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OPORTUNIDADES DE TRABALHO VOLUNTÁRIO – 2018 

Orientações: 

Acesse: www.voluntárioscvl.org (Instituições/ Vagas) e consulte 
mais vagas de Trabalho Voluntário; 

Facebook: CVLVoluntarios e confira novas notícias sobre o 
terceiro setor diariamente; 

Youtube: Se inscreva no canal CVL Voluntários e confira os 
vídeos realizados em diversos projetos sociais, educativos, 
culturais, etc., além de outras reportagens sobre o trabalho 

voluntário. 

 

 

Prezad@ Voluntári@,  
 
 
Agradecemos imensamente a sua atenção e participação na rede de 
voluntários, cujo objetivo é incentivar ações e projetos sociais com vistas a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas como um todo, por meio da 
educação, empregabilidade, empreendedorismo social, saúde, evangelismo, 
cultura, assistência social, doações, dentre outros. 
 
Assim, seguem novas oportunidades de ações e projetos sociais que buscam 
voluntários e parceiros durante todo o ano letivo. Esperamos que você se 
engaje em algum projeto e faça parte desta rede de pessoas comprometidas 
com a cidadania, desenvolvimento e transformação social por meio da 
solidariedade e união de todos. 
 
Para novos projetos e vagas consulte www.voluntarioscvl.org ou Facebook: 
CVLVoluntarios. Faça a diferença! Participe! 
 
Agradecemos a sua atenção e ficamos à disposição para qualquer outra 
informação. 
 
Abraço, 
 
Equipe CVL 

http://www.voluntárioscvl.org/
http://www.voluntarioscvl.org/
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1. PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS COM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES: 

1.1 PROJETO SOCIAL SANTA FÉ:  
 

#TrabalhoVoluntário #CriançasCarentes #Música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você toca algum instrumento musical ou canta? Que tal ensinar 

música e/ou aulas de canto para crianças carentes? O projeto social 

realizado nos Jd. Santa Fé e Monte Cristo precisa com urgência de 

voluntários na área musical. Entre em contato e participe deste lindo 

projeto colaborando na formação integral destas crianças e 

adolescentes. Seja voluntário você também! 

 

https://www.facebook.com/hashtag/trabalhovolunt%C3%A1rio?source=feed_text&story_id=1713332848678081
https://www.facebook.com/hashtag/crian%C3%A7ascarentes?source=feed_text&story_id=1713332848678081
https://www.facebook.com/hashtag/m%C3%BAsica?source=feed_text&story_id=1713332848678081
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1.2 Implantação do Projeto Reforço Escolar, Jd. Nova 
Olinda, Londrina-PR 

#ImplantaçãoDeProjeto #ReforçoEscolar #JdNovaOlinda #Participe 

 
A voluntária Renatha Ferreira está com a belíssima iniciativa de montar um 
Projeto de Reforço Escolar para as crianças de seu bairro, a saber, Rua 
Canezim, nº 600, Jd. Nova Olinda. Para isto, a mesma está buscando pessoas 
interessadas em ajudá-la neste projeto. Os voluntários poderão ensinar às 
crianças música, artes, teatro, esportes, reforço de matérias escolares básicas, 
etc. Caso você tenha interesse em colaborar no projeto poderá contatar 
a Renatha pelo fone: (43) 99827-2546. Participe! “Educação não transforma o 
mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo.” (Paulo 
Freire) 

 

 

1.3 Projeto Reforço Escolar – Jd. Interlagos 

Novo Centro Cultural Professor Ivan Dutra 

#ProjetoReforçoEscolar #Ano2017 #SejaVoluntário #JdInterlagos 

 

 

 

 

 

 

 

https://cvlondrina.wordpress.com/2017/01/05/implantacao-do-projeto-reforco-escolar-jd-nova-olinda-londrina-pr/
https://cvlondrina.wordpress.com/2017/01/05/implantacao-do-projeto-reforco-escolar-jd-nova-olinda-londrina-pr/
https://www.facebook.com/hashtag/implanta%C3%A7%C3%A3odeprojeto?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/refor%C3%A7oescolar?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/jdnovaolinda?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/participe?source=feed_text
https://cvlondrina.wordpress.com/2017/01/05/projeto-reforco-escolar-jd-interlagos-2/
https://www.facebook.com/hashtag/projetorefor%C3%A7oescolar?source=feed_text&story_id=748836898603271
https://www.facebook.com/hashtag/ano2017?source=feed_text&story_id=748836898603271
https://www.facebook.com/hashtag/sejavolunt%C3%A1rio?source=feed_text&story_id=748836898603271
https://www.facebook.com/hashtag/jdinterlagos?source=feed_text&story_id=748836898603271
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O Projeto Reforço Escolar que funciona no Clube das Mães Unidas, Jd. 
Interlagos, precisa de novos voluntários para ampliação do projeto que ocorrerá 
todos os dias da semana, incluindo sábados e domingos nos três períodos 
(manhã, tarde e noite). Atualmente, o reforço funciona aos sábados pela 
manhã, na Rua Roseiral 77. No entanto, a partir do final de fevereiro/2018, o 
projeto no Centro Cultural do Jd. Interlagos será inaugurado. Se você tiver uma 
horinha disponível, semanalmente, poderá ajudar ensinando música, teatro, 
esportes, informática, educação ambiental, realizando atividades artísticas, 
culturais, recreativas, além de ajudar as crianças no reforço escolar das 
matérias do ensino fundamental básico (matemática, português, etc.). Contato: 
Dona Ignes. Fone: (43) 3323-1483. Participe deste lindo projeto e transforme 
vidas! 

