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16 ANOS

O primeiro
e legítimo
porta-voz
da região!

Horário de funcionamento:
Segunda a sábado, das 17h às 24h

Desafio do mês

Que  fruto é este?  Veja  como par-
ticipar na página  15

O Enfoque está de luto:

faleceu Mara Mello

(página 7)

Recreio das Acácias elege

nova diretoria da Associação

de Moradores (página 3)

Pão quente
a toda hora

Loja de
conveniência

Combustível
com a

qualidade

Tel. 3629.2727
Rua Flávio Canesin, 15 - Recreio das Acácias

24 horas

Troca de óleo

Moradores pedem mão
única em rua do São José

Pedido já foi feito à Transerp pela Associação de Moradores do bairro (página 3)

Tratamento com acupuntura

sem agulhas, é possível?

(página 11)

Dia 30 de janeiro, sábado, tem Mutirão de
Limpeza e Combate à Dengue. Participe!

(Página 12)(Página 12)(Página 12)(Página 12)(Página 12)



                                                                                                              ENFOQUE RIBEIRÃO SUDESTE                                                                           JANEIRO DE 2016

1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890

ExpedienteExpedienteExpedienteExpedienteExpediente
JORNAL ENFOQUE RIBEIRÃO SUDESTE

www.enfoqueribeirao.com
e-mail: enfoqueribeirao@hotmail.com

Empresa: Edna Marli Farnochi de Oliveira - MEI
CNPJ: 13.625.944/0001-04
Endereço: Rua Domingos Fávero, 424 -  Jardim Roberto Benedetti
   14098-240 - Ribeirão Preto (SP)
   Telefones: (16) 3235.0865 - 99137.9777
Contato:  Eduardo - tel. 99137.9777
Site: www.enfoqueribeirao.com
E-mail: enfoqueribeirao@hotmail. com
Jornalista responsável: Roberto P. Oliveira - MTb. 59.402
Fotos e web designer: Roberto P.O.
Colaboradores: Brasil Salomão, Sérgio Roxo da Fonseca, André Barioni, R.

Dartan, Paulo  Arruda, Mara Mello e Adriane de Oliveira Moscardin
Impressão: Gráfica Spaço
     Rua Santa Rosa, 574 - Tel.: 16 3969 2904
     Ribeirão Preto - São Paulo
Tiragem:  5.000 exemplares.
Editado com o apoio da Associação Comunitária e Cultural do Complexo Urba-

no Sudeste e a colaboração das  Associações de Moradores dos bairros da
região

Distribuição gratuita nos bairros: Jardim São José, Jardim Roberto Benedetti,
Jardim Manoel Penna, Recreio Anhangüera, Recreio das Acácias,
Residencial Greenville e  Condomínios Residenciais Jatobá, Jequitibá, Aroeira,
Paineiras, Laranjeiras, Caimbé, Pitangueiras, Figueira Branca, San Remo
1 e San Remo 2, Bella Città, Bosque das Caviúnas, Parque Renascer,
Parque Rosário do Sul e Parque Romaneto

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade dos autores.

2

Ano de eleições

OPINIÃO - BRASIL SALOMÃO

Teremos, agora, em 2016,
eleições em nível Municipal.
Muito importantes para cada
Município.  Dependerá, exclu-
sivamente, de cada um de nós,
eleger prefeitos e vereadores,
e a eles entregando o governo
de nossas cidades.

Daí porque considero que é
um momento único para que
exerçamos nossa cidadania,
pois nossas escolhas é que in-
fluenciarão os destinos de um
universo de pessoas, no que diz
respeito ao nível de educação,
saúde, meio ambiente, seguran-
ça, logística e transporte urba-
nos, e, principalmente, cuidar de
interesses de forma regional,
agregando cada um dos Muni-
cípios vizinhos.

Independentemente de ser-
mos 'clientes' dos serviços pú-
blicos de forma direta (escolas,
saúde, transporte urbano, etc)
sempre haverá um impacto di-
reto sobre a vida de todos nós,
munícipes.

Daí porque temos que refle-
tir e votar de acordo com a
consciência afastando qualquer
idéia de 'troca' de benefícios por
apoio a um ou outro candidato.
Aqui entra a ideia de EDUCA-
ÇÃO PARA A POLÍTICA,
atividade exercida, hoje, por
poucos cidadãos (caso de Ri-
beirão Preto) que freqüentam
as sessões da Câmara de Ve-
readores, e, depois, dão publi-
cidade às condutas de cada um,
e com mensuração de quem
procedeu melhor, de quem pro-
cedeu bem e de quem agiu de
forma imprópria.  Essa é a
questão: ESTAMOS ELE-

GENDO OS NOSSOS RE-
PRESENTANTES, e que lá
permanecerão   DURANTE 4
ANOS.

