
Há os dias de festas, os 
dias que antecede® às fes-
tas e cs dias que as suce-
dem. 

Estamos, agora, em dias 
que sucedem e em dias que 
antecedem festas. 

Após >o Natal, festa da 
família, festa, de Cristo nas-
cido, uma nc/va festa se a-
vizinha: a do ingresso num 
novo ano. 

Be êsse ano que vai nas-
cer será bom, nã0 sabemos: 
mas a fe-ta, em muitas la-
res, podemos assegurar, se-
rá muito boa. 

Pena que as nessas fes-
tas, as nossas alegrias, te-
nham que ser sacudidas, 
bem quando mais intenso 
é o nosso prazer, pelo- de-
safio da realidade: a rea-
lidade desabrigada, famin-
ta, maltrapilha e descalça 
dos que não tem teto, co-
mida, roupa ou calçado. 

Enfim, a vida é a?sim. 
O importante é a gente 

não desanimar na luta, pois 
a vida é a própria luta. 

Por isto estamos aqui, 

quase todos os dias: para 
lutar pela luta, lutar pela 
sobrevivência de nessa lu-
ta, sem deixar esmorecidos 
os nossos ideais. 

Ainda existem ideais, ir-
mãos, acreditem ou não. 

Mas, não é isto que im-
porta, o que importa é que 
ainda existe alguma ami-
zade e nesías épocas festi-
vas, elas mais se solidificam 
e se manifestam, 

Um NATAL que, para nós 
foi ryuit, rico em alegrias, 
iniciado no convívio com a 
família do sr. 'Egydio Pe-
dresc.hi. 

E que trouxe alegria, tam 
bém, nos cartões que rece-
bemos de amigos, entidades 
e firmas, dos quais destaca-
mos os cumprimentos do 
prefeito eleito, dr. Antionio 
Duarte Nogueira; do sr. 
Ticianoi Mazzetto, presiden-
te da Recreativa; do coro-
nel Luiz Abner de Souza 
Moreira, chefe da 14.a CSM 
de Sorocaba: cio Antonio 
Bianco, presidente da Dan-
te Alighieri; do Dante A-

prebatt-j e sra. (Terezinha) 
gerente da IRFM; do dr. 
José Penteado Mendonça, 
Supervisor dc INPS; do 
Haiuldo Augusto Barbosa 
Rosas, delegado d 0 CIESP; 
da Fúlvia Gonçalves, expo-
ente das artes plásticas: da 
Empresa Bazan Ltda.; da 
"Neva 79"; do vereador Ro-
que José Agostinho, de 
Campo Limpo Paulista; da 
Comercial Soares Oliveira; 
do Serviço Social da Indus-
tria: da Rádio Cultura; do 
Banco Federal Itau S .A . ; 
do Banco Português do Bra 
sil e d - íris Mendes Ribei-
ro, do SERV-Lev Discos. 

Dejodos^..entre: tanto, um 
se destacou pela belezã7:'pe-
lã~õfigiriãlidade e péloTÕ-
qüFwninenTemente_ pessoal 
ã^Bfflmfiãr^a^êrsõtiãBH^^ 
arTí^wã^dilIi^T^^tênte": 
ç" de Odila, Mestriner. 
"Foi mim, das melhores 
coisas de nossa NATAL, pois 
a Odiía é uma das criatu-
ra? que mais admiramos; em 
Ribeirão Preta. 

De resto, 69 está aí e vi-
va a vida. 


