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Aconteceu em Agosto

Arrecadação de produtos de limpeza: Cordeirópolis

Aproveitando o plugin de Arrecadação é mais fácil rastrear as doações!

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/1986a4b4-b00a-42e2-8df9-f27cab7532ab


Obrigada Voluntários Nota 10!
Parabéns a todas e todos que ajudaram nossa rede do bem crescer ainda mais!

Foram 30 usuários ganhadores do selo Voluntário Nota 10 que enviaram convites a 10 
ou mais colegas:

Aline Assis Elisa Celeguini Marcio Prevital
Aline Fazzato Ellem Alves Marco Antônio Serpa
Amanda De Requena Emanuelle  Barbosa Maria Moraes
Andreia Teixeira Evandro Vieira Mariana Bastos
Bruna Laila Carvalho Fabiane Germano Rafael Francisco  da Silva 
Bruna Regina Gonçalves Fabio Buratto Silas Gulart  da Silva 
Claudia Almeida Gabriela Soares Agostinho
Claudia Magalhães Josyane Carlos Toneto
Daniele  Cardoso Julia  Andressa Fernandes Rocha 
Daniella Pezzuol Juliana Lucato
Denis Messias Lidiane  Medeiros 
Diogo  Pereira Marcio Luiz



KPIs 2022.1



Após o sucesso do nosso Torneio Interno, queremos saber:

● Qual o legado da competição da sua Unidade?
● Ainda há separação dos recicláveis?
● Os colaboradores ainda levam seus resíduos?
● Como está a parceria com a cooperativa local?

Se não conseguiram continuar com a iniciativa, que tal retomar?

Conte com a gente e vamos retomar a conversa com o SHE local!

E como anda a coleta de resíduos na 
sua Unidade?



Ações 2º Semestre: Dia das Crianças

Data sugerida para a ação: 08/10

Primeiro precisamos entrar em contato com a Instituição e entender as suas demandas e necessidades 
reais;

Sugerimos duas ações para este dia, que podem ser feitas de forma complementar:

Oficina de Brinquedos Sustentáveis: veja o passo a passo clicando aqui. Podemos movimentar os 
colaboradores a doarem seus materiais recicláveis para a ação na semana anterior!

Ação de Apadrinhamento: conseguimos organizar a sacolinha e acompanhar os presentes ou doações de 
uma maneira bem fácil no Portal VFB. Clique aqui para ver o passo a passo.

https://drive.google.com/file/d/11M4tiMhMWzQ1oyCgAq3o6kedEXoNl8Od/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13e2BE8XWjM0lZMBJhXZY5GyVjDXFFXYE/view?usp=sharing


Ações 2º Semestre: Natal 

Data sugerida para a ação: 02/12

Quais são as suas instituições parceiras para a tradicional ação de Natal VFB? Quais são suas 
necessidades? Qual seu público?

Além da clássica ação de apadrinhamento, se atenderem um público infantil, sugerimos uma contação 
de histórias com ressignificação regenerativa! A Nestlé já teve sucesso com essa ação no Natal passado, 
veja o vídeo clicando aqui.

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


Tampinhas e Coleta de Óleo

Você já fez a sua? Saiba como com nosso passo-a-passo, disponível nos 
documentos de Apoio aos comitês do Portal Voluntariar Faz Bem.

E veja os exemplos de quem já fez ou está fazendo: Cordeirópolis e São 
Bernardo do Campo.

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/pages/fe74c8a9-1f1c-4c6a-96d5-cef1bfda668e
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/28811f8e-6f15-48a0-ab44-95c3571a8b31
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/74f527fd-f5c8-401e-a0f7-9191309205a9
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/74f527fd-f5c8-401e-a0f7-9191309205a9


Transparência: Verba para comitês

Como viabilizar ações para os próximos meses?

Aproveitem os recursos que a sua unidade oferece;

Aproveitem as habilidades únicas dos voluntários;

Invistam em parcerias de ganho mútuo;

Se o apoio financeiro for estritamente necessário, podemos investir em rifas, vaquinhas, venda 
beneficente…

Com organização, criatividade e uma boa comunicação, podemos materializar nossas ideias e continuar 
nossa transformação social!

E não se esqueçam de que estamos aqui para apoiá-los. Não deixem de entrar em contato conosco para 
tirar dúvidas e encontrar soluções!



Próximas ações? Me conta!

Entrem em contato com talita@v2v.net para alinharmos as suas ações do 2º 
semestre!

O ideal é que entrem em contato com as instituições parceiras primeiramente 
para entendermos o cenário local e as suas demandas específicas.

Estamos aqui para pensar juntos em soluções! Bora marcar a nossa conversa?

mailto:talita@v2v.net


Aniversariantes
Setembro

02/09 - Ellem Alves - Rio Pardo

06/09 - Julia Anjos - Goiânia

12/09 - Raquel Carvalhosa - SEDE

14/09 - Luiza Golfeto - Ituiutaba

14/09 - Wacerman Cabral - Araçatuba

15/09 - Wellington Silva - Araras

16/09 - Daniele Stahl - Cordeirópolis

19/09 - Anderson Tunes - Araras



2022

Obrigada!

Seguimos disponíveis pelo WhatsApp (21) 
999447197 e e-mail: talita@v2v.net

https://wa.me/message/ZMPGADBI55GJJ1
https://wa.me/message/ZMPGADBI55GJJ1
mailto:talita@v2v.net

