
RETROSPECTCEES 

Homenagem  

Algumas vezes na vida, encontramos pessoas iluminadas, especiais e que simplesmente 

mudam a vida de outras pessoas pelo simples fato de existirem, e foi buscando uma educação de 

qualidade e igualdade que fez Perry e Mari Krassner em 2009, transformar o sonho em realidade, 

falando especificamente da criação da Tigrinhos Comunidade – Educando Educadores Sociais.  

Eis que surgiu como parceria nessa jornada Fernanda Taxa, alguém que te apoia e faz acreditar 

que realmente tem algo bom no mundo, alguém que convence que logo ali, tem uma porta a ser 

aberta para desbravar e conhecer o novo. 

Vocês não vão acreditar, foi em busca desse desbravamento para conhecer o novo e para 

mudança em nossas vidas pessoais e profissionais, que ainda em 2009, Fernanda Viscaldi, Silvana 

Niza, Érika Lima que agora já é até Franchim e Eu (Jamir Franchim), fizemos o primeiro curso de 

Formação de Princípios e Fundamentos em Educação e de lá para cá, nunca mais deixamos de 

participar. Sabe o que tem de mais interessante nisso? Não queríamos parar por ali e foi assim 

que nos tornamos Educadores Multiplicadores nos anos posteriores e foi a Tigrinhos Comunidade 

que nos incentivou a ir mais além, onde, Fernanda e Silvana até se capacitaram em Maria 

Montessori graças a Nieke (como carinhosamente a chamamos) nossa grande parceira na oferta 

de cursos, Érika se tornou Pedagoga Nutricional, onde fez o curso de alta gastronomia e hoje 

agrega seus conhecimentos de pedagogia e culinária, ofertando saberes e sabores nas aulas que 

administra. E eu......quem diria, me tornei graças aos ensinamentos e incentivos, tanto dos 

diretores Perry e Mari quanto da Fernanda Taxa o coordenador pedagógico da TCEES. A vocês 

que acreditaram e me apoiaram, fica aqui minha gratidão! 

Por falar em Nieke (citada acima), gostaria de destacar a imensa importância e contribuição 

para a educação. Juntamente com Perry e Mari, conseguiu alinhar os sonhos em comum, e assim 

se tornou uma grande parceira na oferta de capacitação para educadores sociais e vale ressaltar 

ainda que Nieke se tornou um espelho para vários educadores e em especial Fernanda e Silvana 

que como citado buscaram uma capacitação diferenciada e hoje transformaram toda a proposta 

da instituição a qual estão inseridas, transbordando de felicidade coração de Nieke que auxiliou 

nesse processo e concretização na transformação institucional.  

Falando agora de uma profissional que consegue dar o melhor de si em tudo o que faz e esta 

sempre disposta a nos ajudar, merece nossa homenagem né Márcia Passariello? Sua felicidade 

em dividir conhecimentos, vem de sua humildade e do reconhecimento de que sozinhos, somos 

muito pouco ou quase nada e que a vida somente se completa com o real sentimento de amor ao 

próximo (Paulo Master) e é exatamente isso que vemos em você. Uma pessoa cheia de amor e 

conhecimentos para ofertar ao próximo. 

Fazer o bem faz bem! Independente de reconhecimento, valor, pagamento e ou qualquer 

outro fator, simplesmente por fazer o bem e levar a Paz, assim é você Selma Giorgetti que com 

sua serenidade, amor, carinho e dedicação vêm contribuindo ao longo desses anos com esse 

trabalho de humanização e paz para as pessoas. 

Há quantas histórias... não é mesmo Danieli Grandin, Vanessa Souza, Paula Vieira e até você 

Daiana Marchi, e porque não? Nosso primeiro curso de contadores de histórias em ação 

aconteceu em 2010, você também estava lá e me recordo muito bem disso. E vale ressaltar que, 

além disso, sempre se fez presente nos auxiliando com os conteúdos de Piaget no curso de 



formação......e de lá para cá, quantos contadores formamos? Projetos como o Leitura na Praça foi 

tomando imensas proporções, e hoje é um dos principais projetos da Tigrinhos Comunidade. A 

cada uma de vocês, obrigado pela contribuição. E por falar em contadores de histórias, ganhamos 

nesse ano, mais alguns aliados na busca de uma educação transformadora, é você Carmem 

Pereira, Márcia Passariello e Perry Krassner com a oferta de uma capacitação a nível superior 

(METROCAMP) que acreditou e apoiou nosso projeto. 

