
Prezados proponentes do Edital SISMIC 2017, 

Informamos que a liberação dos recursos para os projetos contemplados será feita em 
duas etapas. O critério utilizado para seleção dos projetos incentivados em primeira etapa 
foi a análise do cronograma dos mesmos, junto às maiores pontuações obtidas por cada 
um. Os primeiros projetos a receberem recursos, ainda este mês, serão, portanto, os 
seguintes, que estão com os cronogramas vencidos ou a vencer, com início ou término 
previsto para este semestre. 

- Memórias São Para Sempre – A História de Montes Claros Contada Por Sua Gente 

- O Som do Robsom 

- Palavra ou Não Palavra, eis a Questão 

- Vovó Elenice, a Arte de Ouvir e Contar Histórias 

- Festa de São Sebastião 

- Dinâmicas das Expressões Religiosas no Norte de Minas 

- Cineminha da Praça 

- Música no Orfanato 

- Folia de Reis 

- Festa Tradicional de São João da Vereda 

- A Caravana da Ilusão – Formação de Plateia 

- Street Art Festival 

- Dia dos Gerais 

- Pé na Estrada de Nariz Vermelho 

- Orquestra Sinfônica de Montes Claros e Convidados 

- Mostra de Cinema – Do Sertão Para o Mundo 

- Gato no Quintal  

 

Solicitamos que os proponentes de tais projetos que procurem a Gerência do SISMIC, na 
Secretaria Municipal de Cultura – Casarão Versiani Maurício, no horário de 12h às 18h, 
para assinatura dos Termos e informações sobre abertura de conta, entre outros 
esclarecimentos.  

Contamos com a compreensão de todos os proponentes quanto à liberação parcelada 
dos recursos, que se justifica pelo momento de calamidade financeira em que se encontra 
o município, e em breve entraremos em contato para informá-los sobre a data de 
liberação da próxima etapa de valores. 

Agradecemos e estamos à disposição para prestar maiores informações. 

Atenciosamente,  

 

Fabíola Versiani 

Gerente do Sistema Municipal de Incentivo à Cultura 

(38) 2211-3307 / 3305 


