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No dia 26 de maio realizamos o 
Jantar Dançante em comemoração a 
mais um aniversário dessa que hoje é a 
maior associação de militares das 
Forças Armadas. 

Caros Associados e Associadas:
Esse ano tivemos a felicidade de 

comemorar os 23 anos de fundação da 
nossa querida associação.

O evento ocorreu no Refeitório “A” 
da  Escola  de  Especialistas  de 
Aeronáutica, que nos foi gentilmente 
cedido pelo Exmo Sr Comandante da 
EEAR, Brigadeiro-do-Ar Codinhoto, e 
contou com a presença de mais de 300 
associados e seus convidados. 

Foi um evento maravilhoso onde, 
ma i s  uma  vez ,  pudemos  nos 
confraternizar com os amigos e amigas 
de tantos anos, de muitas batalhas e de 
infinitas alegrias.

Nos dias 06 e 07 de Julho deste ano 
tivemos a oportunidade de realizar o 
17º ENCONTRO DE VETERANOS 
E X - A L U N O S  d a  E s c o l a  d e 
Especialistas da Aeronáutica - “De 
Volta ao Berço”. Foi uma grande 
alegria para nossa Associação receber 
os 1050 companheiros inscritos e seus 
acompanhantes, bem como, aqueles 
que vieram prestigiar esse fabuloso 
evento que faz parte do calendário 
turístico de Guaratinguetá.

A alegria de reviver momentos 
marcantes da tenra juventude foi 
novamente a motivação maior de todos 
os presentes. Diversos companheiros 

No total, foram quase 3500 pessoas 
que vieram de todas as partes do Brasil 
para abrilhantar o nosso evento. Foram 
dois dias de muita festa, onde a “Velha 
Guarda” pôde participar de diversas 
atividades no âmbito da EEAR.

aproveitaram para comemorar o 
aniversário de suas turmas, entre elas a 
149ª - Amarela 68 e a 150ª – Verde 68, 
grandes homenageadas do evento.

Agradecemos o inestimável apoio 
dispensado pelo Exmo Sr Comandante 
da EEAR, Brigadeiro-do-Ar Codinhoto 
e o total desprendimento de seus 
comandados,  que não mediram 
esforços para que o evento fosse 
coroado de êxito. Portanto, a todo o 
efetivo da EEAR, e a todos os 
Diretores, Conselheiros, Funcionários e 
demais voluntários da AMIGA, os mais 
efusivos e sinceros agradecimentos da 
AMIGA e de todos os participantes do 
17º ENCONTRO DE VETERANOS 
DE VOLTA AO BERÇO!

Nossa Associação continuará 
grande, pois grandes são os sonhos 
de seus associados!

Editorial:

E-mail : sec@amigafa.com  |  site: www.amigafa.com  |  Página www.facebook.com/amigafa 

Conselho Fiscal                               Diretoria Executiva                          Conselho Deliberativo
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ATENÇÃO ASSOCIADOSATENÇÃO ASSOCIADOSATENÇÃO ASSOCIADOS

Presidente                        Antônio Jose Águeda

Vice-Presidente               Mauro Toyama

Diretor Administra�vo   Francisco Antonio  De Paula 

Diretor Financeiro ...       Walter de Lima Mesquita

Diretor Social ...               Mauro Luiz do Couto Marques

Relações Públicas...         Fabricio Dias Junior

Diretor de Esporte           Ajalma José Mar�ns

Diretor de Convenio        Antunes Nunes Leão 

Diretoria Execu�va
Presidente       Benedito de Lima Filho

Secretário        José Benedito de Oliveira

Efe�vo              Jose Carlos Leite

Efe�vo              Walter Benedito de Carvalho Bueno

Efe�vo              Ronaldo Correa Molinari

Suplente           Geraldo Barbosa Junior

Suplente           Alberto Fernandes Malheiros

Suplente           Mario de Jesus Moreira Neto

Conselho Fiscal Conselho Delibera�vo
Presidente     Jair Monteiro Villela
Secretario      Jose Onofre da Silva
Efe�vo            Jose Francisco Galli Manso
Efe�vo            Jose Luiz Moura Brasil
Efe�vo            Zelio Antunes Ramos dos Santos
Suplente         Artede Rosa
Suplente        Getúlio Dores da Costas
Suplente        Renaldo Jager
Suplente        Jorgemar Antônio dos Reis
Suplente        Leonardo Mendes de França

