
VISITE O  NOSSO SITE

O site foi reformulado, 
trazendo mais informações 
para   que  você conheça 
melhor nossas ações  e 
projetos.

AGENDA

A Biblioteca do PontoChic promove em 
10.02.2007, um Dia de Lazer com 
brincadeiras e esporte para a comunidade

Com o fim do recesso em fevereiro, o 
Comitê planeja as atividades do ano, já 
tendo definida a data de 29.03.2007 para 
a Assembléia Geral e o cronograma de 
reuniões que se encontra no seu site.
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Agradecemos, muito, a todos os funcionários 
que acolheram com carinho a campanha de 
apadrinhamento do Natal. Tornaram-se  
padrinhos e madrinhas, colegas das DIRIS, 
DIFIN, BBDTVM, Agências Catete, 
Botafogo, São Clemente, Urca e da PREVI. 
As crianças da Creche Meu Cantinho Alegre, 
de Ouro Preto, os filhos dos Catadores de Lixo 
e das Pastorais da Criança do Ponto Chic e 
Cobrex, em Nova Iguaçu, ganharam roupas, 
calçados e brinquedos. No Rio de Janeiro, a 
Creche Criança Feliz, de Anchieta, e os 
Agentes Comunitários Mirins do Lins de 
Vasconcelos foram apadrinhados pela 
GECEX e pela Agência BACEN.
No o início do ano, já era significativa a 
adesão do funcionalismo de diversas 
dependências à campanha emergencial de 
ajuda às creches comunitárias lançada em 
maio do ano passado.                             Essa resposta mostrava o que o sistema gerenciador dos recursos 

sociais do Banco do Brasil registraria no decorrer do ano: a solidariedade dos 

funcionários.  Muitos registros são de doações direcionadas ao nosso Comitê e, ainda, 

houve doações que não constaram do sistema.  Enviamos os materiais às creches e, 

também, aos Catadores de Lixo, à Pastoral da Criança e aos doentes do Hospital da 

Posse, em Nova Iguaçu. Foram  mais de 500 kg de alimentos, além de 225 latas de leite, 

55 livros, cobertores, roupas, e outros.

As creches comunitárias travam ainda 
uma árdua batalha para sobreviver  às 
novas exigências dos convênios com os 
órgãos públicos e ainda precisam muito 
de nossa ajuda.

A Biblioteca de Anchieta, que teve sua 
obra atrasada em função de necessidade 
de aterramento que dependeu de órgão 
público, já está levantando as suas 
paredes e brevemente comemoraremos 
a sua inauguração.

A Oficina Artesanal Nós do Ponto Chic 
está produzindo bonitos objetos de 
papel artesanal.  Graças ao apoio 
recebido, além de participar de eventos 
do Banco do Brasil, bazares e feiras, 
começou a  produzir por encomendas 
como as recebidas do GEPES RJ e do 
SESC, de Nova Iguaçu. 

AGRADECEMOS  a solidariedade Rapidinhas

Para realizar o projeto,  é necessário que as parcerias se 

fortaleçam no  processo de sua construção.   O 

primeiro grande passo foi dado com o Programa Brasil 

sem Fome, da ANABB, para a aquisição do terreno. 

Agora, acreditamos que a  diversidade de 

competências dos funcionários do Banco do Brasil nos 

levará mais longe.

Convidamos todos a participar dessa realização, 

contribuindo com seus saberes para: projeto de 

arquitetura, licença para construção, projetos para 

apoios financeiros, organização e desenvolvimento de 

oficinas, atividades culturais, artísticas e esportivas, 

palestras e ações voltadas para saúde e educação.
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A Estação Cidadania será um espaço criado no Ponto Chic, Nova Iguaçú, bairro 

traumatizado pela violência e sem alternativas de lazer, que terá como objetivo 

principal a democratização da cultura, a melhoria da qualidade de vida e a elevação da 

auto-estima dos moradores da localidade e adjacências. 

Estação Cidadania:  UM  BELO DESAFIO

Liderança do Ponto Chic, no dia da 
compra do t erreno onde se 
instalará a Estação Cidadania. 

A Associação Comitê Elos da Cidadania, mesmo atuando com poucos voluntários, tem caminhado na  luta pela cidadania e 
contra a miséria. As parcerias fortalecem o trabalho que descrevemos no Relatório de Atividades distribuído em 2006. 
Enviamos o relatório aos  órgãos ligados à responsabilidade sócio-ambiental e às entidades ligadas ao Banco do Brasil que nos 
apoiaram.  A divulgação das ações e do uso de recursos é um dever nosso para com o funcionalismo do Banco do  Brasil,  cuja  
solidariedade  dá  suporte  ao  Comitê  e nos anima a continuar na luta por um Brasil  mais  igual.
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