


PROJETOS 
APROVADOS NA 

LEI DE INCENTIVO 
A CULTURA PODEM 
RECEBER DOAÇÕES 

OU PATROCÍNIOS 
DE PESSOAS 

FÍSICAS PAGANTES 
DO IMPOSTO DE 

RENDA E PESSOAS 
JURÍDICAS 

PARTICIPES DO 
LUCRO REAL.

A Lei 8.313, de 23 de dezembro de 
1991, instituiu o Programa Nacional 
de Apoio à Cultura (Pronac) com 
o objetivo de ampliar o acesso à 
cultura e a produção cultural em 
todas as regiões; apoiar, valorizar 
e difundir as manifestações 
artísticas brasileiras; proteger 
nossas expressões culturais e 
preservar o patrimônio; além de 
estimular a produção cultural 
como geradora de renda, emprego 
e desenvolvimento para o país. 
Três mecanismos fazem parte do 
Programa: o Incentivo à Cultura, o 
Fundo Nacional de Cultura (FNC) e 
os Fundos de Investimento Cultural 
e Artístico (Ficarts).



É com imensa alegria 
que apresentamos o projeto 

que tem por proponente 

NATUREZA 
SAGRADA E O 
ESPIRITO DAS 
ÁGUAS[ [

Eliane Rodrigues

  A produção cinematográfica 
nacional, é rica em informações culturais, haja 
vista ser produzida em ambientes e cidades com 
capacidade de transmissão dessas culturas.  
Essa produção, não será diferente, pois, além de 
oferecer acesso cultural aos interessados, poderá 
levar conhecimento a todos os telespectadores 
de forma educativa, com importantes e inusitadas  
informações, não só acerca do meio ambiente, 
como também dos meios de sobrevivência que a 
humanidade necessita e que  depende tanto da 
natureza para se manter.



NATUREZA SAGRADA 
E O ESPÍRITO DA 
ÁGUA

1.

3.

[ [
 
 O presente projeto trata-se da produção de conteúdo 
audiovisual de média metragem, a qual tem como proposta 
principal demonstrar, através de um documentário informativo 
e educativo, a forte ligação espiritual da natureza com a 
humanidade.  Com entrevistas sobre práticas agro florestais 
e de conservação, pretendemos demonstrar primeiramente, 
como a humanidade depende do meio ambiente para viver 
como também, as urgentes atitudes necessárias para a 
continuidade dessa existência, fazendo inclusive, com que o 
material possa ser utilizado como instrumento de educação 
ambiental

Realizar uma produção cinematográfica de 
média metragem

Oferecer filme de média metragem para o 
público brasileiro; 

Realizar uma ação formativa para alunos, 
professores e gestores da educação em 
ambientes escolares na cidade de Sorocaba, 
condizentes a Contrapartida Social.

2.



ELIANE 
RODRIGUES[ [

Iniciou sua trajetória escrevendo em jornais a partir de 15 anos. Foi repórter e colunista do jornal “Diário de Sorocaba” e 
algum tempo depois,  no jornal “A Tarde” de Salvador, Bahia.

Trabalhou como coadjuntora da presidência no antigo “Diário de Notícias”. Como atriz, foi selecionada para participar da 
peça “Ubu Rei Efemérides Patafísica” do dramaturgo Alfred Jarry, com o diretor Paulo Dourado, no Teatro Castro Alves. 
Nesta época, também trabalhou como freelancer no jornal Correio da Bahia, obtendo registro na DRT como jornalista, 
produtora executiva e apresentadora.

Em São Paulo, trabalhou como produtora executiva do programa jornalístico “Ferreira Netto”, primeiramente no SBT e 
depois acompanhando-o na TV Bandeirantes. Publicou seu primeiro livro (ensaio) chamado “Sob o Sol do Meio Dia”. 
Alguns anos depois participoi de Antologias como “O talento delas” e “a literatura das Mulheres da Floresta” com escritoras 
pertencentes à Rede de Escritoras Brasileiras da qual foi membra por alguns anos. De 2013 a 2016, trabalhou como free 
lancer no Jornal “Página 20” em Rio Branco, no Acre, onde teve uma coluna chamada “Amazonia Mística”, agora sediada 
em uma rede social. Neste período, foi contemplada pela lei de incentivo no Estado do Acre para a criação de um site, 
chamado “Amazonia Nativa – do Acre ao Peru”, o qual serviu como base e apoio para viajantes por alguns anos.

