
Ata de Reunião com os Comitês - Outubro 2021

● Data:15/10/2021
● Tema: Reunião mensal com os Comitês integrantes do Programa Voluntariar Faz

Bem

Lista de presença:

● NESTLÉ:
○ GESTÃO VOLUNTARIAR FAZ BEM - Victoria Suzuki
○ CORDEIRÓPOLIS - Luiz Márcio
○ FEIRA DE SANTANA - Ana Cecília Jesus Oliveira e Beatriz Silva
○ GOIÂNIA - Eduarda Sall eFabio Buratto
○ SÃO BERNARDO - Milena Rodrigues Marques e Victor dos Santos
○ SEDE - Izabella Rizzi
○ VILA VELHA - Idergino Dutra e Silva eKamilla Siqueira Cleto

● V2V
○ Samantha Jones
○ Tatiana Pezutto

● Agenda
○ Boas-vindas!
○ Itens que haviam ficado como Próximos Passos na reunião passada:

■ 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!
■ Mini Curso com Merendeiras, Projeto Por Crianças Mais saudáveis -

Nestlé e Prato Cheio



■ Podcast de Sustentabilidade - Vamos Repensar nossas Atitudes?
■ Traga Sorrisos para o Sertão
■ Almofadas do Abraço - Status

Resumo da reunião

Almofadas do Abraço: Ainda não foram postadas pois houve um atraso com a agência
responsável pelo o envio. As mesmas deverão ser entregues na próxima semana.
Postem fotos no nosso grupo de whatsapp quando receberem ;-)!

Ações Realizadas entre Setembro e 14 de Outubro:

● Comitê Vila Velha “Engaje um voluntário”: Idergino comentou que esta ação
estava prevista para o mês anterior, contudo, em virtude de problemas com relação
a ausência física de colaboradores foi postergada para o final do mês de outubro.
A mobilização será realizada no refeitório, onde pretendem divulgar ações já
realizadas, por meio de fotos (desde 2018), de forma a incentivar a adesão de
novos voluntários. Meta: Conquistar pelo menos mais 30 novos voluntários.
Obs: Samantha orientou que fizesse a alteração de data dessa ação no Portal.
Aguardamos pelos resultados no próximo mês!

● Comitê Vila Velha “Doação de Sementes para o Plantio na Associação Amor e
Vida”: Idergino comentou que esta ação também foi postergada para o final de
outubro, conforme a anterior.
Obs: Samantha orientou que também fizesse a alteração de data dessa ação no
Portal. Aguardamos pelos resultados no próximo mês!

● Comitê Ribeirão Preto - Purina: Doação de Brinquedos Dia das Crianças”:
Não havia participantes deste comitê na reunião e Samantha salientou que essa
doação dos brinquedos foi liderada pela colaboradora Aline e realizada para a
mesma biblioteca que anteriormente foi reformada pelo comitê Ribeirão Preto



Purina. E isso ratifica a importância de um trabalho com visão de longo prazo com
as instituições atendidas, deixando um legado para as mesmas.

● Comitê Sede: Caminhando Juntos - Ação de Dia das Crianças: Essa ação foi
realizada em prol da arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças do CCA
Imbé e foi coroada com uma festa de entrega. Ivan, um dos líderes dessa ação que
não pode estar presente na reunião de hoje, enviou uma foto no grupo de
WhatsApp sobre o dia da entrega, realizada em 11/10. Ficou a promessa de mais
fotos e informações!

● Ação Independente: Dia das Crianças (Marília): Não havia representantes de
Marília para nos contarem sobre essa ação de doação de brinquedos e biscoitos
para a Instituição EMEI Roda Pião- Marília/SP, no dia das Crianças. Entretanto,os



resultados já podem ser conferidos no Portal Voluntariar Faz Bem. Foram

beneficiadas 200 crianças e contou com o envolvimento de 7 voluntários.

● Podcast de Sustentabilidade: Vamos Repensar nossas Atitudes? Aqui foi
apresentado o vídeo com os 10 voluntários que participaram da gravação do
Podcast, quando foi comentado da importância desse tipo de ação para mobilizar
crianças e jovens na construção de um mundo melhor e ciente do nosso papel e
importância na preservação do meio ambiente. Nossos agradecimentos aos
voluntários que participaram dessa primeira edição: Ana Silvia, Barbara Velo,
Carolina Falcoski, Cecilia Soares, Flavia  Rizzo, Gabriela Albuquerque, Juliana
Oliveira, Mayra Messora, Samantha Bull e Victória Kaori Suzuki.
Como o Idergino comentou do Inspire Jovens Talentos, ação multiempresarial de
podcast organizada pelo V2V e em que muitos colaboradores Nestlé participaram a
Samantha comentou que os episódios foram publicados e que haverá continuidade
desta ação em dezembro, convocamos a todos para participar e alguns voluntários
presentes comentaram do interesse em participar!

