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Carta ao Morador

Os braços de meu pai

H

averá lugar mais seguro no
mundo, do que os braços de
meu pai? Haverá abraço mais
forte, presença mais certa, do
que a certeza de meu pai? Depois de partir
tantas vezes, depois de lutar tantas vezes,
haverá outro lar para onde eu possa voltar,
senão para a mansão do coração de meu
pai? Haverá professor mais dedicado, médico mais experiente, conselheiro mais sábio
do que esse? Haverá olhos mais zelosos,
ouvidos mais atentos, lágrimas mais sentidas, sorrisos mais serenos do que os dele?
Existirá mais alguém no mundo que lute
por mim como ele? Que se esqueça de
suas necessidades pensando nas minhas?
Que esteja lá, em qualquer lugar, a qualquer hora, por seu filho? Existirá mais alguém no mundo que renuncie a seus so-

nhos pessoais por mim, e que chegue até a
tornar os meus sonhares os seus próprios, por
muito me amar, e por muito querer me ver
feliz? Existirá alguém? Raros são os corações
como o dele. Raros como a chuva durante a
estiagem. Raros como o sol nas noites eternas
dos polos terrenos.

contrá-lo, tantas e tantas vezes, em tantas
e tantas vidas, porque jamais existirá lugar
mais seguro no mundo do que os seus braços, meu pai querido.

É por tudo isso que preciso lhe dizer, pai, não
somente hoje, mas em todas as manhãs que a
vida me proporcionar, que se meus passos são
mais certos hoje, é porque souberam acompanhar os seus; que se hoje sou mais responsável,
é porque minha responsabilidade se espelhou
na sua; e que se hoje sonho em ser pai, é porque
tive em você a maior de todas as inspirações.

Meu espelho tem as feições que seu semblante me emprestou.

Não sabemos ao certo o tempo que estaremos
juntos, aqui, nesta jornada, mas saiba que
nada me fará mais feliz no futuro do que reen-

Redação do www.momento.com.br com
base no poema ~Os braços de meu pai~, de
autoria desconhecida.

Minhas preces têm em seus versos o seu
nome.

Minha fé tem a sua certeza, a sua confiança.
Meu coração tem as sementes das suas virtudes, e o livro da história de minha felicidade tem, em todas suas páginas, a palavra pai.
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Anuncie Conosco
15 2104.0018

Chapas para Diretoria e
Conselho devem ser registradas
até 23 de setembro

O

s associados interessados em montar chapa
para Diretoria Executiva e Conselho Fiscal
para o mandato 2017/2019 devem se inscrever até o dia 23 de setembro na administração. A Assembleia Geral Ordinária específica para estas
eleições será realizada dia 29 de setembro, às 19h30 na
Sede Administrativa. As chapas devem ser registradas
por carta dirigida ao Presidente da Diretoria Executiva,
manifestando intenção de concorrer às eleições, com
chapas distintas para Diretoria Executiva e Conselho Fiscal Consultivo. Na carta deve conter ainda o nome da
chapa para Diretoria Executiva, nome dos candidatos a
Diretor Presidente, Diretor Vice Presidente, Diretor Tesoureiro, Diretor Social, Diretor Secretário e Diretor de
Patrimônio, Obras e Melhorias.
Em caso de chapa para Conselho Fiscal e Consultivo é preciso nome dos candidatos, sendo cinco conselheiros titulares e dois conselheiros suplentes. Tanto para Diretoria
como para o Conselho é necessária assinatura e endereço
de todos os candidatos. Vale ressaltar que apenas sócios
adimplentes podem se candidatar e votar nas eleições. Em
caso de inadimplência de algum candidato a chapa deverá
apresentar substituto até a data limite.

Iniciada construção
de depósito e quiosque
Foi iniciada este
mês a construção
de duas novas melhorias para o residencial. A primeira
é um quiosque com
banheiros e bebedouros ao lado da
quadra poliesportiva, que possibilitará mais conforto aos acompanhantes, bem como os jogadores em momento de descanso.
Para melhor organização dos equipamentos de manutenção, está sendo
construído ainda um depósito ao lado da Guarita
localizada na C1. Ambas
as obras estão em andamento e deverão
sem concluídas
em aproximadamente 120 dias.
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Show da Internight agitou Festa Junina
A cada edição, a Festa Junina do Sunset tem surpreendido os associados. Buscando sempre inovações, este ano um palco foi montado
sob a tenda e contou com show da Banda Internight, famosa por se apresentar em formaturas e casamentos da região. Nos comes e
bebes, a responsabilidade ficou com a Creche Especial Maria Claro, que como sempre trouxe comidas deliciosas feitas com muito carinho.
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Atenção para os horários de
recolhimento de lixo
Reciclável: terça e sexta, a partir das 8h
Orgânico: terça, quinta e sábado, a partir das 18h
Vale lembrar que o lixo deve ser colocado a partir do horário estipulado
(não é permitido deixa-lo para fora na noite anterior).
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CLASSIFICADOS
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Portaria 1 está concluída
Na social, mudanças de segurança são implantadas

A

pós meses de obras, a portaria 1
do Sunset Village está concluída
e em pleno funcionamento. O
acesso ficou melhor preparado
para pedestres, motos, carros e caminhões.
Com blindagem dos vidros, novas cancelas
e totens de controle de acesso, a portaria
deverá atender proprietários, visitantes e
prestadores. A portaria social continua de
uso exclusivo para moradores.
Na portaria social também foram realizadas
algumas intervenções. Os portões nas can-

celas de saída agora passam a
permanecer fechados 24h por
dia como medida preventiva de
segurança. Com o controlador
de acesso focado na entrada
de moradores, a liberação de
portões e cancelas de saída serão feitos de forma automática
após inserção do número do
RG ou aproximação do cartão.
Ainda na portaria social, tem
sido comum a ocorrência de pequenos acidentes de trânsito no
cruzamento em frente ao local. Moradores
passam no sinal vermelho da Avenida Izoraida Marques Perez para entrar na primeira cancela a direita, porém esse avanço acaba assustando quem vem da Rua Matheus
Conegero. Com freadas bruscas, estes motoristas acabam sendo atingidos na traseira
por outros veículos. Pedimos cautela aos
associados em relação ao assunto.
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