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RESUMO 

PRODUÇÃO DE JORNALISMO EMPRESARIAL PARA A CENTRAL DE 
VOLUNTÁRIOS EM AÇÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE  

O jornalismo empresarial, tema central deste trabalho, é imprescindível para 
sustentação de um relacionamento transparente e eficaz entre organização e o 
público. Em uma instituição como a Central de Voluntários em Ação (CVA) a 
necessidade de comunicação é fundamental. Por isso, o presente trabalho visa à 
interação com o público externo, atentando-se para o fato de como as informações 
interferem positivamente na relação entre organização e público-alvo. A abordagem 
metodológica aplicada neste trabalho é de pesquisa qualitativa do tipo exploratória, 
utilizando como método a pesquisa-ação. Para a coleta de dados foram adotadas as 
técnicas de pesquisa bibliográfica, entrevistas semiabertas e análise documental. As 
informações coletadas ao longo do trabalho teórico servem como suporte para 
organizar e produzir a peça prática. O conteúdo teórico do curso de Jornalismo foi 
posto em prática a produção de um site e a criação de conta no Facebook, visando 
sistematizar as informações sobre a instituição e provocar na sociedade o interesse 
à prática do voluntariado.  

 
Palavras-chave: Jornalismo Empresarial. Comunicação Empresarial. Comunicação 
Organizacional. Central de Voluntários em Ação. Terceiro Setor. 
 



 

 

ABSTRACT 

PRODUCTION OF BUSINESS JOURNALISM FOR THE CENTRAL  DE 
VOLUNTÁRIOS EM AÇÃO OF PRESIDENTE PRUDENTE 

 
Business journalism, the central theme of this work, is essential to sustain a 
transparent and effective relationship between the organization and the public. In an 
institution such as the Central de Voluntários em Ação (CVA), the need for 
communication is fundamental. Therefore, the present work aims at the interaction 
with the external public, paying attention to the fact that the information interferes 
positively in the relationship between the organization and the target audience. The 
methodological approach applied in this work is qualitative research of the 
exploratory type, using as action-research method. To collect data, the techniques of 
bibliographic research, semi-open interviews and documentary analysis were 
adopted. The information collected during the theoretical work serves as support to 
organize and produce the practical piece. The theoretical content of the Journalism 
course was put into practice the production of a website and the creation of an 
account in Facebook, aiming to systematize information about the institution and 
provoke in society the interest to practice volunteering. 
 
Keywords: Business Journalism. Business Communication. Organizational 
communication. Central de Voluntários em Ação. Third Sector. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Jornalismo Empresarial é um meio utilizado para informar o público 

sobre atividades de uma empresa e ampliar a visibilidade de uma instituição, por 

consequência torná-lo mais conhecido em sua área de abrangência, prestando 

contas e estreitando a relação com seu público interno ou externo.  

Este está presente no âmbito da Comunicação Organizacional. O 

procedimento é utilizado para aprimorar a imagem de uma determinada 

organização, seja ela de primeiro, segundo ou terceiro setor.  Com o objetivo de 

atender uma entidade de terceiro setor, o presente trabalho propõe - cadastrado na 

Pró Reitoria de Extensão e Ação Comunitária, PROEXT, sob o número 08368/2018 -

 por meio do Jornalismo Empresarial e Online, ampliar a imagem institucional da 

organização, informar e estimular o público.  

Com a problematização na comunicação, o grupo teve como objetivo 

ampliar a visibilidade institucional da Central de Voluntários em Ação, CVA, junto à 

comunidade de Presidente Prudente. Para dar início à pesquisa, foi utilizada a 

fundamentação metodológica, que possibilitou delimitar o tema do estudo, os 

objetivos, a justificativa e contribuições pretendidas com o presente trabalho. 

Definiu-se a metodologia com análise de situações fáticas, portanto qualitativa do 

tipo exploratória, através do método de estudo de caso. 

Em seguida, a Comunicação Empresarial e suas vertentes são 

expostas, desde os primórdios até sua chegada ao Brasil, bem como suas 

aplicações e técnicas no terceiro setor, que permitiram melhorar a relação com a 

comunidade e estimular o voluntariado.  

O conceito de Voluntariado e Terceiro Setor são definidos e 

embasados pela história do objeto de estudo deste Trabalho de Conclusão de 

Curso, TCC, a Central de Voluntários em Ação, de Presidente Prudente. A entidade 

existe há 18 anos e busca formar, estimular voluntários e entidades no município.  

 A instituição prudentina é a única que realiza este tipo de trabalho, 

atendendo organizações, hospital, centros comunitários, creches e incentivando a 

comunidade se voluntariar. O objetivo da Central é capacitar interessados para 

atender as entidades que precisam de recursos humanos para manter seu serviço. A 

capacitação acontece por meio de cursos, tornando o indivíduo apto e suprindo as 

necessidades das entidades cadastradas. Entende-se de suma importância que a 
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comunicação no Terceiro Setor seja explorada, porém com o avanço tecnológico, a 

visibilidade institucional da CVA acabou se perdendo, uma vez que não encontrou 

voluntários que realizassem este trabalho, levando em consideração a falta de 

recursos financeiros. As entidades cadastradas ficaram desatualizadas e o contato 

com o público escasso, onde o Jornalismo Empresarial entra para solucionar o 

problema. A Central de Voluntários em Ação não possuía, até a implantação do 

presente trabalho, um canal de comunicação com o público-alvo, defasagem que 

repercutiu reflexo em suas atividades que se tornaram eventuais. 

A internet foi o meio escolhido para estabelecer a comunicação com o 

público, visando às vantagens oferecidas pelos ambientes virtuais, bem como 

redução de custos de produção e disseminação, alcance de público e facilidade de 

acesso. Sendo assim, o grupo encontrou no Wix.com um meio com ferramentas 

simples e essenciais para abastecer informações. A plataforma oferece 

personalização com editor de fácil manuseio, como “arrastar e soltar”. O site é 

otimizado para dispositivos móveis e tem domínio personalizado e gratuito.  

As considerações finais registram os objetivos alcançados, conclusões 

e suplementos importantes, bem como as etapas de produção, execução e 

planejamento. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA 

 

2.1 Problema 

 

A Central de Voluntários em Ação de Presidente Prudente surgiu em 

1999 com o intuito de estimular e capacitar voluntários. A missão da CVA é divulgar 

e fomentar o trabalho voluntário e não de realizar projetos. Para atingir seus 

objetivos, a instituição faz o treinamento de voluntários, ajuda as entidades a realizar 

ações e as auxilia em projetos.  

Entre os anos de 1999 e 2003, a entidade teve grande relevância em 

Presidente Prudente, conforme obtido em entrevista com a presidente Antônia Braz. 

No ano de 2001, em que foi comemorado o Ano Internacional do Voluntariado, a 

Central começou a capacitar os alunos, dando um “boom” nas atividades, sendo o 

principal órgão de auxílio que a cidade tinha para quem queria ser voluntário. A CVA 

captava voluntários, fomentando a cultura, capacitando e preparando o interessado 

para prestar serviço à comunidade, o trabalho voluntário não tem vínculo 

empregatício, dessa forma quem se voluntaria o faz por dedicação. 

A defasagem da visibilidade institucional da Central se deu pela falta de 

comunicação e atualização de dados, que segundo Braz não foi o foco da 

organização, pois não encontrou voluntários para realizar esta atividade, uma vez 

que não tem recursos financeiros.  

Atualmente o uso da internet como canal de comunicação cresceu e o 

perfil de público que a CVA busca captar é o jovem, que segundo o Estatuto da 

Juventude, publicado em 5 de agosto de 2013, designa a pessoa entre 15 e 29 

anos, seguindo tendência internacional. Por isso, a implantação do Jornalismo 

Empresarial supre o abastecimento de informações para o público e estabelece 

contato entre os membros da organização e entidades cadastradas, que se manteve 

inativo por anos. 

Com base no objetivo de estreitar a comunicação, realizando um plano 

de atuação para se comunicar com o voluntário, o grupo procura responder ao 

seguinte problema: como é possível ampliar a visibilidade institucional da CVA junto 

à comunidade de Presidente Prudente? 
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2.2 Justificativa 

 

Esta pesquisa justifica-se academicamente pela necessidade de 

estudar a produção de um site jornalístico voltado a uma entidade do terceiro setor. 

Além disso, a produção de conteúdo jornalístico para internet, assim como a gestão 

de redes sociais é algo que, atualmente, merece mais atenção por causa do futuro 

do jornalismo. A pesquisa além de ajudar as autoras, pode ajudar a futuros 

pesquisadores que se interessem pela Comunicação Organizacional, por meio da 

bibliografia utilizada, dos métodos de pesquisa, da construção e narrativa do texto, 

do plano de comunicação e diagnóstico de resultados. Este trabalho está disponível 

para que alunos da Universidade do Oeste Paulista, Unoeste, o utilizem como aporte 

teórico para suas futuras pesquisas.    

A relevância social justifica-se pelo fato das alunas poderem mostrar à 

população, de forma jornalística, o trabalho e ações que a Central de Voluntários em 

Ação realiza, uma vez que os planos de comunicação anteriores não deram certo 

pela falta de voluntários que pudessem fazer isto, levando em conta a falta de 

recursos financeiros. Os conteúdos produzidos ainda poderão auxiliar e informar 

possíveis voluntários a fazerem parte de uma instituição que ajude ao próximo.  

Em relação às contribuições pessoais, destacam-se as experiências 

que o grupo poderá vivenciar. A exploração de áreas acadêmicas em que as autoras 

deste estudo não estão habituadas irá fazer com que tenham maior conhecimento 

sobre o assunto, além de se relacionar com novas pessoas. O fato de que o trabalho 

ajuda a instituições do terceiro setor cadastradas a terem mais visibilidade e 

possivelmente mais ajuda, traz satisfação às autoras pois, desde o início do projeto 

o termo “ajudar ao próximo” foi algo bastante utilizado. 

 

2.3 Objetivos 

 

2.3.1 Objetivo geral 

 

● Compreender o processo de produção do Jornalismo Empresarial e sua 

aplicação como forma de comunicação em uma entidade do terceiro setor. 
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2.3.2 Objetivos específicos 

 

● Analisar a produção de um site como plataforma de mídia, que tem como 

apoio uma rede social, para estabelecer a relação da Central de Voluntários 

em Ação (CVA) com o público externo, e que por meio do Jornalismo 

Empresarial, visa criar um plano de comunicação que solucione o problema 

de visibilidade da organização; 

● Identificar e analisar os elementos da linguagem jornalística online a serem 

utilizados como ferramentas de comunicação institucional; 

● Fortalecer a imagem da instituição perante ao público; 

● Preparar um site e uma página no Facebook com conteúdo jornalístico com a 

finalidade de apresentar a entidade e noticiar as ações da instituição. 

 

2.4 Metodologia 

 

Para dar origem ao trabalho, o grupo concluiu que o tipo de pesquisa 

mais adequado para auxiliar na produção da peça prática, que tem por intuito 

ampliar a visibilidade da Central de Voluntários em Ação de Presidente Prudente, é 

a qualitativa do tipo exploratória através do método de estudo de caso.  

Inicialmente se faz necessário conceituar a pesquisa, que de acordo 

com Lakatos e Marconi (2010, p.139), “[...] é um procedimento formal, com método 

de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no 

caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”. 

Para estabelecer uma pesquisa é preciso uma metodologia, que 

constitui um estudo necessário para a elaboração do trabalho científico. 

Com a finalidade de atingir os objetivos deste trabalho, o tipo de 

abordagem escolhido foi a pesquisa qualitativa, que acredita na subjetividade e, 

segundo Diehl e Tatim (2004, p.52), ajuda na compreensão e classificação de 

processos dinâmicos vividos pelos grupos na sociedade. Além disso, a pesquisa 

qualitativa pode “[...] contribuir no processo de mudança de dado grupo e possibilitar, 

em maior nível de profundidade, o entendimento das particularidades do 

comportamento dos indivíduos”. (DIEHL; TATIM, 2004, p.52) 
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Em relação aos objetivos, a pesquisa caracteriza-se como exploratória, 

pois ela pode possibilitar uma interação maior com o problema para explicitá-lo ou 

ajudar na construção de hipóteses (DIEHL; TATIM, 2004, p.53). Segundo Gil (2012, 

p.27), “o produto final deste processo passa a ser um problema mais esclarecido, 

passível de investigação mediante procedimentos mais sistematizados”. 

A partir disto o grupo passou a elencar em lista as justificativas para o 

planejamento do trabalho, sendo elas: estabilizar a imagem institucional e 

empresarial, a partir da carência de projetos comunicativos na organização, bem 

como fortalecer as ações comunicativas no terceiro setor de Presidente Prudente. 

Outra justificativa se dá na oportunidade de estágio na área de Jornalismo 

Empresarial na Facopp com foco no trabalho voluntário prudentino, além de 

destacar a função social do jornalista. Estes pontos ajudaram o grupo a definir a 

validade da pesquisa e sua importância. 

O método escolhido foi o estudo de caso por se tratar de: “[...] uma boa 

maneira de introduzir o pesquisador iniciante nas técnicas de pesquisa ao integrar o 

uso de um conjunto de ferramentas para levantamento e análise de informação” 

(SILVA, 2009, p.215). No estudo de caso, qualquer elemento social e seu conjunto 

pode ser abordado sendo ele em um todo ou apenas uma parte.  

Na busca de aprofundamento sobre a proposta deste trabalho, as 

alunas sentiram a necessidade, portanto, de estudar a especificidade da defasagem 

de comunicação na CVA, com isto, entrevistas com a presidência da entidade foram 

essenciais para esclarecer os problemas, os objetivos, até optar pelo melhor tipo de 

método e abordagem.  

Para o levantamento de dados, a pesquisa bibliográfica foi essencial. 

Segundo Gil (2012, p.50), “a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no 

fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais 

ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”. Com esse tipo de 

pesquisa, é possível analisar, nos conteúdos já publicados, a eficácia das técnicas 

jornalísticas na Comunicação Empresarial. Para que a pesquisa bibliográfica seja 

eficaz e compreendida pelas autoras, fichamentos das obras utilizadas serão 

realizados. 

Seguindo a linha de pensamento de Diehl e Tatim (2004, p.53-54), a 

maioria dos casos de pesquisa envolve o levantamento bibliográfico, a realização de 
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entrevistas com pessoas que possuem experiência prática com o problema 

pesquisado e a análise de exemplos que estimulem a compreensão. 

Entrevistas em profundidade do tipo semi-estruturadas foram 

realizadas com a finalidade de aprofundar o conhecimento sobre a empresa do 

ponto de vista da instituição e do público em que ela está interessada. Para Diehl e 

Tatim (2004, p.66), “a entrevista é um encontro entre duas pessoas cujo objetivo é 

que uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto mediante 

uma conversação profissional”. 

Segundo Goldenberg (2013, p.86), “o pesquisador deve ter em mente 

que cada questão precisa estar relacionada aos objetivos de seu estudo”. Uma das 

vantagens da entrevista é que ela “dá oportunidade para a obtenção de dados que 

não se encontram em fontes documentais e que são relevantes e significativos; [...].” 

(DIEHL, TATIM, 2004, p.66).  

No caso deste trabalho, toda a obtenção de dados da organização foi 

levantada a partir de documentos históricos, atas, recortes de mídia, pesquisa 

cientifica e entrevistas. Com isto, tornando possível melhor conhecimento das 

necessidades e limitações da Central de Voluntários em Ação. 

A análise documental também foi utilizada como coleta de dados. De 

acordo com Gil (2012, p.152), ela possui três etapas: a primeira é a fase em que se 

organiza os documentos, a segunda é a exploração do material adquirido, que deve 

ser classificado no processo de organização. A terceira e última fase consiste no 

tratamento dos dados recolhidos, que tem como objetivo validar os dados a fim de 

que possam contribuir para o objetivo da pesquisa. 

Ainda segundo Gil (2012 p.67), a análise documental refere-se aos 

conteúdos publicados em matérias jornalísticas, cartas, relatórios, cartazes e 

panfletos. Para este trabalho, foram analisados os dados disponíveis pela 

presidência em arquivo histórico armazenado na própria instituição. Para fazer a 

análise dos dados obtidos, foi feita a triangulação por meio do cruzamento das 

informações coletadas nas entrevistas e na interpretação de documentos.  

Para aprofundar o entendimento da Comunicação Organizacional, a 

pesquisa bibliográfica é fundamental, uma vez que este ramo do jornalismo é o 

sustento do plano de comunicação deste trabalho, tendo como vertente o Jornalismo 

Empresarial que auxilia no planejamento da transmissão de informações. 
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3 COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 

 
A comunicação é essencial no dia a dia das pessoas e das empresas, 

ambas podem se comunicar por diversas formas, desde linguagens verbais às não 

verbais. No âmbito empresarial a comunicação é feita por comunicadores 

adequados, para que assim a empresa consiga ter uma voz única e consistente. 

Com isto, ela passa a prestar contas de seus atos aos cidadãos, da mesma forma 

que dispõe informações a seu público para que estrategicamente fortaleça 

credibilidade na relação. 

Conforme Rego (1986), a Comunicação Organizacional tem um poder 

expressivo, que legitima a empresa junto à sociedade. Isto torna mais viável e 

aceitável o processo burocrático empresarial, adicionando subjetivamente elementos 

que tornam as relações funcionais da organização mais sociais e racionais. Sendo 

assim, o autor (REGO, 1986, p.17) complementa: 

 

A comunicação, que, enquanto processo transfere simbolicamente ideias 
entre interlocutores, é capaz de, pelo simples fato de existir, gerar 
influências. E mais: exerce, em sua plenitude, um poder que preferimos 
designar de poder expressivo, legitimando outros poderes existentes na 
organização, como o poder remunerativo, o poder normativo e poder 
coercivo. (...) A comunicação como processo e técnica, fundamenta-se nos 
conteúdos de diversas disciplinas do conhecimento humano, intermedia o 
discurso organizacional, ajusta interesses, controla os participantes internos 
e externos, promove, enfim, maior aceitabilidade da ideologia empresarial. 

 

A comunicação organizacional é composta de mensagens internas e 

externas. As informações internas abrangem todos os setores da organização. A 

comunicação externa promove informações integradas, e estão relacionadas à 

postura da empresa em relação à sociedade. A comunicação de uma instituição 

começa com um plano de ação que se inicia com uma avaliação organizacional. 

Depois de concluído o balanço da comunicação e da imagem da empresa, são 

elaboradas as estratégias, os programas e os projetos comunicacionais. 

Este segmento é responsável pela construção e manutenção da 

identidade corporativa da organização, segundo Pimentel (2017, p.53) é responsável 

por zelar a imagem da empresa diante de uma pessoa ou grupo que tem interesse 

em uma empresa, negócio ou serviço, pode ser composto por assessores de 

imprensa e jornalistas, por exemplo. Além disto, a comunicação não deve se 
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restringir apenas em divulgação, mas também em promovê-la com o público, assim 

como seus valores. 

O plano de comunicação deve estar associado ao pensamento estratégico 
da empresa, considerando sua cultura, sua missão, sua visão e seus 
valores. Para isso, é necessário elencar as metas da organização: aumentar 
as vendas; passar maior credibilidade; ganhar visibilidade e novos públicos; 
fidelizar clientes; melhorar a imagem da empresa; o atendimento ao cliente 
e o fluxo de comunicação interna, etc (PIMENTEL, 2017, p.93) 

De acordo com Neves (2009, p.29), a comunicação empresarial é 

muito mais complexa do que parece, envolta por segredos, técnicas, macetes. Desta 

forma, a comunicação deve ser exercida por profissionais responsáveis, uma vez 

que a inteligência, reflexão, estudos de casos, processos, bom senso, velocidade, 

trabalho em grupo e técnicas são fundamentais.  

Luizari (apud MATOS, 2004, p.20-21) procura exemplificar por meio de 

outros autores do assunto, quando se fala de comunicação, poder e sucesso. 

“Comunicação Empresarial é o conjunto de procedimentos e técnicas destinadas à 

troca de informações, difusão de ideias e orientação sobre situações, objetivos, 

metas e procedimentos entre o público interno e externo de uma organização.” 

Os procedimentos e técnicas utilizados no processo de comunicação 

são aplicados estrategicamente, como táticas de organização e preparação para 

determinadas situações, até mesmo aquelas que o planejamento não prevê, por 

exemplo.  

Torquato (1986) tem por estratégias aspectos fundamentais que devem 

ser pensados e sustentados para que a comunicação seja clara na relação empresa-

público e público-empresa.  

 

O planejamento das estratégias, programas e projetos de comunicação 
empresarial requer uma minuciosa leitura do meio ambiente. Incorrem em 
grave erro os comunicadores e profissionais que planejam suas atividades 
sem atentarem para as oportunidades, riscos, ameaças e tendências o 
macro-ambiente. (TORQUATO, 1986, p.111) 

 

A comunicação organizada e estruturada para agir estrategicamente 

pode ser um diferencial em termos de contribuição para a organização, que passa a 

responder com mais eficácia questões e desafios no seu dia-a-dia. Bueno (2014, 

p.21) diz que: “[...] quanto melhor for a capacidade de leitura de cenários, a 

formação cultural, a visão ampliada de mundo e o domínio técnico do profissional de 
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comunicação, melhor será a capacidade de desenvolver soluções complexas de 

comunicação, de se antecipar aos fatos e de propor iniciativas inovadoras diante dos 

desafios.” 

