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Um filósofo e poeta norte-americano escre-
veu, pelos idos de 1927:

Siga tranquilamente entre a inquietude e a 
pressa, lembrando-se de que há sempre paz 
no silêncio.

Tanto quanto possível, sem humilhar-se, viva 
em harmonia com todos os que o cercam.

Fale a sua verdade mansa e calmamente 
e ouça os outros, mesmo os insensatos e  
ignorantes. Eles também têm sua própria 
história.

Você merece estar aqui e mesmo que você 
não possa compreender, a Terra e o Univer-
so vão cumprindo o seu destino.

Evite as pessoas agressivas e transtornadas, 
elas afligem nosso Espírito.

Se você se comparar com os outros, você se 
tornará presunçoso e magoado, pois haverá 
sempre alguém inferior e alguém superior a 
você. Viva intensamente o que pode realizar.

Mantenha-se interessado em seu trabalho, ain-
da que humilde. Ele é o que de real existe ao 
longo do tempo.

Seja cauteloso nos negócios, porque o mundo 
está cheio de astúcia, mas não caia na descren-
ça. A virtude existirá sempre.
Muita gente luta por altos ideais e em toda par-
te a vida está cheia de heroísmos.

Seja você mesmo. Principalmente, não simule 
afeição, nem seja descrente do amor, porque 
mesmo diante de tanta aridez e desencanto, 
ele é tão perene como a relva.

Você merece estar aqui, e mesmo que ainda 

não possa compreender, a Terra e o Univer-
so vão cumprindo seu destino.

Aceite com carinho o conselho dos mais ve-
lhos, mas seja compreensível com os impul-
sos inovadores da juventude.

Alimente a força do Espírito que o prote-
gerá no infortúnio inesperado, mas não se 
desespere com perigos imaginários. Muitos 
temores nascem do cansaço e da solidão.
E a despeito de uma rotina rigorosa, seja 
gentil consigo mesmo. Esteja em paz com 
Deus, como quer que você O conceba. E 
quaisquer sejam seus trabalhos e aspira-
ções na fatigante jornada da vida, mante-
nha em paz a própria consciência.

Acima da falsidade, dos desencantos e agru-
ras, o mundo ainda é bonito. Seja prudente.
Pensemos nesses detalhes.

Carta ao Morador
Você merece estar aqui
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A sinalização de trânsito no Granja Olga 
foi reforçada com a colocação de novas 
placas de orientação sobre os limites de 
velocidade. A administração e diretoria 
pedem a colaboração dos motoristas.

Sinalização é 
reforçada no Olga

A imagem do menino sírio Aylan Kurdi, 
encontrado morto em praia da Turquia ex-
pôs a gravidade da crise migratória para a 
Europa. Segundo a ONU, este ano mais de 
300 mil pessoas tentaram atravessar o mar 
Mediterrâneo fugindo de guerra civil ou da 
pobreza. A cena na praia foi retratada por 
centenas de artistas ao redor do mundo e 

uma delas, feita pelo morador Rafael Su-
dário foi divulgada na imprensa nacional e 
internacional.
Segundo ele, o grafite feito na rua Paulo 
Varchavtchik, na saída da Portaria Norte, foi 
uma homenagem ao garoto. “Quis mandar 
uma mensagem que mesmo chocante é de 
paz”, afirma.

Grafite de morador do Granja Olga é 
destaque na imprensa internacional 
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ESPAÇO CULTURAL GRANJA OLGA 

Pintura Solidária convoca voluntários no Granja Olga 

Um grupo de moradoras do 
Granja Olga se reúne sema-
nalmente para realizar um tra-
balho voluntário em prol da 

Pintura Solidária. Elas fazem a pintura da 
base e a secagem das telas, ação funda-
mental para a entidade.

A função é simples: preparar a tinta bran-
ca, pintar, colocar no sol para secar e 
depois etiquetar, processo realizado em 
apenas uma tarde da semana.

Atualmente, seis moradoras fazem sozi-
nhas cerca de 270 telas por semana, po-
rém com a ajuda de mais pessoas os nú-
meros podem ser bem mais significativos. 
Se você puder dar uma mãozinha, compa-
reça ao Espaço Gourmet do Olga I todas 
às quartas-feiras, das 13h30 às 17h.

E por falar em Pintura Solidária, já foi con-
ferir a exposição Brincadeiras de Criança, 
em exposição no piso inferior do Espaço 
Cultural?

Os quadros retratam as antigas brinca-
deiras de rua, como amarelinha, peteca, 
brincadeira do saco, entre outras. Vale a 
pena conferir.
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Também no Espaço Cultural... 
Está em exposição “Faces Sorocabanas”, um trabalho do
artista plástico Rodney Andrade, que representa a formação 
de Sorocaba através de seus trabalhadores.

