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1.1 Política de Patrocínios 
Santander  
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Restrições 
O Santander possui algumas restrições com relação aos seus investimentos 
em patrocínios, que envolvem: 
Patrocínio de Pessoa Física, como por exemplo, atletas individuais; 
Patrocínios de caráter religioso; 
Patrocínio de caráter político; 
Patrocínios que estejam atrelados a bebida alcoólica, cigarro, armamento 
ou pornografia. 

Data limite: As propostas devem ser 
encaminhadas para o Santander para 
análise com uma antecedência mínima 
de 90 dias à realização do projeto. 

Linhas de atuação 
Incentivamos projetos que visem o fomento da educação, esporte e cultura. 
Os projetos devem, ainda, estimular a criatividade e inovação, o 
conhecimento e sua transferência, o consumo consciente da sociedade, as 
práticas de sustentabilidade, contemplar os diversos setores da sociedade e 
atuar de forma associativa e inclusiva. 

Mais Informações: 
 
http://www.group.com.br/gruposantan
derbrasil/patrocinio/default.asp 
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1.2 Patrocínio Institucional 
Bradesco 
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Procedimento 
Preencha o ‘Formulário Solicitação Patrocínio‘ e envie-o para o e-mail 
socioambiental@bradesco.com.br, com sua proposta contendo a descrição 
do projeto, objetivos gerais, público envolvido, benefícios para o investidor 
e valores de investimento. O Bradesco possui um comitê de avaliação de 
patrocínios para atendimento a este tipo de demanda. Importante: o 
arquivo não deve ultrapassar 2 megabytes. 
 

Data limite:  

Disponível durante todo o ano. 

Aptos 
Projeto com fatores sociais e ambientais. 
 
 
 
 

Mais Informações:  
 
https://institucional.bradesco.com.br/N
ETFaleConosco/site/conteudo/pergunta
s/default.aspx?site=28 
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1.3 Política de Patrocínio BNDES Fundo Social 
BNDES 
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Data limite:  

Durante todo o Ano. 

Objetivos: 
• Apoiar projetos de geração de emprego e renda para entidades que não possuam 

capacidade de endividamento, mediante interveniência de parceiros estratégicos; 
• Apoiar, de forma complementar, as fontes de um projeto reembolsável, nos casos 

previstos em Programas ou formalizados pelo BNDES por meio de instrumentos de 
cooperação; 

• Apoiar, de forma complementar, investimentos não reembolsáveis de geração de 
emprego e renda, dos governos federal, estadual, distrital ou municipal, limitado 
este último a capitais e a municípios com mas de 500 mil habitantes conforme 
informações disponibilizadas pelo IBGE, ou de instituição de direito privado sem 
fins lucrativos, desde que vinculada a uma iniciativa do Poder Público; 

• Apoiar projetos de desenvolvimento institucional orientado, direta ou 
indiretamente, para instituições de microcrédito produtivo. 

Além dos casos anteriores, poderá ainda ser utilizado para apoio a investimentos nos 
seguintes segmentos: 
• De cunho predominantemente ambiental; 
• De caráter social nas áreas de saúde, educação e justiça, cujos benefícios 

favoreçam, no mínimo, cinco Estados ou duas regiões geográficas e sejam 
direcionados, prioritariamente, às populações de baixa renda, ou seja, no mínimo 
50% da capacidade do projeto seja para atendimento gratuito da população; 

• Investimentos que se situem no entorno dos grandes projetos financiados pelo 
BNDES. 

Mais Informações: 
http://www.bndes.gov.br/Site
BNDES/bndes/bndes_pt/Areas
_de_Atuacao/Desenvolviment
o_Social_e_Urbano/Fundo_So
cial/ 
 

Sa Ed C So TR 

Política de Patrocínio 
O BNDES oferecerá apoio 
permanente a projetos, com 
foco na inclusão social, de 
acordo com regras e 
condições operacionais a 
seguir apresentadas. 
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1.4 Política de Patrocínio Voe GOL 
GOL Linhas Aéreas 
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Data limite:  

Durante todo o Ano. 

Descrição 
Os tipos de projetos patrocinados são: 
• Casas de show; 
• Festivais Musicais; 
• Shows e Turnês de artistas e bandas; 
• Espetáculos Musicais; 
• Festas tradicionais. 
Leis de Incentivo Fiscal 
A GOL não utiliza recursos provenientes de leis de incentivos fiscais para 
apoio e patrocínio a projetos culturais e esportivos. 
Solicitação de patrocínio 
Todas as propostas enviadas a GOL serão respondidas dentro de um prazo 
de 30 dias úteis a contar do data de envio do projeto. 
Para solicitar o patrocínio, os interessados podem encaminhar suas 
propostas para o e-mail: patrocinio@golnaweb.com.br. 
Antes de encaminhar a proposta, é importante verificar se o projeto em 
questão se encaixa com a linha de atuação dos programas adotados pela 
GOL. 
 

Mais Informações: 
http://www.voegol.com.br/pt-br/a-
gol/patrocinios-e-eventos/politica-de-
patrocinios/Paginas/default.aspx 
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1.5 Política de Patrocínio Avianca 
AVIANCA Linhas Aéreas 
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Data limite:  

Durante todo o Ano. 

Política de Patrocínio 
Todos os projetos serão analisados de forma criteriosa e serão respondidos, 
independentemente do retorno ser positivo ou negativo. 
Para iniciar o processo, você ou sua empresa devem preencher 
o formulário e enviar ao e-mail: patrocinios@avianca.com.br 
Patrocínios Esportivos: 
Corridas e maratonas, Tênis, Futebol, Vôlei, Natação, Basquete e Hipismo. 
Patrocínios Culturais: 
Peças Teatrais, Musicais, Shows, Filmes e Festivais. 
Não patrocinamos: 
Dentro das definições estratégicas da companhia, os seguintes projetos não 
são patrocinados pela Avianca, independentemente dos benefícios 
envolvidos: 
Religiosos, Políticos, Esporte amador, Esportes de risco ou radicais 
(terrestres, aéreos ou náuticos), Esportes ou atividades que envolvam 
animais (ex.: rodeios), Peças de teatro contendo cenas com conteúdo 
inapropriado (cunho político ou religioso) e Prêmios aos quais a Avianca 
concorra direta ou indiretamente. 
Leis de Incentivo Fiscais: A Avianca não realiza patrocínios por meio de leis 
de incentivos fiscais. 

Mais Informações: 
 
http://www.avianca.com.br/ecommerc
e/Institutional/Apoios_patrocinios.aspx 
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Envio da proposta: 
Caso o projeto esteja aderente a estas 
diretrizes, deve-se preencher o 
formulário e enviá-lo para o e-mail: 
investimentosocial@cielo.com.br 
 
 

1.6 Política de Patrocínio Cielo 
Cielo 
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Data limite:  

Durante todo o Ano. 

 

 

Política de Patrocínio 
A Cielo possui os seguintes focos de investimento: 
Projetos culturais e esportivos que contribuam com a melhoria da educação de 
crianças e adolescentes e/ou com a capacitação de jovens para o trabalho. 
Exemplos de projetos aderentes a este foco: 
Instalação, reforma e manutenção de bibliotecas; Capacitação de professores 
para o ensino de atividades artísticas; Ensino de música para jovens; Capacitação 
de jovens para o trabalho; Projetos de estímulo à leitura; Melhoria do 
desempenho escolar (gestão, estrutura e pedagogia); Esporte como meio de 
socialização de jovens. 
Projetos de promoção da saúde de crianças e adolescentes que contribuam com 
a redução da mortalidade infantil. 
Exemplos de projetos aderentes a este foco: 
Ampliação e modernização de hospitais infanto-juvenis; Programas de apoio a 
gestantes; Programa de apoio a familiares de pacientes internados; Atividades 
culturais e educacionais que contribuam com a recuperação de pacientes. 
Projetos de estímulo ao teatro ou eventos culturais, preferencialmente aqueles 
que promovam a cultura em capitais ou centros fora do eixo Rio - São Paulo. 
 Exemplos de projetos aderentes a este foco: 
Espetáculos circenses; Teatros Musicais. 

