
Acontecerá no sábado do dia 4 de julho, 
ao meio-dia, no Salão Ipanema, mais um 
evento gastronômico para arrecadar verba 
ações específicas do AABB Comunidade. A 
6ª edição da Feijoada Beneficente contará 
com apresentação dos educandos do pro-
grama e será preparada pela Confraria de 
Gourmets do Clube. Os ingressos poderão 
ser adquiridos na Central de Relacionamen-
to abebeana. Crianças de até 6 anos não 
pagam. Informações sobre valores serão 
divulgadas mais próximo da data do evento.
Vale ressaltar que a Feijoada Beneficente 
conta com o apoio da Cooperforte e Óptica 
Foernges. 
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Mais do que um conceito,  responsabilida-
de socioambiental é uma postura. Significa 
adotar práticas em benefício da sociedade 
e do meio ambiente, contribuindo para a 
melhora da qualidade de vida das pessoas. 
Atenta a isso, a AABB Porto Alegre apos-
ta em práticas para um desenvolvimento 
sustentável, adotando posturas, comporta-
mentos e ações que promovam o bem-es-
tar dos seus associados e da comunidade 
em geral.  Desta forma, diversas iniciativas 
compõem a história do Clube. 

Com o propósito de beneficiar entidades 
carentes, algumas mulheres que acompa-
nhavam seus maridos até a AABB Porto 
Alegre decidiram contribuir com a socieda-
de e montaram o Grupo Bem-Me-Quer, em 
meados de 1996. O tempo foi passando, o 

número de componentes aumentando, 
as artistas se revelando e a quantidade de 
instituições beneficiadas crescendo. Hoje, 
o Grupo, que começou apenas com o inte-
resse de “ajudar a quem precisa”, acabou se 
tornando, também, uma forma de terapia 
para quem o frequenta. Em seu início, tinha 
um número reduzido de integrantes. Atual-
mente, conta com mais de 50 participantes, 
todas associadas ou do Clube.

Desde 2005, o Programa de Integração 
AABB Comunidade contribui para a inclu-
são de crianças em risco de vulnerabilida-
de social. Ao longo dos anos, o número de 
atendimentos aumentou significativamen-
te, e o Programa evoluiu. O AABB Comuni-
dade atende a 180 crianças, de 6 a 15 anos, 
em encontros realizados sempre no contra-

turno escolar. Atividades de matematização, 
leitura e escrita, hora do conto, música, per-
cussão e coral, esportes e atividades direcio-
nadas à higiene, saúde e cidadania fazem 
parte da rotina dos educandos. 

Ações como coleta de óleo, pilhas usadas e 
separação do lixo também integram as ativi-
dades de conscientização promovidas pela 
AABB Porto Alegre. 

Gostou de saber tudo isso? Pois, a partir 
de agora, você vai acompanhar tudo que 
acontece no universo sustentável do Clube 
através deste informativo online, que será 
enviado semestralmente por email. Pratici-
dade e informação em um clique. 

Boa leitura!

FEIJOADA

A AABB disponibiliza um posto de coleta de 
óleo de cozinha no primeiro andar do esta-
cionamento. Após utilizar o óleo de fritura, 
você pode armazená-lo em uma garrafa PET 
e depositá-lo no local indicado de recolhi-
mento do Clube. O óleo descartado correta-
mente pode ser utilizado para produção de 
biodiesel, sabão, tintas a óleo, massa de 
vidraceiro e outros produtos. Isso preserva 
matéria-prima, incentiva a reciclagem e evi-
ta que mais litros de óleo sejam descartados 
de maneira incorreta. Portanto, para colabo-
rar com a preservação do ecossistema, dê 
uma utilidade ao óleo usado: o reaprovei-
tamento. Assim, você elimina o problema 
de um item que, apesar de biodegradável, 
é um poluidor e grande contaminante, e dá 
uma nova utilidade para ele, evitando que 
cause riscos à saúde. A sustentabilidade 
agradece.

COLETA

As tricoteiras do Bem-Me-Quer estão traba-
lhando na produção de enxovais para be-
bês. Kits estão sendo montados e serão en-
tregues em junho aos recém-nascidos nas 
maternidades dos Hospitais Santa Casa e 
Presidente Vargas. Todo o material será des-
tinado para a primeira troca do bebê, sendo 
as peças produzidas a partir de doações. O 
Bem-Me-Quer agradece a todos a ajuda já 
recebida e lembra que continua acolhendo 
todas as colaborações de quem tem inte-
resse em auxiliar na ação. Entre os meses de 
janeiro a abril deste ano, foram arrecadados 
971 ítens, além de 28 sacos de leite, totali-  
zando o valor de R$ 8.157, 47.

QUEM SOMOS

Desde 2013, você tem um bom motivo para 
colocar o seu CPF na nota fiscal: o AABB Co-
munidade Porto Alegre está cadastrado no 
programa Nota Fiscal Gaúcha. Desse modo, 
ficou fácil contribuir com o projeto que visa 
a assistir crianças em risco de vulnerabili-
dade social de forma simples e rápida. Ao 
realizar o cadastro no Nota Fiscal Gaúcha, 
o cidadão indica quatro instituições, uma 
em cada segmento: educacional, saúde e 
assistencial, sendo que a quarta entidade 
deve ser de outro município em um des-
ses segmentos. O AABB Comunidade Porto 
Alegre está cadastrado no programa como 
entidade assistencial. Para efetuar o cadas-
tro, acesse nfg.sefaz.rs.gov.br. As crianças 
envolvidas no projeto contam com sua par-
ticipação! Mais informações pelo telefone 
(51) 3243.1015.

NOTA FISCAL GAÚCHA

FIQUE POR DENTRO

O Programa AABB Comunidade é um divi-
sor de águas na vida de milhares de crianças 
e adolescentes da Zona Sul de Porto Alegre. 
Um exemplo dissoé a jovem Quiane Nunes 
funcionária da Central de Relacionamen-
to do Clube. Ela entrou no Programa aos 7 
anos, enviada pela Escola de Ensino Fun-
damental Custódio de Mello, e, em função 
do seu desempenho, foi contratada como 
Menor Aprendiz. Após um ano e meio, foi 
efetivada e hoje, aos 17 anos, reconhece 
que sua vida mudou completamente. “Gra-
ças ao AABB Comunidade, minha história se 
transformou. Tenho planos, novas perspec-
tivas e pessoas que apostam no meu futuro”, 
afirmou Quiane, com um motivado sorriso.
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