FICHA INDIVIDUAL DE VOLUNTÁRIOS PARA O
NATAL SEM LÁGRIMAS 2017
NOME:
SEXO: F (

)

M( )

ESTADO CIVIL:

RG:

DATA NASC.:
CPF:

ENDEREÇO:
BAIRRO:
CEP:

CIDADE:

TELEFONE RESIDENCIAL:

UF:
TELEFONE CELULAR:

E-MAIL:
Há 12 anos surgia o Grupo humanizar com a proposta de fazer um Natal sem Lágrimas para crianças vítimas de
violência doméstica ou que se encontra em situação de vulnerabilidade.
No nosso primeiro ano só conseguimos atender 70 crianças, e hoje, 12 anos depois, a nossa festa de Natal conta
com 900 crianças presentes no evento e 45 que, devido a suas deficiências físicas e mentais, não têm condições de
comparecer ao evento. Essas recebem a visita de Papai Noel na instituição que as abriga.
Esse trabalho alcançou tais dimensões graças à seriedade com que é realizado. É uma rede de afeto formada
por aproximadamente 2.000 pessoas que colaboram com este momento de alegria e esperança.
A maioria dessas crianças está sob a guarda da justiça e a participação das mesmas neste evento só é permitida
porque, temos a confiança dos dirigentes das respectivas instituições e do governo do estado de Pernambuco.
Diante de tal responsabilidade, precisamos continuar zelando por elas, seguindo algumas regras imprescindíveis:
1.
O evento terá início às 12h e terminará às 19h do dia 10/12/2017. A recepção dos voluntários ocorrerá até
11:20h, não será permitida a entrada de voluntários após às 11:20h, conforme normas do quartel.
2.
Haverá 06 (seis) fotógrafos profissionais que farão todo o registro do evento, sendo terminantemente PROIBIDO
O USO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA, FILMADORA, CELULAR, TABLET OU QUALQUER TIPO DE APARELHO DE
CAPATAÇÃO DE IMAGEM POR OUTAS PESSOAS.
3.
Os lanches (refrigerantes e salgados) estarão disponíveis para todos que estiverem no local do evento.
Pedimos o uso consciente da alimentação, pois a festa é para as crianças, elas têm prioridade.
4.
O sorvete, pipoca, algodão doce e a cascata de chocolate são guloseimas das crianças.
5.
Evitar fazer rodas de conversa, pois o trabalho exige foco no cuidado com as crianças.
Um grupo de voluntários ficará com um grupo de crianças que estão sob a sua responsabilidade (cuidar, olhar
no brinquedo, alimentar, levar para banheiro e colocá-los no ônibus na hora deles irem embora).
6.
Evitar promessas difíceis de serem cumpridas, tais como, visitá-las, levá-las para casa, para passear, etc.
7.
O transporte (ida e volta) do voluntário será por conta do mesmo. Apenas veículos autorizados poderão
adentrar o local do evento. Os veículos dos voluntários não poderão ter acesso às instalações do quartel. Existe
um pequeno estacionamento para visitantes do lado de fora do quartel que poderá ser utilizado pelos
voluntários.
8.
O voluntário deverá vestir a camisa da ação (obrigatório) que será vendida por R$ 25,00 (vinte e cinco reais)
podendo ser adquirida antecipadamente na reunião e um gorro de Papai Noel (opcional), não será permitida
a entrada de voluntários sem a camisa da ação.
9.
Os voluntários só terão permissão para entrar no quartel se estiverem presentes na reunião instrutiva que
acontecerá na Rua São Francisco de Paula, 79, Caxangá, Recife-PE; no dia 19/11/2017 às 9h.
LOCAL DO EVENTO: 4º BCOM (QUARTO BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXÉRCITO)
BR 101 SUL, KM 73 (ANTES DA DISTRIBUIDORA KARNE KEIJO)
Li e estou de acordo com as regras,

____/____/_______

________________________________________________________

