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PROJETO VOLUNTÁRIAS 

MUITO MELHOR AOS 40 

POR PATRICIA PENNA 

1. INTUIÇÃO 

A ideia de pedir ajuda na comunidade “Muito Melhor aos 40” veio da minha intuição. E 

me senti muito bem ouvindo e seguindo, esta minha querida amiga. Além da ajuda que 

preciso, sinto que podemos formar um grupo colaborativo muito próspero para todas.  

A. O que você precisa para ser voluntária no “Muito Melhor aos 40”: 

i. Ser Mulher; 

ii. ter 40 anos, ou mais; 

iii. ser vegana, ou estar no caminho do veganismo e 

iv. ter vontade de me ajudar com seu trabalho voluntário. 

2. O VEGANISMO 

O motivo pelo qual estou procurando mulheres com mais de 40, e veganas, para esta ajuda 

envolve o seguinte: 

O “Muito Melhor aos 40”, que é a minha voz, desde que me tornei vegana, há quase dois 

anos, fala sobre o estilo de vida plant-based e o Veganismo. Logo, os materiais e conteúdos 

de trabalho estão dentro destas temáticas. Sendo assim, eu gostaria muito que as pessoas 

envolvidas com a produção do conteúdo, produtos e serviços do site fossem veganas, ou 

estivessem alinhadas e/ou no caminho do veganismo.  

Caso não seja vegana, reflita um pouco se o estilo de vida plant-based e o Veganismo são 

caminhos que você deseja seguir, mesmo que ainda esteja no começo ou não tenha 

iniciado; o que importa é o que você deseja e a direção que irá seguir.  

Eu quero muito  trabalhar com mulheres que estejam alinhadas com estas duas formas 

de viver, assim poderemos ajudar mais mulheres que desejam realizar uma transição e 

precisam de informação e suporte.  

Se você não quer seguir este caminho, eu respeito e podemos conversar sobre sua 

colaboração em algum outro momento e/ou forma. Eu tenho planos de abrir um espaço 

para colaboração com mulheres não veganas, porque acredito que podemos trocar 
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experiências maravilhosas com todos os seres humanos.  Apenas, nesta fase inicial, e para 

fazer um POC (Proof of Concept), o ideal seria um grupo conforme a descrição 

mencionada.  

Me escreva se você tiver dúvidas, estou aberta para esclarecer o que você quiser. E-mail 

no final do documento.  

3. O TRABALHO 

No momento eu preciso de ajuda com: 

1) Traduções do Inglês para o Português de artigos sobre alimentação plant-based e 

notícias sobre plant-based (Veganismo) no mundo.   

2) Design para meus e-books, cursos, banners e outros materiais digitais e impressos. 

(Hoje sou eu que faço, e utilizo o “Canva.com”.  Gostaria muito de evoluir nesta área… 

gosto tanto de design… de materiais bonitos…) 

3) Edição de vídeo para meus cursos e aulas de culinária. (Estou aprendendo como 

editar utilizando o Imovie. Logo, alguém com experiência nesta área me ajudaria 

muito.) 

4) Revisão de textos e conteúdos. (Hoje eu reviso meus materiais 3 vezes e sempre tem 

algum erro que deixo passar. Porque o correto seria outra pessoa revisar também…) 

5) Artigos. O Guest Post está aberto para você. Se você tem vontade de escrever um 

artigo, ou mesmo uma receita vegana deliciosa e saudável, posso publicar no meu 

site/blog. Para temas:  Saúde e bem-estar integrativos, estilo de vida plant-based e 

Veganismo. Uma Ideia para artigo: “Guia Veganos de cidades do Brasil e do mundo”, 

sobre Veganismo e sob a nossa perspectiva de mulher com mais de 40 anos. ;)  Estou 

trabalhando no meu sobre NYC e DC. Em breve estarão no ar.  

6) Wordpress. Preciso de ajuda com meu site. Utilizo o template que se chama Épico e 

tem muita coisa a ser melhorada.  

7) SEO e estratégias para aumentar o tráfego do meu site.  

8) Redes Sociais. Estou para criar meu canal do YouTube e preciso estudar como fazer… 

se alguém souber como fazer … ajudaria muito.  

9) Troca de ideias e feedback sobre determinados materiais.  

10) Profissionais que possam ministrar aulas de Yoga online, para compor os meus 

cursos. Bem como, outras aulas que promovam o bem-estar da mulher.  

11) Facilitação de contatos corporativos e/ou locais para eventos no Brasil para 

workshops e consultorias de saúde e bem-estar, com demonstração de culinária 

plant-based. O mesmo para aulas de culinária plant-based no Brasil.  

 

4. TEMPO DE DEDICAÇÃO DA VOLUNTÁRIA  
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Ter disponibilidade de, no mínimo,  2 horas por semana, por um período de 6 meses. Preciso 

que entregue/realize seu trabalho no prazo combinado. Nós conversaremos sobre prazos 

para atender as duas partes.   

5. COMO FORMA DE AGRADECIMENTO PELO SEU TRABALHO 

VOLUNTÁRIO 

1) Participação gratuita em um grupo de Health Coaching, criado especialmente para as 

voluntárias, por um período de 6 meses, com encontros 2 vezes por mês, online e ao 

vivo com 2 horas de duração. Dia e Hora a serem definidos. Provavelmente, no final 

de semana. Neste grupo, o foco será saúde e bem estar sob a perspectiva do estilo de 

vida plant-based, e tudo o mais que for natural. Nos apoiaremos em prol de um estilo 

de vida saudável plant-based! Será também um grupo que tratará nossa saúde de 

forma holística, englobando tudo o que impacta no seu bem-estar: carreira, atividade 

física, espiritualidade, alimentação, e tudo o mais que influencia estas áreas da nossa 

vida.  (Para referência: o valor, por pessoa, para Health Coaching em grupo, online ao 

vivo, é de R$ 1.500,00, pelos seis meses). 