Conforme Pimentel (2007), a comunicação institucional tem por 

objetivo o zelo com a imagem da empresa diante dos stakeholders, isto quer dizer 

que ela é responsável pela construção e pela manutenção da identidade corporativa 

da organização, atendando-se também à sua missão, visão e aos seus valores. Este 

segmento pode ser composto de relações-públicas, assessores de imprensa, 

publicitários, jornalistas, lobistas, profissionais de marketing social e cultura, entre 

outros. 

Para solucionar a defasagem em comunicação com o público externo 

da CVA, a identidade da organização e canais de comunicação foram reformulados 

por jornalistas em formação. Para isto foi necessário entender quais eram as 

necessidades da entidade, bem como estudar qual é o melhor canal para 

estabelecer relação com o público-alvo. Anteriormente a implantação do presente 

trabalho, a CVA não possuía um canal de comunicação e informação, sendo assim 

seu trabalho tornou-se eventual.  

Para Palma (1994, p.46), uma gama de interesses gira em torno de 

uma empresa, com isto, o responsável pela comunicação é quem chamará públicos 

da empresa. Conforme o autor, cada público tem características que determinarão 

estratégias de comunicação adequadas para o uso.  

Uma comunicação efetiva depende de condições básicas, que segundo 

Tomasi (2010, p.34) são: entendimento, persuasão e resposta, e que sem elas a 

comunicação pode ser seriamente afetada. A autora acrescenta que: 

 

[...] se houver desequilíbrio entre os mecanismos de produção, a 
comunicação poderá enfrentar problemas, como: sobrecarga de 
informações, ausência de entendimento da mensagem, falta de convicção, 
ausência de resposta ou respostas negativas e comprometimento da 
imagem e da identidade da empresa. (TOMASI, MEDEIROS, 2010, p.34) 

 

Segundo Neves (2009, p.30), durante muitos anos a comunicação 

empresarial clássica se segmentou em três conjuntos de esforços, sendo eles:  

a) Comunicação de Marketing, para cuidar da marca, dos produtos e 
serviços basicamente voltada para clientes e consumidores; 

b) Comunicação Institucional, que tratava da empresa e se dirigia 
principalmente para formadores de opinião e à opinião pública em geral; 
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c) Comunicação Interna, voltada para o público interno (funcionários e 
familiares). (NEVES, 2009, p.30) 

 

Uma junção de vários elementos ajuda na construção da identidade 

institucional de uma empresa, por exemplo, seus produtos, serviços, 

comportamento, atitude, propaganda, que quando definidos e organizados tornam 

um sistema de comunicação possível. Estes elementos devem permanecer em 

perfeita harmonia, tendo em vista que a falta de um deles pode desgastar a imagem 

da empresa. 

De acordo com Bueno (2015, p.72), a comunicação se inicia pela 

definição de políticas claras e sistematizadas, pelo conhecimento profundo dos 

públicos de interesse e também pelo desenvolvimento de metodologias que 

permitem avaliar ações, planos e estratégias de comunicação.  

No Brasil, a Comunicação Organizacional começou a se tornar 

frequente ao mesmo tempo em que a industrialização no sudeste do país passou a 

se consolidar, no final dos anos 60. Para Torquato (2008), as empresas perceberam 

que havia uma relação importante entre elas e a sociedade. Porém, esta ligação 

poderia ser vista de forma negativa ou positiva. 

Segundo Bueno (2015, p.73), a Comunicação Empresarial brasileira 

continua sendo tática, operacional e tarefeira. O autor diz que as empresas têm 

melhorado lentamente o processo de amadurecimento, em relação a comunicação. 

Atualmente, o setor de comunicação é imprescindível para alcançar os 

objetivos organizacionais. Para Pimentel (2017, p.43), porém, na prática, muitas 

empresas ainda sofrem com a falta de estratégias bem-delimitadas – o que pode 

impedir até mesmo a compreensão de sua cultura -, por não investirem no setor e 

nos profissionais da comunicação.  Segundo a autora:  

 

Realizar um diagnóstico do cenário atual da empresa – de onde ela parte e 
aonde quer chegar – também é fundamental. As perguntas a seguir são 
úteis a esse propósito: Qual o posicionamento da empresa? Do modo como 
a organização age atualmente, é possível chegar ao lugar desejado? Quais 
seus principais objetivos? Que caminho deve percorrer para atingir a 
posição esperada? Como o plano de comunicação pode auxiliar nessa 
caminhada? Quais estratégias contribuirão para esse novo posicionamento 
diante do mercado e dos diferentes stakeholders? É possível prever 
resultados? Quais as possíveis consequências desse processo? 
(PIMENTEL, 2017, p.94) 
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Conhecer o público e determinar uma apresentação de informação 

elaborada que faça com que ele entenda e confie na sua empresa/organização é um 

ponto primordial do plano de comunicação. Conforme Pimentel (2017, p.99), dessa 

forma é possível entender os hábitos empresariais e propor mudanças que 

correspondam à realidade atual. 

Torquato (1986, p.119) aponta a importância de apresentar, informar, 

fazer com que o público conheça o conteúdo de trabalho da organização a ser 

instalada a comunicação empresarial, fazendo com que seja reconhecida pelo 

público. Segundo ele: “As publicações organizacionais se propõem a combater o 

desconhecimento a respeito da empresa e promover a integração entre os públicos 

ligados a ela, ao mesmo tempo em que pretendem projetar a empresa internamente 

e assegurar a boa produtividade [...]”. 

Esse fluxo de informações numa organização não deve circular de 

maneira desarticulada e caótica, com base nisso Tomasi reforça que “[...] recebidas 

ou produzidas, devem encaminhar por um todo sistema de redes e fluxos internos e 

externos. Podem então ser ascendentes, descendentes, horizontais.” (TOMASI, 

MEDEIROS, 2010, p.34). 

Entre os fluxos mencionados, o descendente parte da gestão para 

baixo, ou seja, através dos níveis superiores até os empregados. A comunicação 

ascendente flui dos subordinados para o topo, fornecendo informações aos níveis 

superiores. E por fim, a comunicação horizontal se estabelece entre os diferentes e 

mesmo nível hierárquico, visando a comunicação entre pessoas que estão fora do 

grupo de comando, de forma cooperativa. 

Para que a comunicação ocorra de maneira eficaz é necessária a 

escolha de um canal. Para Tomasi e Medeiros (2010), o canal é um dos itens que 

devem ter maior atenção e cuidado, pois é um fator estratégico e relevante. Porém, 

para que o canal seja adequado, o público-alvo também deve ser analisado. 

Segundo Torquato (2008), quanto mais você conhecer o seu receptor e 

suas preferências, mais eficaz será a comunicação. Ainda na linha de pensamento 

de canais, Torquato diz que com toda a tecnologia disponível, o público prefere “[...] 

canais ágeis, que propiciam rapidez e simultaneidade às comunicações”. 

(TORQUATO, 2008, p.42)  

A comunicação dentro das empresas pode surgir de duas formas: para 

o público interno e para o público externo.  
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Matos (2009, p.72) define o público externo como “[...] clientes, 

fornecedores, acionistas, empresas concorrentes, mídia, governo, órgãos públicos, 

escolas, sindicatos e à sociedade de um modo geral (opinião pública)”. Para Tomasi 

e Medeiros (2008), a maneira como a sociedade vê a empresa, a imagem da 

instituição está relacionada à comunicação externa.  

Já a comunicação interna permite que os colaboradores estejam 

alinhados ao discurso oficial da empresa, que nos momentos de crise pode ser um 

diferencial, pois ajudará o fortalecimento no negócio, prevenindo ou desfazendo 

boatos. Tomasi e Medeiros (2010, p.59) classificam a comunicação interna como 

divulgação de informação que leva todos os empregados a participar com espírito de 

equipe. Para os autores: 

 

Em geral, as mídias internas contam com: vídeos, jornais, revistas, alto-
falantes, painéis eletrônicos, folhetos, displays, jornais-murais, e-mails. 
Enfim, a empresa deve ter consciência de que é preciso comunicar-se com 
o público externo, mas deve também olhar para dentro de si mesma e 
comunicar-se com os empregados (TOMASI, MEDEIROS, 2010, p. 59) 

 

 

Conforme Bueno (2015, p.53), os comunicadores empresariais devem 

se empenhar na construção de:  

 

“[...] um ambiente propício ao debate, à participação, que privilegie o 
desenvolvimento pessoal e profissional e leve em conta as demandas e 
expectativas dos públicos de interesse das organizações e da comunidade 
de maneira geral”. 

 

Com intuito de obter resultados das metas do plano de comunicação, 

as publicações institucionais são valorizas, o objetivo é atender às demandas da 

comunidade e da opinião pública. Isto acontece por conta do desenvolvimento da 

economia e da sociedade. A opção dos jornalistas para as mídias nas organizações, 

segundo Sólio (2011, p. 22) é ferramenta estratégica no desenho dos processos 

comunicacionais da organização. Uma das vertentes responsáveis por estabelecer a 

comunicação é o jornalismo, que permite ao grupo colocar em prática as técnicas no 

site jornalístico da Central de Voluntários em Ação. 
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3.1 Jornalismo Empresarial 

 
O Jornalismo Empresarial está inserido na Comunicação Empresarial, 

sendo o meio escolhido para ser aplicado por este trabalho na CVA. 

Com o crescimento de empresas e organizações, começam a surgir os 

problemas na comunicação. Para Torquato (1989, p.18-19), as publicações de uma 

empresa são destinadas ao público externo e interno. A base da comunicação entre 

a empresa e o público externo é a informação difundida pela comunicação de 

massa, que, segundo Torquato (1989), tem o jornalismo como atividade. “O 

jornalismo é uma atividade de comunicação de massa que tem todas estas 

características: audiência ampla, heterogênea, e anônima; produto público, rápido e 

efêmero; atividade exercida por uma instituição.” (TORQUATO, 1989, p.35)  

O crescimento industrial não atrapalhou somente a comunicação 

interna, com a competição de mercado, as empresas tiveram que aprender a utilizar 

e aumentar os seus mecanismos de comunicação. Assim, de acordo com Torquato 

(1989, p.18), se tornando mais conhecidas e ganharem a preferência do público. 

Conforme Sólio (2011, p.24), o surgimento das primeiras publicações 

organizacionais ocorreu entre as décadas de 1830 e 1840, inicialmente na 

Alemanha e Suíça. Sólio (2011, p.25), diz que o crescimento do jornalismo 

organizacional acompanhou o movimento capitalista industrial. 

No Brasil, o Jornalismo Empresarial surgiu com a implantação e 

desenvolvimento de empresas entre os anos de 1940 e 1960. De acordo com 

Torquato (1989, p.26), isso pode também se associar o crescimento do Jornalismo 

Empresarial ao das Relações Públicas. 

A falta de tecnologia no setor editorial do Brasil atrasou o 

desenvolvimento do Jornalismo Empresarial. “Dessa maneira, foi apenas durante os 

anos 40 e 50, quando também se desenvolveram as indústrias, as Relações 

Públicas e a tecnologia no setor editorial, que o jornalismo empresarial começou a 

firmar-se no país”. (TORQUATO, 1989, p.27) 

Com avanço tecnológico as empresas tiveram que se adequar às 

mudanças, entre elas “[...] veem correio eletrônico, Internet, Intranet e outras 

ferramentas digitais passarem a ser essenciais para seu relacionamento com os 

diversos públicos, internos e externos”. (LEMOS; GÁUDIO, 2011, p.278) 
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Com isso, segundo Lemos e Gáudio (2011, p.279), o profissional que 

trabalha com a comunicação empresarial tem que lidar problemas e “[...] a 

reconhecer o direito de cada um ao acesso às informações que lhe interessam [...] e 

desenvolver maneiras de monitoramento e relacionamento com as redes 

interpessoais que se formam a partir das novas tecnologias de informação.” 

O contexto da organização deve ser estudado em profundidade, as 

necessidades e objetivos. Para Sólio (2011, p.), pensar um jornal organizacional, ou 

mesmo peças gráficas como folders e cartazes, exige muito mais que a manipulação 

de softwares e o uso das cores da organização, ou mesmo da ideia ingênua e 

simplista de seduzir o leitor/consumidor com um discurso simplista. 

O Jornalismo Empresarial permite que a empresa ou instituição estreite 

a relação ao público-alvo, integrando a organização ao contexto da sociedade. 

Jaurês Palma (1994, p.28) diz que se o público da empresa não tiver acesso ou não 

acreditar na autenticidade das notícias divulgadas, a organização será o habitat 

natural do boato. O autor acrescenta que:  

 

O jornalismo empresarial, além de ser uma abertura no mercado de 
trabalho, pode ser extremamente gratificante pela sua função social de 
integrar o empregado no contexto da empresa e a empresa no contexto da 
comunidade. (PALMA, 1994, p.98) 
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4 VOLUNTARIADO: MOVIMENTO NO TERCEIRO SETOR 

 

 O presente capítulo apresenta conceitos do terceiro setor, suas 

técnicas e aplicações, bem como o que é voluntariado e um subitem dedicado a 

instituição que é objeto de estudo deste trabalho, a CVA. 

Voluntário é a palavra que designa a pessoa que tem interesse pessoal 

em dedicar parte do seu tempo a diversas atividades sem remuneração. Esta 

realização pode ser feita por bem-estar pessoal e para o bem-estar social. 

Segundo Dohme (2001, p.17), voluntário é: “[...] a pessoa que doa o 

seu trabalho, suas potencialidades e talentos em uma função que a desafia e 

gratifica em prol da realização de uma ação de natureza social”.  

O voluntário exerce uma função que o faz sentir-se bem, apoiando e 

trabalhando em uma causa que ele acha justa. Para voluntariar-se, inicialmente 

acontece uma identificação pessoal com a causa, como acrescenta Dohme (2001, 

p.19): 

 

[...] muitas pessoas apoiam organizações que utilizaram ou cuja causa 
identifica-se com problemas que tiveram consigo ou com um parente 
próximo. Sua visão altruísta do mundo faz com que trabalhem para que 
outros não venham a sofrer aquilo que elas sofreram. 

 

Conforme Paulino et al. (2006, p.6), o voluntário é motivado também 

por aspirações humanitárias de justiça social e de fortalecimento da cidadania. A 

autora acrescenta que o perfil do voluntário se dá como:  

 

“[...] uma pessoa movida por princípios de solidariedade e altruísmo, 
preocupada em ajudar no desenvolvimento social de sua comunidade e do 
mundo para que haja mais justiça, equilíbrio, paz e respeito com o meio e 
com a sociedade através da participação cidadã.” (PAULINO et al., 2006, 
p.7-8) 

 

O terceiro setor tem, portanto, um espaço fundamental de atuação 

social, que segundo Santos (2012, p.20) se amplia e fortalece cada vez mais, uma 

vez que esse é um campo na qual os próprios cidadãos podem realizar ações e 

projetos dedicados ao interesse da sociedade, isto é, atuar pelo bem de todos, e não 

de um grupo restrito de pessoas. 



27 
 

 

O exercício do voluntariado permite aperfeiçoamento do trabalho em 

equipe, estas causas de interesse social tem a finalidade de melhorar a qualidade 

vida da comunidade. Algumas empresas já fazem do trabalho voluntário um estímulo 

para os funcionários disponibilizando horas e transporte gratuito para realização de 

ações sociais.  

A publicação jornalística intitulada “Como 17 empresas praticam o 

voluntariado, de NET a Santander” 1de Luísa Melo para a Revista Exame em 13 de 

setembro de 2016, aponta que as empresas estimulam seus funcionários a praticar o 

trabalho voluntário através de programas como doações de sangue e construção de 

casas populares, entre outros. Entre as empresas destaque estão Santander, C&A e 

Ericsson, que disponibilizam seus funcionários para ações socioeducativas por meio 

de atividades em escolas estaduais e municipais, ONG‟s e moradores da floresta 

Amazônica. 

De acordo com Goldstein (2007, p.63): “[...] o voluntariado empresarial 

oferece duas grandes vantagens: permite aperfeiçoar habilidades como liderança e 

trabalho em equipe, funcionando como uma espécie de capacitação, e eleva a 

produtividade, em função do aumento da motivação de funcionários”. 

Dohme (2001, p.21) pontua que o trabalho voluntário é uma ação 

espontânea, dessa forma não é coagida por qualquer agente, o que não significa 

que o trabalho dispense regras, planejamento e organização. A autora (DOHME, 

2001, p.22) diz ainda que: 

 

O voluntário desejará ter um trabalho definido, que só contribuirá com o 
desenvolvimento da organização social se estiver dentro de um 
planejamento eficiente. E o fato de não receber contrapartida financeira não 
significa que ele não irá exigir nada. Ele exigirá atenção, respeito e, 
principalmente, motivação.  

 

A reunião destas pessoas gira em torno de uma missão comum, as 

responsabilidades são divididas entre os membros conforme habilidades ou 

estrategicamente e o intuito é somar resultados e eliminar limitações. 

Além de tempo e habilidades, conforme a autora os conhecimentos e 

talento são doados à tarefa realizada, pois: “No voluntariado a motivação é tudo, 

                                                 
1 Disponível em: https://exame.abril.com.br/negocios/voluntariado-e-prioridade-em-muitas-empresas-
de-net-a-dow/#, acesso em 27/05/2018 
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pois estamos diante de um idealista, alguém que para si não quer nada de concreto 

ou material”. (DOHME, 2001, p.105). 

O subitem a seguir trata do terceiro setor, suas vertentes e definições. 

    

4.1 Terceiro setor 

 

Este termo surgiu na década de 1970, nos Estados Unidos, quando 

passou a ser usado por pesquisadores europeus a fim de mencionar um conjunto de 

entidades de finalidade pública, sem objetivo econômico.  

O terceiro setor é constituído por organizações sem fins econômicos, 

não governamentais, que tem por intuito a realização de serviços públicos. O 

primeiro é o governo e o segundo é o privado. 

Segundo Santos (2012, p.14), no Brasil, o terceiro setor passou a ser 

reconhecido a partir do movimento pela Reforma do Estado no ano de 1995, cujo 

propósito seria discutir a busca pela eficiência e eficácia na garantia de proporcionar 

segurança, educação, transporte e outras intervenções necessárias à sociedade 

brasileira. O terceiro setor passa a perceber a necessidade de adotar possibilidades 

de um trabalho colaborativo pelo bem de necessitados. 

Ioschpe et al. (2005, p.25) conceituam o terceiro setor como uma 

expressão como outra qualquer, e que é, principalmente, utilizada para que as 

pessoas reconheçam o seu sentido. É acrescentado que:  

 

[...] o Terceiro Setor é composto de organizações sem fins lucrativos, 
criadas e mantidas pela ênfase na participação voluntária, num âmbito não 
governamental, dando continuidade às práticas tradicionais da caridade, da 
filantropia e do mecenato e expandindo o seu sentido para outros domínios, 
graças, sobretudo, à incorporação do conceito de cidadania e de suas 
múltiplas manifestações na sociedade civil. (IOSCHPE et al., 2005, p.27) 

 

No terceiro setor as práticas geram bens e serviços de caráter público, 

onde de acordo com Santos (2012, p. 20) os atores são: ONGs, associações, 

fundações, entidades de assistência social, educação, saúde, esporte, meio 

ambiente, cultura, ciência e tecnologia, entre outras várias organizações da 

sociedade civil. 

As iniciativas realizadas pelas organizações visam o bem público, os 

serviços são qualificados de forma que não geram lucros e respondem a 

necessidades coletivas, pois: “O Terceiro Setor corresponde às instituições com 
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preocupações e práticas sociais, sem fins lucrativos, que geram bens e serviços de 

caráter público, tais como: ONGs, instituições religiosas, clubes de serviços, 

entidades beneficentes, centros sociais, organizações de voluntariado etc.” 

(REBRATES apud Roberto Novaes Xavier de Lima, 2010, p.16) 

As entidades filantrópicas ajudam a orientar e promover o 

desenvolvimento da comunidade. Em Presidente Prudente estas organizações 

podem ser encontradas através da Central de Voluntários em Ação CVA, da Rede 

Criança Prudente, pela Federação das Entidades Assistenciais de Presidente 

Prudente (Feapp) e pela Rede Social em Presidente Prudente. Estas possuem um 

amplo cadastro de entidades do município. 

A CVA, objeto de estudo deste trabalho, contém em seus registros 67 

cadastros, entre eles estão entidades, escolas, creches, hospitais, entre outros – a 

relação completa de cadastros está no próximo subitem deste trabalho.  

Para traçar um panorama do terceiro setor prudentino, o grupo realizou 

uma pesquisa na Rede Criança (www.recriaprudente.org.br) e OngsBrasil 

(www.ongsbrasil.com.br), identificando um balanço do número de entidades 

existentes.  

A Rede Criança é uma organização que tem compromisso com a 

causa da criança e adolescente de Presidente Prudente, buscando garantir proteção 

integral do público Infanto Juvenil de acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA. Já o site OngsBrasil permite ao internauta encontrar entidades 

de todo o Brasil a partir da cidade e tipo de serviço, além de notícias, cadastro de 

voluntários e doações. Em levantamento, o grupo identificou 42 entidades 

prudentinas, onde 14 não possuem cadastro na Central de Voluntários em Ação. 

