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Cco: Dicineia Maria <dicineiam@gmail.com>, Alessandro Rocha <alessandro0712@hotmail.com>,
anaclaudia.psicologia@hotmail.com, Deise Luz <deiseluz2009@hotmail.com>, dieguinaguilar@yahoo.com.br, Evandro
Archanjo <evandroarchanjo@gmail.com>, hozananleal@gmail.com, Joanne Fernandes <joannefpereira@hotmail.com>,
zewilsondtna30@hotmail.com, moreirajoseph9@gmail.com, Joyce Amanda Dos Santos <joyceufvjm@gmail.com>,
kleuber A P <kpereira4@gmail.com>, contato.maluegabriel@gmail.com, Matheus Carvalho
<matheusjbcarvalho@gmail.com>, nassax4@gmail.com, Pedro Murta <pedromurtafloresta@gmail.com>, Pedro Cunha
<pedrolsc@hotmail.com>, Sérjão ST <lokodecristo@hotmail.com>, Xandreli <xandreli@gmail.com>,
contatofilipao@hotmail.com, Luciano Poubel <dj.lebuop@gmail.com>, poetaincensuravel@gmail.com,
pabloakilesdtna@gmail.com, Andrew Fernando <andrewfernando_silva7@hotmail.com>, cintiadany.oliveira@gmail.com,
bethguedesf@gmail.com, Ivo Pereiras <ivopereiras18@gmail.com>, matheusjuze@gmail.com, robsongbrito@gmail.com,
Tainá Brandes <brandestaina@gmail.com>, Tom Tangari <thomastangari@hotmail.com>, Denis Hygino Fernandes
<denishygino@hotmail.com>, Wander Conceição <wanderjconceicao@gmail.com>, Ana Angélica Santos
<anabiotropicos@gmail.com>, gazetatijucana@yahoo.com.br, Gabriela Ignacio <gabrielabignacio@gmail.com>,
giselleoliveira225@yahoo.com.br, graciolarte@bol.com.br, janderson gonçalves <jangaueraii@gmail.com>, Kleber Lopes
<kleber.93@hotmail.com>, artemaratameirao@gmail.com, Marcelo Brant <caminhodetodosossantos@gmail.com>,
michel.becheleni@gmail.com, Parísina Éris Ilíade Tameirão Ribeiro <parisinaribeiro@hotmail.com>, raquel galiciolli
<raquel.galiciolli@hotmail.com>, ss.alve@bol.com.br, vanessa padua <vanessap.arq@gmail.com>,
ricardolopes.ufvjm@gmail.com, andre.capoeira@gmail.com, Antonio Luiz <antluizdtna@gmail.com>, Diretoria de
Patrimonio <patculturalpmd@gmail.com>, cleverson ribeiro <cleversondtna@gmail.com>, Sonia Leite
<sonialeiteprocaj@gmail.com>, DALUZ EDVANA PEREIRA MARQUES <daluzguia@yahoo.com.br>,
danyellecrystinafernandes@gmail.com, tibaesmarluce49@gmail.com, ODILONTRUMPET1@hotmail.com,
vilaeducacionaldemeninasvem@gmail.com, foliadavilaoperaria@gmail.com, ani5godinho@yahoo.com.br,
elianalana.macacos@outlook.com, mariadefatimanascimento1958@gmail.com, nazafernandes31@gmail.com,
73.correa.pablo@gmail.com, viltabaracho@gmail.com, Euro Pereira <marcoepereira@gmail.com>, William Ferreira
<williamferreira962@gmail.com>, Yuno.Raphael19@gmail.com, Gabriel Gael <gvitorvideira@gmail.com>, "Secretaria
Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio" <sectur.gabinete@gmail.com>, Gabinete <cultura.sectur@gmail.com>,
Administrativo Sectur <adm.secturdtna@gmail.com>, Diretoria de Cultura e Ação Cultural
<acaocultural9537@gmail.com>
Prezados (as),
.
Cumprimentando a todos (as) e desejando um ano repleto de realizações, retomamos o trabalho de apoio e
informação aos selecionados no Edital de Seleção Pública promovido em Diamantina com recursos da Lei Aldir
Blanc.
.
Nesta comunicação vamos tratar da CONTRAPARTIDA que deve apresentada pelos selecionados quando da
execução de suas propostas. Conforme o disposto no subitem 11.1 do edital:
11.1. A contrapartida se refere a citações, referências e inserção de logomarcas das instituições realizadoras do
presente Edital nos produtos resultantes das atividades artístico-culturais e patrimoniais:
A. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural e Políticas Culturais – CMPPCPC; (clique aqui para
baixar)
B. Prefeitura Municipal de Diamantina (brasão oficial do município/ Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e
Patrimônio – SECTUR; (clique aqui para baixar)
C. Secretaria Especial da Cultura/ Ministério do Turismo/ Governo Federal; (clique aqui para baixar)
.
A chancela que deverá ser aplicada na contrapartida é de “Realização”, conforme o exemplo anexo:

.
Não há impedimento para que o selecionado busque apoios e patrocínios para a realização de sua proposta, desde
que respeite a aplicação das logomarcas e que estas não tenham destaque maior do que as logomarcas da
chancela de Realização, conforme o exemplo anexo:

.
Para facilitar a comunicação com os selecionados criamos um grupo no aplicativo Whatsapp. Para entrar no grupo
basta abrir o link com o aplicativo:
https://chat.whatsapp.com/JpXdEOT2bNq2M2SZECads8
.
Seguimos à disposição!
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