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O trabalho “Dialogando e criando respostas sobre 
o mundo digital com crianças, MPF e Safernet”, do 
Programa AABB Comunidade, foi o grande vence-
dor na categoria Responsabilidade social do V Prê-
mio República de Valorização do Ministério Públi-
co Federal. A solenidade de premiação aconteceu 
no dia 09 de maio, em Brasília, durante o Congres-
so Técnico dos Procuradores da República.

AABB COMUNIDADE RECEBE
V PRÊMIO REPÚBLICA

O Departamento de Responsabilidade Socioam-
biental da AABB realizou, na manhã do dia 5 de abril, 
uma visita à Cooperativa dos Catadores de Materiais 
Recicláveis da Cavalhada (ASCAT). A Gerente de Pro-
jetos do RSA, Fernanda Andrade, juntamente com 
alguns colegas da área operacional e da portaria 
estiveram na Cooperativa para conhecer o traba-
lho de separação e destinação correta dos resíduos, 
realizada pelos catadores. No local, foi possível en-
tender os processos do galpão, desde quando o lixo 
chega através dos caminhões de coleta até a venda 
do material que foi separado. A visita contou ainda 
com um bate-papo sobre reciclagem e a correta 
separação do lixo produzido. A iniciativa faz parte 
da campanha Clube Limpo, a qual visa a incentivar 
associados, funcionários e frequentadores a manter 
limpos os espaços da AABB e a preservar o meio am-
biente através do descarte correto do lixo.

PREPARE-SE PARA A 8ª FEIJOADA BENEFICENTE

Os alunos atendidos pelo Programa AABB Comu-
nidade têm à disposição uma nova atividade neste 
ano: a oficina de flauta. As aulas acontecem nas quar-
tas-feiras, no turno da manhã e, nas quintas-feiras a 
tarde. Até o momento participam 20 educandos. A 
proposta é pioneira e tem atraído a curiosidade das 
crianças. O desafio agora é adquirir mais instrumen-
tos para aumentar o número de vagas para que mais 
crianças tenham direito a participar dos encontros 
musicais.  

OFICINA DE FLAUTA

Acontecerá no dia 8 de julho, um sábado, ao meio-dia, mais um evento gastronômico para  bene-
ficiar o AABB Comunidade. A 8ª edição da Feijoada Beneficente, que irá ocorrer no Salão Ipanema, 
contará com apresentação dos educandos do programa e será preparada pela Confraria de Gour-
mets da Associação. Os ingressos terão valor único de R$ 42,00 e crianças de até 6 anos não pagam. 
Os ingressos podem ser adquiridos na Central de Relacionamento do Clube ou através da Televen-
das (51) 3243.1001, com pagamento pelo Pagseguro.

CRIANÇAS PARTICIPARÃO DA SEMANA CULTURAL
A abertura da XX Semana Cultural terá uma participação muito especial em 2017. Nesta edição, a 
Cia de Teatro AABB Comunidade se apresentará durante a abertura com o espetáculo “O Mágico de 
Oz”. O evento acontecerá no dia 15 de julho, às 16h, e a entrada será 1 kg de alimento não perecível. 

RSA E AGAI: FIRMADA NOVA
PARCERIA
O Programa AABB Comunidade conta com um novo 
parceiro. Nos próximos quatro anos, a Associação 
Gaúcha de Artes Integradas, a AGAI, acompanhará de 
perto o trabalho desenvolvido com as 200 crianças 
atendidas na AABB/ASBAC. Um cronograma de ativi-
dades será elaborado e, entre as atividades previstas, 
estão oficinas de artesanato e produção de materiais 
para educandos e associados. Em 2016, alguns traba-
lhos foram realizados em conjunto, como a visitação 
no Espaço AGAI para contação de histórias para os 
pequenos. 