E as delícias que sempre nos foram reservadas em dois momentos distintos, sempre no café da 

manhã e lanche. Dona Pilar, Lourdes Furtado, Érika Franchim e mais recentemente toda equipe 

ABC Educational Kitchen que nos alimentou dando-nos força para a aquisição de novos 

conhecimentos, pois bem alimentados pensamos e aprendemos melhor não é mesmo? 

Bom mesmo é agradecer, e do fundo do meu coração, quero agradecer duas pessoas em 

especiais, Laércio Silva e Darci Alfredo ambos dedicados, generosos de coração e somos muito 

gratos a cada um de vocês, por tamanha dedicação na acolhida de cada educador e no exercício 

do trabalho voluntário ofertado. 

Quantas pessoas talentosas vieram ainda para compor nosso time do bem e da educação 

humanizada, de qualidade e igualdade para todos, e que aqui, merecem nossa gratidão e 

respeito. São vocês Eve Krassner, Carmem Pereira, Limerci Del'Alamo, Gabriela Stangenhaus, 

Christina Coelho (Kiki), Eduardo Leitão, Foriston Gama, Giselle Eler, Angélica Oliveira, Melissa 

Borguim, Milene Corilov, Paulo Lemos, Ana Claudia Leite, André e Diana Althoff, Thaís Palhares, 

Marcos Zingra, Rogério Lopes, Reginaldo Oliveira, que dividiram e contribuíram com seus 

conhecimentos e experiências tanto profissionais como de vida. 

E por fim, mas vale destacar que não menos importante, quero lembrar algumas pessoas 

fundamentais para o crescimento e desenvolvimento da Tigrinhos Comunidade, são elas, Elza 

Francisco e Maria Cecília, as primeiras associadas e apoiadoras desse ideal de educação, Márcia 

Lüders que sempre nos acolheu e socorreu com pagamentos diversos e apoio em tudo que fosse 

solicitado, Maria José que me ensinou com seu jeito especial de coordenar, me dando dicas 

valiosas para o andamento do trabalho e para meu crescimento profissional, Talita Lüders, que no 

departamento jurídico nos dá imensa segurança, para atuarmos de forma legal, tranquila e ainda 

mais responsável, e por fim  Sr. Antônio José Amadeu que hoje não esta entre nós neste plano de 

vida, mas que certamente, teve uma parcela muito grande com sua contribuição na questão das 

finanças e assessoria a TCEES, sendo merecedores todos estes de nossa singela homenagem. 

Finalizo aqui, essa que chamei de RETROSPECTCCES em forma de HOMENAGEM, certo de que 

consegui incluir todos que diretamente estão presentes no dia de hoje e outros que não foram 

citados, mas que indiretamente nos auxiliaram para chegarmos a marca de incríveis 8 anos de 

existência e oferta de ensino/aprendizado da nossa associação para toda a comunidade. 

Sendo assim, afirmo a cada um de vocês, que devemos semear com otimismo e sempre 

plantar sementes de justiça e paz. Desejo ainda, que todos aqui presentes, possam trilhar um 

caminho de conquistas com sabedoria, esperança e luz, na certeza de que, tudo o que semearam 

vai florescer e que as próximas gerações serão mais conscientes de que a educação é 

transformadora, e sendo assim, todos nós poderemos olhar para trás e com toda certeza afirmar 

que....VALEU A PENA! 

 

A cada um de vocês aqui presente, em meu nome e de toda direção Tigrinhos Comunidade – 

Educando Educadores Sociais fica o nosso sentimento de eterna GRATIDÃO! 


