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Natura - Prêmio Acolher 2017
Descrição
A Natura é a maior empresa multinacional brasileira de produtos de beleza e higiene pessoal, que valoriza a sustentabilidade e inovação, criando valor para a
sociedade como um todo, nas dimensões social, econômica e ambiental.
O Prêmio Acolher (http://www.movimentonatura.com.br/cs/movimentonatura/regulamento_premioacolher2017) possui o objetivo de identiŗcar e reconhecer os(as)
consultores(as) Natura e consumidores(as) envolvidos(as) em ações sociais nas quais promovam o engajamento na atividade de consultoria Natura, no seu
desenvolvimento pessoal e na ação social desenvolvida, inspirando o empreendedorismo social para a construção de uma sociedade mais justa.

Data Limite
30 de junho de 2017.

Elegibilidade
Para participar das categorias de consultores(as) Natura, é necessário:
1. Ser consultor(a) Natura em atividade no território brasileiro;
2. Estar devidamente cadastrado como consultor(a) Natura no momento da inscrição, bem como manter o seu cadastro ativo até a etapa ŗnal de entrega do
prêmio.
Para todos os participantes:
1. Devem estar atuando efetivamente na ação social no momento da inscrição;
2. Poderão ser os idealizadores da ação social inscrita, voluntários atuantes nela, funcionários ou autônomos da instituição privada, da sociedade civil ou pública
que realiza a ação;
3. No caso de o participante ser funcionário público, apenas serão consideradas válidas as ações sociais que não estejam, de nenhuma forma, relacionadas,
ligadas ou identiŗcadas com iniciativas de órgãos públicos ou de suas autarquias, salvo na hipótese de intraeemprendedorismo regularmente estabelecido e
autorizado pela organização;
4. No caso de o participante estar ligado a qualquer partido político, apenas serão consideradas válidas as ações sociais que não estejam, de nenhuma forma,
relacionadas, ligadas ou identiŗcadas com iniciativas de partidos políticos;
5. No caso de o participante estar ligado a qualquer entidade religiosa, apenas serão consideradas válidas as ações sociais que não sejam, de nenhuma forma,
de autoria, identiŗcadas com iniciativas ou, ainda, que tenham por objetivo a transmissão de crença, conceitos ou ideais religiosos.

Premiação
As dez ações sociais selecionadas farão jus ao patrocínio da Natura que consiste em um prêmio no valor de R$15.000,00 para o primeiro lugar de cada modalidade e
R$10.000,00 para o segundo colocado.
Além da premiação em dinheiro, os dez reconhecidos ganharão uma consultoria individual para ampliar sua ação social.

Forma de Solicitação
A inscrição deverá ser realizada Online (http://premioacolher.triggolabs.com/cadastro).

Contatos
movimentonatura@natura.net (mailto:movimentonatura@natura.net)

Home Page
http://www.movimentonatura.com.br/cs/movimentonatura/premioacolher (http://www.movimentonatura.com.br/cs/movimentonatura/premioacolher)

Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.
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Endereço

Rodovia Anhanguera, s/n

Complemento

Km 30,5

Cidade

Cajamar

Código

07750-000

Estado

São Paulo

País
Telefone
Contato
Home Page

Brasil
0800 115 566
Fale Conosco (http://www.natura.com.br/contato)
http://www.natura.com.br/a-natura (http://www.natura.com.br/a-natura)
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