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VOLUNTARIADO 

Entrevistas Iniciais e Reuniões com Voluntários 

No período de 01 a 28/02/2015 foram realizadas 12 entrevistas iniciais com voluntários e feitos 

alguns contatos para recadastramento de colaboradores que estariam interessados em retornar à 

Instituição. Durante esse primeiro momento, procurou-se enfatizar as questões relacionadas ao 

perfil, habilidades e interesses do candidato. Além disto, alguns esclarecimentos foram dados no 

que se refere aos departamentos operacionais e seus projetos, bem como sobre atividades que 

poderiam ser desenvolvidas a nível interno, na Filial. 

Convocação de Voluntários  

 Atendendo às solicitações dos departamentos, voluntários foram captados para atividades 

internas e externas segundo demanda de seus Gestores. 

 Voluntários foram, ainda, convocados e direcionados para as atividades desenvolvidas no 

Projeto CVB nas Praias. 

Atualização de contatos com Voluntários 

Por e-mail e telefone, voluntários foram agendados para recadastramento e inserção em escalas 

de trabalho onde a participação de recursos humanos se fazia necessário.  
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SOCORROS E DESASTRES 

Nos dias 31 de Janeiro e 01 de Fevereiro  foi realizada a terceira semana com plantão nas praias 
e  na Zona Sul com a participação da Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Município do Rio das 
Ostras. 

Nos dias 02 e 03 de Fevereiro, foi realizado o Curso de Formação de Monitores de Primeiros 
Socorros na Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Município de Petrópolis com a participação do 
Douglas Souza nas palestras; 

No dia 04 de Fevereiro, foi realizada uma reunião com os voluntários atuante no Departamento de 
Socorros e Desastres; 

No dia 05 de Fevereiro, ficamos de prontidão na Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Estado do 
Rio de Janeiro e aguardando a ser acionado para atuar em campo; 

No dia 07 e 08 de Fevereiro, foi realizada quarta semana com plantão nas praias e plantões na 
Zona Sul e na Zona Oeste com a participação da Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Município 
de Petrópolis somente no dia 07 de Fevereiro de 2015.  

No dia 09 de Fevereiro, foi realizada a avaliação dos alunos do Curso de Formação de Monitores 
de Primeiros Socorros na Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Município de Petrópolis com a 
participação do Douglas Souza; 

No dia 11 de Fevereiro, foi realizada uma reunião aonde foi ministrada pelo representante do 
CICV José Delgado e Ricardo que apresentaram oficina sobre o Planejamento Estratégico para o 
ano de 2015 e outra reunião com os voluntários atuantes do Projeto Cruz Vermelha nas Praias, 
com participação do Coordenador do Projeto Cruz Vermelha nas Praias Douglas Souza, 
Secretária Geral Lilian Bastos e o Pedro Chagas do Centro de Comunicação (CECOM); 

Nos dias 14 e 15 de Fevereiro, foi realizada a quinta semana com plantão nas praias e plantões 
na Zona Sul e Zona Oeste; 

Nos dias 21 e 22 de Fevereiro aconteceu a sexta semana com plantão nas praias sendo na Zona 
Sul e Zona Oeste e com a participação da Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Município do Rio 
das Ostras somente no dia 21 de Fevereiro de 2015; 

No dia 24 de Fevereiro de 2015, foi o trabalho de apresentação sobre o Planejamento Estratégico 
de cada Departamento;  

No dia 28 de Fevereiro de 2015 e 01 de Março de 2015, aconteceu a sétima semana com o plantão nas 
praias sendo estes na Zona Sul e Zona Oeste. 
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COMISSÃO DE APOIO AS FILIAIS E COORDENAÇÕES 

Atividades da Comissão:  

 No dia 01/02 o Presidente da CAFC e vice-presidente da Filial Rio de Janeiro participou da 
Assembleia Geral Ordinária de Reestruturação da Filial de Macaé; 

 Em 04/02 recebemos da Filial de Resende a solicitação de apoio para contatar as demais 
Filiais e Coordenações Municipais para que enviassem voluntários para o trabalho de 
prevenção da Dengue no município de Itatiaia nos dias 07 e 08 de fevereiro. A CAFC no 
mesmo dia atendeu a solicitação deixando a cargo de cada municipal fazer contato com 
Resende, sempre mantendo a CAFC informada; 

