
Agosto: Dia da Nutrição/Dia Nacional do Voluntariado 
      



Fechar com a consultoria aos menos 1 ação para 2021

Aniversários, dados dos integrantes do comitê etc - enviar urgente!

Meta de chegarmos a 400 inscritos no portal

Ações de Férias (brinquedos com material reciclável)

Preparar para ação de Dia dos Pais

 O que ficamos de realizar?



Comitês - reuniões que realizamos / entregas 

 Julho:
08/07 - Comitê Araras
13/07 - Comitê Goiânia
16/07 - Comitê Araçatuba
30/07 - Comitê Ibiá  

Agosto:
03 - envio do passo a passo para ação de coleta de óleo / Vila Velha



Destaques do mês



Ituiutaba
- Atingiram cerca de 150 
colaboradores diretamente!

- Comite IUF (iniciativa sobre os 
jovens da fábrica de Ituiutaba)

- No tablet foi exposto o novo site 
do voluntariar

- As caixinhas e kit são de ações 
antigas do comitê 



Outras

Ajude Yasmin 

Ajude Valdonio Lima

Passo a passo da Coleta de Óleo para 

reciclagem

Doação de sementes para plantio na Ass 

Amor e Vida 

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/98e2b5d3-098d-4697-8239-0f0766007020
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/24227b4b-6c8b-42df-8bca-f518205d1962
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/ca135450-d81e-401d-9f33-b559e66460bf
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/ca135450-d81e-401d-9f33-b559e66460bf
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/1678e766-9fb8-4283-a76b-1bc30c24554e
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/1678e766-9fb8-4283-a76b-1bc30c24554e


Meta de chegarmos a 400 inscritos no portal!



Mês de Julho: Férias 
 Como foram as férias?

 5 ideias para montar brinquedos com itens recicláveis

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/pages/e37dcfdb-30fd-434f-9657-07bc0d17a044


Mês de Agosto: Dia dos Pais
 O que podemos fazer?

Cada vez mais presentes no dia a dia das
famílias, sugerimos que levantem os pais
voluntários em seu comitê para poderem 
homenageá-los em agosto!
O V2V irá mandar uma imagem para que 
escrevam seu agradecimento à dedicação
deles, mas vocês ainda podem ir além...



até 11/08 - enviar Roteiro/ Plano de Ação para Carol

até 3/09 - fechar com a consultoria aos menos 1 ação para 2021

até 2 comitês serão chamados para compartilhar uma boa prática 
no encontro de 1o/Setembro. Prepare-se!

26/8 - Inspire Jovens Talentos

31/8 - Dia da Nutricionista 

 Próximos Passos:



Inspire Jovens Talentos



Orientação às famílias - nutricionistas parceiras



Mês de Setembro: 
Mês do Meio Ambiente (sugestões):

- Incentivar a Reciclagem (palestras, mentorias, gincanas)
- Coleta de tampinhas, lacres, óleo de cozinha e destinação para 

cooperativa ou venda para repasse para uma Instituição
- Plantio de mudas em parques, praças ou em vasos (temperos e 

legumes por exemplo)   
- Concurso de fotos da fauna e flora local
- Economia circular: sustentabilidade para além da natureza (papo com 

colaboradores ou comunidade)



 Aniversariantes do mês 



 Qual sua expectativa?

Gratidão, 
até breve no whats e bate-papos



Samantha Jones Renata Bonito Renan Carvalho Carolina Wermelinger

Quem somos: 

Comitês VFB 2020

mailto:carolinaw@v2v.net


Documentos de apoio Relatórios de atividades

 O portal, onde ficam os documentos

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/pages/2ca97b1a-c0e1-43c2-bae8-6e757483eab2
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/pages/66c449da-09aa-41bc-af9d-168af897402d

