COMARCA DE GARÇA

Eventos
Clube da Terceira Idade com
programação dupla neste final de
semana. O baile de forró de logo
mais, a partir das 22 horas, será
animado pela Banda Atração, de
Paraguaçu Paulista. E amanhã com
início às 16 horas, acontece mais
um encontro regional da Terceira
Idade,contando com a Banda
Brisa, de Bauru, na parte musical.

Moisés

Crônica dos Letterio Santoro
acontecimentos escolares

JULHO
Julho, 31. Tudo pronto e arrumando para a volta
às aulas. As férias recompõem a gente. E volta-se ao
trabalho com a mesma disposição do sol a cada manhã
que desponta. Tensões desfeitas, terminado o cansaço,
alma renovada, preparo minhas aulas de Português para
reiniciar a pleno vapor. Vou rever os alunos - o Paulo e
sua musa, a Cornélia e seu namorado apaixonado; os
companheiros professores - os chatos, os indiferentes
e os amigos; o Diretor Romão com suas exigências e
gritos, o velho João que anda de juízo perturbado com
as minissaias das meninas... Torno ao meu mundo de
alegrias e tristezas, à minha escola onde me formei e onde
progrido pouco a pouco. Mas vou voltar para junto de
nosso Orientador que não tem medo de ninguém, e atira
para todos suas ideias brilhantes de homem experiente
que anima os medrosos. Que bom!

Na quinta-feira foram comemorados os 88 anos do ex-árbitro do futebol amador garcense, Moisés Rodrigues
Santana. Recebeu os parabéns dos filhos, netos e bisnetos,
dos demais familiares e amigos.

Stella Sossolote

Agosto, 04. A Comissão de Formatura está com planos
grandiloquentes. Foi o que pude perceber da conversa
com a Marília, minha boa aluna, que é da Comissão.
Pensa-se num baile de gala com o mais badalado conjunto
musical da cidade. E concluí com os meus botões que,
afinal de contas, todos gostam de se iludir com o fogo-fátuo das luzes, do brilho, da glória de um momento.
Foi assim também com nossa turma. Quanto esforço,
quanta imaginação, quanto dinheiro para saborear a
exclusividade de uma noite de formatura! Sonha-se com
essa noite ao lado da menina que se adora. Como se ela
viesse a se constituir no coroamento indispensável de
longos anos de trabalho e dedicação.
No dia seguinte cedo, tão logo se acorde do sonho
desfeito, é que se vai aquilatar a insignificância daquelas
curtas horas, a desproporção entre o esforço despendido
e o gozo usufruído. E então se percebe que foi tudo vaidade. Mas todo estudante, como aliás em tudo na vida,
só acredita pela experiência. Por isso não atrapalho em
nada os planos de meus alunos que têm afinal direito
também a seus deliciosos sonhos da juventude.

Coluna Reminiscência

Ariovaldo IzacIzac

Alex, craque com
personalidade fora de campo
O curitibano Alexsandro
de Souza, ex-meia Alex, 40
anos de idade, foi singular
no anúncio para pendurar as
chuteiras: usou o twitter no
dia 1º de dezembro de 2014,
data que antecedia ao jogo do
Coritiba contra o Bahia pela
última rodada do Campeonato Brasileiro.
No comunicado, fez montagem vestindo camisas de
Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro,
Flamengo e Fenerbahçe da
Turquia. Pela deferência ao
Palmeiras, em março de 2015
realizou jogo de despedida entre amigos no Allianz Parque.
A singularidade de Alex
transcendia aos gramados e
persiste como comentarista
da ESPN. Líder do Bom Senso
F.C. - grupo de atletas que reivindicava direitos e melhoria
no futebol brasileiro - ousou
criticar desmandos da CBF e
de se submeter à TV Globo.
Sem papas na língua, deixou claro que jamais jogaria
no Atlético Paranaense, rival do Coritiba. E sobraram
críticas a dois treinadores:
“Marco Aurélio Moreira foi
o pior com quem trabalhei”,
comentou, sem esconder a
mágoa por ter sido dispensado
do Cruzeiro por telefone.
Outro visado foi o treinador Aykut Kocaman, do
Fenerbahçe de 2012, que,
quando atleta do clube, atingiu 140 gols. Como Alex era
substituído seguidamente no

segundo tempo, o acusou de
receio que o ultrapassasse na
artilharia no clube, pois já
havia atingido 136 gols. Por
fim, após totalizar 185 gols
em 378 jogos nos oito anos
de Turquia, foi dispensado.
Alex marcou 422 gols
em 1.034 partidas nos 17
anos de carreira, iniciada no
Coritiba em 1995. Ele foi
exímio cobrador de faltas,
tinha precisão nos passes, dribles desconcertantes e chutes
calibrados. O palmeirense
começou a desfrutar dessas
virtudes na goleada contra
o Fluminense por 4 a 1, em
julho de 1997, e o aplaudiu
nas conquistas das copas do
Brasil e Mercosul em 1998, e
campanhas na Libertadores
de 1999 e 2000.
Em 2000 Alex conquistou
o Torneio Rio-São Paulo antes
de sair por empréstimo ao Flamengo. No retorno, ficou até
2002, em tempo de marcar gol
antológico contra o São Paulo,
pelo Rio-São Paulo, Estádio
do Morumbi, após ‘chapelar’
Emerson e Rogério Ceni.
No Parma da Itália não
repetiu o desempenho e o
Cruzeiro o acolheu em contrato de dois anos, período
com títulos mineiro, Copa
do Brasil e Campeonato Brasileiro. Foram 121 partidas e
64 gols. A frustração foi não
ter participado da Seleção
Brasileira na Copa do Mundo
de 2002.

