
O primeiro Informativo de 2013 é uma oportunidade de comunicação 

com os funcionários do Banco do Brasil, que são a base do trabalho 

do Comitê, para prestar contas e falar de perspectivas e ações nas 

três comunidades acompanhadas,  no ano que se inicia.
O Comitê ajudou às creches Chameguinho, no Lins de Vasconcelos, 

e Criança Feliz, em Anchieta, intermediando a doação de leite e 

outros alimentos feita por funcionários no decorrer de 2012.  Auxiliou 

com  aportes financeiros a realização de obras de manutenção e 

melhorias necessárias. As creches, obrigadas a se adaptar às 

exigências dos convênios municipais, precisam desses apoios para 

sobreviver.
O projeto de Educação e Cultura que envolve as Bibliotecas das três 

comunidades apoiadas, a Estação Digital do Ponto Chic e ações 

educativas em geral, deu passos importantes no Ponto Chic que, ao 

se integrar à luta por políticas públicas em Nova Iguaçu, criou  

perspectivas de fortalecimento.  As ações nas  comunidades 

Criança Esperança e Dona Francisca ficaram prejudicadas por  

invasão do tráfico que limitou a mobilidade das lideranças.
Dentro do projetos de geração de renda, o Comitê  coordena o 

grupo de catadores e três grupos de costureiras que produzem a 

partir do reaproveitamento de malotes descartados. Os grupos 

deram passos importantes e, neste ano, buscarão uma articulação 

maior para enfrentar os desafios da comercialização.
Além das Campanhas por alimentos e para adesão de 

colaboradores ao desconto em conta para o Comitê,  a já tradicional 

Campanha de Apadrinhamento no Natal fechou o ano de 2012, mais 

uma vez, com a adesão entusiasmada e generosa  dos funcionários 

que fizeram a alegria de 191 crianças das três comunidades.
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Ações e perspectivas no novo ano

Visite

Em 2012, o Comitê coordenou dois 
convênios da FBB em linhas 
voltadas para o voluntariado do 
Banco. O Convênio, para os 
Catadores do Ponto Chic, em fase 
de finalização,  permitiu a compra 
de equipamentos e a qualificação do 
grupo. O Convênio BB Educar 
Voluntariado,  que estava dentro de 
um projeto piloto programado para 
três estados e visava a volta do BB 
Educar para funcionários da ativa, 
aconteceu com muito sucesso no 
Rio de Janeiro.  Contando com a 
coordenadora Maria da Graça dos 
Santos Gomes, que é membro do 
Comitê, e com a dedicação dos 
funcionários: 

 

André Luiz Nogueira 
Araújo, Érika Silva de Carvalho, 
Fernando Mendonça Rocha, Gilmar 
Freitas da Costa, Gleide Almeida 
Rocha, Robson Carvalho dos 
Santos, Solange Amaral Gomes, 
Tatiana Ribeiro Coutinho, Thaís Lin 
Menezes da Cunha, Valéria 
Carvalho Pinheiro e Vladmir 
A lexandre  Pere i ra  Chaves ,  
alfabetizou  60  adultos.
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Convênios FBB para voluntários

As costureiras do Nós do Ponto Chic estão 
lançando nova coleção inspirada em Volpi. 
Estarão expondo em vários eventos (um deles 
será, em maio, no Quitandinha). São tapetes, 
suplats, jogos americanos. Conheça alguns 
produtos do projeto Comunidades em Rede no 
site:     www.bolsasemrede.com.br

Colaboradores da Previ, Dimec, Difin, Diris e 
Ag .Bacen -RJ  pe rm i t i r am,  com sua  
solidariedade, que os gastos das creches e do 
grupo de catadores ficassem menos pesados. 
A doação de  584 embalagens de leite e de 
quase 2,5 toneladas de alimentos fizeram com 
que os empreendimentos sobrevivessem. 


