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Reflexões da Assembléia já apresentam resultados

COMITÊ ELOS NA CÚPULA DOS POVOS

O

Comitê Elos, como em todos os anos, contou com a ajuda de
pessoas dispostas a subsidiar a construção do seu Plano de
Trabalho. A reunião, realizada no CCBB, em 31.03.2012, teve
quase 50 participantes para pensar, naquela manhã de sábado, em
como resgatar o desejo de transformação do país, que era comum à
maioria dos brasileiros nas década de 60, 70 e 80. Belíssimos
testemunhos de participantes do Comitê e de convidados sobre lutas
do passado e mobilizações atuais motivaram as reflexões que se
seguiram em busca da ampliação de participações no Comitê e nas
associações acompanhadas. Para o Comitê, viu-se a necessidade de
aproximação maior das Ecoas do Banco e dos responsáveis pela
Responsabilidade Socioambiental na Previ, de modo a sensibilizar
colegas para adesão às duas campanhas que ficaram definidas para
esse ano, e buscar espaços para expor trabalhos e ideias. Os primeiros
resultados dessa iniciativa já se fizeram sentir. Duas Ecoas, Dimec e
Difin, abraçaram firmemente a Campanha por Alimentos Não
Perecíveis voltada para os Catadores Cidadãos do Ponto Chic e as
creches Chameguinho e Criança Feliz. A adesão dos funcionários fez
com que a quantidade de alimentos doados passasse de 97 Kg no
primeiro quadrimestre para 1.704,60 Kg no segundo o que tem ajudado
muito os projetos na luta por sua sustentabilidade. O contato direto nas
Sipats Previ e Sedan e no Dia do Meio Ambiente na Previ fez com que
mais 19 colegas passassem a contribuir para a receita do Comitê.

Campanha do Comitê ajuda a Chameguinho a
fornecer por mês em torno de 4 mil refeições

Em junho, o Comitê marcou
presença na Cúpula dos Povos,
evento da sociedade civil paralelo
à Conferência Rio+20, expondo
seus projetos e apresentando a
atividade "Reciclando materiais e
construindo a cidadania". As
costureiras do projeto
Comunidades em Rede
organizaram uma oficina que
atraiu muitos curiosos, mostrando
como o malote bancário
descartado se transforma em
produtos de decoração. Os
diversos produtos chamaram a
atenção e receberam elogios de
americanos, sul-americanos e de
gente de todo o Brasil que passou
por lá. A diversidade de pessoas,
organizações e atividades fez da
Cúpula dos Povos um espaço
privilegiado de integração e troca
de informações. O Comitê pôde
conviver com organizações de
várias partes do país e do mundo
que têm em comum a luta por uma
sociedade mais justa.
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O Projeto Piloto que
trouxe de volta o BB
Educar para dentro do
Banco do Brasil tem, no
Rio, 11 funcionários
alfabetizando com
dedicação e entusiasmo
83 adultos.
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A Biblioteca do Ponto
Chic agora faz parte do
Movimento Baixada
Literária e várias portas
estão se abrindo para o
seu desenvolvimento.
Visite o blog
http://bibliotecapontochic
.blogspot.com.br

O Grupo Nós do Ponto
Chic participará mais
uma vez da Casa Cor
com seus lindos
produtos feitos de
malotes reciclados. Ele
está presente também
no Quiosque do BB na
praia de Copacabana.
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