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Aconteceu em Setembro

Plantio de mudas nas latas de Leite Ninho: Ituiutaba

Falar sobre sustentabilidade e incentivar a alimentação saudável pode ser muito divertido!

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/9f127535-366b-4854-b3b3-885f68e12db7


Mês das Crianças

As ações já estão acontecendo ao longo de todo o mês!

Araras - Arrecadação de brinquedos

Araçatuba - Plantio de mudas e alimentação saudável

Caçapava - Brincadeiras sustentáveis

Cordeirópolis - Apadrinhamento Casa da Esperança

Fortaleza - Doação de brinquedos

Goiânia - Doação de livros e roda de leitura

Ibiá - Visita à Fábrica

SJ Rio Pardo - Oficina de brinquedos no Grêmio Nestlé

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/a5127a84-233c-41c8-b82c-6ba87c8a7d32
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/6f734b48-4052-428e-b17c-ab44e199aa36
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/e6638444-29d5-4deb-a1f1-73326d5b7d07
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/3dc34892-83d2-45c4-904c-5c16140f5aad
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/a7ae75cd-d004-4f08-9c99-4c72fd820a91


Transparência: Verba para comitês

Uso de verba para as ações do segundo semestre:

Comitês que já utilizaram sua verba disponível: Goiânia e Ituiutaba

Comitês com pretensão de uso para o Mês das Crianças: Araras, Araçatuba, Fortaleza

Comitês com verba disponível: Caçapava, Cordeirópolis, Feira de Santana, Ibiá, Ribeirão Purina e SJRP

Não temos visibilidade de: Marília, Montes Claros, Ribeirão NBS, São Bernardo, SEDE, Vila Velha

Vocês pretendem fazer mais ações esse ano? Alguma instituição entrou em contato? Estão sem tempo? 
Precisamos redobrar nossa organização para fazer o melhor uso da nossa verba disponível!

Vocês têm até dia 04/11 para sinalizar as ações que pretendem fazer ainda este ano!



Ações 2º Semestre: Natal 

Data sugerida para a ação: 02/12

Quais são as suas instituições parceiras para a tradicional ação de Natal VFB? Quais são suas 
necessidades? Qual seu público?

Além da clássica ação de apadrinhamento, se atenderem um público infantil, sugerimos uma contação 
de histórias com ressignificação regenerativa! A Nestlé já teve sucesso com essa ação no Natal passado, 
veja o vídeo clicando aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=TKPtBJn_Nco


Ações de Regeneração

As ações voltadas para sustentabilidade estão inclusas no guarda-chuva de Regeneração. Aqui 
oferecemos as opções de coleta de Óleo, de Tampinhas ou a retomada da separação de resíduos 
em suas Unidades com a Cooperativa parceira.

Saiba como com nosso passo-a-passo, disponível nos documentos de Apoio aos comitês do Portal 
Voluntariar Faz Bem.

E veja os exemplos de quem já fez ou está fazendo: Cordeirópolis e São Bernardo do Campo.

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/pages/fe74c8a9-1f1c-4c6a-96d5-cef1bfda668e
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/pages/fe74c8a9-1f1c-4c6a-96d5-cef1bfda668e
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/28811f8e-6f15-48a0-ab44-95c3571a8b31
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/aggregators/74f527fd-f5c8-401e-a0f7-9191309205a9


Aniversariantes
Outubro

05/10 - Emily Alvarenga - Caçapava

06/10 - Sara Nicoly - Montes Claros

09/10 - Marília Teixeira - Ibiá

09/10 - Thaíse Tibúrcio - NBS

15/10 - Ana Milanez - São Bernardo

16/10 - Rafaela Cavalcanti - Rio de Janeiro

18/10 - Aline Oliveira - SEDE

22/10 - Aline Viganó - Araras



2022

Obrigada!

Seguimos disponíveis pelo WhatsApp (21) 
999447197 e e-mail: talita@v2v.net

https://wa.me/message/ZMPGADBI55GJJ1
https://wa.me/message/ZMPGADBI55GJJ1
mailto:talita@v2v.net

