
Se atualmente você está passando por uma dificuldade 
temporária por causa de câncer, acidente, cirurgia, incêndio, 
morte recente na família, gravidez complicada ou outra 
dificuldade, a Neighbor Brigade (União de Vizinhos) está 
aqui para ajudar você. Nossos voluntários dedicados podem 
fornecer assistência gratuita e temporária, para ajudar 
enquanto está se curando e se recuperando.

Alguns exemplos de nossos serviços 
gratuitos incluem:
n  Refeições entregues em sua residência

n  Transporte para consultas 
      médicas e/ou tarefas

n  Tarefas domésticas leves

n  Levar o cachorro para passear e 
       pequenos cuidados com animais de 
       estimação (não inclui alojamento)

Se você mora em uma cidade onde há uma Divisão da 
Neighbor Brigade, os voluntários locais estão pron-
tos e aguardando para ajudar você e qualquer um de 
seus familiares. Nossos voluntários são selecionados e 
geralmente podem atendê-lo no prazo de 48 horas. Para 
saber se existe uma Neighbor Brigade perto de você, 
visite nosso website ou ligue para nós.    

Neighbor 
Brigade. 

Quando surge uma crise, estamos aqui para ajudar.
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Vizinhos Ajudando Vizinhos. 
A Neighbor Brigade é uma organização sem fins lucrativos 
dedicada a ajudar pessoas e seus familiares, cujas vidas 
tenham sido afetadas por uma doença ou tragédia súbita. 
Se você está interessado em colaborar com nossos esforços, 
pense na possibilidade de fazer uma doação para a Neighbor 
Brigade, que poderá ser deduzida de seus impostos.

Voluntariado 
Tem interesse em atuar como 
voluntário/voluntária?  A Neighbor 
Brigade é uma opção perfeita 
para quem busca uma experiência 

enriquecedora, ajudando as pessoas de sua própria cidade. 
Você pode se cadastrar para prestar assistência uma vez por 
semana ou uma vez por ano; nosso cronograma é flexível e 
não existem exigências em relação à frequência com que você 
escolhe ser voluntário. Algumas de nossas oportunidades de 
trabalho voluntário requerem a verificação de antecedentes 
e os voluntários com idades entre 14-17 anos devem ter uma 
permissão por escrito de seu responsável para que possam atuar 
como voluntários independentes. Os voluntários precisam ter 
acesso a um computador ou smartphone. Para se cadastrar 
hoje, visite nosso website e siga os passos para inscrição. Caso 
não exista uma Neighbor Brigade em seu município, pense na 
possibilidade de iniciar uma nova Divisão, para que possamos 
levar este importante serviço para as pessoas necessitadas que 
moram perto de você. Entre em contato conosco hoje mesmo 
para saber como fundar uma nova Divisão onde você mora!
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Como Pedir 

Ajuda 
Você está passando por uma 
dificuldade temporária e gostaria 
de receber assistência acolhedora 
de seus vizinhos? Ligue ou acesse 

o nosso website para saber se há uma Divisão da Neighbor 
Brigade em seu município ou cidade.  Se houver, você pode 
solicitar ajuda online ou podemos dar orientações sobre as 
etapas para solicitar ajuda por telefone. Precisamos de um 
período de pelo menos 48 horas para podermos atender as 
solicitações. Nossos serviços gratuitos geralmente duram 
em torno de 1-3 meses, mas podem ser prolongados.  


