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‘‘Meu nome é Antônio Carlos, tenho 12 anos e moro em Padre Bernardo, na minha casa moram 6 pessoas: meu pai, minha mãe,meus 3 irmãos e eu.
Todos os dias acordo as 6:00 horas e vou para o colégio, onde este ano estou aprendendo a ler e já sei escrever meu primeiro nome.
Quando chego da aula, almoço e vou brincar com meus colegas e a nossa diversão é colocar galos para brigas.
Depois, como mais uma vez e vou dormir. Escovo os dentes 3 vezes ao dia e tomo banho as vezes, na caixa d'agua.
Minha mãe sai para trabalhar quando tem alguma faxina e o meu pai, bebe o dia inteiro, me bate e trabalha fazendo algum bico quando tem.
Eu tento ajudar, capinando lote por R$10 reais quando algum vizinho me pede.
Aqui no bairro tem um posto de saúde, já fui lá com a minha mãe algumas vezes mas nunca mexeram no meu dente, só me deram uma escova,
já senti dores de dente e acho que tenho muitas cáries, e também acho meu sorriso diferente porque tenho vergonha.
Tenho dois sonhos: o primeiro é ganhar um carrinho de controle remoto e o outro, ser jogador de futebol do meu time, o flamengo.’’

A situação em que a família vive comove a todos. Antônio Carlos
sorrindo para foto.

Apesar de todas as dificuldades, tanto social quanto emocional,
Antônio leva a vida de bom humor e muita disposição.

A residência de Antônio Carlos e sua família. Na foto sua irmã
mais nova estava descansando no carrinho de bebê em
que dorme todas as noites.

Caixa d'agua utilizada para a higiene pessoal dos membros
da família.

No momento da nossa visita, a família estava preparando o
almoço e havia acabado de matar essa galinha, podemos
perceber que as condições de higiene são precárias.

Imagens intra-bucais revelando as condições orais de Antônio,
a presença de caries e um resto radicular que causava dores.

Lar do menino Antônio Carlos e sua família, onde vivem com
muita dificuldade para encontrar um sustento.

Esse é o único banheiro da casa, não possui chuveiro e nenhum
outro tipo de registro de água.

As escovas de dente da família e outros objetos de uso pessoal
ficam no telhado da casa, expostos ao sol e poeira no
ambiente. Percebi que todas as escovas estavam ressecadas.

O concurso estudante do bem nos proporcionou
enxergar a realidade de famílias carentes
que necessitam do nosso auxílio e estão próximas
à nos, mas muitas vezes passam desapercebidas.

‘‘ A caridade é um exercício espiritual...
Quem pratica o bem, coloca em movimento as
forças da alma.’’
Posto de Saúde mais próximo da residêndia da Família.

Imagem da família reunida com exceção do pai de Antônio
Carlos, devido ao seu estado de embriaguez.
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