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Dizem que todo homem, para se sentir rea-
lizado, deveria plantar uma árvore, ter um 
filho e escrever um livro. Plantar uma ár-
vore é fácil. Mesmo que moremos em um 
apartamento, podemos tomar de um vaso 
e plantá-la. Pode ser um exemplar minús-
culo, um bonsai.

Ter um filho requer responsabilidade, de-
dicação. Exige tempo e nem todos estamos 
dispostos a isso. Ou, por vezes, é a vida que 
não nos permite, por variadas questões 
que nos envolvem. 

Entretanto, sempre podemos nos tornar os 
protetores de uma vida, de um amigo, um 
parente, alguém que necessite de apoio. 
E teremos, mais ou menos, atendido à 
questão. Será que escrever um livro é para 
todos? Naturalmente, se pensamos em es-
crever, desejamos que seja algo bom, útil, 
agradável.

E observamos, no mundo, tanta literatura 
ruim em prateleiras de bibliotecas e livra-
rias... O que não nos damos conta, em ver-

dade, é que a nossa vida pode ser comparada 
com a elaboração de um livro.

Podemos imaginar que, ao nascermos, um li-
vro nos seja colocado nas mãos. Páginas em 
branco, que iremos preenchendo, dia a dia. 
O que nelas escreveremos é decisão de cada 
um. Verdade é que trazemos, ao nascer, nes-
te planeta, um cabedal de conhecimentos, de 
virtudes ou de vícios em nossa intimidade. É o 
nosso próprio conteúdo. Na medida em que 
vamos crescendo, ideias, tendências irão se 
apresentando. Mas, a obra que vamos escre-
ver nesta vida é inédita.

Cada dia pode ser considerado uma linha, 
cada semana um parágrafo, cada mês, um 
texto, compondo as tantas páginas dos anos 
que viveremos sobre a Terra. Podemos escre-
ver um poema pleno de beleza, com versos 
harmoniosos. Podemos escrever uma oração, 
uma súplica, um louvor.

Podemos escrever palavras ásperas, de um 
dia de indignação ou de desespero. Podemos 
escrever histórias lindas de superação, de aco-

lhimento, de doação ao próximo. Podemos 
retratar os dias de felicidade, junto aos se-
res amados. A felicidade da chegada de um 
novo ser à nossa família.

Relataremos as conquistas, os estudos, as 
viagens, os encontros, reencontros e de-
sencontros. Registraremos os dias de ven-
tura, de sol, de muitas alegrias. Também 
aqueles em que a tormenta nos envolveu, 
um furacão nos roubou, momentanea-
mente, as esperanças, o frio tomou conta 
de nosso coração.

Quando nossa vida física se extinguir, tere-
mos o livro pronto: fino, grosso, de poucas 
ou muitas páginas, de acordo com os tan-
tos anos vividos. E poderemos folheá-lo e 
ler, com vagar. Descobriremos detalhes que 
gostaríamos jamais tivessem sido escritos.

Quantos desajustes por tolices. Podería-
mos ter sido mais compreensivos, toleran-
tes. Quantas páginas poderiam ter pala-
vras mais amenas, menos dolorosas. Que 
tal hoje começar um novo capítulo?
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A equipe de segurança do Olga III partici-
pou de reciclagem para o uso da tonfa no 
dia 6 deste mês. Tonfa, nome técnico, é uma 
arma não letal adotada por polícias de vá-
rias partes do mundo, inclusive no Brasil, 
por possibilitar o uso de técnicas de con-
trole que minimizam riscos de lesões mais 
sérias em caso de contato físico.

O curso foi dividido entre o módulo teóri-
co, que transmitiu os principais aspectos e 
conceitos sobre o uso legal e progressivo da 
força, de acordo com a Constituição Federal 
e o Código Penal Brasileiro, e o treinamento 
físico que demonstrou técnicas que podem 
aperfeiçoar o trabalho envolvendo a utiliza-
ção da Tonfa, bem como ampliar conheci-
mentos para defesa própria e de terceiros, 

de modo racional, que 
resultem em maior segu-
rança no trabalho. 