Na busca de oferecer prestação de melhores serviços, o terceiro setor 

é responsável por importantes transformações sociais por meio de ações sociais 

e/ou solidárias. Segundo Bocchi (2013, p.15) as organizações sem fins lucrativos 

podem, também, financiar diretamente serviços comunitários, bem como conduzir 

experiências inovadoras e projetos de aplicação prática que poderão ser adotados 

pelos governos e pelas empresas.  

O terceiro setor presta serviços em diversas áreas da sociedade, como 

a saúde e educação, por exemplo. Conforme Santos (2012, p.20), este setor 

abrange ações públicas que saem do domínio estatal e passam a ser encampadas 

por organizações da sociedade civil, desta forma agindo em prol a defesa dos 
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direitos de grupos específicos da comunidade, como mulheres, negros e povos 

indígenas, bem como causas ambientais, esporte, cultura e lazer, entre outros.  

 
O ideal é a conciliação entre interesses e grupos interessados tais como 
governo, iniciativa privada e o Terceiro Setor para que soluções sejam 
pensadas e trabalhadas em prol da construção de uma sociedade mais 
justa e equilibrada para melhor atender às demandas da sociedade em 
geral a partir de políticas públicas que contribuam para minimizar a 
desigualdade social. (SANTOS, 2012, p.52) 

 

A parceria é constantemente evocada no campo do terceiro setor, 

tendo em vista que a cooperação entre organizações privilegia o alcance dos 

mesmos propósitos. 

  

O argumento mais frequente a favor do estabelecimento de parcerias 
baseia-se nas vantagens que cada organização poderia obter com esse tipo 
de relacionamento, entre as quais destacam-se: fortalecimento e ampliação 
da capacidade de ação; realização de projetos e ações conjuntas; troca de 
conhecimentos e aprendizado; compartilhamento de recursos. (Adulis, 
2002, apud BOCCHI, 2013, p.16) 

 

A promoção ao terceiro setor pode se dar por benefícios tributários 

como isenções e também incentivos para doações, onde os fundos são destinados a 

causa da organização. Assim dando estímulo a melhoria de infra-estrutura, onde 

segundo o Manual do Terceiro Setor, organizado pelo Instituto Pro Bono 

(Responsabilidade Social no Direito), aponta que o Poder Público auxilia o terceiro 

setor a chegar ao setor privado como empresas e bancos, que custeiam algumas 

atividades em prol de entidades e projetos. 

Para tanto, definir os objetivos a que se propõe qualquer organização é 

fundamental, principalmente, para executar projetos e funções com mais eficácia. O 

terceiro setor é um veículo para exercer a cidadania. Dohme (2001, p.132) destaca a 

importância da boa relação entre profissionais, voluntários e colaboradores da 

organização social, para a autora, o planejamento, dedicação e boa vontade são a 

resposta para isto.  

De acordo com Bocchi (2013, p.27), para entender a dinâmica interna e 

compreender a atuação social da entidade, é necessário o estudo das modalidades 

institucionais aplicáveis ao terceiro setor. Segundo o autor, durante muitos anos, a 

atuação do terceiro setor foi pouco detalhada, muitas vezes havendo confusões e 

equívocos, por exemplo, sendo confundido com uma empresa ou setor público.  
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Bocchi (2013, p.46) diz que: “Tendendo às suas finalidades, as instituições poderão 

atuar para o atendimento de sua responsabilidade social, segundo alguns modelos 

que possam facilitar sua função privada, porém de interesse público”. 

Uma das estratégias utilizadas no planejamento da organização é a 

comunicação. Para Dohme (2001, p.132): “A comunicação deve levar em conta 

principalmente quem irá recebê-la, pois alguém só comunicará suas ideias quando 

encontrar uma forma para que seu interlocutor as entenda a partir do mesmo ponto 

de vista sob o qual ele as vê”. 

O crescimento do terceiro setor, com expansão de ONGs, fundações e 

associações comunitárias causa a progressiva implementação da democracia 

participativa, estes fatores tratam de um compromisso maior com a comunicação. 

Segundo Ischope et al. (2005, p.157), este avanço também exige 

compromisso maior do jornalismo e da imprensa: “Compromisso que começa pela 

efetiva prática da liberdade de expressão e pela ausência de qualquer censura 

prévia. É livre manifestação de pensamento, sem a qual democracia não há. Neste 

sentido, para a consolidação da democracia convergem o Terceiro Setor e a 

imprensa. Partilham do mesmo ideal” (IOSCHPE, 2005, p.157)   

Esta relação pode ser caracterizada pela convergência, mas não 

somente. A divergência é apontada por Ioschpe et al. (2005, p.158), sendo mais 

presente na relação da imprensa com o terceiro setor:  

 

O Terceiro Setor muito se queixa de uma parte da imprensa incapaz de 
compreenderá prática privada em favor de um objetivo público, que não o 
valoriza, ao contrário, e que frequentemente o atinge com críticas, nem 
sempre consistentes, e que quase sempre conjunturais. (IOSCHPE, et. al., 
2005, p.158) 

 

 Conhecer o público-alvo é um processo importante para delimitar o a 

comunicação entre o terceiro setor e seu público. Conforme a presidente da CVA, 

Antônia Braz2, a central não encontrou voluntários e recursos humanos para inseri-la 

na internet, uma vez que ela não tem recursos financeiros. Antônia destaca que o 

contato com as entidades cadastradas ficou defasado.  

 Segundo a presidente, o intuito é que a comunicação seja estreitada 

com o público, não somente pelo ato de comunicar, mas pela elaboração de um 

                                                 
2Antônia Braz. Diretora da CVA. Entrevista sobre a história da instituição concedida em 04 de maio de 
2017. 
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plano de atuação, captando voluntários. A partir de entrevista obtida pelas alunas 

com a presidente, Antônia deixa claro o objetivo de chegar as pessoas mais jovens. 

“Acredito que eles virão e vão contribuir muito com as entidades, é o que falta 

mesmo, é a nossa organização enquanto entidades de estar unidas e saber onde 

tem essas pessoas que estão ofertando trabalho voluntário, quem precisa. Então 

organizamos a oferta e demanda”. 

 

4.2 Central de Voluntários em Ação 

 

Segundo o documento de fundação da Central de Voluntários em 

Ação, (ANEXO B) de Presidente Prudente é uma organização não governamental de 

natureza social sem fins lucrativos e de utilidade pública. Surgiu em 1999 com o 

intuito de informar e capacitar voluntários. De acordo com a atual diretora da 

entidade, Antônia Braz, o tema voluntariado estava em alta na época, pois a lei do 

voluntariado, nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, foi sancionada pelo presidente 

Fernando Henrique Cardoso. O texto, que já foi alterado, dizia que: 

 

Art. 1
o
  Considera-se serviço voluntário, para os fins desta Lei, a atividade 

não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer 
natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos 
cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à 
pessoa. 
 
 

Como era um tema de interesse público, na época várias palestras 

sobre o voluntariado ocorriam por todo o país, o que chamou a atenção de muitas 

pessoas à cerca do assunto. Uma delas foi a ex-primeira dama Maria Auxiliadora 

Freitas Constantino, esposa do ex-prefeito de Presidente Prudente, Paulo 

Constantino, que exerceu dois mandatos, de 1977 a 1980 e 1989 a 1992. 

Auxiliadora, juntamente com um grupo de 11 voluntários e o apoio do prefeito 

municipal da ocasião, Mauro Bragato e com um grande incentivo do Programa 

Voluntários da Comunidade Solidária deu início as atividades voluntárias, tornando-

se juridicamente reconhecida em 13 de outubro de 1999. 

O projeto nacional “Programa Voluntários da Comunidade Solidária”, 

que serviu de base para a CVA (ANEXO B), foi sancionado pelo decreto 1.366 de 12 

de janeiro de 1995, e tinha como objetivo “coordenar as ações governamentais 

voltadas para o atendimento da parcela da população que não dispõe de meios para 
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prover suas necessidades básicas e, em especial, o combate à fome e à pobreza.” 

Segundo Cardoso (apud PERES, 2005, p.5), o programa visava “contribuir na 

articulação da sociedade brasileira, mobilizando recursos humanos, técnicos e 

financeiros para o combate eficiente à pobreza e à exclusão social.” Porém, em 

2002 o “Voluntários da Comunidade Solidária” foi encerrado e substituído pelo 

programa “Fome Zero” em 2003. 

A missão da CVA, de acordo com o histórico da instituição (ANEXO B) 

e com a diretora Antônia Braz, é divulgar e fomentar a cultura do trabalho voluntário 

e capacitar os possíveis voluntários e entidades que podem recebê-los. Porém, a 

instituição não é responsável por realizar projetos, mas sim, auxiliá-los e divulgá-los. 

Para atingir seus objetivos, a CVA oferece alguns cursos de capacitação, são eles, 

“Formação para atuar como voluntário”, “Motivações para o voluntário”, “Como 

gerenciar os voluntários na instituição”, o último voltado para as entidades que 

necessitam do auxílio na administração de pessoas.  

Durante seus primeiros anos, 1999 a 2003, a entidade esteve presente 

na mídia prudentina (ANEXO B), na época, além de estar em evidência por auxiliar 

às instituições cadastradas, a Central também era notícia por sua vontade de 

informar e capacitar pessoas. 

Ainda acordo com a diretora Antônia Braz, houve alguns problemas de 

informação relacionados à CVA, como por exemplo, trabalhadores de hospitais que 

se sentiram ameaçados pelos voluntários, pois pensavam que iam perder seus 

empregos para eles. A instituição ajudou a informar que o trabalho voluntário não 

tem vínculo empregatício e que quem se voluntaria, o faz por dedicação. 

Segundo a ex-diretora da instituição, Júlia Terezinha da Silva Santos3, 

no início não foi fácil organizar a Central, porém com muito esforço e força de 

vontade, eles conseguiram doações para ajudar o crescimento do voluntariado na 

cidade. O convite para assumir a liderança partiu da ex-primeira dama Maria 

Auxiliadora Constantino, porque já tinha conhecimento do trabalho de Julia. Como 

diretora, participou de eventos e palestras sobre o tema no Brasil, inclusive alguns 

congressos internacionais.  

Ainda de acordo com Santos, o município de Presidente Prudente foi 

um dos primeiros a ter uma central para acolher e direcionar os voluntários e ajudou 

                                                 
3
 Júlia Terezinha da Silva Santos. Ex-diretora da CVA. Entrevista sobre a história da instituição via 

email, concedida em 03 de outubro de 2017. 
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a outras cidades a formarem as suas centrais. Em âmbito nacional, a CVA era citada 

como referência no tema voluntariado, o que fez com que a visibilidade da instituição 

crescesse e se firmasse como marca. 

O voluntariado ainda é um tema muito discutido pela sociedade. 

Porém, em Presidente Prudente, novas ONGs surgiram e começaram a procurar 

voluntários através de outros meios que não fosse a CVA. Por apenas realizar o 

cadastramento de novos voluntários e não realizar ações, a entidade foi perdendo a 

força de marca que tinha na sociedade. De acordo com Antônia Braz, isso ocorreu 

por causa da mudança no perfil do público e também por não saber como utilizar as 

novas tecnologias, como a internet, para fazer divulgações de palestras e 

cadastramentos, “realmente a gente não focou nisso e como os voluntários da 

Central eram na maioria das vezes, de mais idade, eles não tinham domínio da 

tecnologia igual a um jovem”. 

Ao realizar uma pesquisa documental sobre a Central na mídia 

prudentina, foi visto que a partir de 2005, a entidade apareceu somente quando 

anunciava as vagas disponíveis para voluntários nas instituições cadastradas.  Em 

uma entrevista cedida a um grupo de alunos da Facopp para um trabalho de 

telejornalismo4, Antônia declarou que há uma defasagem na divulgação da CVA nas 

redes sociais, o que prejudica o trabalho.  

Como o objetivo do presente trabalho é realizar comunicação 

organizacional na Central, também foi pesquisado o que já havia sido feito para 

ajudar no contato com o público. De acordo com Braz, a conexão era realizada 

através de folders e panfletos que eram entregues em palestras e ações em que 

entidade estava presente.  

Em 2008, um trabalho de conclusão de curso, TCC, com o foco em 

Assessoria de Imprensa, AI, foi realizado com a CVA, intitulado de “Central de 

Voluntários em Ação: Assessoria de Imprensa em prol da responsabilidade social”. 

O grupo formado por Bruno Benetti Sales Camargo, Darlene Fernanda Paiola, Naira 

Calvo Amaral e Natália Vilatoro Martorini, tinha como objetivo “implantar uma 

assessoria de imprensa na Central de Voluntários em Ação, a fim de estabelecer 

                                                 
4 Telejovem Solidariedade 1ª edição, publicado em 26 de abril de 2016, no canal da TV Facopp 
Online. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZiF5DVDIc7w&index=15&list=PL5_ZJwZ2ZkKmoNYlk7d5Qgghrex
DyI0iG Acesso em: 27/05/2018 
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uma comunicação eficaz, transformadora e catalisadora entre a entidade, os 

voluntários e a sociedade”. (CAMARGO, B. et al. 2008, p.16) 

O trabalho teve foco no relacionamento da entidade com a mídia, 

porém já ressaltava naquela época, há 9 anos, os problemas na parte de 

comunicação interna e externa e a falta de divulgação entre o público jovem. O 

grupo de 2008 praticou somente a parte de assessoria de imprensa, que por falta de 

uma pessoa capacitada na área não teve continuidade.   

Nas considerações finais, ficou como sugestão a criação de um site 

para cadastrar e distribuir voluntários e uma house organ para os voluntários 

cadastrados, porém por falta de orientação e verbas da própria entidade, o trabalho 

não teve continuidade até o momento.  

Como o objetivo do presente trabalho é de fortalecer as relações da 

CVA com o público externo através de um site e fazer a divulgações da entidade em 

redes sociais, pode-se observar que tem um caráter diferente do trabalho anterior, 

fazendo com que o projeto de 2008 tenha continuidade através do novo TCC.  

Atualmente, a CVA encontra-se localizada na Rua Rui Barbosa, 578, 

no centro de Presidente Prudente. No entanto, não há sinalização que indique a 

atuação da Central no local, o que dificulta ainda mais a sua comunicação com o 

público e o contato com os serviços oferecidos pela instituição.  

Para realizar o cadastro, o possível voluntário deve ter mais de 16 anos 

e estar disposto a realizar os trabalhos disponíveis. Ainda de acordo com Braz, o 

indivíduo não precisa ter uma formação profissional, basta ter força de vontade, “um 

cozinheiro pode trabalhar na cozinha e uma pessoa sem formação na área, pode 

ajudá-lo”. 

Dentre os serviços oferecidos pela CVA estão: 

 Cadastro de entidades que necessitem do trabalho solidário; 

 Encaminhamento de voluntários para as entidades; 

 Palestras e cursos de capacitação voltados à população em geral; 

 Palestra e capacitação voltadas às entidades 

A CVA conta hoje com 26 entidades cadastradas, entre elas ONGs,  

Ação Social e Educacional Creche Walter Figueiredo 

Associação Bezerra de Menezes - Creche Mei Mei 
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Associação de Apoio ao Paciente Renal Crônico – CARIM 

Associação Peregrinação do Rosário 

Associação Prudentina de Prevenção a Aids - APPA 

Associação Prudentina para prevenção dos Vícios e Recuperação de vidas - 

Esquadrão da Vida 

Associação Bethel - Projeto Mão Amiga 

Associação de Apoio ao Fissurado Labio-palatal de Pres. Prudente e Região – 

AFIPP 

Beco da Esperança 

Casa da Sopa Francisco de Assis - CASOFA 

Centro Comunitário e Educacional Programa LBV - Legião da Boa Vontade 

Centro Comunitário Santo Antonio 

Colônia Santa Clara 

Diretoria de ensino 

Família Tra Noi 

Fundação Mirim 

Make a Smile 

Paróquia São Judas Tadeu 

Paróquia São Paulo Apostolo 

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes 

Pastoral Social Padre José de Anchieta 

Pastoral Social Santa Edwiges/Centro Social Santa Edwiges 

Rede Feminina de Combate ao Câncer (AMIGAS DO PEITO) 

Sociedade Civil Lar dos Meninos 

União das Pessoas com Deficiência - Unipode  

 

Existem também algumas escolas da rede pública cadastradas, mas 

segundo Braz, o vínculo com essas escolas muda de acordo com o secretário 

municipal da educação em exercício. 

De acordo com a coordenadora da Associação Prudentina de 

Prevenção à AIDS, APPA, Carla Diana5, até 2010, a instituição contava com o apoio 

da Central para cadastrar e direcionar voluntários, porém pode-se observar que 

                                                 
5
 Carla Diana. Coordenadora da Associação Prudentina de Prevenção à AIDS. Entrevista sobre o 

vínculo da instituição com a CVA, concedida em 09 de novembro de 2017. 
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houve um declínio no número de voluntários e disponibilidade dos mesmos ao 

trabalho filantrópico. Ao entrar em contato com outras entidades, o grupo percebeu 

que existe uma falha na comunicação da Central com as outras instituições. 

Segundo Sumaia Pereira6, uma das fundadoras da Associação de Apoio ao Paciente 

Renal Crônico, Carim, a CVA foi importante na fundação da associação, e como 

estavam sediadas no mesmo prédio, a comunicação era direta. Com o passar dos 

anos e mudanças na gestão, o contato foi perdido, porém ainda há interesse em 

reconectar-se à instituição.   

A entidade já contou com 2780 voluntários cadastrados, porém, com a 

falta de divulgação de trabalhos, o número exato de pessoas que atuam no presente 

momento não pode ser definido. 

Como o objetivo do presente trabalho é de fortalecer as relações da 

CVA com o público externo através de um site e fazer a divulgações da entidade em 

redes sociais, pode-se observar que tem um caráter diferente do trabalho anterior, 

fazendo com que o projeto de 2008 tenha continuidade através do novo TCC.  

 O próximo capítulo irá tratar sobre o Jornalismo Online, que será 

aplicado no site da Central de Voluntários em Ação.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Sumaia Pereira. Fundadora Associação de Apoio ao Paciente Renal Crônico, Carim. Entrevista 

sobre o vínculo da entidade com a CVA, concedida em 17 de novembro de 2017. 
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5 JORNALISMO ONLINE  

 

O objetivo deste capítulo é apresentar conceitos da Internet, 

webjornalismo, sua história, características e ferramentas. A Internet é a plataforma 

da peça prática desta pesquisa. 

A escolha do grupo pela internet se deu pelo alcance amplo de público 

e necessidades da CVA, permitindo ainda o ingresso da organização nas redes 

sociais por meio do Facebook, a fim de captar jovens, motivá-lo a se voluntariar e 

capacitá-lo para atender o terceiro setor prudentino. 

O site pode ser executado através da rede mundial de computadores, 

por recursos visuais e audiovisuais e informações na esfera jornalística. Com as 

novas tecnologias houve mudanças nas diferentes linguagens e canais de 

divulgação. 

Todos estes recursos tecnológicos ficam à disposição de qualquer 

pessoa que acessar um computador com internet. Este feito foi um marco para o 

desenvolvimento da disseminação de informação.   

Spyer (2007, p.21) aponta que a Internet é uma mídia diferente das 

outras porque possibilita a comunicação simultânea e de duas vias entre várias 

pessoas.  Ele diz que entre as vantagens oferecidas pelos ambientes virtuais para 

compartilhamento de informações estão algumas como: Redução no custo de 

produção e disseminação; redução do esforço de coordenação; ampliação do 

benefício, ou seja, o valor que pode ser extraído de bens públicos aumenta na 

medida em que o bem online nunca será escasso; redução no número de envolvidos 

na produção. 

Com o avanço das tecnologias, o profissional da era digital requer 

constante evolução diante os novos modelos do mercado de trabalho, é necessário 

que ele aproveite as oportunidades que surgem. 

A Internet como fim comercial ocorreu no Brasil em 1995. O sucesso 

do seu uso atingiu todos os âmbitos da sociedade.  

Pinho (2003, p.9) diz que:  

 

[...] a expansão verdadeiramente vertiginosa da Internet no país (e, 
naturalmente, em todo o mundo) foi estimulada pelo contínuo e maciço 
ingresso no ciberespaço de governos, organizações, instituições e 
empresas comerciais, industriais e de serviços. 
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De acordo com Moherdaui (2007, p.25), “No Brasil, as empresas 

jornalísticas entraram na rede a partir de iniciativas isoladas como as do Grupo O 

Estado de S. Paulo (http://www.agestado.com.br), que investe em serviços 

especializados de informação desde os anos 1980)”. Atualmente o endereço da 

Agência Estado é: www.broadcast.com.br.  

Com a expansão da tecnologia, os inventos surgem com o intuito de 

facilitar a relação pessoal. A comunicação entre jornalista, fonte e leitor se estreita, 

de forma mais rápida. Além disto, a busca de ideias e informações para notícias é 

mais ágil. 

A evolução tecnológica no âmbito das organizações, por meio da 

interação propiciada pelas redes sociais marca a possibilidade de relacionamento 

entre públicos, que segundo Bueno et al. (2015, p.69) diminui as distâncias entre os 

interlocutores, potencializando cada voz e, consequentemente, contribuindo para um 

processo comunicacional mais horizontalizado. 

