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Carta ao Morador
Paciência antes da crise   www.momento.com.br

O homem moderno tem urgente necessida-

de de cultivar a paciência, na condição de 

medicamento preventivo contra inúmeros 

males que o espreitam. De certo modo, vi-

timado pelas circunstâncias da vida ativa em 

que se encontra, sofre desgaste contínuo 

que o leva, não raro, a estados neuróticos e 

agressivos ou a depressões que o aniquilam.

A paciência é-lhe reserva de ânimo para en-

frentar as situações mais difíceis sem per-

der o equilíbrio. A paciência é uma virtude 

que deve ser cultivada e cuja força somente 

pode ser medida, quando submetida ao tes-

te que a desafia, em forma de problema.

O atropelo do trânsito; a agitação geral; a 

competição desenfreada; o desrespeito aos 

espaços individuais; a compressão das horas... 

Além disso, as limitações financeiras; os confli-

tos emocionais; as frustrações e outros fatores 

decorrentes do modo de vida dito moderno e 

do relacionamento social, levam o homem a 

desequilíbrios que a paciência pode evitar.

Exercitando-a nas pequenas ocorrências, sem 

permitir-se a irritação ou o agastamento, adqui-

rirá força e enfrentará com êxito as situações 

mais graves. Todos somos vítimas de ciladas in-

tencionais ou não.

Manter-se atento e saber enfrentá-las com cui-

dado é a única forma de superá-las com êxito.

*   *   *

Você já se propôs a ser mais paciente? Já co-

locou isso como meta na vida, alguma vez?

É importante ter metas claras. É importante 

dizer a si mesmo: estou mais paciente ago-

ra. Não vou deixar que isto ou aquilo me 

abale com facilidade.

Começamos assim um processo de autopre-

servação, de automonitoramento e, toda 

vez que uma situação crítica se apresentar, 

poderemos voltar a dizer: não vou deixar 

que isto me tire do sério.

Cada um poderá desenvolver seu método, 

sua forma de atuar, porém, a essência deste 

trabalho está em começar já, imediatamente.

Quem antes inicia, antes colhe os benefícios.
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HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO

9h às 14h Senior Cinquentão

13h às 14h

14h às 15h

15h às 16h

16h às 17h

17h às 18h G-1 G-1 G-2 G-2 G-1 G-2

18h às 19h G-1 G-1 G-2 G-2 G-1 G-2

19h às 20h G-1 Senior Cinquentão G-2 Senior Cinquentão G-1 G-2

14h às 16h G-2 Senior Cinquentão G-1 Senior Cinquentão G-2 G-1

17h às 19h G-2 Senior Cinquentão G-1 Senior Cinquentão G-2 G-1

CAMPO DE FUTEBOL GRANJA OLGA II

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO

19h às 22h G-3

19h às 22h G-5

18h30 às 21h G-8

19h às 22h G-6/7

19h às 22h G-3 G-8

8h30 às 11h30 G-7

8h às 11h G-6

11h às 13h G-1 G-1 G-4 G-1

14h às 16h G-1 G-1 G-1 G-1

17h às 19h G-2 G-2 G-2 G-2

CAMPO DE FUTEBOL GRANJA OLGA I

G-1 Masculino Infantil (até 12 anos)   G-6 Masculino Senior (acima de 30 anos) 
G-2 Masculino Juvenil (até 18 anos)   G-7 Masculinho Master (acima de 45 anos)
G-3 Masculino Adulto (até 18 anos)   G-8 Escolinha de Futebol (6 a 9 anos ou 10 a 12 anos)
G-4 Feminino Infantil Juvenil (até 18 anos)    G-6/7 Masculino Senior e Master (acima de 30 e 45 anos)
G-5 Feminino Adulto (acima de 18 anos)

NOVOS HORÁRIOS DE UTILIZAÇÃO DO CAMPO
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A Festa Julina do Granja Olga atraiu 
grande público nos seis dias de 
realização de festa. Este ano, a 
organização inovou com show de 

mágica e apresentações de música ao vivo, 
que foram elogiadas pelos moradores. “A 
música está sendo um ponto forte, porque 

é o sertanejo de raiz mesmo”, afirmou Sinésio.

A diversidade do cardápio oferecido pelas en-
tidades também foi um ponto forte: pasteis, 
lanches, churrasquinho, sopas, crepes e so-
bremesas, além da venda de bijuterias, produ-
tos para pets e a barraca das brincadeiras.

O residencial agradece a presença de todos, 
bem como o empenho de todas as entidades 
envolvidas: Rotary Club Granja Olga, Círculo 
Operário de Sorocaba Brigadeiro Tobias, Ga-
mah, Mônica Amiga dos Animais, Fonte de 
Luz, Lafid, Lar Educandário Bezerra de Mene-
zes e Cim Mulher.