 Reunião com o presidente da Filial de São João de Meriti; 

 Reunião com o então Coordenador de Nilópolis (05/02) 

 Levantamento das Certidões Negativas do conselho de Angra dos Reis, Barra Mansa, 
Belford Roxo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Duque de Caxias, Maricá, Nova Friburgo, 
Resende, Rio das Ostras, São Gonçalo, São João da Barra, São João de Meriti e 
Seropédica; 

 Recebemos o informe que a Filial de Angra dos Reis realizou a sua renovação de terço; 
(07/02) 

 Recebemos fotos das ações sociais da Coordenação de Mesquita com a Supervia; 

 Elaboração do material setorial solicitado para a Oficina de Planejamento Estratégico; 

 Entrega da documentação da Filial de São João da Barra para o Conselheiro Jorge Wilson; 
(11/02) 

 Recebemos o Plano de Ação para 2015 da Filial de São João de Meriti (19/02) 

 Entregamos a lista de contatos municipais solicitada pela Nacional; (19/02) 

 Enviamos o modelo de Certificado de Cuidador de Idosos solicitado pela Filial de Belford 
Roxo; (atividade em parceria com o Dep de Comunicação) 

 Cobramos da Filial de Cabo Frio o envio do Relatório referente ao ano de 2014; 

 Continuidade na elaboração do Plano Estratégico para a CAFC; 

 Orientação ao grupo de Reestruturação da Filial de São Pedro da Aldeia (25/02) 

 Elaboração do material sobre a CAFC para a Revista; 

 Reforçamos a solicitação já enviada em 2014 a representação de Quissamã para o envio 
da Ata de Fundação e Estatuto; (24/02) 

 Pesquisa para matérias sobre as representações municipais; (25/02) 

 Reunião de Planejamento Estratégico; 

 Envio de e-mail lembrando a Filial de Seropédica da necessidade da Renovação dos 
terços vencidos; 

 Organização e atualização do cadastro das Filiais e Coordenações no Estado do RJ; 

 Orientação as Filiais e Coordenações que as solicitam; 

 Resposta ás mensagens enviadas para o e-mail: cafc@cruzvermelharj.org.br 

 Envio de ofícios e correspondências para as Filiais e Coordenações; 

 

Equipe da Comissão de Apoio as Filiais e Coordenações:  

José Jorge de Souza 

Jennifer Fernandes 

mailto:cafc@cruzvermelharj.org.br
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COMUNICAÇÃO SOCIAL  

Durante o mês de fevereiro, o departamento Estadual de Comunicação Social realizou algumas 

tarefas teste com voluntários que possuem conhecimento na área de design gráfico. O intuito 

desse teste era trazer um, já voluntário da casa, para trabalhar no Dpto de Comunicação. 

Pesquisamos sobre uma maneira de reestruturar o Dpto, novas ferramentas de trabalho, 

orçamentos para demandas gráficas e o redesenho do boletim interno 2015 que começou a ser 

produzido no mês seguinte. 

De acordo com as solicitações de alguns Departamentos foi produzido padrões para slides e capa 

de relatório 

Demanda Constante 

 Resposta e encaminhamentos de e-mails 

 Atualização do site diariamente, possibilitando ao usuário, o melhor alcance de 
informação. 

 Atualização de mídias sociais 

 Manutenção de domínios e hospedagens 

 Cobertura do projeto CVB nas Praia e aula teórica de RSA 

 Pack de artes para Filiais e Coordenações (Logo, Crachá, Cartão de Visitas, etc) 

 Auxilio na criação de arte para Filiais 

 Confecção de crachás / credenciais 

 Atualização de conteúdo de peças gráficas já finalizadas anteriormente  

 Confecção de certificados e diplomas 

 Confecção do modelo de crachá para as Upa’s 24H 

 Finalização da apostila de Cuidador de Idosos 

 Criação do modelo de medalha Honra ao Mérito 

 Produção do convite de 9 anos da CVB-RJ 

 Sinalização Interna 

 Placas de sinalização para o Bazar da CVB-RJ 

 Produção de demanda gráfica do projeto CVB nas Praias para Rio das Ostras e Niterói 
 

Publicações 

 Artigos publicados no site: 2 
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Demanda Gráfica 

 Crachá para as UPA’s 24h 

   

 

 Atualização de peças gráficas já finalizadas anteriormente  

   

 

 Produção de demanda gráfica do projeto CVB nas Praias para Rio das Ostras e Niterói 
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 Medalha de Honra ao Mérito 

  

 Convite 9 anos da CVB-RJ 

 

 

 Cobertura do Projeto CVB nas Praias 
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SECRETARIA GERAL 

Administração Ordinária da Filial 

CVB nas praias ( 1,2,7,8) 

Formatura NUDEC -5/2  

Contatos HMI 

Audiências: Cantagalo – 11/02- 02 

Atendimento aos pedidos de doação e transporte de doentes 

Acompanhamento ao programa “Alimentação Diária” (compras e organização). 

