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Em junho de 1948, nasceu na cidade de Gália (S.P.), Luiz Carlos Paludo, o terceiro de
dez filhos de José Paludo e Olga Urbano Paludo.  Desde criança Luiz ajudava os pais no
sustento da casa. Começou a trabalhar aos sete anos de idade na lavoura junto aos seus
irmãos e,  por essa razão,  não teve condições de prosseguir  nos estudos,  mas com muito
esforço concluiu a quarta série do ensino fundamental.

Quando jovem, aguardava ansiosamente pelos finais de semana para ir aos bailes de
sábado à noite  e aos domingos,  a  missa  pela  manhã era sagrada e a  tarde o  futebol  na
companhia dos amigos e irmãos era indispensável.

Em 1965, Luiz Carlos conheceu seu grande amor, Natalina Giroto, com quem firmou
união perante Deus e familiares. Em 1974, nasceu o primeiro filho do casal, José Carlos Paludo
e em 1976, nasceu a filha Maria Leandra Paludo.

A convite de seu irmão mais velho e devido a um problema de saúde de sua filha, Luiz
Carlos decide mudar-se com a família para a cidade de São Paulo instalando-se no bairro de
Pirituba, em 1978.

Rapidamente  consegue  um  emprego  como  ajudante  geral  em  uma  metalúrgica  e
mesmo ganhando pouco, sempre honrou com os aluguéis e os custos da casa.

Foi um marido exemplar,  pai amoroso e sempre se fez presente na vida dos filhos
incentivando-os aos estudos, ensinando valores e a vida em comunhão com Deus.

Em 1992, nasce a filha Beatriz Letícia Paludo. No ano seguinte, por intermédio de uma
comadre, Luiz Carlos e Natalina são apresentados à Associação dos Trabalhadores Sem Terra
de São Paulo e veem ali a esperança para a concretização do sonho da casa própria. Com
muita luta  e  sacrifício eles conseguem comprar  um terreno,  onde hoje  chama-se Conjunto
Residencial Bandeirantes, também conhecido como 10ª área.

Trabalhador honesto e persistente, sempre fez questão de participar desde o início de
todos os eventos para o surgimento da comunidade, esteve presente nas primeiras missas
para abençoar o local, ajudou na capinação e limpeza do terreno para o futuro sorteio dos
lotes.

Em 1º de maio 1996, mesmo com falta de infraestrutura no local, o casal mudou com
os filhos para a tão sonhada casa própria. Luiz participou ativamente no desenvolvimento da
comunidade, estando presente em muitos protestos na prefeitura e rodovias para a conquista
dos benefícios e viu chegar ao bairro  água, luz e asfalto.  Ajudou na construção do centro
comunitário, da igreja local, a qual sempre frequentou, e do parquinho com quadra, onde teve a
felicidade de ver filhos e netos brincar ali.

Orgulhoso de tudo que havia ajudado a construir sempre dizia: Esse é o meu paraíso,
aqui é meu e ninguém toma. Com sua simpatia e gargalhada única, conquistou a amizade e
admiração de todos e foi assim apelidado carinhosamente de Seu Lula.

Em outubro de 2013, em uma das ruas do seu paraíso, Luiz Carlos Paludo sofreu uma
queda que o fez ficar internado por nove dias. Em 29 de outubro de 2013, veio a falecer em
decorrência de uma meningite que lhe causou uma pneumonia bilateral. Luiz partiu deixando
esposa, três filhos e dois netos, Lucas Martins Paludo e Leonardo Martins Paludo, e até hoje é
lembrado com muito carinho e saudade por familiares, amigos e por toda a comunidade.
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