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Sucesso da Campanha: 620 Kg doados
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SOLIDARIEDADE
Neuci Hopka, Gerente de
área do Cesup-Plataforma
Rio, responsável pela
reunião das Ecoas com
o Comitê Elos.

Ecoas de várias dependências do Sedan aderiram com entusiasmo. Nas fotos, doações da Ajure e da Empr.Sedan

O

s 620 quilos arrecadados em três meses foram resultado da solidariedade
dos funcionários do Sedan. Reunir as Ecoas para falar da importância da
doação de alimentos para dois projetos apoiados pelo Comitê Elos era o que
faltava para despertar essa solidariedade. Os funcionários passaram a depositar
alimentos não perecíveis nas caixas de coleta colocadas no segundo andar do prédio
Sedan ou diretamente na sala do Comitê Elos, no 22º andar.
Os alimentos são uma necessidade constante dos projetos. As 65 crianças da Creche
Comunitária da Àrvore Seca, no Complexo do Lins precisam desse apoio para serem
bem cuidadas. Para os Catadores do Ponto Chic, em Nova Iguaçu, os alimentos são
um reforço para pequena renda obtida pela Coleta Seletiva.
Até o momento aderiram funcionários da

Elos - Na sua vida, teve alguma
experiência com trabalho social?
Neuci - Eu tive várias experiências. Fui
voluntária em asilos quando
adolescente, fui professora voluntária
em escola pública, participei de grupo de
voluntários em Curitiba que arrecadava
brinquedos e distribuía em
comunidades carentes. Na última festa,
arrecadamos 40 mil brinquedos e
atendemos mais de 7 mil crianças. Sou
voluntária numa ONG, existente há mais
de 20 anos, que atende 180 crianças em
tempo integral com escola e atividades
educacionais.

Os grupos de costura do Comunidades em Rede, projeto de geração de renda que
transforma malotes em variados e belos produtos, estão integrando a plataforma da
Rede Asta. É mais um espaço para divulgar o trabalho, integrar artesãos e possibilitar
negócios.

Elos - Como você relaciona o trabalho
dos Comitês de Cidadania de
Funcionários do Banco do Brasil com a
estratégia de responsabilidade
socioambiental da empresa?
Neuci - Os Comitê de Cidadania de
Funcionários do Banco do Brasil foram,
em 1993, o pontapé para a
conscientização de nosso corpo
funcional quanto à importância da
responsabilidade que temos perante
nossa sociedade e vem, ao longo dos
anos, preparando pessoas para serem
mais cidadãs, mais humanas, mais
empáticas.

A Coleta Seletiva implantada pelos Catadores Cidadãos do Ponto Chic já reune quase
100 domicílios. A atitude de cuidado com o meio ambiente gera renda para o grupo que
vem se fortalecendo e tem o objetivo de se constituir como cooperativa.

Elos - Como sensibilizar os
funcionários para o trabalho voluntário?
Neuci - Dando o exemplo.

AJURE RIO DE JANEIRO, CENOP BH/BNDES RJ,
CESUP PLAT RIO, CORP BANK SEDAN,
DIFIN-GEPRO RJ, DIFIN-GEROF RJ,
DIGOV/GEFUP/DIGEP, DISEM-GEFID ,
DITEC/UOS/DAT-RJ, GECEX RIO DE JANEIRO,
GIMOB/PLATAFORMA RIO, SUPER VAR E GOV RJ.

Catadores Cidadãos e Creche Chameguinho - beneficiários

Rapidinhas

O Comitê Elos teve, pela segunda vez, um projeto
selecionado para o Prêmio Cidadania Viva de apoio a
projetos sociais, do Instituto Viva Cidadania da ANABB.
«Elos de Bibliotecas»foi classificado em 5º lugar
recebendo o valor de 5 mil reais. Esse recurso será
utilizado na conclusão da Biblioteca Carolina de Jesus,
no Complexo do Chapadão, uma das três bibliotecas
apoiadas, cuja inauguração se dará em breve.
Receberam o prêmio em Brasília, a diretora do Elos,
Ana Amélia Liins, e Rosi Silva, coordenadora da
Biblioteca da Comunidade Árvore Seca, do Complexo
do Lins.
Realização:
Comitê Elos da Cidadania dos Funcionários do Banco do Brasil e Amigos
Rua Senador Dantas, 105/22°andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ
CEP 20031-923
CNPJ 05.985.433/0001-67

Elos - O Comitê Elos da Cidadania
nasceu no Sedan em 1993 no início da
Campanha contra a Fome. Como você
tomou conhecimento do trabalho que
ele desenvolve?
Neuci - Através da ECOA do CESUP
Plataforma Rio, tão logo tomei posse no
Rio de Janeiro como gerente de área no
CESUP.
Visite nosso site
para conhecer
melhor os projetos

@comiteelos

E-mail: comiteelos@comiteelos.org.br
Telefone: 38083720
Plantão: 3ª e 5ª feiras (manhã), 4ª feira (tarde)
Concepção Gráfica: Três por Dois
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