 

1.4 Clube Aventureiros do Amanhecer – Oficina de Música CVL 

#ClubeAventureirosDoAmanhecer #OficinaDeMúsica #CVL 

 

Neste sábado pela manhã, o CVL esteve ministrando aos participantes do 
Projeto Clube Aventureiros do Amanhecer, no Colégio Estadual Machado de 
Assis, uma oficina de música com instrumentos de percussão e sucatas. 
Segundo a gestora de projetos do Centro Voluntário de Londrina e professora 
de música voluntária, Daniela Resende Faria, os alunos foram nota 1000 e 
criaram diversos instrumentos e ritmos a partir de sucatas. Ainda, foram 
realizados sons com cones, latas, garrafas pet, colheres, copos, tampinhas, 
etc. Que tal ser voluntári@ neste projeto pra lá de legal com crianças e 
adolescentes? O Clube busca voluntários para trabalhar atividades 
diversas com as crianças e adolescentes. Contato: Charleston. Fone: (43) 
9995-8939. Seja voluntário você também! Para novas vagas de voluntariado 
consulte http://www.voluntarioscvl.org (Instituições/ Vagas). 

https://cvlondrina.wordpress.com/2016/11/12/clube-aventureiros-do-amanhecer-oficina-de-musica-cvl/
https://www.facebook.com/hashtag/clubeaventureirosdoamanhecer?source=feed_text&story_id=718533581633603
https://www.facebook.com/hashtag/oficinadem%C3%BAsica?source=feed_text&story_id=718533581633603
https://www.facebook.com/hashtag/cvl?source=feed_text&story_id=718533581633603
http://www.voluntarioscvl.org/
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1.5 CEI Maria Júlia recebe Nina Rosinha 

#NinaRosinha #SejaVoluntário #CEITiaMariaJulia #SOS #CVL 
 

 
Nesta terça-feira, a voluntária do 
CVL Nivea de Almeida, nossa 
amada Nina Rosinha, esteve 
visitando juntamente com o Alex 
Gonçalves da ONG E-lixo o 
Centro de Educação Infantil Tia 
Maria Julia. Na ocasião, a Nina 
realizou com as crianças 
atividades pedagógicas e 
recreativas enfocando temas de 
educação ambiental, alimentação 
saudável, hora do conto, etc. A 
creche procura voluntários para 
realizar atividades recreativas com 

as crianças, além de doações de materiais de limpeza, higiene, alimentos, 
roupas, etc. Ao lado da creche, funciona o SOS – Serviço de Obras Sociais, 
serviço que abriga cerca de 21 homens encaminhados pelo Sinal Verde, o qual 
também recebe doações de roupas masculinas, cobertores, sapatos, etc. 
Quem puder e quiser colaborar com estes projetos poderá contatar a 
coordenadora Suely pelo fone: (43) 3024-3360. Rua Jaguaribe, 350 – Vila 
Nova/ Londrina-PR. 
 

1.6 Projeto Oratória nas Escolas – ONG JCI Londrina 

O que você 
acha de 
participar 
como 
voluntári@ 
no Projeto 
Oratória nas 
Escolas? 
Seja 
voluntári@ e 
faça a 
diferença em 
prol de um 
mundo mais 
solidário, 
justo, 
igualitário e 
cooperativo 
para todos! 

https://cvlondrina.wordpress.com/2016/06/15/cei-maria-julia-recebe-nina-rosinha/
https://www.facebook.com/hashtag/ninarosinha
https://www.facebook.com/hashtag/sejavolunt%C3%A1rio
https://www.facebook.com/hashtag/ceitiamariajulia
https://www.facebook.com/hashtag/sos
https://www.facebook.com/hashtag/cvl
https://cvlondrina.wordpress.com/2016/02/02/projeto-oratoria-nas-escolas-ong-jci-londrina/
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1.7 Venha ser voluntário no Grupo Escoteiros de Londrina 

Você já conhece os Escoteiros de Londrina? Venha ser voluntário! 