O autor (BUENO et al. 2015, p.69) diz que: 

 

Não é novidade a existência de redes sociais que permitem o contato entre 
indivíduos, a troca de experiências, a busca de informações, a divulgação 
de fatos e acontecimentos, mas o mundo virtual, a expansão da web, 
significou um marco nesse processo de comunicação 0 advento das redes 
sociais digitais impactou de tal forma os relacionamentos que se fala hoje 
em redes sociais como se antes nunca tivessem existido. 
 

 

Conforme Martino (2015, p.44), a internet e as mídias digitais abriram 

espaços de interação em comunidade até então desconhecidos, aumentando as 

possibilidades de estabelecimento de laços entre seres humanos. 

A utilização da internet como canal de comunicação facilitou a 

interação entre as pessoas em geral, permitindo até mesmo que o mundo 

corporativo migrasse para internet e suas ferramentas. Para Silva (2012, p.20), o 

mundo virtual tem oferecido ferramentas para vendas, compras, negócios, entre 

outras atividades. Com isto os sites e redes sociais impulsionam a competitividade 

no mercado. 

Silva (2012, p.20) diz que: “Por isso, esses canais passaram a ser 

considerados ferramentas estratégicas do ponto de vista da „sobrevivência‟ da 

marca, do produto e do serviço oferecido”. 

http://www.broadcast.com.br/
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As redes sociais passaram a ser ferramenta estratégica para captar 

leitores. Para Martino (2015, p.56), nas redes sociais os vínculos entre os indivíduos 

tendem a ser fluídos e rápidos, pois a flexibilidade das redes constrói um laço entre 

os participantes. Martino diz que: 

 

Redes sociais podem ser entendidas como um tipo de relação entre seres 
humanos pautada pela flexibilidade de sua estrutura e pela dinâmica entre 
seus participantes. Apesar de relativamente antiga nas ciências humanas, a 
ideia de rede ganhou mais força quando a tecnologia auxiliou a construção 
de redes sociais conectadas pela internet, definidas pela interação via 
mídias digitais. (MARTINO, 2015, p.55) 

 

A internet, segundo Martino (2015, p.90) se destaca pelas 

possibilidades de interação entre públicos diferentes, de discutir assuntos de 

interesse geral e de participação política nos vários sentidos desta expressão. 

Com o efeito obtido pelas versões online de revistas e jornais norte-

americanos e ingleses, o jornalismo digital se expandiu. O primeiro a realizar uma 

cobertura virtual foi o Jornal do Brasil (http://www.jb.com.br). 

Para Moherdaui (2007, p.128) o jornalismo digital classifica-se em 

algumas fases, são elas: 

 

[...] primeira fase, sustentada pela reprodução dos conteúdos dos meios 
impressos; segunda fase, quando mesmo submetido à metáfora do 
impresso, são desenvolvidos novos tipos de produtos ao jornalismo online; 
terceira fase, quando são lançadas iniciativas tanto empresariais quanto 
editoriais adaptadas às características do ciberespaço, sendo que 
Boczkowski inclui nesta terceira faz, jornalismo digital com base em bancos 
de dados inteligentes. 

 

O conceito do jornalismo online pode ser entendido pela transmissão 

de informação especifica para a web. Para Pinho, ele designa o material jornalístico 

produzido na Web. Nesta plataforma ele é multimídia, os dados podem ser 

veiculados de diferentes maneiras, como: texto, som e imagem, oferecendo notícias, 

entretenimento, serviços e negócios. 

Conforme Pinho (2003, p.53) outra vantagem está em: 

 

[...]os custos de produção da televisão e mesmo da mídia impressa são 
bastante elevados. Relativamente, a Internet é pouco dispendiosa. Depois 
dos investimentos iniciais em hardware e software, o uso da rede tem um 
custo pequeno: publicar uma informação na World Wide Web ou enviar uma 
mensagem de correio eletrônico geram despesas irrisórias mesmo 
comparadas com as tarifas telefônicas de longa distância. 

http://www.jb.com.br/
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A presença do jornalismo na internet é sustentada pela grande 

disponibilidade de informação e conteúdo em tempo real, tanto que se destaca a 

migração de jornais e revistas para a rede. 

Para Ferrari (2007, p.15), no Brasil o caráter noticioso dos primeiros 

portais de informação, oriundos de empresas jornalísticas, criou leitores ávidos por 

informações escritas, ansiosos para ver reproduzida na tela impressa a 

instantaneidade do rádio.  

Conforme o leitor tem acesso as funções da internet como sites, 

portais, blogs, e-mail, entre outros, o padrão de comunicação se modifica, ele torna-

se mais interativo: 

 

[...] a notícia on-line possui a capacidade de fazer com que o usuário se 
sinta diretamente parte do processo jornalístico. Isso pode acontecer de 
diversas maneiras: pela troca de e-mails entre leitores e jornalistas, pela 
disponibilização da opinião dos usuários, como é feito em sites que abrigam 
fóruns de discussões, por meio de chats com jornalistas, etc. 
(MOHERDAUI, 2007, p.129) 

 

O texto é ferramenta importante e indispensável no jornalismo. Um 

bom texto seduz o leitor, para Rodrigues (2001, p.23) ele funciona da seguinte 

forma: “O visitante espera ser seduzido a conhecer o site, assim como o consumidor 

em um shopping center deseja ser atraído por uma boa vitrine”. 

Assim como em todos os meios de comunicação, o jornalismo online 

requer planejamento, pesquisa, organização e cuidado especial com o texto, 

segundo Moherdaui (2007, p.154-155): “Conteúdo produzido para a Web requer 

alguns elementos próprios à escrita digital. É preciso uma equipe com redator, editor 

e grupo técnico – incluindo especialista em multimídia”. 

Para que o texto seja bem construído e atrativo, é preciso definir as 

ideias com clareza. Desorganização pode gerar conflitos na interpretação e 

informações equivocadas. Segundo Silva (2012, p.32), é fundamental que cada um 

dos parágrafos esteja relacionado ao seguinte e assim sucessivamente. O autor diz 

que:  

 

Seguindo a tendência de valorizar uma informação ágil e precisa, as 
organizações passaram a empregar textos mais concisos ou „enxutos‟. 
Pode-se definir a concisão como a expressão do pensamento em poucas 
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palavras, com o objetivo de evitar excesso empregado para impressionar o 
leitor (SILVA, 2012, p.40) 

 

Rodrigues (2001, p.8) diz que escrever para a Web é uma arte, para o 

autor, princípios como objetividade, navegabilidade e visibilidade são mandamentos 

do webwriting, estas características fazem do conteúdo mais aperitivo. Segundo ele 

(RODRIGUES, 2001, p.8): "[...] escrever para a Web é nada mais que espelhar a 

internet em todos os seus atributos, e dessa maneira, continua a valer a velha 

máxima de que, na Rede nada é definitivo". 

O ideal é que os navegadores sejam conduzidos para uma experiência 

agradável, gerando conhecimento. Conforme Ferrari (2007, p.145) os profissionais 

da comunicação devem pensar na amplitude de possibilidades de leitura que se 

pode oferecer no ciberespaço, sem ser superficial. 

A estrutura mais comum utilizada na rede é a da pirâmide invertida, 

onde a notícia é organizada do ponto de maior importância para o de menor 

relevância, assim o leitor é captado imediatamente. A partir do fato mais importante, 

quem decide continuar navegando ou não é o internauta. 

O passo a passo para a notícia na Web é o mesmo em todo o âmbito 

jornalístico, ou seja, deve responder no lide perguntas básicas como: o quê, quem, 

quando, onde, como e por quê. O leitor deve sentir confiança nas informações que o 

jornalista publica em sua página, ele deve saber que sua matéria é verdadeira, 

assim o jornalismo reforça credibilidade com o público. 

 

Escrever é uma aptidão como qualquer outra, e não um sopro do Espírito 
Santo, que nos transforma em semideuses, e exatamente por isso, 
precisamos treinar, treinar, treinar – e, principalmente, enxergar, o que é 
preciso melhorar em nossos textos. E aprender novos estilos, novas 
maneiras de elaborar uma matéria e por aí vai. (RODRIGUES, 2001, p.94) 

 

De acordo com Lage (2006, p.45), o texto jornalístico tem de conter 

informação conceitual, o que significa suprimir usos linguísticos pobres de valores. 

Para o autor, a linguagem deve ser constantemente atualizada, se relacionando aos 

objetivos, o modo e as condições de produção de texto. 

Para desenvolvimento de veículo online, a dominação das técnicas 

para um bom texto que atraia o leitor e uma boa organização do espaço virtual é 

primordial. Uma das plataformas disponibilizadas na Internet é o site, composto por 

páginas e links que facilitam a navegação do internauta. Neste meio alguns 
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recursos, chamados de camadas no sítio eletrônico, são utilizados para 

apresentação da informação, sendo eles: a home, que é o espaço de área central, 

as seções internas e canais e conteúdo e uma combinação dos elementos. 

Conforme Ferrari (2010, p.39), “conteúdo” é a base dos acessos nos sites, até 

mesmo mais do que os serviços: 

 

Os elementos que compõem o conteúdo on-line vão muito além dos 
tradicionalmente utilizados na cobertura impressa, textos, fotos e gráficos. 
Pode-se adicionar sequência de vídeos, áudio e ilustração animadas. Até 
mesmo o texto deixou de ser definitivo, um e-mail com comentários ou um 
novo ponto de vista, tornando-se, assim, parte da cobertura jornalística 

 

Assim como os impressos, o online também requer conceitos de 

diagramação e planejamentos gráficos. 

O design do site e da notícia apresentada é uma das ferramentas que 

constitui o processo de criação do jornalismo online, ele faz parte do planejamento 

do projeto editorial. O autor Pinho (2003, p.155) aponta que o design na Web requer 

alto nível de talento, experiência e técnica, ele acrescenta que:  

 

Muitos dos princípios que os designers usaram nos meios tradicionais, 
sejam impressos ou eletrônicos, continuam sendo válidos na Web. Ainda é 
preciso captar a atenção do olhar do visitante e criar uma composição 
correta entre elementos como tipos, fontes e ilustrações (PINHO, 2003, 
p.155) 

 

Para Moherdaui (2007, p.159), a informação para ser apresentada na 

Web deve-se determinar a sua estrutura narrativa e então utilizar ferramentas que 

melhorem a navegação, a autora (MOHERDAUI, 2007, p.159) diz que: 

 

O designer deve ter em mente, antes de tudo, a forma pela qual o usuário 
irá interagir com o site e qual será o seu passo seguinte. O design de 
websites envolve, em larga medida, facilitar a navegação do usuário por 
suas páginas e o estabelecimento de uma estrutura que permita ao usuário 
encontrar rapidamente aquilo que precisa [...]. 

 

Para que o site se destaque, o design e a usabilidade dele devem ser 

impecáveis. A criatividade é fundamental, de acordo com Matos (2004, p.18): “É 

preciso conhecer alguns conceitos básicos de design e de comunicação visual 

também. Pode parecer simples, mas pesquisas demonstram que poucos 

webdesigners usam consagrados conceitos de design para criar suas páginas.” 
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Além disto, a organização das informações é essencial para que o 

conteúdo seja encontrado facilmente na página, colocar-se no lugar do leitor é um 

dos primeiros passos para definir a abordagem de design que o site terá. 

 
É preciso levar em consideração o que as pessoas irão procurar quando 
chegarem ao seu site, e como tornar essa procura mais fácil possível. Antes 
de começar, faça um projeto com todas as seções e subseções que o site 
pode vir a ter, e depois organize-as de forma que, para se atingir uma 
página de conteúdo, não seja necessário dar mais do que 3 ou 4 cliques. 
(MATOS, 2004, p.18) 

 

Elementos como: cor, perspectiva, acessibilidade, usabilidade, 

expressões, leitura e estética, são fundamentais para o site. 

 Para Carrion (2008, p.3) a abordagem das cores assegura sensações 

das pessoas que as veem, ou seja, cada uma das cores tem uma característica, que 

tem uma influência sobre todos: “As cores tanto servem para acalmar quanto para 

estimular. As cores quentes (vermelha e laranja) podem trazer estímulos e ânimo às 

pessoas. Já as frias (azul e verde) podem acalmar e trazer leveza. Mas tudo isso 

depende de como as pessoas reagem a essas cores”. (CARRION, 2008, p.3) 

Conforme Williams (2013, p.13), os elementos visuais do design devem 

permear por toda a peça, cores, formas, texturas, relações de espaço, espessura 

das linhas, fontes, tamanhos, conceitos gráficos etc, pois a organização fortalece a 

unidade. O autor acrescenta que: 

 

Itens relacionados uns com os outros devem ser agrupados. Quando vários 
itens estão próximos, eles se tornam uma unidade visual em vez de 
diversas unidades separadas. Isso ajuda a organizar as informações, reduz 
a confusão e dá ao leitor uma estrutura clara. (WILLIAMS, 2013, p.13) 
 
 

Para eficiência da comunicação visual alguns recursos técnicos são 

colocados em prática. A acessibilidade se dá por meio da facilidade de interação, ou 

seja, o intuito é tornar computadores e Internet mais acessível para portadores de 

deficiência, por exemplo. 

Carrion (2008, p. 54) acrescenta que: 

 

Usabilidade é aplicada para que os usuários naveguem sem dificuldades 
em websites ou consigam um aproveitamento em softwares. É definida 
como a qualidade de interação de uma interface e seu 
usuário.Acessibilidade é o termo usado para definir usabilidade para as 
pessoas  
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No item a seguir apresentamos o projeto editorial deste trabalho. 
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6 PROJETO EDITORIAL 

 

            Para informar e organizar as atividades realizadas pela CVA, Central 

de Voluntários em Ação, o grupo propõe, como peça prática do presente trabalho de 

pesquisa, a criação de um site jornalístico voltado a divulgação e visibilidade da 

Central.  

  “Projeto Editorial” é fundamental para organização e planejamento de 

qualquer produto jornalístico, o intuito é orientar as ações executadas. 

  Este projeto trata da implantação do site da CVA, que será hospedado 

na plataforma Wix.com, que oferece hospedagem gratuita e permite a mesma 

segurança da hospedagem paga. Na qual, o objetivo é trazer informações sobre 

atividades, dinâmica, estimulo e informações históricas para voluntários ou 

interessados em se voluntariar.  

            O Wix oferece personalização com editor de fácil manuseio, como 

“arrastar e soltar”. O site é otimizado para dispositivos móveis e tem domínio 

personalizado.  

            O domínio gratuito do Wix é uma maneira simples e rápida de colocar 

o site online. Dessa forma, inclui o seu site com um endereço Wix, por exemplo, 

seunome.wix.com/NomeDoSeuSite. O site também permite que se tenha um 

domínio personalizado, por transferência ou obtendo um novo domínio.  

Em seu design a plataforma disponibiliza ferramentas como mais de 

500 modelos de templates; editor de imagens; acervo de imagens em galerias com a 

possibilidade da criação de mais de 40 delas; o menu âncora é fixo e corresponde 

as páginas principais do site; os elementos fixos na página permanecem no mesmo 

lugar quando os visitantes rolam os alterarem o tamanho da tela; as páginas são 

ilimitadas, podendo criar subpáginas que mantém o site organizado e esteticamente 

agradável. 

O número de matérias publicadas no site, a partir de março de 2018 

fica definido como três por semana. Os assuntos devem caminhar por alguma 

factualidade, cunho histórico e assuntos diversificados que envolvam o voluntariado. 

  Voluntariado é a palavra que designa a pessoa que tem interesse 

pessoal em dedicar parte do seu tempo a diversas atividades sem remuneração, por 

bem-estar pessoal ou social. A função do voluntariado é exercida a partir do terceiro 



47 
 

 

setor, que é constituído por organizações sem fins lucrativos, não governamentais, 

que tem por intuito a realização de serviços públicos. 

  Uma das estratégias do planejamento dentro de uma organização é a 

comunicação, que segundo Dohme (2001, p. 132): “deve levar em conta 

principalmente quem irá recebe-la, pois alguém só comunicará suas ideias quando 

encontrar uma forma para que seu interlocutor as entenda a partir do mesmo ponto 

de vista sob o qual ele as vê”. 

  A CVA não possuia, ainda, um canal de comunicação com os 

voluntariados e entidades cadastradas. A Central de Voluntários em Ação é uma 

organização governamental de natureza social sem fins lucrativos e de utilidade 

pública. Sendo assim o foco é exclusivamente as ações realizadas pela entidade e 

estimulo aos novos e futuros voluntariados. O período de manutenção da página foi 

definido de janeiro a maio de 2018. 

  Junto da escolha do público, surge a necessidade de dar ao produto 

um valor de caráter informativo, com linguagem atrativa. A visibilidade da página 

será voltada a comunidade citada anteriormente, direta ou indiretamente ligadas à 

CVA. 

  O ambiente escolhido para a implantação (online), pode ser acessado 

facilmente por meio de computadores e celular em casa, na escola, no trabalho e 

atualmente, em alguns locais, gratuitamente.  

 

6.1. Objetivos 

 

6.1.1 Objetivo geral 

 

  • Produção de site como plataforma de mídia tendo como apoio uma 

rede social, para estabelecer a relação da Central de Voluntários em Ação (CVA) 

com o público externo. 

 

6.1.2 Objetivos específicos 
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  • O foco é reproduzir as atividades da Central por meio da produção de 

um site e ampliar a visibilidade da mesma com a comunidade, captar voluntários, 

contribuir para a sociedade e entidades prudentinas e estimular o voluntariado.  

  • As matérias serão distribuídas por meio das seguintes editorias: 

História: Matérias de cunho histórico, fatos memoráveis, histórias de 

ex-integrantes, relatos de trabalhos voluntários realizados a partir da Central, criação 

das parcerias com voluntários e comunidade. 

Quem somos: Apresentação do projeto e da CVA. 

Agenda: Calendário das atividades realizadas pela Central e entidades 

cadastradas. 

Notícia: Factuais ou não, que se referem as atividades e projetos da 

CVA.  

Parceiros: contato e lista de entidades cadastradas na Central. 

• Desenvolvimento de funções como editor de texto, repórter, 

fotojornalista. 

            • Vivenciar a prática do jornalismo online, passando por todas as 

etapas de execução do produto jornalístico e aplicar a teoria vista ao longo do curso 

e da produção deste projeto. 

 

6.1.3 Justificativa 

 

  A fim de aproximar as pessoas e fornecer um grande índice de 

informações, o meio online estabelece estratégias e plataformas de divulgação, que 

incluem redes sociais, tornando o contato quase que imediato e atualizado com o 

público. 

  Por meio deste estudo, aprofundando o segmento online (site e página 

no Facebook), o intuito do grupo é agregar conhecimento, desenvolver o material 

estudado ao longo do curso e acrescentar o acervo da universidade o conteúdo 

sobre um produto jornalístico desenvolvido para o terceiro setor. 

  Este trabalho deve ressaltar para os voluntariados, bem como para 

toda a comunidade, a realização dos trabalhos desenvolvidos pela Central de 

Voluntários em Ação, destacando a importância e o envolvimento de voluntários e 

entidades parceiras. 
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  O envolvimento das estudantes deste projeto com a Central e o 

trabalho desenvolvido por ela é fundamental, promovendo e fortalecendo a 

visibilidade da mesma.  

  O jornalismo deve contribuir para essa organização por meio de 

informações necessárias para que o público esteja a par do que acontece dentro da 

Central. 

 

6.1.4 Público-alvo 

 

  Uma parte do público-alvo do site da CVA constitui-se de pessoas 

envolvidas com o Terceiro Setor em Presidente Prudente, direta ou indiretamente. 

  O público atingido deve ser externo a organização. Visto que, a 

ampliação da visibilidade da Central é objetivo deste estudo. Conforme as 

necessidades da organização, apontadas pela presidente Antônia Braz, o público foi 

definido “Jovem”, que conforme o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) constitui 

de pessoas entre 15 e 29 anos. 

            O objetivo que é que voluntários em atividade, interessados em se 

voluntariar, mídia e pessoas que busquem informações históricas da Central sejam 

atendidas. 

   Levando em consideração o fácil acesso à internet, o site da CVA 

pode atingir a qualquer classe que tenha disponibilidade de conectar-se. Em tese, o 

conteúdo publicado será de interesse dos voluntários e entidades cadastradas. 

 

6.1.5 Recursos técnicos 

 

   As ferramentas utilizadas para desenvolvimento do trabalho são: 

computadores, softwares de edição de imagens e texto e acesso à internet. Os itens 

utilizados são de propriedade das integrantes do grupo e dos laboratórios da 

Universidade para uso dos alunos da Facopp. 

   A plataforma Wix.com, escolhida para hospedagem deste site possui 

domínio e hospedagem gratuitos, além de ferramentas de edição e design – 
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conteúdo disponível no item “Planejamento” – além de mais 500 templates 

disponíveis conforme temas e serviços. 

 

6.1.6 Recursos financeiros 

 

  Os recursos financeiros consistem na impressão e encadernação deste 

trabalho, ligações telefônicas e locomoção que é custeado pelas integrantes do 

grupo em partes iguais. A hospedagem do site no Wix é gratuita. 

 

6.1.7 Recursos humanos 

 

  A equipe do site é composta pelas formandas em jornalismo Aline 

Aparecida Fernandes Rocha, Bruna Akemi Gimenes Sugano e Isabele Karine Silva. 