Antônio José Águeda
Presidente da Diretoria Executiva

 
Atenciosamente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital ficam convocados todos os 
Associados DO QUADRO EFETIVO e ESPECIAL, em 
dia com suas obrigações pecuniárias e em pleno  gozo de 
seus  direitos  estatuários, (Art. 17 itens I e II  do  Estatuto  
Social),  para a  Assembleia Geral  Ordinária que será  
realizada no dia 22 de Agosto de 2018 (quarta-feira), na 
sede social da AMIGA situada na Rua Mórmons, 51, 
Pedregulho, nesta cidade de Guaratinguetá. Em primeira 
convocação  às   14h00min,  conforme Art. 17 do 
Estatuto Social , sendo “metade mais um do número de 
Associados presentes habilitados ao voto, em primeira 
convocação” e “mínimo de 15 (quinze) Associados 
habilitados ao voto, em segunda convocação” 14h30 min,  
para deliberar sobre a prestação de contas do exercício de 
2017 e Deliberar sobre o plano de metas estratégicas do 
exercício de  2019. 

 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Reajuste em Outubro .............. 0 020 0154xxxxxxxx x
Reajuste em Dezembro  ..........0 020 0163xxxxxxxx x

Reajuste em Abril  .................. 0 020 0135xxxxxxxx x

Fiquem atentos aos reajustes anuais dos planos de 
saúde da Unimed, favor verificar o começo do numero 
da carteirinha Unimed 0 020 XXXXXXXXXXXX X 

ATENÇÃO AOS REAJUSTES ANUAISATENÇÃO AOS REAJUSTES ANUAISATENÇÃO AOS REAJUSTES ANUAIS

Aulas de Informática para associados (sem custo)

básica – Windows - whatsapp - facebook

Turmas na Quarta-feira das 18h às 19h e das 20h às 21h

Turmas na Quinta feira das 19h às 20h e das 20h às 21h

HORÁRIOHORÁRIOHORÁRIO
Estamos atendendo em novo horário, não fechamos

para almoço. Das 9hs às 17hs30min

AULAS DE INFORMATICAAULAS DE INFORMATICAAULAS DE INFORMATICA

CARTÕES A.M.I.G.A.CARTÕES A.M.I.G.A.CARTÕES A.M.I.G.A.

Ainda temos varias carteirinhas aqui na Associação 
para serem retiradas (com vencimento 2019) 

0 020 0135............................vencimento em Julho

0 020 0163 .......................vencimento em Março

0 020 0154 ......................vencimento em Janeiro

Fiquem atentos aos vencimentos Fiquem atentos aos vencimentos 

das carteirinhas Unimeddas carteirinhas Unimed

Fiquem atentos aos vencimentos 

das carteirinhas Unimed

Atenção associados favor Atenção associados favor 

atualizar o seu cadastroatualizar o seu cadastro

Atenção associados favor 

atualizar o seu cadastro

Abril a Julho de 2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital ficam convocados todos os 
Associados DO QUADRO EFETIVO e ESPECIAL, em 
dia com  suas  obrigações pecuniárias e em pleno  gozo 
de seus  direitos  estatutários, (Art. 17 itens I e II do  
Es ta tu to   Socia l ) ,  para  a  Assemble ia  Gera l  
Extraordinária que será  realizada no dia 22 de Agosto de 
2018 (quarta-feira), na sede social da AMIGA situada na 
Rua Mórmons, 51, Pedregulho, nesta cidade de 
Guaratinguetá. Em primeira convocação às 15h00min, 
conforme Art. 17 do Estatuto Social , sendo “metade 
mais um do número de Associados presentes habilitados 
ao voto, em primeira convocação” e “mínimo de 15 
(quinze) Associados habilitados ao voto, em segunda 
convocação” 15h30 min para deliberar sobre o 
Recompletamento dos Poderes constituídos da 
A.M.I.G.A, conforme  Parágrafo 2° do Art.42 do 
Estatuto da  A.M.I.G.A. 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Guaratinguetá, 06 de julho de 2018.
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Com pesar a A.M.I.G.A. noticia  falecimento dos seguintes
associados, rogando a Deus que os receba com sua luz e 
conforte as famıĺias enlutadas.

"Morrer é apenas não ser visto. 
Morrer é a curva da estrada." Fernando Pessoa

OBITUÁRIO

A A.M.I.G.A. parabeniza os aniversariantes

ABRIL 191, MAIO 217, JUNHO 190 E JULHO 196 = 794 ANIVERSARIANTES.

