
Para saber como colaborar, entre em contato conosco! 
TELEFONE: (11) 4198-6621 

ENDEREÇO: Rua Hideco Miura, 123 -  Jardim Reginalice 
Barueri/SP - CEP 06412-092 

FACEBOOK: Recanto Infantil Padre Danilo 
E-MAIL: coordenacao.recantoinfantil@gmail.com 

CRE DITOS 

Textos e fotos: Caroline Maciel Pereira (Jornalista), exceto a foto do campo de futebol coberto e a foto do sí mbolo dos escoteiros, que foram 
extraí das do arquivo institucional. Diagramação: Luci Simone Ribeiro Alves. Impressão: Gra fica Best Idea. 

No Recanto, temos um espaço dedicado a manter viva a 
histo ria do Padre Danilo. 

MEMORIAL 
“O Padre Danilo foi pa roco da Igreja 
Matriz Sa o Joa o Batista de Barueri por 
mais de 50 anos, sacerdote pioneiro nas 
iniciativas sociais da regia o, e nos pediu 

para continuarmos essa missa o”, 
relembra Paulo Buíves, voluntário 

que faz parte da diretoria executiva 
do Recanto. 

 
Elizan e Odair - Caseiros dedicados a 

espalhar a corrente do bem 
 

“Voce  faz o bem a uma criança hoje e 
amanha  ela fara  o bem a algue m. Sei 

que nenhuma boa aça o passa 
despercebida aos olhos de Deus”, 

afirma Elizan de Oliveira. 
 

Odair Albino relembra: “Antes do 
Padre Danilo falecer, ele me disse: 

‘Cuide do Recanto como se fosse a sua 
casa, o seu quintal’ e ate  hoje eu me 
dedico com amor para cumprir esse 

pedido”. 

AJUDE  A  ASSOCIAÇÃO, 

FUNDADA EM 1958, EM PROL DAS NOSSAS CRIANÇAS 
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Alé m das atividadés gratuitas, as 
crianças é suas famí lias récébém apoio 
psicolo gico é social para promovér a 
convivé ncia é o fortaléciménto dé 

ví nculos. 

 NATAÇÃO 

BALLET 

 MÚSICA 

 INFORMÁTICA 

FUTEBOL 

ESCOTISMO 

A 
Associaça o Assisténcial 

Paro quia Sa o Joa o Batista 

dé Baruéri (Récanto 

Infantil Padré Danilo), foi 

fundada ha  60 anos é ésta  instalada 

numa a réa pro pria dé 70.000 m² 

aproximadaménté, no Jardim 

Réginalicé, pro ximo ao céntro da 

cidadé.  

Mésmo com o faléciménto do séu 

fundador, Padré Danilo José  dé 

Olivéira Ohl, a instituiça o sé éncontra 

ativa é aténdé crianças é adoléscéntés 

do municí pio, dé 6 a 14 anos, como 

éducaça o compléméntar.  

Désdé o iní cio dé sua fundaça o (1958), 

éla sé manté m com récursos pro prios 

é néssés u ltimos sété anos, com o 

projéto “Educar para Integrar”, tém 

récébido uma parcéla da Sécrétaria dé 

Assisté ncia é Désénvolviménto Social. 

 Gina sio Aqua tico: té rmino do 

féchaménto dé sua éstrutura é réforma 

das instalaço és dos séus sanita rios/

véstia rios; 

 Aténdiménto volunta rio dé 

profissional dé fisiotérapia ou 

éducaça o fí sica, a fim dé aplicar 

atividadés noturnas para adultos, na 

nossa piscina aquécida; 

 Sérviços volunta rios dé déntistas é 

mé dicos para préstar aténdiméntos 

ba sicos; 

 Substituiça o do nosso véí culo, a fim dé 

possibilitar o transporté dos 

bénéficia rios; 

 Doaço és dé aliméntos para 

prépararmos os lanchés das crianças, 

na nossa cozinha industrial, équipada 

para sérvir com qualidadé é asséio; 

 Doaço és dé équipaméntos dé gina stica 

para o funcionaménto do éspaço 

fitnéss. 

METAS A CUMPRIR NO 
BIÊNIO  2018 / 2019  
 

Para melhor atender os 
nossos beneficiários 

NOSSA HISTÓRIA 

CONTAMOS COM A SUA AJUDA 

PARA REALIZARMOS ESSES 

PROJETOS! 
 

DEUS SEJA LOUVADO! 
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