
Ata de Reunião com os Comitês - Novembro 2021

● Data:10/11/2021
● Tema: Reunião mensal com os Comitês integrantes do Programa Voluntariar Faz

Bem

Lista de presença:

● NESTLÉ:
○ GESTÃO VOLUNTARIAR FAZ BEM - Victoria Suzuki
○ ARARAS - Matheus Roz
○ CORDEIRÓPOLIS - Marcio Luiz da Silva
○ GOIÂNIA - Eduarda Sally
○ SÃO BERNARDO - Maria Moraes Siqueira da Silva e Victor dos Santos
○ SEDE - Ivan Souza
○ VILA VELHA - Idergino Dutra, Kamilla Siqueira Cleto e Rodolfo Campos Medeiros

● V2V
○ Adriana Gori
○ Renata Bonito
○ Samantha Jones
○ Tatiana Pezutto

● Agenda
○ Boas-vindas!
○ Ação Cuidando do Mundo com Mucilon
○ Ações de Fim de Ano
○ Assuntos Administrativos



Resumo da reunião

Ações Realizadas entre Outubro e 09 de Novembro:

● Comitê Vila Velha: Doações de sementes para o plantio na associação Amor e
vida: Idergino informou que essa ação não será realizada. O Comitê Vila Velha
está programando uma outra ação em substituição da mesma. Se a ação em
questão for do mesmo tipo de tema, ou seja, meio ambiente, envolvendo os
mesmos participantes, a mesma poderá ser editada com os dados da nova ação.
Caso contrário,a mesma deverá ser excluída por meio de solicitação à Gestão do
Programa ou à consultoria do V2V. Em seguida, devem abrir uma nova ação.

● Ação Cuidando do Mundo com Mucilon: Samantha e Tatiana comentaram a
ação em questão, que foi realizada em 21/10/2021 de forma online, junto às
Instituições NAIA e Associação Lar Maria Sininha. A iniciativa contou com a
participação do Cézar, da Ohquidea, empresa especializada na ativação de
engajamento de público por meio da temática ambiental. Ele fez uma
sensibilização inicial com os voluntários, levando conhecimentos sobre as árvores,
para que o tema fosse trabalhado pelos voluntários com as crianças. Na
sequência, as crianças entraram no evento e participaram de um passo a passo
para fazer o plantio de sementes da Mata Atlântica, em células de germinação (kits
foram distribuídos previamente nas instituições) e brincaram de ser árvores. Na
segunda parte do evento, os voluntários e as 40 crianças foram divididos em salas
do ZOOM, para conversarem sobre a importância e o papel das árvores,
elaborando uma paródia musical mostrando tudo o que aprenderam. Ao final, todos
os grupos novamente reunidos em sala única do ZOOM, apresentaram suas
paródias aos demais participantes.

● Vídeo Prévio de Retrospectiva 2021: Foi apresentado um vídeo com dados
estatísticos de tudo o que foi realizado pelo Voluntariar Faz Bem até o momento,



com destaque de ações institucionais realizadas. Samantha solicitou aos Comitês
que tiverem, que enviem os vídeos de suas ações, a fim de que possam ser
incluídos no vídeo final do relatório para a Nestlé e reunião final dos comitês deste
ano.

Novas Ações para Adesão dos Comitês:

● Inspire Jovens Talentos: Os voluntários foram convidados a participarem da 2ª
Edição do Inspire Jovens Talentos, cujas inscrições já estão abertas. Vic autorizou
a inclusão dessa ação no Portal Voluntariar Faz Bem, que já está disponível para
que os interessados possam se inscrever! Os participantes serão treinados em
mídias sociais e poderão aplicar este conhecimento não só nesta ação como em
todas as demais que realizarem no futuro. Por esta razão, os comitês foram
incitados a chamar seus voluntários para essa ação, que já foi um sucesso na sua
primeira edição. Também receberam o convite para viralizá-la nas redes sociais,
usando as Hashtags: #InspireJovensTalentos #SociomotivaPodcast

#souafluente

● Ação de Natal: Samantha apresentou a ação de Natal que foi pensada de forma a
unir questões importantes para a Fundação Nestlé: Educação + Alimentação
Saudável + Sustentabilidade.
Serão duas ações que acontecerão em benefício a uma (01) instituição social, que
está em definição. Os voluntários poderão participar de uma, de outra ou de ambas
as ações propostas!
O conceito das ações é baseado na estratégia da Fundação e da Sustentabilidade
da Nestlé e por isso o nome das ações remetem ao RE, já alinhando o programa
ao foco de atuação em 2022.