Acompanhamento administrativo, manutenção e de pessoal. 

Liberação de veículos/Compra de materiais 

Suporte às atividades 

 

Apoio às Filiais/Coordenações: 

Cachoeiras De Macacu 
Rio Das Ostras 
São João De Meriti 
Belford Roxo 
Nilópolis 
Niterói 
São Gonçalo 
 
CONTATOS: 

Instituto Amor Chama 
Elevadores ALPHA 
 

REUNIÕES: 
04/02 – Comunicação Social 
05,25/02 – CICV - Acordo 
19,26/2 – Primeiros Socorros 
23/2 – CEIPARM 
24/2 – Planejamento Estratégico 
              CVB nas praias 

 
LILIAN LOURENÇO BASTOS 
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PRIMEIROS SOCORROS 

Em fevereiro as atividades da Coordenação de Formação em Primeiros Socorros foram 

centralizadas principalmente no planejamento do I Curso de Formação de Instrutores de 

Primeiros Socorros de 2015, nos Cursos de Formação de Monitores nas Filiais Estaduais e nos 

Treinamentos e Supervisões do Projeto CVB nas Praias. Todas as atividades previstas no acordo 

Tripartite foram cumpridas e outras atividades de rotina são evidenciadas neste relatório. 

 

ATIVIDADES PREVISTAS NO PLANO DE AÇÃO 2015:  

Mobilização dos instrutores de PS para as atividades previstas no Plano de Ação 

No início do mês grupos foram criados em redes sociais online para manter atualizado todo o 

corpo de instrutores do Departamento Estadual de Primeiros Socorros da CVB-RJ. A página é 

semanalmente atualizada para promover a interação dos instrutores entre si e com a 

Coordenação. Os instrutores participam de atividades tanto presenciais, quanto à distância como, 

por exemplo, a criação de cenários para treinamentos de voluntários ou até mesmo o envio de 

análises e estudos. 

 

Preparação do curso de formação contínua para instrutores da Rede Estadual de PS 

O primeiro curso de formação contínua de 2015 tem como objetivo apresentar aos Instrutores 

estratégias para ensinar crianças. Este tem como elemento de indagação, um impasse conceitual 

que visa o universo educacional, a diferença entre Andragogia e a Pedagogia. Esta capacitação 

será adiantada para o mês de Abril, mediante as atividades a serem realizadas com público 

infantil. 

A formação contínua para instrutores da Rede Estadual de Primeiros Socorros acontecerá em 

Junho e os temas a serem abordados estão sendo definidos junto aos Gestores dos 

Departamentos Municipais de Primeiros Socorros e os principais e mais atuantes Instrutores da 

CVB-RJ.  

 

Preparação do I Curso de Formação de Instrutores de Primeiros Socorros 

Resumo: O curso contém metas específicas de atuação e avaliação para os cursos de cuidados 

primários e cuidados secundários em primeiros socorros, além de instruções de como organizar e 

avaliar os alunos durante os cursos. Aprende-se também como motivar alunos, avaliar o nível de 

conhecimento deles e apresentar aulas eficientes usando as últimas técnicas de ensino, 

protocolos e literaturas, fazendo uso de demonstrações práticas. 
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Preparação do curso: O cronograma foi proposto avaliando os meses de Março, Abril, Maio e 

Junho. O curso tem início no dia 21 de março e todas as aulas ocorrerão em sábados e 

domingos, exceto 4, 5, 24, 25 de Abril e 10 de Maio. Todos os módulos específicos e 

pedagógicos tem fim no mês de Maio. No mês de Junho ocorrerão avaliações por prova aula e os 

dias em que serão aplicados ficará a escolha da profissional pedagoga em consenso com os 

alunos. Cada módulo, específico ou pedagógico, tem carga horária de 6 horas. As aulas iniciam 

ás 9H00 e terminam às 16H00, havendo uma pausa de uma hora para almoço, entre 12H00 e 

13H00.  

