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Voluntário com Sorriso

 
 

 

 

QUEM SOMOS 

Il Sorriso dei miei Bimbi nasceu oficialmente em 2002 através de um projeto da Barbara Olivi, italiana 

residente no Brasil, que desde 1998 começou a trabalhar com programas de eduação para  crianças e 

jovens. 

O objetivo pricncipal da ONG é criar melhores condições sócio-educativas no coração da Comunidade da 

Rocinha, no Rio de Janeiro. 

 

A ONG traçou um caminhoe stimulante, didático-formativo e criativo que compreende: 

- Escola Materna “Saci Sabe Tudo” que acolhe até 100 crianças de 2 a 6 anos por ano; 

- “Projeto Jovem Rocinha”, programa de resgate social e formação para meninos e meninas; 

- “Alfebetização em Ação”, um programa de reforço escolar e de alfabetização destinado aos 

grandes e também aos pequeninos.  

- “Garagem das Letras”, a primeira biblioteca/café da Rocinha com internet point, cozinha, eventos 

musicais e programas culturais para toda comunidade. 
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O VOLUNTÁRIO 

Il Sorriso dei miei Bimbi fica feliz em receber ajuda de qualquer um que seja disposto a se comprometer e a 

se empenhar com base em sua capacidade, preparação e instrumentos de cada, sempre de acordo com os 

fins humanitários que nos caracterizam.  

Visitando nosso site é possível averiguar qual área ela se considera mais ápta e útil; desde trabalhos 

manuais de manutenção e construção de estruturas a atividades educativas, passando por tarefas 

administrativas, análises econômicas, pesquisa de editais para captação de fundos e tradução (italiano, 

inglês e português). 

 

 

O PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

 

Requisitos - ter pelo menos 18 anos; 

- conhecimento da língua portuguesa –mesmo que básica- para que seja 

possível locomover-se em nossa estrutura (geralmente dentro da favela) 

- ter bom nível de autonomia, independênica e comportar-se com humildade 

e respeito 

- lembrar-se de que está na favela para dar carinho, afeto, conhecimento e 

profissionalidade; 

 

Atividades - Suporte aos serviços em geral no escola materna, no café literário e na Casa 

Jovem com aulas improvisadas de cultura geral e línguas, assistência aos 

educadores da escola, cuidar das crianças, limpeza do local e prepar o lanche 

da tarde para os alunos do projeto. 

- Ajuda à distância: Atividades de suporte a documentação fotográfica para 

dar retorno aos doadores. 

- Projetos de educação para jovens e crianças, compatível ao calendário  

escolar. 

 - Suporte logístico e de distribuição das doações 

- Organização de documentos e manutenção da secretaría 

 

http://www.ilsorrisodeimieibimbi.org/esperienza-in-favela/
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Condições - Os serviços prestados podem variar entre o período de um mês a no máximo 

três, conforme os requisitos estabelecidos pelas leis brasileiras referentes ao 

visto de turismo para estrangeiros. 

- O Voluntariado não prevê nenhum tipo de remuneração ou reembolso de 

despesas. 

- A viagem  e as refeições também ficam a cargo do voluntário 

- Hospedagem a cargo do voluntário; nós somos uma pequena ONG e ainda 

não temos condições de oferecer alojamento aos voluntários (mas estamos 

correndo atrás!). Podemos fornecer algumas sugestões de locais para ficar na 

própria favela ou perto, nos bairros de Ipanema e Copacabana, com os 

respectivos custos e segundo a disponibilidade da época. 

  

- Apólice de seguro no valor de 47 Euros a serem pagos via depósito bancário 

(Il Sorriso dei miei Bimbi Onlus – IBAN IT82G0103012803000001664680). 

 

- Preencher e assinar o acordo de prestação voluntária, necessário inserir no 

fim do documento da apólice (copia digitalizada a ser enviada antes da 

partida). 