As funções a serem desenvolvidas pelas integrantes do grupo serão: repórter e 

fotojornalista – realização de entrevistas, coberturas, galerias de imagens; edição de 

texto, abastecimento do site e otimização da página no Facebook; pauteiro e 

produtor – direcionamento para o repórter, levantamento de informações, pesquisa e 

agendamentos, sendo as atividades rotativas conforme a disponibilidade do grupo. 
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7 PROJETO GRÁFICO 

 

  A intenção do grupo é que o público jovem, masculino e feminino, se 

identifique com a proposta da Central e contribua com o objetivo do site que é 

ampliar a visibilidade institucional da organização, fomentando o trabalho voluntário 

e captando novos voluntariados para as entidades cadastradas. Por isso as 

novidades devem estimular este público. 

Após o diagnóstico da comunicação e necessidades da organização, 

foi possível ao grupo definir informações técnicas de design como: estética do site, 

capa, cores e tipografia.  

A utilização de itens de multimídia nas matérias fica atrelada a 

importância do conteúdo. Além disto, o leitor deve absorver o conteúdo a ele 

exposto. Com isso, a compreensão da mensagem deve ser imediata, a leitura 

depende da forma em que a linguagem textual é empregada.  

Para criação do site proposto por este projeto foi utilizada a plataforma 

Wix, que proporciona um editor online para elaboração de sites com facilidade, 

gratuitamente ou a partir de pacotes privados.  As autoras do presente estudo 

entenderam que a plataforma pode fazer com que visitantes que busquem 

informações do voluntariado e desejam se voluntariar, estagiários que possam 

desenvolver estágio supervisionado com orientação do professor Homéro Ferreira e 

todas as pessoas que tem interesse pelos temas publicados possam aproveitar o 

site e conteúdo de forma completa, por isso sua escolha. 

O template definido para o site pode ser facilmente encontrado na Wix, 

como modelo pronto. Basta pesquisar por “Clínica Médica” na busca de templates 

para encontrar este em questão. O modelo é o que melhor atende as necessidades 

técnicas e estéticas da entidade. Os modelos prontos de template da Wix podem ser 

editados e salvos, assim o criador terá mais praticidade na construção estética do 

seu site. 

 

7.1 Escolha do template 
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O template do site foi escolhido de modo colaborativo entre o grupo e a 

presidente da entidade, Antônia Braz. O conhecimento jornalístico foi fundamental 

para entender as necessidades e arquitetura do site de modo a comportar o 

conteúdo jornalístico multimídiatico (texto, foto, vídeo). 

Em relação a interação com o usuário, além da página para contato por e-

mail, o site conta com a opção de comentários e compartilhamentos pela rede social 

Facebook. 

 
           FIGURA 1: Cabeçalho 

 
            Fonte: https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp 
 
 

FIGURA 2: Rodapé 

 
          Fonte: https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp 
 

          
 
 
 
 
 
 
 

https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp
https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp
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 FIGURA 3: Página no Facebook 

 
Fonte: facebook.com/centraldevoluntariospp 

 

7.1.1 Cores 

 

A escolha das cores é criteriosa, além disto, alguns fatores estéticos, 

psicológicos e sociais devem ser levados em consideração. 

Conforme Williams e Tollet (2001, p.151), esta discussão sobre a 

estética da cor, deve provavelmente incluir a teoria da cor, a psicologia da cor, 

modelos de cor, rodas de cores e o gerenciamento de cores. Para os autores: “Uma 

paleta limitada de cores, ou esquema de cores, pode ser muito atraente, 

acrescentando sentimentos de sofisticação e organização” (WILLIAMS; TOLLET, 

2001, p.151). 

A cor pode ser uma facilitadora da leitura do conteúdo publicado, bem 

como dificultar seu entendimento. Sobre a cor como informação e o jornalismo, 

Guimarães (2003, p.29), os princípios das cores podem ser a organização, chamar 

atenção, destacar, criar planos de percepção, hierarquizar informações, direcionar 

leitura, etc. Além disto o autor diz que: “[...] a simples organização por meio de cores 

pode também transferir significados e valores para cada grupo de informações que 

àquela cor foi subordinado” (GUIMARÃES, 2003, p.29). 
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Guimarães (2003, p.27) diz que, nos textos visuais, principalmente os 

jornalísticos, as cores desempenham funções especificas que podem se dividir em 

dois grupos: “[...] um que compreende as sintaxes e as relações taxionômicas, cujos 

princípios de organização são pragmáticos, como organizar, chamar a atenção, 

destacar, criar planos de percepção, hierarquizar informações, direcionar a leitura, 

etc., e outro que compreende as relações semânticas, como ambientar, simbolizar, 

conotar ou denotar” (2003, p.27). 

Dessa forma, uma simples organização de informações por meio das 

cores pode também transferir significados para cada grupo de informações. Para 

Guimarães (2004, p.2), as cores tornaram-se uma grande alavanca dos meios de 

comunicação, em parte pelo grande fator de apelo das mensagens imagéticas. 

Conforme o autor: “A cor, com certeza, será uma das razões deste sequestro do 

nosso olhar” (2005, p.3) 

Este site tem como cores principais o branco, preto, amarelo, roxo e 

cinza, para dar destaque a leitura. Foi definida para o background a cor branca, pois 

facilita a leitura das informações. 

Conforme Williams (2008, p.94), as cores que se posicionam em 

opostos exatos no círculo cromático são complementares, como é o caso do 

amarelo e roxo, por estas cores serem tão opostas, geralmente costumam funcionar 

melhor quando juntas, principalmente quando uma está em maior evidência que a 

outra. O autor complementa que: “[...] essa é a grande diversão de saber como usar 

o círculo cromático, você pode usar essas combinações esquisitas com alegria e 

saber que tem permissão para isso. Elas realmente trabalham bem juntas” () 

Sobre a cor amarela, Heller (2013, p.155) diz que se relaciona muito 

bem ao branco e suas propriedades são a “luz” e “leveza”. Para a autora o amarelo 

é a mais clara e mais leve das cores cromáticas. Ela diz sobre a cor que: “[...] Seu 

efeito é leve, pois parece vir de cima. Um quarto com o teto amarelo tem um efeito 

agradável, como se estivesse inundado por luz solar. Também a luz de uma 

lâmpada amarela; quanto mais amarela, mais natural e bonita” (HELLER, 2013, 

p.155). A autora acrescenta (2013, p.122) que o roxo sempre esteve ligado a 

soberania dos reis, e que por muito tempo essa cor não enfeitava adereços comuns. 

Segundo Williams (2008, p.102) a tonalidade nas cores refere-se à 

qualidade particular de brilho, profundidade e pureza de qualquer cor. Sendo assim, 

as cores de tonalidades opostas se encaixam melhor, ou seja, conforme o autor 
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cores como o amarelo e roxo juntos causam um pouco de sombreamento que 

separa os dois elementos perfeitamente. 

 

7.1.2 Logo 

 

A logo da Central por muitos anos se manteve desatualizada. Com o 

novo sistema de comunicação, surgiu também a necessidade de reformular a 

identidade visual da entidade. 

 

FIGURA 4: Logo antiga 

 

Fonte: Arquivo CVA 

 

A imagem em preto e vermelho passa agora a ter uma nova cor, o 

amarelo. A reformulação da logo se tornou possível a partir do apoio do estagiário 

da Facopp na área de social media, Victor Burani. Após apresentar a sugestão de 

reformulação à presidente e ser aprovada. O grupo estabeleceu reuniões com os 

estagiários para criação do novo visual da logo da CVA, hoje oficialmente aprovado.  
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FIGURA 5: Nova logo 

 
 

7.1.3 Cabeçalho 

 
O cabeçalho é parte superior da página que comporta a logo, nome da 

entidade, endereço e telefone. Esta parte da tela nunca muda, independente da 

página que o usuário acessar dentro do site. 

 

           FIGURA 1: Cabeçalho 

 
            Fonte: https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp 
 

 

7.1.4 Menu 

Os menus de navegação são a representação de hiperlinks que 

direcionam o internauta a outras páginas do site, neste site se encontra da seguinte 

forma: História, Quem somos, Agenda, Notícias, Parceiros. 

Os cabeçalho e rodapé não são alterados, eles permanecem os 

mesmos. A estrutura alterada no site é a central onde se encontram as notícias, por 

isto é alterada conforma conteúdo disponível. 

https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp


57 
 

 

FIGURA 6: Menu 

 
Fonte: https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp 

 

7.1.5 Página Home 

 

FIGURA 7: Página Home 

 
Fonte: https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp 
 

FIGURA 8: Página Home 

 
Fonte: https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp 

 

O capítulo a seguir traz o memorial descritivo de todo o trabalho, 

incluindo os acertos e erros durante o percurso. 

 

 

 

https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp
https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp
https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp
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8 MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Neste capítulo é descrito detalhadamente todos os passos da 

realização deste trabalho durante a produção teórica que servirá para abastecer a 

elaboração da peça prática que consistirá no desenvolvimento de um site, uma 

página no Facebook e a proposta do serviço de Assessoria de Imprensa da Central 

de Voluntários em Ação. 

As alunas Bruna Akemi Gimenes Sugano e Isabele Karine Silva deram 

inicio ao projeto durante o 6° termo, no período de fevereiro a julho de 2017, quando 

o pré-projeto foi aprovado pela banca de qualificação, sendo definido como 

orientador escolhido, entre os professores presentes, Homéro Ferreira.  

No início do mês de agosto, no 7° termo, a aluna Aline Aparecida 

Fernandes Rocha retornou aos estudos após ter trancado um semestre do curso. A 

partir dos trabalhos apresentados, por questão de afinidade com o tema, passou a 

integrar o grupo a convite das demais integrantes. 

O pré-projeto propunha um blog como plataforma de jornalismo dentro 

da Central de Voluntários em Ação. O professor orientador sugeriu então um site e 

uma página em rede social. O site ao invés do blog, por possibilitar melhor 

distribuição do material postado. A página social visando atrair usuários da rede para 

o site. As duas plataformas também servirão para abrigar o conteúdo produzido pela 

Assessoria de Imprensa. Sugestões bem recebidas pelo grupo. 

Aline e Bruna ficaram responsáveis em produzir toda a escrita deste 

trabalho, revezando os capítulos e unificando a linguagem do texto. Para aporte 

teórico foi fundamental o apoio de fichamentos de bibliografia, feitos pelo grupo; e a 

busca de informações em arquivos e documentos realizada por Bruna e Isabele. 

A presidente da CVA Antônia Braz disponibilizou arquivos e 

documentos para que o grupo analisasse, resgatasse a história e utilizasse como 

aporte teórico para este trabalho. A Central abrange cadastros de entidades, 

escolas, paróquias, projetos, creches, centros comunitários, para os quais indica e 

também qualifica voluntários. 

Entre os arquivos disponibilizados pela presidente se encontram atas 

da entidade, fotografias, recorte de notícias, quadros de homenagens. Todos os 

itens foram copiados e arquivados junto às entrevistas realizadas com Antônia Braz 

e a ex-presidente da CVA Júlia Terezinha da Silva Santos. 
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As decisões visando a peça prática deste trabalho foram todas em 

conjunto com o orientador durante as orientações, todas às quartas-feiras no final da 

tarde; além dos frequentes entendimentos mantidos por e-mail e mensagens trocas 

em grupo de Whatsapp. Todos os itens estão no subcapítulo 5.1 Projeto Editorial 

deste trabalho. Foram definidas como editorias para disponibilizar o material no site 

os seguintes tópicos: História, Quem Somos, Agenda, Notícias e Parceiros, sendo o 

produto factual ou não, publicado na íntegra no site e Facebook. 

As funções desenvolvidas pelas integrantes do grupo foram: repórter e 

fotojornalista – realização de entrevistas, coberturas, galerias de imagens; edição de 

texto, abastecimento do site e otimização da página no Facebook; pauteiro e 

produtor – direcionamento para o repórter, levantamento de informações, pesquisa e 

agendamentos, sendo as atividades rotativas conforme a disponibilidade do grupo. 

O grupo optou pela Wix.com para hospedar o site da CVA, pois oferece 

facilidade de manuseio, opções de design conforme o tema do site e hospedagem 

gratuita. As ferramentas são de fácil acesso e o site também pode ser acessado por 

smartphones. 

A primeira experiência das alunas com o Wix foi às ferramentas de 

testes disponíveis pelo site, pelos quais o internauta pode editar páginas e encontrar 

o design que mais se adequa a seu produto, com modelos específicos para cada 

área de atuação, como empresas, portfólio pessoal, site de compras, entre outros.  

Nos meses de janeiro e fevereiro o grupo se dedicou a reformulação da 

identidade visual da logo da Central que estava desatualizada há anos. As alunas e 

a presidente da entidade Antônia Braz, decidiram então uma mudança nas cores e 

formas da logo, anteriormente nas cores preto e vermelho, passando para amarelo e 

preto. 

A reformulação da logo se deu em parceria com o alunos de 

publicidade  Vitor Burani, estagiário de social media da Facopp, que possibilitaram a 

nova identidade da CVA, que oficialmente possui as cores preto e amarelo. Para isto 

encontros semanais foram agendados na Agência Facopp entre as alunas Aline e 

Bruna com os estagiários.  

Durante esta primeira etapa, também houve orientação para 

direcionamento de correções das normas ABNT (espaçamentos, parágrafos, 

citações, etc) com a professora Maria Luísa Hoffmann; o que foi fundamental para 
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que o trabalho estivesse dentro das condições necessárias, realizada neste trabalho 

pela aluna Bruna. 

Durante o período de agosto a dezembro de 2017, todos os gastos 

foram mantidos pelas integrantes: impressão, encadernação, locomoção e ligações 

telefônicas.  

A realização deste trabalho foi prazerosa, mesmo diante de algumas 

dificuldades encontradas, como foi o caso da demora na obtenção dos documentos 

solicitados à CVA, já que a responsável passou por um período atribulado com o 

lançamento de um livro de sua autoria, as atividades de sua escola e os problemas 

com dois furtos nas dependências da mesma. 

Este trabalho possibilitou às integrantes do grupo se sentirem na 

condição de repórter em busca de informações para elaborar o aporte teórico que 

dará sustentação à produção da peça prática. 

Após o período de férias, no dia 09 de fevereiro de 2018, foi realizada 

uma reunião na sede da CVA, em novo endereço, com a presidente Antônia Braz 

para definições importantes para a próxima etapa. 

Durante o encontro, a aluna Bruna Sugano apresentou a presidente 

cinco possíveis templates escolhidos pelo grupo. Ao escolher o template que melhor 

atendia as necessidades do site, Braz concordou com uma nova paleta de cores 

(que anteriormente eram preto e vermelho) e reformulação do logo, que era o 

mesmo por muitos anos.  

As cores do site foram definidas em branco, preto, cinza, roxo e 

amarelo. Possibilitando dar uma nova cara a identidade visual da entidade, agora 

com preto e amarelo. 

Em 28 de fevereiro de 2018, as alunas Aline e Bruna se reuniram para 

a criação do site e sua identidade visual. Após pesquisas e testes de cores, a “cara” 

do site foi definida. Sendo assim dado aval pelo professor orientador Homero 

Ferreira para início das publicações das matérias semanais. 

As publicações se iniciaram na semana seguinte, sendo assim 

abastecendo o site com três matérias semanais desenvolvidas pelo grupo, bem 

como atualização de agenda e entidades cadastradas, com supervisão do professor 

Homéro Ferreira. 

As funções foram rotativas entre as alunas Aline e Bruna que 

abasteceram o site e o Facebook ao longo das semanas, a aluna Isabele 
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desenvolveu entrevistas para as matérias. Para realização dos textos, o grupo se 

baseou em um caderno de pautas para organização das atividades.  

Após atraso na atualização da lista de entidades cadastradas à CVA, 

que deveria ter sido totalmente atualizada no mês de janeiro pela aluna Isabele 

Silva, e que foi parcialmente entregada no dia 25 de abril, onde quatro entidades 

foram atualizadas no mesmo dia pela aluna Bruna Sugano. Após a conclusão da 

lista, foi possível anexar ao site para que finalmente os internautas pudessem 

conhecer todas as organizações cadastradas no sistema da Central e assim 

encontrar a que mais se identifica, além de conhecer novos trabalhos. 

O site da CVA possibilitou maior visibilidade aos trabalhos 

desenvolvidos pela organização e entidades cadastradas, além disto a página no 

Facebook divulgou o site de maneira dinâmica, onde o público pode compartilhar, 

curtir e encontrar as matérias do site. O número de pessoas alcançadas foi de em 

média 7.090 pessoas, 224 envolvimentos com as publicações, 626 seguidores e 622 

curtidas na fanpage, até o momento. 

O lançamento oficial do site ocorreu no dia 16 de maio de 2018, em um 

evento da Coordenadoria da Juventude e, contou com a presença do prefeito Nelson 

Bugalho, da ex-primeira-dama Maria Auxiliadora Constantino, da diretora da CVA 

Antônia Braz e de representantes do grêmio estudantil de Presidente Prudente. A 

aluna Bruna Sugano foi quem fez o lançamento e explicou sobre o trabalho. No 

evento, também foi anunciado que a CVA irá ter uma sala própria junto à 

Coordenadoria da Juventude, localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 2.150. 

Conforme previsto, o professor orientador deste trabalho se coloca à 

disposição com a Central de Voluntários em Ação, para que alunos do sétimo e 

oitavo termo realizem estágio supervisionado com supervisão do mesmo. Sugerimos 

a utilização do site a partir do segundo semestre de 2018, onde deverão os alunos 

manter o abastecimento de publicações no site e exercer a função de Assessoria de 

Imprensa proposta no TCC intitulado “Central de Voluntários em Ação: Assessoria 

de Imprensa em prol da responsabilidade social” de 2008, disponível na hemeroteca 

da Facopp.  

No dia 21 de maio de 2018, ficou decidido que as alunas do 7º termo 

de Jornalismo, Andressa Aguiar, Ingrid Rocha e Maiara Pava irão realizar o estágio 

supervisionado no segundo semestre de 2018. Para que isso aconteça da melhor 

forma possível, as alunas já começaram a acompanhar o site e ajudar em algumas 
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matérias. Também participaram da capacitação na Coordenadoria da Juventude, 

futura sede da CVA. 

Para os alunos interessados no estágio supervisionado em jornalismo 

empresarial da CVA que totaliza 100 horas, deverão no início do semestre procurar 

ao professor supervisor para declarar interesse. Os alunos passarão por um 

processo de seleção com produção de matérias no segmento voluntariado que 

serão analisadas, sendo que dois deles serão selecionados para o estágio. 

O capítulo a seguir traz as considerações finais do trabalho, ou seja, os 

objetivos alcançados, as conclusões e suplementos importantes. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A partir dos conceitos teóricos de Comunicação Organizacional, 

Jornalismo Empresarial, Jornalismo Online e Terceiro Setor, o TCC “Produção de 

Jornalismo Empresarial para a Central de Voluntários em Ação de Presidente 

Prudente” foi desenvolvido para amplificar a visibilidade de uma instituição, mas 

também para incentivar e contribuir para pesquisas e extensão, cooperando ainda 

para futuros pesquisadores na área de Comunicação Empresarial. 

Este trabalho comprova a viabilidade da implantação de Comunicação 

Organizacional por meio do Jornalismo na CVA, para que a comunicação evolua 

frente a ampliação da sua visibilidade. Anteriormente, em 2008, um Trabalho de 

Conclusão de Curso já propunha AI na Central, deixando em aberto para futuros 

pesquisadores a criação de um site explorando a house organ. 

A partir dos documentos disponibilizados pela Central, como recortes 

da mídia, atas e documentos históricos, o grupo identificou diversas falhas de 

comunicação, como a desatualização de dados e o contato escasso com as 

entidades cadastradas, voluntários e comunidade. Tornando assim, a proposta 

adequada e possível.  

A vivência teórico-prática dentro do Jornalismo permitiu as integrantes 

do grupo maior conhecimento e estímulo para que a proposta fosse atingida. Através 

da comunicação, a entidade pode promover mais ações e incentivo aos futuros e 

novos voluntários, prestando contas e serviço à comunidade. 

Para a entidade ter as necessidades atendidas, o grupo entendeu a 

importância do serviço de Jornalismo Empresarial dentro da Central, uma vez que 

ela não possuía um canal de informações com o público.  

O intuito do grupo deste TCC é deixar em aberto, após a sua 

conclusão, a possibilidade de continuidade da pesquisa para futuros pesquisadores 

interessados no Jornalismo Empresarial voltado ao terceiro setor.  

  O site da CVA possibilitou maior visibilidade aos trabalhos 

desenvolvidos pela organização e entidades cadastradas, além disto a página no 

Facebook divulgou o site de maneira dinâmica, onde o público pode compartilhar. 

Com a imagem institucional da entidade inserida novamente no mundo 

do voluntariado, o alcance e força da mesma tornou-se visível. Em três meses de 

atividades do site e redes sociais, 15 pessoas fizeram cadastro para tornarem-se 
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voluntários, os mesmos devem ser capacitados para atender as entidades 

cadastradas. 

A atualização de cadastros resultou em 26 entidades prudentinas no 

sistema da CVA, com três delas sendo novos cadastros, um deles a primeira ONG 

de proteção animal. 