O curso foi ministrado 
pelo Professor Farlem 
Ailton e o instrutor Bruno 
Rocha e, segundo Sérgio 
Proença, encarregado 
da segurança no Olga III, 
a Tonfa serve como um 
fator de inibição e deve 
ser usado em casos de 
extrema necessidade. 
“Ela é uma arma branca 
de defesa que visualmente impõe respeito ao 
profissional, como também eleva sua confiança 
na função”, afirmou.

Em breve, a equipe de vigilância participará 
também de um novo curso de brigada de in-
cêndio, em data a ser definida.

Equipe de segurança participou de reciclagem para o uso da Tonfa 
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ESPAÇO CULTURAL GRANJA OLGA 

Dia dos Namorados é marcado por Sarau de Poesias

Depois do sucesso da primeira edição, o Es-
paço Cultural do Granja Olga preparou mais 
um Sarau de Poesias. Desta vez, o tema foi 
Amor, essa palavra, sentimento e mistério, 
que é assunto favorito dos poetas. Os mo-
radores leram clássicos como o Soneto da 
Felicidade, de Vinícius de Morais, autores 
contemporâneos como Gregorio Duvivier 
e até mesmo trechos da Bíblia, como o 13º 
capítulo de Coríntios “Ainda que eu falasse 
as línguas dos homens e dos anjos, e não 
tivesse amor, seria como o metal que soa ou 
como o sino que tine (...)”. Foram lidos ain-
da poemas autorais dos moradores, entre 
eles “Tudo é amor”, de Gilmar Berto (repro-
duzido na página ao lado).

Entre uma leitura e outra, os “amantes” fo-
ram presenteados com um coral feminino 
que apresentou canções da música popular 
brasileira.

Coral de mulheres se
apresenta no Espaço Cultural 

Um coral de mulheres se apresentou no dia 
13 de junho no Espaço Cultural do Granja 
Olga. Formado há seis anos por dez vozes 
femininas, o coral é regido por Viviane Sam-

paio e nasceu da ideia de fazer uma cantata de 
natal para uma reunião dos maridos. 

O coral já se apresentou em confraterniza-
ções, sarais e no Ciesp. Roberta Tavolaro, além 
de integrante do coral é  moradora do Olga e 
diz que “os ensaios são realizados toda segun-

da - feira, cada dia na casa de uma mulher”.

“O legal é que as apresentações ocorrem 
através do boca a boca, onde vamos as pes-
soas que assistem e gostam, sempre aca-
bam nos chamando para algum evento”, 
conta Roberta.
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Tudo é amor
(Gi lmar Ber to)

Sabedoria é o amor que ilumina

Caridade é o amor em movimento

Paciência é o amor que aguarda

Esperança é o amor que plantamos

Gratidão é o amor que germinou

Aceitação é o amor que floresceu

Fraternidade é o amor que amadureceu

Paz é o amor que frutificou

Felicidade é o amor que colhemos

Perdão é o amor que compreendem

Incompreensão é o amor que silencia

Dor é o amor que nos alerta

Orgulho é o amor que adormeceu

Egoísmo é o amor que adoeceu

Ódio é o amor que padeceu

Tristeza é o amor que nem tentou

Alegria é o amor em construção

Simplicidade é o amor que se satisfaz

Humildade é o amor que nos eleva

Família é o amor sagrado

Vida é o amor de Deus por nós

Fé é o amor que nos fortalece

Jesus é o amor que nos convida
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Granja Olga é terceiro colocado em campeonato de vôlei
O time formado por moradores do Granja Olga ficou com a terceira colocação em torneio

