
Um Sonho qUe Se TornoU realidade

Recanto Infantil Tia Célia
São mais de 180 crianças matriculadas, divididas entre turnos. O Recanto oferece 
cursos de informática, cursos de inglês, reforço escolar, alfabetização, aulas de 
música e muito mais. Saiba mais lendo este informativo.
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O intuito do Recanto era trazer melhorias 

para a população agindo diretamente com as 
crianças, adolescentes e famílias de baixo po-
der aquisitivo, levando para os lares educação, 
amor e respeito para com a vida.

Hoje já regularizado junto ao Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA), conta com professores voluntários 
todos especializados e qualificados, com um la-
boratório de informática, aulas de inglês e mui-
tas outras atividades tanto para a criança quan-
to para os jovens.

O Recanto Infantil Tia Célia possui em média 
180 crianças matriculadas e que são atendidas 
diariamente divididas entre turnos, mas o nú-
mero real chega a aproximadamente 220 crian-
ças em alguns dias da semana.

E não para por ai, muito em breve o Recanto 
Infantil contará também com um berçário para 
atender as mães que necessitam trabalhar, ou 
seja, a maioria entre os moradores do bairro e 
região.

São em média 160 famílias residentes nos 
bairros da Vila Magini, Jardim Ipê, Jardim Ro-
sina e bairro Cerqueira Leite que são beneficia-
dos com o projeto, bairros que além de serem 
considerados de risco sócio ambiental, também 
são tarjados como bolsões de pobreza do Muni-
cípio de Mauá.

A LOCALIZAÇÂO
O Recanto Infantil Tia Célia fica localizado no 

Jardim Ipê, bairro a 10 minutos do centro de 
Mauá.

No local onde é situado não há mais a possi-
bilidade de ampliação dos serviços, apesar da 
vontade e do sonho, a geografia do local não 
permite a construção de mais salas para novas 
atividades.

Porém a luta continua e a próxima meta é a 
compra de um novo terreno para a criação de 
um no Recanto Infantil com mais atividades e 
espaço para as crianças.

QUEM É TIA CÉLIA

Uma mulher batalhadora e um exemplo de 
mãe, veio do estado de Pernambuco com seus 
filhos atrás de um sonho de vida melhor. En-
frentou todas as dificuldades para criar e edu-
car seus 8 filhos. Literalmente foi atrás de reali-
zar um sonho, cuidando de 220 crianças como 
se fossem seus filhos..

 Fato que tocou muito Tia Célia foram as ho-
 Fato que tocou muito Tia Célia foram as ho-

menagens prestadas pela mídia, publicando e 
divulgando trechos de sua luta pelo Recanto 
Infantil;
*Dona de casa traduz sonho e ajuda 243 crian-
ças;
Um trecho da jornalista Ângela Martins:

“Eu tive um sonho com um jardim e nele vi 
muitas florzinhas, mas o jardim estava rachado 
e as florzinhas estavam murchas.

O Recanto Infantil Tia Célia, nasceu em 1999 
através de um sonho de melhoria urbana, so-
nho de uma guerreira de nome Célia Maria da 
Silva, ou como é chamada pelas crianças, Tia 
Célia, estava que indignada com o crescente au-
mento do crime organizado, tráfico de drogas e 
prostituição que assolava os bairros da redon-
deza onde mora.

Então ouvi uma voz que disse:
‘Este jardim é seu, cuide dele e não deixe que 

morra’.
Ao acordar entendeu que as flores eram as 

crianças e o jardim era o bairro que estava se 
afundando em drogas e marginalidade.Foi o 
que fez. Há dez anos surgia uma espécie de cre-
che comunitária denominada Recanto Infantil 
Tia Célia. O local improvisado em sua própria 
casa abrigava todo dia crianças da redondeza 
do Jardim Ipê em Mauá.

Antes

Depois
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*Recanto Tia Célia cuida de mais de 300 crian-
ças em Mauá.

