
Categoria B 
 

Projetos: 
 

Título: Cestas básicas para Instituto São Marcos e Pequena Casa da 

Criança 

Proponente: Luiz Fernando de Oliveira Carbone 

Descrição: Entregas de cestas básicas nas entidades. 

Justificativa: Presença do Sindbancários no combate a fome provocada pela 

pandemia e apoio a projetos sociais que ajudam comunidades carentes. 

 

Título: Livro Infantil “Os Cuidados Para o Coronavírus Ir Embora” 
Proponente: Leandro Grehs Leite  

Descrição: O projeto consiste na publicação de livro infantil sobre a 

pandemia do Coronavírus para ser distribuído gratuitamente. O direito de 

uso de imagem de todo o conteúdo será cedido sem custo extra para a 

produção de outros materiais, caso solicitado. 

O ebook “Somos Heróis - Os Cuidados Para o Coronavírus Ir Embora” é 

um livro digital criado em 2020 pelo autor Pedro Leite e foi distribuído 

gratuitamente na internet para milhares de pessoas durante o início da 

pandemia. A história conta os detalhes da crise do Coronavírus de forma 

leve e lúdica para as crianças entenderem a situação sem ficar assustadas e 

foi revisada por uma médica. 

A sua futura publicação em forma de livro físico tem o objetivo de ser 

distribuída gratuitamente para integrantes do Sindicato e para o público em 

geral. O livro terá 36 páginas coloridas no formato de 10x15cm e serão 

produzidas 5.000 cópias. O Sindicato dos Bancários ficará com 70% da 

tiragem para a distribuição entre os seus associados, e 30% da tiragem 

ficará com o autor para a distribuição entre os seus leitores. O material não 

poderá ser vendido. 

O direto de uso de imagem do conteúdo do livro (ilustrações e texto) será 

cedido ao Sindicato e poderá ser usado para a produção de outros materiais 

(como cartazes, cartilhas, etc.), desde que não tenham fins lucrativos. 

Pedro Leite é autor de literatura infantil com mais de 75 mil seguidores nas 

redes sociais. Seus livros infantis com os personagens “Sofia e Otto” 

(www.sofiaeotto.com.br) são adotados em diversas escolas particulares da 

capital gaúcha. 

O conteúdo integral do livro deste projeto pode ser conferido em: 

www.sofiaeotto.com.br/herois  

Justificativa: As crianças são muito atingidas pela pandemia do Coronavírus 

por estarem em fase de desenvolvimento e, assim, se prejudicam muito por 

não poder frequentar as escolas por causa do isolamento social. Um livro 

que explique essa situação delicada, de forma leve e lúdica, é importante 

http://www.sofiaeotto.com.br/
https://www.sofiaeotto.com.br/herois


para as crianças entenderem o problema sem se assustar e, principalmente, 

para não perderem a esperança por um futuro melhor. 

 

O número de pessoas atingidas será proporcional a quantidade de dinheiro 

investido. Neste caso, o orçamento prevê uma tiragem de 5.000 cópias, ou 

seja, o projeto poderá atingir 5.000 famílias ou mais. 

 

Título: RockOnLine 2021 Sindbancários 

Proponente: Tobias Monteiro 

Descrição: Produzir, organizar e veicular em redes sociais apresentação em 
formato visual de artists/projestos musicais oriundos de diferentes estilos 
dentro do rico cenário musical do Rio Grande do Sul, e que possuam na sua 
formação pelo menos um(a) integrante profissional bancário. 
Justificativa: Em tempos de pandemia, todo tipo de projeto que tenha por 
escopo atender à demanda por cultura, seja através da linguagem da música 
como é o presente projeto, seja por uma das demais linguagens como são o 
teatro, a dança, a fotografia e tantas outras, precisará levar em conta o forte 
impacto que o setor da sociedade denominado de “economia criativa” sofreu e 
vem sofrendo desde o começo de 2020, e o quanto a falta de uma previsão 
clara sobre o retorno às atividades presenciais é preocupante para os 
profissionais da área.  
Somos bancários(as) e sabemos muito bem que através do nosso empenho 
profissional preservamos a dignidade de nossas casas e de nossas famílias, 
mas cada um(a) de nós tem colegas, filhos, filhas, mantemos amizade, grau de 
parentesco ou apenas boa afinidade com artistas e/ou trabalhadores ligados à 
economia criativa, e sabemos o quão relevante que é a cultura para 
continuarmos sendo um povo soberano com identidade. Cada artista calado, 
pela razão que for seu silêncio, representa derrota para uma sociedade livre e 
justa. Pois estamos diante de um momento grave, onde a grande maioria dos 
artistas está em silêncio e sem possibilidade alguma de trabalhar.  
Através da iniciativa deste projeto, pretendemos dar um pouco de oportunidade 
ao setor da economia criativa de Porto Alegre e do RS, através do estímulo à 
produção musical dos colegas bancários e de suas trajetórias artísticas em 
parceria com outros artistas da cidade e do estado, da sua relação com 
profissionais da área cultural, com estúdios de ensaio e gravação, e todo um rol 
de profissionais que estão passando dificuldades em função da pandemia.  
Além da valiosa tentativa de oportunizar trabalho para o setor criativo como 
referido acima, embasamos nossa ideia de projeto também, e muito, no 
aspecto motivacional que diversas vezes representa o fazer da música para 
o(a) colega que está respeitando rigorosamente a difícil manutenção do 
distanciamento social. Sabemos da dificuldade que é para nós a rotina de 
trabalho sem direito a fazermos tudo aquilo que apreciamos , seja na forma de 
lazer como é uma viagem à praia ou para visitarmos parentes, seja 
encontrando amigos para um happy hour ou churrasco. O trabalho sempre nos 
permitiu realizarmos nossos sonhos, mas com o agravamento da pandemia o 
que vemos são inúmeros colegas com crises de depressão e outros problemas 
graves de saúde relacionados ao momento que enfrentamos, e infelizmente 
não somente ligados ao novo coronavírus. A música, por sua vez, traz alegria à 



vida, produz bons momentos, e neste caso poderá ser também um ato de 
solidariedade entre nós bancários(as), além de proporcionar lazer ao público 
que prestigiará virtualmente o projeto, e que poderá apreciar cada uma das 
apresentações no conforto e na segurança dos seus lares, sem risco algum de 
contaminação.  
Através das motivações que citamos acima, que são a geração de renda para a 
economia criativa local e, principalmente, de oportunizarmos motivação para o 
enfrentamento da pandemia em cada um(a) de nós bancários(as), desejamos 
colaborar para que o mundo vença o momento obscuro que enfrenta, porque 
se cada um(a) fizer sua parte sairemos fortalecidos para enfrentar este futuro 
ainda repleto de incertezas. Nosso papel como bancários é o de buscar uma 
sociedade melhor através de trabalho, de união, diálogo, e de boas iniciativas 
que permitam o desenvolvimento da sociedade através dos valores que 
norteiam a vida profissional que escolhemos seguir.  
 


