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Ana Paula Minerato será musa
de Camarote no carnaval em
São Paulo

Marca registrada no carnaval de
São Paulo, Ana Paula Minerato foi
convidada pelo Camarote 011 para
receber o título de Musa
do Camarote em 2022.
CARNAVAL - PÁG 3

Centro de Barueri recebe
encontro de carros antigos
e customizados
Foto: Divulgação
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Ocupação de UTIs para covid-19
fica abaixo de 60% em todo país

Pela primeira vez desde julho
de 2020, a ocupação dos leitos
de terapia intensiva (UTIs) para
covid-19 ﬁcou abaixo de 60%
em todas as unidades federativas do país, divulgou ontem
(25) o Boletim do Observatório
Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os dados se
referem apenas ao Sistema Único de Saúde (SUS) no período
de 6 a 19 de março.
ECONOMIA
-PÁGINA
BRASIL - PÁG
4 3

Com intervenções teatrais
gratuitas em Barueri e
Santana de Parnaíba, projeto
“Tá ligad@?” dialogou com
jovens sobre prevenção, bullying
e outros temas importantes

São esperados cerca de 50 carros
e motos no domingo, 27/3, a partir
das 14 horas. Participação é livre,
basta levar o veículo
BARUERI E REGIÃO - PÁG 5
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CULUNISTAS

Ataque a teatro em Mariupol
pode ter matado 300 pessoas

Foto: Divulgação

Após Prova do Líder no BBB 22,
Arthur Aguiar desabafa:
‘Vocês me botaram no Paredão’

Autoridades locais, citando relatos de testemunhas,
disseram que até 300 pessoas podem ter sido mortas
no bombardeio a um teatro
na cidade sitiada de Mariupol, no Sul da Ucrânia, em
16 de março.
O conselho municipal deixou claro que ainda não
foi possível determinar o
número exato de mortos
no incidente, em que um
poderoso ataque aéreo russo atingiu o Teatro Drama,
onde centenas de pessoas
estavam abrigadas.
O governo ucraniano havia
dito anteriormente que era
impossível dizer quantos
foram mortos, porque Mariupol está sob caos, com
bombardeios quase constantes.
A Rússia tem negado ter
bombardeado o teatro. O
Kremlin aﬁrma que as forças russas não têm civis
como alvo, depois de invadir a Ucrânia em 24 de

Foto: Globo

fevereiro.

no teatro.

“Testemunhas dizem que
cerca de 300 pessoas morreram no teatro Drama,
de Mariupol como resultado do bombardeio de um
avião russo”, disse o conselho municipal em comunicado nesta sexta-feira.

“Estamos recebendo cada
vez menos informações de
lá (Mariupol) e, nesse caso
específico, ainda tentando
verificar os detalhes”, afirmou ela a jornalistas de
Genebra por videolink.

“Até o último momento,
não se quer acreditar nesse horror. Mas as palavras
daqueles que estavam dentro do prédio no momento
do ato terrorista afirmam o
contrário.”
Petro Andrushenko, assessor do prefeito de Mariupol, deu a mesma estimativa, sem fornecer mais
detalhes.
A chefe da missão de monitoramento de direitos
humanos da ONU na
Ucrânia, Matilda Bogner,
disse que sua equipe não
conseguiu obter informações suficientes para verificar o número de mortos

Autoridades ucranianas
têm dito cerca de 130 pessoas foram resgatadas dos
escombros e que o porão
do teatro tinha resistido ao
ataque.

Na cozinha do BBB 22, Arthur Aguiar desabafa com Paulo André e Pedro Scooby após
Linn da Quebrada ser a última participante a deixar a Prova do Líder de Resistência
Avon. A conquista da cantora se deu após os atletas e Douglas Silva desistirem da liderança com mais de 17 horas de resistência.
“Você

me colocaram no Paredão”, analisa Arthur, e Pedro Scooby responde que o brother não vai sair caso vá para a berlinda. “A questão
não é sair, a questão é de me colocar no bagulho. Vocês me colocaram,
vocês escolheram me colocar no Paredão, mas beleza”, defende o ator, que

complementa:

“São essas paradas que falo, que eu me sinto sozinho por isso. É a mes-

ma coisa, se estivéssemos nós três e o DG tivesse saído, a gente teria
colocado o DG automaticamente no Paredão”.

