
Reunião Mensal Comitês Voluntariar Faz Bem - Nestlé  
Novembro/2021

Cuidando do 
mundo com 
Mucilon! 



 O que ficamos de realizar?

Ação Cuidando do Mundo com Mucilon

Ações de Final de Ano 



Ações realizadas de 
Outubro à 09 de Novembro



Comitê Vila Velha: Doações de sementes para o 
plantio na associação Amor e vida

● Fazer Doações de sementes ou plantas para 
distribuir aos integrantes da Associação Amor 
e vida

● Período da Campanha: 08/11/2021 a 
12/11/2021

● Líderes da Ação: Anna Paula Fernandes Silva 
e Idergino Dutra e Silva  

● 7 participantes

● Resultados: Já temos uma prévia dos 
resultados? 

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/07cb71d9-b54b-4b5f-a0a5-62440debf7ee#about
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/07cb71d9-b54b-4b5f-a0a5-62440debf7ee#about


Ação Institucional: Cuidando do Mundo com Mucilon
● Capacitação sobre o papel e 

importância das árvores com as 
crianças do Instituto Naia e Associação 
Lar Maria e Sininha

● 27 inscritos e 11 voluntários 
participantes

● Resultado: 40 crianças envolvidas e 
sensibilizadas sobre o tema. 40 árvores 
frutíferas da Mata Atlântica plantadas 
em células de germinação que em 6 
meses serão plantadas nas imediações 
das instituições beneficiadas.

Cuidando do 
mundo com 
Mucilon! 

https://docs.google.com/file/d/1MMFvPZ8gykTV4hX93y5M_uuiXnAEgdgZ/preview


Retrospectiva 2021
Vejam quanta coisa já fizemos até aqui!

E ainda temos quase dois meses para 
ampliarmos ainda mais essas conquistas 
realizadas.

Parabéns!!! Agora vamos todos juntos 
rumo ao final do ano? 

Jan à Nov 
2021

https://drive.google.com/file/d/1JjbZeWzJKw4vF6XlMeB8JcmExMxaPq_s/view?usp=sharing


Inspire Jovens talentos - Missão Viralizar e 2a Temporada

● Vamos comemorar o MÊS INTERNACIONAL 
DO VOLUNTÁRIO compartilhando e 
divulgando os episódios do Sociomotiva 
podcast?

Acessem e divulguem os Podcasts da 1a 
temporada! 

#InspireJovensTalentos #SociomotivaPodcast 
#souafluente

● A 2ª temporada da ação Inspire Jovens 
Talentos está prevista para acontecer em 
dez/2021 e você já pode se inscrever. 
Inscreva-se e faça parte dessa ação que foi 
um sucesso na 1a. Temporada e promete ser 
ainda melhor agora!

https://anchor.fm/sociomotiva
https://www.sociomotiva.com/pt-BR/aggregators/a201995c-d66c-44b1-9a08-52663f9f0972
https://www.youtube.com/watch?v=tvTpYFIqHyQ


SPOILER DA AÇÃO DE NATAL: 
Preparem-se para engajar os voluntários e 
fazermos dessa a GRANDE AÇÃO DO ANO do 

É chegada a hora de mostrarmos a força de mobilização dos 
voluntários Nestlé, para fecharmos o ano com chave de 
ouro, fazendo a alegria de muitas crianças!







BORA ALCANÇARMOS 1000 inscritos até 31/12?
Final de ano é puxado, sabemos. Conquistamos 17 
novos inscritos desde a última reunião. Bora chegarmos 
em 1000 até o fim do ano? 10 novos membros por 
Comitê e atingiremos essa meta!



Assuntos Administrativos
Estamos preparando relatório anual com tudo o que fizemos ao longo deste 
ano. E foi bastante coisa! :)

CHAMADO AOS COMITÊS:  PARA QUE NENHUMA AÇÃO FIQUE DE FORA: 

● Verifiquem se postaram os resultados de todas as ações que 
realizaram/participaram. 

● Lembrem-se de incluir ações que não tenham sido registradas no 
Portal e finalizem todas as ações que já tenham sido finalizadas.

● No portal temos um link direto para acesso das ações por Unidades 
(Comitês), facilitando essa checagem.

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR?modalId=98411308-4908-4826-981c-70df70e0fa86&modalType=aggregator-builder


Assuntos Administrativos 
Vamos aproveitar que o ano está já 
quase finalizando para            
atualizarmos as informações pessoais 
dos membros participantes dos Comitês 
para 2022?

E lembrem-se de preencher todos os 
campos, inclusive o do dia do 
aniversário… ;)

Assim iniciamos o ano a pleno vapor!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vXkUSjr71V-mgfSVP755Ty_Lq1agJNC7Tnn3uJNgpnM/edit#gid=43880125


Aniversariantes do Mês

10/11 - Victória Suzuki 

Alguém mais??? 



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; 

Aí vocês devem realizar as compras e ação e prestar contas à 
Victoria enviando recibos e link da ação fechada com fotos e 
resultados.



 Qual sua expectativa?

Gratidão, 
até breve no whats e bate-papos



Doar e divulgar a ação de doação de Natal;

Se inscreverem no passo da celebração e podcast de Natal;

Responderem a pesquisa sobre o programa para o report de final 
de ano até 27/11.

Estaremos de olho e apostos para apoiá-los e também pedimos 
aos comitês que tiverem implementado ações bacanas, que nos 
acionem para compartilharmos a boa prática no último encontro 
do ano que excepcionalmente será em 15/12 . 

 Próximos Passos:



Samantha Jones Renata Bonito Renan Carvalho Tatiana Pezutto

Quem somos: 

Comitês VFB 2020

mailto:tatiana@v2v.net


Documentos de apoio Relatórios de atividades

 O portal, onde ficam os documentos

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/pages/2ca97b1a-c0e1-43c2-bae8-6e757483eab2
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/pages/66c449da-09aa-41bc-af9d-168af897402d

