
Reunião Mensal Comitês Voluntariar Faz Bem - Nestlé  
Outubro/2021

Podcast 
A sustentabilidade na prática



 O que ficamos de realizar?
até 01/10 - fechar com a consultoria aos menos 1 ação para 2021

até 2 comitês serão chamados para compartilhar uma boa prática 
no encontro de 06/Outubro. Prepare-se!

Mini Curso com Merendeiras, Projeto Por Crianças Mais saudáveis 
- Nestlé e Prato Cheio 

Podcast de Sustentabilidade - Vamos Repensar nossas Atitudes?

Traga Sorrisos para o Sertão

Almofadas do Abraço - Status



Ações em Destaques 
Setembro à 14 Outubro



Comitê Vila Velha: Engaje um Voluntário 
● Engajamento dos voluntários do 

comitê Vila Velha em convidar mais 
colaboradores a se voluntariar

● Período da Campanha: 15/09/2021 a 
30/09/2021

● Líderes da Ação: Idergino Dutra e Silva 
e Kamilla Siqueira Cleto

● 12 participantes

● Resultados: conta para gente?

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/07cb71d9-b54b-4b5f-a0a5-62440debf7ee#about
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/07cb71d9-b54b-4b5f-a0a5-62440debf7ee#about


Comitê Vila Velha: Doações de sementes para o 
plantio na associação Amor e vida

● Fazer Doações de sementes ou plantas para 
distribuir aos integrantes da Associação Amor 
e vida

● Período da Campanha: 20/09/2021 a 
30/09/2021

● Líderes da Ação: Anna Paula Fernandes Silva 
e Idergino Dutra e Silva  

● 7 participantes

● Resultados: 2 horas de dedicação dos 
voluntários. Bora por os demais detalhes lá?

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/07cb71d9-b54b-4b5f-a0a5-62440debf7ee#about
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/07cb71d9-b54b-4b5f-a0a5-62440debf7ee#about


Comitê Ribeirão Preto - Purina: Doação de 
Brinquedos Dia das Crianças

● Campanha de doação de brinquedos para renovar 
a Brinquedoteca da Instituição Estação do Alto, 
para crianças de 6 a 12 anos.

● Período da Campanha: 27/09/2021 a 16/10/2021

● Líderes da Ação: Aline Pereira

● 10 participantes

● Resultados: 
○ 10 voluntários participantes
○ 26 pessoas beneficiadas
○ 10 horas de voluntariado
○ Bora por os demais detalhes lá?

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/07cb71d9-b54b-4b5f-a0a5-62440debf7ee#about


Comitê Sede: Caminhando Juntos - Ação de Dia das 
Crianças

● Doação de Brinquedos e Chocolates para o Dia das Crianças.   
iniciativa busca arrecadar brinquedos e guloseimas para 
crianças em estado de vulnerabilidade social da cidade no 
projeto Caminhando Juntos.

● Você pode deixar seu brinquedo na Sede Nestlé ou 
encaminhar via correio, entrega em contato com 
ivan.souza@nespresso.com 

● Período da Campanha: 29/09/2021 a 12/10/2021

● Líderes da Ação: Ivan Vieira Souza, Divaine Müller e Izabella 
Rizzi

● Resultados: 
○ 10 voluntários participantes
○ 60 pessoas beneficiadas
○ 7500? horas de voluntariado
○ Bora por os demais detalhes lá?

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/07cb71d9-b54b-4b5f-a0a5-62440debf7ee#about


Ação Independente: Dia das Crianças (Marília)
● Doação de brinquedos e biscoitos para a 

Instituição EMEI Roda Pião- Marília/SP. 

● Período da Campanha: 01/10/21 a 08/10/21.

● Ação realizada na referida escola, nos turnos 
da manhã e tarde, com a doação de 
brinquedos aos alunos: 200 crianças, entre 3 e 
6 anos. Entregaremos os brinquedos em sala 
de aula, juntamente com um pacote de 
biscoito passatempo.

● Líder da Ação: Cássia Fernandes Moura

● Resultados: 200 crianças beneficiadas e 7 
volunários envolvidos.



Ação Institucional: Podcast de Sustentabilidade

Vamos Repensar nossas Atitudes?

● Realizado em 24/09, via zoom, em evento com 2 
horas de duração 

● Inscrição pelo Voluntariar faz bem e Sociomotiva 

● Ação: Gravação de Podcasts online com dicas, 
experiência e conceitos sobre 20 4 temas:

○ Porque sustentabilidade é bom para você? 
○ Economia circular - você pode se beneficiar 

com ela
○ Reciclagem - o que você ainda não sabe..
○ Alimentação saudável é sustentabilidade, 

sabia? 

22 voluntários inscritos e 10 participantes.

Podcast 
A sustentabilidade na prática

https://docs.google.com/file/d/16dfD5l6DXuXX-y6Qj_7uZ3TH0onjxqE6/preview


Ação Institucional: Podcast de Sustentabilidade

Vamos Repensar nossas Atitudes?