Av. Presidente Vargas, 459 - Vila Paraíba 

Guaratinguetá/SP   CEP 12515-320

farmaciasj@uol.com.br

- Medicamentos manipulados
- Drogaria
- Farmácia Popular
- Produtos Naturais
- Entrega Gratuita

Telefones
(12) 3125-8436
0800 770 2848

Salão da A.M.I.G.A ( festa, palestras, reuniões, etc)

Capacidade: para 120 pessoas (120 CADEIRAS E 30 MESAS)

Geladeira, freezer, fogão industrial e churrasqueira.

Horário: das 9h às 22h

Valores: Associado = R$ 250,00

 Não Associados = R$ 450,00

Ambos com cheque caução no valor de R$ 500,00. À Diretoria

Antônio Jose Águeda

HILDA ELEUTERIO DE SOUSA – 02\04\2018
JOSE NORIVAL NOGUEIRA - 16\03\2018
MARILICE ROCHA DE MATOS - 12\04\2018
MARCIANO VALEZZI - 12\04\2018
DURVAL MARTINS SODRÉ - 12/07/2018

LUCAS FERREIRA LEITE DO PRADO – 13\04\2018
SILVIO TEIXEIRA DE CASTRO – 08\05\2018
ANDRELINO MENDES – 13\05\2018
CLAUDIONOR CARDOSO DE MELO – 11\05\2018
MARIA HELENA PASIN DE CASTRO – 06\06\2018

Abril a Julho de 2018 Abril a Julho de 2018

No dia 30 de setembro de 2018 (Domingo), das  12h às 16h ,No dia 30 de setembro de 2018 (Domingo), das  12h às 16h ,

com musica ao vivo no CASOTA. com musica ao vivo no CASOTA. 

Bebidas Inclusas.Bebidas Inclusas.

Marcação para ASSOCIADOS a par�r de 03/09/2018 a 25/09/2018.Marcação para ASSOCIADOS a par�r de 03/09/2018 a 25/09/2018.

E NÃO ASSOCIADOS apa�r de 10/09/2018 a 25/09/2018. CHEQUE PRÉ PARA 05/10/2018E NÃO ASSOCIADOS apa�r de 10/09/2018 a 25/09/2018. CHEQUE PRÉ PARA 05/10/2018

No dia 30 de setembro de 2018 (Domingo), das  12h às 16h ,

com musica ao vivo no CASOTA. 

Bebidas Inclusas.

Marcação para ASSOCIADOS a par�r de 03/09/2018 a 25/09/2018.

E NÃO ASSOCIADOS apa�r de 10/09/2018 a 25/09/2018. CHEQUE PRÉ PARA 05/10/2018

ATENÇÃO: ALMOÇO DE PRIMAVERA DA A.M.I.G.AATENÇÃO: ALMOÇO DE PRIMAVERA DA A.M.I.G.AATENÇÃO: ALMOÇO DE PRIMAVERA DA A.M.I.G.A

EXCURSÃO – CONSERVATORIA –RJ

LOCAL/ESTADIA: HOTEL FAZENDA VILAREJO 

Pacote Promocional incluso: Café da Manhã + 
Almoço + Jantar (cervejas, refrigerantes, sucos, vinhos, 
caipirinhas, coquetéis, licores e drinks) + Petisco e Tira 
Gosto na Piscina, das 11hs00 às 13hs00, além de 
eventos musicais para todos os gostos como MPB, 

DATA: 07, 08, 09 de Dezembro

Partida 06/10/2018 às 13hs00

Valores: Cheques pré-datados para os dias 05 de 
Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro.

Diretor Social: Mauro Luiz do Couto Marques

Retorno 08/10/2018 às 15hs00
Local de Embarque: Sede da A.M.I.G.A – Rua Mórmons , 
51 – pedregulho. Guaratingueta SP

Serestas e Chorinho.
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QUIROPRAXIA

O que a 
QUIROPRAXIA
pode fazer por 

você?
 

 

Dor no Pescoço
 

Dor nas
 

Costas 
 

Dor na Lombar 
 

Dor no Quadril 
 

Dor na Pelve 
 

Nervo Ciático
 

Ajuste Articular
 

Má Postura
 

 

É um tratamento 
capaz de 

contribuir na 
melhora de 

diversos outros 
sintomas, que, 

muitas vezes não 
estão 

relacionados com 
a coluna

 

 

MOVIMENTOS IRREGULARES, 
ESFORÇOS INADEQUADOS,
STRESS FÍSICO E MENTAL, 

PEQUENOS ACIDENTES DO DIA-
A-DIA, OS QUAIS NÃO DAMOS 

IMPORTÂNCIA, PODEM 
OCASIONAR SÉRIOS 

PROBLEMAS

 

A COLUNA, SENDO 
ASSIM, A

 

QUIROPRAXIA

 

PODE 
SER UMA

 

TÉCNICA DE 
TRATAMENTO E PREVENÇÃO 
DAS DOENÇAS DA COLUNA 

VERTEBRAL. A QUIROPRAXIA
VEM OBTENDO EXCELENTES 

RESULTADOS COM SEUS 
PACIENTES.