Venha Ser Escoteiro… Venha ser 

um Educador Escoteiro – um 

Escotista… Venha ser Escoteiro na 

Seção Escoteira Autônoma do Ar 

Órion 352 PR de Londrina – 

PR. Estamos convocando você que 

quer ser voluntário no maior 

movimento sócio-educativo do 

mundo. Venha Ser Escoteiro na 

prática.. no Aprender Fazendo. Contato: Gustavo. Fone: 99834-4955. 

 

1.8 Seja voluntário no Projeto Gentileza Gera Voluntariado 

Estão ABERTAS as inscrições para os NOVOS VOLUNTÁRIOS de 

2018! Vamos começar o ano trazendo mudança na vida de crianças e 

adolescentes? 

 

 

 

 

 

 

https://cvlondrina.wordpress.com/2018/01/15/venha-ser-voluntario-no-grupo-escoteiros-de-londrina/
https://cvlondrina.wordpress.com/2018/01/08/seja-voluntario-no-projeto-gentileza-gera-voluntario/
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Conheça nossas atividades: 

– Abrigo – Atividades com até 40 crianças e adolescentes que foram 

acolhidos por estarem em situação de risco/abandono. A faixa etária é 

desde recém nascidos até 18 anos. Atividades realizadas: 

* Atividades recreativas – Todo Domingo a tarde das 15h às 18h. 

* Reforço Escolar – com o Projeto Educar aos Sábados das 14h às 

16h. 

* Artesanato – Todas as sextas na parte da tarde com os adolescentes 

acolhidos. 

* Rodas de Conversa sobre sexualidade – Todos os domingos das 

16h30 às 18h30 com as adolescentes. 

– Bazar Beneficente – Ajuda na triagem das doações e organização do 

Bazar. Horário comercial durante a semana. 

Gostou? Manda um e-mail pra gente com a atividade que gostou mais: 

voluntariado@laranaliafrancolondrina.com.br 

Curta essa ideia: Gentileza gera Voluntariado – Lar Anália Franco 

Londrina 

 

2. PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS COM MORADORES DE 

RUA E DEPENDENTES QUÍMICOS 

 

2.1 Resgate Comunidade Terapêutica precisa de voluntários 

https://www.facebook.com/gentilezageravoluntariado/
https://www.facebook.com/gentilezageravoluntariado/
https://cvlondrina.wordpress.com/2017/10/09/resgate-comunidade-terapeutica-precisa-de-voluntarios/
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2.2 Projeto Remar – Casa da Sopa Londrina-PR 

#ProjetoRemar #CasaDaSopa #MoradoresDeRua 

 

 

 

 

 

 

Parabéns ao projeto Remar – Casa da Sopa que fornece todas as segundas-

feiras no Restaurante Comunitário da Rua Sergipe, nº 146, a partir das 18h00, 

refeições aos moradores de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade 

social e econômica. Seja voluntário neste lindo projeto! Contato: Marcelo 

Gomes de Almeida Fones: (43) 9154-8425 e/ou 99961-7399. Seja voluntário 

você também! 

 

https://www.facebook.com/hashtag/projetoremar?source=feed_text&story_id=1647954428549257
https://www.facebook.com/hashtag/casadasopa?source=feed_text&story_id=1647954428549257
https://www.facebook.com/hashtag/moradoresderua?source=feed_text&story_id=1647954428549257
https://www.facebook.com/marcelo.gomesdealmeida.965?fref=mentions
https://www.facebook.com/marcelo.gomesdealmeida.965?fref=mentions
https://cvlondrina.wordpress.com/2017/08/14/projeto-remar-casa-da-sopa-londrina-pr/remar-1/
https://cvlondrina.wordpress.com/2017/08/14/projeto-remar-casa-da-sopa-londrina-pr/remar-4/
https://cvlondrina.wordpress.com/2017/08/14/projeto-remar-casa-da-sopa-londrina-pr/remar-7/
https://cvlondrina.wordpress.com/2017/08/14/projeto-remar-casa-da-sopa-londrina-pr/remar-3/
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2.3 Projeto Missão Casa Verde busca voluntários 

SEJA UM PROFESSOR DA MISSÃO CASA VERDE 

O nosso “ano letivo” já está prestes a 
iniciar e ainda faltam professores do 
reforço escolar para os moradores da 
Missão Casa Verde. 

Estamos à procura de voluntários para 
oferecerem aulas de Português | 
Alfabetização | Matemática | Geografia | 
Contabilidade 

Precisamos de indivíduos com predisposição de trabalho comunitário, você 
pode ser essa pessoa! 