Olivia Passos

AGOSTO
Agosto, 02. As aulas recomeçam sem recomeçar.
Beijos, abraços, casos e coisas. Antes, durante e depois
das aulas. Achei a Lu um pouco preocupada. Quanto à
Rosana, desde o primeiro dia...estava chata. A Rosana
não é feia. É chata. Para contar um fato insignificante,
ela precisa contar muitos outros que de alguma maneira lhes mantêm relação. E a gente tem de ouvir pa-ci-en-te-men-te. Porque se não ouve, ela se ofende. Os
companheiros se perguntam às vezes como é que ela
consegue, por exemplo, namorar. Haja namorado para
aguentar o rosário de casos de primos, de conhecidos
ricos e amigas dela que... “– No primeiro dia ou depois
da primeira trepada” – diz Ieda – “o coitado se manda
de fininho”. É demais. A Rô, além de tudo, é crédula.
Frequenta quiromantes que, à boca pequena, lhe leem
a vida e lhe vendem esperanças. Rosana faz parte do
grupo de companheiros da escola que apelam para o
misticismo na solução de problemas pessoais. Moça de
fina educação, acha grosseira a prática da macumba:
negócio com sangue de frango e cachaça não é com ela.
Mas uma quiromante ela não dispensa. Gosta do ambiente de mistério da sala, do ar de mistério da mulher que
lhe toma as mãos e vai lendo, feito geógrafo experiente
debruçado sobre conhecidas cartas, os labirintos do futuro que se estendem, nítidos, à sua frente. E a Rosana,
mesmo sentindo na carne a inexorável passagem do
tempo, ainda acredita nos bons dias, no namorado que
vem vindo, em filhos até, que o tempo lhe trará. Quanto
ao presente, ela nada faz para mudá-lo; contenta-se em
resmungar e dizer que não adianta mudar nada. É assim
mesmo. E dá exemplos que, por sua vez, precisam de
outros exemplos, minuciosos, monótonos, chatos, com
os eternos amigos e primos ricos dela. Começamos bem
o semestre!

sÁbado, 11 de novembro DE 2017

Ontem, dia 10, a gatinha Stellinha comemorou aniversário. A data foi recheada de beijos por conta dos pais Gizele e
Fernando, dos avós e demais familiares. “Parabéns para você
lindinha! Desejamos um aniversário muito especial e alegre,
e que a sua vida seja sempre abençoada por felicidade, saúde
e amor. Te amamos!”

Ontem também foi
dia de bebemorar o aniversário da simpática
Olívia Passos. “A vida é
maravilhosa e viver é um
privilégio, por isso comemorar aniversário deve ser
sempre motivo de alegria
e gratidão. Parabéns, muitas felicidades e celebre em
grande estilo mais um ano
de vida!” São os votos dos
familiares e amigos

Maria Clara

Manoel Guilherme

10/11/2000...
Então filho, foi neste dia que aconteceu a coisa mais importante da minha vida: você nasceu... E Deus me presenteou
com um menino maravilhoso e muito carinhoso. Desejo a
você todo amor e sucesso que existe, que todos seus sonhos se
realizem e que você continue sendo esse rapaz que transmite
alegria a todos que passam em sua vida.
De sua mãe Célia Lima, irmão Gustavo, e todos seus
amigos. Parabéns pelos 17 anos.
Aniversariantes da semana
11/11 a 17/11/2017
Nome
Antônio Carlos Tamelini
Silvia Roseli de Araújo Scartezini
Carlos Augusto Teixeira Pinto Neto
Fábio de Siqueira Castro
Joaquim Marques
Lucinei Aparecida Pereira Turco
Alex Sander Lobo de Olibeira
Vanesca Miranda Sparapan
Marcelo Perez
Izabel Pacheco Lima
José Ortega Alcântara
Amadeu Crippa Filho
Leni Peres Cirillo

Empresa

Data

11/11
Gália Auto Posto
11/11
Scartezini Funilaria
13/11
Teixeira Pinto
13/11
CVG-Vitro
14/11
Drogaria
Construforte Materiais para Construção 14/11
14/11
Work Body
14/11
Adesiva
16/11
Vitrine Luz Iluminação
17/11
Eletromatic
17/11
Drogazá
17/11
Crippa Auto Posto
17/11
Cerealista Garça

Parabéns a todos e bons negócios !!!

Filha, quando você nasceu, confesso que não sabia muito o
que fazer. Um bebê tão pequenino, tão dependente de mim. Várias
dúvidas vinham à minha cabeça. Será que você iria ter as mesmas
manias que as minhas? Será que seríamos amigas? Será que sairíamos juntas? Será que você me amaria?
Meus medos eram tantos…
Mas hoje sei que todos foram em vão. Hoje todos são pequenos perto de todas as certezas que tenho, minha amiga, amorosa,
paciente e companheira.
Você é melhor do que sonhei, melhor do que imaginei! Eu te
amo muito e te quero muito bem!
Tudo que faço é para te ver feliz, tenha certeza disso! No dia
de hoje, eu quero lhe desejar muuuuita saúde, muita sabedoria,
muita luz, muito amor e que Deus nunca deixe de atender minhas orações, guiando-te e protegendo-te por toda sua vida! Te
amooooooooooooooooo!
Feliz aniversário, minha menina linda!
É o que desejam seus pais, Mayara e Leonardo.