● Mini Curso com Merendeiras: Por Crianças Mais Saudáveis - Nestlé e
Associação Prato Cheio: Samantha comentou do importante trabalho realizado
pela Associação Prato Cheio que coleta, em média, 1 tonelada/dia de alimentos
próximos ao vencimento, em redes de supermercados credenciadas, que poderiam



ir parar no lixo, distribuindo-os entre instituições que trabalham com pessoas em
situação de vulnerabilidade social. O evento com merendeiras de escolas públicas
de Heliópolis e participantes da Gincana Nestlé por crianças mais saudáveis,
discorreu sobre temas como Alimentação Saudável e aproveitamento integral dos
alimentos, oferecendo ainda ideias de receitas nessa direção. Foi exibido o vídeo
com alguns highlights do mini curso, que teve duração de 1h30 e contou com a
participação de 46 merendeiras, de 36 unidades de ensino.

● Traga Sorrisos ao Sertão: Samantha comentou do encontro que foi realizado
para estimular a participação dos voluntários nessa ação e que contou com um
depoimento espontâneo de uma nutricionista da Nestlé, que é voluntária no
Amigos do Bem. Ela evidenciou o quão sério e profundo é o trabalho dessa ONG
com a população que vive em situação de carência socioeconômica no Nordeste,
uma vez que contribuem com construção de casas, escolas, mercados, padarias
etc.
A meta de presentear 348 crianças da unidade Irajá foi atendida da seguinte forma:
127 caixas doadas por voluntários e 221 caixas doadas pela Fundação Nestlé.

● Ação Institucional: Mentoria social para mulheres: Vic comentou que essa ação
faz parte do Programa Força da Moça, de Afinidade e Gênero, que selecionou 20
pessoas para participar do projeto de mentoria. A ação não foi amplamente
divulgada por envolver um período longo de participação e, portanto, os perfis
foram bem selecionados. Iniciada na semana anterior, com a Instituição Fala
Mulheres, trabalhará com mulheres na faixa de 20 a 30 anos, em maioria mães
solteiras, visando o empoderamento para a volta ao mercado de trabalho,
passando por temas como: finanças, empreendedorismo, autoconfiança, entre
outros.

Samantha comentou da grande importância das ações de educação financeira,
que inclusive é a temática mais acessada entre os podcasts da Sociomotiva,
especialmente nesse cenário econômico instável, com volta da inflação e todos os
reflexos da pandemia.

Pensar em ações de Educação Financeira pode não ser tão trivial enquanto Ações



de Fim de Ano, contudo pode contribuir para um 2022 melhor!

Próximos Passos:

● Meta até dezembro: Alcançar 1000 voluntários no Voluntariar faz bem, que conta
atualmente com 819 inscritos. Há a vantagem de que o Programa não é restrito
apenas aos colaboradores, podendo abarcar fornecedores, clientes, familiares etc.

● 11 Comitês ainda não realizaram ação de forma independente: O ano foi
corrido e cheio de desafios, mas Samantha salientou que ainda há tempo de nos
mobilizarmos para criar ao menos 1 ação em cada comitê. A Equipe V2V está à
disposição para apoiá-los nesse sentido. Agendem sua reunião com o V2V pelo
email: tatiana@v2v.net. Disponibilidade na próxima semana de 18 a 22/10, ou às
10h, ou às 14h. Vejam qual horário mais funciona para vocês e já peçam a reserva
para planejarmos juntos, ok?

● Ação Cuidando do Mundo com Mucilon: Online, no próximo dia 21/10 - 8:30 às
11h - será realizada a ação voltada à conscientização ambiental de crianças
atendidas pela Instituição NAIA (Núcleo Assistencial Irmão Alfredo), em encontro
via Zoom, portanto, é aberta a voluntários de qualquer localidade.
A proposta é sensibilizar e colocar em prática a capacitação sobre o plantio de
árvores, e em seguida sedimentar todo o conhecimento adquirido com uma
atividade lúdica entre voluntários e crianças da instituição e uma apresentação ao
final.
Todos estão convidados a se inscreverem, e levarem o conhecimento depois para
suas unidades!

● O final de ano está chegando, lembramos aqui as regras para quem for precisar de
subsídio financeiro para a realização de ações, estamos no prazo limite:

a. Levante os orçamentos e apresente sua ação para aprovação com a Victoria
com 40 a 60 dias de antecedência;

mailto:tatiana@v2v.net


b. Se aprovada, a Vic comunicará ao V2V para fazer o trâmite com o financeiro
da Fundação;

c. 30 dias após o ok da PO, realizaremos o PIX no valor pleiteado para a conta
do voluntário indicado anteriormente pela Victoria;

d. Vocês devem realizar as compras e a ação, prestando contas à Victoria
(recibos e link da ação fechada, com fotos e resultados).