Mais cedo, após o término da prova, Arthur Aguiar comentou com os brothers sobre a
possibilidade de já estar no Paredão e o surﬁsta defendeu a decisão:
“Já

fui Líder na parada, deixa ela ter a chance dela, ver a mãe dela.
Tá tudo certo”.
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Ana Paula Minerato
será Musa de Camarote
no carnaval de São Paulo
Marca registrada no carnaval de estádio do Palmeiras e do São PauSão Paulo, Ana Paula Minera- lo respectivamente.
to foi convidada pelo Camarote
011 para receber o título de Musa “Estou muito feliz e ansiosa pra
do Camarote em 2022. O anúncio curtir a folia paulista , este ano
foi realizado pelo CEO do Grupo desﬁlando pela gaviões e curtindo
Soccer Hospitality, Leo Rizzo, que muito no camarote 011, camarote
comanda outros camarotes ligados tradicional reunindo muitas atraao futebol como o Fielzone dentro ções , com certeza minha melhor
do estádio do Corinthians, além de escolha para um carnaval inesmais dois camarotes localizados no quecível é foliando no 011”.

BRASIL
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Ocupação de UTIs para covid-19
ﬁca abaixo de 60% em todo país
Os pesquisadores reforçam que a vacinação possibilitou a redução de casos graves e
fatais de covid-19 no Brasil e no mundo, e pedem reforço nos dois extremos da pirâmide
etária. Enquanto idosos devem receber as doses de reforço disponíveis para sua idade,
os responsáveis pelas crianças devem levá-las para completar o esquema de duas doses.

Estabilidade

O boletim informa que a tendência de queda nos indicadores de incidência e mortalidade
da covid-19 perdeu velocidade, o que pode indicar um período em que a transmissão da
doença vai se manter estável, em taxas ainda consideradas altas.
Nas semanas analisadas, foram registradas médias de 42 mil casos e 570 óbitos diários,
com quedas de 32% e 35% em relação à quinzena anterior. A Fiocruz pondera que, na
semana de 6 a 12 de março, houve um pequeno aumento no número de casos, que pode
ter resultado das festas e viagens no período de carnaval, da ﬂexibilização do uso de
máscaras e da realização de eventos de massa que têm ocorrido em algumas cidades.
Na semana seguinte, esses valores tornaram a cair.

Foto: Reprodução

P

ela primeira vez desde julho de 2020, a ocupação dos leitos de terapia intensiva
(UTIs) para covid-19 ﬁcou abaixo de 60% em todas as unidades federativas do país,
divulgou hoje (25) o Boletim do Observatório Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz). Os dados se referem apenas ao Sistema Único de Saúde (SUS) no período de
6 a 19 de março, e os pesquisadores consideram que o cenário é de otimismo.
Pela primeira vez desde julho de 2020, a ocupação dos leitos de terapia intensiva (UTIs)
para covid-19 ficou abaixo de 60% em todas as unidades federativas do país, divulgou
hoje (25) o Boletim do Observatório Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Os dados se referem apenas ao Sistema Único de Saúde (SUS) no período de 6 a 19 de
março, e os pesquisadores consideram que o cenário é de otimismo.

Foto: Reprodução

FOLHA GERAL
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Barueri terá programação especial
de 73 anos com show de Zé Ramalho
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A Prefeitura de Barueri preparou uma programação cultural especial
– que vai até o próximo dia 30 – para comemorar o aniversário de 73
anos da cidade, data celebrada em 26 de março. O grande show está
marcado para o dia 27, com Zé Ramalho. O artista subirá ao palco às
18h, no estacionamento do Ginásio José Corrêa (Avenida Guilherme
P. Guglielmo, nº 1000 – Centro).
Neste sábado (26), a cidade completa 73 anos de emancipação político-administrativa. Pela manhã, a partir das 9h, haverá sessão solene
na Câmara Municipal, com a presença de autoridades locais. Às 19h,
acontece o encontro Oração pela Cidade, no Centro de Eventos.

No dia 30, a Secretaria da Mulher organiza a
Caminhada Mulher Saudável, no Parque Dom
José, às 10h.

