
 

ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIOS NÓS DO BEM 
Regimento Externo 

Página 1 de 6 

 

 
 

Regimento Externo 
É possível guardar boas lembranças da 

passagem por um hospital, um abrigo, 

uma casa de repouso                                

ou até mesmo das ruas? 

 

Com a proposta de humanizar estes ambientes por meio do contato, do lúdico e de 

ações acolhedoras, este projeto, nascido no dia 07 de maio de 2016, visa levar uma 

motivação de vida para pessoas, promovendo ainda a disseminação da cultura e 

da arte nesses ambientes especiais. 
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Objetivo e o que fazemos:   

A Associação Voluntários Nós do Bem é uma Organização Não Governamental, 

ou seja, uma organização privada sem fins lucrativos, legalmente instituída com o 

objetivo de promover o desenvolvimento social. 

Nascida em 07 de maio de 2016, a Associação Voluntários Nós do Bem visa levar 

motivação de vida para pessoas carentes e promover a disseminação da cultura e da 

arte nos locais que consiste na visita regular de nossos participantes nestes locais, 

onde promovem práticas de caráter lúdico, de contato humano, como: 

♥ Contação de histórias;  

♥ Atividades socioeducativas; 

♥ Brincadeiras; 

♥ Diálogo; 

♥ Dramatizações; 

♥ Cão Terapia; 

♥ Cantorias. 

Nossa proposta é garantir que as crianças de 0 a 100+ anos tenham acesso ao lúdico 

mesmo em períodos delicados, permitindo que sejam pessoas completas, capazes de 

superar um período difícil da vida sem serem privadas de seu rico e saudável 

universo da fantasia. Acreditamos que o lúdico, a brincadeira e o contato 

humano têm o poder de acessar a alma das pessoas, de motivá-las. 

Nossa intenção também é promover autoestima e a sensação de pertença destes 

indivíduos e contribuir para a cura e a recuperação social. É abrir as portas mais 

positivas do coração das pessoas, pois... 

A felicidade não entra em portas trancadas. 
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Missão: 

Alegrar pessoas em locais de confinamento, tratamento, abrigos, ruas e afins, 

proliferar sentimentos positivos para motivar a felicidade, a cura e o 

restabelecimento social. 

 

Valores: 

Nossa atuação é baseada na cumplicidade, no carinho, no amor incondicional 

pelo ser humano, na felicidade, na alegria, na verdade e no bem, valores 

vivenciados através dos nossos encontros. 

 

Identidade: Quem somos?  

Para realizar nossa tarefa, o grupo realiza atuações lúdicas e conta com pessoas que 

reúnem diferentes sonhos, pensamentos, ideologias, estilos de vida, sentimentos, 

filosofias, correntes religiosas, opiniões políticas e experiências. São também 

profissionais de diferentes áreas, competências e formações específicas, como 

música, medicina, teatro, programação neurolinguística, veterinária, administração 

e psicologia.  

Todos podem participar desse projeto. Nosso grupo aceita o ingresso de qualquer 

pessoa que tenha interesse de participar de maneira positiva, sem distinção 

alguma, pois acreditamos no melhor de cada um, acreditamos que qualquer pessoa 

possui algo de extraordinário e maravilhoso para doar, para dividir. Cada um, 

realizando o que sabe fazer, conforme suas aptidões e interesses, pode estimular a 

motivação de outras pessoas para viver mais e melhor. Nosso objetivo é fazer com 

que o nosso melhor intensifique o melhor das pessoas que encontramos e que o 

melhor delas intensifique o nosso melhor. 

Contudo, o Projeto Nós do Bem é formado por pessoas que têm em comum ideais 

de solidariedade e de amor ao próximo, que buscam transformar nosso mundo 

em um lugar melhor para se viver. 
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Onde atuamos? 

Abrigos, hospitais, casas de repouso, ruas e segmentos afins. 

 

Como fazemos? 

Nós realizamos ações estruturadas, previamente organizadas, com objetivos 

específicos, estratégias adequadas às metas, seguindo as orientações de cada local, 

respeitando a rotina e as regras do lugar, conforme combinado com os 

responsáveis, sempre de acordo com as condições de cada ambiente que nos recebe. 

Nossa equipe conta com um coordenador para cada área de atuação que organiza 

nossos encontros e orienta os participantes que vão ao local.  

 

Cão Terapeuta: 

Com o objetivo de contribuir para a melhora de pessoas debilitadas ou 

com necessidades especiais, podemos contar com a ajuda de cães também 

especiais! 

Os cães têm temperamento equilibrado, são dóceis e têm o poder de encantar e 

tocar o coração de quem gosta de animais. 

Os cães podem realizar visitas em instituições que cuidam de crianças, adultos, 

idosos, enfermos ou portadores de deficiência física e/ou intelectual. 

 

Recursos: 

O Projeto Nós do Bem, poderá manter sua estrutura e, inclusive, levar 

mantimentos, vestimentas ou utensílios às pessoas por meio de recursos 

provenientes de doações diretas e/ou parcerias com pessoas físicas e/ou jurídicas. 
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Nós do Bem 

 

 

 

 

 

No mundo a fórmula para se encontrar a felicidade, com esplendor, é uma gota 

de verdade, dentro de um litro de amor. 

O amor é uma força que transforma o destino. 

Chico Xavier 
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Nós! 
 

 

Presidente e Idealizadora: Alessandra Cieri 

 

Vice-presidente, Diretora e 1ª tesoureira: Elizabeth Cieri 

 

Coordenador Geral e 1º Secretário: Guilherme Leal 

 

Levantador de Fundos e 2º Secretário: Andressa Cieri Sartori 

 

2ª tesoureira: Renata Fabiana 

 

Conselheiros Fiscais: Andressa Cieri Sartori, Leonor Cieri, Guilherme Leal  

 

Coordenadora dos Desabrigados: Janaína Maria dos Santos 

 

Coordenadora da Geriatria: Telma Nozari 

 

Coordenadora do Hospital Infantil: Tamares Nayane Liberal Silva 

 

Coordenadora do Abrigo: Priscilla Venerucci 

 

Coordenadora do Departamento Jurídico: Renata Fabiana da Silva 

 

Coordenador de Site e mídias sociais: Sette Marketing) 

 

 

 

 

 

 
 