Mais Informações: 
http://www.cielo.com.br/portal/cielo/p
atrocinios.html 
 
 

Ed  C So TR  So Es 

mailto:investimentosocial@cielo.com.br
mailto:investimentosocial@cielo.com.br
mailto:investimentosocial@cielo.com.br
mailto:investimentosocial@cielo.com.br
mailto:investimentosocial@cielo.com.br
http://www.cielo.com.br/portal/cielo/patrocinios.html
http://www.cielo.com.br/portal/cielo/patrocinios.html
http://www.cielo.com.br/portal/cielo/patrocinios.html
http://www.cielo.com.br/portal/cielo/patrocinios.html
http://www.cielo.com.br/portal/cielo/patrocinios.html
http://www.cielo.com.br/portal/cielo/patrocinios.html
http://www.cielo.com.br/portal/cielo/patrocinios.html
http://www.cielo.com.br/portal/cielo/patrocinios.html
http://www.cielo.com.br/portal/cielo/patrocinios.html
http://www.cielo.com.br/portal/cielo/patrocinios.html
http://www.cielo.com.br/portal/cielo/patrocinios.html
http://www.cielo.com.br/portal/cielo/patrocinios.html
http://www.cielo.com.br/portal/cielo/patrocinios.html


1.7 Política de Patrocínio Instituto Renault 
Instituto Renault 
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Data limite:  

Durante todo o Ano. 

Política de Patrocínio: 
A empresa trabalha com três tipos de projetos. Para inscrever um projeto,  
escolha o mais adequado a sua ideia, clique na opção desejada e preencha 
o formulário. 
Leis de Incentivo 
A Lei de Incentivo surgiu como oportunidade para investir em projetos 
fazendo com que a nossa sociedade evolua mais a cada dia. É uma prática 
muito importante e sem fins lucrativos que agrega valores a todos os 
envolvidos. O Instituto Renault apoia essa iniciativa. 
Patrocínios 
O patrocínio é um recurso que faz parte das atividades da empresa e 
fornece grandes oportunidades. A Renault pratica essa ideia valorizando a 
cultura, que é indispensável para a sociedade. 
Projetos Sociais 
Voltados, preferencialmente, para os projetos do Estado de São Paulo. 

Mais Informações: 
http://renault.tempsite.ws/institutoren
ault/patrocinio/ 
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1.8 Política de Patrocínio 3M do Brasil 
3M do Brasil 
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Data limite:  

Durante todo o Ano. 

Política de Patrocínio: 
A 3M direcionará seus investimentos no segmento esportivo a projetos que 
tenham como objetivos alguma das propostas abaixo e estejam 
relacionados aos Valores e Atributos 3M: 
Incentivo à prática esportiva: projetos sociodesportivos que provoquem a 
adoção de atitudes saudáveis e que estimulem a qualidade de vida e saúde. 
Incentivo de modalidades esportivas: atletas, instituições, projetos e 
eventos que  
contribuam para o estímulo à prática esportiva. 
Incentivo à formação e educação de jovens através do esporte: projetos  
sociodesportivos que estimulem o desenvolvimento de novos atletas e 
talentos esportivos e que ofereçam atividades socioeducativas de modo a 
contribuir para a transformação da vida das pessoas. 
 
 
 

Mais Informações: 
http://solutions.3m.com.br/3MContent
RetrievalAPI/BlobServlet?lmd=1304513
332000&locale=pt_BR&assetType=MM
M_Image&assetId=1273683150080&bl
obAttribute=ImageFile 
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1.9 Política de Patrocínio Vonpar 
Vonpar 

11 

Data limite:  

As propostas devem ser 
encaminhadas para a Vonpar 
para análise com uma 
antecedência mínima de 30 
dias à realização do projeto. 

Política de Patrocínio: 
Diretrizes de Investimento 
A Vonpar acredita que a construção de um mundo melhor, não é apenas um sonho 
idealizado, é ação concreta que se materializa através de investimentos em projetos 
ligados aos nossos princípios, valores e estratégias corporativas. Nesse sentido as 
diretrizes de investimento em patrocínios e apoio a projetos estão divididos por 
categoria, conforme abaixo: 
Projetos Culturais 
Tem por objetivo o investimento na cultura nas comunidades onde atua, na inclusão 
social e na propagação da cultura. 
Projetos Ambientais 
Tem por objetivo ampliar a consciência da sociedade, despertando a responsabilidade 
quanto às questões da preservação do meio-ambiente. 
Projetos de Responsabilidade Social 
Tem por objetivo cumprir o papel de empresa cidadã, proporcionando o 
desenvolvimento pessoal e profissional de adolescentes em vulnerabilidade social; 
desenvolvendo projetos diretamente ou em parceria com terceiros que visem ao 
desenvolvimento pessoal, educacional, social, cultural e profissional de crianças e 
adolescentes, promovendo seu bem-estar social, ou que propiciem um tratamento 
digno à criança deficiente. 
Patrocínios e Apoios Eventos 
Tem por objetivo patrocinar e/ou apoiar eventos alinhados às estratégias das marcas 
da Coca-Cola Brasil e da Heineken Brasil. Para alinhamento, ver os 
sites www.cocacola.com.br e www.heineken.com. 

Mais Informações: 
http://www.vonpar.com.br/be
bidas/servicos/patrocinio-
marketing 
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1.10 Política de Patrocínio Nestlé 
Nestlé 

12 

Data limite:  

Durante todo o ano. 

Política de Patrocínio, apoio e doação 
Por meio das parcerias formadas com entidades, associações, escolas e 
empresas, a Nestlé realiza patrocínios e doações com foco nas temáticas 
Nutrição, Água e Desenvolvimento Rural. 
Em atendimento à Resolução 222/02 da Anvisa e à Portaria 2.051/01 do 
Ministério da Saúde, a Nestlé não faz doação de fórmulas infantis, leites em 
pó e alimentos para lactentes e crianças de primeira infância. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais Informações: 
https://www.nestle.com.br/site/falecon
osco/intro_doacao_patrocinio.aspx 
 
 
 
 
 
 

Sa Ag 

https://www.nestle.com.br/site/faleconosco/intro_doacao_patrocinio.aspx
https://www.nestle.com.br/site/faleconosco/intro_doacao_patrocinio.aspx
https://www.nestle.com.br/site/faleconosco/intro_doacao_patrocinio.aspx
https://www.nestle.com.br/site/faleconosco/intro_doacao_patrocinio.aspx
https://www.nestle.com.br/site/faleconosco/intro_doacao_patrocinio.aspx
https://www.nestle.com.br/site/faleconosco/intro_doacao_patrocinio.aspx
https://www.nestle.com.br/site/faleconosco/intro_doacao_patrocinio.aspx
https://www.nestle.com.br/site/faleconosco/intro_doacao_patrocinio.aspx
https://www.nestle.com.br/site/faleconosco/intro_doacao_patrocinio.aspx
https://www.nestle.com.br/site/faleconosco/intro_doacao_patrocinio.aspx
https://www.nestle.com.br/site/faleconosco/intro_doacao_patrocinio.aspx
https://www.nestle.com.br/site/faleconosco/intro_doacao_patrocinio.aspx
https://www.nestle.com.br/site/faleconosco/intro_doacao_patrocinio.aspx


1.11 Política de Apoio e Patrocínio Colchões Ortobom 
Colchões Ortobom 
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Data limite:  

Durante todo o ano. 

Política de Apoio e Patrocínio: 
Ortobom realiza importantes apoios e patrocínios a projetos de todo o 
Brasil. Como os recursos para estas ações são limitadas e a quantidade de 
projetos são inúmeras,  a Ortobom estabelece uma política de apoio e 
patrocínio, que direciona os interesses firmados pela companhia. 
Com base nessa política,  no posicionamento da empresa e em seu público 
alvo, os projetos são  analisados de forma criteriosa e transparente, sendo 
respondido posteriormente aos proponentes. A Ortobom trabalha 
essencialmente com apoio em forma de permuta e seus patrocínios 
financeiros só ocorrem com projetos aprovados e pelas leis de incetivo 
fiscal estadual ou federal. 

