
A vontade de contribuir de forma efetiva com a sociedade foi a moti-
vação para que algumas mulheres que acompanhavam seus maridos 
até o Clube criassem um grupo de trabalho que beneficiaria entidades 
carentes. Com a reunião de amigas e ideais comuns, em 1996 surgia o 
Grupo Bem-Me-Quer.

Depois de 20 anos de atividades, o número de componentes foi au-
mentando, as artistas se revelando e a quantidade de instituições be-
neficiadas 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.

As duas décadas de solidariedade do Grupo foram festejadas 18 de 
outubro no Salão Pôr do Sol do Clube. Os mais de 90 convidados que 
compareceram ao evento para prestigiar o Bem-Me-Quer tiveram a 
oportunidade de saborear um espetacular almoço, elaborado pelos 
parceiros Jairinho, Maneca e Edinho e pelas excelentes saladeiras, em 
um clima de alegria e comemoração. 
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Com o retorno das atividades escolares no pró-
ximo ano, muitos estudantes da rede pública de 
ensino irão necessitar de material para utilizarem 
durante o ano letivo. Pensando nisso, o Comitê de 
Responsabilidade Socioambiental da AABB lança 
a edição de 2017 da Campanha de Doação de 
Material Escolar. As doações serão revertidas para 
escolas da rede pública estadual e municipal da 
Zona Sul de Porto Alegre (RS).

Entre os dia 03 de fevereiro e 20 de março, o Clu-
be receberá doações de materiais escolares no 
posto de coleta localizado na Academia, na Porta-
ria e também na sala do Programa AABB Comuni-
dade, que funciona na Associação dos Servidores 
do Banco Central (ASBAC). É importante destacar 
que as doações devem ser de materiais novos ou 
que estejam em bom estado de uso. Mais infor-
mações pelo telefone (51) 3243-1015.

DOAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR

Entrando no clima de Natal, a AABB pediu que as 
crianças participantes do Programa AABB Comu-
nidade contassem, em cartas destinadas ao “bom 
velhinho”, a sua história fazendo um pedido. Al-
gumas 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 
ganhem, neste Natal, o que pediram nas suas re-
dações. Vale lembrar que toda a ajuda é bem-vin-
da e que o Programa AABB Comunidade atende 
crianças em vulnerabilidade social, de 6 a 15 
anos, das escolas municipais de Porto Alegre Aní-
sio Teixeira, Leocádia Felizardo Prestes e Monte 
Cristo. Participe e contribua para a felicidade da  
criançada!

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

Depois do almoço, o tradicional buffet de sobremesas caseiras, produ-
zidas pelas doceiras do Clube, adoçou ainda mais a tarde. Parabéns ao 
Grupo Bem-Me-Quer!

UMA NOITE DE MUSICAL
Mais uma vez o AABB Comunidade proporcionou 
momentos de pura emoção durante sua Festa de 
Encerramento de 2016. Neste ano, os educandos 
apresentaram um musical inspirado na obra O 
Mágico de Oz. O evento foi realizado em dois dias, 
no Salão Pôr do Sol: no primeiro dia, 23 de novem-
bro, para escolas e famílias. Já na noite de 24, os 
contemplados com a programação festiva foram 
as autoridades e famílias. O Programa AABB Co-
munidade atende, diariamente, a 200 crianças em 
risco social, desenvolvendo atividades pedagógi-
cas nas áreas de música, teatro, educação artística, 
esporte, higiene, saúde e cidadania. Lembrando 
que o Programa não para no verão, já que nos me-
ses de janeiro e fevereiro será realizada a colonia 
de férias com as crianças.