Centro de Barueri recebe encontro
de carros antigos e customizados
No domingo, a partir das 14 horas, será realizado o encontro Cubo Kustom, que reunirá carros

e motos antigas e customizadas no centro de
Barueri. São esperados cerca de 50 veículos.
A festa será na rua José Augusto de Camargo,
portanto, será gratuita. A participação é livre,
quem tiver sua máquina, pode levar. A organização apenas recomenda que os participantes
cheguem cedo para garantir a vaga.
De hora em hora vai haver sorteio de carrinhos
em miniatura da Mini Gearhead para quem levar seu antigo ou customizado.
O encontro é promovido pelo Cubo Bar, que
tem no cardápio búrgueres, coquetéis e cerveja.
São parceiros na iniciativa a Mini Gearhead
miniaturas, o Kapeta Kustom e a cervejaria Racing. Beer.

Foto: Divulgação
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Zé Ramalho sobe ao palco especialmente montado no estacionamento do ginásio José Corrêa
no dia 27 (domingo). O artista nacionalmente
conhecido por canções como “Chão de giz”,
“Avôhai”, “Admirável gado novo” e “Sinônimos” homenageará a cidade com um show totalmente gratuito.

Com inscrições a só R$ 30,50, Girl Power, corrida feminina, passa por Osasco
O circuito Girl Power, de corridas de rua femininas, terá continuidade em Osasco menos de
dois meses após a etapa de São Paulo. Na manhã de 8 de maio de 2022, domingo de Dia das
Mães, às 7h, as participantes se reunirão na avenida Lázaro de Mello Brandão (antiga av. Bussocaba), em frente à prefeitura osasquense, para
provas de 5 km e 10 km. As inscrições custam
R$ 30,50 em decorrência da Lei de Incentivo ao
Esporte.

posto por camiseta, sacochila e nécessaire. As
que chegarem ao ﬁm do percurso receberão
medalha no domingo (8).

Nos dias anteriores ao evento, em local a ser
anunciado, as corredoras e as caminhantes inscritas vão retirar seu kit de participação, com-

A entidade proponente da Girl Power é a RBR
Esportes e Cultura – Associação de Fomento de
Atividades Esportivas e Culturais. A empresa

“A retirada do kit será permitida apenas mediante apresentação do comprovante de vacinação contra a covid-19, físico ou pelo aplicativo ConecteSUS, contendo as duas doses
(ou dose única)”, disseram os organizadores
quando da etapa de São Paulo.

que comercializa o evento é a Norte Marketing
Esportivo. O Ministério da Cidadania liberou
a captação de até R$ 994.511,56 para o projeto Girl Power Run 2, e a quantia captada pela
RBR com patrocinadores deixará de entrar nos
cofres da União.

Foto: Divulgação
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CINEMA

Oscar 2022: saiba tudo sobre a maior festa do cinema
No
domingo
(27/3),
Hollywood celebra a
grande noite do cinema,
que conta com nova categorias e shows de Beyoncé e Billie Eilish
No
domingo (27/3),
Hollywood celebra a festa do cinema com a 94ª
edição do Oscar. Sediado
no Teatro Dolby, em Los
Angeles, o evento terá
transmissão no Brasil pelo
canal a cabo TNT e pelo
streaming Globoplay. O
tapete vermelho começa
às 20h, e a cerimônia, às
21h.

Entre os indicados, Ataque dos cães, da Netﬂix,
é o favorito, com doze
indicações. Em um ano
pandêmico em que os fãs
não conseguiram lotar as
salas de cinemas, um longa advindo do streaming
toma a liderança. Em seguida, Duna vem com dez
indicações.
Empatados
em terceiro lugar, Belfast
e Amor, sublime amor somam sete indicações.

No Brasil, a novidade é a
transmissão da cerimônia
pelo streaming Globoplay.
Por aqui, a festa tem tradição de ser apresentada
Depois de três anos sem pelo canal TNT e, de forum apresentador ﬁxo, o ma compactada e atrasatrio de comediantes com- da, pela Globo. Este ano, o

que disputam a estatueta
inédita. Para fazer parte,
basta tuitar o nome do ﬁlme
em conjunto com a hashtag
#OscarsFanFavorite. Abaixo, você confere a lista dos
favoritos dos fãs, e alguns
indicados ao prêmio.
Indicados ao Oscar 2022
Favorito dos fãs
Army of the Dead: Invasão
em Las Vegas
Cinderela
Duna
Maligno
Minamata
Ataque dos Cães
Sing 2
Homem-Aranha: Sem Volta
Para Casa
Melhor Filme

posto por Regina Hall,
Amy Schumer e Wanda
Sykes apresenta a noite
mais especial do cinema. Por trás das câmeras,
Will Packer, produtor de
cinema, tem a missão de
reinventar a festa para alavancar a audiência, que
está em declínio e apontou números preocupantes
em 2021. Para tal, a ABC,
emissora norte-americana, pode apresentar um
formato diferente neste
ano, o que pode ser um divisor de águas na história
da premiação.

