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INSTRUÇÕES PARA VOLUNTÁRIOS 

1ª. AÇÃO DE RUA DA REDE MUNDO MELHOR 
 
LEIA COM ATENÇÃO!  
 

 
Caro Voluntário, 
 
Muito obrigada por doar seu tempo e sentimento para as causas que defendemos. 
 
No dia 30/08/14, sábado, das 8:00h as 13:00h realizaremos a grande Ação de Rua da Rede Mundo Melhor. 
 
Nosso objetivo é sensibilizar a sociedade para as causas defendidas pelas 3 Ongs participantes e arrecadar recursos 
para ajudar a manter suas atividades. 
 
Para que a sua participação seja proveitosa, listamos as seguintes dicas: 
 
VOLUNTÁRIO 
 

 Chegue ao local que escolheu para trabalhar com 30 minutos de antecedência: 7:30h. 

 Procure o coordenador do seu ponto de arrecadação (nome na lista anexada) e apresente-se. 

 O coordenador entregará a você a sua identificação (camiseta da ação) e materiais da campanha para 

distribuição, além de prestar esclarecimentos que sejam necessários para o bom desempenho da ação. 

 Onde encontrar seu grupo: 

PONTO ENDEREÇO REFERÊNCIA 

Ponto 1 Praça Benedito Calixto x Cardeal Arcoverde 
Encontro:  
Em frente ao Frans Café 

Ponto 2 Consolação x Caio Prado x Maria Antônia 
Encontro:  
Posto de Gasolina Shell 

Ponto 3 Augusta x Caio Prado 
Encontro:  
Posto de Gasolina BR 

Ponto 5 Teodoro Sampaio x Capote Valente 
Encontro:  
Em frente a Padaria Pão Ouro / Banca de Jornal 

Ponto 6 Teodoro Sampaio x Largo da Batata 
Encontro:  
Em frente ao CREA/SP (esquina da Teodoro Sampaio com a Faria Lima) 

Ponto 7 Portão Principal Pq. Villa Lobos 
Encontro:  
Portão 1 – Av. Fonseca Rodrigues, 2001 

Ponto 8 Domingos de Moraes x Sena Madureira 
Encontro:  
Posto Ipiranga, em frente a conveniência 

Ponto 9 Portão Principal Pq. Ibirapuera 
Encontro:  
Faixa de pedestres do Parque com monumento às Bandeiras (Empurra) 

Ponto 10 República do Líbano x Ibirapuera 
Encontro:  
Esquina do Pão de Açúcar 
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Quem são os coordenadores do ponto: 
 
(qualquer problema para chegar ao ponto, ligue para um deles) 
 

Ponto Coordenador Celular 

Ponto 1 

Maria Eunice Waughan da Silva 9 5125-8453 

Thauan José Partrello Silva  9 6698-3303 

Miriam ferrari 9 9660-3314 

Ponto 2 

Patrícia Barbieri 9 9777-4411 

Ricardo de Lima  9 7495-7671 

Aline Cristina Gomes de Mello  9 8684-2956 

Ponto 3 

Leny Pripas 9 9633-6290 

Evelyn Sayeg 9 6796-6654 

Ricardo Santos da Silva  95222-7592 

Ponto 5 

  

Risonete Fernandes da Costa 9 6432-8758 

Licia Gabriela Moura 9 8265-6315 

Ponto 6 
Thiago Michelucci 9 4103-1181 

Francisco Henrique Goes dos Reis 9 5913-1793 

Ponto 7 
Guilherme Almeida Ribeiro 9 7230-8330 

Erick Robson Machado  9 8168-1994 

Ponto 8 
Cláudia Jeovane da Silva 9 7472-1148 

Adam Teodoro da Silva Rodrigues (12) 9 9767-8013  

Ponto 9 
Henrique Velasquez de Oliveira 9 7198-8189  

Aline Martins de Oliveira Moreira 9 8952-8720 

Ponto 10 Leila Saude Pinto Figueira  9 7634-6060 

 
O que usar, o que fazer: 
 

 Use tênis, calças e camiseta branca (roupa distinta e confortável). Não leve bolsa (não teremos onde guardá-

la e pode ser inconveniente ter um peso a carregar durante muitas horas). Leve uma garrafinha de água, se 

achar conveniente. 