Foi decidido que os pré requisitos para se candidatar ao CF Instrutores 2015 são: ensino médio 

completo; ser maior de 18 anos; ter sido certificado em curso de primeiro socorros com carga 

horária de, no mínimo, 40 horas e; ser voluntário ativo na CVB-RJ ou alguma de suas filiais 

municipais. O Departamento Estadual de Primeiros Socorros cedeu: 12 vagas para Núcleos 

Comunitários, 10 vagas para Filiais e Coordenações Municipais e 8 vagas para a CVB – Rio de 

Janeiro. 

 

ATIVIDADES NÃO PREVISTAS NO PLANO DE AÇÃO 2015: 

Projeto Cruz Vermelha nas Praias 

O Coordenador de Formação em Primeiros Socorros treinou e avaliou os voluntários que se 

candidataram a participar do Projeto CVB nas Praias 2015. Foi proposto ao Departamento de 

Voluntariado horários flexíveis para abranger maior número de candidatos e possibilitar a escolha 

do melhor horário para avaliação e treinamento. Nos fins de semana também participou como 

supervisor técnico avaliando conhecimento e habilidade de todos os participantes e 

supervisionando suas ações. 

 

Abertura do Projeto de Implantação Núcleo Comunitário de Defesa Civil 

O Coordenador de Formação em Primeiros Socorros, Israel Habib R. El Suffi, responsabilizou-se 

por lecionar a primeira aula de 2015 no Projeto NUDECs que aconteceu no dia 05 de Fevereiro 

no auditório Barbara Starfiel, situado no centro do Rio de Janeiro. O mesmo local foi utilizado no 

dia 26 de Fevereiro, no entanto a Enfermeira e Instrutora de Primeiros Socorros da CVB-RJ 

Rafaela Coutinho ficou responsável por capacitar todos as pessoas presentes. A participação do 

Coordenador Israel El Suffi como Instrutor foi para identificar o público alvo e sua demanda em 

Primeiros Socorros, bem como adaptar o conteúdo programático para a realidade dos Agentes 

Comunitários de Saúde. 

 

Curso de Primeiros Socorros no Município de Rio das Ostras 
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Nos dias 07 e 08 de fevereiro foi realizado no município de Rio das Ostras um Curso de Primeiros 

Socorros com carga horária de 20 horas, organizado pela Cruz Vermelha Brasileira Filial de Rio 

das Ostras em Parceria com a Escola Técnica de Enfermagem Destake e apoiada pelo 

Departamento Estadual de Primeiros Socorros da Cruz Vermelha Brasileira - Filial Rio de Janeiro. 

O curso foi realizado nas dependências da Destake e teve a participação de trinta e dois (32) 

alunos. 

 

Oficina de Planejamento Estratégico 

O Departamento Estadual de Primeiros Socorros participou da Oficina de Planejamento 

Estratégico incluído no eixo da Capacitação promovido pelo apoio institucional da parceria CVB-

RJ – CICV. Estiveram presentes, sob coordenação da Secretaria Geral, os Departamentos de 

Juventude, Voluntariado, Comunicação Social, Almoxarifado/Logística, Psicologia, bem como o 

CECOM e a Comissão de Apoio a Filiais e Coordenações Municipais. Cada Departamento foi 

desafiado à organizar e evidenciar seus objetivos, metas, resultados esperados e orçamento 

previsto para 2015. 

 

Curso In Company | Espaço Envolvimento 

O Espaço Envolvimento é um lugar de transição entre a família e a escola. Em ambiente 

acolhedor propõe-se a receber a gestante, a família e a criança de 3 meses até 3 anos de idade 

com atividades apropriadas a cada fase do desenvolvimento. O Espaço Envolvimento possibilita a 

troca de experiências entre pais e profissionais especializados, tendo como meta a construção de 

um lugar seguro, que viabilize o desenvolvimento social, emocional e cognitivo, através de novas 

vivências que, na relação com outras crianças, colaborem nesse primeiro momento de 

crescimento e separação. Nosso Departamento propiciou uma capacitação em Primeiros 

Socorros a todos os profissionais do Espaço Envolvimento Gávea, contemplando trinta e quatro 

(34) profissionais. 

