CEMEI BRUNO PANHOCA

C.E.M.E.I. Bruno Panhoca

Endereço: Rua Vicente Pelicano, 740 - Azulville
Telefone: (16) 3368-5139 - Orelhão: (16) 3368-0389
E-mail: cemei.bruno.panhoca@gmail.com

RESPONSÁVEL: Ana Karina Marmorato Gomes

Data de inauguração: 28/09/1985
Histórico:
Bruno Panhoca nasceu em Cordeirópolis no dia 09/04/1909, aos 20 anos veio para São
Carlos onde residiu até seu falecimento em 1979.
Funcionário da CIA Paulista Estrada de Ferro, que foi FEPASA, hoje FERROBAN –
FERROVIAS BANDEIRANTES, desde 1928, nesta CIA galgou todos os postos da carreira,
como eletricista.
A origem de seu sobrenome (Panhoca) é italiana, seus pais vieram de Trevizzo, norte da
Itália, aqui no Brasil foram trabalhar na lavoura de café em Cordeirópolis.
Casou-se com Dª Maria Regina Mazziero Panhoca, tiveram 4 filhos:
- Hélio (mora em Americana –SP)
- Heitor (mora em São Carlos-SP)
- Helena (mora em São Paulo-SP)
- Heraldo (mora em São Paulo-SP)
Tiveram 11 netos.
Era comunicativo, gostava de futebol e torcia pelo Palmeiras.
Foi colaborador do Esporte Clube Estrela de Bela Vista, clube de futebol que chegou a ser
profissional.
Era católico, ajudou na construção da Igreja Santo Antônio da Vila Prado. Foi fundador da
Igreja de Vila Isabel e ajudou juntamente com o Pe Tombolato a tornar paróquia, para que a
igreja pudesse ter um padre próprio.
A Creche Divina Providência foi fundada em virtude de seu trabalho na fundação e
transformação em paróquia, até então Capela de Vila Isabel.
Foi bombeiro auxiliar de São Carlos que hoje nós conhecemos como Defesa Civil.
Foi pioneiro na resistência da ditadura de 64 e fundador do MDB (Movimento Democrático
Brasileiro) aqui em São Carlos, hoje PMDB.
Foi um político atuante que defendia as causas humanitárias, mas não se metia em brigas
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partidárias e foi bastante respeitado.
Foi também Vereador em várias legislaturas, foi reeleito diversas vezes, destacando-se pelo
seu equilíbrio e bom senso.
***
Fonte: o jornal que destacou o discurso do Prefeito e a inauguração da “Creche Bruno
Panhoca”, em 1985. (O Diário – São Carlos 06/10/1985)
MILHARES DE PESSOAS NA INAUGURAÇÃO DA NOVA CRECHE
Com a presença de autoridades e as mais representativas figuras da sociedade sãocarlense,
cerca de 5 mil pessoas assistiram na tarde do último dia 28 a inauguração da Creche Bruno
Panhoca, localizada na confluência dos populosos bairros Azulville e Núcleo Residencial
Castelo Branco. A nova creche foi totalmente construída com a administração direta da
Prefeitura Municipal, tem cerca de 650 m2 e vai atender cerca de 90 crianças. O Chefe do
Executivo procedeu à inauguração da Unidade, que está integrada ao Programa de Creches do
Departamento de Serviço Social da municipalidade e vai oferecer alimentação, cuidados
higiene, acompanhamento médico e vacinação às crianças entre 3 e 5 anos de idade.
O descerramento da placa denominativa da nova creche foi procedida pelo Prefeito e pela
esposa do homem homenageado, a srª Maria Regina Mazziero Panhoca, em solenidade, que
contou ainda com a presença do Vice-Prefeito, de Vereadores, além de funcionários
municipais ligados a área social da Prefeitura, representantes de classe, Assessores do
Prefeito e um número público, a maioria residente nas imediações da magnífica obra entrega à
comunidade pela administração municipal.
Usaram da palavra durante a cerimônia a professora Ângela Maria Masselli Oioli, Diretora do
Depto de Serviço Social da Prefeitura Municipal, Helio Panhoca, filho do homenageado, o
Prefeito Dagnone de Melo e o Pe Bruno Gamberini, que procedeu a benção inaugural da
Creche Bruno Panhoca.
O Prefeito Dagnone de Melo proferiu empolgado e aplaudido o discurso “(...) Bruno Panhoca
serve de exemplo aos homens de meu tempo. Lembrando o saudoso Vereador que sempre
pautou na política, por uma atuação opositora mas sumamente construtiva e benéfica ao
desenvolvimento e progresso da cidade.”
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