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DEPARTAMENTO DE VOLUNTARIADO 

 

      NOVOS VOLUNTÁRIOS 

 - Realizadas 28 entrevistas iniciais com candidatos ao voluntariado; 

 - Feito recadastramento de 12 colaboradores que pretendem retornar á Instituição; 

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

-  Apoio técnico à Gestão de Voluntariado das Filiais Municipais de Arraial do Cabo, São Gonçalo 
e Araruama. 

  

 CAPACITAÇÕES 

-  Curso de Formação Básica Institucional para novos voluntários; 

- Curso de Formação Básica Institucional para Equipe de Intervenção em Eventos Massivos; 

-  Curso de Formação Básica Institucional para o Grupo de Escoteiros do Brasil-Rio de Janeiro; 

-  Curso sobre Mobilização Comunitária para moradores da Comunidade Tavares Bastos e Morro 
Azul; 

-  Curso de Cuidador Social – primeiro módulo. Início em 10/3/2016, para 59 alunos.  

 

ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS 

-  Associação de Moradores da comunidade Tavares Bastos : visitas domiciliares e 
acompanhamento de gestantes e mães adolescentes, Projeto MENINO OU MENINA?;   

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

  

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

 

-  Apresentação Institucional para o Voluntariado da ONU – UN Volunteers, voluntários e membros 
gestores da sede Rio de Janeiro-Brasil ; 

-  Apresentação Institucional para o Comitê Gestor da Subsecretaria de Proteção Social Especial : 
agendamento de Formação Básica Institucional para Infratores em Cumprimento de Medidas 
Socio-Educativas; 
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-  Apresentação Institucional para ATADOS Voluntariado no Brasil - Rio de Janeiro, com elaboração 
de plano de parceria para o desenvolvimento e encaminhamento de voluntários para a realização 
de atividades humanitárias; 

-    Palestra sobre Voluntariado e Saúde para Instituição parceira  (INCA). 

 

CAPTAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS 

 

Atendendo à solicitação, 90 voluntários foram captados para: 

Triagem de roupas, Triagem de Doações, Logística, CVB nas Praias ( Cozinha ,      
Comunicação/Fotografia,  Cecom , Educação e Saúde ( Enfermeira e Técnicas de Enfermagem),  
Educação e Saúde (Projeto + Saúde – médico e enfermeira para atendimento a funcionários 
previamente triados e agendados, técnicos de enfermagem para ações de promoção à saúde), 
Socorros e Desastres (socorristas para simulado no Aeroporto Internacional Tom Jobim), Primeiros 
Socorros ( alunos para o Curso de Instrutor de PS, vítimas para simulados no MetrôRio ), 
Solenidade de Aniversário da Filial Estadual RJ. 

 

   MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA 

 

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

- Mobilização de moradores e lideranças comunitárias para Capacitação em Tuberculose. 

AÇÕES SOCIAIS E COMUNITÁRIAS 

 

- Ação Social de Combate à Dengue, Zica e Chicungunha nas comunidades Complexo da Maré, 
Parada de Lucas, Vigário Geral, Vila Vintém, Vila kennedy, Morro Azul, Tavares Bastos. 

- Ação Social de Combate e Prevenção à Tuberculose nas comunidades Complexo da Maré, 
Parada de Lucas, Vigário Geral, Vila Vintém, Vila Kennedy, Morro Azul, Tavares Bastos. 

 

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 de ação contínua. 

- Realizadas reuniões entre o Departamento de Voluntariado, o de Juventude e o CECOM para 
operacionalização do Projeto VIVA – Julho de 2016. 
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- Realizadas reuniões entre o Departamento de Voluntariado e o de Primeiros Socorros para 
formação contínua da Equipe de Intervenção em Eventos Massivos. 

 

      DIFUSÃO 

 

      - Aulas de História da Cruz Vermelha e Difusão de Princípios Humanitários nas turmas 50 e 52 
da Escola Técnica de Enfermagem da Cruz Vermelha Brasileira-Rio de Janeiro. 

 

     PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

 

-   Fórum Estadual de Tuberculose  -  elaboração da Proposta Estratégica da Coordenação 
Municipal de Combate à Tuberculose. 

