
 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES  
VOLUNTARIADO VIVA RIO 

 
 
ESCOLHA A ATIVIDADE QUE VOCÊ DESEJA PARTICIPAR E ENTRE EM 
CONTATO CONOSCO. 
 
Telefone: (21) 2555-3750 / (21) 2126-8600 Ramal: 3314 
E-mail: progvoluntariado@vivario.org.br 
Presencial: Sede do Viva Rio – Rua Alberto de Campos, 12, Ipanema, Rio de 
Janeiro (Favela Hub) 
 

Atividade Data Horário Local Trabalho 
Separação de 
agasalhos 
doados na 
campanha 
Inverno Quente  

06/07/2022 10h às 
17h 

Sede do Viva Rio  O voluntário poderá se juntar à equipe para 
apoiar na separação e arrumação de peças 
doadas, que serão distribuídas para 
moradores de rua e outras entidades 
apoiadoras. 
 

Inverno Quente 
Itinerante 

07/07/2022 19h30 às 
00h00 

Itinerário: Saída da van 
da sede do Viva Rio, em 
Ipanema, com destino à 
Copacabana, Glória e 
Lapa e retorno para a 
sede. 
 

O voluntário poderá se juntar à equipe para 
apoiar na distribuição das peças de inverno 
para moradores das ruas do Rio de Janeiro. 
 
 

Um dia Feliz – 
doações para o 
Centro de 
Reabilitação 
Abrigo Estrela 
 

Até 
07/07/2022 

10h às 
17h 

Sede do Viva Rio (Favela 
Hub) 

O voluntário poderá doar itens de higiene e 
vestuário para os usuários do Centro de 
Reabilitação Abrigo Estrela, que atualmente 
abriga 26 homens com deficiência 
intelectual. Sugestão material a ser doado: 
meias, cuecas, pentes, sabonetes, pasta de 
dentes, polvilho antisséptico (talco), 
barbeadores, escovas de dentes e chinelos.    
Obs: os itens doados serão usados como 
brinde da festa junina da instituição, no dia 
08/07 
 

Um dia Feliz – 
evento no 
Centro de 
Reabilitação  
 

08/07/2022 09h30 às 
17h00 

O Centro de Reabilitação 
fica em Santa Maria, 
Belford Roxo e os 
voluntários contarão com 
transporte para o local 
com saída do bairro da 
Glória, às 09h30. 

O voluntário poderá se juntar à equipe para 
apoio geral no evento, que consiste em 
proporcionar alegria aos usuários do Centro 
de Reabilitação Abrigo Estrela, que 
atualmente abriga 26 homens com 
deficiência intelectual.  
Atividades do voluntário: fazer maquiagem, 
decoração do local, montagem das 
brincadeiras, com pescaria e o jogo tomba 
lata, organização da quadrilha e ficar nas 
barracas  

Doação de 
Sangue 

12/07/2022 10h às 
15h 

Projeto Espaço Nova 
Geração Cantagalo (CIEP 
Esther Botelho Orestes) 

Estrada Francisco da 
Cruz Nunes, 339, 
Cantagalo, Niterói – RJ  
 

O voluntário interessado em doar sangue 
deverá comparecer ao local dentro do 
horário, cumprindo os pré-requisitos do 
doador, estabelecidos pelo Hemorio, 
responsável pela coleta.  
 
http://www.hemorio.rj.gov.br/ 
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Doação de 
Sangue 

20/07/2022 10h às 
15h 

Sede do Viva Rio 
 

O voluntário interessado em doar sangue 
deverá comparecer ao local dentro do 
horário, cumprindo os pré-requisitos do 
doador, estabelecidos pelo Hemorio, 
responsável pela coleta. 
 
http://www.hemorio.rj.gov.br/ 
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