
Na semana passada, fomos parte decisiva para duas das mais importantes 
conquistas na história da cultura brasileira. Fizemos a Lei Paulo Gustavo e 
a Lei Aldir Blanc 2 realidades, marcando, definitivamente, a reconstrução 
econômica da cultura e das políticas culturais, e, sem dúvida, a 
reconstrução da democracia no país!

O Comitê Paulo Gustavo se mostrou uma das principais e mais potentes 
articulações brasileira pós-Golpe de 2016, com capilaridade em todas as 
27 Unidades da Federação, dezenas de setores, e com instâncias de 
organização horizontais, que possibilitaram que a luta política no campo 
cultural fosse feita com efetivo protagonismo de quem quis somar.  
Promovemos a formação de uma nova geração de ativistas e dirigentes 
no campo cultural e reinventamos formas de organização em tempos de 
ativismo digital.

A derrubada dos vetos não é mérito exclusivo de um único partido, ou 
movimento: é conquista coletiva! De cada uma e de cada um que se 
dedicou na luta. Estas vitórias são produto da luta organizada da militância 
da cultura, em consonância com suas representações parlamentares. 
Vetamos o veto do negacionismo, vencemos a guerra cultural que tentaram 
nos impôr.

Agora, é hora de transformar estas conquistas no Congresso em 
políticas públicas efetivas e dar consequência ao legado de organização 
que o Comitê Paulo Gustavo produziu no campo cultural.
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Abaixo, alguns informes sobre os próximos passos de nossa mobilização 
coletiva:

 - O autor da Lei Paulo Gustavo, Senador Paulo Rocha, já se reuniu 
com o líder do Governo no Congresso, e relator da LPG na primeira 
passagem pelo Senado, Senador Eduardo Gomes, o relator da LPG na 
sua segunda passagem no Senado, Senador Alexandre Silveira, o relator 
da LPG na Câmara, Deputado José Guimarães e a Presidenta da 
Comissão de Cultura da Câmara, Deputada Professora Rosa Neide, e 
solicitou uma reunião com a Secult/MTur para tratar da implementação da 
LPG, com a presença dos cinco parlamentares; 

 - Tão logo os diálogos com o Governo sejam iniciados, propomos 
realizar uma grande plenária nacional para trazer as últimas notícias 
sobre a implementação da LPG. 

 - O PT, por meio de suas bancadas no Senado e na Câmara, bem como 
a Comissão de Cultura da Câmara, já prepara cartilhas para gestores 
estaduais e municipais, e para fazedores de cultura, a respeito da 
implementação e bom uso da LPG. O TCU e o TSE também serão 
provocado quanto a correta interpretação da LPG em relação aos prazos 
de execução. Também serão oferecidos cursos pela Fundação Perseu 
Abramo com o objetivo de disseminar o correto entendimento da 
implementação da LPG. 

Pedimos que sigamos juntas, juntos e juntes.
Um grande abraço,
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”Se o presente é de luta, o futuro nos pertence!” (Che Guevara)
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