 Durante a ação, os coordenadores do ponto estarão aptos a orientá-lo e a ajuda-lo no que for preciso. 

 Ao final da ação, as 13:00h você terá um cofrinho/sacolinha cheio de doações. Entregue-o ao coordenador. 

Ele será responsável por somar a arrecadação e entregar o montante para a Rede Mundo Melhor. 

 Seja gentil, educado e alegre na sua abordagem. Você está representando muitas pessoas carentes e 

entidades idôneas. Você passará a imagem da Rede Mundo Melhor. 

 Fique sempre com o grupo de voluntários do ponto que escolheu para trabalhar. Use a identificação e tome 

conta do seu cofrinho. 
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 Aborde motoristas e pedestres, apenas. Não vamos coletar/ pedir doações em transportes públicos 

coletivos. 

 Não insista em pedir doação para quem não está interessado. 

 Preste atenção ao semáforo, quando abrir, saia imediatamente da rua. Fique atento a motos no corredor. 

 Respeite a faixa de pedestres, não obstrua a passagem dos pedestres. 

 Para a abordagem, sugerimos que explique sucintamente nosso objetivo (pode levar uma “cola”): 

Olá! Somos a Rede Mundo Melhor, união de 3 organizações que trabalham com pessoas na área de saúde mental, 

assistência e fome. Gostaríamos, por favor, da sua colaboração. 

 

Para quem estiver mais interessado, seguem informações que você deve saber: 

Associação Prato Cheio (APC): fundada em maio de 2001 com o propósito de oferecer alimentação adequada a quem 
precisa, combater o desperdício e promover a educação nutricional, com isso contribuir para o desenvolvimento 
socioambiental. Anualmente, a APC arrecada 200 toneladas de alimentos frescos que seriam desperdiçados e 
entrega a 52 entidades, complementando as refeições diárias de 8500 pessoas. 
 
Associação Vida em Ação (AVA) e Casa do Saci: fundada em 2004 dentro do movimento da luta antimanicomial, a 
AVA congrega vários projetos, entre eles, a Casa do Saci, uma iniciativa de inclusão social destinada a usuários da 
saúde mental, que trabalham dentro da perspectiva de economia solidária. Os Sacis, como são carinhosamente 
chamados os membros do projeto, provam que com afeto, esforço e respeito é possível que todos trabalhem, 
ganhem autoestima e se desenvolvam. 

Sociedade Amiga e Esportiva do Jardim Copacabana (Saec): fundada em julho de 1982 por moradores da periferia da 
zona sul de São Paulo, atua na área da assistência social atendendo pessoas de todas as idades e condições. O 
primeiro convênio firmado com a prefeitura foi em 1989, dando origem ao atual Centro para Crianças e Adolescentes 
(CCA). Hoje, são 24 projetos (22 deles conveniados à prefeitura) e 500 funcionários que atendem cerca de duas mil 
pessoas por mês. 
 

 Se a pessoa fizer uma doação, entregue o brinde disponível. 

 Agradeça, mesmo que não receba a doação e aproveite para convidar a pessoa a entrar no facebook,  para 

curtir a Rede Mundo Melhor. De alguma forma a pessoa abordada vai nos conhecer e se sensibilizar para as 

causas que defendemos. 

 A Rede Mundo Melhor vai somar as doações de todos os pontos e dividirá todo o montante de forma igual 

para as 3 Ongs participantes. O resultado será compartilhado nas redes sociais. 

 Na semana posterior a ação, você receberá um certificado de participação no evento, por e-mail. 

Obrigado e até lá! 

http://www.pratocheio.org.br/

