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Carta ao Morador
Sonhando seus próprios sonhos                 www.momento.com.br 

A ciclovia no Olga III passou por uma 
revitalização, com correção de peque-
nas avarias e pintura completa. O local 
já pode ser utilizado por todos. Tire as 
bicicletas da garagem e aproveite!

Ciclovia é revitalizada
“Pai, quando eu crescer quero ser jogador 
de futebol!”

“Mãe, quando eu for adulto quero ser cria-
dor de jogos de vídeo –game!”

Ao ouvir expressões como estas, bastante 
comuns a partir de certa idade, alguns pais 
começam a se preocupar, principalmente se 
não foi isso que imaginaram para o futuro 
de seus pequenos.

É muito bonito e importante que, na condi-
ção de mãe ou de pai, façamos planos para 
a ventura dos filhos.

Isso faz parte das preocupações pater-ma-
ternais. É válido, contudo, que nos aperce-
bamos de que os nossos sonhos com rela-
ção a eles não devem passar de sonhos.

Nada de fazer-lhes imposições descabidas 
ou inoportunas chantagens, supondo que 
eles terão que atender ao que vimos so-
nhando para a vida deles.

Nenhum problema haverá, caso dialogue-
mos e falemos dos nossos sonhos, sem exa-
geros emocionais, nenhum erro existirá em 

ajudá-los a pensar no que almejam para a car-
reira profissional ou para a vida sentimental.
Porém, será uma atitude adulta, respeitosa 
e digna parar por aí.

Quando em tenra idade, faz parte do pri-
meiro contato dos nossos filhos consigo 
mesmos, as ideias muitas vezes esdrúxulas, 
sonhadoras demais, a nosso ver. Porém, isso 
é exercício de autoconhecimento e deve ser 
feito livremente, sem freios dos pais.

Importantíssimo é deixar que os filhos fa-
çam escolhas, decidam, peçam sugestões 
ou orientações aos pais, aos professores ou 
a algum profissional já experimentado nas 
profissões que almejam.

Tudo isso, porém, sem o peso das exigên-
cias dos pais.

Jamais deveremos confundir suges-
tões, conjecturas e diálogos com de-
terminações ou imposições para as vi-
das que não serão vividas por nós.
Afinal, há sonhos que precisam ser sonha-
dos por nossos filhos, a fim de que eles tra-
balhem para convertê-los em realidade.
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Os moradores Victor Furlan 
e Pedro Lutti viajaram até a 
Coréia do Norte no dia 13 
de agosto para participar 
do Torneio Pyeongyang In-
ternational Youth Sub 15 
(Ari Sports Cup). Repre-
sentando o Brasil, a equipe 
sub 15 do Atlético Sorocaba 
ficou com o terceiro lugar, 
perdendo apenas para as 
equipes da casa.

Além do Galo e os times do 
país, participaram equipes 
da Coréia do Sul, China, Uz-
bequistão e Croácia. Os me-
ninos jogaram no May Day, 
maior estádio do mundo, 
com capacidade para rece-

ber 150 mil pessoas sentadas, inaugurado em 1989, ainda 
sob o poder de Kim Il-sung, pai do atual líder Kim Jong-un. 
“Jogamos com 50mil pessoas assistindo, quando o time de-
les estava com a bola o barulho era insuportável, mas quan-
do éramos nós o estádio ficava totalmente calado”, afirmou 
Vitor. “Foi uma experiência boa demais, pois têm jogadores 
profissionais que nunca jogaram para um público tão gran-
de”, completou Pedro.

Vitor e Pedro, que jogaram 
de zagueiro e volante, res-
pectivamente, contam que 
algumas diferenças culturais 
chamaram muito a atenção 
deles, como o padrão de utili-
zação de roupas sociais pelos 
norte-coreanos e os poucos 
carros nas ruas. “Somen-
te militares têm permissão 
para dirigir”, notou Pedro.

Exceto pelos donos da casa, todas as equi-
pes ficaram no mesmo hotel, o que permi-
tiu a criação de amizades. “Adicionamos no 
Facebook, no WhatsApp e tiramos fotos”, 
contou. Furlan frisou que mesmo com a 
má fase da seleção brasileira, o país ain-
da é muito admirado pelos fãs do esporte. 
“Eles ficavam loucos por uma camiseta do 
Brasil, queriam trocar por qualquer coisa, 
até por chuteira para levar uma camisa 
embora”, lembrou.

Moradores participam de Torneio de
Futebol Internacional na Coreia do Norte
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O domingo (18) foi de imaginação e contação de histórias no Olga. As contadoras de histórias Andrea e
Fabiana levaram um pouco do universo lúdico para as crianças do residencial. Além dos pequenos, o programa
foi acompanhado pelos pais, que também se encantaram pela atividade. “Eu achei maravilhoso, pois inspira a

criatividade e estimula muito a imaginação das crianças”, afirmou Tania, mãe de Luca (4). Confira como foi:

ESPAÇO CULTURAL GRANJA OLGA 

Contação de histórias é realizada no Espaço Cultural 
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Campo de futebol society é reinaugurado após troca de grama 

O campo de futebol da área de lazer do Olga III, foi reinaugurado 
dia 4 de outubro, após a troca da grama natural por grama sinté-
tica. A troca, beneficiou os atletas do Olga, pois o campo poderá 
ser utilizado mesmo em períodos de chuva, sem risco de danificar 
o gramado, além de ser mais seguro para a prevenção de lesões.

A mudança foi comemorada pelos “Sessentões”, como o morador 
Sudário. “Esse gramado é mais confortável e oferece possibilidade 
de uso mesmo na chuva, é muito melhor”, afirmou.
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O laguinho das carpas, formado na pista de caminhada próximo 
ao Espaço Cultural, recebeu dois aeradores para melhorar a oxi-
genação da água.

Aerador é instalado
no lago das carpas
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A Festa da Primavera do Granja Olga foi realizada nos dias 17 e 18 de outubro em um sábado de clima
agradável na área de lazer do Olga II. Os presentes provaram os comes e bebes vendidos pelas entidades

assistenciais e curtiram um som ao vivo, rodeados pelas flores que decoravam o ambiente. Confira as fotos:

Festa da Primavera é realizada do Olga
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CLASSIFICADOS
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