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Programa de Recuperação
Econômica de Pequenos Negócios
de Empreendedores(as) Negros(as)

O Instituto Coca-Cola Brasil fez uma parceria com
o Fundo Baobá, com o banco BV e o Instituto
Votorantim para lançar o edital Programa de
Recuperação Econômica de Pequenos Negócios
de Empreendedores(as) Negros(as).
O programa terá um investimento de mais de R$
1,8 milhão e será voltado para empreendedores
negros e negras que tenham negócios com
faturamento de até R$ 6.750 mensais.
Para facilitar, não está sendo exigido que o
empreendedor tenha CNPJ.
Inscrições pelo site do Baobá até 20/12. O
programa inicia em março de 2021.
Todas as informações AQUI.

Wtis Social

EDITAL

Organizações não governamentais sem fins
lucrativos podem participar do Wits Social, programa
do Wits, que oferece consultoria e execução sem
nenhum custo.
Os serviços oferecidos pelo Wits são:
• Consultoria de TI
• Desenvolvimento do website/portal da ONG
• Disponibilização de ferramentas de marketing
• Execução de ações de marketing
Para participar do programa, a ONG precisa se
encaixar no perfil aceito pela Wtis. Portanto, para se
cadastrar, é necessário enviar o máximo de
informações possíveis sobre a organização para
serem avaliadas, como: o que faz, onde atua, quais os
objetivos e qualquer informação, vídeo ou imagem
considerada
importante
para
o
e-mail
contato@wtis.com.br.

Ticket apoia organizações
com cesta digital

EDITAL

A Ticket, marca de benefícios de refeição e
alimentação da Edenred Brasil, está apoiando
campanhas de diferentes instituições, ONGs e
governos, com o objetivo de viabilizar a doação de
cestas básicas digitais por meio da emissão de 581 mil
cartões do Ticket Alimentação.
A organização que tiver uma campanha de
arrecadação em andamento, ao invés de doar uma
cesta básica física à população, pode doar em forma de
crédito no cartão Ticket Alimentação, sem necessidade
de compra de itens, estocagem e distribuição.
A Ticket está assumindo as taxas administrativas e
custos operacionais, reforçando um importante pilar
de suas diretrizes globais de sustentabilidade, que é
melhorar a vida das pessoas.
Inscrições contínuas
Outras informações: AQUI

Apresentação de propostas para
programa de doação

EDITAL

A Fundação Interamericana (IAF) recebe inscrições, em
fluxo contínuo, de propostas para o programa de
doações, elaboradas por grupos de base e
organizações não governamentais, na América Latina
e no Caribe, que visem o desenvolvimento econômico,
a melhoria das condições de vida e o incentivo à
participação de pessoas na vida de sua respectiva
comunidade. As propostas podem ser enviadas por
correio diretamente a Inter-American Foundation,
Program Office ou via e-mail para proposals@iaf.gov.
Outras informações: www.iaf.gov/pt
Inscrições contínuas

Outras informações:
https://www.wtis.com.br/social/ong
Inscrições contínuas
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