 

Conexão CVB – Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Norte 

Através de e-mails oficiais e, com o Departamento de Educação e Saúde da Cruz Vermelha 

Brasileira em cópia, os Departamentos de Primeiros Socorros das Filiais Estaduais realizaram 

discussões acerca dos Cursos de Formação de Instrutores, de Guias de PS de bolso e outros 

pormenores. 
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COORDENAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA 

Em decorrência do feriado de carnaval houve uma redução das atividades práticas, sendo a 

prioridade para este mês organizar algumas questões burocráticas de gestão dos núcleos. 

Vale lembrar que as visitas às comunidades também foram reduzidas, pois se considerou este, 

um momento oportuno para observação e análise de segurança nas áreas de atuação. Esta 

decisão foi tomada pelo Departamento de Primeiros Socorros juntamente com o CECOM.  

 

Reunião Mensal para acompanhamento das atividades em OS 

NUSOVIVE  

Embora não tenha sido realizada nenhuma reunião neste núcleo ao longo deste mês, a última 

aula do curso básico de PS, realizada no dia 31/01, foi ocasião para solicitação do registro 

contínuo do número de alunos a participar dos cursos e aplicação de questionário para 

monitoramento da qualidade das aulas oferecidas.  

Além disso, foi realizada comunicação contínua, via telefone, para organização da nova turma de 

PS prevista para iniciar no dia 14/03, bem como para a inclusão dos membros dos núcleos nas 

atividades complementares. Questões referentes aos pagamentos em aberto também foram 

discutidas via telefone.  

 

NUSOMAR  

A última visita feita a este núcleo também se deu no dia 31/01. Nesta ocasião, quando diversos 

membros da diretoria estavam presentes, foi solicitado o registro do número de participantes 

de cada núcleo e foi apresentado modelo de formulário para monitoramento das aulas 

ofertadas, evidenciando-se a importância de monitorarmos e criarmos documentos para 

avaliação contínua de nosso trabalho.  

A visita a Maré, prevista para 28/02, foi suspensa em razão da intensificação dos confrontos e 

crescente instabilidade na região. No entanto, nossa ausência em campo não significou 

redução do acompanhamento das atividades. Além de incluí-los na preparação das atividades 

para o mês de março, a comunicação a distância foi fundamental para resolver questões 

administrativas, como o pagamento das contas em aberto, e organização das eleições do 

NUSOMAR.  

Foram iniciadas 2 turmas de PS na Baixa do Sapateiro (26/02) e em Nova Holanda (23/02).  

 

 

 



 

 

Fevereiro 

 

NUSOLUZ  

Além da comunicação contínua à distância para tratar de diversas questões administrativas e 

atividades futuras, foi realizada uma reunião no dia 24/02, tendo por objetivo a programação 

prévia das atividades a serem desenvolvidas e a importância do monitoramento contínuo 

do que temos feitos. Nesta ocasião foram distribuídos: o mesmo formulário de avaliação 

apresentado aos demais núcleos, o modelo de relatório de atividades, um primeiro esboço para 

montagem de um cronograma e a solicitação do registro dos participantes dos cursos.  

O NUSOLUZ deu início a sua primeira turma de PS do ano no dia 21/02.  

 

NSVG 

Em decorrência de disputas internas e problemas de gestão, este núcleo ainda não deu início a 

suas atividades. As discussões atuais são voltadas a resolução dos problemas internos. A fim de 

solucionar os problemas que afetam o funcionamento do NSVG, o Dep. de PS tem acompanhado 

todas as discussões buscando facilitar o diálogo interno.  

Oficina de formação contínua 

Foram realizadas 2 atividades complementares de formação contínua em fevereiro:  

 Participação no Fórum Estadual de Tuberculose: além de observar o papel de 

diferentes lideranças comunitárias em um espaço de discussão sobre saúde pública, 

os núcleos foram estimulados a desenvolver atividades preventivas e integrar a 

campanha anual de luta contra a tuberculose (semana do dia 24/03). Em razão do interesse 

dos participantes de se envolver no combate a esta doença, estamos organizando uma 

oficina que será ministrada por uma das coordenadoras do fórum. Além disso, 4 

enfermeiras voluntárias, que também participarão da formação, foram convidadas a dar o 

suporte técnico necessário aos núcleos que trabalhem com esta questão.  

