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Prepare-se! 
Vem aí o Olga Run 

Night Corrida e
Caminhada. Será
dia 28/11, às 19h.
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Carta ao Morador     O velho pai

O cenário é comum, a cena é singela. Num 
banco de jardim da casa estão sentados um 
homem idoso e um jovem.
O jovem lê o jornal, com atenção. O idoso 
parece imerso em algo indefinível.
Então, um pequeno pássaro pousa no ar-
busto próximo e canta. O homem parece 
despertar e indaga:
“O que é aquilo?” – Apontando com o dedo 
na direção da pequena ave.
O rapaz alça os olhos e diz, secamente: 
“É um pardal”.
A avezinha saltita de um galho a outro e a 
pergunta se repete: 
“O que é aquilo”?
A resposta agora não é somente seca, mas 
também denota enfado: 
“Já disse: é um pardal!”
O pássaro voa do arbusto para a árvore, 
continuando na sua dança matinal.
“O que é aquilo?”, soa de novo.
Agora, o rapaz se irrita e quase grita: 
“É um pardal!”
A ave, feliz, prossegue no seu bailar. Alça 
voo e parece desaparecer. Poucos segundos 
passados e retorna ao chão, bicando aqui, 

saltitando acolá.
O homem leva a mão aos olhos, como se dese-
jasse ajustar a visão embaçada e, com natural 
curiosidade, pergunta:
“O que é aquilo?”
O filho responde, em altos brados: 
“É um pardal! Já disse: um pardal”.
E soletra, aos gritos: 
“P - a – r - d – a – l. Você não entende?”
O homem se ergue, sobe os degraus, adentra 
a casa, lento e decidido. Pouco depois, retorna 
com um velho caderno nas mãos.
A capa é bonita, denotando que foi guardado 
com cuidado, como se guardam preciosidades.
Abre-o, procura algo, depois o entrega ao ra-
paz, ainda inquieto e raivoso.
“Leia!” – Ele pede. E acrescenta: 
Em voz alta!
Há surpresa no moço, que lê pausada e cada 
vez com maior emoção: 
“Hoje, meu filho caçula, que há uns dias comple-
tou três anos, estava sentado comigo, no par-
que, quando um pardal pousou na nossa frente.
Meu filho me perguntou vinte e uma vezes o 
que era aquilo e eu respondi em todas as vinte 
e uma vezes que era um pardal.

Eu o abracei todas as vezes que ele repetiu a 
pergunta, vez após vez, sem ficar bravo, sen-
tindo afeição pelo meu inocente garotinho”.
Então, o filho olha o pai. Há culpa e dor em 
sua alma.
Abraça-o, lacrimoso, beija-lhe a face, emol-
durada pela barba por fazer.
Estreita-o, puxando-o para perto de si. E assim 
ficam: um coração ouvindo outro coração.

*   *   *

Cenas como essa acontecem todos os dias, 
em milhares de lares, em todo o mundo.
Nossos anciãos, de braços dados com Al-
zheimer, demência senil ou problemáticas 
outras, indagam, perguntam, questionam.
A memória recente lhes falha. Mergulhados 
em retalhos de lembranças do passado, não 
entendem porque recebem gritos como 
resposta.
Pensemos nisso! E se as lágrimas nos ume-
decerem os olhos, não tenhamos vergonha 
de abraçar com amor nosso velho pai, nos-
sa mãe, vovó, vovô, madrinha, tia... Agora.
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Prezados Associados 

Temos recebido reclamações de 
moradores que criticam a velocida-
de excessiva nas ruas do Granja Olga 
e requerem alguma providência.

Todas as ruas do Olga são tomadas 
por lombadas para coibir a veloci-
dade. Pelo comportamento de mui-
tos, talvez tivéssemos que implan-
tar mais vinte ou trinta lombadas, 
transformando as ruas em monta-
nhas russas.

Certamente o problema é cultural 
em nosso país, cujos alguns cida-
dãos consideram que a lei deva ser 
cumprida sempre pelo vizinho.

O excesso de velocidade é infração 
de trânsito e infração às normas do 
residencial: por isso solicitamos a 
colaboração para que sejamos mais 
solidários, pensando na comuni-
dade e não olhando somente para 
nossas próprias conveniências.

