
ATA REUNIÃO MENSAL VFB NESTLÉ - 04 de agosto de 2021

● Data: 04/08
● Vídeo:
https://nestle-my.sharepoint.com/:v:/p/victoria_suzuki_br/EXW8fN8bNIVOqs7Jp28y-_EBg5j
RFinldUE80oLysQpVxA?email=carolinaw%40v2v.net&e=4%3ajtmvuY&at=9

● Tema: Agosto/ Dia de Voluntariado

Lista de presença:

● Araçatuba - Débora Ferian
● Caçapava - Carolina Ebenür
● Cordeirópolis - Marcio Luiz
● Fortaleza - Andressa Souza, Adriene Medeiros
● Goiânia - Eduarda Sally
● Ituiutaba - Rafaela Oliveira
● Ribeirão Preto (Purina) - Carla Silva
● São Bernardo do Campo - Andreza Santana, Milena Rodrigues e Victor Santos
● São Paulo - Ivan Souza
● Vila Velha - Idergino Silva, Kamilla Cleto
● V2V - Carolina Wermelinger e Samantha Jones
● Gestão Nestlé - Victoria Suzuki

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

Resumo da reunião

O que ficamos de realizar?

- Comitês que não fecharam ação com a consultoria:
Caçapava, Cordeirópolis, Feira de Santana, Ituiutaba, Marília, Montes Claros e Rio de Janeiro

https://nestle-my.sharepoint.com/:v:/p/victoria_suzuki_br/EXW8fN8bNIVOqs7Jp28y-_EBg5jRFinldUE80oLysQpVxA?email=carolinaw%40v2v.net&e=4%3ajtmvuY&at=9
https://nestle-my.sharepoint.com/:v:/p/victoria_suzuki_br/EXW8fN8bNIVOqs7Jp28y-_EBg5jRFinldUE80oLysQpVxA?email=carolinaw%40v2v.net&e=4%3ajtmvuY&at=9


-     Comitês que fizeram reunião em julho com a consultoria:
Araras, Araçatuba, Goiânia, Ibiá

- 03/08 Passo a passo da reciclagem de óleo feita pelo comitê de Vila Velha:
Enviamos pelo email, no grupo de whatsapp e o documento também está no portal

Meta de chegar a 400 inscritos no portal!!
- Até o dia 03/08 conseguimos 407 inscritos!!!

PARABÉNS A TODOSSS!!! Agora a meta é aumentar a meta, como diria nossa saudosa
presidenta rsrsrsrs.
Vamos lá!
E lembrando que a ação de concorrer a uma das 20 almofadas do abraço segue vigindo até 1o de
setembro e os ganhadores serão anunciados na próxima reunião mensal! Convide seus colegas,
e também amigos e familiares! Aqueles 20 que tiverem mais convidados ganharão "o abraço"!
Vejam mais detalhes abaixo nesta Ata.

Destaque do mês :

>> Comitê Ituiutaba: Ação de divulgação do portal
Conseguiram atingir cerca de 150 colaboradores diretamente, por conta de ser um horário bom
(para todos entre a manhã e o almoço)
Ações comandadas pelo IUF: iniciativas de jovens de ituiutaba
Tablets foram utilizados para a divulgação do site do portal

>> Comitê São Paulo:
Ação Valdonio Lima:
Conseguiram arrecadar 15 mil reais
E estão pensando em abrir outra ação, devido ao frio que está fazendo. Fiquem atentos e
participem!!

>> Comitê Vila Velha:
O passo a passo foi enviado e aproveitando o ensejo Idergino mostrou mais sobre a ação:
As doações de óleo de cozinha são encaminhadas para o instituto Verde Vida em Ataíde onde o
óleo é reciclado e doado para moradores da região.

Ele ainda mostrou a moeda verde, explicou mais uma vez como funciona e demonstrou os
diferentes usos que ela pode ter.