REPÓRTER DIÁRIO março de 2009

*Creche comunitária dá suporte a 300 crianças 
em Mauá; 

A Instituição Infantil Recanto Tia Célia, uma 
espécie de creche comunitária, atende mais de 
300 crianças de baixa renda na cidade de Mauá.

O núcleo funciona há mais de 10 anos, por 
meio de doação e muito esforço da fundadora, 
Célia Maria da Silva de 53 anos, A Tia Célia era 
dona de casa divorciada, mãe de 8 filhos, mora-
dora da periferia local, de classe baixa.

 Olhar social jornal laboratório da uni-
versidade de São Caetano do Sul junho 
2009.

Recanto atende 200 crianças no Jardim Ipê;
“Hoje o Recanto atende cerca de 200 crianças 

entre 13 e 14 anos, que são atendidas das 7hs. 
às 17hs. Outras 250 aguardam vagas em lista de 
espera.

Os alunos são atendidos no contra turno esco-
lar. São oferecidos cursos de informática, inglês, 
reforço escolar, alfabetização, aula de música, 
pinturas, artesanato e de futebol. O espaço con-
ta ainda com creche e biblioteca em tempo in-
tegral.
Dentre os 8 filhos de Tia Célia, o mais próxi-

mo, em se tratando do Recanto, é o seu filho Tio 
Charles que está com a mãe em todas as situa-
ções e vem trabalhando para ampliar o seu tra-
balho”.



PAULO BIO

Paulo Bio iniciou sua vida pública em 
1992, quando foi eleito vereador pela pri-
meira vez, sendo reeleito outras duas vezes 
(2000 e 2004). 
Preocupado com o meio ambiente, sua 

atuação sempre foi pautada por ações que 
levassem ao desenvolvimento sustentável 
do município. ”Mauá tem que crescer e se 
desenvolver sim, mas esse desenvolvimento 
deve ser planejado, sempre pensando no so-
cial e ambiental também” – diz Bio. 
Quando Paulo Bio teve o conhecimento do 

trabalho do Tio Charles e da Tia Célia no 
comando do Recanto Infantil Tia Célia, tor-
nou-se presente no cotidiano da Entidade.
Engajado com a causa do recanto infantil 

desenvolveu um projeto para novas creches 
e ao mesmo tempo ensinar as crianças sobre 
reciclagem e conservação do meio ambien-
te.

Também conhecido como Tio Charles, nasceu 
em 1978 no estado de Pernambuco, na cidade de 
Recife. Filho de imigrantes nordestinos, estudou 
em escola pública e lutou para seguir uma vida 
honesta.

Sua família foi obrigada a deixar o nordeste de-
vido à pobreza, chegava a São Paulo com sua 
mãe e irmãos pensando que o sofrimento tinha 
acabado, quando na verdade estava apenas co-
-meçando uma nova batalha: a discriminação 
social e racial que assolava naquele tempo.
Após alguns anos trabalhando e estudando em 

uma escola pública da redondeza, Tio Charles 
se sentiu vitorioso, conseguiu terminar os estu-
dos longe das drogas e da criminalidade.
Com muito esforço conseguiu ingressar em 

uma faculdade para cursar educação física, mas 
infelizmente teve que trancar sua vaga devido 
às circunstâncias da vida, mas não desistiu do 
sonho.
Hoje casado com Arlete, também conhecida 

como Tia Arlete que é voluntária no Recanto 
Infantil, cuidando da parte alimentícia e com 
quem Tio Charles tem 3 filhos; Lorena, Michel 
e João Pedro.
Residem na Avenida Brás Cubas na Vila Bocai-

na em Mauá.
Tio Charles cuida da área de esportes e tam-

bém é orientador social. Vem lutando para tra-
zer benefícios e melhorias ao Recanto Infantil 
Tia Célia.
Sua visão e missão é assegurar às famílias o di-

reito á cultura, esporte, lazer, educação, alimen-
tação, saúde e um futuro digno e honesto.

LUIZ CHARLES DA SILVA
‘TIO CHARLES’

Sala de Informática

Biblioteca

Sala de Vídeo

Cozinha