-    Cruz Vermelha Brasileira  -  planejamento da parte operacional da Ação que se realizará  no Dia 
Mundial da Saúde, com parceiros como Inca, Into e Hemorio. 

-    Mutirão de limpeza na Praia de Copacabana – parceria com a ONG Ministério 180 . 

-    Secretaria Estadual de Saúde - Capacitação em Prevenção á Tuberculose. 

-   Shopping Botafogo – Ação de Promoção à Saúde do Trabalhador. 

-   Dia das Boas Ações – planejamento de atividade com a ATADOS-Rio de Janeiro. 

-   Ações Educativas no Dia Mundial de Combate á Tuberculose – realizadas na Cinelândia, Praça 
Mauá e no município de Itaboraí, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde. 

- Seminário de Controle da Tuberculose – Prefeitura do Município de Itaboraí. 

- Ações sociais nos Municípios de Teresópolis e Maricá. 

•  
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DEPARTAMENTO DE PRIMIEROS SOCORROS  

Estrutura do Departamento  

 

 

• Metrô Rio:  

 

Reciclagem em Primeiros Socorros (08 horas): 37 agentes de segurança; 

Formação de novos Agentes (24 horas): 25 novos agentes prontos para atuação. 

 

• Defesa Civil Municipal: 

Participação nas formaturas do Projeto NUDEC, com 1500 ACS capacitados em Noções de 
Primeiros Socorros. 

 

• IMAS Nise da Silveira – Engenho de Dentro; 

• Centro da Cidadania Rinaldo de Lamare – Rocinha; 

• UNISUAM de Campo Grande; 

• Colégio Pedro II – Realengo; 

• OTICS Centro. 
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• EIEM: 

 

 

Processo de Formação da Equipe: 

 

35 inscritos – 29 pré-aprovados. 

 

O processo de formação da equipe para o mês de março, foi composto por avaliação teórica e 
prática, com 50 questões entre discursivas e objetivas. 

 

A avaliação prática consistia numa atuação em cenas de Primeiros Socorros: fratura de tíbia, TCE 
e Engasgo. 

 

Reunião com empresas fornecedoras de treinamento para definição de protocolos em espaço 
confinado e bombas de efeito moral. 

 

Avaliação Psicológica 

Em 13/03/2016, início da capacitação dos voluntários selecionados, com a Formação Básica 
Institucional (FBI), Acesso mais Seguro (AMS) e simulado, tendo este último o objetivo de 
evidenciar, através da experiência prática, os aspectos técnicos e comportamentais a serem 
fortalecidos na Equipe. 

 

• CFIPS 2016-I 

 

Como realizado desde 2009, o Curso de Formação de Instrutores em Primeiros Socorros – 2016 – 
I, iniciou no dia 19. 

 

O curso, mais uma vez, fruto da parceria entre a CVB-RJ e o CICV, visa formar voluntários em 
instrutores de Primeiros Socorros, preparados para atuar nos nossos projetos em todo Estado do 
Rio de Janeiro. 
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Foram convidados voluntários de todos os Departamentos e representações municipais da CVB-
RJ, interessadas a se capacitar e multiplicar os Primeiros Socorros pela CVB-RJ para participar 
dessa formação. 

 

Tivemos a presença de 77 inscritos de 10 filiais, assistindo e participando do módulo pedagógico. 

 

Apoio as Filiais Municipais: 

 

Queimados: 

 

Reunião de apresentação da estrutura dos departamentos, estadual e municipal, com entrega de 
propostas, estratégias e articulação para manter a Filial Estadual como Filial Estratégica. 

 

São Gonçalo: 

 

Presença no treinamento do EIEM, apoio e oferta de 03 vagas para CFIPS 2016-I, Apoio com 
Materiais de PS, capacitação de voluntários e reuniões para aumento de capacidade de resposta 
para estrutura de PS municipal. 

Itaboraí: 

 

Presença de voluntários no treinamento do EIEM, apoio e oferta de 02 vagas para CFIPS 2016-I, 
capacitação de voluntários e reuniões para aumento de capacidade de resposta para estrutura de 
PS municipal. 

