
Cemig lança edital nos seus 70 anos e
destina R$ 10 milhões para incentivo de
projetos artísticos e culturais no estado
Qua 23 março

Com o objetivo de fomentar, reconhecer e fortalecer a cultura em Minas Gerais, a Cemig publicou,
nesta quarta-feira (23/3), um edital de chamamento público para a seleção de projetos artísticos e
culturais, aprovados na Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que serão incentivados pela
companhia. Ao todo, serão destinados R$ 10 milhões para o desenvolvimento das propostas
aprovadas.

Podem ser inscritas iniciativas que envolvam teatro, dança, música, literatura, artes plásticas,
artesanato, fotografia e preservação do patrimônio imaterial, entre outras atividades. As propostas
escolhidas deverão ser executadas nos 774 municípios mineiros da área de concessão da Cemig.
Os projetos aprovados serão realizados no conjunto de atividades dos 70 anos da companhia.

As inscrições são gratuitas e vão de 23/3 até as 18h de 30/6. O cadastro deve feito diretamente no
link disponível no texto do edital. O documento completo com todas as informações está no site da
Cemig.

O diretor de Comunicação Empresarial e Sustentabilidade da Cemig, Cláudio Bianchini, destacou o
compromisso que a empresa tem com o reconhecimento da cultura mineira. “A Cemig é hoje a
maior incentivadora de cultura em Minas Gerais e se configura entre as empresas que se destacam
no país. Sabemos da importância de promover e apoiar as diferentes iniciativas culturais
desenvolvidos nas diversas áreas, além de contribuir para a preservação do patrimônio cultural
permanente no estado. Impulsionar a cultura em Minas Gerais é um dos valores primordiais da
Cemig”, ressaltou.

Inscrição e divulgação

Podem participar empreendedores - pessoa física e/ou jurídica, com ou sem fins lucrativos -, que já
tenham projetos aprovados ou, ainda, aqueles que inscreverem as suas propostas na plataforma
digital da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG) e que tiverem aprovação até a
data de encerramento das inscrições. Além disso, é importante que estejam de acordo com todos
os critérios e requisitos estabelecidos em edital.

A seleção de projetos acontecerá de março a julho. A divulgação dos aprovados será feita no dia
10 de cada mês, a partir de abril, no site da Cemig. No entanto, é importante destacar que, se antes
mesmo do término do período previsto de realização do chamamento público a Cemig selecionar
projetos que atinjam o limite de R$ 10 milhões, a companhia poderá encerrar o edital.

Energia da cultura

https://www.cemig.com.br/chamada-publica/edital-de-cultura-cemig-setenta-anos-001-2022/
https://www.cemig.com.br/


Como a maior incentivadora de cultura em Minas Gerais, a Cemig patrocina projetos desenvolvidos
em diferentes áreas e colabora com a preservação do patrimônio permanente. Atualmente, a
companhia patrocina mais de 50 equipamentos históricos em todo o estado, por meio das leis de
dedução fiscal estadual e federal de incentivo à cultura. Esse protagonismo reflete o
posicionamento da empresa ao garantir um maior alcance e assertividade nos incentivos, além de
apoio às demandas estratégicas, promovendo a democratização do acesso às práticas culturais,
fomentando a economia criativa mineira e possibilitando o desenvolvimento econômico e social de
Minas Gerais.