Aos vereadores cabe a ela-
boração de projetos de leis,
mas, sobretudo, a aprovação,
ou não, daqueles oriundos do
Executivo,  e ainda têm o de-
ver de  fiscalizarem  as ações
e  as  contas  da gestão  muni-
cipal,  pelo  que  precisam es-
tar  afinados  com os conse-
lhos municipais, estes sim re-
presentando parcelas diversas
da comunidade.

O conceito de EDUCAÇÃO

PARA A POLÍTICA, que de-
veremos seguir, implica em
CONHECER CADA CANDI-
DATO, SABER DA SUA EX-
PERIÊNCIA DE VIDA, IDO-
NEIDADE, FORMAÇÃO
PROFISSIONAL.  É o mo-
mento, pois, de uma atividade
muito forte da imprensa de cada
Município, para pesquisar tudo
que for possível, de cada can-
didato, e dar publicidade.

Necessário, sempre, repisar
que aos eleitos vamos confiar
a responsabilidade da educação
dada à presente e futuras ge-
rações, à saúde dos munícipes,

à segurança  de nossas vidas.
Temos, agora, em 2016, e os

meses passam rápidos, a opor-
tunidade enorme de conhecer-
mos as qualidades daqueles que
irão nos representar.  Da mes-
ma forma, a oportunidade de
afastarmos aqueles que conti-
nuam agindo em causa própria
sem se preocupar com o cole-
tivo.

É como vejo que deve ser.  A
imprensa, e, aí incluindo o nos-
so ENFOQUE, designando
experts para levantar a vida, a
conduta, a capacidade, a ido-
neidade de todos os candidatos,

e publicando, até quando por
possível (há limites da Lei Elei-
toral) os dados obtidos. Sem
paixões. Imparcialmente.

Da mesma forma, além dos
informes que a imprensa possa
nos dar, cada um de nós deve-
rá, dentro da sua área de co-
nhec imen tos ,
analisar os candi-
datos, antes de
dar o voto a um
e outros. Todos
ganharemos com
isso.

Brasil P. P. Salomão é advogado
(brasil@brasilsalomao.com.br)

Num famoso episódio do ex-
traordinário romance de
Dostoievski, o autor cria o diá-
logo dos irmãos preparando o
assassinato do próprio pai, que
segundo eles, era um homem
imprestável.

Um deles argumenta que a
polícia com certeza iria desco-
brir o crime, levando todos eles
para o cárcere. O outro con-
testa dizendo que o crime seria
tão perfeito que nenhuma au-
toridade iria descobrir a identi-
dade de seus autores.

O irmão cauteloso retruca
destacando que se a polícia não
descobrisse, Deus iria mandar
todos eles para o inferno, no fi-
nal de suas vidas. Novamente
o irmão audacioso sentencia

que o argumento era vazio por-
que Deus já não existe.

Nesta hora, temos a frase
mais famosa do romance que,
citada de memória poderia ser
assim escrita: Se Deus não
existe, tudo é permitido. Deri-
vando daí que os irmãos assas-
sinos poderiam matar o pai e
toda e qualquer pessoa do mun-
do dada a impossibilidade de
existir uma regra de conduta
firme proibindo a conduta.

O filósofo do Direito, Hans
Kelsen, a voz mais celebrada e
atacada do positivismo jurídico,
sustentou com extraordinário
argumento que todo e qualquer
ordenamento  jurídico encon-
tra-se submetido a uma norma
colocada fora do sistema que
confere valor a todas as de-
mais. Kelsen batizou a norma
com o nome de "norma hipoté-

tica  fundamental",  afirmando
que  sem  ela  não  existe es-
trutura jurídica.

A norma hipotética funda-
mental espelharia a cultura do
povo, seus anseios, sua forma
de vida, submetendo todas as
regras constitucionais, civis,
penais, administrativas, etc.

Na ausência de uma norma
hipotética fundamental, que
unifica os propósitos históricos
e jurídicos de uma sociedade,
não existiria estrutura jurídica,
razão pela qual tudo seria per-
mitido.

A conclusão do irmão mais
sensato da família Karamazov
muito se aproxima da visão
positivista de Kelsen que, com
certeza, teve parte da vida
destruída pelas tropas nazistas.
Era ele judeu. Perdeu a família
mas conseguiu chegar vivo nos

Estados Unidos onde se tornou
notável dando aulas em univer-
sidades.