Mais Informações: 
https://www.ortobom.com.br/Content/
ApoioEPatrocinio 
 
 
 
 
 
 
 

Apoios e Patrocínios de interesse da Ortobom: 
Patrocínios Médicos: 
Eventos ligados ao sono; Eventos ligados a postura; Eventos ligados a 
fisioterapia; e Eventos ligados a ortopedia. 
Sócio Ambiental: 
Eventos ligados a sustentabilidade; e Eventos Sociais. 
Esporte e Cultura: 
Cinema; Teatro; Dança; Shows e Eventos Musicais; Esportes que tenham na 
sua execução o uso de espumas e derivados. (Ex.: Ginástica olímpica, Ballet, 
Salto com Vara); Corrida ou Maratona; e Atletismo. 
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1.12 Programa de Apoio Gerdau 
Gerdau 
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Data limite:  

Durante todo o ano. 

Política de Apoio e Patrocínio: 
O desenvolvimento social é elemento-chave para a expansão dos negócios 
da Gerdau. Por isso, a empresa busca soluções inteligentes, por meio da 
mobilização da sociedade, em prol de temas e projetos socialmente 
transformadores. 
Dentro de seus valores empreendedores, a Gerdau privilegia, no 
desempenho de seu papel social, a ação integrada com outras 
organizações, fortalecendo parcerias no desenvolvimento de projetos 
sociais e otimizando oportunidades e recursos. Movimentos de relevância 
nacional, que reúnem grupos empresariais, governos e organizações 
sociais, recebem apoio da companhia e contribuem para o 
desenvolvimento estruturado da sociedade brasileira. Por meio destes 
programas, a Gerdau estimula a igualdade de oportunidades, beneficiando 
educadores, estudantes, empresários, gestores públicos, comunidades e a 
sociedade como um todo. 
 
 
 
 
 

Mais Informações: 
http://www.gerdau.com.br/meio-
ambiente-e-sociedade/sociedade-
projetos-cadastro.aspx 
 
 
 
 
 
 

So  C Es 
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1.13 Projetos e Patrocínio Havan 
Havan 
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Data limite:  

Durante todo o ano. 

Política de Apoio e Patrocínio: 
Com o projeto de expansão da Havan e o constante crescimento, 
agregamos ao nosso quadro de parceiros a empresa de Assessoria de 
Projetos Realise.  
Visando a otimização dos investimentos e recursos de leis de incentivo do 
governo para a empresa, os assuntos referente a recebimento dos projetos, 
doações, pedidos e patrocínios, deverão ser encaminhados para avaliação a 
empresa. 
Por não ter uma política de patrocínio definida, todas as propostas 
independente da área de atuação devem ser enviadas para análise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais Informações: 
http://www.lojashavan.com.br/projetos
-patrocinio 
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1.14 Política de Patrocínio Incentivado Volkswagen 
Volkswagen 

16 

Data limite:  

As propostas de patrocínio devem ser 
enviadas, no mínimo, 180 dias (6 
meses) antes do início da realização do 
projeto, para que possam ser analisadas 
de forma completa. 

 

 

 

 

Política de Apoio e Patrocínio: 
A Volkswagen Serviços Financeiros patrocina projetos que tenham por 
objetivo: 
• Intensificar o reconhecimento da marca.  
• Criar uma plataforma para o relacionamento da empresa com seus 
públicos de interesse.  
• Exercer o compromisso e a cidadania corporativa com a comunidade por 
meio de ações culturais, esportivas e sociais. 
As empresas que compõem a Volkswagen Serviços Financeiros podem 
utilizar recursos direcionados aos projetos culturais, esportivos, sociais e 
relacionados à saúde, incentivados pelas leis: 
• Lei 8.313 de 1991 – Lei Rouanet incentivo a cultura (Artigo 18) 
• Lei nº 8.069 de 1990 - FUMCAD – Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, 
• Lei nº 11.438 de 2006 - Incentivo a Atividades Desportivas, 
• Lei 12.213/10 – Fundo Municipal do Idoso 
• Lei nº - 12.715 - PRONON (Programa Nacional de Apoio à Atenção 
Oncológica) e 
PRONAS/PCD (Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa 
com Deficiência) 

Mais Informações: 
http://www.bancovw.com.br/br/home/
institucional/patrocinio/politica-
patrocinio.html 
 
 
 

So  C Es Sa 
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1.15 Diretrizes de Parcerias Sociais Monsanto 
Monsanto 

17 

Data limite:  

Durante todo o ano. 

 

Política de Apoio e Patrocínio: 
A Monsanto é uma empresa que respeita profundamente as manifestações 
culturais de cada país. Acreditamos na importância das parcerias sociais 
como forma de exercitar nosso compromisso, apoiar projetos que 
contribuam com a sociedade e transmitir valores. Estes são os princípios 
que norteiam nossos investimentos sociais. 
• Contribuir com o desenvolvimento das comunidades onde vivemos e 

trabalhamos; 
• Contribuir com a educação em nosso país; 
• Fortalecer a cultura brasileira. 

 
Áreas de Atuação: 
• Educação; 
• Comunidade; 
• Cultura; 
• Meio Ambiente. 
 
Será vetado o patrocínio a projetos: 
• De cunho essencialmente religioso e sectário; 
• Contrários às disposições constitucionais do país; 
• Que possam causar danos ao meio-ambiente ou à sociedade. 
• De organizações que não estejam em dia com suas obrigações 

tributárias. 

Mais Informações: 
http://www.monsanto.com.br/sustenta
bilidade/projetos_socioambientais/dire
trizes-parceria-sociais-
monsanto/diretrizes-parceria-sociais-
monsanto.asp 

So  C Ed A 

Envio da proposta: 
Preenchimento do Formulário de 
Submissão de Projetos 
 
Importante: Propostas enviadas 
diretamente por e-mail, sem o 
preenchimento do formulário serão 
desconsideradas. 
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Envio da proposta: 
Preenchimento do Formulário de 
Requisição de Patrocínio  
 
Importante:  
Serão avaliados, prioritariamente, 
projetos com lei de incentivo aprovados 
pelo Ministério da Cultura; Projetos não 
incentivados serão analisados caso a 
caso; Nenhum projeto poderá 
representar mais de 10% do orçamento 
anual de Patrocínios. 

1.16 Política de Patrocínio Telefônica/Vivo 
Telefônica/Vivo 

18 

Data limite:  

Durante todo o ano. 

 

Política de Apoio e Patrocínio: 
A Telefônica Vivo apoia iniciativas que contribuam para o desenvolvimento 
do país e da sociedade como um todo. Projetos inovadores que tragam 
conhecimento, diversidade, empreendedorismo, criatividade e que tenham 
a capacidade de conectar ideias e pessoas em novas experiências. 
Incentivamos projetos que tenham, prioritariamente, continuidade 
(consistência no tempo), abrangência (virtual ou geográfica) e relevância 
(impacto).  
 
Áreas de Atuação: 
• Iniciativas que tenham conteúdo ou formato inovador;  
• Ações que intensifiquem o reconhecimento da marca e/ou agreguem 

novas dimensões à marca;  
• Possibilidade de promover, reforçar e construir novos relacionamentos 

com públicos estratégicos;  
• Projetos itinerantes ou que possibilitem ampliação da atuação geográfica 

e a criação de um calendário consistente;  
• Contrapartidas alinhadas aos objetivos da empresa;  
• Possibilidade de trazer experiências novas e marcantes para o público 

envolvido. 
 

