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Adeus à coluna do aposentado do João de Barro
Aos aposentados pouco cabe dizer

sobre realidades atuais, e velhas histórias
em nada contribuem ou mesmo provocam
interesse! Seria esse o paradigma?!  Pois
vede que, sem um passado firmemente
construído, nada haveria no presente, que
já foi nosso futuro.

Se nossas histórias não transmitem
nada, não possuem leitores, o que seria dos
livros, da própria história da humanidade?

Como temos recebido vários telefone-
mas perguntando sobre o “porque” da nos-
sa ausência na Coluna do Aposentado no
jornal da APCEF, perguntando se havíamos
desistido da colaboração, respondemos que
não! Não desistimos, fomos apenas alijados.

Fomos tolhidos “democraticamente” de
continuar a escrever para a Coluna do Apo-
sentado no JOÃO DE BARRO - jornal da
APCEF, a partir deste ano.

Não nos foi dito nada de consistente,
apenas, através de um telefonema de um
membro da Diretoria da APCEF, fomos

avisados que a página seria reduzida à me-
tade por necessidade de maior espaço para
publicações de outros assuntos.

 Reduzimos nossa matéria, mas,
mesmo assim, lá por maio deste ano,
tivemos a surpresa de não vê-la
publicada e, questionando o moti-
vo, descobrimos, por telefone, que
fomos totalmente descartados, pelo
motivo já citado: falta de espaço
para outras matérias.

Assim, nós, os colaboradores
Beatriz Francisca Borba Gonzaga, Dora
Lúcia Neuberger, Mardir de Fátima
L.P.Kurrle, Luiz Carlos de Aragão e
Manoel Alceri Tibério (“in memorian”),
agradecemos as manifestações de cari-
nho e amizade de todos os colegas que
sentem a nossa ausência.

Mas, não se fecha uma janela sem
que uma porta se abra! Portanto, a partir
de agora, nosso grupo estará aqui, no IN-
FORMATIVO DA AGEA, no Espaço

do Associado, escrevendo e aguardando
pelas histórias e “causos” da nossa cente-
nária CAIXA, que vocês, nossos amigos
e colegas, nos quiserem enviar.

A nossa história, ninguém me-
lhor do que nós mesmos para escrevê-
la e não deixaremos que o tempo apa-
gue nossos passos sem que haja regis-
tro de nossa caminhada.

Aguardamos a tua colaboração,
manifestação ou comentário, através do e-
mail d.lucia@terra.com.br ou entregue na
própria AGEA, informando que é material
para o Espaço do Associado, que trataremos
dele com muito carinho.

Este texto contou com a colaboração

de Dora Lúcia Neuberger, Luiz Carlos de

Aragão, Beatriz Francisca Gonzaga e

Mardir de Fátima L.P.Kurrle.


