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‘FILOSOFANDO’ COM A TURMA DO DUTRA I
s coisas acontecem quando você não as espera. As
coisas acontecem quando você não as força. As coisas
acontecem quando você não está ansiando por elas. Mas
isso é uma consequência, não um resultado. E fique claramente consciente da diferença entre “consequência” e “resultado”.
Um resultado é conscientemente desejado; uma consequência é um subproduto. Por exemplo: se eu digo a você
que se você brincar a felicidade será a consequência, você
vai tentar por um resultado. Você vai e brinca e você fica esperando pelo resultado da felicidade. Mas eu lhe disse que
ela será a consequência, não o resultado.
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‘FILOSOFANDO’ COM A TURMA DO DUTRA II
consequência significa que se você está realmente na
brincadeira, a felicidade acontecerá. Se você constantemente pensa na felicidade, então ela tem de ser um resultado; ela nunca acontecerá.
Um resultado vem de um esforço consciente; uma consequência é apenas um subproduto. Se você estiver brincando intensamente, você estará feliz. Mas a própria expectativa, o anseio consciente pela felicidade, não lhe permitirá
brincar intensamente.
A “ânsia” pelo resultado se tornará a barreira e você não
será feliz. A felicidade não é um resultado: é uma consequência. Se eu lhe digo que se você amar, você será feliz, a felicidade será uma consequência, não um resultado.
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‘FILOSOFANDO’ COM A TURMA DO DUTRA III
e você pensa que, porque você quer ser feliz, você deve
amar, nada resultará. A coisa toda será falsificada, porque a pessoa não pode amar por algum resultado. O amor
acontece! Não há motivação por detrás dele.
Se há motivação, não é amor. Pode ser qualquer outra
coisa. Se eu estou motivado e penso que, por que desejo a
felicidade, vou amar, esse amor será falso. E como será falso,
a felicidade não resultará dele. Ela não virá; é impossível.
Mas se eu amo sem qualquer motivação, a felicidade
segue como uma sombra. A aceitação será seguida por
transformação, mas não faça da aceitação uma técnica para
a transformação. Ela não é. Não anseie por transformação,
somente então a transformação acontece. Se você a deseja,
seu próprio desejo é o obstáculo.
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E COMO DIZIA O JUIZ RUBENS SALFER (O RUBÃO)...
Quem tem rabo de palha deve evitar sentar perto de
fogueira”.
Salfer atuou em São Miguel entre meados de 2001 e
início de 2004. É considerado por muitos – e eu me incluo entre eles – como um
dos melhores juízes que
passou por nossa Comarca.
Eu tinha o hábito de toda
sexta-feira pela manhã, entre 10h e 11h30, ir ao Fórum
dialogar com ele - apesar de
o expediente iniciar às 13h
e se estender até às 19h, o
magistrado sempre aparecia por lá pela manhã (para
adiantar os trabalhos) -.
De personalidade forte, aprendi muito com seus
ensinamentos. Inclusive ele
é um dos responsáveis por
Rubens Salfer um dos
depois de me graduar em Jor- melhores juízes que atuou
nalismo estar cursando Direito. na Comarca de São Miguel
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TRISTE
contece neste sábado, na Igreja Matriz São Miguel Arcanjo,
às 17h30, a missa de sétimo dia do falecimento de um dos
homens mais idôneos do município: Ariovaldo Bavaresco. Ele
faleceu na quarta-feira, 1º, à noite, no Hospital Regional de Chapecó. O sepultado foi realizado na tarde do dia seguinte. Tinha
83 anos de idade.
Pessoa extremamente íntegra e prestativa. De conduta irreparável. Nos anos 1970, a exemplo de outros, foi trapaceado
pelos diretores da Gener que a venderam para a Ceval. Mas sua
grandeza nunca deixou que o rancor lhe contaminasse. A morte
é inevitável. O que fica é o legado. Neste aspecto os familiares de
seu Ariovaldo podem se orgulhar. E muito.
Ao lado da esposa, Nayr, criou seus quatro filhos (Angela,
Paulo, Simone e Eliane) com base na educação, honestidade,
idoneidade e respeito – e amor – ao próximo. E todos seguiram
os ensinamentos com as palavras e, principalmente, ações do
casal.
Além de dona Nayr - e inúmeros amigos -, também deixou
os netos Rodrigo, Gabriella, Caroline, Arthur, João Pedro e Ariéle (além do marido dela, o Fernando, que seu Ariovaldo o tinha
como um neto). Há, ainda, os genros Angelo, Gilberto e Clairton
e a nora Giovana.
Deixa, também, um legado de bons exemplos que serão seguidos por todos que sempre lhe amaram e continuarão amando, pois na memória de quem ama de verdade não há lugar
para o esquecimento.
Em tempo: Lembro-me de quando estudava no, então, Colégio Normal e Particular São José (hoje Colégio Jesus Maria José).
Sua casa até hoje fica em frente ao educandário. Seguidamente
o via regando a horta ou cuidando do grande e impecável jardim. E sempre com um olhar de satisfação. Grande ser humano.

A

A bela e a Kombi: Thais Bristot

SÁBADO TEM ZÉ RAMALHO EM XAXIM
este sábado, 11, o cantor Zé Ramalho se apresenta
em Xaxim. O evento acontece na conceituada Casa de
Shows Maltaria (a 300 metros do trevo de acesso à cidade).
Haverá três ambientes: mesas, camarotes e área vip. Antes
e depois do show têm as mixagens do Dj Ori Rodrigues
para não deixar ninguém parado. A festa não tem hora pra
acabar.
Os portões abrem às 22h. O show deve começar por
volta da 1h. Ainda restam algumas mesas e poucos ingressos. Portanto, pra você, da nossa região, que quer assisti-lo,
apresse-se. Informações: (49) 9941-3500.
Com certeza o público vai cantar junto às clássicas do
cantor paraibano. Entre elas: ‘Avohai’; ‘Frevo Mulher’; ‘Admirável Gado Novo’; ‘Orquídea Negra’; ‘Kryptônia’ ‘Entre a
Serpente e a Estrela’; ‘Chão de Giz’; ‘Beira-mar’; ‘Vila do Sossego’; ‘Mistérios da Meia-Noite’; ‘Dança Das Luzes’ e muito
mais, além de canções de outros artistas que ele, possivelmente, interpretará como, por exemplo, Raul Seixas.
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Neste sábado tem show do Zé Ramalho em Xaxim, na Maltaria

INDENIZAÇÃO EM ESTACIONAMENTO
ndependentemente do estacionamento ou garagem ser
pago ou não, quem oferece tal serviço fica obrigado pela
integridade dos veículos deixados no local.
O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê
esse encargo, que nem mesmo avisos atenuantes (do tipo
“não nos responsabilizamos”) podem afastar. Cabe, porém,
ao consumidor provar o dano e o nexo de causalidade.
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DÊ UM UP NO HUMOR
ntes das 10h e depois das 16h, vá para o sol - ele estimula o trabalho da vitamina D -. Uma pesquisa realizada pelo Centro Médico de Southwestern (Reino Unido)
revelou uma ligação entre a falta da vitamina e a depressão.
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