COMUNIDADE

O Prêmio Dolce
Vita Amigo do
Morumbi nasceu
inspirado neles. São
Empreendedores
e Empresas que
assumiram seu papel
social, e empenham
esforços específicos
pela diminuição
das desigualdades
apresentadas
em nossa região.
Durante este ano
mostraremos
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quem foram os
empreendedores
e quais foram
as entidades
homenageadas
na 1ª edição do
evento, realizada em
novembro de 2004
na Casa da Fazenda.
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Acima, Helvio Mation com a esposa,
Mônica. No alto, à direita, voluntária
da Casa da Amizade em ação.
Ao lado, o Prof. Edson Keller
representa o Colégio Pentágono na
cerimônia de premiação.
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e de alguns ﬁéis patrocinadores,
como a PHD, além da participação
ativa de vários amigos e parentes.
Esta participação tem sido fundamental para a abrangência da ação,
razão pela qual o empreendedor
Helvio destaca sua importância.
“Felizmente pudemos contar com a
valiosa colaboração de muitas pessoas”, comenta, enquanto aponta
para os próximos passos da Casa da
Amizade, que são a implantação de
cursos proﬁssionalizantes e a conscientização, através de participação
no Fórum Multientidades de Paraisópolis, da falta de pré-escolas, da
insuﬁciência de ensino público na
região e da ausência de saneamento básico, para os quais será necessário conseguir recursos ﬁnanceiros
e um número maior de voluntários.
Para ele, o maior valor deste trabalho tem sido a “a percepção do real
valor e da importância relativa das
coisas na nossa vida, pois realmente tenho grande alegria e realização
através do contato com essas crianças”, comenta o homenageado
no 1º Prêmio Dolce Vita Amigo do
Morumbi. Ele ressalta, ainda, que
o Prêmio trouxe “valorização ao
trabalho voluntário, além de poder
divulgar, aos milhares de moradores
do Morumbi, as enormes carências
daqueles que também habitam o
coração do bairro. Convido a todos
a participar das atividades em qualquer sábado pela manhã”, ﬁnaliza.
CAMINHANDO
PARA O FUTURO
Integrar a comunidade também é
um dos objetivos do projeto Caminhando Para o Futuro, criado

em agosto de 2003 e desenvolvido
por alunos do Colégio Pentágono.
Através da implementação de oﬁcinas educativas, recreativas e culturais, realizadas aos sábados, crianças
das escolas da região, bem como
seus pais, têm acesso a programas
educacionais diferenciados, dandolhes, literalmente, novas perspectivas. “Nossa cidade e, principalmente, nossos jovens precisam visualizar
um futuro, ter uma perspectiva de
vida”, relata Rafael Toledo, coordenador geral do projeto.
Em 2005 as ações, com previsão de
assistência a 120 crianças e adolescentes, contarão também com sessões de cinema, oferecendo acesso
à cultura e ao entretenimento a
comunidades carentes. O grande
desaﬁo, no momento, é arrecadar
recursos para a continuidade das
ações, além de envolver cada vez
mais os alunos e seus familiares.
A participação ativa do Colégio
Pentágono no projeto Caminhando Para o Futuro foi homenageada
no 1º Prêmio Dolce Vita Amigo do
Morumbi. “O Prêmio trouxe um entusiasmo a mais aos participantes”
comenta Edson Keller, diretor geral
da unidade Morumbi. “Além disso,
agregou maior responsabilidade aos
seus idealizadores e colaboradores”
ﬁnaliza o professor, ele mesmo um
grande apoiador do projeto.
Mais informações e participação
nas ações abordadas nesta edição:
Casa da Amizade
www.casadaamizade.org.br
Projeto Caminhando Para o Futuro
– em breve no site
www.colegiopentagono.g12.br
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Há 10 anos o engenheiro Helvio
Mation participava de uma distribuição de sopa próxima ao Portal
do Morumbi quando percebeu
que algumas crianças vinham de
longe em busca de um prato de
comida. Sensibilizado, perguntou
onde moravam e foi conhecer o
local, conhecido como Grotão de
Paraisópolis. A situação precária
vivida pelos moradores da região
levou o engenheiro a idealizar a
Casa da Amizade, centro comunitário criado para promover ações
de melhoria na qualidade de vida
da comunidade.
A atividade da Casa da Amizade,
sob a coordenação de Helvio, é
bastante intensa. Todos os sábados é oferecido um lanche-vitamina
a 200 crianças, e são distribuídos
aproximadamente 8 kg de legumes,
verduras e frutas para cada uma
das 200 famílias atendidas. Além
do caráter prático, a Casa também
realiza ações pontuais, como foi
a distribuição de 450 cestas no
Natal de 2004 e a distribuição de
centenas de ovos de Páscoa neste
ano. Promove, ainda, aulas semanais de alfabetização e educação
de adultos, oficina de artes semanais com mais de 100 crianças e
programa de auxílio às gestantes,
além de ter distribuído, no início
do ano, 500 kits escolares para
crianças de 6 a 14 anos.
Para realizar tal volume de ações,
a Casa da Amizade conta com o
auxílio e participação de muitos voluntários e doadores, como os funcionários da Prodesp, da AMDOCS
e do grupo de voluntariado da Microsoft; dos amigos do Ceagesp;