 
 

Rua Exped. Benedito Patrício, N°203, 
Pedregulho - Guaratinguetá - SP

(Próximo à Igreja Sagrada Família)

3013-6385
99716-4047

Bebidas - Água - Gás
Compras em geral

            3125-2663
         0800 772 0052

                    9 8837-1767
Av. Presidente Vargas, N°639 - Guaratinguetá- SP

TerraçoTerraço
MERCADO

todo dia, toda hora com você!

terracopizzaria.com.br        @terracopizzariaguara        @pizzariaterraco_
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Saúde

(12) 3122 5969  3132 1988 

Abril a Julho de 2018

Gratuidade na Consulta Jurídica. A.M.I.G.A. 

perto de você! Obtenha mais informações 

através da Assessoria Jurídica, agende um 

horário na Sede da A.M.I.G.A. ou pelos 

telefones: (12) 3125-1244 ou (12) 3125-7798. 

Através de Ação Judicial crê-se que 13 milhões 

de brasileiros podem ter direito a revisão do 

PIS/Pasep, sendo 85% do percentual formado 

por trabalhadores já aposentados. Teriam 

direito ao benefício da revisão brasileiros que 

trabalhavam formalizados até 1988 e se 

aposentaram depois de 5 de outubro do 

mesmo ano. Estima-se que houve uma perda 

no fundo gestor do benefício que ultrapassa R$ 

29 bilhões e o governo federal terá de 

apresentar os balanços e os valores devidos na 

correção das contas do PIS/Pasep. Os cálculos 

individuais variam de acordo com os salários e 

devem ser feitos individualmente. Dra. Silvia 

Helena S. Soares Coêlho.(Fonte de Pesquisa: 

www.em.com.br e wikipedia). 

Até a , a taxa PIS-COFINS era Constituição de 1988

destinada para quotas deste programa, sendo 

que o rendimento destas quotas podem ser 

sacadas anualmente e somente em eventos 

especícos como aposentadoria, morte ou 

doenças graves (Neoplasia maligna e ). AIDS

Outra possibilidade de ganho é o abono 

salarial que segue a seguinte métrica, tendo 

cinco anos de cadastro no banco de dados 

que é  o  P I S ,  t r i n ta  d ias  t raba lhados 

formalmente e media salarial igual ou inferior a 

dois salários mínimos informados por Relação 

Anual de Informações Sociais. O Programa de Integração Social (PIS) e o 

Programa de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público(PASEP), mais conhecidos pela 

sigla PIS/PASEP, são contribuições sociais de 

natureza tributária, devidas pelas pessoas 

jur ídicas, com objetivo de nanciar o 

pagamento do ,  e seguro-desemprego abono

participação na receita dos órgãos e 

entidades para os trabalhadores públicos e 

privados. Foram criados em 1970, pelos 

militares durante o regime civil-militar, mais 

precisamente, pelo Emílio Garrastazu Médici, 

em 7 de setembro de 1970,  pela Le i 

Complementar 7/70, nº 7.

O PIS é destinado aos funcionários de empresas 

privadasregidos pela C.L.T., sendo administrado 

pela . Já o PASEP é Caixa Econômica Federal

destinado aos servidores públicos regidos pelo 

Regime jur íd ico es ta tu tár io  federal ,  sendo 

administrado pelo .Banco do Brasil

O Programa de Integração é um programa de 

complementação de renda governamental. 



6

Sean Morey

CENTRO: Rua Marechal Deodoro, 150 (Ao lado das lojas CEM)

3122-1446 / 3133-5229
PEDREGULHO: Av. João Pessoa, 1384

3125-2039 / 3126-3149
JARDIM DO VALE: (Frente a Igreja FREI GALVÃO)

3126-4150 / 3126-4154
ANTICONCEPCIONAIS com
PREÇO DE FÁBRICA

MEGA FARMA
Atendimento para pagamentos e retirada de GUIAS.
Plano Mútuo MEDC CENTRAL

Disk MEDICAMENTOS

AQUI	 TEM
FARMçCIA
POPULAR

REMÉDIOS 
de GRAÇA
para hipertensão, diabetes. 