Com isto, o grupo identificou que a comunicação em entidade do 

terceiro setor com profissionalismo é possível e efetiva.  

O terceiro setor mantém relação direta com serviços públicos e 

humanos e a comunicação é peça chave no planejamento de suas ações, para além 

de noticiar, mas de fomentar, humanizar e estimular o voluntariado. 

         Assim também se espera que este Trabalho de Conclusão de Curso 

tenha contribuído para a comunidade acadêmica e que sirva como estímulo para 

que novas ações sejam executadas na área do Jornalismo Empresarial empregado 

ao Terceiro Setor. 

       Por fim, é de suma importância para as integrantes e orientador deste 

trabalho que a ele seja dado continuidade. Pois entende-se que os estudos na área 

do Jornalismo no Terceiro Setor devem ser explorados. Por isto, o site da CVA 

permanecerá como objeto de estágio supervisionado de 100 horas para alunos de 

sétimo e oitavo termo.  
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Júlia Terezinha da Silva Santos, ex-diretora da CVA. 
Atuou entre 1998 e 2004. Entrevista em 03/10/2017. 
 
Por que você decidiu ser voluntária da CVA? 
J: Quando muito jovem, eu via o movimento na igreja, admirava os meninos e 
meninas buscando possibilidade de ajudar às pessoas. Naquele tempo, era 
alimentos, era médico, era até mesmo roupa, que nada difere do todos nós fazemos 
hoje. Eu como voluntária, estou sempre buscando possibilidades de ajuda porque 
solução, nós só mostramos o caminho. Ser voluntária é assumir responsabilidade e 
cumpri-las, jamais deixar alguém esperando, principalmente criança ou idoso. 
Porque você sendo voluntário, além de ajudar você se ajuda. Existem algumas 
pessoas que dizem não saber agir voluntariamente mas, o voluntário está ajudando 
quando ele mostra na rua que não devemos jogar lixo na rua, no bueiro, etc. É uma 
ação simples mas é uma ação voluntária e importante. 
 
Como era a CVA na época em que você estava atuando? 
J: Ser voluntária da CVA seria a melhor forma de organizar e mostrar as pessoas 
que se interessam pelo voluntariado e não sabem como agir. E é na Central que 
abrimos uma opção para os voluntários se inscreverem e mostraram o que eles 
sabiam fazer. Uma psicóloga, cozinheira, uma dona de casa comum, um 
adolescente, qualquer pessoa tem uma habilidade. E isso é importante no 
voluntariado. Com essas captação de pessoas, nós montamos o guia do voluntário. 
O guia, nós descobrimos as necessidades de cada entidade e a CVA com o 
cadastro, encaminhava o voluntário para a ação.  
 
Quais atividades você fazia como Voluntária da CVA? 
J: A CVA era a única forma de informar as pessoas que não sabiam como atuar, de 
dar a possibilidade delas praticarem alguma ação voluntária. Em 1997, surgiu o 
voluntariado no Brasil, introduzido pela Rute Cardoso, que era diretora nacional do 
voluntariado. Na CVA, tivemos um apoio financeiro e conseguimos equipar a sala 
com telefone e um computador, o resto era conseguido através de doações. Não foi 
fácil de organizar, mas a gente com muita luta conseguiu organizar e tentar fomentar 
o voluntariado em Presidente Prudente.  
 
- O significa ser voluntária para você? 
J: Eu falo sempre que foi a CVA que me escolheu. A Maria Auxiliadora Constantino 
conhecia o meu trabalho e pediu para eu dirigir a Central. Considerando que sempre 
existiu e executado por senhoras da sociedade, visão vamos dizer mal interpretada, 
porque pelo contrário as pessoas mais simples tem visão mais profunda do que é 
ser voluntário. Adoro fomento voluntário, porque eles são responsáveis. Voluntariado 
as pessoas atuam sem responsabilidade é quando sentem necessidade de fazer 
uma ação,mas consideramos qualquer ação muito especial, e agradecemos sempre 
muito as pessoas que de uma forma ou outra atuam como voluntária. Sobre a 
Central, temos conversado sempre que possível, porque CVA, nunca foi bem aceita 
pelas instituições por não saberem exatamente a nossa proposta, era cadastrar o 
voluntário e distribuir as instituições conforme suas necessidades 
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Antônia Braz, diretora da CVA, trabalha como voluntária da entidade desde a 
sua fundação. Entrevista em 04/05/2017. 
 
Qual é o objetivo da CVA? 
A: A Central tem o objetivo de fazer o cadastro de possíveis voluntários e direcioná-
los às instituições cadastradas. Também oferecemos cursos para que o voluntário 
não fique perdido. Os cursos “Formação para atuar como voluntário”, “Motivações 
para o voluntário”, “Como gerenciar os voluntários na instituição”, o último voltado 
para as entidades que necessitam do auxílio na administração de pessoas. Sempre 
que há algum conflito nós ajudamos também. No início dos trabalhos, alguns 
funcionários da Santa Casa de Misericórdia não gostaram de ver os voluntários 
trabalhando pois achavam que iam perder os empregos para eles, então a gente foi 
e conversou, disse que quem se voluntariava, não esperava um retorno financeiro. 
Então, o conflito foi resolvido. 
 
Quais são os voluntários da CVA? 
A: A CVA não tem voluntários, apenas faz o cadastramentos de voluntários e 
repassa para as entidades. Como CVA não desenvolve nenhum trabalho, os 
voluntários são rotativos.  
 

Quais são os requisitos para se tornar um voluntário? 

A: Bom, primeiro, a vontade de ser voluntário e ajudar o próximo. Segundo a idade 
mínima é de 16 anos. Não é necessário nenhum tipo de experiência. O voluntário 
pode ajudar no que for prazeroso para ele também. Em muitas vezes, o trabalho 
voluntário serve como forma de aprendizado. 
 
Quais são os principais problemas enfrentados pela CVA hoje? 
A: Bom, com o passar dos anos, a Central perdeu o apoio de alguns colaboradores, 
isso fez com que a parte financeira ficasse ainda mais escassa. Então, o nosso 
maior meio de contato, que era o boca a boca, se perdeu. Nós não soubemos como 
utilizar as novas tecnologias que vieram com a internet a nosso favor. Como tudo 
tem um custo, ficou ainda mais difícil sem a ajuda financeira. Eu sempre quis montar 
um site para Central, como forma de arquivo e também para realizar o cadastro dos 
voluntários, acho que é uma forma mais simples e eficaz de realizar o nosso 
trabalho. 
 
Como a Central pode ajudar à população? 
A: Ajudando a fomentar o voluntariado, fazendo com que esse tipo de trabalho se 
torne mais conhecido, principalmente entre os jovens. Hoje, que nos procura são os 
mais velhos, que já ouviram falar da gente antes. Mas a CVA quer buscar um novo 
público, mostrar que eles podem trabalhar de maneira diferente e que saibam que 
todo tipo de trabalho é bem-vindo. 
Nós não podemos deixar essa juventude de lado. Quando vejo alguns grupos se 
unindo para participar de ONGs, isso me anima bastante e mostra o interesse deles. 
O que falta mesmo é informação e direcionamento, que é o nosso papel. A Central 
está aí, mas também estamos falhando nessa parte de comunicação com o público, 
não temos um local só nosso para divulgar os nossos trabalhos e palestras. Apesar 
de não ter um vínculo com a prefeitura, está sendo estudada a possibilidade de nós 
termos uma salinha cedida pelo município para que haja mais movimentação. Isso 
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vai fazer com que a Central tenha mais visibilidade, mas não conseguimos fazer 
essa parte de comunicação, é aqui que vocês entram. Acho que vai ser uma 
parceria bacana. A gente pode desenvolver um trabalho legal. 
 
A gente viu nos documentos que falava assim, que nos primeiros anos a CVA 
ela tinha uma grande influência aqui é, de 1999 até que ano mais ou menos? 
A: Até 2003 mais ou menos, foi bem influente, e até 2005 eu até considero que foi 
bem relevante, depois que começou diminuir, por que 2001 foi o ano internacional 
do Voluntariado, então esse 2001 deu um, porque em 2000 começou preparar o 
pessoal para 2001 que seria o ano internacional, então deu um “boom” muito 
grande, então os três primeiros anos, continuou assim bem forte o voluntariado, e 
assim, por um certo tempo ele ainda teve assim, falar uns cinco anos, teve bastante 
contribuição desse ano internacional do Voluntariado, você percebia que as pessoas 
estavam bem envolvida, e tinha uma grande contribuição também da Ex-primeira-
Dama, a Rute Cardoso, ela tinha uma influência muito grande, ela ia nos Centros de 
Voluntariado, chama para reuniões, então isso fazia com que dava aquele gás, hoje 
ainda o Centro de Voluntariado se encontra, mas não tanto com aquela frequência, 
mas existe né, vários Centro de Voluntariado que ainda estão fazendo um trabalho 
legal, em São Paulo por exemplo a gente percebe mais forte, porque lá tem o Centro 
de Voluntariado e o Instituto Faça Parte, eles trabalham juntos, e com isso eles 
fortalecem muito, tem a Milú Villela que ajuda muito, que é uma pessoa muito 
influente, então São Paulo tem, mas aqui eu diria que até 2005, 2008 teve relevância 
. 
 
A missão da CVA é de fomentar o trabalho Voluntário? 
A:É fomentar a cultura do trabalho voluntário, captar os voluntários, fomentar essa 
cultura, captar e capacitar, para que ele realmente esteja preparado, para fazer um 
trabalho voluntário. 
 
E como é essa capacitação? 
A: A capacitação, que no momento não estamos até fazendo, é realmente como a 
introdução ao trabalho voluntário, o que é o trabalho voluntário; a postura; a 
importância de quem vai fazer o trabalho voluntário, que nem cuidar da auto estima, 
que as vezes ele não esta muito bem, e dependendo do tipo de publico que ele vai 
atender pode acabar influenciando nisso, então da auto estima; da postura; da ética; 
do comportamento; da organização do trabalho voluntário; o que ele pode fazer e o 
que ele não pode fazer; nunca querer substituir o profissional remunerado, é saber 
sempre que ele é um profissional que está ali para fazer algo diferente, para 
contribuir e também nunca querer, porque tem umas pessoas voluntárias que elas 
querem ficar todo dia na entidade, então nunca querer realmente fazer do 
voluntariado uma profissão no sentido dela ficar uma carga horaria como se fosse 
profissão, então isso a gente também trabalha no curso, ele é alguém que vai lá 
para fazer algo diferente, ajudar, contribuir e não substituir, não querer, não 
influenciar, querer mudar as regras da  instituição, ele pode dar sugestões, mas não 
chegar as vezes, porque eu sou um voluntário eu vou chegar e fazer o que quiser, é 
a postura e a ética, e o comportamento e a motivação do trabalho voluntário, a 
importância da motivação dele. 
 
E isso é passado através de cursos né? 
A:É um workshop de três horas. 
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Vocês não estão dando workshop agora né? 
A: Não, o que a gente dado as vezes é quando alguém chama, vai lá na entidade, a 
entidade chama e aí sim, as vezes até empresa chama, não no sentido de fazer o 
trabalho voluntário dentro dela, mas de desertar as pessoas para ir fazer um 
trabalho voluntário. 
 
E, por exemplo, você tinha falado da possível sala né? 
A: É, a Dona Auxiliadora ficou de resolver isso essa semana. 
 
A Auxiliadora mesmo? 
A: É, ela vai com a prefeitura, ela que está conversando com a primeira dama. 
 
Os membros da CVA não souberam lidar com a tecnologia, não conseguiu 
manter um site, ou então uma página no Facebook, sendo que hoje em dia está 
todo mundo conectado? 
A: É, que na verdade não é que não soube, não focou nisso né, porque na verdade, 
se tivesse organizado mesmo pra isso, eu acredito que a gente, você pode colocar 
assim “não é que ela se preocupou com isso, não encontrou os voluntários para 
fazer isso, uma vez que não tem recursos financeiros”. 
Por que se perdeu mesmo, ficou mais o encontro só daquelas, quase 30 entidades 
que são cadastradas no conselho da federação de entidades, eles tem os encontros 
deles e nós com a Central ficou um pouco perdido. 
 
O que já foi feito de comunicação da CVA? 
A: Teve uma Assessoria de Imprensa, já foi feito Folder, panfleto e e-mails que 
mandava, e telefonemas que faziam para as entidades. 
 
Mas nunca foi trabalhada a mesma comunicação externa, de vocês 
diretamente com o público, sempre através da mídia, com a Assessoria de 
Imprensa? 
A: Com o público a gente fez assim já participou assim por exemplo, vai ter uma 
campanha de doação de sangue, então em alguns momentos a CVA esteve em 
alguns locais por exemplo, eu lembro o colégio múltiplos, fez uma campanha lá com 
os Pais e a gente foi lá divulgar o trabalho voluntário, no parque do povo já teve, 
barriquinha, tenda de divulgação mesmo para conversar com as pessoas e fazer a 
inscrição, já teve com a juventude, de estar tendo algum evento com jovens e ir lá 
para cadastrar, mas é muito pouco... É um trabalho mais esporádico, quando 
alguém convidou e houve a oportunidade, mas é um trabalho interessante também, 
porque o que eu acho que está faltando, é criar esse canal de comunicação de você 
conseguir ir até as pessoas, por que hoje as pessoas tem muita dificuldade de 
tempo e já fizemos também em universidade, por exemplo a própria Unoeste já me 
chamou para fazer palestra para os jovens, para voluntariado, a Uniesp tem, as duas 
já chamaram e a gente fez e o que eu percebi, é que a maioria não sabe nem como 
ele pode fazer, então é estreitar essa comunicação que está faltando, isso é muito 
importante, então é preciso fazer um plano de atuação, não só de comunicação, 
mas de atuação pra poder se comunicar com esse voluntário. 
 
O público da CVA agora, você acha que vai ser mais jovens de 20...? 
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A: Eu acho que vai ser mais jovens... porque antes era mais de idade, porque as 
pessoas se aposentava e procurava um trabalho voluntário, acho que hoje vai ser o 
mais jovem e principalmente com as ferramentas tecnológicas, então acredito que 
eles viram e vão poder contribuir muito com as entidades, o que falta mesmo, é a 
nossa organização enquanto entidades de estar unidas e saber onde tem essas 
pessoas que estão ofertando um trabalho voluntário e quem está precisando, essa 
organização de oferta e demanda. 
 
Vimos que tem escolas cadastradas, tem ainda contato com essas escolas ou 
não?  
A: Tem, mas assim é bem pouco, hoje, porque cada secretário de educação muda, 
uns aceita, outros não aceita, então não é alguma coisa que a gente fala “essa 
escola é cadastrada, se tiver um voluntário eu posso mandar”, cada secretário é de 
um jeito, então eu preciso ver que trocou o secretario agora, vê se ela vai aceitar, 
então escola já é uma coisa que não é certa, são as entidades mesmo, as igrejas 
que tem projetos, de reforço, com crianças. 
 
A CVA está contando com alguma ajuda financeira? 
Não. 
E Voluntária é só você? 
A: As vezes tem algumas pessoas que já fez algum  trabalho, por exemplo eu fiz 
uma palestra, ela vão, mas comandando só, não tem ninguém, não tem uma 
diretoria para compor a diretoria. 
 
A diretoria foi até quando? 
A: Foi até 2012. 
 
Quantos voluntários a CVA já teve cadastrados no total? 
A: Chegou próximo dos 2,8 mil. 
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Carla Diana, coordenadora da Associação Prudentina de Prevenção à AIDS, 
APPA. Entrevista em 09/11/2017. 
 
- A instituição recebe voluntários cadastrados na CVA? 
Olha, atualmente nós não temos nenhum voluntário trabalhando aqui. Todos são 
profissionais contratados. Antigamente, até 2010, nós tínhamos sim alguns 
voluntários que trabalhavam aqui, na sua maioria idosos, isso, sempre um pessoal 
mais velho ajudava.  
 
- Para você, qual o motivo desse declínio? 
Bom, eu acho que é a falta de informação mesmo,  a gente sempre busca informar 
que o trabalho com a pessoa soropositiva não irá afetar em nada, que não há risco 
de contágio. Hoje, as pessoas ainda não sabem que com o tratamento certo, e esse 
tratamento é custeado pelo governo, o vírus se torna indetectável e 
consequentemente intransmissível, mas como as pessoas ainda não sabem disso, 
acham que correm risco. A partir do momento que a pessoa recebe essa 
informação, ela pode começar a pensar em fazer um trabalho solidário. 
 
- E o contato com a CVA? 
Bom, na verdade, nós temos o cadastro lá, porém já faz um tempo que ouvi falar da 
Central. Eu acho que é uma ideia bacana o que vocês estão fazendo. Vai ajudar 
muita gente, nós precisamos sempre divulgar o trabalho voluntário para que a 
população sempre ajude. 
 
- Então vocês ainda têm interesse em fazer parte da CVA? 
Sim, acho que é muito válido porque sempre precisamos de gente para ajudar nas 
nossas ações. 
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Sumaia Pereira, fundadora da Associação de Apoio ao Paciente Renal Crônico, 
Carim. Entrevista em 17/11/2017. 
 
- Quais são os serviços prestados pela entidade? 
A entidade hoje ela presta serviço na área social e preventiva também. Na parte 
preventiva nós participamos das caravanas de saúde, fazemos nas escolas a parte 
da prevenção de doença renal, também vamos no centros de saúde, praças etc, 
fazer as campanhas da doença renal e procuramos vincular, na mídia, sobre a 
doença renal.  

Também procuramos orientar os nossos pacientes sobre os direitos que eles 
possuem quanto a previdência social, os direitos de tratamentos e seus direitos de 
acesso a saúde, se destacando por não ter o conhecimento de em qual local se 
orientar em seus direitos e recursos, além disso, atuamos junto com eles através de 
programas que a própria instituição realiza, temos trabalhos de grupo com os 
mesmos enquanto são auxiliados por um membro da instituição ensinando-os a 
fazer diversos trabalhos manuais e com  isso expressam todos seus anseios, 
dúvidas e muito mais, se apagando aos membros. 

A parte preventiva é a parte em que nós mais procuramos realizar, porque poucos 
sabem sobre a doença renal por ser pouco divulgada e ser uma doença silenciosa. 
Fornecemos também cestas básicas, pelo motivo que a fome está presente no 
nosso dia a dia e o doente renal crônico não consegue trabalhar como os outros, 
então emergencialmente fazemos as sextas básicas e depois vamos aos poucos 
instruindo o mesmo a como adquirir seu alimento. 

Nós também os ajudamos, quando não podem por situações financeiras, com o 
aluguel, conta de água, energia, medicamentos quando não os conseguem vamos 
atrás e pagamos tudo o que seja emergencial os ajudamos. Também realizamos a 
parte de transporte dentro da cidade de Presidente Prudente, temos um convênio 
direto com a prefeitura onde fazemos esse trabalho. Fora isso, promovemos, para 
aumentar sua alto estima, eventos comemorativos como por exemplo, a festa de 
final de ano que será realizada, dia das mães, dia dos pais, páscoa etc., buscando 
sempre incentivá-los quanto a isso. 

O nosso corpo de voluntariado é muito pequeno, não temos muitos. Se eu disser 
que são de dez a quinze, é muito. Não temos muitos fixos, mas podemos colocar 
entre a diretoria e as pessoas que participam umas quinze pessoas apenas.   

No passado tínhamos mais voluntários indicados pela CVA hoje os mesmos não 
aparecem, digo, não aparecem pessoas indicadas pela CVA. 

Nós começamos o CARIM na época quem estava à frente da central de voluntários 
era a Júlia, que já não está mais aqui, então ela nos indicou o caminho para abrir a 
entidade, se não fosse como auxilio da CVA, não chegaríamos a lugar nenhum 
apenas com a nossa iniciativa. 

Como a entidade se cadastrou na CVA? 

Nós temos aquela ficha que é obrigatória, para se cadastrar, quem vem da CVA, e 
hoje possuímos a nossa própria, a qual pessoa se compromete a ser um voluntário 
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sem vir com empregatício, à parte em que ela está etc., se declarando como um 
voluntário.  

Como acontece/ia as indicações de voluntários da CVA? (essa pergunta é só 
se teve algum)  

Já participou de algum curso oferecido pela CVA? Qual/is 

Na verdade a central de voluntários funcionava no mesmo prédio em que o CARIM 
funciona hoje, no CIESP, então as pessoas se cadastravam e mandavam para nós, 
pois para ser voluntário do CARIM não da para ter um trabalho direto com o paciente 
porque as pessoas para trabalharem diretamente com eles, os pacientes, porque 
teriam que ir até as salas de hemodiálise, e elas não aguentam ver e fica mais difícil, 
hoje os nossos voluntários atuam nos ajudando a adquirindo fundos para manter a 
entidade e eventualmente nesses grupos de apoio que realizamos na família e na 
própria sedie algumas pessoas aparecem por lá.  

No passado já participei de cursos, sim, de autoajuda, tinha, agora estou um pouco 
afastada, confesso, não ficamos tão ligados as notícias de cursos da CVA. 

Atualmente tem vínculo ativo com a Central? Caso tenha de que forma 
acontece? Nós não temos vínculo com a CVA. 

-Tem interesse em manter cadastro na Central? De que forma a entidade 
poderia auxiliar os seus serviços?  