 

Apoio com Materiais didáticos de PS, reuniões para definições de metas para estrutura de PS 
municipal e instrutor para curso de 40 horas. 

 

São João de Meriti: 

 

Presença de voluntários no treinamento do EIEM, apoio e oferta de 02 vagas para CFIPS 2016-I, 
capacitação de voluntários e reuniões para aumento de capacidade de resposta para estrutura de 
PS municipal. 
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Apoio com Materiais didáticos de PS, reuniões para definições de metas para estrutura de PS 
municipal e instrutor para curso de 04 horas. 

 

Rede Estadual de Primeiros Socorros – Região dos Lagos; 

 

Articulação com representantes dos municípios (Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Araruama, 
Saquarema e Rio das Ostras), articulando apoio e atuações junto as filiais municipais. 

 

Quissamã: 

 

Presença de voluntários no CFIPS 2016-I, capacitação de voluntários e reuniões para aumento de 
capacidade de resposta para estrutura de PS municipal. 

 

Articulação para capacitação custeada de servidores municipais. 

 

 

Núcleos Comunitários de Primeiros Socorros 

 

Durante o mês de março, em continuidade às atividades de formação em Primeiros Socorros 
desenvolvidas pelos Núcleos em seus respectivos territórios de abrangência, foram capacitados 
através de cursos de 20 horas, os moradores das comunidades do Complexo da Maré 
(NUSOMAR), Parada de Lucas (NUSOLUZ), Vila Vintém (NUSOVIVE) e Núcleo Distrital da Vila 
Kennedy. 

 

O NUSOMAR, iniciou sua segunda turma neste ano e mantem atualmente um cadastro com setenta 
alunos interessados em participar de um dos próximos cursos. O Núcleo está se organizando, a 
nível de Instrutores, horários e disponibilidade de vagas por turma, para atender esta demanda.  

 

Em parceria com o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e a própria Cruz Vermelha 
Brasileira-FERJ, o Núcleo mobilizou a comunidade da Baixa do Sapateiro através de duas ações 
de promoção à saúde: Prevenção e Combate à Dengue, Chicungunya e Zika vírus e Prevenção e 
Combate à Tuberculose. Na ocasião, a diretoria do NUSOMAR, bem como voluntários que 
apoiaram o planejamento e a realização da atividade, colocaram em prática as informações que 
obtiveram nas duas capacitações que receberam, distribuindo informativos e orientando os 
moradores, tornando-se, desta forma, multiplicadores dos conhecimentos. 
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O NUSOLUZ já realizou uma turma este ano e, no momento, encontra-se com inscrições abertas 
para a formação de novos alunos. O horário de em funcionamento é diariamente, das 9:00 às 13:00 
horas, a fim de difundir seu trabalho e dar continuidade à sua já conquistada credibilidade junto à 
comunidade.  

 

Durante este mês, também operacionalizou duas ações de promoção à saúde, em consonância 
com a preocupação global frente à epidemia de Dengue, Zika vírus e Chicungunya e ao persistente 
avanço da Tuberculose no quadro de referência da OMS, inclusive no município do Rio de Janeiro.  

 

Também capacitados previamente e engajados na luta contra enfermidades que podem apresentar 
quadros agudos, que demandam procedimentos de primeiros socorros, o Núcleo envolveu 
parceiros como a Clínica da Família Joãozinho Trinta de Parada de Lucas e CIEP Mestre Cartola 
nas atividades de informação e orientação sobre os temas. 

 

O NSVG, de Vigário Geral, aguarda neste momento a eleição de sua nova Diretoria. Não obstante, 
uma articulação institucional com o Posto de Saúde da Família Iraci Lopes, já acordou a realização 
de duas turmas de primeiros socorros de vinte horas, a fim de retomar suas atividades de formação 
na comunidade.  

O Núcleo, apesar de ter enviado representantes locais para as capacitações em Dengue, 
Chicungunya e Zica vírus, bem como a de Tuberculose, optou por apoiar, nas datas previstas, o 
território circunscrito ao Nusoluz, aguardando a reabertura de sua sede para realizar atividades em 
sua comunidade de origem. 