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.

https://voluntariarfazbem.v2v.net/admin/pt-BR/pages


Há cada 1kg de óleo conseguem transformar em 2kg de sabão

Doações de sementes para instituição da Serra!
Foi adiada por enquanto, substituída para ação do dia da árvore com plantio de mudas na sede da
Garoto pelos voluntários
Farão ainda ação de doações de agasalhos e de livros + ação para convidar voluntários
para o portal! E Idergino prometeu 2 ações surpresa para o final do ano! \o/

Campanha mais engajados do Portal:

Vic nos atualizou da campanha que está rolando para os participantes mais engajados.

Agora serão 20 serão premiados no dia 1 de setembro 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!



Ação Inspire jovens Talentos: (pegar no portal)

Dando gancho a ação do portal, podemos convidar os voluntários através da ação nova:
- Ação Inspire Jovens Talentos - que convida voluntários a escolherem um tema para

serem com outros 4 profissionais podcasters, dando dicas para jovens de acordo
com o roteiro que receberão no dia da ação (26/8, das 9 às 11h).

A falta de orientação e/ou conhecimento e acesso a informações, muitas vezes impede que
grandes talentos surjam..

Sua missão nessa ação é gravar relatos sobre sua profissão carreira (ou tema escolhido,
mesmo que não seja sua profissão), dando dicas para jovens em situação de vulnerabilidade
social.

As gravações serão editadas e inseridas no Sociomotiva podcast.

Um canal aberto à toda a sociedade, criado para multiplicar conhecimento e gerar
transformação social!

Participe!

Ação dia dos pais:

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR?modalId=1cc487ba-3a0b-4562-881a-b621ebe53518&modalType=shared-aggregator
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O que podemos fazer?

Cada vez mais presentes no dia a dia das famílias, 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...

Ação brinquedos sustentáveis:

Ações de Ferias: Brinquedos sustentáveis

- Como todos focaram nas ações arrecadação de agasalhos, sugerimos realizarem esta
ação:

- Setembro - por conta do dia da árvore retomaremos a pauta da Sustentabilidade
- Outubro - por conta do mês das crianças
- Dezembro - aproveitando o Natal, pode ser uma oficina interessante para as crianças de

OSs, ou mesmo filhos dos colaboradores

Próximos Passos:
até 11/08 - enviar Roteiro/ Plano de Ação para Carol
até 31/08 - fechar com a consultoria aos menos 1 ação para 2021
até 2 comitês serão chamados para compartilhar uma boa prática no encontro de 1o/Setembro.
Prepare-se!
Ações:
26/8 - Inspire Jovens Talentos
31/8 - Dia da Nutricionista (nutricionistas parceiras atuarão nesta ação)
1/09 - próximo encontro

Ação celebrando o dia das nutricionistas nos comitês - mês de Agosto

Se alguém tiver algum impacto na área de Nutrição, e quiser fazer uma ação, pode nos

procurar se precisar de ajuda!! Planejaremos juntos uma ação para esse mês.

Vic está produzindo uma websérie: 5 motivos para se voluntariar

Está produzindo diversas peças para divulgação:

- peças de tbt ( desde o início do voluntariar)

- Impacto do bem ( vão entrar em contato com os beneficiados das ações do

voluntariado)



Ação: Porque voluntariar faz bem?

- Pensamos em pegar vídeos de depoimentos de todos colaboradores dos comitês

para transformar em um vídeo de divulgação.

- Mande para: carolinaw@v2v.net

PROGRAMEM-SE!
Mês de Setembro:

Pauta da Sustentabilidade volta com força (sugestões):
-Incentivar a Reciclagem (palestras, mentorias, gincanas)
-Coleta de tampinhas, lacres, óleo de cozinha e destinação para cooperativa ou venda para
repasse para uma Instituição

-Plantio de mudas em parques, praças ou em vasos (temperos e legumes por exemplo)
-Concurso de fotos da fauna e flora local
-Economia circular: sustentabilidade para além da natureza (papo com colaboradores ou
comunidade)

FELIZ MÊS DO VOLUNTARIADO NACIONAL!!! PARABÉNS!! Esperamos vocês dia 26 de

agosto!!

mailto:carolinaw@v2v.net