Com apoio também da lei de incentivo cultural, produziu dois documentários, longa metragem, chamados “Mulheres da 
Floresta”:  um, com os povos indígenas Huni Kuins (Kaxinawás), no Alto Jordão e outro, com os povos Nukinis, na Serra do 
Divisor, as margens do Rio Moa, entre o Peru e Acre.

Em 2016, graduou-se em “Cinema e produção multimídia” na Universidade Sul de Santa Catarina. 



INFORMAÇÕES
DO PATROCÍNIO[ [
PRONAC

CONTA
BANCÁRIA

VALOR
210605

199.308,47

BANCO 001
AGÊNCIA 3022-8
CONTA 61.906-X



COMO 
PATROCINAR?

EMPRESAS

PESSOAS
FÍSICAS

Qualquer pessoa física que tenha imposto de 
renda a declarar ou empresa tributada pelo lucro 
real pode financiar projetos culturais utilizando o 
mecanismo da Lei de Incentivo à Cultura, sendo 
que as pessoas físicas podem direcionar 6% do 
imposto devido e as jurídicas, 4%.

Há duas formas de financiar 
um projeto: por meio de 
doação ou de patrocínio. A 
DOAÇÃO é um repasse sem 
retorno de imagem para o 
incentivador. É um apoio que 
resulta apenas da decisão de 
aplicar parcela do imposto 
de renda devido em um 
projeto cultural para o qual 
a pessoa ou empresa queira 
contribuir. O PATROCÍNIO é 
um repasse com retorno de 
imagem. Além de viabilizar 
a realização de um projeto, o 
patrocinador se beneficia de 
estratégias de comunicação, 
assinando o patrocínio com 
sua marca e inserindo sua 
imagem associada ao projeto 

selecionado, conforme Artigo 
23, da Lei 8.313/91.

Ao escolher o projeto que 
será apoiado, o apoiador 
precisa estar atento às faixas 
de renúncia. Os projetos 
podem ser enquadrados no 
Artigo 18 da Lei 8.313/91, que 
permite restituição de 100% 
do valor financiado dentro 
do limite de 6% ou 4% do 
imposto devido, ou podem 
estar enquadrados no Artigo 
26 da Lei e, neste caso, o 
percentual de restituição vai 
variar conforme a natureza do 
apoio (doação ou patrocínio) 
e o tipo de pessoa (física ou 
jurídica).

ABATIMENTO NO IMPOSTO DE RENDA

4%

6%
ATÉ

ATÉ



PATROCÍNIO 
DE PESSOAS 
FÍSICAS

✅ ✅

PATROCÍNIO 
DE PESSOAS 
JURÍDICAS

Há duas formas de financiar um projeto: por 
meio de doação ou de patrocínio. A DOAÇÃO 
é um repasse sem retorno de imagem para o 
incentivador. É um apoio que resulta apenas 
da decisão de aplicar parcela do imposto de 
renda devido em um projeto cultural para o 
qual a pessoa ou empresa queira contribuir. 
O PATROCÍNIO é um repasse com retorno 
de imagem. Além de viabilizar a realização 
de um projeto, o patrocinador se beneficia 
de estratégias de comunicação, assinando 
o patrocínio com sua marca e inserindo sua 
imagem associada ao projeto selecionado, 
conforme Artigo 23, da Lei 8.313/91.

O Investidor deve transferir o valor desejado 
(até 4% do imposto devido) na conta bancária 
específica do Projeto Aprovado até o último 
dia útil do ano corrente. Após o depósito, o 
proponente responsável pelo projeto irá emitir 
um recibo e enviar ao patrocinador, sendo que 
este recibo, servirá de comprovante para que a 
renúncia fiscal de efetue no próximo exercício, 
o ressarcimento do patrocínio feito virá no ano 
seguinte, na forma de abatimento do valor do IR 
a pagar.



CONTRAPARTIDAS[ [
• Realizar uma ação formativa para alunos, 

professores e gestores da educação em 
ambientes escolares na cidade de Sorocaba. 

• Inserção do nome e marca do patrocinador 
na produção cinematográfica, promovendo 
o produto que se quer anunciar, junto à 
questões de sustentabilidade e educação 
ambiental. 