Comunicado da
Administração

Revitalização da pista de
caminhada no Olga II está concluída

A revitalização da pista 
de caminhada do Olga 
II está concluída. O pa-
vimento foi pintado com 
tinta especial para asse-
gurar maior durabilida-
de. Além disso, a pista 
foi ampliada em largura, 
passando a ter 1m80cm, 
a fim de proporcionar 
mais conforto às famílias 
e grupos que usufruem 
de agradável espaço. De 
acordo com os atuais 
conceitos de economia 
e sustentabilidade, as 
luminárias foram substi-
tuídas por lâmpadas de 
LED, que garantem a boa 
visibilidade durante a noite. Ao seu redor, o 
paisagismo foi reformulado com o plantio de 
grama amendoim, entre outras espécies, e a 

entrada agora é marca-
da por um belo portal 
talhado em madeira. 

Vandalismo
Apesar de todo o ca-
pricho na execução 
da obra, infelizmente 
o local teve alguns de 
seus balizadores de ilu-
minação vandalizados. 
Duas luminárias foram 
quebradas, causando 
prejuízo ao bem cole-
tivo, poucos dias após 
a entrega das obras. É 
lamentável que tenha-
mos que conviver com 
pessoas  sem a mínima 

educação e o respeito pelas coisas alheias.  
Algumas ações serão tomadas para evitar 
que o patrimônio público seja destruído.
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A campanha do Rotary e-Club Tropeiros 
com apoio das Diretorias para arrecadar 
doações no residencial foi um sucesso. 
Nas quatro semanas foram 27 sacos de 
doações: três com roupas de cama e 
banho, seis com roupas femininas, cin-
co com roupas masculinas, quatro com 
roupas para jovens, seis com roupas 
para crianças e três com sapatos.
Eles foram entregues à Toca de Assis, 
que ajuda moradores de rua, e à Aliança 
de Misericórdia, que trabalha com de-
pendentes químicos. 
Agradecemos a colaboração que, segu-
ramente, levou um pouco de conforto a 
todos os beneficiados.

Roupas arrecadadas
no Olga foram doadas 

para entidades
A equipe de vigilantes do Granja 
Olga III participou de reciclagem 
do curso de Brigada de Incêndio 
nos dias 25 e 27 de julho. Dividido 
entre ensino teórico e parte práti-
ca, o curso de oito horas abrange 
técnicas de combate a incêndio 
e primeiros socorros. O último 
treinamento desse havia sido 
realizado há dois anos e alguns 
conceitos foram reforçados aos 
profissionais do Olga III.

Vigilantes do Olga III participaram 
de reciclagem em brigada de incêndio



05

Devido a implantação do novo sis-
tema de acesso que inclui a opção 
da biometria, todos os associados 
do Granja Olga devem comparecer 
à Administração para a atualização 
de dados. Será feita nova captura 
das digitais, confecção dos cartões 
de acesso aceitos pelo novo siste-
ma de acesso, bem como atuali-
zação e complemento de informa-
ções no cadastro de proprietários e 
moradores, sendo que a partir da 
data mencionada o antigo sistema 
será desativado.

O horário de atendimento para re-
alização do cadastro na Administra-
ção é de segunda a sexta, das 8h às 
12h e das 13h às 17h, e no sábado 
das 8h até às 12h.

Sistema de 
acesso biométrico 

será ativado 
no Granja Olga

Atualização cadastral e registro
das biometrias devem ser

 realizados até 18 de setembro

O Tenente Coronel da Polícia Militar, Ubiratã 
Marques realizou dia 14 uma palestra para 
os vigilantes do residencial. A palestra foi 
organizada a convite da diretoria do Olga III, 
com o intuito de atualizar os colaboradores a 
respeito das informações sobre a Polícia Mi-
litar, bem como orientá-los a respeito de si-
tuações em que a mesma deva ser chamada.

Com experiência de 30 anos na PM, o Ten 
Cel falou sobre os números da polícia, ca-
pacidade de apoio e compartilhou algumas 
das situações vivenciadas em trabalho. “Pa-
rece bobagem eu dizer isso, mas prevenção 
é essencial para a segurança e, em qualquer 

situação, não podemos esperar acontecer 
para nos prepararmos, temos que nos pre-
venir antecipadamente”, afirmou.