PARA MAIS INFORMAÇÕES 
Missão Casa Verde 
Avenida Robert Koch, 433 (Próximo ao HU) 
(43) 3356-3916 | 99656-7177 
Márcio | Carol | Jhonatan 

 

2.4 CARV – Central de Apoio e Recuperação de Vidas Cordão 
de Três Dobras 

#CARV #Participe #SejaVoluntário 

A Central de Apoio e 
Recuperação de Vidas 
Cordão de Três Dobras 
– CARV precisa de 
voluntários para realizar 
palestras e/ou cursos 
para os internos em 
recuperação abordando 
diversos temas, 
INCLUINDO CURSOS 
DE CAPACITAÇÃO 
PROFISSIONAL, além 
de receber doações de 
eletrônicos estragados, 
sucatas em geral, 
móveis, roupas, 
alimentos, etc. Assim, 

se você quiser conhecer e participar deste lindo projeto que tem colaborado na 
recuperação de diversas pessoas poderá contatar o responsável Cristiano 
pelo fone: (43) 99902-4874 ou a coordenadora Solange Salin pelo fone (43) 
3064-25-60. Seja voluntário você também e transforme vidas! 

https://cvlondrina.wordpress.com/2017/01/11/projeto-missao-casa-verde-busca-voluntarios/
https://cvlondrina.wordpress.com/2016/12/20/carv-doacoes-ceia-de-natal/
https://cvlondrina.wordpress.com/2016/12/20/carv-doacoes-ceia-de-natal/
https://cvlondrina.wordpress.com/2016/12/20/carv-doacoes-ceia-de-natal/
https://cvlondrina.wordpress.com/2016/12/20/carv-doacoes-ceia-de-natal/
https://www.facebook.com/hashtag/participe?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/sejavolunt%C3%A1rio?source=feed_text
https://www.facebook.com/solange.salin.9
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2.5  Casa do Bom Samaritano em Londrina-PR 

# CasaDoBomSamaritano   # Amor   # Comunhão   # PalavraDeDeus  

A Casa do Bom 
Samaritano que 

abriga 
moradores de 
rua e pessoas 
em situação de 

vulnerabilidade 
social precisa 
de voluntários 
para ministrar 

cursos, 
palestras, 

conversar, 
ouvir, contar 
uma história, 
etc. Ainda, o 
projeto recebe 

doações 
diversas de 

materiais de higiene, alimentação, roupas, calçados masculinos, livros, etc. Se 
você deseja visitar e ser voluntário na Casa do Bom Samaritano poderá falar 
com a Fabiane pelos fones: (43) 3339-1379/ 8476-1351. R. José Fierli, 153 – 
Prq Bom Retiro. Seja voluntário você também! 

 

2.6 Projeto IDE Bosque em Londrina-PR 

# ProjetoIdeBosque   # MoradoresDeRua   # Pão   # Amor   # Palavra  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cvlondrina.wordpress.com/2016/06/25/visita-a-casa-do-bom-samaritano-em-londrina-pr/
https://www.facebook.com/hashtag/casadobomsamaritano?source=feed_text&story_id=644313745722254
https://www.facebook.com/hashtag/amor?source=feed_text&story_id=644313745722254
https://www.facebook.com/hashtag/comunh%C3%A3o?source=feed_text&story_id=644313745722254
https://www.facebook.com/hashtag/palavradedeus?source=feed_text&story_id=644313745722254
https://cvlondrina.wordpress.com/2015/10/09/projeto-ide-bosque-em-londrina-pr/
https://www.facebook.com/hashtag/projetoidebosque?source=feed_text&story_id=532013220285641
https://www.facebook.com/hashtag/moradoresderua?source=feed_text&story_id=532013220285641
https://www.facebook.com/hashtag/p%C3%A3o?source=feed_text&story_id=532013220285641
https://www.facebook.com/hashtag/amor?source=feed_text&story_id=532013220285641
https://www.facebook.com/hashtag/palavra?source=feed_text&story_id=532013220285641
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Todas as sextas-feiras, o Projeto Ide Bosque oferece um jantar aos moradores 
de rua da cidade de Londrina, no Bosque Central da cidade, a partir das 20:00 
h. Se você quiser conhecer e/ou ser voluntário neste projeto poderá chegar 
pessoalmente no Bosque ou contatar a equipe pelo Facebook: Bosque 
Central Projeto Ide Bosque ou pelo fone: (43) 99625-3248. Seja voluntário 
neste lindo projeto! 

