
Apoio ao enfrentamento dos 
efeitos da COVID-19



Nós, da Suzano, acreditamos que só é bom para nós, se for bom
para o mundo. Por isso, sensíveis ao impacto que a pandemia da
COVID-19 vem gerando em todo o Brasil, a Suzano, com a parceria
técnica do Funbio, está disponibilizando R$500.000,00 para apoio
a projetos de resposta rápida para populações vulneráveis que
estão sofrendo os impactos gerados pelo COVID-19, localizadas
nas áreas de atuação da empresa nos estados da Bahia, Espírito
Santo, Maranhão, Minas Gerais e Pará.

Os projetos devem seguir pelo menos uma das
seguintes linhas de apoio:

• Prevenção e combate ao COVID-19;

• Geração de trabalho e renda no meio urbano e rural.

O processo seletivo é composto por cinco etapas, sendo avaliados 
critérios como viabilidade, relevância e impacto da iniciativa.



• Organizações da Sociedade Civil* com atuação local
(associação de produtores rurais; associação de
apicultores; associação de pais e mestres; associação
de moradores; organizações com finalidade social;
dentre outros).

• Cooperativas (cooperativas de produtores, de
serviços, de catadores de resíduos, etc.).

• Microempreendedor individual (MEI).

• Pequenas empresas cadastradas no Simples Nacional
(padarias, borracharias, mercearias, bicicletarias,
lanchonetes, etc.) com faturamento anual até 100
mil reais.

*exceto organizações religiosas



Regiões e Localidades Prioritárias 

Bahia

• Sede Municipal, Juerana, Rancho Alegre (Caravelas-BA)
• Sede Municipal, São José, Sossego, Portela, Pedra D’Água II (Alcobaça-BA)
• Sede Municipal, Itabatã, Cruzelândia, Nova Brasília, 31 de Março, Belo Cruzeiro e Taquarinha (Mucuri-BA) 
• Sede Municipal, Argolo, Colônia Nova, Posto da Mata, Helvécia (Nova Viçosa-BA)
• Sede Municipal, Oiteiro, Inguaí (Prado-BA)

Espírito Santo

• Sede Municipal, Itaúnas, Braço do Rio, Sayonara, Angelim Disa, Angelim III, Comunidade Água Preta, 
Assentamento Valdício Barbosa (Conceição da Barra-ES) 

• Barra do Riacho, Vila do Riacho, Barra do Sahy (Aracruz-ES)
• Sede Municipal, Itauninhas, Nova Lima (São Mateus-ES)
• Sede Municipal (Pedro Canário-ES)

Maranhão

• Sede Municipal, Estrada do Arroz: Açaizal, Altamira, Bacaba, Coquelândia, Esperantina I e II, Olho d’Água, 
Petrolina, Povoado Embiral, São Felix, São José da Matança (Imperatriz-MA)

• Sede Municipal, Assentamentos Brejo da Ilha, Vitória, Vão de Dentro, Braço Forte, Extrema, Luiz Rocha, 
Sol Nascente, Altamira, Serafim, Novo Mundo (Estreito-MA)

• Resex Ciríaco (Cidelândia-MA)

Minas Gerais • Sede Municipal, Vila Gabriel Passos (Nanuque-MG); 

Pará
• Sede Municipal, Concren I e II (Dom Eliseu-PA)
• Sede Municipal, PA Boa Esperança, Planalto I e II (Ulianópolis-PA)

+ de 70
localidades e 

regiões 
atingidas: BA, ES, 

MG, MA e PA



Previsão de apoio a 100 
projetos e inciativas locais

Valor total R$500.000,00

Valor máximo por 
projeto

R$5.000,00

Prazo de execução 
dos projetos

90 dias

Modelo de apoio Não reembolsável

Forma do repasse
Repasse via cartão 

pré-pago



As propostas deverão ser encaminhadas por meio de formulário eletrônico, disponível 
no link abaixo, até o dia 6 de julho.

Em caso de dúvidas, encaminhe um e-mail para editalemergencial2020@suzano.com.br 

Leia o edital 
também pelo link 

https://bit.ly/3fwdWgr

Para se inscrever Conheça mais

Participe das lives com o time da 
Suzano e do Funbio para saber mais!

Acesse o 
formulário
também pelo link 

https://forms.gle/jy62ytXv
8P1ecpya8

também pelo link 
https://bit.ly/2NgydKZ

também pelo link 
https://bit.ly/3d9ICCD

E participe!

22/6, às 18h 29/6, às 18h

https://bit.ly/3fwdWgr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO14rstjhh2FeUrCXFzegPIvAJ2EpLEwCTGwWhIhniaSdMjw/viewform
https://bit.ly/2NgydKZ
https://bit.ly/3d9ICCD


Lançamento do Edital 18 de junho de 2020

Proposta 18 de junho a 06 de julho de 2020

Análise das propostas 07 a 10 de julho de 2020

Divulgação dos resultados 13 de julho de 2020

Formalização do apoio 16 a 30 de julho de 2020

Período de execução da proposta 31 de julho a 31 de outubro de 2020

Prestação de contas 03 e 04 de novembro de 2020

Monitoramento Durante o período de execução