canal investe no streaming
e no acompanhamento ao
vivo. Maria Beltrão, Dira
Paes, Marcelo Adnet e Fábio Porchat serão os apresentadores desde o tapete
vermelho até o ﬁm das entregas das estatuetas.
Dentre as tentativas de
angariar novos públicos,
uma novidade é a categoria “favorito dos fãs”,
que será decidida por voto
popular. Os fãs selecionaram os ﬁnalistas em
uma primeira etapa on-line. A segunda fase reúne
uma lista de dez longas

Belfast
No ritmo do coração
Não olhe para cima
Drive my car
Duna
King Richard
Licorice pizza
O beco do pesadelo
Ataque dos cães
Amor, sublime amor
Melhor Ator
Javier Bardem, por Apresentando os Ricardos;
Benedict
Cumberbatch,
por Ataque dos cães;
Andrew Garﬁeld, por Tick
tick… boom!;
Will Smith, por King Richard;
Denzel Washington, por A
tragédia de MacBeth.
Melhor Atriz

Jessica Chastain, por Os
olhos de Tammy Faye;
Olivia Colman, por A ﬁlha
perdida;
Penélope Cruz, por Mães
paralelas;
Nicole Kidman, por Apresentando os Ricardos
Kristen Stewart, Spencer.
Melhor Direção
Kenneth Branagh, por Belfast
Ryusuke Hamaguchi, por
Drive my car
Paul Thomas Anderson,
por Licorice pizza
Jane Campion, por Ataque
dos cães
Steven Spielberg, por Amor,
sublime amor.
Melhor Atriz Coadjuvante
Jessie Buckley, por A ﬁlha
perdida;
Ariana DeBose, por Amor,
sublime amor;
Judi Dench, por Belfast;
Kristen Dunst, por Ataque
dos cães;
Aunjanue Ellis, por King
Richard.

Melhor ﬁgurino
Cruella
Amor, sublime amor
Cyrano
Duna
O beco do pesadelo
Melhor Maquiagem
e Penteado
Um príncipe em Nova York
2
Cruella
Duna
Os olhos de Tammy Faye
Casa Gucci
Melhor Som
Belfast
Duna
007 - Sem tempo para morrer
Ataque dos cães
Amor, sublime amor
Melhor Trilha Sonora
Não olhe para cima
Duna
Encanto
Mães paralelas
Ataque dos cães

Melhor Ator Coadjuvante

Melhor Canção Original

Ciarán Hinds, por Belfast;
Troy Kostur, por CODA;
Jesse Plemons, por Ataque
dos cães;
J.K. Simmons, por Apresentando os Ricardos;
Kodi Smit-McPhee, por
Ataque dos cães.

Be alive - King Richard
Dos oruguitas - Encanto
Down to joy - Belfast
No time to die - 007 - Sem
tempo para morrer
Somehow you do - Four
good days

Melhor montagem
Não olhe para cima
Duna
King Richard
Ataque dos cães
Tick tick… Boom!

Melhor Fotograﬁa
Duna
O beco do pesadelo
O ataque dos cães
A tragédia de Macbeth
Amor, sublime amor
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MÚSICA E ENTRETENIMENTO