 Oficina de Prevenção de Risco (Defesa Civil): dando continuidade as atividades de 

prevenção de riscos iniciadas ainda em janeiro na comunidade de Parada de Lucas, foi 

organizado, no dia 07/02 uma Oficina sobre a importância da atuação das lideranças 

comunitárias para a mobilização dos moradores na difusão de práticas que colaboram 

para a redução das vulnerabilidades aos quais estão expostos. A oficina foi ministrada 

por um representante da defesa civil e contou com o apoio direto do voluntariado.  

 

Acompanhamento para elaboração do primeiro relatório trimestral 

O material disponibilizado para monitoramento das atividades, bem como o trabalho 

contínuo para que os participantes dos núcleos compreendam a importância de se entender o 

objetivo de cada atividade visa criar subsídios para elaboração do relatório.  



 

 

Fevereiro 

 

Capacitação em Gestão 

A oficina que seria ministrada pela coor. do Voluntariado em captação e mobilização de voluntário 

foi substituída pela Oficina em prevenção de riscos em virtude da disponibilidade do palestrante.  

Atividades gerais da Coordenação de PS em contexto de violência:  

Além de integrar as reuniões de planejamento estratégico da CVB-RJ, destacam-se as reuniões 

realizadas junto ao CICV com o contador, para resolver algumas questões pendentes dos 

Núcleos de socorristas; e com o CECOM, para aprimorarmos as questões de segurança durante 

os trabalhos de campo.  

Próximas atividades:  

 Oficina de prevenção de tuberculose. (07/03) 

 Fórum de Primeiros Socorros Comunitário ( Coord. de formação em PS – 14/03) 

 Início do Curso de Instrutor (21/03)  
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PSICOLOGIA 

03/02 - Envio, por e-mail, do Ofício/Convite e Formulário de Adesão às Filiais e Coordenações 

municipais para participação no II Fórum Estadual de Psicologia da Filial Estadual. 

Fechamento da Carga Horária dos Estagiários de Psicologia da UERJ - Projeto Psicologia do 

Trabalho - e envio dos dados, por e-mail,  à responsável pelo Projeto da Universidade. 

Convite aos psicólogos voluntários da FESPsi, por e-mail, solicitado pela Secretária Geral, para 

participação na Oficina de Planejamento Estratégico, promovido pelo Apoio Institucional da 

parceria CVB-RJ / CICV. 

Participação em reuniões realizadas no mês:  

 

 Reuniões (2) sobre Oficina de Planejamento Estratégico, promovido pelo apoio institucional 

da parceria CVB-RJ /  CICV. 

 

 Reunião com o Presidente da Filial do Estado do Rio de Janeiro para discussão e posterior 

elaboração de artigos a serem publicados na Revista da Cruz Vermelha em homenagem 

aos 9 anos da Filial do Estado. 

 

 

Elaboração dos textos/artigos sobre: Consultório Psicológico de Clínica Social, atendimentos em 

várias áreas e públicos, incluindo Dependência Química; Encontro com a Defesa Civil do 

Município do Rio; e II Fórum Estadual de Psicologia para publicação na Revista da Cruz 

Vermelha. 

Nas atividades da Psicologia no Projeto Cruz Vermelha nas Praias foi solicitado, junto à 

Secretária Geral, Seguro dos voluntários da Psicologia que ingressaram no projeto no mês 

vigente.  

 Solicitação de material ao Almoxarifado para a atuação dos voluntários nas praias. 

 

 Coordenação junto aos supervisores técnicos, Walter Andrade e Thiago Passos, dos 

plantões nos posto da zona sul (posto 3 e 8) e zona oeste posto 12, Recreio), inclusive no 

Carnaval. 
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Envio, por e-mail, do documento/minuta atualizado de convênio para a realização de estágio 

da UNIABEU com a CVB-RJ ao Departamento Jurídico. 

 

  



 

 

Fevereiro 

 

JUVENTUDE 

 

 

  



 

 

Fevereiro 

 

 ESCOLA TÉCNICA  DE ENFERMAGEM
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 ALMOXARIFADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Fevereiro 

 

T.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Fevereiro 

 

CURSOS LIVRES 
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ADMINISTRAÇÃO 
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FINANCEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Fevereiro 

 

JURÍDICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Fevereiro 

 

RECEPÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


