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OS PROJETOS PRECISAM DE AJUDA

A

As creches comunitárias
conveniadas à Prefeitura
recebem 233 reais por
criança/mês, valor congelado
há 2 anos e insuficiente! Para
garantir a sua sobrevivência é
necessário apoiá-las com a
doação de alimentos e
recursos financeiros.

A Estação Cidadania, em Nova
Iguaçu, foi construída em 2009
com recursos de projetos
aprovados pela FBB e ANABB
para ser um centro de economia
solidária e cultura. Ela precisa
de manutenção.

A reciclagem, prevista em lei
para eliminar os lixões, está
longe de render recursos para
os catadores. A ajuda para o
desenvolvimento e a
institucionalização do grupo
permitirá sua sustentabilidade
pela integração ao Plano
Municipal de Tratamento de
Resíduos Sólidos.

A Biblioteca de Anchieta
recebeu ajuda do Instituto Viva
Cidadania e de funcionários.
Ainda faltam recursos para a
mão de obra. Crianças e
adolescentes, em situação de
risco, precisam da biblioteca.

O

Comitê Elos é formado unicamente de voluntários e a sua receita,
proveniente de doações de funcionários, é utilizada para o
funcionamento dos projetos que coordena em comunidades pobres.
Esses projetos contaram também com apoio de instituições que abriram editais
e para os quais o Comitê Elos escreveu propostas que foram aprovadas. No
entanto, as necessidades suplantam em muito os recursos atuais.
As doações de alimentos que o Comitê tem recebido são muito importantes
para as creches e para o grupo de catadores. Porém, há necessidades que
demandam aporte financeiro nesses e em outros projetos, como o de educação
e cultura. O Comitê Elos precisa contar com a ajuda de mais doadores
regulares para garantir a sustentabilidade dos atuais projetos.
Todos vivem um momento de contenção de despesas, por isso a campanha
que o Comitê está lançando é para a ampliação do número de colaboradores. O
objetivo é sensibilizar aqueles que ainda não conhecem o trabalho do Comitê.
Para a ajuda financeira, o colaborador pode optar pelo desconto em conta
corrente imprimindo o formulário que se
encontra no site:
www.comiteelos.org.br e encaminhá-lo por malote para o Comitê Elos. A
contribuição eventual poderá ser feita na conta corrente (ag. 0392-1, 24792-8)
bastando que seja comunicado pelo e-mail: comiteelos@comiteelos.org.br.
A ajuda em dinheiro passou a valer como item de doação para registro no Portal
do Voluntariado. Para tal, o Comitê enviará recibo
CAMPANHA
semestral a cada colaborador que o solicitar.
A solidariedade dos funcionários do Banco do Brasil, tão
reconhecida desde o lançamento da Campanha do
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TRAGA UM COLABORADOR
Betinho, é o que inspira o Comitê em seu trabalho.
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Um ato de solidariedade

Gerência de Auditoria do Rio
de Janeiro é uma das
dependências que faz
regularmente doações para os
projetos apoiados pelo Comitê.
Convidamos Sérgio Sá para contar o
que motiva essa ação dos colegas da
Audit.

Elos - O que levou a escolha do
Comitê Elos para receber as
doações?
Sérgio - Foram avaliados alguns
aspectos: confiança - certeza de que
as doações chegarão a pessoas
necessitadas, pois pesquisamos e
constatamos a seriedade e o
comprometimento nas atividades desenvolvidas pelo
Comitê Elos antes de estabelecermos a parceria;
praticidade - infelizmente, não dispomos do tempo
que gostaríamos para ajudar o próximo. O Comitê
Elos supre essas necessidades, pois se encarrega de
separar e distribuir os itens doados para quem mais
precisa. Além disso, o fato de já ser uma entidade
cadastrada no sistema do Banco facilita o registro da
doação. Outro aspecto é o caráter apolítico da
entidade.
Elos - Além do ato solidário, que outro resultado essa
ação regular traz para a dependência?
Sérgio - O engajamento dos funcionários nas
campanhas gera sentimentos de equipe,
pertencimento e utilidade. Recebemos muito mais do
que damos! Além disso, o Banco, em sua Missão e em
seus Valores, deixa claro que temos que ser
protagonistas e agir com espírito público. Quando
cumprimos alguns requisitos, dispostos na IN 405-2,
item 3.8, e no Regulamento Indicadores
Sustentabilidade, recebemos bonificação no ATB (ou
Sinergia, dependendo do tipo de Unidade).
Elos - Como é feito o registro desse resultado?
Sérgio - Para pontuarmos, a doação deve ser de 10
itens por funcionário (lotação da dependência) no
semestre. A doação de 1 kg/litro de alimento, R$ 10,00
ou outro tipo de doação (roupas, calçados, material
escolar, produtos de higiene e limpeza,
medicamentos, equipamentos, livros, brinquedos
etc.), corresponde a 1 item. Além disso, é necessário
realizar uma ação voluntária presencial por semestre,
em entidade beneficiada.
Elos - Como avalia a recente mudança que permitiu
contabilizar como item a doação de R$10,00?
Sérgio - É boa, pois nos abre mais uma forma de
contribuição. Como já havia dito, a falta de tempo nos
impede de ajudarmos como gostaríamos. Com mais
essa opção, arrecadamos o valor e a entidade se
encarrega de utilizá-lo da forma que melhor entender.
Acredito que também seja bom para a entidade que
recebe os recursos, pois “nem só de pão (arroz, feijão,
óleo, açúcar ...) vive o homem”. Existem despesas,
como contas de luz, água, além de obras de
ampliação e reforma dos prédios.
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