Diego & Victor Hugo lançam “Conselho
Bom” ao lado de Maiara & Maraísa
Consagrados como uma das maiores duplas do mercado sertanejo, com status de
maiores hitmakers do segmento, Diego & Victor Hugo trazem mais uma música profunda, com arranjos belíssimos e participação especial de Maiara & Maraísa. “Conselho Bom”, um hino de auto aceitação e amor próprio, está disponível em todas as
plataformas digitais e conta com clipe que reﬂete a letra, trazendo mais intensidade
à faixa.
“Essa é uma música que tem uma mensagem de empoderamento”, conta Victor
Hugo. “A pessoa que está vivendo a história da música teve uma experiência não
muito boa com um relacionamento e vai deixando de lado a ‘própria vida’, começa
a ﬁcar mais triste, deixa de se preocupar consigo mesma. A ideia da música é passar
um conselho para quem está sofrendo com algo parecido. No ﬁm das contas, a gente
tem que se amar primeiro. É uma mensagem positiva, que precisamos ter um pouco
mais de amor próprio, que não devemos deixar a opinião dos outros interferir no
nosso bem estar”, encerra o artista.
“Conselho Bom” é uma composição de Flavinho Tinto, Douglas Mello, Nando Marx
e Cristhyan Ribeiro, e conta com uma curiosidade interessante. A música foi pensada
em ser um conselho mesmo para uma amiga do Flavinho e sua esposa. Um certo dia
eles encontraram com ela no bar e ela não estava arrumada como de costume. Ela
contou que tinha terminado o casamento e a faixa surgiu dessa ideia que ela precisava
deixar isso para trás e se amar mais.
Com direção de Flaney Gonzallez, o vídeo é composto de simbolismos, intercalando
cenas “rebobinadas” da briga do casal, com os artistas cantando nesta mesma casa,
até voltar à lágrima que escorria no rosto da mulher, devolvendo o seu sorriso. A
concepção do clipe casa perfeitamente com a música, que diz: “Você Precisa Se Amar
Primeiro / Não Esperar O Amor Do Segundo / Nem Se Importar Com A Opinião De
Terceiros / Sai Desse Quarto / Lá Fora Tem Um Mundo / Mete Na Cara Um Sorriso
/ Manda A Tristeza Pros Quintos”.
A faixa, com produção de Junior Melo, que trouxe ingredientes diferenciados para
os arranjos, como o solo de guitarra na divisão da faixa, tem todos os elementos
que colocaram Diego e Victor Hugo como um dos principais artistas do sertanejo.
Atualmente, a dupla conta com mais de 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify,
figurando no Top 30 artistas brasileiros mais ouvidos na plataforma de áudio. Já
ultrapassaram a marca de 2 bilhões de visualizações no YouTube e são os artistas brasileiros #17 na Deezer e #82 no mundo. O álbum “Equilíbrio”, que trouxe os sucessos
“Facas” (Diamante Triplo, com mais de 600 milhões de streams) e “Desbloqueado”
(Diamante Duplo, com mais de 230 milhões de execuções), ocupa a posição #7 entre
os álbuns mais escutados no Spotify Brasil e é Platina Triplo, com mais de 1 bilhão de
plays nas plataformas digitais.

Steve Vai: guitarrista revela
os seus cantores preferidos
O veterano Steve Vai foi entrevistado por
Grant Moon, colaborador da Classic Rock.
Durante o bate-papo, publicado no site da mencionada revista dia 15 de março, Vai falou sobre seus discos, músicas e artistas preferidos.

Foto: Divulgação

Ao ser questionado sobre seu cantor predileto, o músico fez uma lista com nomes de
diferentes épocas (e estilos). “Quando eu era
jovem era Robert Plant [Led Zeppelin], depois foi Devin Townsend [Devin Townsend
Project, Strapping Young Lad, Steve Vai]. E
foi incrível ver David Coverdale [Deep Purple, Whitesnake] cantar todas as noites. Ele
nunca perdeu uma nota (...). Eu poderia dizer
o mesmo sobre David Lee Roth [Van Halen].
Nos dias de hoje? Harry Styles [cantor inglês]. Minha esposa tem um ótimo gosto
musical e me excita com músicas que meu
esnobismo não me permitiria ouvir. Ela
tem tocado muito Harry Styles, e eu realmente gosto disso. Eu sei que ele estava em
uma boy band ou algo assim, mas eu gosto do jeito que os discos soam”, pontuou.

Biquini Cavadão é uma das atrações do Festival
Rock Brasil 40 anos em São Paulo

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
O Festival Rock Brasil 40 anos chega a São
Paulo com apresentações de bandas consagradas do rock nacional. Neste domingo, 27
de março, a partir das 14h, se apresentam no
Memorial da América Latina as bandas Biquini Cavadão, Paralamas do Sucesso, Plebe
Rude e Capital Inicial.
O festival, que faz uma grande homenagem
aos 40 anos do rock, já passou por Belo Horizonte, e vai circular ainda por outras capitais como Brasília e Rio de Janeiro. O vocalista do Biquini Cavadão, Bruno Gouvêia
bateu um papo com a apresentadora Maria
Vilhena sobre o show que farão no domingo.