Segundo ele, mesmo com toda a prepara-
ção da vigilância nos residenciais, é muito 
comum que os moradores adotem uma 
postura de descompromisso com a própria 
segurança. “Tem gente que joga a própria 
segurança sob responsabilidade da equipe 
de vigilância, mas alguns detalhes simples no 
dia a dia somos nós quem fazemos”, alerta.
Em breve, o Tenente Coronel realizará uma 
palestra voltada para os moradores, com di-
cas e orientações.

Vigilantes participaram de palestra
com Tenente Coronel Ubiratã Marques
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A abertura da exposição “Fa-
ces Sorocabanas” de Rod-
ney Andrade será realizada 
dia 12 de setembro, a partir 

das 16h no Espaço Cultural Granja Olga. 
Composta por sete obras produzidas em 
óleo sobre tela, a mostra retrata traba-
lhadores do século 18 até hoje. “Tento 
mostrar um pouco sobre os ‘pilares’ que 
construíram Sorocaba, mas exemplifica-
das por anônimos, pessoas comuns que 
ajudaram a erguer a cidade que conhe-
cemos hoje”, afirmou.

As telas foram realizadas ao longo de um 
ano e exigiram muita pesquisa a respeito 
do perfil dos trabalhadores de cada área, 
suas origens, vestimentas, ferramentas 
utilizadas por eles e outras informações 
sobre suas rotinas. Cada quadro explora 
um capítulo da história sorocabana: tro-
peiros, ferroviários, lavradores, tecelãos, 
mercadores, “frentistas” (pedreiros espe-
cialistas em acabamentos de fachadas de 
construções) e operários.

Auto proclamado como “artista fora de contex-
to”, Andrade classifica suas pinturas por fases. 
Nos últimos quinze anos já viajou pela Europa 
reproduzindo prédios e monumentos famosos 

com a técnica do espatulado, reproduziu sua 
admiração pela cultura indígena, mas hoje vive 
a temporada rural: cavalos, mulas e a vida no 
campo são temas comuns nos últimos quadros, 

ESPAÇO CULTURAL GRANJA OLGA 

“Faces Sorocabanas” será exposta em setembro no Espaço Cultural
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influência da infância passada na fazenda do pai 
e até mesmo à época em que foi criador de ja-
valis. “Não sigo uma linha específica, gosto de 
fazer o que estou sentindo no momento”, conta.

Sensibilidade por
trás da armadura
Quem observa as telas de Rod-
ney, dificilmente imagina que a 
mesma pessoa que pinta rostos 
delicados e animais seja capaz 
de levar alguém ao chão com a 
mesma facilidade. Andrade é jo-
gador do time de futebol ameri-
cano Sorocaba Vipers Football, 

equipe que ficou em terceiro lugar na Liga Na-
cional de Futebol Americano do ano passado. 
Segundo ele, o esporte o ajuda diariamente no 
desenvolvimento de suas telas, pois ambos ne-

cessitam de muita concentração. “As pes-
soas têm um conceito de que só podemos 
fazer uma coisa só, mas é muito pelo contrá-
rio, temos potencial para fazer tudo”, conta.

A exposição “Faces 
Sorocabanas” estará 
aberta ao público no 
Espaço Cultural Granja 
Olga de 5 de setembro 
a 3 de outubro. O Es-
paço Cultural funciona 
de Terça a Sábado, das 
14h às 22h e Domingo, 
das 10h às 18h.
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Durante o mês de setembro também estará em exposição no Espaço Cultural algumas das obras produzidas pela ONG 
Pintura Solidária. Inspirados no estilo do artista Romero Britto, os quadros utilizam cores fortes e alegres e são

especialmente admiradas pelas crianças. Batizada de “Brincadeiras de Criança”, as telas são referências aos tradicionais 
jogos e passatempos infantis. “Brincadeiras de Criança” estará em exposição de 5 de setembro a 3 de outubro.

ESPAÇO CULTURAL GRANJA OLGA 

Pintura Solidária leva “Brincadeiras de Criança” ao Espaço Cultural
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A equipe de manutenção do Olga II está 
realizando um trabalho de poda pre-
ventiva nas árvores do residencial, de 
maneira a evitar que alcancem a fiação 
elétrica, bem como sejam atingidas por 
caminhões e outros automóveis grandes.

Podas preventivas são 
realizadas no Olga II
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CLASSIFICADOS
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