E você, era da época em que criança brincava 
na rua e subia em árvore? Sim? Você e boa 
parte dos proprietários, porém, as crianças 
de hoje em dia não conhecem, ou não brin-
cam, da mesma forma que antigamente. Que 
tal sugerir a brincadeira do 
fim de semana? Veja 
nossas sugestões e 
ensine para elas:

Amarelinha: com os 
espaços desenhados e 
numerados no chão, a 
ideia é sair do “inferno” 
e chegar até o céu. 
Haja equilíbrio!

Bolinha de
sabão: não há nada 
mais simples e divertido do que um copo 
com água e detergente, pronto para soltar 
muitas bolinhas. Basta um canudinho plásti-
co e está feita a festa.

Mímica: excelente para soltar a imaginação. 
Com um pequeno grupo de crianças ou em 
duplas, basta escolher um tema e soltar a 
criatividade, até que alguém adivinhe o que 
está sendo encenado.

Esconde-esconde: das mais antigas e melho-
res. Essa todo mundo lembra. Alguém tapa 
os olhos e conta até dez, enquanto o resto 
se esconde. 

Passa anel: fala a 
verdade, você 
não lembra-

va mais dessa, 
ou lembrava? 

As crianças sen-
tam em círculo com 

as mãos fechadas. Uma 
fica no meio com o anel 

na mão, fingindo que deixa o mesmo na 
mão de cada uma. Ao final, deve se adivi-

nhar com quem realmente ficou o anel.

Unha na mula: As crianças ficam agachadas 
com a mão do joelho, uma atrás da outra. A 
brincadeira é pular pelas costas do amigo e se 
preparar para que os outros façam o mesmo.

Queimada: essa fazia sucesso. Forma-se 
dois times em um espaço dividido ao meio. 
Com a bola na mão, o objetivo é “queimar” 
os integrantes do outro time. Vence a equi-
pe que conseguir queimar totalmente o time 
adversário.

Gato mia: parecida com o esconde-escon-
de, porém a criança que procura os escon-
didos fica vedada e ao encontrar alguém, 
pergunta: Gato, mia! Pelo “miado” deve-
-se adivinhar quem é.

Brincadeira do saquinho ou Cinco Ma-
rias: com cinco pequenos sacos de teci-
do repletos de arroz, a ideia é jogar um 
deles para cima, pegar o outro que está 
no chão e o que foi lançado antes que ele 
caia no chão. Depois, vai se aumentando 
a quantidade dos saquinhos que se pega 
no chão.

Vivo-morto: as crianças ficam uma ao 
lado da outra, exceto o mestre que fica de 
frente para elas. É ele quem determina: 
morto (agacha) e vivo (levanta). Quanto 
mais rápido, maior a dificuldade. Ganha 
quem ficar por último.

Betes ou Taco: com dois cabos de vas-
soura, uma bolinha de meia ou de tênis e 
duas garrafas com areia, formam-se duas 
duplas, uma dos lançadores e outra de re-
batedores. A mecânica é simples e muito 
divertida: o lançador tenta derrubar a gar-
rafa e quem está com o taco tenta rebater.
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Para comemorar o mês dos namorados, o 
Espaço Cultural Granja Olga montou a “Ár-
vore do Amor”, em que os moradores eram 
convidados a escrever cartões com decla-
rações de amor em comemoração à data 
e pendurá-los nos galhos da árvore. Foram 
deixadas diversas mensagens para maridos, 

esposas, namorados, pais e filhos.
A moradora Susette Hartkoff, moradora de 
Olga II, teve seu texto escolhido e recebeu de 
presente do Espaço Cultural, através do admi-
nistrador Eli, o livro “Presente de um poeta”, 
de Pablo Neruda. Parabéns Susete pela sen-
sibilidade demonstrada através das palavras. 

ESPAÇO CULTURAL GRANJA OLGA 

Moradora é premiada em concurso do Espaço Cultural 

“Com você ao meu lado sinto que sou capaz de conquistar tudo
Cada dia nosso amor se renova como a brisa que traz o frescor da manhã”. 

Susette Hartkoff para o marido Nei Hamilton  
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O Halloween é feito anualmente de forma 
espontânea pelos moradores e não tem 
patrocínio ou promoção alguma do resi-
dencial. De maneira a realizar uma festa 
tranquila, sem nenhum acidente, pedimos 
que todos prestem atenção no seguinte:

• Menores devem estar acompanhados por 
um responsável durante toda a realização 
do evento. 

• Rua é local para carro! Pedestres devem 
estar o tempo todo na calçada.

• Crianças e jovens devem ser orientadas e 
lembradas constantemente a respeito dos 

cuidados para atravessar as ruas.

