COMARCA DE GARÇA

sabado, 1 de julho DE 2017

Eventos

Ronaldo Sossolote

Baile de forró de logo mais,
a partir das 22 horas, no Clube
da Terceira Idade, será animado pela Banda Sedução,
de Assis. E no dia 22 de julho
acontece o 19.º Chá da Tarde
do CPP, com início às 15 horas. No dia 15, a ACIG realiza
jantar-dançante no Grêmio,
em comemoração ao Dia do
Comerciante.

Crônica dos Letterio Santoro
acontecimentos escolares

Cadu

Meu amor, você é a joia mais preciosa que alguém pode
ter... Tenho sorte de Deus ter colocado você na minha vida.
Quero desejar um feliz aniversário e que tudo na sua vida dê
certo. Que os anjos te protejam e que você consiga realizar
todos os seus sonhos. Te amo. Mamãe Simone.

FEVEREIRO
Fevereiro, 08. Curiosa evolução a minha aqui nesta escola:
comecei como aluno, continuei como auxiliar de secretaria, e
agora sou professor. As memórias destes três planos se cruzam
a todo momento. Convivo ainda com alguns amigos que fiz no
colégio: o Chico, o Biju, a Cida, o Maloca, a Lurdinha...Saio
com eles ainda em fins de semana, e recordo com eles os bons
tempos de escola. Cada qual se foi para um canto a trabalhar.
Eu fiquei. Que saudade das disputas esportivas, das excursões,
dos intervalos de recreio, dos bailes de formatura! Como
profissional tenho outra visão desta mesma escola: conheço-a
um pouco por dentro. Conheci nestes anos de Secretaria bons
companheiros também. Que me espera agora que ingresso
no mundo dos professores? Há de haver surpresas por certo.
Sou curioso. Gosto de desafios. Como será que é o professor
entre os colegas? De fora, sempre me deu a impressão de que
as aparências sisudas escondiam alguma coisa!
Fevereiro, 12. Pedi aos alunos que escrevessem diário. Exercício. Exercito-me também como bom professor de Português.
Foi um professor de Português que me animou a escrever - o
Pasqualino. Eu sempre me lembro dele quando escrevo diário.
De uma palavra sua me adveio o gosto de ler e escrever. Gosto
que não nasceu comigo, mas foi adquirido com o exercício. Só
aprende a escrever (como tudo mais) quem escreve. Não disse
nada de novo com isso, creio!
Fevereiro, 15. Momentos mais agradáveis das quatro horas
do trabalho da noite: o intervalo do café. O que se ri durante
os quinze minutos! Rimo-nos das brincadeiras dos alunos, das
exigências da Secretaria, das piadas desbocadas da Ieda. Até a
dona Izabel, pudica e comedida, ri que ri. Maria Clara sorri com
uma graça ímpar entre as companheiras. Ah, aquela covinha na
bochecha! Ela é mais para ouvir do que para contar.
Fevereiro, 16. Alguns alunos descobriram que eu vim da Secretaria. Tentam uma atitude mais liberal. Não posso ser muito
duro e ao mesmo tempo não posso perder as rédeas. Lembro-me
de um caso em que os meninas do secretariado não aceitavam
bem uma antiga colega delas dando-lhes aula. Chegaram a um
acordo e hoje é uma ótima professora. Conseguirei o mesmo?
É curioso como não se acredita em quem começa: os alunos
pensam-se cobaias, os professores acham-nos intrusos.
Fevereiro, 17. Tem professor que já começou a contagem
regressiva para as férias de julho. Pensei que só os alunos fizessem isso! Ainda bem que é brincadeira. Nos meus tempos
de Administração, no curso técnico, com saudades dos bons
dias de férias e diante da perspectiva de um deserto de aulas
maçantes, sonhávamos com as próximas. O professor não
sentiria ele também, à vista de uma classe de jovens agitados e
desatentos, uma perspectiva de deserto? Tudo é novo para mim.
Como seria, porém, para a velha dona Isabel?
Fevereiro, 19. Se o apoio a meu novo trabalho não é geral,
preciso reconhecer que o companheiro José Vicente foi dos
primeiros a me animar. José Vicente, com seu jeito afetado e
maneiroso, é um ser contraditório. E mais: aborrece a contraditoriedade sem conseguir escapar dela. Feito o pobre gigante
Adamastor, de Camões, que sonha estar possuindo uma ninfa
quando na verdade se percebe um monte de dura rocha. “O
que mais me aflige, companheiro - confidencia ele - é os outros
considerarem artificial um comportamento que me é natural!”
Porque há certos colegas que simplesmente o consideram pernóstico. Mas não é. Ao contrário, José Vicente é o nosso Poeta.
E o poeta, a meu ver, é o que há de mais contrário ao pernóstico.
O pernóstico é afetado; o poeta é espontâneo.
À primeira vista, de fato, nosso responsável pelos serviços
gráficos, serve-se de uma linguagem que parece empolada. O
sol da convivência, porém, vai afastando dos olhos da gente a
névoa espalhada e que nos sugeria figuras extravagantes. Ao
lado do companheiro se percebe a inconsistência da opinião.
E hoje, esquecido da linguagem barroca, vejo apenas o poeta,
o homem apaixonado pela beleza. Não só. Atrás do poeta,
que se esconde atrás do “pernóstico”, é possível discernir o
homem de humor. Como se este quisesse inconscientemente se
vingar do falso homem que aparece. Mais uma vez aparece aí
o homem contraditório. Isto é, atrás da fachada orgulhosa de
José Vicente, esconde-se o menino José Vicente que faz fiu-fiu
a ele mesmo. E aos outros naturalmente. Como neste epigrama
composto por ele sobre a volta do Diretor depois de enfermo:
“Na escola se comentava/com certa leviandade/que o diretor
desse vez/se passava à eternidade./-Então supunham que eu
fosse/(dizia o velho ao voltar)!/Quando ruim era doce;/amargo
é que vou ficar!”

