
O Informativo Elos volta para contar os passos e avanços dados pelo Comitê nos últimos meses.  Desde o segundo trimestre 

do ano passado, ficamos sem este importante meio de comunicação, em função de um grande aumento  de trabalho e da 

perda de colaboradores que se mudaram da cidade.  Agora, com a reconstituição da equipe responsável, o Informativo 

divulgará trimestralmente os trabalhos que desenvolve.

Durante este período, os participantes do Comitê estiveram muitas vezes mobilizados para 

buscar recursos, apresentando projetos a diferentes 

órgãos. Alguns desses projetos foram contemplados 

e o Comitê conseguiu criar com a Fundação Banco do 

Brasil  uma Estação Digital, com a ajuda da Brasilcap 

e do Instituto Cooperforte foi possível formar pelo 

Senai 30 costureiras para o Projeto Comunidades em 

Rede e, com o Consulado da Mulher obteve 

melhorias para as oficinas de trabalho. As oficinas 

produzem lindas bolsas a partir de malotes 

descartados pelo Banco.

O projeto dos Catadores Cidadãos do Ponto Chic 

está finalmente instalado em galpão próprio,   aprendendo a se autogerir e criando condições 

para sua autonomia.

As Bibliotecas avançaram. O projeto Bibliotecas Comunitárias tem uma nova voluntária para assessorá-lo  e, englobando 

novas ações, passou a se chamar Cultura e 

Educação.

As parcerias, dentro e fora do banco, se fortaleceram. 

É cada vez maior a quantidade de colegas que doam 

materiais para os projetos, embora as necessidades 

sejam ainda maiores. A Previ organizou uma 

campanha mensal de leite e tem apoiado o Comitê 

divulgando suas ações. Trabalhamos com o Sebrae e 

com o Senai no projeto de geração de renda. 

A Assembleia anual, mais uma vez, foi um belo 

momento para reflexão conjunta de diferentes atores que atuam nos trabalhos do 

Comitê. O planejamento de 2011 reafirma e aprimora as ações necessárias para o desenvolvimento da cultura, da educação 

e da  geração de renda em duas comunidades do Rio de Janeiro - Dona Francisca, no Lins 

de Vasconcelos e  Criança Esperança, em Anchieta -  e, em Nova Iguaçu, o bairro do Ponto 

Chic. 

Os problemas ainda são grandes e os projetos encontram muitas 

dificuldades para sua sustentação.  Contudo,  o grande resultado do trabalho 

neste período,   foi  o fortalecimento dos elos que unem o Comitê a 

funcionários, dependências, ONGs e outros órgãos envolvidos na 

construção de um Brasil mais justo e igualitário
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 CONHEÇA  MELHOR  OS  PROJETOS

 LEIA  AS  NOTÍCIAS  E  VEJA  O  BAZAR

Neste primeiro  Informativo do ano, não podemos deixar de registrar o total das doações de 
2010 e agradecer aos colegas que participaram. Funcionários da  Gepes, Diris, Dimec, Gerat, 
Gecoi, CSL Sedan, Difin/Diage e das      agências Bacen, Lido, Voluntários da Pátria, Leme, 
Visconde de Pirajá e São Clemente, encaminharam através de suas dependências  os 
diferentes materiais listados abaixo.  É importante registrar também a adesão generosa de 240 
colegas à Campanha de Apadrinhamento do Natal dando muita alegria às crianças das 
comunidades acompanhadas pelo Comitê.
Totais: 328 embalagens de leite, 1,632 toneladas de alimentos em geral, 131 livros, 196 
brinquedos, 489 produtos de higiene, 20 produtos de limpeza, 46 peças de cama e mesa, 606 
peças de vestimentas, 143 materiais diversos e uma geladeira.