Genéricos de uso contínuo leve 3 e pague 1. 
Todos os anticoncepcionais com preço de Fábrica.
Teste de Glicose Gratuito.

Abril a Julho de 2018

Faixa Enfermaria Local Apartamento Local

00-18

19-23

24-28

34-38

29-33

44-48

39-43

49-53

59+

54-58

173,00R$                
 

224,00R$                
 269,00R$                
 

307,00R$                

 

292,00R$                
 

430,00R$                

 

345,00R$                

 
510,00R$                

 
995,00R$                

 

605,00R$                

 

Plano Local

393,00R$                      
 

231,00R$                      
 

300,00R$                      
 

1.346,00R$                   

 

817,00R$                      

 

580,00R$                      

 688,00R$                      

 

413,00R$                      

 465,00R$                      

 

362,00R$                      
 

Plano de Saúde UNIMED com 20% de desconto para
associados (a) civil A.M.I.G.A. confira nossos valores

Valor sujeito a alteração.Valor sujeito a alteração.
Consultar na UNIMEDConsultar na UNIMED
Valor sujeito a alteração.
Consultar na UNIMEDPlanos para MilitaresPlanos para MilitaresPlanos para Militares

Valor para AssociadoFaixa 

00-18

19-23

24-28

34-38

29-33

44-48

39-43

49-53

59+

54-58

Enfermaria Local

234,46R$                     

 

318,87R$                     
 

401,78R$                     
 

462,05R$                     
 

508,25R$                     
 

559,07R$                     
 

614,98R$                      

768,73R$                      

1.037,78R$                   

1.401,00R$                   

Apartamento Local

Faixa 

00-18

19-23

24-28

34-38

29-33

44-48

39-43

54-58

49-53

59+

Valor para Associado

235,08R$                    

 

319,71R$                    

 

402,83R$                    

 

463,26R$                    

 

509,58R$                    
 

560,54R$                    
 

616,60R$                    
 

770,74R$                    
 

1.040,50R$                 
 

1.404,68R$                 
 

Faixa Enfermaria Regional Apartamento Regional

Plano Regional

181,00R$                    
 

235,00R$                    
 283,00R$                    
 

322,00R$                    

 

307,00R$                    
 

452,00R$                    

 

363,00R$                    

 

637,00R$                    

 

536,00R$                    

 
1.048,00R$                 

 

414,00R$                          
 

243,00R$                          
 

316,00R$                          
 

1.417,00R$                       

 

860,00R$                          

 

610,00R$                          

 724,00R$                          

 

434,00R$                          

 489,00R$                          

 

380,00R$                          
 

00-18

19-23

24-28

34-38

29-33

44-48

39-43

54-58

49-53

59+
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NOVAS PARCERIAS DE 2018

R. Dr. Mario de Moraes Altenfelder Silva, 35 – Chácara Selles – 
Guaratinguetá –tel: (12)3132-5922

Dr. Eduardo Rosadas Barbosa Machado (Psiquiatria Adulta) 
Rua Otávio França, 123 – Vila Paraíba – Guaratinguetá – tel: 
(12)3013-8948

Dra. Nedir Santana (Nutrição clinica)
R. Dr. Mario de Moraes Altenfelder Silva, 35 – Chácara Selles – 
Guaratinguetá –tel: 3122-2015

Dra. Elaine de Lima Ramos (Psicoterapia individual e psicopedagogia 
individual) 
Rua Dr. Mario de Moraes Altenfelder Silva, 35 – Chácara Selles- 
Guaratinguetá – tel:(12)3132-5922

Fernando Marcio Paim/ Andreia Colura – Terapia Holística.

Dra. Priscila Palandi Ferraz Reis (Psicoterapia em adolescentes, 
adultos e idosos)

Rua Fernão Dias, 155 – Vila Paraíba – Guaratinguetá-cel: (12)99668-
8469/(12)99615-0097

Luis Fernando Pinto Barbosa(Quiropraxia) 

Vânia da Silva Melo(10% de desconto em fisioterapia, drenagem 
linfática)

Avenida Presidente Vargas , 459-A- Vila Paraíba – Guaratinguetá – 
tel:3013-0742

Rua :Aimores, 402 - Pedregulho - Guaratinguetá -tel: (12)3133-5396 

Rua Carlos Alberto Magalhães Turnes, 190 – Jardim Independência 
– Guaratinguetá- tel:(12) 98228-8648

