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AS AÇÕES NAS COMUNIDADES E NO BB EM 2019 SOLIDARIEDADE

Foi marcada, para o próximo 10 de agosto, a inauguração  da Biblioteca Carolina de 
Jesus, a terceira de uma pequena rede criada pelo Comitê Elos. Esse evento 
significará a realização de um anseio antigo da Comunidade Criança Esperança.

As costureiras que, no projeto de Geração de Renda do Comitê, trabalham com 
malotes descartados pelo Banco, estão criando novos e belos produtos. Entre em 
contato com o Comitê para conhecê-los.

@comiteelos

CRECHE TAMBÉM É LUGAR DE PLANTARNOVO ELO NO PRÉDIO SEDAN

Com a vinda da APABB para o Edifício Sedan do BB, onde 
funciona o Comitê Elos nasceu  nova parceria.

Está em curso uma ação que uniu funcionários 
e suas Ecoas (equipes que incentivam a 
responsab i l idade soc ioambien ta l )  e 
participantes dos projetos do Comitê Elos.
Os Catadores Cidadãos e as costureiras do 
Ponto Chic, usando materiais utilizados no 
seu trabalho, fizeram e doaram um bonito 
recipiente às dependências do Sedan. Com 
ele, as Ecoas estão levando à frente a 
campanha para recolhimento de lacres de 
latinhas. Ao atingir um volume estipulado, eles 
são trocados por cadeiras de rodas.
Essa pode ser a primeira de muitas ações que 
fortalecem os  elos de solidariedade. 

Um sonho está sendo literalmente plantado na creche 
Chameguinho, que atende a 65 crianças na comunidade Árvore 
Seca. Num pedaço do seu terreno nascerá uma horta! O espaço 
está sendo preparado para que verduras e 
outras hortal iças sejam cult ivadas por 
pequenas e curiosas mãos que vão reforçar as 
refeições na creche.
A equipe responsável contou com a ajuda de 
muitos amigos, que doaram terra, mão de obra 
e dedicação e teve como orientadora Débora 
B u o n o c o r e ,  r e s p o n s á v e l  p e l a  H o r t a 
Comunitária do Grajaú.  Agora, chegou a hora 
de plantar as mudas que serão obtidas através 
de uma campanha de doação. Tem alguma 
muda para doar?! Procure o Comitê Elos e 
participe dessa  plantação solidária. 

Lucia Zacheu,  aposentada do BB, 
fundadora da APABB no Rio, 
representa a entidade no Conselho 
M u n i c i p a l  d a  P e s s o a  c o m 
Deficiência e nas reuniões sobre 
Educação Ambiental e é membro 
titular da Comissão Permanente de 
Acessibilidade do Município. 

Elos - O que é  a  APABB?
Lucia - Uma associação sem fins 
econômicos  que  tem en t re  seus 
associados funcionários da ativa e/ou 
aposentados do BB, com ou sem 
deficiência, que agregou com o passar 
dos anos pessoas da comunidade. Foi 
criada em São Paulo, em 1987, para 
atender filhos de funcionários, junto ao 
DEASP, à CASSI e para oferecer lazer. 
Hoje tem projetos na área do esporte e 
lazer, encaminhamento para o mercado 
de trabalho, entre outros.
Elos - Você encontra afinidade nos 
objetivos da  APABB e do Comitê Elos?
Lucia - Sim, como a de atender os que 
necessitam de políticas públicas, por 
exemplo, para o trabalho e renda.
Elos - Você vislumbra alguma atividade 
conjunta para as duas instituições?
Lucia -  Sim, fazendo a inclusão da 
pessoa com deficiência nos projetos do 
Comitê e também trazendo as pessoas 
que se beneficiam deles para as ações 
que a  APABB  desenvolve.
E l o s  -  F a l e  u m  p o u c o  s o b r e  a 
solidariedade encontrada no BB.
Lucia - Desde o início, em São Paulo, 
encontramos solidariedade no Banco para 
a causa da pessoa com deficiência. A 
Sede da APABB esteve sempre nas 
dependências do BB, e os seus 13 
Núcleos existentes em alguns Estados, 
também. 

ando prosseguimento às decisões do Encontro 

Anual/março/19, as equipes que atuam nos 

projetos desenvolvidos nas comunidades e o 

próprio Comitê Elos se debruçaram sobre a 

construção de seus planos de trabalho. Os planos 

das instituições apoiadas foram construídos, cada 

um com suas especificidades, respeitando as 

características dos trabalhos nas comunidades. A 

partir daí, a diretoria do Comitê Elos fez seu 

planejamento anual, definindo como obter recursos e potencializar ações.

Neste ano, foi proposta nova metodologia para a construção dos planos que 

permitiu às instituições partirem do que já foi feito, para avaliar dificuldades e 

experiências e, com esse levantamento, definirem as ações para o próximo 

período. O Comitê preparou um roteiro para auxiliar nessa tarefa que vai pautar, 

também, os relatórios das instituições apresentados em reuniões mensais.

Dessa forma, haverá melhor acompanhamento dos trabalhos, e ainda será 

produzido um rico material de análise e discussão  para o próximo  encontro anual. 
Com certeza, haverá um produtivo debate para apontar ações e 

campanhas alinhadas com as necessidades das comunidades. 
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