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Apresentação
É com alegria que apresentamos a todos o protagonismo
consolidado da Bom Futuro no ambiente social com a
elaboração do 1º Edital de Projetos Sociais Incentivados
Bom Futuro.
Esta cartilha visa estimular a participação das instituições do
Terceiro Setor, que possuem projetos incentivados para
crianças e adolescentes, com atuação em Mato Grosso .

Alessandra Capelli
Coordenadora de Marketing e Comunicação
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Palavra da Diretoria
A Bom Futuro em todas as suas frentes de atuação investe em
tecnologia de ponta e capital humano, preceitos que
garantiram destaque mundial em produtividade sustentável e
desenvolvimento econômico e social.
A Bom Futuro conta com time de proﬁssionais com mais de
s e t e m i l co l a b o ra d o re s , n o r t e a d o s p e l a i d e o l o g i a
empreendedora e a busca constante por excelência, com o
propósito de ajudar a alimentar e vestir o mundo.
E a Criação do 1º Edital de Projetos Sociais Incentivados Bom
Futuro reforça seu compromisso com os princípios
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e
consolida as ações sociais realizadas desde sua fundação.
Com isso, a Bom Futuro cria condições à continuidade
necessária para ações socias, com objetivo de alcançar a
comunidade e promover o desenvolvimento social em Mato
Grosso.

Leonardo Rossato
Diretor Administrativo e
Serviços Compartilhados
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Histórico
A Bom Futuro completa quatro décadas de operação em
2022, em sua trajetória de crescimento foram pautados
valores sólidos de respeito ao meio ambiente, atuação social
voltada para crianças e adolescentes, persistência e muito
trabalho.
Em comemoração e para consolidar suas ações sociais, a Bom
Futuro lança seu 1° Edital de Projetos Sociais Incentivados.
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O edital tem por objetivo escolher projetos em consonância
com as necessidades de cada município mato-grossense, com
a meta de construir o legado social e cultural ao estimular o
desenvolvimento.
Para tanto, a Bom Futuro apoia suas ações sociais
concomitantemente aos paramitros das diretrizes da
Organização das Nações Unidas (ONU) à ação para acabar
com a pobreza, proteger o planeta e assegurar que todas as
pessoas tenham paz e prosperidade.
Com isso, o Edital de Projetos Sociais Incentivados Bom
Futuro fundamenta ações pautadas no desenvolvimento
sustentável nas esferas social, econômica e ambiental
amparados com os Objetivo s de D e senvolvimento
S u ste nt áve l (O DS) , a ﬁ m d e fo m e nta r i n i c i at i va s
interdisciplinares que contribuam para a formação humana,
por meio de ações artísticas, culturais e esportivas.
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FAQ - Perguntas frequentes
Para facilitar a interpretação do Edital de Projetos Sociais
Incentivados da Bom Futuro, apresentamos abaixo respostas
para as dúvidas mais recorrentes:

1º - Quais Leis de Incentivo este edital abrange?
O EDITAL DE PROJETOS SOCIAIS INCENTIVADOS DA BOM
FUTURO atenderá os projetos previamente aprovados para
receber recursos por meio das Leis de Incentivo à Cultura
(Rouanet), Lei Federal de Incentivo ao Esporte (Esporte), Lei
de Incentivo aos Fundos dos Direitos da Criança e do
Adolescente, PRONON E PRONAS (Saúde).

2º - Que tipo de projetos a Bom Futuro pretende
apoiar neste edital?
Projetos direcionados para crianças e adolescentes, realizados
em Mato Grosso, por instituições sediadas em um dos 141
(cento e quarenta e um )municípios mato-grossense. E,
também, projetos previamente aprovados para receber
recursos por meio das Leis de Incentivo à Cultura (Rouanet),
Lei Federal de Incentivo ao Esporte (Esporte), Lei de Incentivo
aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente,
PRONON E PRONAS (Saúde).
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3º - Qual a data limite para envio das propostas?
A data limite para envio das propostas será o dia 30 de
Novembro de 2021, até às 18h.

4º - Existe um valor limite por projeto?
Não existe um valor limite por projeto , porém cabe ressaltar
que a Bom Futuro se reserva em apoiar valores menores do
que os solicitados, de acordo com sua disponibilidade
ﬁnanceira.

5º - Qual será a quantidade de projetos
aprovados por proponente?
Será aprovado 1 (um) projeto em cada Lei de Incentivo por
proponente. Portanto, existe a possibilidade da mesma
instituição ser premiada mais de uma vez neste edital, desde
que seja em Leis de Incentivo diferentes.

6º - É possível um proponente ter mais
de um projeto aprovado neste edital?
Sim, desde que sejam em Leis de Incentivos diferentes.
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7º - Que tipo de organizações serão apoiadas neste edital?
Poderão participar do processo de seleção os proponentes
enquadrados como Organizações da Sociedade Civil (OSCs),
de direito privado, sem ﬁns lucrativos, devidamente
regularizadas, registradas oﬁcialmente há mais de dois anos,
sediadas em Mato Grosso e que tenham natureza, objetivo
e/ou ﬁnalidade alinhada ao objetivo da lei na qual o projeto foi
aprovado (Esporte; Criança e Adolescente; Cultura ou Saúde).

8º - Deve ser enviado a íntegra do plano de trabalho aprovado
na Lei de Incentivo?
Sim, a instituição proponente deve enviar na íntegra todo
plano de trabalho aprovado, incluindo a composição da
planilha orçamentária.

9º - A minha organização precisa estar sediada em um dos
municípios de Mato Grosso?
Sim, as instituições que serão escolhidas obrigatoriamente
deverão ter sede em Mato, contudo, não necessariamente
deverão realizar atividades do projeto no município em que
estão sediadas.
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10º - O edital possui um cronograma de datas?
ETAPA

DATA

Início do período de inscrições

27/10/ 2021

Envio de dúvidas sobre o edital

De 27/10 à 15/11 de 2021

Encerramento do período de Inscrição

ÀS 18h de 15/11/2021

Divulgação do resultado do edital

30/11/2021

Assinatura do termo de parceria

Dezembro de 2021

Realização dos aportes aos
projetos selecionados

Dezembro de 2021

11º - O Projeto precisa ter Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) inserido no texto do projeto aprovado
pela Lei de Incentivo?
Não precisa ter sido aprovado textualmente na Lei de
Incentivo com ODS, mas precisa ser colocado no ANEXO 1
deste edital quais são as ODS que o projeto no Edital Bom
Futuro atenderá, com no mínimo três dos dezessete Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Segue a relação:
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Para informações e esclarecimentos de dúvidas sobre o
conteúdo do regulamento previsto no edital, envie e-mail para
editalbomfuturo2021@bomfuturo.com.br

Referências
BRASIL. Lei Nº 8.313, 23 de 1991 –
Lei de Incentivo à Cultura (Rouanet).
BRASIL. Lei nº 11.438 de 2006 – Lei de Incentivo ao Esporte .
BRASIL. Lei nº 8.069 de 1990 e Lei nº 5.892 de 91 - Leis relativas
aos Direitos da Criança e do Adolescente e incentivo.
Brasil. Lei Lei nº 12.715 de 2012 – o Programa Nacional de Apoio
à Atenção Oncológica (PRONON) e o Programa Nacional de
Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deﬁciência
(PRONAS/PCD).
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