Que bom saber que você tem interesse em vir colaborar nos trabalhos da Ecovila Terra Una!
Para vir como estagiário/voluntário, temos alguns critérios e acordos, e iremos combinar com você
valores e horas de trabalho.
Inicialmente é importante que você saiba que os trabalhos realizados pelo voluntário(a) variam muito
conforme o que estiver acontecendo na Ecovila durante o período, necessitando assim de sua
disponibilidade para contribuir de diferentes maneiras. Em geral, os trabalhos podem envolver
atividades como: manutenção da horta, plantios sazonais ou de árvores, compostagem e adubação,
construções e reformas, marcenaria, pinturas, costuras, cerâmica, manutenção das estradas e
estruturas (elétrica, hidráulica), preparação de tinturas e produtos de limpeza, apicultura,
limpeza/arrumação dos espaços, cozinha e alimentação, cuidado de crianças, etc...
Nossa proposta básica de voluntariado é de que a pessoa permaneça pelo menos 7 dias seguidos,
com um valor de diária reduzido para R$20/por dia, e oferecendo em troca de 6 horas de trabalho
diário. Este valor inclui alimentação completa e hospedagem (em camping coberto ou, se houver
vagas, em quarto coletivo).
Depois deste período, fazemos uma avaliação conjunta e se houver interesse de ambas as partes,
podemos prolongar o voluntariado, fazendo neste momento novos acordos de período de estadia,
tempo diário de trabalho e valores a serem pagos pelo voluntário, havendo até mesmo a possibilidade
de recebimento pelos serviços que serão prestados.
Se não puder arcar com este valor ou condições iniciais básicas, nos comunique que poderemos
encontrar juntos uma forma de viabilizar sua vida a Terra Una.
Obs: Aproveitamos também para informar que caso queira vir como visitante normal (sem ser
voluntário, ou por menos de 7 dias), o valor é de R$45/dia, e ainda assim solicitamos um carga
horária diária de trabalho para as atividades de rotina da Ecovila, especialmente cozinha e limpezas,
uma vez que não temos serviço de "pousada" e as tarefas são partilhadas por todos os presentes.

Quanto ao período de sua vinda... Eventualmente temos programas de estágio condensados, no qual
recebemos vários voluntários simultaneamente. Entretanto, existe também a possibilidade de você vir
no período que desejar, desde que checando previamente conosco.
Bem, neste momento provavelmente você já deve ter pesquisado um pouco sobre Terra Una e já
sabe mais a nosso respeito, certo?!
Então se de fato quiser participar do programa de voluntariado da Ecovila, pedimos que nos envie
mais informações sobre você, suas habilidades e interesses, quando gostaria de vir, por quanto
tempo gostaria de ficar e tudo mais que desejar nos comunicar, citando que já leu esta carta.
Para saber mais sobre sua vinda para Terra Una, leia também o arquivo de “Orientações para
Visitantes”, disponível no site de Terra Una, na página da Ecovila.
Estamos à disposição para esclarecer quaisquer outras dúvidas que você tenha e para agendar seu
voluntariado no email ecovila@terrauna.org.br
Saudações!
Equipe Terra Una
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