A banda também relançou nesta sexta-feira,
25 de março, a música “Quando eu te encontrar”, um dos seus grandes sucessos. A música fez parte da trilha sonora da novela Malhação em 2002 e é a segunda mais tocada da
banda, depois do clássico “Vento Ventania”.
A nova versão de “Quando Eu Te Encontrar”
tem produção de Paul Ralphes e vai integrar
novo projeto da banda que será lançado nos
próximos meses.
Festival Rock Brasil 40 anos ﬁca em São
Paulo, até 17 de abril, e promove shows de
bandas consagradas do rock nacional.

GIRO DE NOTÍCIAS

Com intervenções teatrais gratuitas em Barueri e Santana de
Parnaíba, projeto “Tá ligad@?” dialogou com jovens sobre
prevenção, bullying e outros temas importantes
As palestras reﬂetiram sobre a utilização do teatro em sala de aula e como
esta linguagem pode incorporar e ser
incorporada por diferentes áreas de ensino, ampliando possibilidades para a
realização de uma educação plena.
Viabilizado pela Lei de Incentivo à
Cultura e realizado pelo Ministério
do Turismo via Secretaria Especial de
Cultura, o projeto é uma produção da
Ricardo Martins Fotograﬁa LTDA e
contou com patrocínio da Organização
Polimix, em Barueri e Santana de Parnaíba.

Foto: Divulgação
As ações aconteceram entre os dias 15 temas como prevenção de DSTs, grae 18 de março em escolas públicas e videz não planejada, bullying, entre
programas socioeducativos para jo- outros.
vens
Ao interagir com os espectadores de
Na última semana, de 15 a 18 de mar- forma lúdica e descontraída, o projeto
ço, as intervenções teatrais do Projeto “Tá ligad@?” Buscou surpreender o
“Tá ligad@?” Reuniram 560 jovens público, proporcionando uma experide programas socioeducativos e estu- ência de aproximação e identiﬁcação
dantes de escolas públicas em Barueri com temas complexos que permeiam
e Santana de Parnaíba, na Grande São o cotidiano da juventude.
Paulo.
Além das apresentações, foram tamForam 12 (doze) apresentações gratui- bém realizadas 04 (quatro) palestras
tas de um talk show muito divert--tido, gratuitas, uma em cada local, com a
que misturou música e palhaçaria para participação de 133 professores, arte
dialogar com o público jovem sobre educadores e estudantes.

Sobre a Polimix: Fundada em 1976,
a Organização Polimix se consolida
como um conjunto de empresas com
unidades de negócios espalhadas pelo
Brasil e exterior, que oferecem produtos e serviços com excelência. Atuando inicialmente nas áreas de concreto,
agregados e cimento, a Organização
vem expandindo seus horizontes e
hoje também agrega participações em
empresas de transporte a granel, argamassa, cal industrial, energia renovável e upcycling. Seus mais de 7.000
integrantes são parte de um processo
produtivo responsável, comprometido
e sustentável. A Organização Polimix
atua sobre a crença no ser humano e
em seu desenvolvimento, buscando
crescimento contínuo em harmonia
com a comunidade e o meio ambiente.

Sobre o Ministério:

Principal ferramenta de fomento à
Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à
Cultura contribui para que milhares de
projetos culturais aconteçam, todos os
anos, em todas as regiões do país. Por
meio dela, empresas e pessoas físicas
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podem patrocinar espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias
e várias outras formas de expressão
cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda. A
Lei também contribui para ampliar o
acesso dos cidadãos à Cultura, já que
os projetos patrocinados são obrigados
a oferecer uma contrapartida social, ou
seja, eles têm que distribuir parte dos
ingressos gratuitamente e promover
ações de formação e capacitação junto
às comunidades. Criado em 1991 pela
Lei 8.313, o mecanismo do incentivo à
cultura é um dos pilares do Programa
Nacional de Apoio à Cultura (Pronac),
que também conta com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos
de Investimento Cultural e Artístico
(Ficarts). Essas intervenções são patrocinadas pela empresa Polimix.