 

  

 

COMO CANDIDATAR-SE 

Caso seu perfil encaixe com os requisitos supracitados e o nosso trabalho, é só enviar seu curriculum para o 

e-mail: barbara.pascali@ilsorrisodeimieibimbi.org e marcar uma entrevista via skype(ba.pascali). 

 

 

 

 

COMO CHEGAR 

Chegar na Rocinha pode ser um pouco difícil. Saber se locomover nessa favela gigante pode demorar um 

pouco. Até aprender a decifrar os olhares, os gestos e maneiras de lidar com isso não será a tarefa mais 

fácil. Cores, cheiros, música alta e um tanto enlouquecedora que ecoa pelas ruas principais, trânsito insano 

e gente por toda parte, inclusive no meio da rua.  Nosso conselho é chegar com um dia de antecedência do 

ínicio do trabalho, para já ir se acostumando com o ritmo da Comunidade. 

 

mailto:barbara.pascali@ilsorrisodeimieibimbi.org
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Do aeroporto “Galeão  

Antônio Carlos Jobim” 

Ônibus Frescão 2018 - Linha Aeroporto Internacional/Alvorada. 

http://www.wikirio.com.br/Frescão 

Descer no ponto “São Conrado/Rocinha”. Confirme com o motorista se é 

o ponto certo. Basta pedir gentilmente para que ele lhe avise quando 

estiver chegando perto da parada. (Custo Frescão  R$ 16,00 – Janeiro 

2016).  

Taxi – Ande até Partidas (piso superior) e pegue um dos táxis que estão  

deixando os passageiros no aeroporto. Diga que você quer ir para a 

“Passarela da Rocinha”. Trajeto: túnel Rebouças - Estrada Lagoa/Barra - 

túnel Zuzu Angel – Passarela da Rocinha. 

Caso chegue no aeroporto “Santos Dummont” as indicaçõe para chegar 

de ônibus ou táxi, são as mesmas. 

Rodoviaria Novo Rio Ônibus  –  Vá até o Terminal dos ônibus urbanos e pegue a linha 

“Troncal 4 - São Conrado x Rodoviaria”. Desça no ponto “Passarela da 

Rocinha”.   

  

  

  

Para informações adicionais sobre como se locomover no Rio de Janeiro e para acessar intinerários 

personalizados, consulte o site http://www.rioonibus.com/2016/01/07/segunda-etapa-de-

racionalizacao-das-linhas-da-zona-sul/. 

O preço da passagem dos ônibus urbanos é de R$ 3,80 (Janeiro 2016). Lembre-se de pedir gentilmente ao 

motorista que lhe avise quando chegar no seu ponto de destino. 

 

No momento da compra das passagens áreas para o Rio, favor nos avisar as informações do voo e qual o 

transporte escolhido para chegar na Rocinha. 

 

 

Contatos: 

Barbara Olivi (21) 993686730 

Julio De Rezende (21) 992936126 

Carlo Botti (21) 968935257 

Alessandra Urban (21) 966544593 

 

O prefixo 21 não é necessário caso a chamada seja feita da própria cidade do Rio. Todos usam whatsapp. 

 

http://www.wikirio.com.br/Frescão
http://www.wikirio.com.br/Frescão
http://www.rioonibus.com/2016/01/07/segunda-etapa-de-racionalizacao-das-linhas-da-zona-sul/
http://www.rioonibus.com/2016/01/07/segunda-etapa-de-racionalizacao-das-linhas-da-zona-sul/
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Info: 

Barbara Pascali  

barbara.pascali@Ilsorrisodeimieibimbi.org 

www.ilsorrisodeimieibimbi.org 

 

 

 

ACORDO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO 
 

No dia …../...../….. com o presente documento privado elaborado em duas cópias originais entre a ONG Il 

Sorriso dei miei Bimbi Onlus, com sede na ITÁLIA - – Reggio nell´Emilia, via Zacchetti 6, 42124 - C.F. 