Dr. Levi Ribeiro – Policlinica Pedregulho (20% de desconto na 
fisioterapia )

Dra. Rejane de Oliveira Moreira (endocrinologista)

KNN Idiomas(Curso de inglês e espanhol )
Praça Joaquim Vilela de Oliveira Marcondes,178- São Gonçalo- 
Guaratinguetá- tel:(12)3013-0575

Rua Caetano de Campos, 201 –Centro – Guaratinguetá – tel: 
(12)3133-6217/(12)99724-6558

Consulte a tabela completa dos convênios Consulte a tabela completa dos convênios 
no nosso site e Facebook da A.M.I.G.A.no nosso site e Facebook da A.M.I.G.A.

Consulte a tabela completa dos convênios 
no nosso site e Facebook da A.M.I.G.A.
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Aniversário

A.M.I.G.A



 

 

 
Associação dos Militares Ina�vos de Guara�nguetá e Adjacências.

 

 

 
Prezados, a nossa Associação disponibiliza consultório médico, inicialmente com as 

especialidades de geriatria, nutricionista e psicologia. Com valores especiais para associados, 

atenderemos também os não associados.
 

Início das consultas dia 09/04/2018.
 

Para agendamento ligue:
 

Fone: (12) 3125-1244 ou (12) 3125-7843

 

Horários de Consulta

Seg

  

Seg

  

Ter

  

Qua

  

Qui

  

Sex

  

Sex

 PSICÓLOGA

  

FISIOTERAPEUTA

  

GERIATRA 

  

GERIATRA

  

NUTRICIONISTA

  

PSICÓLOGO

  

QUIROPRAXISTA

Dra.Priscila Palandi

     

Dra. Vânia

Mello   

Dr. João 
Murilo

 
 

Dr. João 
Murilo

 
 

Dra. Nedir

 Santana

  
 

 

Dr. Julio César

  

Dr. Luís Fernando
 Barbosa
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O Pipo era o amigo confidente, e ela sempre 
confiou nele, mas havia algo errado.

De fato, ele não foi mais encontrado, e ela ficou 
com a certeza de que naquele dia algo muito sério 
havia acontecido, mas também teve a mesma certeza 
de que algo muito mais grave deixou de ocorrer. E ela 
também soube que foi naquele dia que tudo começou 
a mudar...

Capítulo II

O episódio deixou a todos aturdidos. Enquanto os 
pais das meninas verificavam os danos no 
acampamento, Jennifer lembrou-se do Pipo e sentiu 
um aperto no peito. Correu para sua barraca (que 
resistiu ao vendaval) e não mais o encontrou em meio 
as suas coisas. Chorando, ela contou ao pai sobre o 
desaparecimento de seu amigo de pelúcia, 
entretanto, ele disse que ela poderia tê-lo esquecido 
em casa, mas ela sabia que não.

abraça-lo e acabava por lhe contar tudo o que tinha 
acontecido durante o dia.

Ele não poderia estar ali, pois ela o havia perdido 
há mais de um ano, num dos passeios que fez com 
seu pai até o lago, junto com a família da Penny, sua 
colega da escola e a quem considerava como uma 
espécie de melhor amiga. Não que ela fosse sua 
melhor amiga do tipo com quem se poderia trocar 
confidências, mas daquele tipo que não ficava 
fazendo perguntas o tempo todo e que demonstrava 
ficar satisfeita apenas por estar em sua companhia e 
lhe falar dos assuntos que lhe fascinavam.Penny era 
muito boa em matemática e Jennifer era uma boa 
ouvinte, e essa relação simbiótica estava dando muito 
certo.

Foi nesse passeio ao lago que o Pipo sumiu. Ela 
não sabe dizer como isso aconteceu, pois jamais de 
descuidava dele. Ela e Penny passaram boa parte da 
manhã brincando no pequeno barco que estava 
ancorado junto ao embarcadouro, enquanto o Pipo, 
ela tinha certeza, estava junto com suas coisas, 
dentro da barraca que seu pai havia montado para as 
duas meninas. Ela se lembra que tudo estava indo 
bem, até que, apesar do céu limpo e temperatura 
agradável do final de outono, começou a sentir um 
vento frio e forte, que provocou o balançar do barco 
até que, assustadas, as duas meninas resolveram 
desembarcar e correr pelo ancoradouro em busca 
dos pais. 

Enquanto corria, Jennifer olhou para as altas 
árvores que ladeavam todo o lago e viu que suas 
copas estavam balançando com o vento que se 
tornava cada vez mais forte.

