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Enviar respostas do Roteiro para Carol

Fechar com a consultoria aos menos 1 ação para 2021

Seguimos com a Gincana

Meta de duplicarmos e chegarmos a 400 inscritos no portal

Preencher os dados dos líderes, seu aniversário e planilha do WS

 O que ficamos de realizar?



Enviar respostas do Roteiro para Carol

Araras                           
Cordeirópolis 
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 O que ficamos de realizar?



Fechar com a consultoria aos menos 1 ação para 2021

 O que ficamos de realizar?

Fortaleza
Ribeirão Preto Purina   
São Bernardo do Campo  
São Paulo Sede    
Vila Velha



Seguimos com a Gincana

 O que ficamos de realizar?

● Todo colaborador que compartilhar a foto oficial da campanha no 
instagram, automaticamente participará do sorteio de um fone de 
ouvido sem fio.

● Para participar é preciso compartilhar a imagem no feed do 
instagram com a #AbreumaEscolapública + #WeareNestlé, 
marcar o perfil @criaçasmaissaudaveis com o texto do próximo 
slide:



Post no Feed do Instagram
*Texto para a legenda do seu post:*
A 4ª edição do Prêmio Nestlé por Crianças mais 
Saudáveis está com inscrições abertas e vai reconhecer 
10 escolas públicas do Brasil com R$ 35 mil e mentorias 
pedagógicas por 5 meses para transformar as escolas 
em ambientes mais saudáveis! Compartilhe este post 
com um professor e #AbraceUmaEscolaPublica ! Ele 
pode ser o próximo vencedor. Inscrições no site 
www.escolasmaissaudaveis.com.br #WeAreNestlé 

O sorteio foi realizado no dia 19/maio!! 
- Walter Mariquele ganhou! (Colaborador de Araçatuba)

-

#CriancasMaisSaudaveis #Nestlé100Anos”



Ranking Gincana Escolas mais saudáveis



Meta de duplicarmos e chegarmos a 400 inscritos no portal

 O que ficamos de realizar?



Como está sendo?



Alguém tentou? Como foi?

Ações para ampliarmos nosso comitê:

> Dia do Voluntariar faz Bem (camiseta, 
avatar, falar sobre o programa, convidar 
uma pessoa para a próxima reunião etc)

> Ponto de Voluntariado Digital

> Fazer o Roteiro / Plano de Ação

> Reunião com a Consultoria



Destaques do mês



Comitê SEDE



Comitê SEDE



Comitê SEDE
- Arrecadação de livros infantis/juvenis (175 livros arrecadados e entregues na 

Ong Social Skate)

- Ação independente – Inverno Solidário – subiram na plataforma para potencializar 
as doações de cobertores e itens quentinhos  para moradores de rua, nessa semana 
começam a divulgação no workplace e e-mail de colaboradores Nestlé.

- Ação independente #@AjudeValdonio Lima - Campanha Síndrome de Fahr – 
Nós apoie nesta luta !

“Recebemos os botons e camisetas e estamos na campanha de agregar membros ao 
comitê, em nossa reunião mensal convidamos  a Fabiana Costa de comunicação 
interna da nossa BU Nespresso para conhecer nosso trabalho na reunião mensal de 
comitês de 02/06.”



Mês de Junho: Semana do meio ambiente!
      



Ação Online de Sustentabilidade
          

- Nossa ação ocorrerá através da Plataforma do ZOOM 
(sugiro que já baixem)



Mês de Junho: Semana do meio ambiente!
               Sugestões: 

- Coleta de itens recicláveis para móveis, hortas ou brinquedos. 
- Plantio de árvores, hortas ou ações de compostagem. Ideia 

de fazer essas ações em setembro para o presencial
- Conteúdos Sustentáveis: fazer mentorias onlines, podcast 

sobre o que é sustentabilidade, o que é  empreendedorismo 
de impacto social e economia circular.



até 14/06 - enviar Roteiro/ Plano de Ação para Carol

até 28/06 - fechar com a consultoria aos menos 1 ação para 2021

até 2 comitês serão chamados para compartilhar uma boa prática 
no encontro de 7/Julho. Prepare-se!

Preencher os dados dos líderes, seu aniversário e planilha do WS

Preparando para julho Ação com as Nutricionistas ...

 Próximos Passos:



 Aniversariantes do mês 

Adriane Medeiros - Fortaleza16/06



 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
https://docs.google.com/presentation/d/1j5XFJo-KPGM094-vb2OZVetZDiV6Tuo-vBCeHPdRSp8/edit#slide=id.gbfba85fd0a_0_0


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

