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Ano de 2016 – Mês de FEVEREIRO 

DEPARTAMENTO DE VOLUNTARIADO 

 

      NOVOS VOLUNTÁRIOS 

 - Realizadas 18 entrevistas iniciais com candidatos ao voluntariado; 

 - Feito recadastramento de 7 colaboradores que pretendem retornar á Instituição; 

 - Promovidas, quinzenalmente, reuniões de grupo com foco na integração de voluntários com 
interesses e motivações afins, totalizando 2 no mês de fevereiro; 

-  Apoio técnico à Gestão de Voluntariado da Filial Municipal de Arraial do Cabo. 

  

 CAPACITAÇÕES 

-  Curso de Formação Básica Institucional para novos voluntários; 

- Curso de Formação Básica Institucional para voluntários na Filial Municipal de São Gonçalo. 

 

ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS 

-  Associação de Moradores da comunidade Tavares Bastos : visitas domiciliares e 
acompanhamento de gestantes e mães adolescentes;   

 - Associação de Moradores da comunidade Morro Azul : presença semanal de profissionais 
voluntários de equipe multidisciplinar, para atendimento , orientação e encaminhamento de 
moradores locais; 

 - Entrevista ao Instituto de Administração da UFRJ sobre Mediação de Conflitos entre Voluntários, 
derivando, desta, agendamento de Formação Básica Institucional para alunos, professores e 
funcionários; 

 - Reunião com Grupo de Escoteiros do Brasil-Rio de Janeiro, derivando, desta, agendamento de 
Formação Básica Institucional para integrantes e membros gestores; 

- Apresentação Institucional para Comissão de Direitos Humanos Regional Norte-Noroeste do 
Estado (em segundo módulo) ; 

 

-  Apresentação Institucional para o Voluntariado da ONU – UN Volunteers, com agendamento de 
subsequente reunião para elaboração de plano de parceria; 

-  Apresentação Institucional para Subsecretaria de Proteção Social Especial, da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social, derivando, desta, agendamento de Formação Básica 
Institucional para Infratores em Cumprimento de Medidas Socio-Educativas; 
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-  Apresentação Institucional para ATADOS Voluntariado no Brasil, implementada recentemente no 
Rio de Janeiro, derivando, desta, elaboração de plano de parceria para o desenvolvimento e 
encaminhamento de voluntários e atividades humanitárias; 

-    Apresentação Institucional para a Ong A Rede, derivando, desta, intercâmbio de 
voluntariado/projetos sociais, a serem implementados conforme interesse mútuos. Acordado a 
realização de Formação Básica Institucional para integrantes do grupo; 

-    Palestra sobre Voluntariado e Ética nas Ações Humanitárias para Instituição parceira  (INCA). 

 

CAPTAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS 

 

Atendendo à solicitação, voluntários foram captados para: 

Triagem de roupas, Triagem de Doações, Logística, CVB nas Praias (Cozinha ,      
Comunicação/Fotografia, Cecom , Educação e Saúde),  Educação e Saúde (projeto + Saúde     – 
médico para atendimento a funcionários previamente triados e agendados). 

 

    CAPTAÇÃO E MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA 

- Captação de moradores e lideranças comunitárias para Capacitação em Dengue e Zica; 

- Captação de moradores e lideranças comunitárias para Capacitação em Tuberculose 

- Captação de moradores e lideranças comunitárias para o Curso de Cuidador Social, com início 
previsto para março de 2016, cujo primeiro módulo é de Formação básica Institucional (como 
estratégia para mobilização de voluntários em diversos territórios vulneráveis da cidade do Rio de 
Janeiro); 

*  Articulada parceria para realização de estágio, a partir desta terceira turma, em Asilo para Idosos 
na Cidade de Deus. 

 

REUNIÕES COM DEPARTAMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÕES DE PROJETOS 

- Realizadas reuniões entre o Departamento de Voluntariado, o de Educação e Saúde e o de 
Serviço Social para implementação de novos projetos. 

 

      DIFUSÃO 

      - Aulas de História da Cruz Vermelha e Difusão de Princípios Humanitários nas turmas 45 e 52 
da Escola Técnica de Enfermagem da Cruz Vermelha Brasileira-Rio de Janeiro. 