Antes mesmo de ser abraçada por seu pai, que 
junto com o pai de Penny, já corriampara acudi-las, ela 
havia percebido que já estava fazendo um frio muito 
forte, a ponto de fazer sua respiração soltar aquele 
vaporzinho que só acontecia quando viajavam no 
inverno para as montanhas do Sul, onde moravam 
seus avós maternos. Foi então, enquanto seu pai 
corria com ela para um lugar mais seguro junto aos 
veículos, que ela teve, pela primeira vez,aquela 
sensação de que havia um ponto escuro por entre as 
árvores, aquele ponto que não se era possível 
enxergar com exatidão, pois a visão ficava turva 
quando se olhava diretamente. Então, ela sentiu um 
medo tão grande que fechou seus olhinhos e afundou 
o rosto no ombro de seu pai, e ali ficou até que, de 
repente, o vento cessou e o calor voltou. Parecia que 
nada havia acontecido. Mesmo com medo, ela ousou 
olhar para aquele lugar da floresta e viu que tudo 
estava normal, pois não mais havia qualquer ponto 
escuro.

Continua...

16 anos antes... 

Saulo, seu pai, era um homem bom, forte e 
robusto e lhe passava a impressão que vivia apenas 
para cuidar dela. Seu zelo era tamanho que ela não 
era capaz de se lembrar de um só momento em toda 
sua curta existência em que ele não se fizesse 
presente. Apenas aquela vez, mas fazia muito tempo, 
e ela não conseguia se lembrar direito do que havia 
acontecido.

Então, foi assim que ela descobriu que seu pai era 
um mágico que sabia fazer rosas!

Olhando mais para a direita do jardim, depois da 
cerca de madeira que limitava a propriedade, havia 
um ponto escuro, um pedaço da mata que ela não 
conseguia enxergar direito. Não que a densa 
vegetação daquela área da floresta fosse escura, era 
mais como um lugar que não conseguimos focar a 
visão, mas que se faz sentir no canto do olho quando 
estamos olhando para o outro lado. Uma espécie de 
incômodo, como um armário escuro dentro do quarto, 
que a gente sempre tem medo de olhar quando está 
deitado na cama para dormir.

Percebeu que em seu colo estava o pequeno 
“Pipo”, seu companheiro desde a mais tenra idade. 
Aquele ursinho de pelúcia já bem surrada e com duas 
tonalidades de azul, estava bem sujo. Apesar da 
sujeira, era reconfortante tê-lo em suas mãos, afinal 
de contas, foram inúmeras as vezes que, ao acordar 
de um pesadelo, fora ele quem estava ali, ao seu lado, 
pronto para acalmá-la com um abraço. Lembrou-se, 
então, que ele também sempre esteve presente em 
todas as suas brincadeiras, inclusive quando voava 
aos céus ao brincar no balanço!

Ele também foi com ela para escola. Bom, pelo 
menos durante algum tempo, pois acabou chegando 
aquele momento delicado, quando as brincadeiras 
impertinentes de suas colegas a fizeram decidir por 
deixá-lo em casa. Mas ele tinha seu lugar especial em 
sua cama e, tão logo chegava da escola, corria para 

 Sabia apenas que sentia uma tristeza 
muito grande, razão de suas lágrimas. 

De sua mãe Lia ela não guardava quaisquer 
lembranças. Seu pai lhe disse que ela tinha ido morar 
no céu logo após seu nascimento, mas também lhe 
falou que se prestasse bem atenção, poderia senti-la 
na brisa que tocava seu pequeno rosto, na alegria 
advinda do límpido céu de outono, na cadência 
marcante das batidas de seu coração e, 
principalmente, no intenso perfume das rosas do 
jardim.

 Havia em seu coração uma imensa 
sensação de perda, de dor, mas ela não sabia o por 
que.

Então, toda vez que brincava no balanço, fechava 
os olhinhos para perceber com mais nitidez as 
sensações  que  aque le  mov imen to  que 
proporcionava. E no auge de sua euforia, era mesmo 
capaz de sentir não apenas o perfume, mas a forte 
presença de sua mãe a lhe envolver e a sussurrar em 
seus ouvidos que sempre estaria ao seu lado.

A chuva não cessava. E ela não entendia porque 
estava ali, sozinha. Onde seu pai estaria? Ela não se 
lembrava. Aliás, não se lembrava de como havia 
chegado até ali, de quando havia começado a chover 
e nem porque não havia mais flores no jardim.