Mais Informações: 
http://www.telefonica.com.br/servlet/S
atellite?c=Page&cid=1386090999705&
pagename=InstitucionalVivo%2FPage%
2FTemplateTextoDocumento  

Es  C CT 

http://www.telefonica.com.br/servlet/Satellite?c=Page&cid=1386090999705&pagename=InstitucionalVivo/Page/TemplateTextoDocumento
http://www.telefonica.com.br/servlet/Satellite?c=Page&cid=1386090999705&pagename=InstitucionalVivo/Page/TemplateTextoDocumento
http://www.telefonica.com.br/servlet/Satellite?c=Page&cid=1386090999705&pagename=InstitucionalVivo/Page/TemplateTextoDocumento
http://www.telefonica.com.br/servlet/Satellite?c=Page&cid=1386090999705&pagename=InstitucionalVivo/Page/TemplateTextoDocumento
http://www.telefonica.com.br/servlet/Satellite?c=Page&cid=1386090999705&pagename=InstitucionalVivo/Page/TemplateTextoDocumento
http://www.telefonica.com.br/servlet/Satellite?c=Page&cid=1386090999705&pagename=InstitucionalVivo/Page/TemplateTextoDocumento
http://www.telefonica.com.br/servlet/Satellite?c=Page&cid=1386090999705&pagename=InstitucionalVivo/Page/TemplateTextoDocumento
http://www.telefonica.com.br/servlet/Satellite?c=Page&cid=1386090999705&pagename=InstitucionalVivo/Page/TemplateTextoDocumento
http://www.telefonica.com.br/servlet/Satellite?c=Page&cid=1386090999705&pagename=InstitucionalVivo/Page/TemplateTextoDocumento
http://www.telefonica.com.br/servlet/Satellite?c=Page&cid=1386090999705&pagename=InstitucionalVivo/Page/TemplateTextoDocumento
http://www.telefonica.com.br/servlet/Satellite?c=Page&cid=1386090999705&pagename=InstitucionalVivo/Page/TemplateTextoDocumento
http://www.telefonica.com.br/servlet/Satellite?c=Page&cid=1386090999705&pagename=InstitucionalVivo/Page/TemplateTextoDocumento
http://www.telefonica.com.br/servlet/Satellite?c=Page&cid=1386090999705&pagename=InstitucionalVivo/Page/TemplateTextoDocumento
http://www.telefonica.com.br/servlet/Satellite?c=Page&cid=1386090999705&pagename=InstitucionalVivo/Page/TemplateTextoDocumento
http://www.telefonica.com.br/servlet/Satellite?c=Page&cid=1386090999705&pagename=InstitucionalVivo/Page/TemplateTextoDocumento
http://www.telefonica.com.br/servlet/Satellite?c=Page&cid=1386090999705&pagename=InstitucionalVivo/Page/TemplateTextoDocumento
http://www.telefonica.com.br/servlet/Satellite?c=Page&cid=1386090999705&pagename=InstitucionalVivo/Page/TemplateTextoDocumento
http://www.telefonica.com.br/servlet/Satellite?c=Page&cid=1386090999705&pagename=InstitucionalVivo/Page/TemplateTextoDocumento
http://www.telefonica.com.br/servlet/Satellite?c=Page&cid=1386090999705&pagename=InstitucionalVivo/Page/TemplateTextoDocumento
http://www.telefonica.com.br/servlet/Satellite?c=Page&cid=1386090999705&pagename=InstitucionalVivo/Page/TemplateTextoDocumento


Envio da proposta: 
Preenchimento dos dados do projeto para o cadastro.  
Certifique-se de que seu projeto está completo, com todas as informações 
necessárias para cadastramento. 
 Aguarde o prazo de análise e retorno do projeto. A Claro entrará  em 
contato a partir de 5 (cinco) dias corridos da data de cadastro. 

1.17 Política de Patrocínio Claro 
Claro 
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Data limite:  

Durante todo o ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política de Apoio e Patrocínio: 
A Claro acredita que apoiar projetos é uma oportunidade de trazer 
benefícios para a sociedade. Estar presente em momentos memoráveis nos 
faz incentivar novos talentos e querer patrocinar projetos que possam 
disseminar cultura, tecnologia e instantes sem igual. 
 
Queremos dar vida às ideias que façam diferença e que possam ser 
compartilhadas incansavelmente. A ferramenta de patrocínios da Claro 
possibilita que a sua proposta seja enviada e analisada de forma prática e 
eficiente. 
 
 

Mais Informações: 
http://www.claro.com.br/institucional/
patrocinios/regiao/ddd48/SC/tv-2/ 
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1.18 Política de Patrocínio Taurus 
Taurus 
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Data limite:  

Antecedência mínima de 60 dias em 
relação à data limite de disponibilização 
dos recursos à solicitante. 

 

 

 

 

Política de Apoio e Patrocínio: 
A Política de Patrocínio da Taurus compreende uma ação de integração e 
comunicação com a sociedade, objetivando consolidar sua imagem, 
vinculando-a ao cumprimento de sua missão, destacando os valores a ela 
relacionados. A premissa da Política de Patrocínio é alavancar a imagem 
institucional do grupo, valorizando e fixando sua identidade junto à 
sociedade, mercado consumidor e colaboradores, mantendo uma 
estratégia fornecer patrocínios preferencialmente para projetos voltados à 
responsabilidade social, cultural, esportiva e ambiental. 
Objetivos dos Patrocínios: 
• Exercer seu compromisso com a comunidade e com questões 
socioambientais e culturais;  
• Aumentar a familiaridade da marca, intensificando seu reconhecimento 
na sua área de atuação;  
• Agregar novas dimensões à marca, promovendo seus valores essenciais;  
• Atrair novos públicos e reforçar os relacionamentos existentes;  
• Entreter públicos de interesse, associando sua marca;  
• Valorizar e motivar os empregados. 
 

Mais Informações: 
http://tauruspetroleo.com.br/politica_d
e_patrocinio.pdf 
 
 
 

So 

Envio da proposta: 
Os projetos deverão ser encaminhados 
pelo correio. 
 

C Es A 
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1.19 Política de Patrocínio BVSA 
Bolsa de Valores Socioambientais 
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Data limite:  

A BVSA recebe inscrições de projetos 
continuamente e realiza três rodadas de  

avaliação por ano. 

 

 

Política de Apoio e Patrocínio: 
Para realizar a inscrição de um projeto na BVSA, comece fazendo o cadastro 
da ONG, com as informações gerais dela. Na homepage, clique em: “Não 
tem CADASTRO, clique aqui”. Depois de inscrever sua ONG e projeto, ele 
será analisado pela equipe da BVSA seguindo o processo seletivo de 
listagem que será divulgado na homepage do site. 
O principal objetivo da BVSA é conectar organizações da sociedade civil 
(OSCs) que desenvolvem projetos socioambientais a investidores individuais 
ou institucionais, que, ao adquirir as “ações socioambientais”, passam a 
apoiar a implementação, manutenção ou ampliação desses projetos. 
 
ÁREAS TEMÁTICAS  
• Erradicar a extrema pobreza e a fome; 
• Atingir ensino básico universal ; 
• Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; 
• Reduzir a mortalidade na infância ; 
• Melhorar a saúde materna ; 
• Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças ; 
• Garantir a sustentabilidade ambiental; 
• Estabelecer uma parceria mundial pelo desenvolvimento ; 
 
Organizações interessadas em listar projetos na BVSA poderão pleitear de 
R$ 30 mil a R$ 100 mil por projeto. 

Mais Informações: 
https://www.bvsa.org.br/como-
cadastrar-ong-e-projeto 
 
 
 
 

So 

Envio da proposta: 
Leia atentamente as informações 
gerais  e siga as orientações contidas 
em Orientações para o Cadastro de 
Projetos. 
 

Sa A 
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1.20  Política de Patrocínio Brookfield Incorporações 
Brookfield Incorporações 
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Data limite:  

A solicitação de patrocínio deve ocorrer 
com, no mínimo, 90 (noventa) dias de 
antecedência em relação à data de 
início do projeto.  

 

 

 

Política de Apoio e Patrocínio: 
A empresa investe em projetos culturais, enquadrados ou 
não nas leis de incentivo à cultura, que tenham abrangência 
nacional, especialmente nas cidades onde atua. 
A Brookfield Incorporações apoia iniciativas que visam 
estimular a reflexão sobre a cultura e a sociedade em 
diversos segmentos. 
 