 

3. PROJETOS EM HOSPITAIS 

3.1 Hospital Zona Sul em Londrina  

#VoluntariadoEmHospitais #HospitalZonaSul #Participe 

 

E a voluntária Pastora Helena Barbosa que foi 

encaminhada pelo CVL no ano passado ao hospital 

Zona Sul continua firme e forte! E você, que tal ser 

um voluntário atuando em hospitais? Você poderá 

visitar os pacientes, ler e contar histórias, ouvir as 

pessoas, tocar um instrumento, cantar, prestar algum 

tipo de serviço, como por exemplo cortes de cabelos, 

entre outros. Entre em contato com a Tilza, 

responsável pelo voluntariado do hospital, através 

dos fones: (43) 98485-0215 ou (43) 3374-1983. Seja 

voluntário você também! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Bosque-Central-Projeto-Ide-Bosque/660173064056441
https://www.facebook.com/pages/Bosque-Central-Projeto-Ide-Bosque/660173064056441
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3.2 Hospital Evangélico Londrina 

 

O que acha de ser voluntário em Hospitais? O HE e o HZN estão recebendo 
novos voluntários! Seja voluntário você também! Compartilhe o amor! 

 
4. DIGITAÇÃO DE NOTAS FISCAIS 

4.1 Casa Acolhedora precisa de voluntários 

 

 

 

 

 

 

 

https://cvlondrina.wordpress.com/2017/10/25/casa-acolhedora-precisa-de-voluntarios/
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4.2 ILECE precisa de voluntários 

#ILECE #Voluntários #FaçaParte #NovasExperiências 

 

5. PROJETOS SOCIAIS COM A TERCEIRA IDADE – IDOSOS 

5.1 Projeto Integração com a terceira idade – aos sábados 

Seja voluntário aos sábados no Projeto Integração! 

 

 

 

 

 

 

https://cvlondrina.wordpress.com/2017/01/11/ilece-precisa-de-voluntarios/
https://www.facebook.com/hashtag/ilece?source=feed_text&story_id=1418007464877289
https://www.facebook.com/hashtag/volunt%C3%A1rios?source=feed_text&story_id=1418007464877289
https://www.facebook.com/hashtag/fa%C3%A7aparte?source=feed_text&story_id=1418007464877289
https://www.facebook.com/hashtag/novasexperi%C3%AAncias?source=feed_text&story_id=1418007464877289
https://cvlondrina.wordpress.com/2016/08/13/projeto-integracao-com-a-terceira-idade/
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5.2 LBV – Legião da Boa Vontade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PROJETOS COM PRESOS EM REGIME ABERTO 

6.1 Patronato Penitenciário – Educação 

# PatronatoPenitenciário   # Educação   # MercadoDeTrabalho   # Transformação  

O Patronato Penitenciário de 
Londrina precisa de voluntários 
para ministrar palestras e 
cursos aos assistidos em 
regime aberto, os quais 
necessitam de capacitação 
profissional visando a 
reinserção socioprofissional. O 
Patronato conta com um 
laboratório de informática, além 
de uma sala para palestras e 
cursos em geral. Seja 
voluntário neste belíssimo 
projeto que tem oportunizado 
um novo recomeço a diversas 

pessoas. Contato: Jussara Jacob ou Daniela. Fone: (43) 3326-0404 - Rua 
Paranapanema, 345 - Vila Balarotti, Londrina - PR. 

https://cvlondrina.wordpress.com/2015/11/29/patronato-penitenciario-educacao/
https://www.facebook.com/hashtag/patronatopenitenci%C3%A1rio?source=feed_text&story_id=552968564856773
https://www.facebook.com/hashtag/educa%C3%A7%C3%A3o?source=feed_text&story_id=552968564856773
https://www.facebook.com/hashtag/mercadodetrabalho?source=feed_text&story_id=552968564856773
https://www.facebook.com/hashtag/transforma%C3%A7%C3%A3o?source=feed_text&story_id=552968564856773
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7. VOLUNTARIADO ON-LINE (SEJA VOLUNTÁRIO NA 
SUA PRÓPRIA CASA) 

 
7.1 DESENVOLVA CURSOS EAD – CVL 

 
Que tal ser voluntário on-line e ajudar pessoas através da sua casa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTÍCIAS CVL 

 

 

Cursos Gratuitos CVL – Conheça nossos cursos: 

#CursosGratuitosCVL #online #Participe #CertificadoGratuito 

Toda a equipe do CVL está muito feliz em poder ofertar à tod@s 

cursos gratuitos on-line, visando capacitação profissional e geração 

de renda. Mais uma aluna do Rio de Janeiro concluiu o curso CHAVE: 

Competências, Habilidades, Atitudes, Valores e Entorno requeridos 

pelo mercado de trabalho, acabando de receber o seu certificado 

gratuito de participação. E você, que tal realizar este curso e 

https://cvlondrina.wordpress.com/2017/05/10/cursos-gratuitos-cvl-5/
https://www.facebook.com/hashtag/cursosgratuitoscvl?source=feed_text&story_id=1545254535485914
https://www.facebook.com/hashtag/online?source=feed_text&story_id=1545254535485914
https://www.facebook.com/hashtag/participe?source=feed_text&story_id=1545254535485914
https://www.facebook.com/hashtag/certificadogratuito?source=feed_text&story_id=1545254535485914
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compartilhar novas experiências e conhecimentos práticos? Acesse o 

site www.voluntarioscvl.org e participe deste projeto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palestra sobre Trabalho Voluntário – CVL 