• Os moradores que queiram participar do-
ando doces para as crianças devem colocar 
alguma decoração específica em frente de 
sua residência.

• O pedido por doces só deve ser realiza-
do em casas em que haja decoração sobre 
a data (não se deve incomodar quem não 
gosta da brincadeira).

• Caso tenha convidado pessoas de fora 
para participar, facilite a entrada das mes-
mas. Deixe sua lista com nome e RG na por-
taria o quanto antes.

Comunicado sobre o Halloween
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Fezes de animais podem trazer sérios problemas a saúde

Sair de casa e pisar numa “surpresinha” 
deixada pelo bichinho  do vizinho não agrada 
ninguém, mas o incômodo não é 
o maior problema. Pior do 
que simplesmente sujar 
os pés, é que isso 
pode trazer sérios 
danos a nossa 
saúde e até à dos 
próprios animais. 
Passear nas ruas 
com os cães e 
não recolher seus 
dejetos, ou deixar 
os gatinhos soltos, é 
um mau hábito comum 
e uma tecla batida, 
constantemente, inclusive em 
campanhas municipais de conscientização.

De acordo com a veterinária Ana Paula 
Trevisan, são várias as doenças que podem 
ser contraídas através das fezes dos 
animais. “Por pisar descalço, por exemplo, 
podemos contrair o bicho geográfico, que é 
uma doença de pele causada pela entrada 
da Larva através de feridas e cortes na 
pele, causando sintomas como coceira e 
vermelhidão”, diz.

Outras, como a toxoplasmose, giardíase, 
salmonelose entre outras infecções 
parasitárias, também afetam os humanos, em 

especial as crianças, que além de terem 
a imunidade mais baixa estão mais 

suscetíveis ao contato com os 
coliformes fecais dos animais. 

Nos bichinhos, pode os deixar 
prostrados, apresentando 
sangue nas fezes.

“Então você passeia com seu 
cãozinho nas áreas comuns do 

residencial e deixa lá a sujeira, 
não recolhe. Essas fezes secam, 

espalhando milhares de bactérias no 
ar, solo e água. Aí, a criança derruba um 

brinquedinho no mesmo local e leva à boca, 
ou ainda simplesmente coloca a mãozinha 
no chão. Neste momento pode ocorrer a 
contaminação”.

O médico pediatra Dr. Denisson Mota concorda 
e acrescenta que “a giardíase é uma infecção 
altamente contagiosa, pode causar gases, 
diarréia e perda de peso. Já a salmonelose, 
pode levar até a morte. Seus sintomas incluem 
febre, diarreia,  cólicas abdominais, dores de 
cabeça, vômitos, náuseas e calafrios”.

A toxoplasmose, conhecida também como 
doença do gato, além de ser passada pelas 
fezes, também é transmitida por alimentos 
mal lavados, ou pela água. Pois, muitas vezes 
os dejetos são usados como forma de adubo 
agrícola. Seus sintomas são semelhantes aos de 
uma gripe: dor de cabeça, fadiga, dor no corpo, 
febre e dor na garganta, em alguns casos pode 
levar a convulsões, pneumonia e até tuberculose. 

“Os gatinhos transmitem a toxoplasmose 
apenas uma vez na vida e por 15 dias. Mas, 
é impossível saber quando é feita essa 
transmissão, por isso a higiene deve ser 
mantida sempre, pois o perigo está nas fezes 
secas, que quando esporulam, ou seja, viram 
pó, fazem a contaminação do ambiente”, alerta 
a veterinária.

A esposa do médico, Cristina Mota, sabendo 
dos riscos e consciente do seu dever de cidadã 
não deixa de levar saquinhos para os passeios 
com os animais.

“Quando saio para passear com eles levo uns 
quatro ou cinco saquinhos, porque não é em 
todo local que tem disponível e isso não é 
desculpa para não recolher os dejetos, cada um 
deve levar o seu no bolso”, enfatiza.
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Não custa nada colaborar para a 
boa convivência entre todos, não 
é mesmo? Esteja sempre atento.

• Ao passear com seu cachorro de 
estimação, leve sempre saquinhos plásticos 
para recolhimento das fezes feitas por ele.

• Não descarte o saquinho com as fezes 
em qualquer lixeira. Leve o saco de volta 
para casa, corte e descarte as fezes no vaso 
sanitário e dê a descarga.

• Durante passeio eles SEMPRE devem estar 
com coleira e guia.

• Se seu animal for das raças mastim 
napolitano, pit bull, rottweiller, american 
stafforshire terrier ou de raças derivadas e 
suas variações, por determinação estadual 
(LEI 11.531), devem ser conduzido em vias 
públicas com a utilização de coleira, guia 
curta de condução, enforcador e focinheira.
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CLASSIFICADOS
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