91106660359, adiante designado como ONG e o colaborador a título voluntário  

Senhor (a) ……................................…………. data de nascimento ……...................................…. local de 

nascimento ……............................................. (……) nacionalidade ................ Residência ............................ 

Rua............................................................................................ País ............................ CEP................................ 

Número de telefone....................... 

Profissão...................... adiante designado como VOLUNTÁRIO  concordam que: 

• Senhor (a) ………...................................……. no dia ………..............................…………. pedia para ser 

envolvido como voluntário nas atividade da ONG; 

• É de interesse das partes estabelecer um relacionamento de “affectionis vel benevolentiae causa” 

(afeto ou boa causa), caracterizando a gratuidade da prestação de serviços  

• Com isso, as partes não concordam em instituir um vínculo de subordinação, nem nenhum 

relacionamento a título de cobrança financeira. 

• A fim de organizar a colaboração, sem que isso represente de nenhum modo, um exercício de 

poder diretivo por parte da ONG, definimos as regras e condições a seguir reportadas. 

Fica acordado da seguinte forma: 

 

1) O VOLNTÁRIO, declara sua idoneidade física, psicológica e sanitária para tarefa designada, assume o 

compromisso de colaboração gratuita e de solidariedade com a ONG inspirado por respeito aos princípios 

presentes no Estatuto, anexado ao presente acordo e integrante do mesmo. O VOLUNTÁRIO aprova 

totalmente as disposições e normas do Estatuto e do acordo. 

 

2) O VOLNTÁRIO desenvolve sua atividade sem nenhuma remuneração nem vínculo de subordinação no 

que diz respeito à ONG. 

 

3) As eventuais despesas pessoais durante as atividades de voluntariado são de responsabilidade do 

próprio voluntário, bem como os custos de alimentação e hospedagem.  

 

4) O VOLUNTÁRIO compromete-se a realizar suas próprias atividades na sede da Rocinha, Rio de Janeiro, a 

partir de …………..........…… até ……….................………., com o cargo de  …….........………………...  

Como parte do serviço de VOLUNTÁRIO se disponibiliza para mudar de atividade, incluindo locomoção na 

cidade do Rio de Janeiro, que a qualquer momento pode ser requisitado pelos gestores responsáveis. 

  

http://www.ilsorrisodeimieibimbi.org/2014/10/il-video-del-sorriso/
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5) Caso o VOLUNTÁRIO receba alguma quantia de dinheiro ou meios materiais de qualquer gênero em 

nome da ONG e a favor da mesma, ele será obrigado a respeitar integralmente a vontade do ofertante e 

em seguida transferir tal montante a ONG, que fará a gestão do mesmo. 

  

6) Ao VOLUNTÁRIO serão reembolsadas unicamente as despesas eventualmente autorizadas mediante a 

prestação de documentação idônea.  

 

7) Caso o VOLUNTÁRIO gerencie algum dinheiro em nome da ONG, ele deverá justificar cada despesa e 

fornecer um relatório periódico das mesmas. 

 

8) O VOLUNTÁRIO se compromete a evitar comportamentos ou omissões que, em qualquer modo, 

dificultem a relação dos princípios e das finalidades da ONG. 

 

9) O VOLUNTÁRIO com a assinatura do presente acordo libera a ONG de toda e qualquer responsabilidade 

de ocorridos, danos materiais ou pessoais que possam ocorrer durante o período dos serviços prestados. 

 

10) O VOLUNTÁRIO autoriza, a partir desse momento, a gestão de seus dados pessoas segundo a lei 

196/2003 para fins específicos relacionados à posição de ………….................……………. 

 

11) Durante o período de prestação do voluntariado, o Voluntário será coberto pela apólice do seguro de 

responsabilidade por terceiros e contra acidentes da ONG e a cargo do voluntário (custo de 47 Euros). 

 

Lido, aprovado e assinado, em fé.  

Data 

Local 

 

__________________________________________ 

 

VOLUNTÁRIO 

__________________________________________ 

 

REPRESENTANTE LEGAL DA ONG 

 


