
ATA REUNIÃO MENSAL VFB NESTLÉ - 02/06 de 2021

● Data: 02/06
● Vídeo: não houve gravação
● Tema: Gincana das Escolas / Meio Ambiente

Lista de presença:

● Cordeirópolis - Marcio Luiz
● Fortaleza - Adriene Medeiros
● Feira de Santana - Ana Oliveira
● Goiânia - Eduarda Sally, Fabio Buratto
● Ituiutaba - Rafaela Oliveira
● Ribeirão Preto (Purina) - Aline Pereira, Leticia Murcia
● São Bernardo do Campo - Milena Rodrigues, Miguel Cavalcanti
● São Paulo - Ivan Souza, Isabella Rizzi, Matheus Bezerra
● Vila Velha - Anna Silva
● V2V - Samantha Jones, Carolina Wermelinger
● Gestão Nestlé - Victoria Suzuki

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

Resumo da reunião

Seguimos com as Arrecadações e a Gincana
O que ficamos de realizar?

- Revimos quem enviou o roteiro
Araras
Cordeirópolis
Ituiutaba
Ribeirão Preto Purina
São Bernardo do Campo
São Paulo Sede



- Revemosos comitês que fecharam 1 ou mais ação com a consultoria
Fortaleza
Ribeirão Preto Purina
São Bernardo do Campo
São Paulo Sede
Vila Velha

- Victória comentou sobre o ranking da Gincana e ficou de mandar uma versão atualizada
no grupo do whatsapp. Também informou em 1a mão que BATEMOS MIL ESCOLAS!
(tabela desatualizada com 950 escolas)

- Araçatuba, Vila Velha, Ituiutaba, Ribeirão Preto, Ibiá estão nos tops do ranking!
Estamos tendo feedback ótimos das escolas. Eles estão adorando a gincana!

- E é para continuar com as divulgações!! Mesmo depois de já termos premiado o Walter
Mariquele (Colaborador de Araçatuba) pela divulgação nas redes sociais. Parabéns mais
uma vez Walter Mariquele!

- Se ainda não sabe como, segue info de como fazer a divulgação:

*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 #CriancasMaisSaudaveis #Nestlé100Anos

- Alguns comitês tiveram entrada de novos membros e não há camisetas extras para enviarmos.
Para fazermos novas camisetas nos propusemos uma meta nova, antes tínhamos a meta de
chegarmos a 400 voluntários ao final de maio. Atingimos o número de 316, e agora se
terminarmos o mês com 500 voluntários, vamos fazer mais camisetas! Combinado?



- Usem os bottons que estão recebendo desde maio e ao longo deste mês para convidar /
reconhecer pessoas que irão contribuir com o comitê. Lembre-se de todas as demais dicas para
ampliar o conhecimento do programa em sua unidade e ponha em prática. Rumo aos 500!!

Destaque do mês

>> Comitê da SEDE
1. Finalizaram a campanha de arrecadação de livros infantis/juvenis – foram 175 livros entregues na

Ong Social Skate .

2. Receberam os bottons e camisetas e estão realizando a campanha de agregar membros ao
comitê. Uma das ações foi convidarem  a Fabiana Costa de comunicação interna da BU
Nespresso para conhecer nosso trabalho na reunião mensal de comitês de 02/06. <3

3. Eles também subiram no site uma Ação independente – Inverno Solidário – Izabella Rizzi tem um
grupo de amigos que realizam todo ano este trabalho e subiram na plataforma para potencializar
as doações de cobertores e itens quentinhos  para moradores de rua. E também iniciaram a
divulgação no workplace e e-mail de colaboradores Nestlé.

E aí a Victória aproveitou o ensejo para dar destaque a uma outra ação independente de um
colaborador de vocês que está precisando de apoio: #@AjudeValdonio Lima - Campanha
Síndrome de Fahr – Nós apoie nesta luta !