 

O NUSOVIVE, iniciou uma formação de primeiros socorros de vinte horas no primeiro sábado de 
março e, nos subsequentes, deu continuidade à turma de alunos da Vila Vintém.  

Participou, como agente mobilizador, das ações de promoção à saúde no Combate à epidemia de 
Dengue, Zika vírus e Chicungunya, assim como na comemoração do Dia Mundial de Combate à 
Tuberculose, após participação nas capacitações do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de 
Saúde. Na ocasião, agregou ao trabalho voluntário de ex alunos e moradores locais, a participação 
de agentes comunitários de saúde da Clínica da Família de Padre Miguel. 

 

O NÚCLEO DISTRITAL DA VILA KENNEDY já formou uma turma este ano e, no momento, tem 
inscrições abertas para a realização de novo curso de primeiros socorros de vinte horas. O Núcleo, 
além de captar considerável números de moradores para as capacitações já citadas anteriormente, 
realizou duas campanhas de Prevenção e Combate ao Aedes Aegypti e de Prevenção e 
Tratamento do Bacilo de Koch, transmissor da Tuberculose. Nas datas referidas, foram 
multiplicadores dos conhecimentos adquiridos, além de fazerem palestras sobre os primeiros 
socorros em quadros agudos dessas enfermidades.  
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No momento, o Núcleo faz o planejamento da abertura de uma turma de Primeiros Socorros para 
a Terceira Idade, uma diversificação em consonância com as informações pré existentes do Curso 
de PS local e o atual Curso de Cuidador Comunitário frequentado por moradores da Vila Kennedy. 

 

COMISSÃO DE FILIAIS 

RECEBIMENTO DE FILIAIS E COORDENAÇÕES NA CVB-RJ: 

- ITAGUAÍ                                                                        - SÃO GONÇALO 

- TERESÓPOLIS                                                               - NILÓPOLIS 

- MESQUITA                                                                    - SÃO JOÃO DE MERITI 

- JAPERI                                                                            - SILVA JARDIM 

- QUISSAMÃ 

 

CONTATOS: 

- SILVA JARDIM                                                               - NITERÓI 

- SÃO GONÇALO                                                             - ITAGUAÍ 

- IGUABA GRANDE                                                         - TERESÓPOLIS 

- RIO DAS OSTRAS                                                          - NILÓPOLIS 

- MESQUITA 

 

 

REUNIÕES: 

- 02/02/2016 – ISERJ - REFUGIADOS 

- 03/03/2016 – GT DE SEGURANÇA 

- 10/03/2016 – CEIPARM 

- 11/03/2016 – VIVA RIO 

- 15/03/2016 – JUVENTUDE PROJETO VIVA 

- 18/03/2016 – GT DE SEGURANÇA 

-29/03/2016 – CAFC – PRESIDÊNCIA 
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ATIVIDADES  EM GERAL: 

- 8/3/2016 -  Ação Social em Teresópolis – Dia Internacional da Mulher –  ( Apoio a reestruturação 
da Filial local); 

- 10/03/2016 - Entrevista para alunos de Serviço Social da UFF  sobre o trabalho com refugiados; 

- 11/03/2016 – Formatura NUDEC Rocinha; 

- 12/03/2016 – Ação Social em São José do Imbassaí – Maricá – Parceria Subsecretaria Estadual 
de Governo da Região Metropolitana; 

- 16/03/2016 – Formatura NUDEC Campo Grande; 

- 18/3/2016 – Formatura NUDEC Realengo; 

- 19/03/2016 – Assembleia de São Gonçalo; 

-                          Apoio à atividade Março Lilás Prefeitura de Nilópolis  

- 22/3/2016 – Formatura NUDEC Centro; 

- 23/03/2016 – Aula Inaugural PRONATEC – REFUGIADOS / MIGRANTES; 

- 28/03/2016 – Início das aulas do PRONATEC –REFUGIADOS/MIGRANTES; 

- Apoio às  atividade do departamento de Primeiros Socorros; 

- Apoio as representantes das filiais no Curso de Instrutores; 

- Atendimento aos voluntários de outras filiais com encaminhamentos; 

 

 

 

 

 

     

 


