
Quem resolveu dar uma voltinha na Praça 
da Tristeza na tarde de 24 de outubro apro-
veitou diversas atividades proporcionadas 
pelo Clube em mais uma edição do AABB 
na Praça.

Dentre as atividades desenvolvidas, a co-
munidade conferiu a hora do conto, oficinas 
de jogos lógicos, pintura no rosto, e recanto 
infantil com desenhos para colorir. A Alian-
ça Francesa, patrocinadora dessa edição do 
AABB na Praça, trouxe um espaço especial 
de jogos e brincadeiras para animar a tarde 
da criançada. 

A Kaizen Zona Sul, uma das apoiadoras do 
evento, distribuiu pipoca e algodão-doce 
para os presentes. O AABB na Praça contou 
também com o Recanto do Chimarrão, da 
erva-mate Ximango, em uma parceria do 
Clube com o Jornal Zona Sul Online. Tam-
bém foram apoiadores do encontro Max 
Pirâmides e Feira de Artesanato da Tristeza 
(FAT).
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Durante o período, o Clube arrecadou 99 len-
ços e um chapéu. 

No mês de outubro, a AABB apoiou o mo-
vimento mundial Outubro Rosa. O nome 
remete à cor do laço que simboliza a luta 
contra o câncer de mama e estimula a par-
ticipação da população, de empresas e en-
tidades. A AABB entrou nesta campanha 
chamando a todos que circularam pelo Clu-
be a participarem. Através de uma estrutura 
montada na Academia, foi possível fazer a 
doação de um lenço, destinado ao IMAMA, 
e, também, fazer uma foto para registrar o 
momento. Para compartilhar a ideia, a #ou-
tubrorosaAABB também circulou pelas re-
des sociais.

As tradicionais cartinhas de Natal já podem 
ser retiradas na sede da AABB/ASBAC.

Entrando no clima de Natal, a AABB pediu 
que as crianças participantes do Programa 
AABB Comunidade contassem, em cartas 
destinadas ao “bom velhinho”, a sua história 
fazendo um pedido. Algumas histórias são 
alegres, outras nem tanto, mas o principal 
objetivo é fazer com que todas elas sejam 
“adotadas” pelos departamentos do Clube 
e demais interessados, e que as crianças ga-
nhem, neste Natal, o que pediram nas suas 
redações. Vale lembrar que toda a ajuda 
é bem-vinda e que o Programa AABB Co-
munidade atende a crianças carentes, de 6 
a 16 anos, das escolas municipais de Porto 
Alegre Anísio Teixeira, Leocádia Felizardo 
Prestes e Monte Cristo. Participe e contribua 
para a felicidade da criançada!

CARTINHAS DE NATAL

FIQUE POR DENTRO

Na tarde do dia 09 de novembro, no Espa-
ço de Convergência da Assembleia Legis-
lativa do RS, a Associação Atlética Banco 
do Brasil, representada pela Gerente de 
Projetos RSA, Fernanda Andrade, apre-
sentou o Programa AABB Comunidade no 
Seminário para Apresentação dos Cases 
Selecionados, da 16ª edição do Prêmio 
Responsabilidade Social.

A AABB concorreu, juntamente com ou-
tras instituições, ao Troféu de Responsabi-
lidade Social/Destaque RS, o qual premia 
as organizações que apresentam em cada 
categoria o melhor nível de desempenho. 
Na ocasião, todas as finalistas defenderam 
seus cases, promovendo uma troca de 
ideias e experiências.

Com o Programa Integração AABB Comu-
nidade, há 10 anos, crianças e adolescen-
tes em risco social são recebidos no turno 
inverso ao escolar para atividades peda-
gógicas nas áreas de música, dança, tea-
tro, educação artística, esporte, higiene, 
saúde e cidadania. O Clube ficou entre os 
12 finalistas do Prêmio, que é promovido 
anualmente pelo Parlamento Gaúcho, sob 
coordenação de uma Comissão Mista, for-
mada por entidades e instituições da so-
ciedade civil. O tema norteador deste ano 
foi: Inovação em práticas de Responsabi-
lidade Social. Atualmente, são atendidos 
180 educandos, com uma lista de espera 
de 132 crianças. É a primeira vez, em uma 
década de atividades, que a AABB é uma 
das finalistas do Prêmio. A apresentação 
do Programa foi bastante elogiada pela 
Comissão e pelos ouvintes. 
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OUTUBRO ROSA

Além da distribuição de balões, a fim de in-
centivar práticas de cuidado e preservação 
com o meio ambiente na comunidade, a 
AABB presenteou o público com um lápis-
-semente. Feito com madeira de refloresta-
mento, depois de usado, o lápis poderá ser 
plantado, cultivando assim Gypsophila pa-
niculata, a flor mais conhecida como mos-
quitinho.

No ano em que completa dez anos de histó-
ria, o AABB Comunidade proporcionou mo-
mentos de pura emoção durante sua Festa 
de Natal. O evento foi realizado em dois dias, 
no Salão Pôr do Sol: na primeira noite, 24 de 
novembro, além do jantar, foram feitas ho-
menagens aos envolvidos no Programa. Au-
toridades, parceiros e funcionários do Clube 
confraternizaram e logo após assistiram às 
apresentações de teatro, percussão e coral 
das crianças atendidas.Aproximadamente, 
500 pessoas participaram da festa.

O Programa AABB Comunidade atende, 
diariamente, a 180 crianças em risco social, 
desenvolvendo atividades pedagógicas nas 
áreas de música, dança, teatro, educação ar-
tística, esporte, higiene, saúde e cidadania.

FESTA DE NATAL