ÁREAS TEMÁTICAS: 
• Humanidades - Edição de livros 
• Audiovisual - Festivais e mostras de cinema 
• Artes Cênicas - Festivais de teatro e dança, peças de teatro, espetáculos 

de dança 
• Artes Visuais - Exposição e fotografia 
• Patrimônio Cultural -  Restauro de bens materiais  
• Eventos - Cursos, seminários ou congressos relacionados à área de 

interesse Mais Informações: 
 
 
 

Envio da proposta: 
O primeiro passo é o preenchimento do 
formulário de solicitação de patrocínio.  
 Para projetos aprovados em alguma lei 
de incentivo, o proponente deve 
informar o respectivo número de 
inscrição e anexar a cópia da publicação 
da aprovação do projeto no Diário 
Oficial. 
Após o preenchimento completo do 
formulário, o proponente deve enviá-lo 
para o e-mail: 
projeto.patrocinio@br.brookfield.com 

C 

Mais Informações: 
http://br.brookfield.com/Brookfield/PoliticaPatrocinio/SP  
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1.21 Política de Patrocínio Eletrobras 
Eletrobras 
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Data limite:  

Durante todo o ano. 

Política de Apoio e Patrocínio: 
 A Eletrobras destina recursos para o apoio e desenvolvimento de projetos 
sociais, demandados pela sociedade, que preencham os seguintes 
requisitos: 
• Estar compreendido nas Diretrizes da Responsabilidade Social da 

Eletrobras, aprovadas por resolução específica; 
• Respeitar a missão, os valores e as estratégias corporativas da Eletrobras; 

Estar alinhado com as políticas públicas do governo federal e com os 
pressupostos das Metas de Desenvolvimento do Milênio e do Pacto 
Global, da Organização das Nações Unidas (ONU). 
 

ÁREAS TEMÁTICAS: 
• Geração de emprego e renda; 
• Educação e qualificação profissional para jovens e adultos; 
• Atendimento às comunidades atingidas por empreendimentos das 

empresas da Eletrobras. 

Mais Informações: 
http://www.eletrobras.com/elb/data/Pages/LUMIS0A5F2D34ITEMIDPTBRIE
.htm 
 

So 

Envio da proposta: 
O Projeto deverá ser elaborado em 
papel timbrado da Instituição 
Proponente, contendo assinatura e 
rubrica, em todas as páginas, do 
representante legal da Instituição 
Proponente e do responsável técnico. 
Anexar toda documentação (originais 
ou cópias autenticadas) da Instituição e 
do representante legal e enviar para: 
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - 
Eletrobras 
Av. Presidente Vargas, 409 - 17 º andar - 
Centro 
20071-003 - Rio de Janeiro - RJ. 
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1.22 Política de Patrocínio BrasilPrev 
BrasilPrev 
 

24 

Data limite: 

 A solicitação de patrocínio deve 
ocorrer com, no mínimo, 60 (sessenta) 
dias de antecedência em relação à data 
de início do projeto. 

Política de Apoio: 
 O apoio à cultura, à arte e aos esportes é uma das premissas que norteiam 
a atuação da Brasilprev na busca da geração de valor para toda a nossa 
sociedade. Assim, há anos a companhia patrocina iniciativas nesse sentido, 
como espetáculos teatrais, musicais, produção de livros de arte, exposições, 
fóruns e atividades esportivas.  
As iniciativas apoiadas pela Brasilprev devem estar enquadradas em pelo 
menos uma das seguintes categorias definidas pela companhia: 
• Projetos Institucionais: aqueles que permitam exposição de marca, 

divulgação de produtos, programas e ações junto a públicos de interesse 
diversos. 

• Projetos de Relacionamento: aqueles que possibilitem o 
posicionamento da Brasilprev junto a segmentos específicos de clientes 
efetivos e potenciais, visando à realização de ações de prospecção, 
rentabilização e fidelização. 

 
Áreas de atuação: 
Serão priorizados projetos nas seguintes áreas: 
•  Espetáculos teatrais, musicais ou de dança. 
• Publicações culturais baseadas em temas ou artistas de reconhecida 

relevância, especialmente vinculados à divulgação da cultura brasileira. 
•  Exposições em geral. 
•  Esportes coletivos. 
•  Projetos que incentivem o mercado de previdência privada ou 

relacionamento institucional da Brasilprev. 

Mais Informações:  
http://www2.brasilprev.com.br/Empres
a/patrocinio/Paginas/default.aspx 
 

So 

Envio da proposta: 
Preencha o formulário que se encontra 
no link  
http://www2.brasilprev.com.br/Empres
a/patrocinio/Paginas/envie-seu-
projeto.aspx 
 para enviar sua solicitação de 
patrocínio. Para projetos aprovados em 
alguma lei de incentivo, o proponente 
deve informar o respectivo número de 
inscrição e anexar a cópia da publicação 
da aprovação do projeto no Diário 
Oficial. 

C Es 
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1.23 Política de Patrocínio Eletronuclear  
Eletronuclear 
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Data limite: 

 Os projetos deverão ser enviados à 
Eletrobras Eletronuclear até o mês de 
outubro do ano anterior à sua 
implementação, mantendo sempre um 
prazo mínimo de seis meses entre a 
apresentação da proposta e a sua 
implementação. 

Política de Apoio: 
A Eletrobras Eletronuclear patrocina a realização de projetos de natureza 
técnico-científicas, culturais, sócio-ambientais, educacionais e esportivas 
como parte de sua estratégia de relacionamento com seus públicos de 
interesse e como forma de integração com a comunidade por meio de 
atitudes socialmente responsáveis.  
Os projetos submetidos para análise da Eletrobras Eletronuclear deverão 
considerar: 
•  Igualdade, democratização do acesso ao público de bens, produtos e 

serviços resultantes dos projetos patrocinados. 
Aplicação dos produtos de forma regionalizada. 

• Transparência na adoção de critérios e métodos de seleção pública para 
a escolha de projetos. 

• Articulação com as demais empresas do sistema Eletrobrás e do Poder 
Executivo Federal para a troca de experiências e melhorias práticas, além 
do alinhamento às políticas públicas e setoriais. 

• No conjunto das ações de Patrocínio ficam excluídos: convênios, 
doações, permutas, ações compensatórias ou apoios. 

Mais Informações:  
http://www.eletronuclear.gov.br/AEmpresa/Patroc%C3%ADnios.aspx 
 

Envio da proposta: 
As propostas de patrocínio e 
solicitações de esclarecimento 
adicionais devem ser encaminhadas à 
Eletrobras Eletronuclear Coordenação 
de Responsabilidade Socioambiental 
e Comunicação/Patrocínios; Rua da 
Candelária 65/11ºandar; Centro – Rio 
de Janeiro – RJ – CEP 20091-906; ou 
através do e-mail: 
patrocinios@eletronuclear.gov.br 
  

Ed Es C A 
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1.24 Política de Patrocínio IBM  
IBM 
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Data limite: 

 Durante todo o ano. 

 

 

 

 

 

Política de Apoio: 
Buscando promover a inclusão digital e a cidadania plena, a IBM Brasil 
desenvolve importantes projetos sociais voltados à comunidade, nas áreas 
de educação, cultura, voluntariado, meio ambiente, saúde e apoio a 
portadores de deficiências. Seja através da doação de tecnologia ou do 
tempo e talento de seus funcionários, os principais projetos da empresa 
pretendem dar condições às instituições para que se tornem independentes 
e auto-sustentáveis. A IBM só faz contribuições para instituições sem fins 
lucrativos e de utilidade pública que tenham condições de auto-sustentar 
seus projetos no futuro.  
 OBS: A instituição que esta pleiteando a contribuição deverá enviar um 
projeto detalhado contendo o objeto de sua solicitação, o público alvo e os 
benefícios que a possível doação trará a esse público alvo juntamente com 
o número do CNPJ, do Decreto de Utilidade Pública Federal, Estadual ou 
Municipal, cópia dos Estatutos e do Recibo de Declaração de Isenção do 
Imposto de Renda. 