● Re.Compensar (online): Doação financeira para a compra de brinquedos e
realização de festa natalina para a entrega na instituição selecionada. Essa
ação poderá ser compartilhada com a família, fornecedores, clientes etc.

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR?modalId=a201995c-d66c-44b1-9a08-52663f9f0972&modalType=shared-aggregator
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR?modalId=a201995c-d66c-44b1-9a08-52663f9f0972&modalType=shared-aggregator


● Re.Contar (híbrido - online e presencial): Em uma ação lúdica as crianças e
os voluntários receberão informações sobre hábitos alimentares saudáveis e
Sustentabilidade, para que possam Re.Visitar clássicos infantis e Re.Contar
essas histórias, adaptando-as ao século XXI. Temas como  educação,
inclusão, sustentabilidade e nutrição deverão fazer parte dessas novas
narrativas. Ao final do dia de gravação dos podcasts, acontecerá a festa de
entrega dos presentes, com presença do Papai Noel, realizada com
recursos oriundos da doação Re.Compensar.

Assuntos Administrativos:

● Checagem para inclusão, correção e fechamento de ações no Portal: Comitês
receberam email com ações que apresentam dados inconsistentes e/ou ainda
encontram-se em aberto, pós prazo definido na ação. Todos foram orientados a
fazerem tais regularizações, pois precisamos ter informações consistentes e
acuradas para o relatório anual que já está sendo produzido, com os resultados do
Programa Voluntariar Faz Bem.
Foi salientado que caso existam ações realizadas que não constem no Portal,
essas devem ser incluídas, porque essa é a ferramenta onde centralizamos e
levantamos os resultados do Programa.

● Atualização de Dados dos Participantes dos Comitês: Após um ano de trabalho
é comum que pessoas novas cheguem e outras saiam. Foi solicitado que
atualizem dados de todos os colaboradores membros dos Comitês, inclusive, com
informações de contato (email, telefone, whatsApp) e aniversários!
Em caso de dúvidas, podem contatar a - samantha@v2v.netSamantha Jones

● Regras para Subsídio financeiro: O final de ano já está aí e lembramos aqui as
regras para quem for precisar de subsídio financeiro para a realização de ações,
lembrando que estamos no prazo limite:

mailto:samantha@v2v.net
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vXkUSjr71V-mgfSVP755Ty_Lq1agJNC7Tnn3uJNgpnM/edit#gid=43880125
mailto:samantha@v2v.net


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

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).

Próximos Passos:

● Alcançar 1000 voluntários até o fim desse ano. Atualmente com 836 inscritos. Se
cada um dos 18 Comitês conseguirem 10 novos voluntários, essa meta será
atingida. Uma campanha para novos membros, a exemplo do que realizou Vila
Velha, conquistando 34 novos membros, pode ser uma ação interessante para
aqueles Comitês que não puderam ainda realizar ao menos 01 ação independente.
Podendo, ainda, fortalecer a participação local nas ações programadas para o fim
de ano.

● Convidem as pessoas a se inscreverem e se engajarem nas ações de Natal;

● Responder à pesquisa que será enviada brevemente por e-mail sobre o Programa
Voluntariar Faz Bem, cujos dados serão utilizados no relatório de final de ano e em
subsídio do planejamento 2022.

● Comitês que tiverem implementado ações bacanas, que nos acionem para
compartilharmos a boa prática no último encontro do ano que
excepcionalmente será em 16/12 .

VÍDEO DA REUNIÃO

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%2D20211110%5F093917%2DGrava%C3%A7%C3%A3o%20de%20Reuni%C3%A3o%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fvictoria%5Fsuzuki%5Fbr%5Fnestle%5Fcom%2FDocuments%2FRecordings&wdLOR=c7B323D9B%2D1BAC%2D4F66%2DA6E2%2D6AB26204A160&ct=1636652915021&or=Outlook%2DBody&cid=B9324ABB%2DDD65%2D450A%2D94B4%2D7371174B5846



