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PARTICIPAÇÃO É O LEMA DE 2014

O

Comitê Elos recebeu com entusiasmo as últimas iniciativas do Programa de Responsabilidade Socioambiental do
Banco do Brasil que aperfeiçoam o sistema de pontuação às dependências com funcionários envolvidos em
ações de voluntariado e que fazem doações para apoiar projetos de inclusão e cidadania.

Entre as novidades está a que permite que doações em dinheiro possam ser registradas no sistema GRS. O processo é
semelhante ao que se dá para outras doações (roupas, livros, brinquedos, alimentos não perecíveis, etc.), que pontuam
no ATB/Sinergia quando as doações feitas equivalem a dez itens no semestre por cada funcionário da dependência. Do
mesmo modo se dará com a doação em dinheiro, sendo considerado como um item cada dez reais.
O Comitê Elos vem desenvolvendo uma campanha para débito automático para garantir a sua receita que conta hoje com
a contribuição de mais de 130 colegas. Contudo, as demandas dos projetos ficam muito acima do valor arrecadado. O
Comitê acredita que a novidade poderá alavancar a Campanha que está no site (www.comiteelos.org.br) onde o
contribuinte encontra o formulário de autorização do débito e os procedimentos necessários
Outra boa novidade é o Voluntariado Empresarial que prevê pontuação para ações semestrais organizadas por
funcionários das dependências que estejam voltados para projetos externos. O Comitê acredita que poderá ser um
parceiro nisso e se coloca à disposição para auxiliar nos planejamentos e execuções das ações.
O Comitê pôde refletir sobre essas e outras questões em sua Assembleia, que neste ano escolheu «participação» como
tema. A reunião aconteceu no último sábado de março, na Gepes Rio, começando com informes de representantes sobre
a participação nos projetos que desenvolvem nas comunidades e no Banco. A colega da Gepes Valéria Pinheiro, que está
a frente das ações de responsabilidade socioambiental, falou das novidades que existem na área. Ao final do dia houve a
palestra do professor Chico Alencar que colocou a discussão mais ampla sobre a participação na construção da
democracia no Brasil.
As reflexões feitas pelos participantes da reunião produziram o planejamento de atividades para o ano de 2014. A
aproximação com os funcionários do Banco aparece como uma das prioridades para ampliar a participação. Visitar
dependências e intensificar a comunicação serão instrumentos para que os colegas conheçam
melhor os projetos do Comitê Elos e se sensibilizem para apoiá-los, retomando prática que era a
da grande maioria no início da Campanha da Cidadania do Betinho.

Participantes do Comitê e representantes das comunidades Professor Chico Alencar fala sobre a participação na
construção da democracia no Brasil
refletem sobre formas de ampliar participações
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Rapidinhas
O Nós do Ponto Chic, do Projeto
Comunidades em Rede que
transforma malotes descartados
em lindos produtos, foi um dos dois
grupos da Baixada selecionado
para o Brasil Original, programa do
Sebrae que dará um stand no Rio
Sul para venda durante a Copa.

Realização:
Comitê Elos da Cidadania dos Funcionários do
Banco do Brasil e Amigos
Rua Senador Dantas, 105/22°andar - Rio de Janeiro (RJ)
Telefone: 38083720
CNPJ 05.985.433/0001-67

Valéria apresentou as novidades
de RSA e o Portal do Voluntariado
CAMPANHA
ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS

A Gecex Rio, parceira no apoio à
Creche Criança Feliz, realizou
reunião para apresentação dos
projetos do Comitê aos seus
funcionários. Houve boa
participação e oportunidades para
troca de idéias com demonstração
de grande interesse dos colegas.

AJUDE: Catadores Cidadãos
creches Chameguinho e
Criança Feliz
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