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ENCONTRO ANUAL DE VOLUNTÁRIOS
DEVE REUNIR CERCA DE 400 PESSOAS 
PARA COMPARTILHAR EXPERIÊNCIAS
_

Atuar como voluntário é muito mais do que 
doar tempo. É ser agente de transformação 
do meio em que se vive e ajudar a reescrever 
histórias.  E é com esse espírito de mudança, 
de protagonismo, que no dia 25 de novembro, 
o Itaú Unibanco realiza o Encontro Anual de 
Voluntários 2017. A expectativa é que cerca de 
400 pessoas, voluntários de todos os projetos 
do conglomerado, participem do evento.

HISTÓRIAS PARA CONTAR 
depoimentos de voluntários e  
jovens que participam do EVP

_

Rômulo Cézar Melo França tem o 
voluntariado no sangue e muita 
história para contar

“Minha família sempre atuou como voluntária 
em vários projetos e organizações. Então, 
o voluntariado já está no sangue, tanto que 
também atuo em outras instituições. No 
Estudar Vale a Pena, sou voluntário desde 
o primeiro ano do programa aqui em Goiás, 
em 2012. Quem gosta de voluntariado, gosta. 
Não tem meio termo.

É gratificante saber que o tempo investido com os 
jovens participantes do EVP valeu a pena. Outro 
dia recebi uma mensagem de um ex-participante 
do EVP que hoje está na faculdade. Ele disse que o 
que fizemos na escola dele o motivou a continuar 
estudando. Saber disso fortalece minha vontade 
de continuar com o voluntariado. Aliás, é essa 

“É gratificante saber
que o tempo investido com 
os jovens participantes 
do EVP valeu a pena”

 Será um dia para compartilhar experiências, 
conhecer voluntários de todo o país e também 
aprender. Para tornar o Encontro ainda mais 
especial, o encerramento contará com uma 
apresentação musical. 

Participe do Encontro Anual de Voluntários 
2017!  Confirme sua presença, preenchendo 
o formulário neste link.

ENCONTRO
ANUAL DE 
VOLUNTÁRIOS
2017

Quando: 25/11/2017
Hora:  09h às 15h30 
Local:  Villa Blue Tree
 Rua Castro Verde, 266   
 Chácara Santo Antônio
 São Paulo/SP

motivação que me fez convidar e levar convidados 
para o EVP, como minha esposa e meus dois filhos. 
Tenho certeza que jamais vou parar.

Nesses seis anos que participo do EVP muitas
coisas aconteceram, inclusive melhorias no 
próprio programa. Um exemplo é o material 
da segunda aplicação nas escolas. Percebi que 
a orientação sobre cursos técnicos e sites de 
emprego fizeram diferença para os alunos.

Acho uma pena que o EVP não será mais realizado 
em Goiás e ainda acredito que o programa não vai 
parar de verdade. Mas se isso acontecer, tenho um 
projeto de fazer uma pesquisa nas escolas por onde 
o EVP passou para saber qual foi o caminho seguido 
pelos alunos. Minha mãe é professora. Então, eu 
acredito que estudar realmente vale a pena”. 

https://pt.surveymonkey.com/r/inscricao_geral
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ACONTECE NO EVP
_

Final de ano é sempre momento 
de fazer balanço 

Em 2017, o EVP comemora seu segundo ano no 
Espírito Santo com aumento de 70% no número de 
voluntários atuantes, em relação ao ano anterior. 
Boa parte desse resultado se deve à mobilização dos 
próprios voluntários que convidaram pessoas da sua 
rede de relacionamento para participar do programa. 

Dos 46 atuantes, 26% foram convidados. Entre 
os convidados, está a voluntária Ana Claudia Salli 
Pereira. Ela, que já esteve envolvida com outras 
ações sociais, conta que entrou no EVP estimulada 
pela vontade de ajudar jovens. “Fiz meus estudos 
em escola pública e, por isso, eu me identifiquei 

EVP em números - 2017 

Inscritos Capacitados Atuantes 

SP 1.656 1.277 1.115

ES 94 57 46

GO 71 43 49

muito com esse projeto”, comenta Ana, que já 
concluiu pós-graduação. “Doamos pouco e 
recebemos muito”, constata. 

Em São Paulo, a quantidade de voluntários atuantes 
também cresceu. Em 2017, foram 22% a mais que em 
2016. Dos 1.277 capacitados, 1.115 atuaram nas 
51 escolas participantes. 

Em Goiás, o EVP registrou 49 voluntários atuantes, 
neste ano, quando encerra as atividades no Estado. 
Ao longo dos seis anos de programa, foram 
beneficiados 2.693 jovens de 24 escolas. Quem 
quiser continuar com o voluntariado em Goiás 
pode acessar: https://itausocial.org.br/pt-br para 
conhecer outras ações.

Vamos comemorar!

Fim de ano marca um ciclo de dedicação dos 
voluntários do EVP e isso sempre é motivo de 
celebração. No Espírito Santo e em Goiás, o evento 
de encerramento, que contou com a participação de 
muitos voluntários, teve jantar, música e animação. 

Além disso, foram apresentados números sobre a 
atuação do programa nos estados e houve um 
momento de agradecimento aos voluntários que 
fizeram o EVP acontecer em 2017. 

Nos dois Estados, foi realizada a divulgação do
documentário “Nunca me Sonharam”, que pode 
ser acessado pela internet. Na ocasião, foi exibido
o trailer do filme, apresentado pelo Instituto 
Unibanco e produzido pela Maria Farinha. 

Voluntários EVP - Goiás

Voluntários EVP - Espírito Santo

https://itausocial.org.br/pt-br
http://www.videocamp.com/pt/movies/nuncamesonharam
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O MUNDO DO  
VOLUNTARIADO
_

#FICAADICA
_

Maranhão dá um passo à frente no diálogo
com os estudantes da rede pública 

Desde outubro, os jovens da rede pública estadual 
do Maranhão contam com o aplicativo gratuito Minha 
EscolApp. Por meio dele, além dos horários de aulas 
e das notas em cada disciplina, os alunos podem
conhecer os responsáveis pela gestão escolar e 
acessar as informações sobre recursos recebidos,
situação do caixa e valores repassados para serem 
investidos em merenda.

O aplicativo também permite aos alunos avaliar a escola 
e mandar sugestões diretamente para a Secretaria 
de Estado da Educação (Seduc), com opinião – e foto – 
sobre merenda, infraestrutura, gestão escolar e professores. 

Brasil está longe de incluir e manter  
seus jovens nas escolas 

Os dados do estudo “Políticas Públicas para a Redução do 
Abandono e da Evasão Escolar de Jovens”, do economista 
Ricardo Paes de Barros, mostram que o Brasil está longe de 
alcançar a universalização do Ensino Médio, prevista no 
Plano Nacional de Educação para 2016. 

Ao final de 2017, quase três milhões de jovens, entre 15 a 17 
anos, abandonarão os estudos sem concluir o Ensino Médio. 
Há estagnação na matrícula entre os jovens de 15 e 16 anos, 
nos últimos 15 anos. Neste mesmo período, a porcentagem
de jovens de 17 anos fora da escola cresceu seis pontos
percentuais, passando de 34% para 39,8% da população
dessa faixa etária.

Além de dados sobre a evasão escolar, o estudo também
aponta as razões para o desengajamento dos jovens e 
sugere caminhos para o desenvolvimento de políticas
públicas pelos Estados. 

Quer saber mais sobre o estudo? Acesse: 
http://gesta.org.br/tema/engajamento-escolar/ 

 

http://gesta.org.br/tema/engajamento-escolar/