A proximidade apontada mira
a possibilidade de romper-se
uma estrutura jurídica em bus-
ca do exercício do poder esta-
tal.

É possível matar o pai sem
ser jogado no inferno? Claro
que sim, desde que não exista
Deus. É possível dar qualifica-
ção diversa do direito para ma-
nejar o exercício do poder pú-
blico? Claro que
sim, desde que
não exista ou te-
nha deixado de
existir a norma
hipotética funda-
mental.

Sérgio Roxo da Fonseca é professor
de Direito e procurador de Justiça
aposentado (roxodafonseca@
gmail.com)

Irmãos Karamazov

OPINIÃO - SÉRGIO ROXO DA FONSECA
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Papelaria - Livraria - Informática

Rua Florêncio de Abreu Rua Marcondes Salgado

Rua Florêncio de Abreu, 845 - Centro
Estacionamentos conveniados nas ruas:

 Florêncio de Abreu / Marcondes Salgado / Américo Brasiliense

LIGUE MEC TOCA 2111 7896 E SOLICITE SEU ORÇAMENTO OU

PELO EMAIL listaescolar@mectoca.com.br

A MEC TOCA ESTÁ MONTANDO AS LISTAS ESCOLARES DE 2016
19.000 ITENS À SUA DISPOSIÇÃO

LISTA  DE MATERIAL DAS ESCOLAS DE SEU BAIRRO,
COMPLETA, SÓ NA MEC TOCA!

NÃO PERCA SEU TEMPO!

Segundo moradores, rua necessita
 de mão única de tráfego

REGIÃO BAIRROS

Desde a inauguração da ave-
nida Dr. Celso Charuri, há mais
de 17 anos, a rua Shirley Maria
Faria é a única rua do Jardim
São José que tem de acesso
direto à referida avenida. Esta
rua tem apenas um quarteirão
de extensão, e é também uma
das opções para quem precisa
se dirigir à Unidade Básica de
Saúde Dr. José Ribeiro Ferreira
(Postinho do São José).

Lourival Scaion, morador des-
ta rua há mais de 22 anos, con-
ta que o tráfego de veículos no
local sempre foi tranquilo, mas,
após a entrega do condomínio
Bosque das Caviúnas, com
mais de 330 apartamentos, hou-
ve um aumento considerável no
fluxo de carros, sendo que mui-
tos em alta velocidade.

Outro fator que fez intensifi-
car o movimento de veículos foi
a implantação, pela Transerp,
de mão única no primeiro quar-
teirão da rua José da Silva
Mello, que era outra opção de
saída do bairro pelos morado-
res, que tiveram, assim, que se

RECREIO DAS ACÁCIAS

Realizou-se em dezembro a
Assembleia Geral para escolha
da diretoria da Associação dos
Moradores do Recreio das
Acácias, que ficou assim cons-
tituída:

- Presidente da Diretoria: Be-
nedito de Souza,

- Vice-Presidente: Flávio
Vicci Amadeu,

- Secretária: Meyre de Car-
valho Barros,

- Tesoureiro: Edson Antonio
Bianchi.

Conselho Deliberativo:
- Presidente: Benedito José

Caturelli,
- Vice-Presidente: José

Eduardo Raposo,
- Secretário: Adriano Luiz

Braga do Carmo.

Metas previstas
Como meta para este início

de gestão o grupo está buscan-
do a finalização da outorga jun-
to ao DAEE do novo poço
artesiano, cobrando junto às
secretarias e autarquias muni-
cipais a resolução dos proble-
mas que se acumulam em fun-
ção não só do desleixo dessas
entidades, mas também dos
proprietários que não cuidam de
seus terrenos, calçadas e lixo,
juntamente com o Departa-
mento de Fiscalização Geral,
Secretaria da Infraestrutura e
Transerp, onde está em estu-
dos a implantação de redutor de
velocidade na Rua Flávio
Canesin, principal via de aces-
so ao bairro.

Eleita nova diretoria da
Associação dos Moradores

A associação tem enviado
circulares aos moradores para
que colaborem fiscalizando os
que jogam lixo e entulho nos

Lixo e entulho

terrenos do bairro, não só mo-
radores como entulho deposi-
tados por moradores dos bair-
ros em torno do Recreio.

