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· prosit!
O Grupo Arauto recebeu, no fim da tarde de sexta-feira, a comissão executiva 

da Oktoberfest para um happy hour, junto ao Backstage, montado dentro 
do Parque da Alegria. A família Fritz, as soberanas, autoridades e políticos 

também marcaram presença no evento, brindado com show da Sétimo Sentido. 
Jackson, Aninha Soares e toda a banda animaram a galera. Prosit!
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DA rEDAÇÃo

Se nos dermos conta das 
inúmeras formas de desigual-
dade que existem, estaríamos 
entrando em uma complexidade 
enorme de erros da humanida-
de, porém vou reforçar uma.

Quando um aluno de escola 
pública, que trabalha, estuda e 
retira um tempo do seu dia ou 
final de semana para estudar, 
ele merece ter reconhecimento, 
no ato, de fazer o ENEM ter sua 
chance e conseguir sua nota. 
Contudo, nem sempre pode ocu-
par sua vaga, porque a mesma 
já está ocupada por um filho de 
médico, advogado, político, pais 
que têm condições de pagar a 
universidade a seus filhos e que 
teoricamente não precisariam 
retirar a vaga daquele aluno da 
escola pública. 

Atualmente quem não tem 

uma boa condição salarial, 
conseguir cursar uma boa fa-
culdade é só na base de muito 
empenho. 

Os motivos seriam de que 
todos temos os mesmos direitos, 
só que esquecem de que o mundo 
é dividido entre os que podem 
estudar durante o dia, os que 
bancam cursinhos preparativos 
e entre aqueles que trabalham 
o dia todo e a noite e tendem a 
ajudar em casa sem condição de 
preparação alguma.

Porém, também não deveria 
importar se o aluno vem de esco-
la A ou B, afinal então eles não 
poderiam. Pois só quem tem um 
presente “difícil” lutará para 
ter um futuro melhor. 

Matutando sobre os últimos 
tempos que vivemos, sinto um 
gosto amargo pela amargura 
de homens olvidados, de seus 
compromissos assumidos detur-
pando mentes, enquanto sorvo 
mais um mate, na esperança que 
essa acridade possa ser absorvida 
em cada gole.

No entanto, a nostalgia que 
sinto nos corações das pessoas, 
se espalha como a ventania, que 
sopra de sul a norte, espalhando 
os miasmas dos pensamentos 
mesquinhos e egoísticos, que 
destilam o veneno do orgulho 
e da presunção dos chamados 
donos da verdade!

Assim me vejo, com o olhar 
lúgubre no horizonte sem fim, 
vendo cada anoitecer mais te-
nebroso, porque infestado de 
desejos incongruentes da mal-
dade humana. Me pergunto de 
supetão: Por que não sou enten-
dido? Será que preciso gritar aos 
quatro ventos? Eu sou assim! 

Quero um mundo melhor 
para os meus pósteros, assim 
como meu pai queria para seus 
descendentes e na calma de seus 
conselhos, também observava 
a natureza e, de forma sutil, 
esgrimava palavras, no condão 
de sua sabedoria.

Muitas vezes não falava nada, 
mas na sua razão, trazia a so-
lução que programava em seu 
silêncio interior. Ele escutava 
uma voz superior, que lhe dizia: 
calma! Só a paz trará a solução 
futura, agora não adianta char-
lar! É preciso o tempo certo, 

escute, reflita e dirija pensamen-
tos salutares a todos quantos 
precisarem e, logo adiante, o 
amor triunfará no caudal da 
esperança.

Meu velho tinha razão! É ne-
cessário dar tempo ao tempo. O 
que não tem solução, soluciona-
do está, diz o velho ditado. Mas 
se tivermos amor no coração, 
é como o filho que regressa ao 
lar, são como os pássaros que 
gorjeiam diariamente e voltam 
à frondosa árvore, que não foi 
cortada pela incúria do homem, 
que só enxerga um palmo à fren-
te do nariz.

Ergo os olhos e contemplo 
o infinito e os pingos de chuva 
caem como lágrimas de Deus, 
que molham a terra árida pelo 
sentimento do ser impuro. Sinto 
a brisa leve, que beija minha face 
em rubor, pela depressão mo-
mentânea, e me vejo face a face 
com aquele que embalou minha 
infância, sorrindo e com sua des-
tra indica que eu siga em frente. 
Ele não precisa falar. Seu olhar 
e sua mansidão indicam que o 
amor venceu! Gracias meu pai!

E o sol com seu fulgor, re-
gressou a minha retina e o brilho 
retornou aos meus olhos e meu 
rancho se alvoroça, no recomeço 
que logo ali se avizinha! Obri-
gado pela lição que a vida nos 
ensina diariamente.

Pensemos nisso!

Em defensa dos indefesos 
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