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Geração de Renda e Economia Solidária

Neste Natal, 204 crianças dos 
projetos acompanhados pelo 
Comitê foram apadrinhadas 
pelos funcionários do Banco 
do Brasil. As crianças, que 
participam das creches e dos 
projetos de  educação e 
cultura,  ganharam brinquedos 
e roupas.

Visite o  nosso site. 
Ele foi reformulado para manter 

você melhor informado das 
atividades do Comitê

As creches, Chameguinho, 
no Lins e Criança Feliz, em 
Anchieta,  renovaram os 
convênios com a Secretaria 
Municipal de Educação, 
resultado da boa avaliação e 
d o  c u m p r i m e n t o  d a s  
exigências da Prefeitura.

EDUCAÇÃO E CULTURA
Nos projetos de Educação e 
Cultura, encerramos o ano com a 
boa notícia da conclusão das 
obras da biblioteca comunitária 
de Anchieta, prevista para o 
primeiro semestre do próximo 
ano. Assim, teremos o espaço 
funcionando para a comunidade 
ao lado da creche, que também 
tem o apoio do Comitê. 
A biblioteca do Ponto Chic 
organizou uma oficina de leitura 
e animação no primeiro semestre 
do ano. Os jovens aprenderam 
técn icas  de  an imação e  
produziram  um curta sobre um 
conto de Sergio Porto, já 
publicado no Youtube (A velha 
contrabandista_Animação). 
Uma nova oficina, desta vez 
envolvendo produção de texto, 
está sendo planejada para o 
período de férias de janeiro. 
Neste final de ano, a Biblioteca 
do Ponto Chic será inscrita no 
Cadastro Nacional de Bibliotecas 
Públicas da Biblioteca Nacional e 
se integrará à Rede Brasil de 
Bibliotecas Comunitárias.  

 cada vez maior o 

número de grupos Éque se formam para 

trabalhar e gerar renda de 

forma solidária respeitando 

o  m e i o  a m b i e n t e  e  

garantindo qualidade de 

vida. Os grupos Nós do Ponto Chic e 

Catadores Cidadãos, apoiados pelo Comitê Elos,  nasceram dentro 

dessa concepção e o desenvolvimento  que tiveram no decorrer deste 

ano  mostra que a Economia Solidária está se fortalecendo. Prova 

disso é a aceitação das bolsas, acessórios e objetos para casa criados 

pelo  Grupo Nós do Ponto Chic  a partir de malotes descartados pelo 

Banco. Com o apoio do Sebrae,  esses produtos estiveram presentes 

na Feira Craft Design realizada em São Paulo, na Casa Cor do Rio de 

Janeiro e estão na Loja da Rede de Economia Solidária (Rio EcoSol) 

que o Banco do Brasil, em parceria com a Secretaria Especial de 

Desenvolvimento Solidário do Rio e o Sebrae inauguraram no último 

dia 19 na av. Atlântica, na altura da r. Siqueira Campos. O grupo dos 

Catadores também teve o seu trabalho reconhecido ao receber  o  

apoio da Fundação Banco do Brasil e do Programa Brasil sem Fome da 

Anabb para equipamentos e formação, passando a contar  ainda com a 

assessoria do Sebrae.  O trabalho dos catadores é hoje valorizado 

socialmente, pois, além de gerar renda, é fundamental para a 

preservação do meio ambiente.  No  dia 23.11 passado, os Catadores 

do Ponto Chic convidaram e reuniram catadores de cooperativas e 

representantes das Secretarias de Meio Ambiente de Nova Iguaçu e 

Mesquita para um encontro que teve a projeção do filme Lixo 

Extraordinário, no CCBB, seguido de debate. O encontro deu início a 

construção de parcerias importantes.
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