#PalestraCVL #TrabalhoVoluntário #Orientações #Dicas #LeiDoVoluntariado#Á

reasDeAtuação #BaixeGrátis 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.voluntarioscvl.org%2F&h=ATNUlRixVFih7RQadWmC8FZhbMUEGwBoVFeL6vUp2cMrsGEedPBe_U4iTjpmPZxr4fbF6NyPXuUym4elXT6kzSFx7c64d_EKIzTchbF2lbeQ-ZwFpa09LkA5B8C85JXdjv1LulzvXbX_qA0vHTraT3g&enc=AZN95yGIR-KSP7OEa2u6BrIy4ysD0lvkInnljfbCM7hYRc1hg-ULu9W8hz7JpJo1wmqrgF2yL5sfqe2hqQZUie2kPXSJmNqpp6aBtJno1SDdRE9DMEZDkGKgI2YxXmrFxLPjNL8rfJt6M4ULKMXa7jATGBSKbpiV0Yf5xqKZH0EB5_y_Q5-Lnc6UI9hOWlNbeUBGbO4AT2J5YeVOS0ExkI6_&s=1
https://cvlondrina.wordpress.com/2017/07/19/palestra-sobre-trabalho-voluntario-cvl/
https://www.facebook.com/hashtag/palestracvl?source=feed_text&story_id=864951633658463
https://www.facebook.com/hashtag/trabalhovolunt%C3%A1rio?source=feed_text&story_id=864951633658463
https://www.facebook.com/hashtag/orienta%C3%A7%C3%B5es?source=feed_text&story_id=864951633658463
https://www.facebook.com/hashtag/dicas?source=feed_text&story_id=864951633658463
https://www.facebook.com/hashtag/leidovoluntariado?source=feed_text&story_id=864951633658463
https://www.facebook.com/hashtag/leidovoluntariado?source=feed_text&story_id=864951633658463
https://www.facebook.com/hashtag/baixegr%C3%A1tis?source=feed_text&story_id=864951633658463
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Você sabia que o CVL além de ministrar palestras presenciais 

incentivando e orientando sobre o Trabalho Voluntário também 

disponibiliza essa palestra on-line? Ainda, o CVL possui em seu site 

vários materiais orientativos sobre o voluntariado, como por exemplo 

o Manual do Voluntário, como montar uma ONG, etc. Para baixar a 

palestra e outros materiais acesse www.voluntarioscvl.org (Materiais 

Voluntariado). Seja voluntário você também! 

 

8. PROJETO COM ANIMAIS 

8.1 SOS Vida Animal  

# ProjetoCasasDeBacias   # CãesAbandonados   # SOSVidaAnimal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ONG SOS Vida Animal precisa de voluntários para construção de mais 
casinhas, com bacias plásticas, para cães abandonados,além de pessoas com 
interesse em ajudar nas feirinhas de adoção. Se você tiver interesse em 
colaborar e ser voluntário neste projeto poderá entrar em contato com a ONG 
pelo Facebook ou com a Cristina Yuki pelo fone: (43) 9994-0726. Seja 
Voluntário você também! 

 

http://www.voluntarioscvl.org/
https://cvlondrina.wordpress.com/2016/05/30/sos-vida-animal-seja-voluntari/
https://www.facebook.com/hashtag/projetocasasdebacias?source=feed_text&story_id=1211448175533220
https://www.facebook.com/hashtag/c%C3%A3esabandonados?source=feed_text&story_id=1211448175533220
https://www.facebook.com/hashtag/sosvidaanimal?source=feed_text&story_id=1211448175533220
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9. PROJETOS COM DOAÇÕES 

9.1 Projeto Remar Brasil 

Você tem algo para doar? 
Você tem roupas, móveis e 
outros materiais parados em 
casa? Doe ao projeto Remar 
que atende pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
na cidade de Londrina. 
Basta você ligar e agendar 
um horário para que a 
equipe do projeto possa 
buscar em sua casa. Doe e 
faça o bem a alguém que 
tanto necessita! 

 

 

 

9.2 Projeto Emaús Sustentabilidade Londrina promove Ecoloja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cvlondrina.wordpress.com/2018/01/29/projeto-emaus-sustentabilidade-londrina-promove-ecoloja/
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Participe e colabora com este 

belíssimo projeto desenvolvido na 

zona Sul da cidade de Londrina. 