Simone Lima é colaboradora Nespresso e está em campanha em nome do seu  irmão
Valdonio Lima  para contar um pouco sobre seu desafio.Há dois anos ele foi diagnosticado com
uma síndrome rara chamada Doença de Fahr, uma doença degenerativa e não tem cura.
Caracteriza-se pela presença de calcificações em áreas do cérebro.  Essas calcificações já
comprometeram a coordenação motora e a fala, além de provocar ansiedade e falta de controle
emocional. Ainda estão descobrindo aos poucos e aprendendo a conviver com isso, e precisam
de ajuda com o tratamento de alto custo.
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/24227b4b-6c8b-42df-8bca-f518205d1962

Outros destaques!

>> Comitês de Araras e Araçatuba - publicaram no portal que realizaram ações de
arrecadação de agasalho e alimentos
>> Comitê Ituiutaba: Oficina com Jovens de universidades a fim de apoiá-los no processo de
busca do 1o emprego (montagem de CV, simulação de entrevista etc). Irão mandar o passo a
passo para dividirmos com todos!
E ainda contaram que estão criando com a Ana Silva, Ale e Marília ações sobre Diversidade e
também nos contarão mais sobre isso.

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/24227b4b-6c8b-42df-8bca-f518205d1962


>> Comitê Purina - Ribeirão: Com a deixa da data do mês do Vestibular, seguem promovendo
encontros para falarem sobre a importância do estudo e promover o empreendedorismo jovem.
Mês do vestibular, bate bate com jovens para falar sobre a importância do estudo
>> Comitê Cordeirópolis: Foi no mês de março, arrecadação de tampinha de plástico para
conseguir ganhar uma cadeira e rodas
>> Comitê Vila Velha: Contou do processo que estabeleceram com o fornecedor Corpus que leva
o óleo recolhido em dois pontos na fábrica para um centro de reciclagem que os transforma em
sabão e os entrega aos catadores de lixo da Cooperativa que os paga com "moedas verdes" que
são convertidas em produtos locais vendidos lá mesmo, incentivando o comércio/produtores
locais, resgatando ainda a capacidade de compra e a visão de si mesmo dos catadores como
cidadãos inseridos na sociedade!! Projeto lindo! Também ficaram de mandar o passo a passo para
quem quiser implementar na sua Unidade! Bora aproveitar o mês do meio ambiente e fazer?

Mês de Junho: Semana do meio ambiente!
- Como dissemos antes, nossa ação de plantio de árvores está programada para setembro,

em função do Covid.Os manteremos informados.
- Sugestões de Ações para os comitês neste mês:

- coletas de itens recicláveis,
- plantio de árvores (onde o momento permitir),
- ações de compostagens (em casa, na Unidade, ou em OSs);
- ou até conteúdos Sustentáveis, como mentorias ou podcast
- E a própria Ação do Comitê de Vila Velha que mencionamos acima.
- Ah! E iremos enviar no grupo do whats um passo a passo de como fazerem móveis

e artigos de decoração a partir de itens recicláveis!

Próximos Passos:
- Fazer uma ação pelo meio ambiente
- Conversar com instituições (quem ainda não fez o roteiro) e marcar a reunião com a

consultoria V2V enviando o melhor horário e dia para falarmos com
vocês(carolinaw@v2v.net)

- Continuar as arrecadações de agasalhos ou máscaras, alimentos e livros
- Marque na agenda! Próxima reunião: 7/7
- Envie o que está fazendo para carolinaw@v2v.net e seja o destaque do mês de Julho!

Dúvidas sobre os materiais de divulgação:
Sobre os materiais do Voluntariar Faz Bem:

- Vão chegar Table tents! Em formato A5 para a impressão; e a arte de mural para impressão em
formato A4.

- Quem não recebeu ou teve problemas com o QRCODE de algumas artes e materiais, por favor avisem
a Vic que ela enviará novamente

mailto:carolinaw@v2v.net