Estado deplorável em que se encontra a rua Tereza Nomura Yamada, esqui-
na com a rua Eduardo Mello, atrás do condomínio Residencial San Remo II

utilizar da rua Shirley Maria
Faria para acessar a avenida
Dr. Celso Charuri.

Segundo moradores, esta pro-
vidência da Transerp só atra-
palhou o trânsito no local.

Outra agravante é também a
intensa movimentação de veí-
culos pesados e caminhões que
vêm frequentemente ao bairro
entregar mercadorias no co-
mércio local, e se utilizam da-
quela rua para o retorno  à ave-
nida.

Lombada
O morador Lourival Scaion

informou também que solicitou
a um vereador a interferência
junto à Transerp para que fos-
se instalado um redutor de ve-
locidade – "lombada" – no lo-
cal. Em resposta ao requeri-
mento do vereador, a Transerp
informou que tal procedimento
necessitava  de  estudos sobre
o número de acidentes, e que
só em último caso, esgotadas
todas as  possibilidades permi-
tidas pela engenharia de tráfe-
go, poderia ser adotado.

Perigo para pedestres
Como na via é permitido tra-

fegar nos dois sentidos, a tra-
vessia de pedestres aos poucos
foi se tornando perigosa, prin-
cipalmente pela frequência
constante de pessoas de idade
que se utilizam dos serviços da
Unidade Básica de Saúde.
Com isso, alguns moradores
procuraram o jornal para expor
o problema.

Sem resposta
Em março de 2015, portanto,

há quase um ano, o Enfoque
solicitou à assessoria de im-
prensa da Transerp informa-
ções sobre a possibilidade de
ser implantado sentido único de
tráfego naquela rua, e até hoje
não obteve resposta.

Associação na luta
Matheus Moreno, presidente

da Associação de Moradores
do Jardim São José, informou
que, após diversas solicitações
de moradores sobre o proble-
ma, realizou reunião com a
maioria dos membros da Asso-
ciação, e após aprovada a pro-
posta, oficiou junto à Transerp
sobre a "possibilidade de colo-
car um único sentido na rua
Shirley Maria Faria".

Abusos na contramão
Além dos problemas já expos-

tos, como a rua possui dois sen-
tidos de tráfego, muitos moto-
ristas usam o acesso à avenida
através desta rua de forma in-
versa, ou seja, o local é usado
para entrar no bairro em senti-
do contramão, aumentando ain-
da mais o perigo de acidentes.

Enquanto isso, os moradores
esperam a Transerp providen-
ciar uma solução.

Há horários em que o movimento de veículos no local é intenso e confuso
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AULAS DE REFORÇO

Pedagoga oferece aulas de re-

forço para crianças do pré até

a 4a. série. Tels. 3624.3066 ou

98857.9066. (01/16)

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Trabalho como auxiliar de en-

fermagem. Tenho experiência

com pessoas com portadoras

de Alzheimer. Tratar com Sônia,

tels. 99153.1011 ou

3624.3066. (10/14)

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

S.O.S. Portões contrata auxili-

ar de escritório com experiên-

cia em atendimento e nota fis-

cal eletrônica. Tratar rua

Guarani, 307, Santa Cruz, ho-

rário comercial. (11/15)

BABÁ

Senhora se oferece para traba-

lhar como babá, com experiên-

cia, 2a. a 6a., período diurno.

Tratar pelos tels. 3624.3066 ou

99153.1011. (01/16)

CABELEIREIRA ZEZÉ

Corte masculino adulto e infan-

til = R$ 15,00, tintura masculi-

na = 15,00. Rua Saturnino de

Souza c/ rua Prof. Garibaldi

Biasoli, 285, São José. Tel.

99207.5790. (10/14)

CANETA TINTEIRO - COMPRO

Compra-se caneta tinteiro

Parker, Sheaffer's, etc. Tratar

no tel. 2111.7896, com Bene-

dito ou Ineide. (08-12/14)

CARPINTEIRO

Projetos e execução de telha-

dos, deck, quiosques. Reformas

e limpezas de telhados. Orça-

mento sem compromisso. Júlio

César, tels. 99372.1956 ou

3623.2998. (10/15)

CARRETOS

Disk Frete. Caminhonete aber-

ta. Tratar com Wagner, cel.

98817.4680. (10/14)

ENCANADOR

Serviços de encanamento em

geral. José Perdigão, tel.

8136.8569. (10/14)

FAXINEIRA

Estou a procura de faxina, te-

nho referências. Fone 99268-

8946, Sirlei. (05/15)

LIMPEZA DE SOFÁS

Limpeza e impermeabilização

de sofás com garantia. