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AMPLIAR E DESCONCENTRAR OS INVESTIMENTOS CULTURAIS

por: Maria Cristina Martins, em 1.4 – Ampliar e desconcentrar os investimentos culturais,
Capítulo I - Do Estado no dia 09/02/2010

1.4 Ampliar e desconcentrar os investimentos em produção, difusão e fruição cultural, visando ao
equilíbrio entre as diversas fontes e à redução das disparidades regionais e desigualdades sociais,
com prioridade para os perfis populacionais e identitários historicamente desconsiderados em termos
de apoio, investimento e interesse comercial.
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