Mais Informações:  
http://www.ibm.com/br/contact/resp_social.phtml 
 
 
 

Envio da proposta: 
 A solicitação deverá ser encaminhada 
para o seguinte endereço: 
Departamento de Relações 
Comunitárias/Responsabilidade Social 
Av. Pasteur, 138/146 - 4º andar - Bairro 
Botafogo Cep: 22.290-900 - Rio de 
Janeiro - RJ  
A/C: Ana Cláudia Figueiredo; 
ou através do e-mail: 
ibm@patrolink.com.br 

Ed Sa C A 
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1.25 Edital de Apoio a Projetos  
Fundação Grupo Boticário 
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Data limite: 

 31/08/2014 

 

 

 

Política de Apoio: 
Investir em projetos de conservação da biodiversidade, a médio e longo 
prazos, é uma das principais estratégias para garantir o bem-estar social 
desta e das futuras gerações. Por essa razão, mantemos há mais de 20 anos 
um programa de apoio a iniciativas de conservação da natureza no país, 
contribuindo para o desenvolvimento científico, aplicação prática e 
divulgação do conhecimento gerado, ampliando o engajamento em prol da 
necessidade de conservação de nossos ambientes naturais. Apoiamos 
projetos e programas de pesquisa que revertam em ações práticas de 
conservação. Nossas linhas temáticas são: 
I) Unidades de Conservação de Proteção Integral (continentais e marinhas) 
e RPPNs: criação, ampliação e execução de atividades prioritárias de seus 
Planos de Manejo; 
II) Espécies Ameaçadas: execução de ações prioritárias dos Planos de Ação 
Nacional (PAN) para espécies e ecossistemas e definição de status de 
ameaça de espécies nativas; 
 
 
 
 
 
 

Mais Informações:  
http://www.fundacaogrupoboticario.or
g.br/pt/o-que-
fazemos/editais/pages/default.aspx 
 
 

Envio da proposta: 
Para a inscrição via formulário online, o 
proponente deverá acessar o site: 
http://www.fundacaogrupoboticario.or
g.br/pt/o-que-
fazemos/editais/pages/apoio-projetos-
linhas.aspx 
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Sistema de Convênios 

SICONV 

2. Minist. da 

Agricul.,Pecuária e 

Abastecimento 

Divulgação de Fontes 

15 Agosto 2014 



2.1 Apoio ao Pequeno e Médio Produtor 
Agropecuário - Approdutor 
SICONV 2200020140001 (P.E.P.) 
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Data limite:  

13/09/2014 

 

Descrição 
Apoiar a pequena produção agropecuária por meio do estimulo a produção e 
promoção da agregação de valor e seus produtos, melhorando a renda e a 
qualidade de vida dos produtores. DESCRICAO: Incentivo e fomento a pequena 
produção agropecuária por meio de: 1. aquisição de calcário e adubos para 
correção de solos; Elaboração de estudos e diagnósticos técnicos; 3. Estimulo a 
produção, comercialização, divulgação e melhoria de produtos agropecuários e 
derivados; 4. Capacitação de produtores, trabalhadores, técnicos e demais 
atores envolvidos nas cadeias produtivas em tecnologia da produção 
agropecuária, comercialização, gestão cooperativa e associativa, adoção de 
boas praticas agropecuárias, conservação, e manejo de solo e agua no processo 
produtivo agropecuário, produção orgânica, projetos de melhoramento 
genético animal e vegetal; 5. Eventos Técnicos, Exposição Agropecuária. 

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 

Objeto 
1- Correção de solos 2-Elaboração de Estudos e Diagnósticos Técnicos 3- 
Estímulo à Produção, Comercialização e Melhoria de Produtos Agropecuários e 
Derivados 4- Capacitação Técnica. Apoio ao Pequeno e Médio Produtor 
Agropecuário. 

Contrapartida 
Será aceito apenas 
contrapartida financeira de no 
mínimo 1% do valor total do 
convênio. 

Anexos 
O programa em questão não  
possui anexos no  SICONV. 
 

Ag 
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Sistema de Convênios 

SICONV 

3. Empresa Brasil de 

Comunicação 

Divulgação de Fontes 

15 Agosto 2014 



Objeto 
Democratizar o acesso à informação jornalística, educacional, científica e 
cultural. 

3.1 Democratização do acesso à informação 
jornalística, educacional, científica e cultural 
SICONV 2041520140001  

31 

Data limite:  

31/12/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição 
O programa contempla a realização de ações conjuntas, por intermédio do 
estabelecimento de cooperação, voltadas à melhoria, regionalização, 
universalização e compartilhamento de conteúdos televisivos, radiofônicos e 
para a internet. Outrossim, visa a realização de produções e coproduções, 
fortalecendo a produção independente, com investimento compartilhado em 
infraestrutura, e a celebração de parcerias com entidades privadas sem fins 
lucrativos e a administração pública direta e indireta, de acordo com o Disposto 
na Lei nº 11.652/2008, respeitadas as regras do Decreto nº 6.170/2007, da 
Portaria Interministerial nº 507/2011 e dos demais diplomas legais aplicáveis. 

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 

So 

Contrapartida 
O sistema não apresenta regras de contrapartida para este programa, sendo 
necessário entrar em contato com o órgão responsável para verificação. 

Anexos 
O programa em questão não 
possui  anexos no  SICONV. 
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Sistema de Convênios 

SICONV 

4. Fund. Coord. de Aperf. 

de Pessoal Nível 

Superior 

Divulgação de Fontes 

15 Agosto 2014 



4.1 PARFOR PRESENCIAL - IES PRIVADAS 
SICONV 2629120140004  
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Ed 

Data limite:  

19/12/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 

Contrapartida 
O sistema não apresenta 
regras de contrapartida para 
este programa, sendo 
necessário entrar em contato 
com o órgão responsável para 
verificação. 

Anexos 
O programa em questão não 
possui  anexos no  SICONV. 

Objeto 
Formação Inicial de Professores da Rede Pública de Educação Básica. 
Oferta de turmas especiais no âmbito do Programa Parfor - Presencial para a 
formação de professores em exercício na rede pública de educação básica, a fim 
de que estes profissionais possam obter a formação exigida pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB e contribuir para a melhoria da 
qualidade da educação básica no País. 

Descrição 
O PARFOR PRESENCIAL é um Programa emergencial instituído para atender o 
disposto no artigo 11, inciso III do Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009. 
Visa induzir e fomentar a oferta de vagas em cursos de educação superior 
gratuitos e de qualidade para professores em exercício na rede pública de 
educação básica, a fim de que estes profissionais obtenham a formação 
requerida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN. O acesso 
dos docentes à formação requerida na LDBEN será realizado por intermédio da 
ampliação da oferta de vagas nos cursos regulares de licenciatura das 
Instituições de Educação Superior – IES. Essa ampliação será efetivada por meio 
da criação de turmas especiais nos cursos de licenciatura ofertados pela IES. A 
implantação do PARFOR PRESENCIAL deve ser realizada em regime de 
colaboração entre a União, por intermédio da Capes, os Estados, o Distrito 
Federal e os municípios. 
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Sistema de Convênios 

SICONV 

5. Inst. Do Patrimônio 

Histórico e Nacional 

Divulgação de Fontes 

15 Agosto 2014 



Objeto 
Seleção de propostas de órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins 
lucrativos para promoção de ações de salvaguarda para os bens culturais 
Registrados como Patrimônio Cultural do Brasil, nos termos e condições 
estabelecidos no Chamamento Público 03/2014 – Apoio e Fomento à 
Salvaguarda de Bens Registrados e respectivos anexos. 

5.1 Apoio e Fomento à Salvaguarda de Bens 
Registrados como Patrimônio Cultural do Brasil 
SICONV 2041120140023  
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Data limite:  

24/08/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição 
Serão aceitas propostas de apoio e fomento para os bens culturais Registrados 
como Patrimônio Cultural do Brasil, ou de bens culturais associados ao contexto 
de ocorrência destas práticas culturais, com proposição de atividades de 
mapeamento, pesquisa, produção bibliográfica e audiovisual, ações educativas, 
de formação, de intercâmbios entre mestres e grupos culturais para trocas de 
saberes, qualificação, transmissão de saberes tradicionais, organização de 
apresentações culturais, apoio à organização e à mobilização comunitárias, 
estruturação de espaços culturais, promoção da utilização sustentável dos 
recursos naturais, dentre outras. 

