
ATA REUNIÃO MENSAL VFB NESTLÉ - 07 de junho de 2021

● Data: 07/07
● Vídeo:
● Tema: Gincana das Escolas / Meio Ambiente / Balanço 1o Semestre / Agosto

Lista de presença:

● Araras- Jheniffer Morais, Matheus Roz
● Caçapava - Carolina Ebenür
● Cordeirópolis - Marcio Luiz
● Fortaleza - Andressa Souza
● Feira de Santana - Ana Oliveira e Beatriz Silva
● Goiânia - Eduarda Sally
● Ituiutaba - Laiane Cunha, Rafaela Oliveira
● Ribeirão Preto (Purina) - Carla Silva, Leticia Murcia
● São Bernardo do Campo - Andreza Santana,  Larissa Lima, Milena Rodrigues e
Victor Santos
● São Paulo - Divaine Muller (nova integrante do comitê Sede) e Ivan Souza
● Vila Velha - Idergino Silva
● V2V - Carolina Wermelinger e Samantha Jones
● Gestão Nestlé - Victoria Suzuki

● Agenda:
➔ Boas-vindas!
➔ Recap do que foi Junho -  Próximos passos

Resumo da reunião

O que ficamos de realizar?
- Comitês que não fecharam ação com a consultoria:
Araras Caçapava, Cordeirópolis, Feira de Santana, Goiânia, Ituiutaba, Marília, Montes Claros e
Rio de Janeiro



Seguimos com as Arrecadações e a Gincana
- 1665 escolas entraram esse ano! PARAÉNS!

Top 5- Gingana
1o Montes Claros - 33 escolas
2o Ibiá, Itabuna e Vila Velha - 19 escolas cada
3o Fortaleza e Goiânia - 16 escolas cada
4o Ribeirão Preto - 9 escolas
5o Ituiutaba - 8 escolas

- E é para continuar com as divulgações!! Usando a camiseta enviada, os botons, convidar os
outros para as reuniões do seu comitê, usar camiseta do programa no avatar da intranet etc.
Seguimos na meta de 500 inscritos no portal!

- Vic contou da campanha que está rolando para os 5 participantes mais engajados. Esses
5 serão premiados em agosto com um almofada do abraço, símbolo do programa!!

- Como participar?
- Ir na página de “convidar voluntários”, adicionar o e-mail das pessoas que quer convidar

separando por vírgula até 20 pessoas por vez! E a Vic no fim de agosto irá contabilizar
os convites por voluntário e os que mais convidarem outros voluntários para nossa rede
irão concorrer a 5 almofadas do abraço!!

- Comece agora. Veja o passo a passo:
1) Entre em seu perfil e selecione Convidar para a Rede:



2) E aí é só incluir até 20 e-mails por vez. Seus convidados irão receber um acesso para se
cadastrarem e fazerem parte das nossas ações!

Destaque do mês :

>> Comitê Cordeirópolis:



Em comemoração  à "SEMANA DO MEIO AMBIENTE ", a Equipe  Cipa + SHE + Voluntariar
arrecadaram 174 kg em lacres de alumínio, tampinhas de garrafa pet e metálicas. Todo material
foi encaminhado ao Lar dos Velhinhos Santa Inês que irá reverter em renda para insumos e outros
custos da casa.

32 voluntários, 12 beneficiados, 196kg em lacres de alumínio, tampas metálicas e de
garrafa pet.

O motivo para este sucesso foi a proposição de uma disputa! Times foram instigados a competir
entre si. De modo informal, via whatsapp, os grupos iam informando o quanto já haviam
conquistado e isso fez que cada um tentasse bater o resultado do outro!
A pessoa que mais arrecadou conseguiu 22 Kg de lacre de alumínio.
Em apenas um dia conseguiram 144 kg de materiais!!
Depois da campanha continuaram arrecadando e conseguiram 196 kg
Toda essa campanha se tornou gigante com apenas o estímulo da competição entre os grupos.

>> Comitê Vila Velha:
Doações de óleo de cozinha para o instituto Verde Vida em Ataíde, o óleo será reciclado e doado
para moradores da região.

Moeda verde: é trocada por alimentos para as pessoas da comunidade

No próprio comité existe uma área de recolhimento de óleo. Para isso, entraram em contato com a
Corpus, que recolhe o material 1 vez por semana.

Já organizaram a próxima ação!
Doações de sementes para instituição da Serra!
Doações de agasalhos e de livros

Outros destaques!

>> Comitê da São Bernardo
100 pessoas foram expostas ao conteúdo de sustentabilidade em São Bernardo.
A ideia é levar todos resíduos do refeitório para produção de compostagens, ao invés de enviarem
para processamentos. O comitê ainda está estruturando a ação, ficaram de contar para a gente
depois e compartilhar para os outros comitês reproduzirem a ação.



BALANÇO 1 SEMESTRE!!

Um pouco do histórico de 2021:

Dia 8/1 - começaram as inscrições

Dia 3/3 - foi nosso primeiro encontro de comitês

A ação Páscoa Solidária foi a que teve mais participantes até hoje!!!