Podemos manter sim, um cadastro na Central de Voluntários e sempre podem nos 
auxiliar enviando-nos voluntários, porque o que as entidades carecem são de 
voluntários pessoas dispostas a doar de seu tempo em prol do irmão que precisa.  
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Central de Voluntários em Ação  
PAUTA 

 
 

REPORTAGEM: Aline Fernandes e Isabele Silva 
TEMA: TRABALHO VOLUNTÁRIO 
ENCAMINHAMENTO: 
Uma entidade de Presidente Prudente, realiza uma vez por mês um momento de alegria, 
descontração e muita diversão para crianças de bairros carentes da cidade. O intuito é 
entrevistar os voluntários para saber mais sobre como surgiu o projeto e qual a importância 
para eles de serem voluntários. 
 

  SUGESTÃO DE FOTOGRAFIAS: 
Os voluntários ajudando na montagem das coisas para o evento; As crianças brincando; 
Os voluntários brincando com as crianças e a distribuição de alimentos. 
 
 SUGESTÃO DE PERGUNTAS: 

O que levou você a montar este projeto? 

 

O que ser voluntária mudou na sua vida? 

 

Por que você acha que para todas as ongs é importante essa questão de ajudar o 
próximo, como você pensa que as ongs podem ajudar outras pessoas? 

 

Qual o conselho você daria para uma pessoa que ainda não é voluntária? 

 

E como vocês se sentem fazendo este tipo de trabalho? 

 

O que levou você à entrar na ong? 

 

Como você conheceu a ong e como você tomou a atitude de entrar nela? 
Maria Vitória Barreto dos Santos (diretora de comunicação da ong) 
Cauane tosta (diretora) 
Danyela Cortês Sanchez(diretora)  
Sara Carolina Borges (voluntária da equipe de recreação) 
Milena Fernanda Alves (voluntária) 
Vitor Gardenal Teles (voluntário) 
Victor Hugo Nogueira Faustino (voluntário) 
 
Ser voluntário é movimentar-se, transformar, obter progressos pessoais e sociais, exercer 
cidadania, entre outras atividades solidárias. Com disposição para exercer e alcançar estes 
quesitos, surgiu o Make a Smile, onde as pessoas das zonas periféricas e entidades 
prudentinas podem exercer proximidade com Deus e promover um sorriso em outra pessoa. 
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Voluntariado: uma realidade além da solidariedade 
08 de março de 2018 
 

Aline Fernandes 
 

Conheça o conceito de Voluntariado e descubra o trabalho voluntário que você mais 
de identifica 
 
O terceiro setor tem desenvolvido em todo país participação fundamental na 

promoção de direitos, educação, assistência social e formulação de políticas 

públicas. Estas atividades, historicamente, têm apoiado grupos vulneráveis e 

portadores de necessidades especiais, entre outros. 

O exercício do voluntariado se amplia e fortalece cada vez mais, possibilitando aos 

próprios cidadãos voluntários realizar ações e dedicar-se a atuar pelo bem da 

sociedade e não somente de um grupo restrito de pessoas. 

Uma das formas de conseguir apoio aos trabalhos voluntários é estabelecer 

parcerias entre organizações e empresas, prática antiga que traz benefícios em 

diversos aspectos. Sendo assim, cidadãos criam relações mais próximas com o 

terceiro setor. 

Algumas empresas, como a Ambev, possui um programa chamado VOA, onde 

oferece mentoria e conhecimentos de gestão para ONGs. Dessa forma, a 

organização pode aprimorar seus processos e alcançar impactos positivos. 

Para incentivar os cidadãos em praticar este tipo de atividades, o Programa Nacional 

de Voluntariado – Viva Voluntário, foi lançado para unir esforços do governo, 

organizações da sociedade civil e empresas em prol do trabalho voluntário. 

A iniciativa, lançada oficialmente no Dia do Voluntário, 5 de dezembro, com o intuito 

de promover uma mudança profunda na sociedade. 

Fonte: Estadão; Agência Brasil 

 

Disponível em: 

https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/single-post/2018/03/28/Voluntariado-uma-
realidade-al%C3%A9m-da-solidariedade 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/blog/author/Aline-Fernandes
https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/blog/author/Aline-Fernandes
https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/single-post/2018/03/28/Voluntariado-uma-realidade-al%C3%A9m-da-solidariedade
https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/single-post/2018/03/28/Voluntariado-uma-realidade-al%C3%A9m-da-solidariedade
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Grupo de Presidente Prudente entrega marmitas aos moradores de rua 

12 de março de 2018 
 

Isabele Silva e Bruna Sugano 
 

Entregas são feitas às segundas-feiras no centro da cidade  

 
 

Do acaso para uma causa. Foi assim que começou o trabalho da “Anjos da Rua”, 

ONG que distribui marmitas aos moradores de rua de Presidente Prudente. Tudo 

começou quando decidiram distribuir alimentos que restaram de um evento da 

Paróquia Santa Rita aos moradores de rua. 

De acordo com o responsável pela entidade, Leandro Luís dos Santos, o grupo 

conta com aproximadamente 13 voluntários que distribuem 60 marmitas todas as 

segundas-feiras, no centro da cidade. “Toda vez que a gente entrega é uma reação 

diferente da gente mesmo, e deles por ver aquela comida que nós preparamos. É 

complicado porque muitos não têm o que comer o dia inteiro, e a sensação é 

realmente uma benção de Deus mesmo”, conta. 

Os alimentos para as refeições são recebidos através de doações dos membros da 

Paróquia Santa Rita e de moradores da cidade. Porém, Leandro ainda fala que o 

preconceito prejudica a prática voluntária pois, por se tratar de uma entidade que 

beneficia a moradores de rua, a população em geral, fica com receio de ajudar. 

O voluntário Junior Ferreira, diz que o voluntariado mudou a sua vida, “como a gente 

faz todas segundas, eu fico ansioso a cada segunda para entregar. Então é 

gratificante demais, por que você está fazendo um bem e um bem quando você faz, 

é um espelho, bate e volta como reflexo, então o bem se torna bom para a gente 

também.” 

Se você ficou interessado pela “Anjos da Rua”, faça o cadastro aqui para que a CVA 

te ajuda a entrar em contato. Seja um voluntário! 

Disponível em: 

https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/single-post/2018/03/12/Grupo-de-Presidente-
Prudente-entrega-marmitas-aos-moradores-de-rua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/blog/author/Isabele-Silva-e-Bruna-Sugano
https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/blog/author/Isabele-Silva-e-Bruna-Sugano
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv7MuMhYN2PyDUGuBn6IlDifqkcUqhJmuJ1cpumKFMG1d34g/viewform?usp=sf_link
https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/single-post/2018/03/12/Grupo-de-Presidente-Prudente-entrega-marmitas-aos-moradores-de-rua
https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/single-post/2018/03/12/Grupo-de-Presidente-Prudente-entrega-marmitas-aos-moradores-de-rua
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Conheça o projeto de comunicação por trás da CVA 
14 de março de 2018 
 

Aline Fernandes 
 

 

A reformulação da comunicação da entidade é fruto de um Trabalho de Conclusão de 

Curso da Faculdade de Comunicação Social “Jornalista Roberto Marinho” e propõe 

maior visibilidade aos trabalhos desenvolvidos pela Central e voluntariado 

 

A Central de Voluntários em Ação é uma entidade sem fins lucrativos que surgiu em 

1999 com o intuito de formar e capacitar voluntários. Sendo assim torna-se ideal 

estabelecer uma comunicação satisfatória da entidade com a comunidade. 

Conforme a diretora da CVA, Antônia Braz, a entidade busca divulgar e fomentar a 

cultura do trabalho voluntário e direcionar as entidades que possam recebê-los. 

Com base na escassa comunicação, o projeto de TCC “Produção de Jornalismo 

Empresarial para a Central de Voluntários em Ação de Presidente Prudente”, deu 

início a reformulação dos meios de comunicação e identidade visual da Central, 

abastecendo o público com informações das entidades cadastradas e voluntariado. 

Para tornar o trabalho possível as alunas Aline Fernandes, Bruna Sugano e Isabele 

Silva contaram com orientação e supervisão do professor e jornalista Homéro 

Ferreira. 

No novo site da CVA o público encontra dados sobre o mundo do voluntariado, leis, 

dicas de leitura, notícias sobre as entidades prudentinas e regionais, bem como a 

possibilidade de tornar-se um voluntário. 

Para isto, o passo-a-passo é bem simples. Basta acessar o site e clicar no banner 

“Seja um voluntário”, onde o interessado será direcionado para uma ficha de 

cadastro e aguardar contato, a equipe de comunicação da Central irá direcionar o 

voluntário para a entidade que melhor se encaixa no seu perfil. 

As ONGs interessadas em encontrar novos voluntários também podem se cadastrar 

através do site, basta preencher todas as informações requeridas. 

O intuito deste trabalho é ampliar a visibilidade institucional da Central e motivar 

voluntários a encontrar novas possibilidades. Para encontrar a entidade que você 

melhor se identifica basta dar uma olhada em nossas publicações e parceiros. 

Encontre no site da CVA dicas de leitura e matérias especiais para entender o 

voluntariado. 

Toda semana novas matérias são publicadas e compartilhadas na fanpage no 

Facebook. 

https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/blog/author/Aline-Fernandes
https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/blog/author/Aline-Fernandes
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Não perca tempo! Seja um voluntário. 

 

Disponível em: 

https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/single-post/2018/03/14/Conhe%C3%A7a-o-

projeto-de-comunica%C3%A7%C3%A3o-por-tr%C3%A1s-da-CVA 
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APPA de Presidente Prudente presta serviço para comunidade no combate à 

AIDS 
16 de março de 2018 
 
Isabele Silva e Bruna Sugano 
 

Com mais de vinte anos em funcionamento, a Associação Prudentina de Prevenção 

à AIDS , APPA, surgiu em 1992, através de um grupo de voluntárias femininas de 

combate ao câncer, que estavam preocupadas com a disseminação da AIDS no 

município. 

Carla Diana,é gerente administrativa da instituição há cinco anos, e para ela, 

este tipo de trabalho mudou a sua vida: “A mudança é que, a partir do momento em 

que você interage com uma temática específica, você passa a fazer parte do 

universo dela, então a diferença é que nós devemos estar em um total contato com 

a política que desenvolve hoje as questões da AIDS dentro do nosso país”, disse. 

É com este intuito de transformação, que a entidade busca atender às pessoas 

portadoras do vírus e por isso, atua hoje como centro de convivência com duas 

frentes de trabalho: a promoção da qualidade de vida das pessoas vivendo com 

HIV/AIDS e também trabalho preventivo dentro do serviço de convivência 

fortalecimento de vínculos para adolescentes e jovens e à comunidade geral. 

Carla explica que a maior recompensa em trabalhar na entidade é o resultado do 

trabalho sendo visto na comunidade e alcançando cada vez mais espaço dentro 

dela, levando informação sobre a prevenção da transmissão do vírus. “Uma vez que 

a pessoa entende que ela foi diagnosticada com o HIV, caso ela estiver fazendo o 

tratamento, ela não transmitirá o vírus. Então nós precisamos levar isso até a 

comunidade e precisamos desenvolver essa ideia, não apenas nas comunidades, de 

forma geral, à todo o público que se encontra vulnerável  a infecção HIV”. 

A gerente ainda dá uma dica para quem quer se voluntariar, “nós dizemos que ser 

um voluntário é uma doação. Muita das vezes não é uma doação apenas do seu 

esforço físico, mas uma doação do seu coração mesmo do esforço de vontade para 

o atendimento ao próximo.” 

Disponível em: 

https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/single-post/2018/03/26/APPA-de-Presidente-

Prudente-presta-servi%C3%A7o-para-comunidade-no-combate-%C3%A0-AIDS 

 
 
 

https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/blog/author/Isabele-Silva-e-Bruna-Sugano
https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/blog/author/Isabele-Silva-e-Bruna-Sugano
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Fatos Memoráveis: CVA recebe mais de 8000 pessoas em Montalvão 
19 de março de 2018 
 

Bruna Sugano 
 

A matéria publicada no jornal O Imparcial, em 29 de agosto de 2001, se refere à 

uma ação que a CVA organizou. 

Chamada de "Ação na Comunidade e Comunidade em Ação", o evento reuniu mais 

de 8000 pessoas e realizou cerca de 1300 atendimentos na área da saúde. 

 Os voluntários também ajudar a entreter a população através de apresentações 

culturais dança, brincadeiras e teatro  

 

Disponível em: 

https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/single-post/2018/03/13/Fatos-

Memor%C3%A1veis-CVA-recebe-mais-de-8000-pessoas-em-Montalv%C3%A3o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/blog/author/Bruna-Sugano
https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/blog/author/Bruna-Sugano
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Conheça o projeto “Make a Smile” de Presidente Prudente 
21 de março de 2018 
 

Isabele Silva e Aline Fernandes 
 

A organização nasceu com iniciativa de um grupo de amigas, com a necessidade 

espalhar sorrisos e ampliar o voluntariado 

Ser voluntário é movimentar-se, transformar, obter progressos pessoais e sociais, 

exercer cidadania, entre outras atividades solidárias. Com disposição para exercer e 

alcançar estes quesitos, surgiu o Make a Smile, onde as pessoas das zonas 

periféricas e entidades prudentinas podem exercer proximidade com Deus e 

promover um sorriso em outra pessoa. 

Cauane Tosta, diretora do projeto, diz que a sua visão sobre o mundo era um pouco 

“fechada” e que ao longo dos anos sentiu a necessidade de conhecer outros ideais. 

“Eu encontrei Jesus, entendi que o reino Dele está na Terra, foi quando me juntei as 

meninas para fazer algo por alguém”, conta. Conforme a diretora, o processo de 

surgimento do Make mudou sua visão de mundo e isso fez com que ela tivesse 

contato com outras realidades. 

O exercício da cidadania e solidariedade fez com que o projeto crescesse e 

trouxesse novas pessoas interessadas em voluntariar-se. Sara Borges é voluntária 

da equipe de recreação do projeto, para ela voluntariado é uma paixão, gratificante e 

transformador. “Não tem coisa mais linda do que ver uma criança sorrindo para você 

com gratidão. Realizamos brincadeiras simples como pega-pega, esconde-esconde 

e para elas é algo grandioso. Eu vou embora renovada, me sinto outra pessoa”, 

completa. 

Com o lema “Seja a razão de um sorriso”, o grupo de voluntários do Make a Smile 

realizou sua primeira ação em 17 de março de 2018. Os jovens proporcionaram uma 

manhã inteira de atividades recreativas, gincanas, dança e principalmente sorriso no 

rosto. 

Danyela Sanches, diretora do Make, conta que voluntariar-se fez total diferença em 

sua vida, segundo ela o projeto tornou possível entender o que realmente é 

essencial, o que se pode oferecer e o valor de coisas simples como um abraço. 

Todas as atividades da organização são divulgadas previamente na página do 

Facebook, além de toda a cobertura dos eventos. Maria Vitória Barreto, diretora de 

comunicação, aponta que há várias maneiras de exercer o voluntariado e que é 

importante que as ONGs tenham visões objetivas dos seus intuitos. 

https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/blog/author/Isabele-Silva-e-Aline-Fernandes
https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/blog/author/Isabele-Silva-e-Aline-Fernandes


98 
 

 

O voluntário Victor Hugo Faustino conheceu o projeto através das idealizadoras, que 

o convidaram para participar das ações. Segundo ele, a vida das pessoas tem sido 

limitada em algumas questões como emprego, faculdade, o que acaba tornando o 

tempo mais escasso, e isso foi um dos motivos que o levou a participar. “A gente 

não tem tanto tempo para pensar nisso ou até mesmo em Deus, o intuito do projeto 

é levar um sorriso, levar Deus para essas pessoas, pois sabemos que é essencial e 

que muitas estão carentes desse amor de Deus”, diz. 

Make a Smile promove ações nas zonas periféricas de Presidente Prudente, 

entidades e casas de repouso. As atividades estão registradas em: 

https://www.facebook.com/makeasmilee/ 

“Voluntário é algo que começa pelo coração, é interessante que as pessoas estejam 

abertas a esta experiência e que conheçam trabalhos que ela se identifica e 

principalmente que ela se permita, esta é a palavra, „se permitir‟ “, completa Maria 

Vitória. Para voluntariar-se, basta acessar o banner “Seja um Voluntário!” em nosso 

site e aguardar contato da organização. 

 

Disponível em: 

https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/single-post/2018/03/28/Conhe%C3%A7a-o-

projeto-%E2%80%9CMake-a-Smile%E2%80%9D-de-Presidente-Prudente 
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Conheça um pouco da história de Antônia Braz, atual diretora da CVA 
23 de março de 2018 
 

Bruna Sugano 
 

Atuando desde a fundação da Central, a pedagoga Antônia Braz conta que sempre 

teve interesse pelo trabalho voluntário, mas que começou a atuar somente em 1999, 

 

“Desde criança, eu acompanhava meu pai cozinhar nas quermesses, ia dar injeção 

nas pessoas, nem que eu somente segurasse o elástico que ele usava, o trabalho 

voluntário veio de casa, faz parte da minha vida desde os meus oito anos de idade”. 

A motivação da família levou Antônia a ajudar na criação da CVA, em conjunto com 

mais 12 pessoas, a Central teve início em 1999 e continua ativa até hoje. Para a 

pedagoga, o desejo de fazer o bem e ajudar ao próximo sempre a motivou a 

continuar trabalhando e a não desistir. “Ver que estamos contribuindo para um 

mundo melhor, mais justiça, levar um pouco de paz para as pessoas, transformar 

vidas, isso me motiva”, diz 

De acordo com Antônia, em Presidente Prudente, as pessoas tem muita vontade em 

se tornar voluntárias, mesmo que em muitas vezes elas não tenham tempo em ir 

praticar o trabalho voluntário, sempre buscam fazer alguma doação ou contribuindo 

com alguma entidade. O voluntariado pode surgir de diversas formas, seja doando 

um pouco do tempo ou até quando uma empresa que troca seus computadores mais 

antigos e os doa para alguma instituição que necessita, o importante é sempre fazer 

o bem sem ver a quem. 

 

Disponível em: 

https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/single-post/2018/03/03/Conhe%C3%A7a-um-
pouco-da-hist%C3%B3ria-de-Ant%C3%B4nia-Braz-atual-diretora-da-CVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/blog/author/Bruna-Sugano
https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/blog/author/Bruna-Sugano


100 
 

 

Dicas de livros: ideias para o voluntariado 
26 de março de 2018 
 

Aline Fernandes 
 

 

Livros ensinam técnicas e conceitos para despertar o interesse ao trabalho 

voluntário 

Você já fez trabalhos voluntários? Já pensou em fazer alguma vez?  Trabalhar 

voluntariamente é dedicar seu tempo, potencialidades e talentos em prol de uma 

ação social que possibilita gratificação e realização pessoal e social. Quem sabe 

aqui você se inspira e descubra seu talento para desenvolver o bem? 

O voluntário desenvolve uma função de apoio e trabalho a uma causa que acha 

justa. Este processo se inicia com um reconhecimento pessoal com a causa. Para 

isto, alguns livros podem auxiliar na identificação com o perfil voluntário. 

A primeira dica de leitura é do livro “Voluntariado, a possibilidade da esperança: 

cenário do trabalho voluntário no Brasil”. Neste livro, os autores Telma Sobolh e 

Simon Widman fazem um retrato do voluntariado no Brasil. Nele, o leitor encontra 

informações sobre a trajetória histórica do movimento, desde os primórdios. 

Vania Dohme em sua obra “Voluntariado: Equipes produtoras: Como lidar ou fazer 

parte de uma delas”, a autora traça um perfil do que é ser voluntário, assim como os 

desafios, dicas de como se tornar um voluntário, entre outros.  Nesta leitura, Dohme 

destaca o principal quesito para ser verdadeiramente um voluntário: motivação. 

A importância da leitura é indiscutível e para encontrar sua identificação pessoal 

com uma causa pode ser um sucesso. Além disto, conhecer entidades na 

comunidade que você colabora, por exemplo, pode abrir caminhos para uma nova 

ação social. 

Se identifica com o trabalho voluntário? Ficou interessado e quer saber mais? Como 

dica final fica a leitura do artigo “A importância Social do Desenvolvimento do 

Trabalho Voluntário” de Aldo José Fossa de Sousa Lima e Paulo Bareli, onde você 

pode entender um pouco mais sobre esta responsabilidade social.  

Não perca tempo! Faça um cadastro na Central de Voluntários em Ação para 

atender a entidade que você melhor se identifica. 

 

Disponível em: 

https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/single-post/2018/04/04/Dicas-de-livros-ideias-

para-o-voluntariado 

 

 

 

 

 

 

 

https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/blog/author/Aline-Fernandes
https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/blog/author/Aline-Fernandes
http://www.eticaempresarial.com.br/imagens_arquivos/artigos/file/monografias/artigo_voluntariado.pdf
http://www.eticaempresarial.com.br/imagens_arquivos/artigos/file/monografias/artigo_voluntariado.pdf
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Em três anos a Protegendo Anjos de Junqueirópolis já atendeu mais de 300 

casos 
28 de março de 2018 
 

Aline Fernandes 
 

O projeto em prol dos animais de rua recebe ajuda nas redes sociais e os principais 

casos são de abandono 

O trabalho realizado por voluntários tem salvado vidas e dado lares a dezenas de 

animais de rua do município. O projeto fundado pelas amigas Denise Garcia e 

Marisa Alves, em três anos já atendeu em média 300 casos. 