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 
 
 
 

C 

Contrapartida 
Será aceito contrapartida financeira ou de bens e serviços de no mínimo 20% 
do valor total do convênio. 

Anexos 
O programa em questão 
possui  11 anexos no  SICONV. 
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Sistema de Convênios 

SICONV 

6. Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência 

da República 

Divulgação de Fontes 

15 Agosto 2014 



Anexos 
O programa em questão 
possui 05 anexos no  SICONV. 
 
 
 
 

6.1 Promoção dos Direitos de Crianças e 
Adolescentes 

SICONV 2012120140019 
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DH 

Data limite:  

15/09/2014 

 

 

 

 

 

 

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 
 
 
 
 

Contrapartida 
I - 1% (um por cento) para transferências de recursos no valor de até R$  
200.000,00 (duzentos mil reais); 
II - 2% (dois por cento) para transferências acima de R$ 200.000,00 (duzentos  
mil reais) e até R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); e 
III - 3% (três por cento) para transferências acima de R$ 400.000,00  
(quatrocentos mil reais). 

Objeto 
Constitui objeto do presente Edital a seleção de projetos desenvolvidos por 
entidades privadas sem fins lucrativos que auxiliem o desempenho da missão 
institucional da SDH/PR, em conformidade com as diretrizes contidas no 
Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) e com as recomendações 
dos Conselhos Nacionais a ela vinculados, voltados à promoção e à defesa dos 
direitos humanos. 

Descrição 
Promoção, Defesa e Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
 
 

So 
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Anexos 
O programa em questão 
possui 05 anexos no  SICONV. 
 
 
 
 

6.2 Promoção dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência 

SICONV 2012120140020 
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DH 

Data limite:  

15/09/2014 

 

 

 

 

 

 

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 
 
 
 
 

Contrapartida 
I - 1% (um por cento) para transferências de recursos no valor de até R$  
200.000,00 (duzentos mil reais); 
II - 2% (dois por cento) para transferências acima de R$ 200.000,00 (duzentos  
mil reais) e até R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); e 
III - 3% (três por cento) para transferências acima de R$ 400.000,00  
(quatrocentos mil reais). 

Objeto 
Constitui objeto do presente Edital a seleção de projetos desenvolvidos por 
entidades privadas sem fins lucrativos que auxiliem o desempenho da missão 
institucional da SDH/PR, em conformidade com as diretrizes contidas no 
Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) e com as recomendações 
dos Conselhos Nacionais a ela vinculados, voltados à promoção e à defesa dos 
direitos humanos. 

Descrição 
Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 
 
 

So 
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Sistema de Convênios 

SICONV 

7. Instituto Brasileiro de 

Turismo 

Divulgação de Fontes 

15 Agosto 2014 



7.1 Apoio à Captação ou Promoção de Eventos 
Internacionais 
SICONV 2060420140001 
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Data limite:  

29/08/2014 

 

 

Descrição 
 Turismo de Negócios e Eventos, conhecido no mercado turístico como 
segmento MICE (Meetings, Incentive, Congress and Events), devido ao seu perfil 
diferenciado do turista comum, com alto poder aquisitivo e gasto médio 
elevado, é considerado um setor estratégico para o turismo brasileiro. Muitos 
destes turistas prolongam sua estada no Brasil, realizando viagens de pré e pós-
evento, beneficiando as cidades que sediam os eventos, com os recursos 
deixados no país. Além da grande movimentação financeira gerada pela 
presença dos visitantes internacionais nos eventos, o país se beneficia em 
aspectos muitas vezes incalculáveis, referentes à construção da imagem do local 
e aos avanços propostos com a realização destes eventos. A EMBRATUR 
trabalha com uma política sistematizada de apoio a captação e promoção de 
eventos que trazem este tipo de turista para o País, e desde 2004, vem 
ampliando a sua atuação dentro deste segmento. Dentre os programas 
executados pela EMBRATUR está o Macro Programa de Congressos, Negócios e 
Incentivo, que tem como objetivo o apoio a Captação e Promoção desses 
Eventos.  

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 

Objeto 
Apoio à captação ou promoção de eventos internacionais, promoção, marketing 
e apoio à comercialização em outros mercados. 

Contrapartida 
A contrapartida será exigida 
de acordo com os percentuais 
estabelecidos na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
vigente para Entes Públicos ou 
de no mínimo 10%. 
 

Anexos 
O programa em questão 
possui 05 anexos no  SICONV. 

Tu 
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Sistema de Convênios 

SICONV 

8. Ministério da Justiça 

Divulgação de Fontes 

15 Agosto 2014 



8.1 Segurança Pública com Cidadania - Sistema 
Integrado de Educação e Valorização Profissional 

SICONV 3000020140181 
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So 

Data limite:  

01/09/2014 

 

 

 

 

 

Descrição 
Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional. Rede Nacional de 
Altos Estudos em Segurança Pública – RENAESP, cujo objeto é a realização de 
cursos presenciais de pós-graduação lato sensu, nível especialização, em 
Segurança Pública. 
 
 

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 
 
 
 

Objeto 
Ampliar a eficiência, eficácia e a efetividade do Sistema de Segurança Pública e 
Defesa Civil mediante a reestruturação, integração e modernização de suas 
organizações em todo o território nacional para a prevenção e o controle da 
criminalidade. 
 

Contrapartida 
Será aceito apenas contrapartida financeira de no mínimo 5% do valor total do 
convênio. 
 
 

Anexos 
O programa em questão 
possui  09 anexos no  SICONV. 
 
 

Ed 
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Sistema de Convênios 

SICONV 

9. Secretaria de Política 

para as Mulheres 

Divulgação de Fontes 

15 Agosto 2014 



9.1 Atendimento as Mulheres em Situação de 
Violência - Nacional 
SICONV 6500020140004 
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Data limite:  

18/08/2014 

 

 

Descrição 
O foco deste edital dar-se-á nas ações desenvolvidas para ampliação e 
fortalecimento do Programa Mulher Viver sem Violência visando sua plena 
implementação. As propostas apresentadas devem estar vinculadas ao 
Programa 2016 – Promoção da Autonomia e Enfrentamento à Violência, na 
ação 210B – Atendimento às Mulheres em Situação de Violência. 
 

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 

TR So 

Objeto 
Constitui objeto do presente Edital a seleção de propostas que auxiliem o 
desempenho da missão institucional da Secretaria de Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República - SPM/PR, em conformidade com as diretrizes 
contidas no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM 2013 -2015), 
na Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, no Pacto 
Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. 
 
 
 
 

Contrapartida 
A contrapartida será exigida 
de acordo com os percentuais 
estabelecidos na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
vigente. 

Anexos 
O programa em questão 
possui 01 anexo no  SICONV. 

DH 
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Edital Federal 

10. Fundação Nacional 

de Artes 

Divulgação de Fontes 

15 Agosto 2014 



10.1 PRÊMIO FUNARTE DE TEATRO MYRIAM 
MUNIZ/2014 

Funarte 
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C 

Data limite: 

 27/08/2014 

 

 

 

 

 

 

 
Envio da proposta: 
O proponente deverá encaminhar 
exclusivamente por via postal a 
documentação da sua inscrição para o 
endereço:  
PRÊMIO FUNARTE DE TEATRO MYRIAM 
MUNIZ/2014 
(Categoria: escrever a categoria a que 
concorre) 
Av. Rio Branco, 179 / 6° andar ‐ Centro. 
20040‐007 Rio de Janeiro RJ. 
 
