Limeira e o ANO DA GENEROSIDADE
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Paulistano de nascimento, aprendi a considerar Limeira como minha segunda terra natal. Nela
residem meus pais e irmãos. Nela passei parte de minha adolescência e a ela retornei após a
faculdade, ali iniciando minha vida profissional. Em Limeira conheci parte de meus melhores
amigos e, dentre estes, Vicente Pironti.
Vicentinho foi parceiro de trabalho e de projetos, sempre alimentados pelo sonho de
um mundo melhor. E foi com grande alegria que vi esse sonho se fortalecer em Limeira, com a
promulgação, em nível municipal, do ANO DA GENEROSIDADE.
“É a atitude da generosidade que consolida nosso relacionamento aos outros seres de
maneira consistente”, diz Vicentinho, para quem a humanidade é um conjunto de elos entre
indivíduos química, biológica e atomicamente interligados ao universo. É nessa perspectiva
que Vicentinho destaca: “SOMOS TODOS UM”.
Empreendedor social, artista, poeta e educador, Vicente Pironti propõe tomar a
generosidade como referencial para a transformação da realidade. E o ANO DA
GENEROSIDADE em Limeira surge como proposta de resgatar, valorizar e disseminar diversas
iniciativas que ao longo da história desta cidade deram-lhe o reconhecimento nacional como
exemplo de mobilização voluntária e cidadã de pessoas e organizações.
Considerada outrora como a “capital nacional do voluntariado”, Limeira foi também
uma das principais referências para iniciativas pioneiras de mobilização comunitária, de
protagonismo juvenil, de investimento social privado e de fomento a redes cooperativas de
desenvolvimento social.
O ANO DA GENEROSIDADE é, portanto, um caminho para dar nova visibilidade a esta
história. A proposta, nos conta Pironti, tem como objetivo “despertar a Generosidade do
coração dos cidadãos para que a felicidade aconteça em toda a cidade”. E o artista-poeta
complementa: “a Generosidade é um dos caminhos para a resolução profunda dos problemas
sociais”.
O ANO DA GENEROSIDADE está começando. Muito haverá de ser dito; muito há por se
fazer. Altruísmo, gentileza e humildade, diz Vicente Pironti, são atitudes promotoras da paz e
da felicidade social.
O convite está feito: limeirenses de todas as classes sociais, credos e idade podem se
engajar. Como afirma Vicentinho, este pode ser “o maior espetáculo da Terra”.
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