Você tem algo para doar? Móveis, 

roupas, livros, etc.? Doe ao 

projeto Emaús Sustentabilidade a 

ajude a desenvolver projetos que 

têm transformado vidas de 

comunidades carentes. Faça parte 

você também! 

 

 

10.PROJETO SEJA VOLUNTÁRIO POR UM DIA! 

Oportunidades de Trabalho Voluntário 2018 

#TrabalhoVoluntário #Oportunidades #AmorAoPróximo #CVL 

 

Buscando oportunidades de trabalho voluntário para este ano? 

Acesse: www.voluntarioscvl.org e confira oportunidades em diversas 

áreas de atuação, de acordo com a sua disponibilidade de tempo. Seja 

voluntário você também! Confira sempre as novidades! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cvlondrina.wordpress.com/2018/01/26/oportunidades-de-trabalho-voluntario-2018/
https://www.facebook.com/hashtag/trabalhovolunt%C3%A1rio?source=feed_text&story_id=1806333529378012
https://www.facebook.com/hashtag/oportunidades?source=feed_text&story_id=1806333529378012
https://www.facebook.com/hashtag/amoraopr%C3%B3ximo?source=feed_text&story_id=1806333529378012
https://www.facebook.com/hashtag/cvl?source=feed_text&story_id=1806333529378012
http://www.voluntarioscvl.org/
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Seja voluntário por um dia! 
 

10.1 Família precisa de ajuda para reformar barraco que corre o 
risco de desabar 

#Barraco #RiscoDeDesabar #FamíliaPrecisaDeAjuda #Materiais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cvlondrina.wordpress.com/2018/01/25/seja-voluntario-por-um-dia-4/
https://cvlondrina.wordpress.com/2018/01/19/familia-precisa-de-ajuda-para-reformar-barraco-que-corre-o-risco-de-desabar/
https://cvlondrina.wordpress.com/2018/01/19/familia-precisa-de-ajuda-para-reformar-barraco-que-corre-o-risco-de-desabar/
https://www.facebook.com/hashtag/barraco?source=feed_text&story_id=956927671127525
https://www.facebook.com/hashtag/riscodedesabar?source=feed_text&story_id=956927671127525
https://www.facebook.com/hashtag/fam%C3%ADliaprecisadeajuda?source=feed_text&story_id=956927671127525
https://www.facebook.com/hashtag/materiais?source=feed_text&story_id=956927671127525
https://cvlondrina.wordpress.com/2018/01/19/familia-precisa-de-ajuda-para-reformar-barraco-que-corre-o-risco-de-desabar/casa-2-2/
https://cvlondrina.wordpress.com/2018/01/19/familia-precisa-de-ajuda-para-reformar-barraco-que-corre-o-risco-de-desabar/casa-3-2/
https://cvlondrina.wordpress.com/2018/01/19/familia-precisa-de-ajuda-para-reformar-barraco-que-corre-o-risco-de-desabar/casa-4-2/
https://cvlondrina.wordpress.com/2018/01/19/familia-precisa-de-ajuda-para-reformar-barraco-que-corre-o-risco-de-desabar/casa-6-2/
https://cvlondrina.wordpress.com/2018/01/19/familia-precisa-de-ajuda-para-reformar-barraco-que-corre-o-risco-de-desabar/casa-5-2/
https://cvlondrina.wordpress.com/2018/01/19/familia-precisa-de-ajuda-para-reformar-barraco-que-corre-o-risco-de-desabar/casa-7-2/
https://cvlondrina.wordpress.com/2018/01/19/familia-precisa-de-ajuda-para-reformar-barraco-que-corre-o-risco-de-desabar/casa-pindorama-1/
https://cvlondrina.wordpress.com/2018/01/19/familia-precisa-de-ajuda-para-reformar-barraco-que-corre-o-risco-de-desabar/casa-8-2/
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O CVL visitou em janeiro de 2018, o Sr. José Roberto que encontra-se 

doente e em tratamento de saúde, conhecido como Ceará por vir desta 

região, o qual mora em um barraco correndo o risco de desabar devido 

as chuvas intensas, na Vila Fraternidade, Rua Santa Margarida, nº 

103. O Sr. José vive com a esposa e o neto. Assim, caso você tenha 

sobras de materiais de construção e puder ajudar esta família doando 

materiais para a construção de uma nova casa poderá entrar em 

contato com pastor Gilberto pelo fone: (43) 9 8442-6350 ou ir 

pessoalmente até a casa do Sr. José para conhecer a real situação. 

