COMARCA DE GARÇA

Eventos
O baile de forró deste sábado, no Clube da Terceira Idade,
com início às 22 horas, contará
com a animação da Banda Sedução, de Assis. Na AABB tem
jantar dançante, a partir das 21
horas, com o Musical Capital.
No cardápio fettucine, bacalhoada portuguesa e fraudinha
ao molho madeira. O convite
individual custa R$ 50.

Crônica dos Letterio Santoro
acontecimentos escolares

ABRIL
E pensei no professor e no seu papel, quantas vezes parecido
com o papel do pregador defronte ao Mappin: fala, fala, fala e
não há quem lhe escute a mensagem. Os alunos em sala de aula
são como os transeuntes que escutam um pouco do lero-lero
piedoso e passam adiante. Não com o físico; com as almas.
Com o físico até que, dormindo ou agitados, permanecem.
Mas a alma, pobrezinhos, vai-se-lhes pelas ruas da fantasia
à procura de consolações. Aborrecem-se com o blablablá
desinteressante de um professor que não lhes diz nada, não
lhes transmite fé alguma, fala uma língua incompreensível.
De que lhe valem a fúria dos gestos, os passos medidos, o
dedo em riste, o livro na mão de um pregador de praça, se
existe apenas o monólogo monótono de fanático enfurecido?
Fosse pelo menos um fanático, já seria alguma coisa. O pior,
o lamentável é os alunos terem diante de si um pregador sem
fé, um homem sem convicção, um mercenário da educação.
Meu Deus, apavoro-me com a simples ideia de ser um
homem assim: um fanático, ou pior ainda um mercenário!
No relacionamento professor-aluno somos todos iguais. O
fanático e o mercenário se consideram acima ou são indiferentes à relação dialogal. O professor não. O professor tem
de partir da constatação de que um ser humano se encontra
com outro ser humano, absoluto, digno de respeito como ele
mesmo. E aí me lembro de Guimarães Rosa: “Mestre não é
aquele que sempre ensina, mas o que de repente aprende”.
Quem sempre ensina não é mestre, pode ser fanático. O mestre é humilde, pois sempre anseia aprender mais. Até com os
alunos. Ou principalmente com os alunos. Sonho em ser um
mestre assim. Um mestre que está sempre aprendendo, que
descobre mundos novos, e pensa em levar os outros por esse
caminho. Como os alunos, passo longe do professor que,
feito o pregador da praça sem audiência, cansa os ouvintes
com nadas retumbantes e gestos grandiloquentes.

MAIO

Maio, 01. Nosso Orientador e eu participamos de ato
público na Praça da Sé com centenas de trabalhadores. O
professor também é um trabalhador. Com mais responsabilidade ainda que os outros trabalhadores, porque prepara
novos profissionais. Participar de um ato desses, ou de uma
passeata, sempre é uma aventura inesquecível. Porque de
repente a alma da gente, ao contato de outras almas, pega
fogo feito monte de folhas secas quando se lhes achega o fogo.
Lembrei-me dos tempos de Universidade, quando saíamos às
ruas gritando palavras de ordens a uma voz. Há uma diferença entre a participação daqueles tempos e a de hoje: hoje eu
vou porque quero, com outro sentido e disposição. O Dia do
Trabalho não é mais que um dia de luta e de reivindicação. O
mundo do trabalho um dia será respeitado? Depende de nós!

sÁbado, 19 de agosto DE 2017

Fabiana (Bia)

Lucinéia

No dia 23 será a
vez da nossa companheira de trabalho Lú
comemorar aniversário
e já começa a receber
os parabéns. “É interessante observarmos
que todos nós temos
um dia que nos é dedicado. Cada um de nós,
com tantas diferenças
e tão parecidos, possuímos ao nascer uma
data que nos assegura
levar adiante um dia de
festa todos os anos. E
esse dia é a comemoração do nosso aniversário. O seu chegou mais uma vez, e com
certeza tantas pessoas que conhecem você, colega, estão lembrando dessa data importante que é o seu aniversário. É bom
saber da sua existência, poder trabalhar do seu lado e conhecer
você melhor. Que Deus coloque na sua vida grandes bênçãos,
saúde e alegria! E o resto você conseguirá. Parabéns! Feliz
aniversário. Te adoramos! Votos de felicidades dos amigos do
Jornal Comarca, dos filhos, netas, demais familiares e amigos.”