 
 

Objeto 
O Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz/2014 vai contemplar 107 
projetos em duas modalidades:  (A) Circulação e  (B) Montagem de 
Espetáculos ou Manutenção de Atividades Teatrais de Grupos e 
Companhias. As premiações variam de R$ 50 mil a R$ 150 mil, para todas as 
regiões do país.  O investimento total é de R$ 10 milhões. O objetivo é 
fomentar o desenvolvimento de atividades teatrais, incentivando a criação 
e a circulação de espetáculos, além de contribuir para a manutenção de 
grupos e companhias. A portaria que institui o Prêmio foi publicada no 
Diário Oficial da União, em 11 de julho de 2014. Podem concorrer pessoas 
jurídicas, tais como produtoras artísticas, companhias ou grupos de todo o 
país. 
Este edital contemplará projetos nas modalidades Circulação, Montagem de 
Espetáculos ou Manutenção de Atividades Teatrais de Grupos e 
Companhias. 
 
 

Mais Informações:  
http://www.funarte.gov.br/edital/premio-funarte-de-teatro-myriam-
muniz2014/ 
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10.2 Prêmio Funarte Artes na Rua (Circo, Dança e 
Teatro)/ 2014 

Funarte 
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C 

Data limite: 

 27/08/2014 

 

 

 

 

 

 

 
Envio da proposta: 
O proponente deverá encaminhar 
exclusivamente por via postal a 
documentação da sua inscrição para o 
endereço:  
PRÊMIO FUNARTE ARTES NA RUA 
(CIRCO, DANÇA E TEATRO) - 2014. 
(Módulo: escrever o módulo a que 
concorre) 
Av. Rio Branco, 179 / 7º Andar - Centro. 
20040-007 Rio de Janeiro RJ. 
 
 
 

Objeto 
O prêmio será concedido a 70 projetos, direcionados às áreas de circo, 
dança e teatro. Podem ser inscritas iniciativas de todo o território nacional, 
elaboradas por pessoas físicas ou jurídicas. Serão contemplados projetos de 
montagem ou circulação de espetáculos de rua, performances cênicas ou 
intervenções na rua, assim como relacionados a registro e memória de 
grupos e suas atividades. 
Através do Prêmio Funarte Artes na Rua, a Funarte pretende fomentar 
atividades que busquem, nas apresentações de rua, um novo significado 
para o espaço público. Serão destinados para o edital R$ 3 milhões, 
provenientes do Ministério da Cultura/Secretaria Executiva/Fundo Nacional 
de Cultura. Deste total, R$ 2.944.500,00 corresponderão às premiações aos 
contemplados e R$ 55,5 mil serão utilizados para custos administrativos. 
 
 
 

Mais Informações:  
http://www.funarte.gov.br/edital/premio-funarte-artes-na-rua-circo-danca-
e-teatro-2014/ 
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Leis de Incentivo 

Federais 

11. LEI ROUANET 

 

Divulgação de Fontes 

15 Agosto 2014 



Legislação pertinente: 
- Lei nº 8.313/1991; 
- Decreto n° 5.761, de 2006, 
da Presidência da República; 
- Instrução Normativa nº 1, de 
2010, do Ministério da 
Cultura; 
- Entre outras.  

Data limite: 30/11/2014 

Mais Informações 
http://www.cultura.gov.br/sit
e/categoria/apoio-a-
projetos/mecanismos-de-
apoio-do-minc/lei-rouanet-
mecanismos-de-apoio-do-
minc-apoio-a-projetos/  
 

Descrição: Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), que canaliza 
recursos para o desenvolvimento do setor cultural, com as finalidades de: 
estimular a produção, a distribuição e o acesso aos produtos culturais (CDs, 
DVDs, espetáculos musicais, teatrais, de dança, filmes e outras produções na 
área Audiovisual, exposições, livros nas áreas de Ciências Humanas, Artes, 
jornais, revistas, cursos e oficinas na área cultural, etc.); proteger e conservar o 
patrimônio histórico e artístico; estimular a difusão da cultura brasileira e a 
diversidade regional e étnico-cultural, entre outras.  

O PRONAC funciona por meio dos seguintes mecanismos de apoio: 
- Fundo Nacional de Cultura (FNC) – Com os recursos do FNC o Ministério da 
Cultura pode realizar uma série de ações, tais como: concessão de prêmios; 
apoio para a realização de intercâmbios culturais e outros programas divulgados 
por edital; apoio para propostas que não se enquadram em programas 
específicos, mas que têm afinidade com as políticas públicas e relevância para o 
contexto onde irão se realizar (demanda espontânea), entre outras. 
- Incentivos Fiscais – por meio deste mecanismo, titulares de iniciativas que não 
se enquadram nos programas do Ministério da Cultura e nas políticas públicas 
traçadas em determinado período, mas que têm consistência e relevância para 
competir no mercado, podem buscar apoio junto a pessoas físicas pagadoras de 
Imposto de Renda (IR) e empresas tributadas com base no lucro real, que por 
sua vez terão benefícios fiscais sobre o valor incentivado; 

11.1 LEI ROUANET 
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O TERCEIRO passo é o envio 
da documentação relativa aos 
projetos desportivos ou 
paradesportivos para 
Ministério do Esporte, situado 
na SEPN 511 Edifício Bittar II 
3º andar – Brasília/DF, CEP 
70750-541, de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 17h. No 
caso de remessa da 
documentação por correio, 
deve-se encaminhá-la ao 
endereço com AR. 
 

O SEGUNDO passo é o preenchimento dos formulários disponibilizados no site do 
Ministério do Esporte. Após o preenchimento e impressão, o proponente deverá 
juntar ao formulário impresso toda a documentação obrigatória elencada: 
pedido de avaliação do projeto dirigido à Comissão Técnica, com a indicação da 
manifestação desportiva; 
cópias autenticadas do CNPJ, do estatuto e das respectivas alterações, da ata da 
assembleia que empossou a atual diretoria, do CPF e do RG dos diretores ou 
responsáveis legais, todas relativas ao proponente; 
descrição do projeto contendo justificativa, objetivos, cronograma de execução 
física e financeira, estratégias de ação, metas qualitativas e quantitativas e plano 
de aplicação dos recursos; 
orçamento analítico e comprovação de que os preços orçados são compatíveis 
com os praticados no mercado ou enquadrados nos parâmetros estabelecidos 
pelo Ministério do Esporte, com a apresentação de 03 orçamentos; 
comprovação da capacidade técnico-operativa do proponente; 
comprovação de funcionamento do proponente há, no mínimo, um ano; 
nos casos de construção ou reforma de imóvel, comprovação de pleno exercício 
dos poderes inerentes à propriedade do respectivo imóvel ou da posse, conforme 
dispuser o Ministério do Esporte. 
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Es 

O PRIMEIRO procedimento para a apresentação dos projetos é o cadastramento. 
 

Data limite: 15/09/2014 

Mais Informações 
http://www.esporte.gov.br/lei
IncentivoEsporte/  
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Restrições 
O Santander possui algumas restrições com relação aos seus investimentos 
em patrocínios, que envolvem: 
Patrocínio de Pessoa Física, como por exemplo, atletas individuais; 
Patrocínios de caráter religioso; 
Patrocínio de caráter político; 
Patrocínios que estejam atrelados a bebida alcoólica, cigarro, armamento 
ou pornografia. 

Data limite: As propostas devem ser 
encaminhadas para o Santander para 
análise com uma antecedência mínima 
de 90 dias à realização do projeto. 

Linhas de atuação 
Incentivamos projetos que visem o fomento da educação, esporte e cultura. 
Os projetos devem, ainda, estimular a criatividade e inovação, o 
conhecimento e sua transferência, o consumo consciente da sociedade, as 
práticas de sustentabilidade, contemplar os diversos setores da sociedade e 
atuar de forma associativa e inclusiva. 

Mais Informações: 
 
http://www.group.com.br/gruposantan
derbrasil/patrocinio/default.asp 
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1.1 Promoção dos Idoso 
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Legenda das Áreas Atendidas 

pela Fonte ou Programa! 

Ed 

Es 

C 

So TR 

CT 

Ag 

DH 

Tu 

Sa 

Educação 

 

Esporte 

 

Saúde 

 

Cultura 

 

Social 

 

Ambiental 

Ciência e Tecnologia 

 

Agricultura / Agropecuária 

 

Direitos Humanos 

 

Turismo 

 

Trabalho e Renda 

 

Pesca / Aquicultura  A P 



Passo a passo para 

submissão de seu 

projeto: 
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