★ Ana Silvia
★ Barbara Velo
★ Carolina Falcoski
★ Cecilia Soares
★ Flavia  Rizzo

★ Gabriela Albuquerque
★ Juliana Oliveira
★ Mayra Messora
★ Samantha Bull
★ Victória Kaori Suzuki

● 1000 Jovens beneficiados
● 3 horas de voluntariado
● 4 podcasts gravados
● Imersão e troca de experiências no voluntariado digital



Ação Institucional: Mini Curso com Merendeiras 

Por Crianças Mais Saudáveis - Nestlé e Associação Prato Cheio 

● Realizado em 04/10, via aplicativo Zoom

● 36 Unidades de Ensino Públicas envolvidas e 46 merendeiras 
capacitadas

● 1h30 de capacitação

● Temas abordados: 
○ Aproveitamento integral dos alimentos
○ Benefícios 
○ Técnicas de Cocção mais saudáveis
○ Alimentação infantil
○ Receitas de aproveitamento integral

● Imersão, troca de experiências e esclarecimento de dúvidas 
entre a nutricionista da Associação Prato Cheio e Merendeiras 

● Disponibilização de Apostila sobre Alimentação Saudável

https://docs.google.com/file/d/1OeDUAFzZ9u9SnURsKs9neiVQsz_2GdaG/preview


Ação Institucional: Traga Sorrisos para o Sertão

● Ação ação voluntária para celebrar o Dia das 
Crianças levando sorrisos ao público infantil da 
Instituição Amigos do Bem, Unidade Inajá, no Sertão 
do Nordeste. 

● Meta: Presentear 348 crianças, em situação de 
vulnerabilidade social

● Evento realizado em 01/10, via aplicativo Zoom, 
para engajar e envolver voluntários Nestlé na 
montagem de caixas de sapatos com presentes. 

● 91 voluntários inscritos e 14 que participaram da 
interação de engajamento online.

● Resultado: 127 caixas doadas por voluntários e 221 
caixas doadas pela Fundação Nestlé. 

https://www.youtube.com/watch?v=djHZTuvnl0Q


Ação Institucional: Mentoria social para mulheres

● Mentoria 100% online entre as mentoras voluntárias da Nestlé e as 
mentoradas da ONG Associação Fala Mulher, que atua desde 2004 
enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, na construção 
da equidade de gênero, na promoção da independência financeira 
feminina, na facilitação do acesso às informações sobre a Lei Maria da 
Penha e os direitos das mulheres. 

● Período da Campanha: 22/09/2021 - 07/12/2021

● Compromisso dos voluntários inscritos::  
○ Participar do treinamento online dia 22 de setembro – duração 

de 1h30 (horário a confirmar) 
○ Se preparar para as sessões com antecedência (ler o slide de 

orientação sobre cada sessão) 
○ Participar dos 9 encontros online do projeto: evento de 

abertura, 7 sessões de mentoria e evento de encerramento 

● Líderes da Ação: Victória Kaori Suzuki

● 21 participantes

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/461f7fbf-adc2-40e7-8173-ec5b838f590b#about


Bora fecharmos o ano com mais de 1000 inscritos?

Inscritos no portal até 14/10



até 01/11 - fechar com a consultoria aos menos 1 ação para 2021

até 2 comitês serão chamados para compartilhar uma boa prática 
no encontro de 10/Novembro. Prepare-se!

Ação Cuidando do Mundo com Mucilon - Reprogramada para 
21/10 - 8h30 às 11h.

Ações de Final de Ano 

 Próximos Passos:



Subsídio para ações - 

Levante os orçamentos, e apresente sua ação para aprovação 
com a Victoria com 60 a 40 dias de antecedência;

Se aprovada, a Vic comunicará ao V2V para fazer o trâmite com o 
financeiro da Fundação. E 30 dias após o ok da PO, assim que 
recebermos, realizaremos o PIX no valor pleiteado para a conta do 
voluntário indicado anteriormente pela Victoria; 

Aí vocês devem realizar as compras e ação e prestar contas à 
Victoria enviando recibos e link da ação fechada com fotos e 
resultados.



Próxima Ação: Cuidando do Mundo com Mucilon

● Ação voltada à conscientização ambiental de 
crianças atendidas pela Instituição NAIA (Núcleo 
Assistencial Irmão Alfredo), em encontro online,  via 
Zoom. 

● A proposta é oferecer uma atividade lúdica às 
crianças, com participação dos voluntários, 
apresentando e discutindo conceitos de Educação 
Ambiental.  A ação terminará com o plantio de 
sementes de árvore numa célula de germinação 
pelas crianças.

● Quando: 21/10 - 8:30 às 11h. 

● 80 vagas para voluntários! Inscrições pelo site 
Voluntariar Faz Bem!

80 voluntários + 
50 crianças 

beneficiadas



 Aniversariantes do mês 

15/10 - Ana Cecília Jesus Oliveira (Feira de Santana)

29/10 - Jheniffer Morais (Araras)



 Qual sua expectativa?

Gratidão, 
até breve no whats e bate-papos



Samantha Jones Renata Bonito Renan Carvalho Tatiana Pezutto

Quem somos: 

Comitês VFB 2020

mailto:tatiana@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

