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Projetos apoiados pela
Fundação Banco do Brasil

entram na reta final 

Este ano, no Encontro Anual do Comitê, o debate foi sobre a 
“memória social”, um dos temas trabalhados nos projetos criados 
pelo Comitê e aprovados pelo Programa Voluntariado BB.  O 
Comitê  também une esforços à Ação da Cidadania  para contar a 
história da luta pela Cidadania, encabeçada pelo Betinho, na qual os 
funcionários do Banco do Brasil tiveram um papel destacado.  O 
Encontro reuniu colaboradores, parceiros e convidados para ouvir o 
Prof. Mario Chagas – poeta, museólogo, doutor em ciências sociais 
e militante na área de museu social e Afonnso Drumond – produtor 
cultural com experiência na área de artes visuais, coordenador de 
ações culturais na Ação da Cidadania. Ao final do encontro foi 
reservado espaço para o debate de propostas que deram 
consistência ao planejamento das ações do Comitê para os doze 
meses seguintes.

SOLIDARIEDADE 
CLAUDIA DAIHA, funcionária responsável 
pela equipe que na Gepes-Rio acompanha 
a Responsabilidade Socioambiental (RSA) 
é a entrevistada do trimestre desta coluna. 

Elos - Como você vê o trabalho dos 
Comitês de Cidadania de Funcionários 
ainda atuantes no Rio de Janeiro em relação à RSA no 
Banco do Brasil?
Claudia - Atuar com RSA é sempre um desafio, maior ainda 
em tempos de crise na economia. Nesse universo de 
recursos escassos, tanto financeiros quanto de tempo, 
separar o "o joio do trigo" na área social é fundamental. Os 
comitês, principalmente pelo trabalho abnegado de suas 
lideranças, facilita o trabalho do voluntariado do Banco do 
Brasil posto que podemos confiar nas instituições 
vinculadas/assistidas pelos comitês para destinação de 
nossas doações.

Elos -  Antes de atuar nessa equipe você teve alguma 
experiência de trabalho voluntário?
Claudia - Sempre trabalhei como voluntária em 
arrecadação e distribuição de alimentos e roupas, visitas a 
asilos e orfanatos com peças de teatro, música, etc., 
levando um pouco de alegria e carinho para os menos 
favorecidos. 

Elos - Quais ações do Comitê Elos você conhece?
Claudia - Conheço mais de perto o trabalho da creche 
Chameguinho que é "apadrinhada" pela equipe da Gepes 
Rio de Janeiro. tanto em ações envolvendo as 50 crianças 
atendidas pela creche,  quanto nas doações periódicas que 
fazemos de roupas, brinquedos e alimentos. Tive contato 
com o trabalho das costureiras envolvendo o 
reaproveitamento de malote,  bem como com o trabalho das 
bibliotecas comunitárias.

Elos - Como você avalia a importância do trabalho do Elos?
Claudia - Todo trabalho cujo objetivo seja auxiliar na 
construção de uma sociedade mais justa, transformando 
vidas, gerando oportunidades de inclusão social e 
disseminando o respeito ao meio ambiente é de grande 
importância para a sociedade. Além do viés da 
solidariedade cumpre a parte que compete a cada cidadão 
na construção de um mundo mais justo, diminuindo as 
diferenças e desigualdades sociais. Assim é o trabalho, 
importantíssimo, do Comitê Elos.

Elos - Fale sobre o apoio mais direto dado pela RSA ao 
Comitê Elos?
Claudia - Além do apoio dado pelos funcionários à Creche 
Chameguinho, colaboramos na divulgação das atividades 
do Comitê e incentivamos os funcionários que participam 
dos treinamentos a realizarem doações. Ainda cedemos o 
espaço e recursos para eventos e para as reuniões anuais 
do Comitê Elos. 

ENCONTRO  DEBATEU RESGATE DE MEMÓRIA SOCIAL

No Ponto Chic as atividades se multiplicam

Estamos chegando 

no final do percurso 

dos projetos que 

a c o n t e c e m  n a s  

c o m u n i d a d e s  d o  

Ponto Chic (Nova 

Iguaçu) e Árvore 

Seca, no Lins de 

Vasconcelos (Rio de 

Janeiro) com uma boa 

avaliação do trabalho realizado.  Aprovados no edital do 

Programa Voluntariado Banco do Brasil e Fundação Banco do 

Brasil os projetos de educação e cultura vem cumprindo o 

objetivo de mobilizar e fortalecer os espaços onde já funcionam 

duas bibliotecas comunitárias mantidas por instituições sociais 

e que são apoiadas pelo Comitê Elos.  

As equipes que desenvolvem o trabalho organizaram oficinas 

de mediação de leitura, fotografia, informática, teatro e estão 

avançando no registro da história das comunidades pela 

memória dos moradores. Essa pesquisa resultará em uma 

exposição e confecção de um livro. Também já preparam o 

concurso de fotografia 

e  a  g i n c a n a  d e  

fechamento. Os dois 

projetos mobilizam o 

trabalho direto de 10 

p e s s o a s  

d e s e n v o l v e n d o  

atividades para um 

público estimado de 

600 moradores.       

Guarda Chuva de poemas na Árvore Seca