Os animais atendidos sofreram abandono, maus tratos ou atropelamentos. Segundo 

a voluntária Denise, o projeto surgiu com o intuito de promover castrações aos 

animais de rua, mas conforme os casos que chegam a Protegendo Anjos, não há 

como fechar os olhos para outras solicitações. 

“Não há como fechar os olhos, socorremos todos os casos possíveis, algumas vezes 

não chegamos a tempo ou os animais já não têm condições físicas. As ocorrências 

mais comuns têm sido de abandono, é cada vez mais crescente”, conta. 

De acordo com as voluntárias, o projeto em si é voltado ao animal de rua, mas 

conforme alguns pedidos são realizadas visitas a famílias que acolhem os animais, 

mas não têm condições às vezes de dar uma vacina ou de castrar. Os casos mais 

especiais estão na rua, mas há uma lista de prioridade para os demais casos. 

“Nós temos parceiros, os veterinários da cidade nos dão suporte, parceiros 

anônimos, agropecuárias, clinicas e voluntários eventuais. Quando precisamos, 

conforme a disponibilidade, eles estão a postos”, completam. 

A médica veterinária Renata Ramos aponta que não é somente a violência que se 

trata como maus tratos ao animal. “Eu digo que o animal precisa de quatro A‟s, o 

abrigo, alimento, água e amor”, conta. Renata ainda diz que o caso mais comum de 

atendimento é o de espancamento e para denúncia não se deve omitir. O animal 

que apanha muito ou se torna raquítico desenvolve algumas características 

específicas como medo de objetos ou fica muito guloso. “Em 20 anos de profissão já 

vi de tudo, desde fêmeas mantidas em cativeiro para procriação e venda como 

estupro”, diz. 

Conforme a Lei Federal n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, em seu artigo 32, 

imputa como crime praticar ato de abuso, maus tratos, ferir, mutilar animais ou a 

realização de experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, com pena de detenção, 

de três a um ano, além da aplicação de multa. 

https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/blog/author/Aline-Fernandes
https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/blog/author/Aline-Fernandes
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Por constituir crime, qualquer ato de maus tratos envolvendo animal precisa ser 

denunciado na Polícia Civil. Recomenda-se ainda, no ato da denúncia, a utilização 

de meios de prova como, por exemplo, filmagens, fotos, testemunhas que tenham 

presenciado o crime. Ressalta-se que denúncia falsa é crime. 

Entende-se por maus tratos qualquer ato de abandono, espancamento, uso indevido 

ou excessivo de força, envenenamento, deixar o animal sem água e/ou comida por 

mais de dia, deixar o animal preso em espaço que lhe obste a respiração, o 

movimento ou o descanso, dentre outras. 

Conforme as voluntárias, em 2018 o número de doações diminuiu em relação aos 

outros anos, mas que muitas pessoas continuam colaborando de outras formas. 

“Temos muitas pessoas envolvidas na causa, não diretamente, mas temos 

parceiros. O projeto realiza feiras do doce, bazares, bingos e nossos parceiros 

sempre estão ajudando, até mesmo adotando”. 

Recentemente a prefeitura municipal divulgou ao projeto uma licitação onde será 

responsável pela castração dos animais de rua na cidade. Sendo assim, a Vigilância 

Sanitária, a Protegendo Anjos e a prefeitura municipal se unem para atender 

emergências. 

Para quem tem interesse em adotar um animalzinho, o Protegendo Anjos possui 

uma página no Facebook onde atualiza informações de disponibilidade. As pessoas 

que pretendem dar lar temporário até que o animal seja adotado também podem 

entrar em contato. 
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QUER SE VOLUNTARIAR? CONHEÇA AS LEIS DO VOLUNTARIADO 
30 de março de 2018 
 

Isabele Silva e Bruna Sugano 
 

Muitas pessoas tem o desejo de ser voluntários mas não conhecem as leis para 

quem atua neste tipo de atividade, então vamos falar um pouco sobre a Lei do 

Voluntário? 

O presidente Michel Temer sancionou a lei (Lei 13.297/2016) que inclui a assistência 

às pessoas entre as atividades consideradas trabalho voluntário. Ela altera a 

chamada Lei do Voluntariado (Lei 9.608/98), que entrou em vigor em 1998 e define 

como trabalho voluntário qualquer atividade não remunerada prestada por uma 

pessoa a entidades públicas ou instituições privadas sem fins lucrativos que tenham 

objetivos cívicos, culturais, científicos, recreativos ou de assistência social. 

Sendo assim, as pessoas que atuarem no serviço voluntário, não terão vínculo 

empregatício com a entidade, sem direito também, a cumprir obrigações de natureza 

trabalhista, previdenciárias ou afins. O projeto que muda a lei foi apresentado há 

alguns anos pela então senadora Luzia Toledo, do Espírito Santo. Mas a proposta 

original previa que a assistência à mulher seria considerada serviço voluntário. 

De acordo com a Lei do Voluntariado, o serviço voluntário não gera vínculo 

empregatício e pode ser prestado por pessoas de todas as idades. No caso de 

menores de 14 anos, é preciso que os pais assinem um documento chamado Termo 

de Adesão e Plano de Trabalho Voluntário. Então, as pessoas com interesse em se 

tornar voluntários, devem ficar atentos às exigências da entidade e o que a lei 

determina. 

Mas não deixe de se voluntariar, pois de acordo com uma pesquisa publicada no site 

“Parceiros Voluntários”, 78% dos voluntários afirmaram que os níveis de estresse 

diminuíram após se voluntariar. Já 94% dizem que ser voluntário melhorou o humor; 

outras 95% das pessoas entrevistadas acreditam que estão transformando a sua 

comunidade em um lugar melhor; enquanto 96% disseram que o trabalho voluntário 

enriquece seu propósito de vida. 
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O que é uma ONG? 
02 de abril de 2018 
 

Isabele Silva e Bruna Sugano 
 

 Você sabe qual a importância das ONGs para a comunidade?  

Quando se fala em organizações não-governamentais (ONGs) são variadas as 

reações das pessoas. Alguns acreditam que são instituições beneficentes feitas 

apenas por voluntários, já para outros, as entidades ainda são algo indefinido, por 

ser algo que não é regulamentado pelo governo ou por uma empresa. A falta de 

conhecimento pode causar um pré-conceito a respeito das entidades que buscam 

sempre ajudar a uma causa. 

O que é uma ONG? 

O termo foi criado há mais de 60 anos  pelas Organizações das Nações Unidas, e se 

aplica a qualquer pessoa jurídica que não é governo, não visa lucro e tenha 

participação livre e voluntária. Isso quer dizer que, movimentos ou coletivos que não 

estejam legalmente constituídos não são ONGs. Em geral as ONGs perseguem 

benefícios sociais ou ambientais. Para serem "oficiais", essas entidades precisam ter 

uma estrutura legal e formal. 

No Brasil, existem mais de 310 mil ONGs, que são associações e fundações 

legalmente constituídas. As entidades legalizadas, podem atuar em várias frentes, 

na área de saúde, assistência social, econômica, ambiental  e, em qualquer esfera 

local, estadual, nacional e até internacional. Ou seja, é possível criar uma ONG para 

defender desde os interesses de uma única rua (batalhar por melhorias urbanas, 

segurança, etc.) até lutar pelos oceanos de todo o planeta. 

As ONGs fazem parte da nossa sociedade. As pessoas podem contribuir de 

diversas formas, seja com valores mensais, semanais ou conforme a disponibilidade 

financeira. Outras opções de ajudar essas entidades  é por meio do trabalho 

voluntário, que ajuda crescer e contribuir até mesmo para o bem pessoal. É 

praticamente impossível que, no seu dia a dia, você não tenha contato com alguma 

ONG ou com os trabalhos que elas fazem e que isso não te motive a ajudar de 

alguma forma. 

Precisamos mudar o olhar sobre essas entidades, compreender que elas só existem 

porque alguém decidiu ajudar ao outro, decidiu fazer o bem ao realizar alguma ação 

que possa criar uma sensação de bem estar e realização pessoal, seja ela através 

de uma ação, uma brincadeira, um abraço, doação e até mesmo um sorriso. 
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Então veja, o quanto as entidades são importantes para o bem de uma determinada 

comunidade e até mesmo do mundo. Por isso, não deixe de ajudar à quem precisa, 

faça o bem sem olhar a quem 

Disponível em: 
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Central de Voluntários em Ação, tem sua primeira entidade de Proteção animal 

cadastrada 
April 4, 2018 

Isabele Silva e Bruna Sugano 
 

 Quando o assunto é entidades, notamos que existem diversas e de todos os tipos e 

áreas. Porém, em muitas veze,s esquecemos daquelas que são voltadas à proteção 

animal . 

Analisando essa necessidade da proteção animal, a CVA teve em seu cadastro a 

primeira entidade com o intuito de cuidá-los e protegê-los por meio de lares 

temporários, até que alguém os adote. 

Luciana Herbella, é uma das responsáveis pelo Beco da Esperança, que se tornou a 

mais nova entidade em se cadastrar na CVA. “É um privilégio sermos a primeira 

entidade Protetora dos Animais cadastradas na Central de Voluntários em Ação.” 

Para Luciana, a CVA pode ajudar a encontrar voluntários que amem os animais, e 

também que estejam realmente dispostos ajudar o Beco. 

Antonia Braz, presidente da CVA, acredita no quanto a entidade cadastrada pode 

ser produtiva para todos.  “Eu acho muito importante, ter uma entidade que 

realmente se preocupa com a proteção do animal, e que está cadastrada na Central 

de Voluntários, isso significa que realmente as pessoas estão expandindo a 

consciência e também estão olhando para o animal com amorosidade, cuidado e 

proteção que é muito importante.” 

Já Luciana, nunca pensou em cadastrar o Beco da Esperança em alguma outra 

entidade que pudesse divulgar informações sobre o seu trabalho para atrair 

voluntários. “Nunca havíamos pensado em cadastrar o beco, mas foi muito bom 

termos feito o cadastro, será importante a divulgação do nosso trabalho e acredito 

que as pessoas conhecendo o Beco, ficarão interessadas em ajudar de alguma 

maneira, inclusive como voluntários.” 

Antonia ressalta, que a Central de Voluntários em Ação, nunca teve alguém com 

interesse de cadastrar entidades de proteção ao animal, mas que já houve pessoas 

querendo se cadastrar em entidades que trabalhasse com a proteção do animal e a 

CVA não tinha este tipo de entidade para encaminhar os voluntários. 

Se você se interessou em ajudar ao Beco da Esperança, cadastra-se! 
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FATOS MEMORÁVEIS 
06 de abril de 2018 
 

Bruna Sugano 
 

Procure a tag Fatos Memoráveis e conheça mais da história da CVA 

  

Central de Voluntários em Ação já tem mais de 300 voluntários cadastrados 

  
A CVA tinha foi matéria de jornal em 2000, quando alcançou o 300 voluntários 

cadastrados. Para um organização nova e com o tema voluntariado ainda sendo 

divulgado, o número foi bastante significativo.  
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Beco da esperança, busca voluntários comprometidos à ajudar a entidade 
09 de abril de 2018 
 
Isabele Silva e Bruna Sugano 
 

A Beco da Esperança é uma associação protetora dos animais, que se dedica há 

quase dois anos a cuidar de cães abandonados, em Presidente Prudente. 

  

A presidente do Beco da Esperança, Luciana Herbella, conta que já fazia parte de 

um grupo de proteção animal, onde conheceu Gisela Silva, a outra presidente da 

entidade, e ambas, pensando sempre no bem dos animais tiveram a ideia de criar 

um lugar onde eles pudessem ser bem tratados. “Desde que nos conhecemos, 

vimos que nossas ideias eram as mesmas, não concordávamos com o modo que o 

trabalho era feito, então decidimos criar a Associação Protetora de Animais Beco da 

Esperança.” 

Luciana explica que os procedimentos adotados são para deixar o animal em 

condições ideais para a adoção, e para que eles possam ser doados sem nenhuma 

doença ou em más condições. “O Beco da Esperança tem outra visão, lutamos para 

dar um tratamento digno para cada animal que resgatamos e acolhemos. Nossos 

animais são tratados com todo respeito que merecem.” 

Mesmo com muitas despesas atrasadas, pois dependem de doações e não 

conseguem surprir os gastos, hoje, cerca de 40 cães estão sendo atendidos. 

“Apesar das inúmeras dificuldades que passamos todos os dias, eu gosto muito de 

fazer esse trabalho. Meu amor por esses pequenos de quatro patas é imenso, cada 

vez que consigo ajudar, fico muito feliz”, conta Luciana. 

A presidente reforça para as pessoas que ainda não são voluntários da entidade, 

que isso faz bem para si mesmo, e que o mundo precisa disso. “Eu diria às pessoas 

que não são voluntários, que o trabalho voluntário é maravilhoso! Faz bem para 

quem ajuda e alivia a dor de quem recebe.” 

Seja um voluntário, cadastre-se à CVA. 
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Esquadrão da Vida tem capacidade de acolher mais de 20 pessoas de diversos 

gêneros. 
11 de abril de 2018 
 

Isabele Silva e Bruna Sugano 
 

A Associação Prudentina para Prevenção dos Vícios e Recuperação de Vidas 

(Esquadrão da Vida),surgiu em 1983, como filial do Esquadrão da Vida de Marília. A 

entidade se tornou independente em março de 1998. 

O intuito da instituição é de prestar assistência com a finalidade da prevenção e 

recuperação da dependência química, com exercício de atividades de reinserção 

social do usuário, visando melhoria da sua qualidade de vida e a redução dos riscos 

e dos danos associados ao uso de drogas. 

Desde que se tornou independente, a ONG cresceu e realizou uma parceria com a 

Secretaria de Saúde de Presidente Prudente, onde em 2014, deram início ao 

Programa Recomeço. A entidade tem capacidade total de acolhimento para 30 

pessoas. 

Zulmira Zafani Ramalho psicóloga e Fabiana Ramos Galindo, assistente social, são 

responsáveis pela entidade e percebem a grande importância no trabalho da 

associação, “Com o tempo vamos trabalhando tais demandas e aos poucos os 

vínculos vão sendo reestabelecidos e fortalecidos e a autonomia e emancipação de 

sua vida vão sendo resgatadas, considerando que estão em sobriedade”, conta a 

psicóloga. 

Atualmente, a entidade encontra como dificuldade o fato da comunidade terapêutica 

estar localizada no espaço rural, onde o acesso por conta da distância e falta de 

transporte público dificulta ainda mais a chegada das pessoas na entidade. 

De acordo com Fabiana, a falta de conhecimento da entidade gera outro fator que 

traz uma outra dificuldade. “Além disso, poucas pessoas conhecem o serviço e as 

dificuldades vivenciadas pelas Entidades Filantrópicas, sendo assim poucos se 

disponibilizam a colaborar voluntariamente com o trabalho desenvolvido.” 

A entidade tem também, um serviço de acolhimento destinado à adultos acima de 18 

anos, do sexo Masculino, com transtornos decorrentes do uso e abuso de 

substâncias psicoativas. O objetivo deste serviço é reorganização estas pessoas em 

um espaço adequado e de referência, oferecendo suporte para o processo de 

recuperação e reinserção social. 
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A entidade possui alguns voluntários, esses ajudantes compõe até mesmo a própria 

diretoria, para que tenha um esforço ainda maior de pessoas apoiando o 

crescimento da associação e transmitindo o conhecimento para outras pessoas.  

Agora que você sabe mais sobre Associação Prudentina para Prevenção dos Vícios 

e Recuperação de Vidas (Esquadrão da Vida), seja um voluntário e faça parte da 

equipe que tem como meta, ajudar sempre aqueles que mais precisam. 
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Os brasileiros aumentaram o envolvimento com o trabalho voluntário 
20 de abril de 2018 
 

Bruna Sugano 

  

De acordo com uma pesquisa divulgada no dia 17 de abril de 2018, pelo IBGE, 7,4 

milhões de pessoas realizaram trabalho voluntário, o equivalente a 4,4% da 

população de 14 anos ou mais de idade em 2017. 

Comparando com 2016, houve um aumento de 12,9%. A pesquisa ainda fez um 

levantamento de perfil do voluntário e descobriu que a maioria dos voluntários são 

mulheres que exercem outros trabalhos além do voluntariado. 

Em relação às horas trabalhadas, houve um declínio, em 2016, a média era de 6,7 

horas semanais, já em 2017, a média foi de 6,3 horas.  A dedicação ao trabalho 

voluntário é maior entre as pessoas que têm alguma ocupação (4,7% do total) do 

que entre os não ocupados (3,9%). 

O voluntariado é mais comum entre as pessoas mais velhas, de acordo com a 

pesquisa, as pessoas com mais de 50 anos tem o hábito de se voluntariar. 

Se você também quer ser parte desse número crescente, seja um voluntário! 
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Associação de Surdos e Surdas de Presidente Prudente e região promove 

campeonato de futsal 
23 de abril de2018 
 

Bruna Sugano 
 

O evento aconteceu no dia 21 de abril de 2018, no Parque de Uso Múltiplo, PUM, de 

Presidente Prudente 

A Associação de Surdos e Surdas de Presidente Prudente e região foi fundada em 

2016, e tem a missão de auxiliar os seus associados e cobrar da sociedade as 

legislações que já existem. 

A diretoria é formada somente por surdos e, para ajudar na comunicação com os 

ouvintes, existe um conselho de pessoas que engloba familiares, intérpretes e 

voluntários.  Maria Darci Mariz Morano é irmão de um surdo e faz parte do conselho 

que auxilia a diretoria. Ela conta que no primeiro ano, a associação não era ativa, 

pois havia muita coisa a ser resolvida. “Foi um ano de muita burocracia e papelada, 

como era uma entidade nova,  tivemos que resolver esses assuntos”, conta.   

A principal atividade da instituição é de ensinar a Língua Brasileira de Sinais, Libras 

à população. Como a entidade ainda não tem sede própria, o MonsenhorJosé 

Antônio de Lima, da Catedral cedeu um espaço no salão paroquial para que os 

cursos sejam ministrados. 

A Lei Federal nº 10.436, foi aprovada em 2002 e reconheceu oficialmente a Língua 

Brasileira de Sinais como meio de comunicação legal. A legislação também que 

instituições públicas, como de saúde e ensino, devem garantir o atendimento 

adequado. 

A Associação de Surdos e Surdas de Presidente Prudente e região atende hoje 70 

surdos e conta com a ajuda de voluntários. Eles recebem auxílio de outras entidades 

e pessoas que se identificam com a causa. 

No dia 21 de abril de 2018, foi realizado o Primeiro Campeonato de futsal entre 

surdos e surdas. A iniciativa partiu dos próprios associados, que gostam muito do 

esporte. Segundo Darci, eles fazem parte da Federação Paulista de Futebol mas 

que, como dependem da ajuda das pessoas para poderem jogar e que como os 

jogos são em cidades distantes, decidiram organizar um torneio em Presidente 

Prudente. 

Se você ficou interessado e que se voluntariar, procure a CVA, cadastre-se que nós 

iremos te direcionar ao responsável da instituição 

https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/blog/author/Bruna-Sugano
https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/blog/author/Bruna-Sugano


113 
 

 

 

Disponível em: 

https://centraldevoluntari.wixsite.com/cvapp/single-post/2018/04/25/Associação-de-Surdos-

e-Surdas-de-Presidente-Prudente-e-região-promove-campeonato-de-fusal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 

Estudantes de universidade de Presidente Prudente se reúnem para fazer o 

bem 
25 de abril de 2018 
 

Isabele Silva e Bruna Sugano 
 

Pelo fato do frio estar chegando, mas exatamente por causa dele, que alunos de 

quatro atléticas dos cursos de: Administração, Enfermagem, Estética e a Faculdade 

de Comunicação - Facopp arregaçaram as mangas e farão a campanha do agasalho 

na Universidade do Oeste Paulista – Unoeste. 

O estudante do 4º termo de publicidade, Noel Martins de Oliveira, é o vice-

presidente da atlética da FACOPP, e conta que tudo isso começou através da 

organização de uma festa. “Estamos produzindo uma festa, e com isso temos um 

fluxo muito grande de pessoas interessadas no evento. Então pensamos: por que 

não fazer uma campanha do agasalho? Assim faríamos algo descontraído para as 

pessoas e também um trabalho solidário bacana.” 

O vice-presidente se sente extremamente satisfeito por fazer parte desta ação. 

“Algumas pessoas pensam que atlética é só bagunça e festa, mas não é assim. As 

ações sociais das Atléticas podem ser bem fortes e unir ainda mais o lado solidário 

dos universitários. E ver a Facopp crescendo por este lado também é de uma 

satisfação inexplicável.” 

Todas as peças arrecadadas serão entregues por meio de um mutirão onde os 

alunos irão procurar pessoas desabrigadas e irão doar esses agasalhos para os que 

precisarem. 

Anote 

Todas as informações serão disponibilizadas nas páginas das quatro atléticas. Os 

estudantes deverão deixar as doações na sala da Atlética da Administração, no 

campus 2, ou na Atlética de Enfermagem, localizada no campus 1. E quanto mais 

doações, menos pessoas vão sofrer de frio neste inverno. Participe! 
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