Em nome do Arnaldo e todos os familiares, agradeço a todos os
presentes, aos que estao assistindo pelo youtube e Instagram
e as inumeras mensagens e manifestacoes de afeto recebidas.
Vania minha mana querida,
Como falar de alguém que dominava tão bem o poder da fala e do
diálogo…
Usando “ suas palavras”, estamos em busca de RESSIGNIFICAR nossas
vidas, sem a sua ESCUTA, seu APOIO, seu INCENTIVO e CARINHO.
Com as portas da sua casa e de seu coracão sempre abertas, deixou sua
marca registrada como uma mulher:
- AGREGADORA
- ACOLHEDORA e
- GENEROSA
Através do:
seu olhar apurado para o BELO;
Sua paixao pelas flores
Pelos detalhes e pela estética..
por onde passava deixava um lastro de beleza e elegância.
Entre os familiares, amigos e especialmente em sua vida profissional,
manifestava sua fascinacão pelo NOVO!
Sua busca incessante por novos desafios, a inquietava e impulsionava
para a proxima conquista. Envolvida pro inteiro, com brilho nos olhos ,
deixou um legado marcado por ETICA, ALEGRIA, LEVEZA e AMOR.

Em suas bodas de ouro, nos falou muito em GRATIDÃO… hoje somos nós
que agradecemos:
- Obrigada pela oportunidade que a vida nos deu de conviver e
aprender muito com voce;
- Obrigada pela sua familia ( filhos e netos) que voce nos deixou;
- Obrigada pela sua PRESENCA sempre PRESENTE;
- Obrigada pela fala conciliadora e participativa;
- Obrigada pela formacão de tantos profissionais qualificados;
- Obrigada por Mediar Ativamente;
- Obrigada por defender uma Justica Restaurativa;
- Obrigada por TUDO;
- Obrigada por TANTO.
Nesses ultimos meses desse ano tao atipico e conturbado, voce nos
alertou para uma fala:
daqui para frente, o essencial será CUIDARMOS DOS
RELACIONAMENTOS, DA AFETIVIDADE E DO SIMPLES!.. que assim seja!
“Benditos sejam os que podendo ser qualquer coisa em sua vida,
escolhem ser doacão;
Benditos sejam os que tocam nosso coracão com carinho, nos olham com
respeito e nos aceitam inteiros com todos os erros e imperfeicões…”
Bendita seja voce Vania..

Na minha FÉ , tenho certeza que voce foi recebida por DEUS e Nossa
Senhora, a quem eu rezo e peco que continuem te cuidando e acolhendo.

Para finalizar, com muita saudade, busco forca na fala do Felipe, seu neto
de 8 anos, que mostrou ter herdado seu DNA na sabedoria:
“A vida tem coisas boas e ruins, mas a gente tem que erguer o queixo e
seguir em frente”..
Segue em paz , mana querida,,

