INFORMATIVO
Projetos Sociais
45Ano IX
Ano IV
Edição Edição
88

Petrobras Cultural – Múltiplas
Expressões
EDITAL
Na chamada 2021 do programa Petrobras
Cultural, buscam-se projetos com temas
associados à valorização da cultura brasileira.
Os projetos devem ser realizados em museus,
centros culturais e instituições culturais,
podendo ser desenvolvidos pelas próprias
instituições ou por produtores. As iniciativas
poderão ser realizadas de forma presencial,
digital ou híbrida, em qualquer cidade do Brasil,
com previsão de início a partir de julho de 2022.

MAIO 2017
Janeiro
2022

Edital TransforME da Lenovo
Foundation
EDITAL
Em resposta à mudança da dinâmica global para os
trabalhadores de hoje, a filantropia da Lenovo está
lançando o edital TransforME buscando parcerias
com organizações que qualificam populações
adultas de menos recursos ou menos
representadas com as habilidades críticas para a
força de trabalho em tecnologia de hoje. O acesso à
qualificação para essas populações visa minimizar a
desigualdade, levando a um impacto
transformacional para os indivíduos e construindo o
mapa de talentos para o futuro da inovação.

Inscrições até 17 de janeiro de 2022.

O prazo para as organizações se inscreverem no
edital TransforME é 24 de janeiro de 2022.

Clique AQUI para mais informações.

Clique AQUI para mais informações.

3ª Edição do Edital de Apoio de
Projetos de Caráter Social,
Cultural e Educacional

Inscrições abertas para o Prêmio
do Movimento LED - Luz na
PRÊMIO
Educação
EDITAL

O Instituto BRZ – Dona Neném é uma associação civil
assistencial, sem fins lucrativos, e tem por objetivo promover
processo de seleção de projetos de caráter social, cultural e
educacional para serem subsidiados.

O objetivo é selecionar projetos assistenciais, estabelecer
os requisitos para aprovação e as condições para que os
projetos aprovados recebam contribuições e apoio.
O Instituto BRZ – Dona Neném convida organizações e
empreendedores sociais a apresentarem suas propostas de
projetos .

Clique AQUI para se inscrever no edital até
03/02/2022.

Estão abertas as inscrições para o Prêmio
Movimento LED - Luz na Educação lançado pela
Globo e Fundação Roberto Marinho.
Para participar, além de ter mais de 18 anos, é
preciso encaixar-se em um dos quatro perfis de
público: empreendedores, educadores, estudantes
e criadores inovadores. E não é preciso ser ligado a
instituições de ensino, desde que a iniciativa seja
inovadora, de impacto e com potencial de
escalabilidade.
Uma das escolhidas em cada categoria será,
obrigatoriamente, uma prática que tenha inovado ao
enfrentar os desafios impostos pela pandemia da
Covid-19. Inscrições até 07 de fevereiro.
Informações: AQUI.
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