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Bacharel em letras e voluntária na Pró Menor desde 

2001. “Em 2009, a convite da Dona Cida, entrei para o 

conselho técnico. Desde então na Pró Menor descobri 

habilidades e tenho vivido a experiência profissional de 

minha vida. Presidente da OSC desde 2017.” 

Professora Universitária, formada em Engenharia 

Química. “Conheço a Pró Menor há mais de dez anos e 

Vice-Presidente desde 2017. O que me motiva o 

trabalho junto à Pró Menor é sua idoneidade enquanto 

organização e o trabalho que desenvolve junto às 

famílias que dela necessitam.” 

 

Advogada, atualmente membro da Diretoria executiva da 

Sociedade Pró Menor Barão Geraldo. “Conheço a 

Sociedade Pró Menor há mais de 10 anos e participo da 

atual diretoria desde 2017. A motivação na participação 

voluntária e da direção é sua idoneidade enquanto 

organização e seu trabalho junto à sociedade, 

desenvolvendo cultural e socialmente as famílias e 

crianças que dela necessitam.” 
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Flávio de Azevedo Levy 

Engenheiro Agrônomo, Poeta, Tesoureiro voluntário da 

Sociedade Pró Menor Barão Geraldo. “Trabalho com carinho e 

atenção para o sucesso da diretoria na manutenção e 

melhoramento das atividades assistenciais aos nossos menores 

e suas famílias com a certeza de que nossos esforços 

contribuirão para uma boa formação e para um mundo 

melhor.” 

Sandro Fabri Fregni  

Representante Comercial, membro do Conselho do ConCidade 

Campinas, ConSeg Barão Geraldo, Diretor da Associação de 

Proprietários e moradores do Vale das Garças. “Atualmente 

Segundo Tesoureiro na diretoria executiva da Pró menor e nos 

últimos 15 anos, atuante na diretoria acreditando sempre que 

é possível apoiar e criar oportunidades para que as crianças e 

suas famílias possam ter uma integração satisfatória.” 

 

Carmem Sylvia Campos 

Formada em contabilidade. “Quando me mudei para Campinas 

conheci a Dona Terezinha, membro ativo na  Pró Menor que me 

convidou para participar do trabalho. No início e por muitos 

anos ajudei nos bingos, pizzas, na venda de convites e fazendo 

atas nas reuniões como secretária. Tempos depois recebi o 

convite da Dulcemar para trabalhar no bazar consertando 

roupas e atuando nas vendas. Foram anos de convivência, 

conversando com uma população pobre que frequenta o bazar. 

Neste trabalho tenho dado minha contribuição a essa 

população tão carente e vulnerável de nosso país.” 
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José Milani 

“Suplente no Conselho Fiscal da Sociedade Pró Menor Barão 

Geraldo e, como voluntário, trabalho nas mais diversas 

atividades que são necessárias para administração da OSC 

desde 2017, Bacharel em Ciência da Computação e analista 

de sistemas pela Unicamp, consultor da Telebrás no Tribunal 

Superior Eleitoral, gerente de projetos, pela Stefanini na IBM. 

Gerenciou projetos de inovação entre a Universidade e 

indústrias. Professor das disciplinas de Gestão de Projetos. 

Coach de pessoas, Carreira e de Liderança pela SBCoaching.” 

- https://www.linkedin.com/in/josemilani/ 

Carlos Alberto Simiao. 

 Eng. Químico pela UFRJ e aposentado desde 2011.  “Conheço a 

PRO MENOR há 40 anos e participo da atual diretoria a três anos 

e meio. O que me motiva a trabalhar voluntariamente junto é  a 

idoneidade da instituição e das pessoas que por ela labutam, 

alguns inclusive amigos de longa data. Além disto a possibilidade 

de ajudar crianças de famílias carentes a se educarem e se 

desenvolverem dentro de bons padrões de conduta, 

contribuindo para a formação de bons cidadãos.” 

Maria Olímpia  Consoni Nogueira 

Formada em Serviço Social. “Voluntária na Pró Menor desde 

1996, convidada por D.Cida para conhecer o trabalho. Na época 

havia poucas crianças e uma localização simples. Participei de 

vários trabalhos relacionados com as crianças ( leitura, aula de 

tricô, arte, culinária e auxílio nas lições). Procuro ajudar na 

venda de bingo e de pizza; faço visitas às famílias juntamente 

com a equipe técnica e participo de outros eventos.”                             

https://www.linkedin.com/in/josemilani/
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Ilca do Carmo Bressan 

Funcionária pública estadual, aposentada, com formação em 

ciências contábeis pela Pucc-Campinas. Atualmente atuo na 

Pro Menor como Conselheira Técnica e também no 

atendimento do bazar mantido pela entidade. Já estamos na 

segunda gestão da atual diretoria. É com muito prazer que 

desempenho essas atividades procurando sempre colaborar e 

desenvolver as atividades com dedicação. Sou grata a toda 

diretoria por proporcionar esse trabalho ao   nosso município  

Jorge Antonio Mercanti 

 Engenheiro Químico com especialização em Gestão Ambiental. 

Colaborador do Departamento de Meio Ambiente do Centro 

das Indústrias do Estado de São Paulo-DR-Campinas, membro 

dos Comitês das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

no qual sou o coordenador da Câmara Técnica da Indústria, 

representante do segmento empresarial no Conselho de Meio 

Ambiente de Campinas. “A minha motivação para participar do 

Conselho Técnico da Pró-Menor foi a oportunidade de atuar no 

terceiro tripé (social) da sustentabilidade, uma vez que já atuo 

no ambiental e no empresarial.” 

Andreza Barbosa Riva 

Artesã e mãe. “Como muitos na minha família fui em busca de 

algum local na comunidade para trabalhar como voluntária. 

Conheci a Pró Menor, faço parte do conselho técnico. Ajudo na 

captação de Recursos com o cadastro de nota fiscal paulista 

para entidade e no bazar. É muito bom ver todo o conselho e a 

diretoria trabalhando para ajudar as crianças da comunidade.” 

 