Ela se lembra do pai lhe dizendo que podia 
brincar em todo o jardim, mas que jamais deveria sair 
da área limitada pela cerca de madeira, e ainda, 
jamais ir sozinha ao que ela chamava de “floresta”, 
mas que seu pai dava o nome de “matinha”. Ele dizia 
que era um lugar perigoso para crianças pequenas.

Até tentava olhar para aquele lugar, mas não 
conseguia. Sentia a vista turvar e um medo sem 
explicação tomava conta de seu coração. Ela decidiu 
então, que não queria olhar para lá.

E foi dessa forma que aquele balanço, sob aquela 
imponente mangueira à esquerda da entrada casa, 
tornou-se o lugar mais feliz do mundo.

Capítulo I

Rosas! Elas eram as preferidas e a grande 
especialidade de seu pai. Eram frondosas e de muitas 
cores. Muitas das vezes ela o via cortando um 
pedacinho de uma para prender no corte feito em 
outra. Aí então, ela via que nascia uma nova rosa de 
uma nova cor, diferente das duas que lhe deram 
origem. E ela achava aquilo lindo e ao mesmo tempo 
incrível!

Sua mente parece encoberta por uma névoa. 
Algumas imagens se mostram muito nítidas, outras, 
entretanto, como se fossem vistas através de um sujo 
vidro fosco.

Todavia, as lembranças que envolvem seus 
momentos naquele jardim são tão numerosas como 
nítidas. Ela pode observar, com absoluta nitidez que, 
bem ali, à esquerda da casa, sob a grande e 
centenária mangueira, seu pai lhe havia instalado um 
lindo balanço de cordas e madeira que, bravamente, 
ainda resistia às intempéries impostas pelo passar 
dos anos. Quantas alegrias foram vividas naquele 
balanço! Ela se lembra das mãos fortes de seu pai 
colocando-a por sobre o banquinho de madeira 
enquanto lhe falava baixinho ao ouvido “Fique 
tranquila filhinha, vou lhe ensinar a voar!”. Ela se 
lembra quando seu pai, delicadamente a ajeitou no 
balanço e, bem lentamente, começou a embalá-la. No 
começo ela ficou com medo e seu coraçãozinho 
bateu tão forte que parecia que ia explodir. Mas a 
euforia foi crescendo a tal ponto que lhe permitiu 
reunir toda a coragem que havia em seu pequeno ser, 
segurou as cordas com toda a força que suas 
pequeninas mãos podiam produzir e, pouco a pouco, 
a cada movimento do balanço foi se entregando mais 
e mais àquela maravilhosa e nova experiência. A 
sensação do vento em seu rosto e as mãos firmes de 
seu pai em suas costas, que lhe transmitiam a alegria 
e segurança necessárias para alçar aquele 
maravilhoso voo. Assim, ela foi pedindo para que seu 
pai empurrasse o balanço cada vez mais alto, e ele o 
fez. A emoção tomou conta de todo o seu ser quando 
percebeu que, no ápice do desenvolvimento do 
balanço, seus pezinhos quase podiam tocar as 
nuvens e além delas, o céu. E foi assim que ela 
acreditou que, de fato, poderia mesmo voar.

Apesar da plenitude do 
verão, a manhã estava amena e 
chuvosa. Jennifer, ainda uma 
adolescente, se encontrava 

sentada no último degrau da pequena escada que 
dava acesso à vasta varanda que, sobreposta por um 
imponente alpendre de madeira, ladeava toda a casa. 
Ela estava abraçada aos joelhos, enquanto seus 
embaçados olhos assistiam a chuva que, confundida 
com suas lágrimas, caia por sobre o jardim outrora tão 
bem cuidado, mas que hoje se apresentava quase 
sem vida e abandonado das cores de suas flores.

Ele podia ficar ali durante horas, abaixado, 
mexendo e revolvendo a terra e cuidando das flores, 
que eram muitas e de variegadas cores.

Às vezes, sentada no balanço, ela brincava 
sozinha enquanto observava o pai cuidar do pequeno, 
porém, frondoso jardim que, além de ocupar boa parte 
da frente da propriedade, ladeava a escada que dava 
acesso à varanda, cujo alpendre, sustentado por 
inúmeras colunas de madeira tão sólidas quanto a 
própria casa, proporcionava uma agradável sombra 
durante boa parte do dia, transformando o trabalho de 
seu pai mais prazeroso do que ele mesmo era capaz 
de demonstrar.

 NÃO MAIS EXISTIRÃO ROSAS NO JARDIM
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