Com música ao vivo e cardápio típico, 
Festa Julina atraiu grande público
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A estreia do Clube do Vinho do Gran-
ja Olga aconteceu dia 8 de junho, 
numa quarta-feira, no Espaço Cultu-

ral com uma degustação às cegas de quatro 
vinhos Pinot Noir. Quem compareceu foi 
recebido com quatro taças, cujo rótulo do 
vinho permanecia em segredo. A degusta-
ção funcionou da seguinte forma: através de 

análise visual, olfativa e gustativa, os sentidos 
de cada um foram aguçados para tirarem suas 
próprias impressões. “Não há sensação certa 
ou errada, na degustação a gente percebe que 
nem sempre o vinho mais caro é aquele que 
nos agrada mais”, afirmou a Ex-Presidente da 
Associação Brasileira dos Sommeliers Sorocaba, 
filiada à ABS-SP, Rosemeire Fernandes Garcia. 

Rosemeire falou um pouco sobre a uva Pinot 
Noir, originária de Borgonha, no leste francês, 
seu cultivo e as características do vinho produ-
zidos a partir dela.
Segundo o diretor Presidente do Olga I, Miguel 
Luiz Costa, a Degustação foi um evento pioneiro 
no Clube do Vinho e servirá como parâmetro 
para a realização dos próximos.

ESPAÇO CULTURAL GRANJA OLGA 

Clube do Vinho estreia com Degustação de Pinot Noir
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O Espaço Cultural recebeu as crianças para 
uma programação especial dos dias 08 a 11 
de Julho. Durante quatro dias as crianças pu-
deram se divertir e aprender nas Oficinas.

No dia de estreia, as crianças montaram um 
álbum de recordações com diversos papéis 
decorados, além de aprenderem as técni-
cas de Scrapbook. Em seguida foi a vez da 
professora de arte Andrea ensinar um pou-
co sobre a história da arte e propiciar um 
mergulho no universo das gravuras, tintas e 
pincéis da arte oriental.

Com a Chef Júlia, os pequenos cozinheiros 
preparam a massa para um delicioso prato 

de macarrão que foi devorado por todos no fi-
nal. No encerramento, Fabiana e Andrea Alves 
receberam as crianças numa deliciosa tarde ao 
ar livre, em meio a lindos livros e tapetes colori-
dos, com contação de histórias, jogos e oficina 
de atividades.

Parabéns a todas as crianças que participaram, 
criaram e aproveitaram estes momentos para 
fazer muita arte.

O Espaço Cultural está programando cursos de 
Scrapbook (adultos e crianças), Arte & História 
Da Arte (crianças), Pintura Em Tela (adultos) e 
Culinária (adultos e crianças), com aulas uma 
vez por semana para início a partir de setembro.

Os interessados deverão entrar em contato 
com os professores responsáveis nos telefo-
nes abaixo:

Scrapbook (crianças e adultos) 
Lídia 99758.2054

Artes (crianças)
Andrea 98116.0676

Pintura em tela (adultos)
Irani 99134.1021

Culinária (crianças e adultos)
Julia 99640.7663

ESPAÇO CULTURAL GRANJA OLGA 

Crianças se divertiram e aprenderam em Oficinas de Férias
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CLASSIFICADOS
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ESPAÇO CULTURAL GRANJA OLGA 

Espaço Cultural recebe exposição
de mapas artísticos por Frans Stein

O Espaço Cultural Granja Olga rece-
be até o dia 4 de setembro Francisco 
Stein, criador de mapas artísticos. A 
exposição já circulou em vários sho-
ppings da cidade, além do espaço 
cultural da Fundação de Desenvolvi-
mento Cultural De Sorocaba (Fundec) 
e na conhecida “Curva da Cultura”, 
em São Paulo. 
Em um acervo de mais de 300 ma-
pas físicos e 3000 mapas digitais que 
Stein possui, um é selecionado ao 
acaso e a obra é iniciada. Num minucioso 
trabalho e ao som de música clássica, o 
artista utiliza a técnica de desenhar com 
nanquim os contornos geográficos sobre 
papel poliéster. A pintura é feita com tinta 
soft pastel, aplicada com pincéis e finaliza-
da com verniz fixador e protetor. O trabalho 
leva cerca de 300 horas para ficar pronto. 
“Desde criança colecionei mapas, junto ao 
interesse por história e geografia. Durante 
minha carreira profissional fui projetista 
mecânico onde aprendi a utilizar muito do 
que hoje consiste minha técnica (nanquim, 
papel poliéster, etc)”, explica Stein. 
Ele ainda acrescenta que alternando à pro-
fissão de projetista, ministrou aulas de histó-
ria há alguns anos e julga essencial para um 

bom aprendizado a presença de um mapa. 
Na ausência de mapas, Stein, então profes-
sor, desenhava-os com giz de lousa e poste-
riormente em papel vegetal, fazia isso entre 
a saída da empresa em que trabalhava du-
rante o dia e o início das aulas de sua turma 
à noite e desde então vem se aprimorando.
Tanto, que o artista que começou a dese-
nhar os mapas como hobby, hoje está estru-
turando sua empresa e em breve terá seu 
trabalho disponível em loja virtual. Interes-
sados em conhecer um pouco mais sobre 
seu trabalho, além de prestigiar a exposição 
do Espaço Cultural, podem acessar a pági-
na www.mapasartisticos.blogspot.com ou 
entrar em contato pelo e-mail fransstein@
uol.com.br. 