O time Granja Olga de vôlei masculino ficou 
com a terceira posição no Torneio Aberto de 
Voleibol, promovido pela Prefeitura de Sal-
to de Pirapora. O resultado ficou determina-
do na semifinal, em que disputaram com o 
time da casa, Salto de Pirapora. “Falam que 
fizemos uma final antecipada, pois éramos 
um time invicto que todos gostavam de as-
sistir e eles são os atuais campeões”, afir-
mou Ronaldo Stange.
Vindo de três vitórias sobre os times de 
Piedade, Pilar do Sul e XXXXX, o Granja 
Olga entrou animado contra Salto de Pi-
rapora. Ganharam o primeiro, perderam 
o segundo e foram com tudo para o ter-
ceiro e decisivo set. “Acabamos perden-
do este set por 35x33 e nos desconcen-
tramos totalmente em quadra”, afirmou.
Além nome, um galo é o mascote e estampa 
o uniforme, uma brincadeira com o nome 
Granja Olga. O time é resultado das dispu-

tas semanais que os moradores realizam 
aos sábados na quadra de vôlei do Olga 
II. Segundo conta Roberto Reis, o grupo 
teve início há quase 12 anos na quadra 
de areia do Olga III. “Era um grupo misto, 
mas com o tempo acabaram ficando só 
os homens”, afirma.

Jogos semanais

Sem ver qual jogo se está praticando, 
apenas ouvindo a “brincadeira”, pode se 
até imaginar que a disputa em questão é de fu-
tebol. O grupo é formado por 23 atletas no to-
tal e quando alguém não acerta a bola... “Tem 
coisa que é muito humilhante, por exemplo no 
futebol é tomar um drible em baixo das pernas. 
Aqui, se tomar um bloqueio que a bola vai direto 
para chão... esse faz barulho”, conta José Luiz.
Há poucos meses, o morador vem para a qua-

dra acompanhado do filho Tiago, de 15 
anos, que também tomou gosto pelo espor-
te. “Para mim é uma alegria muito grande 
ter um momento de lazer deste com meu 
filho, é uma coisa boa que ele pode levar 
para a vida dele”, afirma. 
Se depender desse time, a segunda geração 
dos “galos” do Granja Olga já começou a surgir.
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ESPAÇO CULTURAL GRANJA OLGA 

Fotos feita em caminhada serão
expostas no Espaço Cultural

Mesmo com o dia chuvoso em 31 de maio, 
os moradores compareceram munidos de 
suas máquinas fotográficas na Caminhada 
Fotográfica.

A programação contou com o encontro no 
Espaço Cultural às 9h, em seguida alonga-
mento sob a supervisão do Personal Trai-
ner Anderson Gomes.

O grupo partiu em direção a pista de cami-
nhada, passando pelo lago e bosque, con-
tornando a praça da cascata e retornando 
ao Espaço Cultural.

Com paradas estratégicas e a orientação 
do fotógrafo Felipe Braga, todos puderam 
registrar suas imagens preferidas e finalizar 
o encontro com um bom bate papo.

As fotos já estão sendo enviadas para o 
concurso e montagem da exposição que 
será realizada no Espaço Cultural.

Quem participou e ainda não mandou, o 
prazo é até o final do mês. 

Confiram em breve o trabalho de nossos 
talentosos fotógrafos!
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Quadra de Squash é revitalizada

O piso da quadra de squash do Olga III foi trocado no 
início deste mês. A revitalização priorizou o conforto 
e a segurança dos usuários, bem como materiais de 
qualidade e facilidade de manutenção. O piso esco-
lhido é de madeira “flutuante”: em cima do contra 
piso é feita uma estrutura de sarrafos, que servem 
de base para o piso.

Além da estrutura, como cuidado com a parte esté-
tica foram colados adesivos de identificação do resi-
dencial nas portas de vidro e será realizada também 
a pintura da alvenaria.
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Muro externo e pista de caminhada
passam por manutenção na pintura

Foi realizada a pintura de toda 
área do muro externo do re-
sidencial Granja Olga 1, bem 
como da pista de caminhada. 
A pintura foi necessária pois a 
antiga já apresentava desgas-
te causado pelo tempo.

Lago também passa 
por revitalização 

O lago do Olga 1, um dos 
principais cartões portais do 
residencial também passou 
por uma revitalização em seu 
entorno. 

Pintura de solo e sinalização 
de trânsito é feita no Olga 1

As ruas do Olga 1 pas-
saram por uma manu-
tenção na pintura. Além 
disso, 85 placas de sina-
lização foram colocadas, 
para garantir mais segu-
rança no tráfego de veí-
culos e pedestres.



10  



11  

CLASSIFICADOS
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