
Criançasquenasceramnocentenário deATribuna, em1994, e ganhadoras debolsas de estudos se formam

“Abolsa foimuito importantepara
mim,hoje emdiaaindamais, porque
sei comoédifícil e caro estudar. Por
causadessepresente,minha família
fez comqueeumeesforçassemais
parapoderaproveitá-la e retribuir a
oportunidadeparaasociedade.Nós
estudamos todos juntosdesde
pequenos, atémaisoumenososexto
ousétimoanodoEnsinoFundamental,
foi especial.Depois, algunsalunos
saíramouacabaram indoparaoutra
sala. Euescolhi Direitoporquemeu
avôemeuspais tambémoestudaram.
Meuobjetivo épassar emconcurso
público,mas antesprecisoadvogar
para ter experiência. Umciclo já
terminoue, agora, começaoutro. Vou
correratrás”
BrunoBottiglieri Freitas Costa, 22 anos (à esq. na foto
acima), formado emDireitonoanopassado

“Tivemosexperiênciasbemlegais,
estudamostodosjuntos,mesmona
faculdadetodomundoestavaperto.São
amigosquevoulevarparaorestodavida.A
instituiçãoabriumuitasportasparamim,
foialgoquemuitobomdeteracontecidona
minhavida.Osprofessoresediretores
semprereceberamagentemuitobem.Até
hojelembramosasbrincadeiras,os
aniversáriostodosjuntoseosmomentos
muitobonsquepassamos.Eutinha
dúvidasentreocursodeEngenhariada
ComputaçãoeodeOdontologia,eacabei
optandopelosegundo.Hoje,moroe
trabalhoemSãoPaulo,voufazer
pós-graduaçãoemOdontologiaHospitalar.
Seeunãotivesseabolsa,talvezeunão
tivessecondiçõesfinanceirasdefazeresse
curso.Valeuoesforço”
AnaelizaFigueiredodosSantos, 22 anos (àdir. na foto
acima), formada emOdontologia em2015

“Todosnóséramosdamesmasala,me
lembrodasbrincadeirasedosamigos
que fiz.Depois, acabeimeafastando
daescolaeperdendocontatoporque
fuimoraremoutras cidadeseacabei
voltandosómais tarde.Agora, estou
na faculdadedeDireito, cursoqueeu
achomuito interessanteesempre
tivevontadede fazer. Façoestágiona
minhaáreaegostomuitodeDireito
Administrativo.Abolsadeestudos
meajudoubastante, émuito caro
estudar.Aindamantenhocontato
comos colegaspelas redes sociais,
émuito legal”
Gabriela deFrança Scarpa, 22 anos, cursandoDireito

“MinhaexperiêncianoSantaCecília
começounoEnsinoMédioefuimuito
bemrecebido.Eume lembrobemdos
primeirosdiasdeaula,quando
descobriamqueeuerabolsistado
centenáriodeATribuna.Foiuma
grandefesta.Fuio filhoquefaltava
naquelafamília,e issofoimuito
bacana.Ficamosmuitoamigos,mas
nosseparamosporquecadaumfoi
fazerumcursoemfaculdade.Nos
falamosatéhoje.Sereieternamente
gratopelabolsadeestudos,porque
elacontribuiumuitoparaaminha
formaçãocomoserhumanoe
profissional.Queriaserarquiteto
desdemeus10anos, corriatrás, fiz
estágiosehojetrabalhonaáreaque
sempresonhei”
RodrigoSilvadeSantana, 22 anos, formadoem
Arquitetura em2016
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“Nascido em 26 de março de
1994, fui contemplado logo em
minhachegadaaomundocom
umpresenteeterno”.Foi assim
que Bruno Bottigilieri Freitas
Costa, de 22 anos, deu início a
uma carta em que agradecia
por um prêmio, concedido a
ele pelo dia de seunascimento,
data do centenário deATribu-
na, em parceria com o Colégio
e a Universidade Santa Cecília
(Unisanta).
Ele e outras 22 crianças nas-

cidasnomesmodia forampre-
miadascomumabolsadeestu-
dos integral, da Educação In-
fantil ao Ensino Superior. Em
1994, reportagem de A Tribu-
na estimava que cada criança
teria um custo para formação
emtornodeR$100mil.
Mas na época da divulgação

dapromoçãonãofoiassim.Ini-
cialmente, a ideia era premiar
apenasduas crianças, paraque
estudassem do maternal ao fi-
nal da primeira etapa do Ensi-
noFundamental, lembraopró-
reitor administrativo da Uni-
santa,MarceloTeixeira.
“Nodiadosorteiodasbolsas,

fui com a Cecília Teixeira até a
sede do jornal. Quando chega-
mos à sala, havia muitas famí-
lias com crianças no colo. Era
difícildaralegriaaapenasduas
e deixar as restantes frustra-
das”,comenta.
Por isso,noatodosorteio,na

frente de todos, tomou a deci-
são de que não faria mais a
promoção, mas que todas as
crianças inscritas receberiam
as bolsas, que seriam estendi-
dasatéagraduação.
“Foi uma forma de homena-

gear o jornal A Tribuna, que
tem um perfil muito humano,
de ações sociais, um trabalho
de respeito e credibilidade. Foi
um gesto muito maior do que
apenasbeneficiartodasasfamí-
lias.Ascriançasestudaramjun-
tas desde o início, deram os
primeiros passos juntas. Isso é
belíssimo”,diz,emocionado.
Das 23 crianças beneficia-

das, 14 ingressaram no Ensino
Superior, nos cursosdeDireito
(dois), Odontologia (três), En-
genhariadePetróleo,Engenha-
ria de Produção, Arquitetura
(dois), Administração (três),
EngenhariaCivil eEngenharia
Eletrônica.

FIMDOCICLO

Há 22 anos, teve início um ci-

clo que agora chega ao fim.
Sandra Cardoso França Scar-
pa,mãedeGabriela, estudante
de Direito, lembra a surpresa
que recebeu na maternidade.
Estava prevista para abril,mas
abolsaestourouaindaemmar-
ço, e a filha nasceu à 0h10 do

dia26,oprimeirobebêdodia.
“Nocentrocirúrgico,alguém

falou que ela poderia partici-
par de uma promoção. Quan-
do eu saí do quarto, no corre-
dor, tinha uma família baten-
do palmas para mim, e não
entendianada”, recorda.

Na manhã seguinte, Sandra
foi avisada por uma enfermei-
ra de que havia uma equipe de
A Tribuna esperando para en-
trevistá-la.Aí,entendeu.
“Inscrevemos a Gabriela na

promoção,easensaçãoderece-
ber a bolsa foi como ganhar na

loteria. Nós rezamos muito.
Não tem presente melhor do
que saber que o futuro do seu
filho já está garantido com
umaboaeducação”, explica.
OmesmodizamãedeGusta-

voBorges (queconcluiuArqui-
tetura em2016), IrenePorfírio

Borges. “Meu marido ficou
sabendo da promoção pelo
jornalelogoinscrevemosnos-
so filho. Desde os 4 anos ele
estudou no Santa Cecília, fez
amigos.Nósodeixamosesco-
lher sua profissão e, hoje, ele
éarquiteto”,orgulha-se.

Laços de amizade se estreitaram em mais de uma década de convivência diária, da infância até a adolescência; parte dos contemplados também cursou Ensino Superior na Unisanta, e contatos se mantêm até hoje
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Nascidos em 26 de março de 1994, dia em que o jornal completou 100 anos, meninas e meninos contemplados partilharam emoções, brincadeiras e festas de aniversário desde o ingresso no Colégio Santa Cecília
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