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Novidades na 
Sexta dançante

Novas Diretorias:
Jovem e 3a idade

Teatro Paineiras 
34 anos de sucesso



Revista Paineiras  | março/10  |  7

Renato R. 
Tucunduva Júnior, 

sócio - colaborador, 
na postura 

“Abraçar a Árvore” 
- Tai Chi Chuan.

Crônica

Um grupo de 4 (quatro) empresários e 
profissionais liberais, na qualidade de padri-
nhos, entre os quais estou incluído, está pa-
gando diretamente ao Colégio Pio XII, no 
Morumbi, as mensalidades escolares, unifor-
mes e material escolar, de 4 (quatro) crianças 
em torno de 6 (seis) anos de idade, da favela 
Paraisópolis, as quais estão iniciando o pri-
meiro ano do ensino fundamental em 2010. 
Cada padrinho faz os pagamentos do estudo 
de uma criança.

Essa atividade social baseou-se em um pro-
grama já bastante desenvolvido existente no 
estado norte-americano da Flórida, que já be-
neficiou com bolsas de estudos dezesseis mil 
crianças, tendo tido o apoio financeiro de 
grandes empresas, como IBM, AT&T e Bank 
of America. Maiores informações sobre esse 
programa da Flórida podem ser obtidas no 
seu site www.stockinchildren.com.

Para a irmã Iolanda, diretora do Colégio 
Pio XII, esta atividade social em favor das 
crianças da favela Paraisópolis está de acordo 
com o princípio da Campanha da Fraterni-
dade deste ano, cujo tema é “Fraternidade e 
Economia”.

Como as crianças patrocinadas têm somen-
te seis anos, sua integração social fica muito 
facilitada com seus colegas de classe social 
mais favorecida, pois entre crianças pequenas 
quase não existe preconceito, o que assegura o 
sucesso desse tipo de iniciativa.

O número pequeno de crianças apadri-
nhadas significa que estatisticamente essa ati-
vidade tem pouca importância do ponto de 
vista estatístico, mas para cada uma dessas 
crianças, é a diferença da água para o vinho, 

entre o sofrível ensino da escola pública e o 
ótimo nível de ensino de uma escola particu-
lar como o Colégio Pio XII.,  retirando essas 
crianças do círculo da pobreza e as transfor-
mando em líderes e formadoras de opinião.

Para trazer a tal atividade importância 
estatística, fazendo com que a educação se 
transforme no desenvolvimento econômico e 
social do nosso bairro, é necessário um núme-
ro de padrinhos muito maior. Essa é a razão 
desse artigo. Os interessados em se tornar pa-
drinhos, isoladamente ou em conjunto com 
outros, para o ano de 2011, podem, a partir 
de agora, entrar em contato por e-mail comi-
go. Meu e-mail é tucunduva@tucunduva.com.
br, celular 11 9187.0712. 

Seja um padrinho e 
ajude a educar


