
Setembro: Muuuitas ações!! Dia da Árvore / Dia das Crianças
      



Fechar com a consultoria aos menos 1 ação para 2021

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

Convidar para o portal - aguarde, já temos os vencedores!!!

Preparar para ação de Dia dos Pais

Dia do voluntariado - Inspire Jovens Talentos

 O que ficamos de realizar?



Comitês - reuniões que realizamos / entregas 

Agosto:

05/08 - Comitê São Bernardo
13/08 - Comitê Ituiutaba
17/08 - envio do passo a passo para ação de com os jovens de Ituiutaba
03/09 - Comitê Ribeirão NBS  



Destaques do mês



Ribeirão Preto NBS
- 



Ribeirão Preto NBS



Ribeirão Preto NBS



Vila Velha

● Ação voluntariado Curso de trufa         
- Realizar curso de trufa para Comunidade.                                

- 11 participantes

● Engaje um Voluntário                                    
- Engajamento dos voluntários do comitê em 

convidar mais colaboradores a se voluntariar.                           
- 10 participantes



Outras

Doação de Sementes - Vila Velha 

Podcast de Sustentabilidade

Construção da Biblioteca - Ribeirão Purina

Mentoria Social para Mulheres

Embaixadores do Voluntariar faz bem

Engaje um Voluntário - Vila Velha

Visita a fabrica do Sesi

Construção do Abrigo de Animais - Ribeirão

Kellen Ferreira 



Quem convida ganha um abraço!!!
Inscritos no portal até 15/09



Mês de Agosto: Dia dos Pais
 Quem fez?

- Sugerimos que levantassem os pais 
voluntários em seu comitê para poderem 
homenageá-los no mês de agosto!



Nutris por crianças mais saudáveis - 24/8

3 horas
29 nutris 
53 famílias 
3 instituições + Escolas 
da Gincana Nestlé
27 horas de atendimento! 



Inspire Jovens Talentos - 26/08



Mês de Agosto: Inspire Jovens Talentos

2 horas
11 empresas
50 voluntarios
20 temas
Muitos e muitos sorrisos!!

http://www.youtube.com/watch?v=OJVQGAOWKSI


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!

Ação de formação de multiplicadores Merendeiras / 
Sustentabilidade

Podcast Sustentável

Dia das Crianças com Amigos do Bem - ação multiempresarial

 Próximos Passos:



Merendeiras
- 



Sustentabilidade
- 

● Reciclagem
● Economia Circular
● Sustentabilidade 
● Alimentação saudável

+ Apoio do time de 
sustentabilidade



Capacitação Sustentabilidade + Ação
- 



Caixa de Sapato - Happy Hour
  Desafio: 348 caixas

01/10 
Montaremos juntos a 
Caixa de Sapato da sua 
criança

 Até 05/10
 Você a postará no correio



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.



 Aniversariantes do mês 

13/09 - Daniele Fernanda (Cordeirópolis)



 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

