
GUIA DO
VOLUNTÁRIO





Igual coração
de Mãe...

Será uma honra ter você conosco! 
E ter seu nome nesse coração que
pulsa intensamente por nossas

crianças e jovens!



PROPOSTA

Com sua ajuda,
articular soluções e
recursos a fim de

impulsonar
transformações
positivas na
sociedade.



E como a gente 

faz isso?
Reunindo as habilidades e
o tempo disponível dos

voluntários, direcionamos
essa "força" para os
projetos sociais que

desenvolvemos junto às
crianças e jovens.

Todo tipo de habilidade e
atividade são bem-vindas.
Sempre haverá uma forma

de ajudar.
Seja ela diretamente ou

indiretamente.

Conheça nossos 

projetos no site:
www.ligaecoar.org

http://www.ligaecoar.org/


Princípios e 

Valores

Unidos pelo
mesmo ideal 
Reunimos pessoas,

sonhos, ideias e
esforços para

fortalecer a corrente
do bem!

 Amor e
Serviço

Atuamos com
empatia, respeito e

escuta, uma
verdadeira lição de

Amor.    Aprendendo a
cada dia
Estamos em

constante evolução e
adoramos desafios.   

 Incomodados 
hoje

Buscamos superar
nosso limites todo dia.

Totalidade
Atuamos em projetos

culturais, educacionais,
na ação social, na

saúdee no esporte



O que você 

ganha?

Sente-se Útil
Será um espaço para você

fazer o que gosta. Isso
melhora a auto estima e

ainda ajuda pessoas.

Novas competências
Ajuda a descobrir novas

habilidades e vocações. Às
vezes até que nem
imaginava possuir.

Amplia sua rede de
amigos

Passa a conhecer novas
pessoas e realidades , sua

mente se abre a novos
pontos de vista. Além de

conhecer pessoas que
podem ensinar algo e se

tornarem amigos.

Ganha Experiência
Muitas empresas valorizam
voluntários. Oportunidade

de dar um "Up" no currículo  
e ainda contribui para
diminuir as injustiças

sociais.

Aumenta seus
conhecimentos

Uma coisa é o que dizem os
livros, outra coisa é viver na

realidade, na prática. 
Com a prática e a vivência
você fortalece e aprimora

sua área de conhecimento. 

Deixe sua Marca
Contribua com o mundo

que deixaremos às futuras
gerações. Seus filhos,

sobrinhos vão agradecer.
O mundo tem de ser

melhor depois de você, por
que você esteve nele @ligaecoar



Vontade 
de 

Servir

Disposição para
trabalhar em

equipe
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Capacidade 
de 

Amar

O que você 

deve trazer?

Email: contato@ligaecoar.org
WhatsApp: (88) 9 9993 6151



Clique no Link e preencha seu formulário para
se tornar um voluntário da Liga ECOAR.

https://forms.gle/8qJXuScJ5Yq1qYVC6
Ou aponte seu celular para esse QR code, para

ir direto pra lá

Ou se prefere marcar um call com um de nossos
membros da Liga ECOAR para saber mais, ligue

para (88) 9 9993 6151

Ou pelo Email: contato@ligaecoar.org

E aí? 
Bora sair do sofá?

https://forms.gle/8qJXuScJ5Yq1qYVC6


Lei do Voluntariado
Alteração na Lei nº 13.297, em 16 de junho de 2016

Lei nº 13.297, de 16 de junho de 2016

O Ato em referência altera o artigo 1º da Lei 9.608, de 18/02/98, para incluir a assistência à
pessoa como objetivo de atividade não remunerada reconhecida como serviço voluntário.

Art. 1º O caput do art. 1º da Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 1º 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.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Michel Temer
Alexandre de Moraes

Ronaldo Nogueira de Oliveira
Brasília, 16 de junho de 2016.

Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998
Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências

Art. 1° – Considera-se serviço voluntário, para 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 social, inclusive mutualidade.Parágrafo único. O serviço
voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista,
previdenciária ou afim.

Art. 2° – O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de  Termo de
Adesão  entre a entidade, pública ou privada, e o prestador do serviço voluntário, dele
devendo constar o objeto e as condições de seu exercício.

Art. 3° – O prestador de serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que
comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias.Parágrafo único. As
despesas a serem ressarcidas deverão estar expressamente autorizadas pela entidade a
que for prestado o serviço voluntário.

Art. 4° – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5° – Revogam-se as disposições em contrário.

Fernando Henrique Cardoso
Brasília, 18 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da República.



P O R  Q U E  C O M  T A N T A  G E N T E  B O A

N Ã O  T E M  C O M O  D A R  E R R A D O !

S E  L I G A  E
F A Ç A  E C O A R


