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Everton de Lima, nascido no hospital de Diadema, sempre morou na Rua social em
Heliópolis,  casou-se,  quando  teve  oportunidade  de  ter  sua  casa  própria  teve  também  a
oportunidade de crescer como ser humano! Se tornou síndico do condomínio onde iria morar
com sua família. Ele se encontrou nessa ocupação, fazia tudo com zelo e amor. Cresceu como
homem... pois em tudo tentava nos ajudar, ajudar cada morador que o procurasse com algum
problema! Até aqueles mais mal educados, ele muitas vezes não sabia dizer não. Amava uma
festa, nenhuma data importante do calendário passava em branco, dias das crianças sempre
dava um jeito de distribuir brinquedo e proporcionar um dia divertido para elas... No ano novo
fazia questão de abrir o salão de festa e assar uma carne em confraternização com todos os
seus nobres vizinhos como ele bem dizia. Até levou multa por descumprir o volume do som as
altas horas da noite... o ultimo dia das mães fez questão de fazer um café da manhã pra todas
as mães do Girassol, em tudo ele conseguia um patrocínio, o rapaz era bom de lábia.

Realizou coisas importantes na região, bateu o pé em relação ao nome e CEP da rua
onde moramos que a mais de 5 anos ninguém conseguiu resolver o problema, hoje parte da
rua tem nome, o cep ainda está pendente, mas sempre damos um passo de cada vez!

Sempre sonhou em inserir uma linha de ônibus que viesse do terminal até aqui, brigou
com muita gente por isso... esperamos colher esse fruto!

Lutou também pelas demarcações das vagas aqui na nossa rua e a iluminação do
local. A sensação que tínhamos quando chegamos aqui era que estaríamos abandonados...
mas não estávamos! Ele conseguiu uma parceria com o vereador Camilo Cristófaro, que nos
ajudou muito, inclusive espalhou lixeiras no nosso parque dentro do condomínio e do lado de
fora também, e inclusive foi o responsável pela iluminação na rua. Conseguiu parceria com a
Cufa  e  Unas  para  atender  as  famílias  com  cestas  básicas.  Fez  parcerias  com  igrejas  e
eventualmente as crianças recebiam uma palavra de esperança e na pascoa sempre tinha
chocolate!!

O Everton corria atrás do que fosse necessário para o bem estar de todos aqui, um
homem  integro:  nunca  tirou  um  real  do  caixa  sem  permissão  do  corpo  diretivo,  homem
honrado: porque sempre olhava para as famílias e que visava o futuro: pois tinha muitos planos
para o nosso Girassol!!!

Perdemos um irmão, um amigo que amava uma bagunça, um pai que cuidava de tudo
para nós! E dessa forma gostaríamos de homenageá-lo colocando o nome dele na nossa rua
que ainda está sem nome! É o mínimo que podemos fazer por alguém que fez tanto e muitas
vezes não recebeu nada em troca.  Rua Everton Rodrigues Lopes de Lima, e quando nos
perguntarem quem foi esse cara, teremos uma linda história pra contar.

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/09/2021, p. 107

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 



 

 

 

 


