
 
 

 

 

Errata nº 002/2020 

 

A Prefeitura Municipal de Buique, no uso de suas atribuições legais, por meio da Secretaria de 

Turismo, Cultura e Esportes, faz saber que retifica o Chamamento Público n 01/2020, publicado 

no diário oficial do dia 11 de dezembro de 2020 que trata da inscrição para a seleção dos projetos 

a serem premiados para o Auxílio Emergencial Cultura da Lei Aldir Blanc, no que tange aos 

seguintes itens: 

 

Onde se lê: 

1.3 Este edital de chamamento público premiará manifestações culturais nas seguintes 

linguagens. 

a)     Artesanato;  

b) Coletivos, Produtoras, Territórios Culturais;  

c) Música;  

d) Cultura Alimentar (Gastronomia);  

e) Cultura Popular e Diversidade/ Artes Cênicas;  

f) 1.4 O “Palcos de Cultura” do município de Buíque acontecerá nos dias 30 e 31 de 

dezembro de 2020. e durante o mês de janeiro de 2021 

 

Leia-se 

1.3 Este edital de chamamento público premiará manifestações culturais nas seguintes 

linguagens 

a) Artesanato;  

b) Coletivos, Produtoras, Territórios Culturais;  

c) Música;  

d) Cultura Alimentar (Gastronomia);  

e) Cultura Popular e Diversidade/ Artes Cênicas;  

1.4 O “Palcos de Cultura” do município de Buíque acontecerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 

2020. e durante o mês de janeiro de 2021. 

 

 



 
 

 

 

 

Onde se lê: 

5. DA PREMIAÇÃO  

5.1. O prêmio Palcos de Cultura, CATEGORIAS;  

a) Artesanato; contemplará 37 trabalhadores da cadeia produtiva desse segmento no valor 

de R$ 4.000,00 com investimento total de R$ 148.000,00. 

b) Coletivos, Produtoras e Territórios Culturais; contemplará 06 trabalhadores da cadeia 

produtiva desse segmento no valor de R$ 10.000,00 com investimento total de R$60.000,00. 

c) Música; Contemplará 25 trabalhadores da cadeia produtiva desse segmento no valor de 

R$ 4.000,00 com investimento total de R$100.000,00. 

d) Cultura Alimentar (Gastronomia); contemplará 02 trabalhadores da cadeia produtiva 

desse segmento no valor de R$ 5.000,00 com investimento total de R$10.000,00. 

E) Cultura Popular e Diversidade/ Artes Cênicas; contemplará 55 trabalhadores da cadeia 

produtiva desse segmento no valor de R$ 2.255,00 com investimento total de R$: 124.025,00. 

 

Leia-se 

5. DA PREMIAÇÃO  

 5.1. O prêmio Palcos de Cultura, CATEGORIAS;  

a) Artesanato; contemplará 37 trabalhadores da cadeia produtiva desse segmento no valor 

de R$ 4.000,00 com investimento total de R$ 148.000,00. 

 

b) Coletivos, Produtoras e Territórios Culturais; contemplará 06 trabalhadores da cadeia 

produtiva desse segmento no valor de R$ 10.000,00 com investimento total de R$ 60.000,00. 

c) Música; Contemplará 25 trabalhadores da cadeia produtiva desse segmento no valor de 

R$ 4.000,00 com investimento total de R$100.000,00. 

d) Cultura Alimentar (Gastronomia); contemplará 02 trabalhadores da cadeia produtiva 

desse segmento no valor de R$ 5.000,00 com investimento total de R$10.000,00. 

e) Cultura Popular e Diversidade/ Artes Cênicas; contemplará 55 trabalhadores da cadeia 

produtiva desse segmento no valor de R$ 2.078,00 com investimento total de R$: 114.290,00. 


