
Entre uma comprinha e outra, indique um projeto  

 

 

 

Pelo segundo ano fabricante de cosméticos abre espaço para ações socioculturais executadas 
por OSCIPS ou entidades com certificado de utilidade pública. 

Quando a Avon chama, não tem como escapar da revendedora e isso vale também para as 
organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIPS) ou entidades portadoras de 
certificados de utilidade pública que queiram se candidatar aos benefícios do Fundo Viva o 
Amanhã, instituído pela empresa para apoiar projetos socioculturais. Isso porque só poderão 
indicar projetos para concorrer ao Fundo revendedores de produtos Avon comprovadamente 
cadastrados e residentes no território nacional. 

Os recursos do Fundo Viva o Amanhã serão aplicados em projetos que privilegiem a 
participação ou o atendimento de mulheres, crianças e jovens nas seguintes categorias: 

Protagonismo Cultural – Projetos que criem oportunidades para que pessoas da comunidade 
exerçam e exibam seus dons artísticos ou pratiquem manifestações culturais que tenham 
relação com suas origens e histórias; 

Educação para o Desenvolvimento Humano – Projetos que criem oportunidades de educação 
formal ou não formal, realizadas em conformidade com os quatro pilares (aprender a aprender 
- aprender a fazer - aprender a conviver - aprender a Ser) delimitados pelo relatório para a 
Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI;  

Empreendedorismo Cooperativo – Iniciativas de economia solidária que visem à geração de 
renda e desenvolvimento sustentável na comunidade, baseadas em processos participativos 
democráticos, na não-violência ativa e na eqüidade de oportunidades de trabalho e 
aprendizado. 

Cada revendedor poderá indicar apenas um projeto, o que deverá ser feito nos períodos de 4 
de abril a 27 de maio e 31 de julho a 19 de setembro de 2008.  

O valor solicitado ao Fundo, por projeto indicado, não poderá ser superior a R$ 60 mil e poderá 
representar a totalidade ou parte dos recursos necessários à realização do projeto. Caso os 
recursos solicitados representem apenas parcela do montante necessário à realização integral 
do projeto proposto, a entidade proponente deverá informar as outras fontes de que 
efetivamente dispõe para o financiamento do projeto tal como apresentado no Formulário 



Eletrônico de Indicação, comprometendo-se pela sua realização integral. O valor máximo a ser 
investido pelo Fundo, nos processos de seleção regidos pelo presente regulamento, será de R$ 
350 mil, independentemente do número de projetos selecionados.  

QUEM NÃO PODE – Serão eliminados dos processos de seleção os projetos cujas entidades 
proponentes: Já tenham sido apoiadas ou patrocinadas pela Avon e não tenham, em relação a 
tais patrocínios ou apoios, obtido aprovação da Avon quanto ao atingimento das metas 
previstas ou quanto à perfeita utilização dos recursos recebidos; Não preencham corretamente 
o Formulário Eletrônico de Indicação ou não prestem todas as informações e documentos que 
lhes forem solicitados, a qualquer momento; Tenham a participação em seus quadros 
institucionais, gerenciais ou operacionais de pessoa vinculada por parentesco direto com 
dirigentes, acionistas, colaboradores ou fornecedores da Avon; Sejam financiadas ou tenham 
projetos patrocinados ou apoiados por empresas que produzam, comercializem ou distribuam 
produtos nocivos à saúde, assim considerados, para efeito do presente regulamento, aqueles 
de consumo ou aquisição proibidos para indivíduos menores de 18 (dezoito) anos, qualquer 
que seja a sua natureza, ou assim definidos em legislação própria; Tenham recebido outro 
apoio ou patrocínio, seja a que título for, da Avon no mesmo ano da indicação do projeto; 
Tenham tido revogados ou extintos, por qualquer motivo, a qualificação de OSCIP ou de 
Utilidade Pública Federal, ou que apresentem qualquer tipo de circunstância que as impeça de 
receber doações passíveis de dedução como despesa operacional, até a data da efetiva 
transferência dos recursos do Fundo.  

O Comitê de Avaliação examinará avaliará os projetos habilitados no prazo aproximado de 45 
dias, contados da data de término do prazo para indicação de projetos e os classificará em 
ordem crescente de prioridade para seleção, no âmbito de cada uma das três categorias. 
Encerrado o processo de análise final dos projetos, o Comitê selecionará um único projeto por 
categoria. 

QUEM É – Presente no mundo há 120 anos, a Avon é a líder global em venda direta e também 
a marca de cosméticos mais vendida em todo o mundo. Sua visão de negócios é "ser a 
companhia que melhor entende e satisfaz as necessidades de produtos, serviços e auto-
realização das mulheres no mundo todo". A empresa adotou no dia 8 de março de 2007 um 
novo posicionamento mundial, Viva o Amanhã, baseado na trilogia Beleza, Autonomia e 
Envolvimento Social, quando também lançou o Fundo Viva o Amanhã 
(www.vivaoamanha.com.br). A empresa também mantém há quatro anos, no Brasil, o 
Instituto Avon (www.institutoavon.org.br).  

A Avon atua em mais de 100 mercados e conta com 1,2 milhão de Revendedoras autônomas 
apenas no Brasil, a maior força de vendas do mundo. A Avon está presente no País há 50 
anos. As Revendedoras Autônomas atuam de Norte a Sul do País, interagindo com milhões de 
brasileiros a cada 19 dias, levando beleza e desenvolvendo relacionamentos. A Avon Brasil 
possui uma fábrica na cidade de São Paulo e três centros de distribuição nos Estados de São 
Paulo, Ceará e Bahia. 

SERVIÇO: Mais informações podem ser obtidas através do site www.vivaoamanha.com.br 
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