
ATA REUNIÃO MENSAL VFB NESTLÉ - 08 de setembro de 2021

● Data: 08/09
● Vídeo: Gravação Reunião dia 08/09
● Tema: Dia da Árvore, Dia das crianças, Ação Merendeira, Caixinha de Sapatos...

Lista de presença:

● Araras- Matheus Roz
● Cordeirópolis - Marcio Luiz
● Feira de Santana - Ana Oliveira e Beatriz Silva
● Goiânia - Fabio Buratto
● Ituiutaba -, Rafaela Oliveira
● Ribeirão Preto (Purina) - Paulo
● Ribeirão Preto NBS - Beatriz Fraideimberze e Thaise Tiburcio
● São Bernardo do Campo - Victor Santos e Vanessa Aoki
● São Paulo - Divaine Muller
● Vila Velha - Idergino Silva
● V2V - Carolina Wermelinger e Samantha Jones
● Gestão Nestlé - Victoria Suzuki
● Projeto RE - Anna Silva e Gabriela Albuquerque

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

Resumo da reunião

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

https://nestle-my.sharepoint.com/personal/victoria_suzuki_br_nestle_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvictoria%5Fsuzuki%5Fbr%5Fnestle%5Fcom%2FDocuments%2FRecordings%2FReuni%C3%A3o%20Mensal%20dos%20Comit%C3%AAs%2D20210908%5F094237%2DGrava%C3%A7%C3%A3o%20de%20Reuni%C3%A3o%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fvictoria%5Fsuzuki%5Fbr%5Fnestle%5Fcom%2FDocuments%2FRecordings&originalPath=aHR0cHM6Ly9uZXN0bGUtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOnY6L3AvdmljdG9yaWFfc3V6dWtpX2JyL0VZVFZNb3BCVjVOSm9iV3pxNG5tQWkwQjAzbGJCUEljREl1MjB1bDAxMzZIYXc%5FcnRpbWU9RnVST0d3ZHoyVWc


Ribeirão NBS:
Ações:
Doação de computadores:

- A ação foi em parceria com o Projeto Gerando Falcons, realizaram a doação de
120 computadores para capacitação de jovens

Doação de Sangue:
- Mobilização de doação de sangue dos voluntários para ajudarem outros

integrantes do time
Campanha Dia dos Pais:

- Campanha feita em parceria com a Casa do Vovô, foram arrecadadas fraldas
geriátricas. E para um momento de integração com os voluntários foi feito um bingo
na casa.

Campanha de Máscaras:
- Doação de máscaras foi feita para a enfermeira Mônica, responsável pelo

consultório na rua de Ribeirão Preto, que presta assistência para pessoas em
situação de vulnerabilidade social

Doação de alimentos
- A doação foi feita em parceria ao projeto Marmitas Cheia de amor e Casa Tia

Vanda, que realiza a entrega de marmitas todos domingos para a favela do Brejo
Doação de agasalhos

- Visto que o frio vem aumentando em algumas áreas, os voluntários tiveram a ideia
de entregar agasalhos para moradores de rua

Vila Velha
Curso de trufas:

- Todo Comitê participou
- Comitê aproveitou o espaço que já existe para o curso de trufas
- Voluntária Janine fez um cardápio com todas receitas
- Passaram toda a técnica de temperagem do chocolate
- A Kamilla contou a história do Luiz que passou muitas dificuldades e o sonho dele

sempre foi entrar a fábrica

Projeto Re:
- Ongs e consumidores cobram que a Nestlé tem poluídos os consumidores
- Há falta de informação dos consumidores
- Compromisso: 100% das operações neutras até 2050
- RE é a forma da nestlé de falar de sustentabilidade, para dar visibilidade aos

desafios da reciclagem



- PROJETO RE: Plataforma de diálogo para incentivar novos comportamentos
(REpensar, REduzir, REcriar)

- Aplicativo CATAKI : plataforma digital desenvolvida para aproximar pessoas com
consciência ambiental e catadores de materiais recicláveis. No Brasil existem
800.000 catadores mais no cataki apenas 1400 estão cadastrados

-
Voltando a apresentação;
Sa explicou como olhar todas as ações no portal e falou das últimas ações postada
em Agosto/Setembro:

● 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 fábrica do Sesi
● Construção do Abrigo de Animais - Ribeirão
● Kellen Ferreira

Ação da almofada do Abraço:
A pessoa que convidar mais voluntários para se inscrever no portal vai ganhar uma
almofada linda representando o programa de voluntariado

- Serão 15 ganhadores
- Conseguimos bater e ultrapassar a meta!
- Dia 15 de setembro a ação para quem chamar mais voluntários do portal acaba e a

vic irá divulgar os ganhadores da ação

Ação dia dos Pais



- Perguntamos quem realizou alguma ação em comemoração ao dia dos pais
- Sugerimos no mês passado que levantassem os pais voluntários em seu comitê

para poderem homenageá-los no mês de agosto!

Nutris por crianças mais saudáveis - 24/8

Para celebrar o dia do nutricionista (31/08), a Nestlé e o V2V realizaram uma ação para
orientar famílias em situação de vulnerabilidade social com filhos de 0 a 18 anos sobre
vida saudável.

Resultados da ação

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

Inspire Jovens Talentos - 26/08

A ação Inspire Jovens Talentos, reuniu voluntários, online, para criação de um grande

acervo virtual com orientações profissionais, acessível a toda sociedade! Promovemos

um mutirão de gravação de relatos sobre carreiras onde os voluntários detalharam o dia a

dia das suas profissões, deram dicas de mercado e falaram sobre as tendências das suas

respectivas áreas.

Resultados da ação

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

Próximos Passos
- 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

Ação Merendeiras
- Serão chamadas algumas instituições que participaram do projeto Nestlé
- Terão pouca vagas para os comitês pois a prioridade serão para as merendeiras e
instituições
- Projeto vai contar com esses tópicos: Reciclagem, Economia Circular,
Sustentabilidade , Alimentação saudável e Apoio do time de sustentabilidade

Ação Podcast- Sustentabilidade
- Ação que a nestlé foi sorteada no final do inspire jovens talentos
- Podcast com objetivo de ajudar jovens a desenvolverem a sustentabilidade em
casa

Ação Caixa de Sapato - Happy Hour
- Projeto para comemorar o dia das crianças
- Voluntários montam uma caixinha de sapato com brindes/brinquedos para enviar
para essas crianças
- Ong parceiras; Amigos do bem
- Happy hour do bem/solidário:Todos voluntários se conheçam, troquem ideias e
montem as caixinhas juntos
- Ação na nestlé e depois iremos replicar a ação na sociomotiva



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;

- Vocês devem realizar as compras e a ação e prestar contas à Victoria enviando
recibos e link da ação fechada com fotos e resultados.

V2V:
- Pegar material com Vila Velha da ação de trufas e incluir o material no portal


