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Edital do PAS - Programa de Alimentação
Saudável
EDITAL

Aceleradora Social de Always seleciona
projetos
EDITAL

A Fundação Salvador Arena recebe até o dia 21 de abril
inscrições para o PAS – Programa de Alimentação Saudável,
que nesta edição selecionará 40 organizações da sociedade
civil de todo Brasil.

A Aceleradora Social de Always® se junta a parceiros
estratégicos para apoiar quatro instituições nãogovernamentais pelo Brasil, que receberão R$ 50 mil cada
para o desenvolvimento de projetos que apoiam pessoas em
vulnerabilidade menstrual. Cada uma das quatro ONGs
selecionadas também receberá 100 mil absorventes Always®
e mentoria do time de liderança da P&G para desenvolvimento
durante o ano de 2022.

O PAS tem como objetivo contribuir para que entidades
sociais e educacionais beneficentes garantam o acesso de
seus usuários a alimentos seguros, nutritivos, adequados,
saudáveis e suficientes durante todo o período em que
estiverem inscritas no programa.
Além de consultoria gratuita, o programa garante mais
recursos para a compra de alimentos, que são oferecidos aos
seus usuários por um período de até dois anos consecutivos.

ACESSE AQUI

10º Edital de Microprojetos-RJ da
Rede do Bem

ACESSE AQUI

EDITAL

A Agência do Bem no intuito de apoiar o trabalho social
realizado pelas organizações da sociedade civil do Rio de
Janeiro, nas mais diversas áreas, em consonância com as
diretrizes estratégicas da Rede de Organizações do Bem,
lança o 10 Edital de Microprojetos RJ.
Serão selecionadas 5 propostas para receber o apoio
financeiro de até R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Este ano o edital privilegia projetos que atuem nas linhas
temáticas alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável listados abaixo:
- ODS 4: Educação de qualidade
- ODS 6: Água potável e saneamento
- ODS 7: Energia Limpa e Acessível.
Propostas não alinhadas às temáticas indicadas serão
desclassificadas.
É necessário que as organizações proponentes tenham sua
atuação na Região Metropolitana do Rio de Janeiro,
especificamente nos municípios: Rio de Janeiro, Duque de
Caxias, Itaguaí, Nilópolis, Nova Iguaçu, Mesquita, São João de
Meriti, Magé, Guapimirim, Belford Roxo, São Gonçalo,
Seropédica, Itaboraí e Niterói.
Inscrições até 22 de abril.
ACESSE AQUI

As empresas abraçaram a causa junto com a marca por
identificar na pobreza menstrual um problema sensível à
sociedade brasileira, importante para todas as pessoas que
menstruam, e urgente para todo o país. As inscrições vão até
o dia 28 de abril, pelo site da Aceleradora, e o resultado estará
disponível no site e nas redes da marca em até 60 dias após o
encerramento das inscrições.

Edital NTS 2022

EDITAL

A Nova Transportadora do Sudeste – NTS transporta gás
natural no sudeste do Brasil e lança em parceria com o
Instituto da Criança lança seu Edital de Seleção de Projetos
para 2022! O objetivo é selecionar projetos sociais que
contribuam para o desenvolvimento sustentável dentro dos
91 municípios nos quais a empresa possui atividades,
passando pelos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São
Paulo.
Leis de incentivo contempladas:
· Lei de Incentivo à Cultura Lei Federal nº 8.313/91
· Lei de Incentivo ao Esporte Lei Federal nº 11.438/06
· Lei de Incentivo ao PRONON e ao PRONAS/PCD - Lei
Federal nº 12.715/12
· Lei de Incentivo aos Direitos do Idoso Lei Federal nº
10.741/03
· Lei de Incentivo aos Direitos da Criança e do Adolescente Lei
Federal nº 8.069/90
Dúvidas devem ser direcionadas ao Instituto da Criança
(gestor do Edital) através do e-mail:
editalnts2022@institutodacrianca.org.br
Inscrições até 29 de abril.
ACESSE AQUI
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