Desde já agradecemos a sua atenção e apoio. Seja voluntário você 

também! http://www.voluntarioscvl.org 

 

 

10.2 Você tem um notebook para doar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.voluntarioscvl.org%2F&h=ATN-2KWIi_jqemXFnEEMR6mUUJ7dBB0rSGsW-WJaAtY76SIm-Kec5JlszlVj5v0Cm4Q04y1OVfW9yTLRj2nQBpdtLU-zfug47s8Kb0avbaQaIYdl-CRKJEYpw1lKTuilaprKkh3RL5g46nrlpg19wNAqJSU4HjKpubpXkuKp-TtdahZVoz2goOg7s7MPHqhmH-tc1-59xz9aPuATB6yLiop4_-TvB2jsCPIxu13SEjJQtTQq4VWA01a6wplLSD71d-eGRhY4XtzKrtEiW2dojwLn2Fzel38aKRgA5-_GxQGqSEnKwAs
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10.3 Você tem uma cadeira de banho para empréstimo? 

 

 

  

 

 

 

 

 

10.4 Você tem uma batedeira para doação? 

Que tal iniciar o 

ano ajudando a 

Eliane com 

uma batedeira? 

Ela é moradora 

da ocupação 

Flores do 

Campo e quer 

iniciar um 

negócio com 

bolos. Para 

isso, precisa 

de ajuda para 

geração de 

renda familiar. 

Seja voluntário 

por um dia 

você também! www.voluntarioscvl.org 

http://www.voluntarioscvl.org/
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Notícias CVL - Centro Voluntário de Londrina 

1. CVL recebe Título de Utilidade Pública Municipal 

#TítuloDeUtilidadePública #CVL #Lei #Gratidão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta data, o CVL recebeu o TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, 

por meio da LEI nº 12.532 de 13 de julho de 2.017, e agradece primeiramente a 

Deus por tudo, aos voluntários, apoiadores e colaboradores dos projetos CVL, 

além do vereador Felipe Prochet e, em especial, o seu assessor político José 

Moreis, o qual encaminhou o Projeto de Lei à Câmara e nos auxiliou durante o 

todo o processo. O nosso muito obrigada a tod@s! www.voluntarioscvl.org 

 

2. Dados sobre o Trabalho Voluntário em Londrina-PR 

#DadosVoluntariado #Londrina #CVL #SejaVoluntário 

Dados coletados a partir de uma ficha cadastral disponibilizado no site do CVL, 
preenchida por pessoas interessadas no voluntariado em nossa cidade e 
região. (Gráfico representado em %, dos anos de 2015 e 2016). Consulte 
vagas: www.voluntarioscvl.org (Instituições/Vagas) 
Facebook: CVLVoluntarios 

 

https://cvlondrina.wordpress.com/2017/07/25/5230/
https://www.facebook.com/hashtag/t%C3%ADtulodeutilidadep%C3%BAblica?source=feed_text&story_id=868639403289686
https://www.facebook.com/hashtag/cvl?source=feed_text&story_id=868639403289686
https://www.facebook.com/hashtag/lei?source=feed_text&story_id=868639403289686
https://www.facebook.com/hashtag/gratid%C3%A3o?source=feed_text&story_id=868639403289686
http://www.voluntarioscvl.org/
https://cvlondrina.wordpress.com/2016/12/20/dados-sobre-o-trabalho-voluntario-em-londrina-pr/
https://www.facebook.com/hashtag/dadosvoluntariado?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/londrina?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/cvl?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/sejavolunt%C3%A1rio?source=feed_text
http://www.voluntarioscvl.org/


25 
 

 

 
 

3. Você está desempregado e buscando novas 
oportunidades no mercado de trabalho? Consulte 
agências de empregos e vagas através de buscadores on-
line, disponibilizados no site do CVL: 
www.voluntarioscvl.org 

 

Oportunidades de Emprego – Agências e buscadores de vagas 

#Recolocação #VagasDeEmprego #ProjetoEmpregabilidade #CVL 

 

Você está em busca de novas oportunidades de trabalho? O CVL 

disponibiliza em seu site as principais agências de emprego da cidade, 

além de buscadores de vagas em todo o país, incluindo oportunidades 

internacionais. Acesse: www.voluntarioscvl.org – Agências de 

Emprego. Desejamos a você muito sucesso neste novo ano! 

 

 

http://www.voluntarioscvl.org/
https://cvlondrina.wordpress.com/2018/01/06/oportunidades-de-emprego-agencias-e-buscadores-de-vagas/
https://www.facebook.com/hashtag/recoloca%C3%A7%C3%A3o?source=feed_text&story_id=951872958299663
https://www.facebook.com/hashtag/vagasdeemprego?source=feed_text&story_id=951872958299663
https://www.facebook.com/hashtag/projetoempregabilidade?source=feed_text&story_id=951872958299663
https://www.facebook.com/hashtag/cvl?source=feed_text&story_id=951872958299663
http://www.voluntarioscvl.org/
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4. Seja voluntário no seu dia a dia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


