Chamada Vale tem inscrições abertas até 14
de outubro

PATROCÍNIO A primeira Chamada Vale de Patrocínios Culturais entra na última semana para
cadastro de projetos. As inscrições vão até o dia 14 de outubro e podem ser feitas no site do recémlançado Instituto Cultural Vale – institutoculturalvale.org. A seleção destinará um total de R$ 20
milhões em recursos incentivados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura a projetos em quatro
faixas de valor: até R$ 250 mil, até R$ 500 mil, até R$ 1 milhão e até R$ 2 milhões. No site do
Instituto Cultural Vale – http://bit.ly/Chamada-Vale – também estão disponíveis o regulamento do
edital e o manual do proponente.
Partindo do conceito de que onde existe a cultura existe transformação, a Chamada inclui projetos
de todo o país sobre toda e qualquer manifestação cultural brasileira. Até o momento, já foram
recebidos projetos de todos os 27 estados brasileiros. A Chamada Vale tem como objetivo fomentar
a realização de projetos culturais que valorizem identidades e patrimônios, além de contribuir para o
desenvolvimento socioeconômico nos locais onde são realizados. “Esse edital é voltado para
propostas que contribuam para o desenvolvimento socioeconômico no local, naquela região, naquela
municipalidade onde é desenvolvido cada projeto, partindo do conceito de que onde existe cultura
existe transformação”, enfatiza Luiz Eduardo Osorio, diretor-executivo de Relações Institucionais,
Comunicação e Sustentabilidade da Vale.
Segundo a empresa, a divulgação final dos resultados será feita no dia 1º de dezembro, no site do
Instituto Cultural Vale. Realizada com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a seleção e o
aporte da verba da primeira edição da Chamada serão realizados em 2020. Os projetos deverão ser
executados ao longo de 2021.
A Chamada Vale tem canais exclusivos para tirar dúvidas. Os proponentes podem entrar em contato
através do e-mail chamada@chamadavale.com, através do qual serão respondidos em até três dias
úteis, ou pelo telefone 0800 024 4287.
“Esse edital é voltado para propostas que contribuam para o desenvolvimento
socioeconômico na municipalidade em que é desenvolvido cada projeto, partindo do
conceito de que onde existe cultura existe transformação”
Disse Luiz Eduardo Osorio Diretor-executivo da Vale
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