2) Você terá acesso gratuitamente ao meu E-book, com 40 receitas veganas (para 

referência: este e-book é vendido por R$ 24,90) e meu curso “Detox do Amor” (para 

referência: este curso é vendido por R$ 69,00). Caso já tenha adquirido estes produtos 

(obrigada!), você ganhará uma sessão de Health Coaching Individual comigo (para 

referência: o valor da sessão individual é  R$ 290,00).  

3) Quando participar da produção de algum curso, ou aula online, terá  acesso gratuito.   

4) Caso tenha um serviço e/ou produto alinhado com a proposta do “Muito Melhor aos 

40” e o estilo de vida plant-based e Veganismo, acertaremos a publicação, nas minhas 

redes socias (Instagram e Facebook), do seu trabalho. Precisamos definir as guias 

para publicação.  

5) O Guest Post, (incluí acima como sendo), uma das ajudas que preciso e na verdade 

pode ser bem interessante para quem publica também. Meu site não tem um tráfego 

super expressivo, mas é algo que, com mais conteúdo, poderá ser melhorado. E 

sempre podemos publicar o artigo nas redes sociais também, gerando mais tráfego.   

6. PROJETOS EM ANDAMENTO E FUTUROS 

1) Tradução do Inglês para o Português de Blog e Instagram do Nutrition Facts e 

outros sites. 

2) Vídeos com Receitas Natalinas para serem publicados antes do dia 15/12. Estou 

me programando para gravar as receitas ao longo desta semana e da outra. Além 

dos vídeos, vou fazer um e-book com as receitas e lista de compras. Este conteúdo 

será disponibilizado gratuitamente.  

3) Food Journal – Estou trabalhando nele neste momento, quero muito que fique 

pronto esta semana… o primeiro será grátis! 



4 

4) /”Guia Vegano Muito Melhor aos 40 de cidades diversas do mundo” previsto para 

Janeiro de 2019. Será grátis, em formato de posts no meu blog. 

5)  “Cardápio de Verão para 4 semanas”: Lista de Compras e receitas, aulas online, 

food journal e outros conteúdos. Este será um produto online a ser vendido. Não 

defini se farei mensal ou por estação. No caso, de acordo com estação no 

Hemisfério Sul. Preciso de feedback! Lançamento: Janeiro 2019.  

6) Curso online “Plant-based Health Coaching para Mulher de 40 ou mais”. Data a 

definir.  

7) Podcast (a partir de Janeiro 2019) 

8) Aulas de Culinária online (já fiz algumas, quero criar um dia e horário para 

Instagram Live e criar o canal no YouTube.) 

Para todos os projetos preciso de ajuda, conforme descrevi no item 3. 

Com o “Muito Melhor aos 40” quero levar o máximo de conteúdo de qualidade 

gratuitamente para o maior número de mulheres.  

Também ofereço produtos e serviços que são vendidos para gerar receita e sustentar a 

estrutura do negócio em si, e poder seguir com o conteúdo gratuito (site, hospedagem, 

sistemas, investimentos no negócio e outros), além de realizar doações.  

As doações são feitas para instituições que atuam na defesa dos animais. No próximo ano 

irei diversificar, doando para instituições que ajudam mulheres, para projetos 

relacionados  a água potável (em locais que não têm acesso) e projetos educativos sobre 

comida (e como cozinhar), para populações em situação adversa.  

Por isso, sua ajuda é tão preciosa!  

Para poder fazer isso tudo acontecer, preciso de ajuda!  ;)  

Saiba mais sobre mim e sobre o “Muito Melhor aos 40” no site: 

patriciapenna.com 

 

7. PERGUNTAS FREQUENTES: 

1) Posso ser voluntária se eu não for vegana? 

R.: Pode se estiver considerando o Veganismo e o trabalho como voluntária for te 

ajudar a seguir este caminho.   

 

2) Posso ser voluntária para ajudar com algo que não foi listado? 

R.: Me envie um email informando como gostaria de ajudar.  

 

3) Posso ser voluntária sem ter disponibilidade para ajudar por 6 meses? 

R.: Me envie um email informando por quanto tempo poderia ajudar.  
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8. SE VOCÊ DECIDIU ME AJUDAR, SERÁ IMPORTANTE QUE RESPONDA 

ÀS QUESTÕES ABAIXO E ME ENVIE, POR E-MAIL: 

1) Como você me achou? (Instagram, Facebook, pesquisa no google, site, amiga 

indicou, outros?) 

2) Você já acessou algum material meu, grátis ou pago? Participou de algum curso, 

ou grupo de health coaching comigo? Em caso positivo, qual (quais)? E o que 

achou? 

3) Por que você quer ser voluntária?  

4) Conte um pouco sobre você e sobre a sua estória com o Veganismo e/ou 

alimentação plant-based. 

 

Se minha proposta te agradou e você quer seguir em frente com o processo para se tornar 

voluntária no “Muito Melhor aos 40”, responda às perguntas do item 8, via e-mail e clique 

aqui para agendar sua reunião comigo.  

 

Abaixo meu e-mail para envio de respostas (e/ou dúvidas): patricia@patriciapenna.com 

 

Muito obrigada pelo seu interesse.  

Nos falamos em breve. Paz, Amor e Plantinhas, 

Patricia Penna 

 

https://calendly.com/patricia-work31/voluntarias
mailto:patricia@patriciapenna.com
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