221 doadores
65 colaboradores voluntários = atraíram 3,4 doadores!!!
A ação foi criada dia 9/3

Outras ações de destaque:

RP CONTRA CORONAVIRUS:

O projeto RP contra o Coronavírus consiste em um grupo de jovens voluntários da USP que,

com o apoio de entidades estudantis, doadores e adeptos, deu início a essa campanha que

busca ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade.

Doação de alimentos e/ou produtos de limpeza entregues no RH de sua UNIDADE.



100 voluntários
200 beneficiados

Teve também a ação #Abraceumaescolapública:

172 posts no Insta

66 colaboradores voluntários = em média 2,6 posts ou amigos acionados por colaborador

Conseguimos 1665 escolas em 2021 x 980 escolas em 2020

Balanço 1o semestre - reflexo do momento + estratégia

Tivemos 19 ações de março até 20 de junho!!



TEMAS

●9 ações independentes
●3 de doação de agasalhos
●2 de doação de livros
●1 de meio ambiente
●1 de doação de alimentos
●1 de inclusão no mercado de trabalho
●2 Institucionais (Abrace uma escola e Páscoa Solidária

ODS Em quantas ações foram vinculadas

1 - Erradicação da Pobreza 0

2 - Fome zero e agricultura sustentável 4

3 - Saúde e bem-estar 8

4 - Educacao de qualidade 4

5 - Igualdade de Gênero 0

6 - Água Potável e Saneamento 0

7 - Energia Acessível e Limpa 0

8 - Trabalho decente e crescimento econômico 1

9 - Indústria Inovação e Infraestrutura 0

10 - Redução das desigualdades 2

11 - Cidades e comunidades sustentáveis 3

12 - Consumo e produção responsáveis 1

13 - Ação contra a mudança global do clima 2

14 - Vida na Água 0

15 - Vida terrestre 1

16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes 0

17 - Parcerias e Meios de Implementação 0



RESULTADOS:

1500 crianças tiveram Páscoa!

453 beneficiados só nas ações independentes

178 livros doados

Alimentos? Cobertores? Produtos de Higiene?

Precisamos validar os resultados e fechar as ações.

Bora fazer uma força tarefa?

A Carol vai enviar até segunda que vem um resumo de tudo que precisamos ajustar,
validar, conversar e propor uma agenda. Fique atento ao seu email!

RAIO X dos voluntários e do engajamento

Temos 21.000 colaboradores e apenas 372 são voluntários.
Isto significa que apenas 0,56% dos colaboradores são voluntários.
TEMOS UM TERRENO SUUUUPER FËRTIL PARA CRESCER!!

E destes 372, 147 se inscreveram em ações, representando 32% do total de inscritos no portal
Destes 147 inscritos, 118 são voluntários únicos e ativos (ou seja, 80% dos inscritos atuam nas
ações)
Em média 30 voluntários por ação
E destes, cerca de 6,2 são colaboradores voluntários únicos.

Dos 118 colaboradores voluntários únicos:

90 são colaboradores (70%)
10 são líderes de comitê (8,4%)
16 são convidados (13,5%)
+ gestão do programa

ALINE PEREIRA Maior participação: 5 ações, todas como líder

Comitês que mais interagiram com a consultoria
● Fortaleza, São Paulo, Vila Velha

Comitês que já fizeram reunião conosco
● Araçatuba, Fortaleza, Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo, São Paulo, Vila Velha



Comitês com plano para 2021
● Araras, Goiânia Fortaleza, Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo, São Paulo, Vila Velha

Voluntários que mais foram às reuniões mensais com os comitês:
● Adriene Medeiros, Anna Silva, Ivan, Marcio Luiz, Milena Rodrigues e Matheus Bezerra

São 18 comitês!

Participantes:

● Média de 13 participantes
● São Paulo com o maior número de participantes = 76
● Marília com menor número de participante = 4

Ações:

● Média de 1,4 ação por comitê
● Ribeirão Preto e Vila Velha - 3 ações cada comitê
● A maioria fez pelo menos 1 ação neste 1o semestre

Próximos Passos:
- 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 4/Agosto.

Prepare-se!
- Mês do Voluntariado: Ação com as Nutricionistas, Crianças e Pais da UNAS
- Marque na agenda! Próxima reunião: 4/8
- Envie o que está fazendo para carolinaw@v2v.net e seja o destaque do mês de Agosto!

Mês de Julho/ Agosto: Férias/ Dia dos Pais
- Sugestões de Ações para os comitês neste mês:

5 ideias para montar brinquedos com itens recicláveis

Dia dos pais: O que fazer?
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...
Exemplo: Entrar em contatos com a família dos pais dos comitês, e pedir para eles
gravar um vídeo em homenagem

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


Agosto: Dia da Nutrição/Dia Nacional do Voluntariado

Vamos comemorar o dia nacional do voluntariado e dia da nutricionista com um mês de atividades

voluntárias voltadas para a nutrição.

Serão três públicos: famílias (pais), crianças e merendeiras.

Em breve mais notícias!