 

 



 

 

Ano de 2016 – Mês de FEVEREIRO 

      DEPARTAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS 

 

      - Apropriação da atual situação dos Núcleos de Primeiros Socorros Comunitários, através da 
leitura e análise de documentos disponíveis, bem como a partir da participação em reuniões entre 
CVB-FERJ/CICV; 

      -  Reunião com os presidentes dos Núcleos do Complexo da Maré, Parada de Lucas, Vigário 
Geral, Vila Vintém e Vila Kennedy. As reuniões se deram com cada Núcleo, separadamente, e 
tiveram como objetivo uma contextualização personalizada de cada um. 

Relatório de Atividades   

 

Com as contratações do auxiliar administrativo, coordenador do EIEM – Equipe de Intervenção em 
Eventos Massivos, um instrutor de Primeiros Socorros, o Departamento passa a ter quase a 
totalidade de seus cargos ocupados, restando apenas o coordenador de Formação em Primeiros 
Socorros para termos a equipe completa.     

 

Escola Oga Mitá (Tijuca): 12 colaboradores da escola; NITIM (Niterói): 09 colaboradores da Creche; 
Concremat (São Cristóvão): 14 funcionários capacitados em Primeiros Socorros Básicos e Acidente 
com Animais Peçonhentos; Bloomberg (Sede).    

Gestão do Departamento 

Coordenação de Formação 

Instrutores de Primeiros Socorros 

EIEM 

Núcleos de Primeiros Socorros 

Base Administrativa (ADM + Logística) 

  

 

Reciclagem em Primeiros Socorros (08 horas): 60 agentes de segurança; Formação de novos 
Agentes (24 horas): 22 novos agentes prontos para atuação.   

Reunião para ajustes de protocolos de Primeiros Socorros, treinamentos e técnicas de atuação.   

A CVB-RJ sinalizou interesse em atuar nas estações olímpicas durante os Jogos Olímpicos Rio 
2016 e também em expor dicas de saúde nos meios de propaganda do Metrô Rio.   
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Com a contratação do coordenador, definição do perfil e alteração na Estratégia do EIEM, 
divulgamos as vagas disponíveis e abrimos o processo de formação da equipe para o mês de 
março.    

 

        DEPARTAMENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE  

Capacitação no combate ao mosquito Aedes Aegypti 

No sábado 27/02, o Departamento de Educação e Saúde capacitou 65 pessoas para atuarem no 
combate ao mosquito Aedes Aegypti. Estiveram presentes algumas representações municipais da 
Cruz Vermelha, representantes de comunidades e alunos da Escola Técnica de Enfermagem da 
Cruz Vermelha. A capacitação foi ministrada pela Enfermeira, gestora do departamento e teve 
duração de 3h, compreendendo o horário de 09:30h às 12:30h. Foram abordados temas 
envolvendo a proliferação do mosquito, doenças que ele pode causar (Dengue, zika e chikungunya) 
e todas as suas peculiaridades. Também foram apresentadas as propostas de atividades e plano 
estratégico da Cruz Vermelha Brasileira Filial do estado do Rio de Janeiro, no combate ao mosquito. 

Atendimentos do programa Mais Saúde  

Durante o mês de fevereiro foi dado seguimento ao projeto de saúde interna com atendimentos de 
enfermagem e médico. As consultas de enfermagem foram realizadas nos dias 1/02, 02/02 e 04/02. 
Os pacientes consultados nessas datas foram encaminhados ao atendimento médico, o qual 
ocorreu nos dias 20/02 e 27/02. No total, foram feitos 10 atendimentos apenas, inferior às 
expectativas, o que comprova a falta de interesse dos funcionários pelo serviço e atendimento, 
mesmo com a divulgação por e-mail, no site e em comunicado exposto no quadro de avisos.  

 

Projeto Cruz Vermelha nas Praias 

A atuação do Departamento de Educação e saúde no projeto Cruz Vermelha nas Praias teve 
prosseguimento no mês de fevereiro. Houve atendimento de aferição de P.A e orientações de 
saúde nos dias 21/02 e 28/02. No dia 21 foram registrados 69 atendimentos dos quais 28 constaram 
hipertensão. No dia 28/02 foram feitos uma média de 50 atendimentos, os quais não foram 
registrados por falta de material, solicitado previamente pelo departamento para a coordenação do 
projeto. A equipe está sendo composta por 2 a 4 técnicos e um enfermeiro supervisor, sem 
problemas interpessoais e com ótima atuação. Apesar de alguns problemas de coordenação do 
projeto, a atuação na barraca da saúde tem sido positiva, acredita-se que os objetivos da atuação 
estejam sendo alcançados. 

 

 

 

 