No dia 27 nosso amigo de trabalho, Ronaldo Sossolote
comemorou aniversário e neste dia recebeu os parabéns da
esposa Elizabete, dos filhos, dos netos, demais familiares e
amigos. “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, 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!”

João Paulo

No último dia 26, foi comemorado mais um aniversário
do João Paulo de Souza Ranieri, que recebeu os parabéns
dos seus pais Faustino e Neuza, dos irmãos Alex e Alexandre
e das cunhadas Janaína e Tamires.

Aniversariantes da semana
01/07 a 07/07/2017
Nome

Valdemir Gonçalves
José David de Oliveira
Silvana Regina Nunes Cuba
Ivan Carlos Freire Nunes
Cecilia Assako Arimoto Perfeito
Aparecida Zanata Santos
Moysés Aparecido Martins Lopes
Dimas Mocatto
Veranisio Zago
Vânia Cristina Pinheiro Padilha
Catharine Alves Magalhães
Kimie Tateishi Sakata
Roberto Gomes Mariano
Célia Regina Rodrigues

Empresa

Hering Básico Brasil
Constróleo Lubrificantes
Manhosa Acessórios
Freire Motos
Fort Calçdos
Casa de Carnes Bom Bife
Comércio Gás 2 Irmãos
Mercado do Dimas
Livraria e Papelaria Central
F. Padilhas Calhas
Pizzaria Babbos
Farmax
Drogaria Rebelo - Multidrogas
Composição

Parabéns a todos e bons negócios !!!
Vanderlei
Ferreira
Hoje, dia 1.º de julho,
quem está comemorando
mais um aniversário é o Vanderlei Ferreira.
“Você mudou meu mundo por completo. Você é
responsável por tudo de mais
maravilhoso que um dia já
aconteceu comigo. Você tem
sido o melhor dos melhores.
Que a felicidade o abrace
com força total, neste dia
muito, muito especial. Parabéns, e que essa data se repita
por muitas vezes.
Com carinho, da sua esposa Fabiana e sua filha Lauren Sofie”.

Data

01/07
02/07
02/07
03/07
03/07
05/07
05/07
05/07
06/07
06/07
06/07
07/07
07/07
07/07

Fernando
Pilli

Neste 29 de junho, Dia de
São Pedro, o Fernando Pilli
comemorou aniversário. Na
data, recebeu os parabéns da
esposa Vanderléia, da filha
Maria Fernanda, demais
familiares e amigos. “Feliz
aniversário ao melhor marido e pai! Sim, você, meu
amor, é aquele que tudo faz
pela família. Todos amamos
muito você e reconhecemos
sua dedicação e empenho.
Seu coração é grande e sua
vontade não conhece impedimentos quando a razão
somos nós. Espero que seu
dia seja especial, nós tudo
faremos para que assim seja,
e que hoje e sempre você seja
feliz. Te amamos!”