Juliana
Na próxima
terca-feira quem
estará aniversariando será a nossa
amada mãe Juliana. “ Mãe, damos
graças a Deus por
sua vida, por sermos seus filhos e
por aprender tanto com seu amor
de mãe. Creio que
Deus sempre tem
grandes bênçãos
para sua vida, pois
está cheia de fé
e com o coração
repleto de amor.
Você tem andado
com paciência buscando sempre o melhor para a sua vida. Deus
tem guardado seus passos, tem sustentado sua fé e esse amor
é repassado. Sentimos isso porque somos seus filhos, somos
fruto do seu amor, somos parte da sua história, um pedaço do
seu mundo e um sonho que se realizou na sua vida. Que Deus lhe
conserve assim: especial, amiga, mãe e serva desse Deus que
pode todas as coisas. Amamos muito você, e não tenho dúvidas
de que sua capacidade de ser exemplo de amor continuará
vencendo os limites do tempo. Feliz aniversário a essa mãe
maravilhosa! Que o céu cubra você de bênçãos como recompensa
pelo coração bondoso que existe no seu peito! Parabéns, mãe.
Te amamos... Receba os parabéns dos filhos Valdir, Vanderléia
e Wagner, dos netos, demais familiares e amigos. “

Hoje é dia de festejar mais um aniversário da simpática Bia.
Neste dia especial recebe os parabéns do esposo José Paulo,
do filho Neto, dos demais familiares e amigos. “Espero que
hoje você celebre seu dia especial junto dos que mais ama, e
que o seu coração se aqueça com todo amor que receber. Feliz
aniversário!”

Milena
Ontem
dia 18 quem
recebeu muitos beijos e
abraços foi a
Milena. “Que
Deus, em sua
infinita bondade, lhe dê
tudo de bom
que você merece. Que
você tenha
muita alegria,
paz, saúde e
felicidade. Parabéns! São os
votos dos filhos
Guilherme, Maria Júlia e Juninho, demais familiares e amigos!
Parabéns Mi!!!”

Festa em Família

À esquerda da foto o Reinaldo que vai comemorar aniversário
no dia 30, ao centro a mãe Edy que comemorou aniversário no
dia 18 e à esquerda da foto o irmão que também comemorou
aniversario ontem, dia 18. Família em festa juntamente com
os demais familiares e amigos. Parabéns! Que neste dia todas
as alegrias do mundo sejam de vocês. Feliz aniversário!

Maio, 03. O Diretor é que anda meio esquisito. Parece estar
sempre nervoso, irrita-se com pouca coisa, grita com alunos
e professores. Fase? Problemas em casa? “Em casa em que
muié manda até o galo canta fino” - diz a música popular.
Comenta-se que só um tipo de gente deixa manso o nosso
homem na escola: as menininhas de quinze anos. Não sei se
é verdade, mas é comum ver-se uma que outra menininha, de
minissaia, sentadinha, a conversar com ele. Mestre Romão
aprecia o papo com elas e, curiosamente, não é com elas que
grita. É com os rapazes. À boca pequena, e com muita reserva,
se comenta que à noitinha ele apanha perto da escola uma
ou outra aluna dessas. Verdade ou não é o que se diz entre
nós, alunos e professores.
Maio, O5. Que delícia de silêncio na sala de casa! Não
há ninguém por perto. A televisão, desligada. Será que os
adoradores da TV já experimentaram desligar o aparelho
por alguns minutos e sentir o prazer de um curto silêncio?
Não sabem o que é bom. Pois eu usufruí o silêncio da melhor maneira. Estudando. Pus-me a estudar alguns pontos
de Português para as aulas de amanhã. Bem certo estava o
companheiro que me avisou: no primeiro ano quem aprende na verdade é o professor. E é mesmo. A gente aprende
com os alunos. E há tanta coisa para estudar, se se quer
mesmo ensinar coisas diferentes. Depois de estudar, pus-me a ler um romance que será discutido com os alunos.
Não se pode discutir superficialmente um livro que o autor
demorou anos a fio para escrever. É questão de respeito.
E numa análise de obra literária há muita coisa a discutir.
Convenhamos que num mar de silêncio como o de agora
é mais fácil estudar e ler.

Aniversariantes da semana
19/08 a 23/08/2017
Nome

Empresa

Amanda Segura Alves Ferreira
Julio Ribeiro da Silva
Joyce Reiko Ito
Leandro Brandão Gonçalves da Silva
Vilson Rodrigues Brito
Ângela Maria Sanches Marin
José Aparecido dos Santos

Dan Doni
Emplac
Supermercado Paineiras
Leandro Brandão Gonçalves da Silva
Construgar
Casa Cor
Estância Amazonas

Parabéns a todos e bons negócios !!!

Data

19/08
20/08
20/08
21/08
21/08
23/08
23/08

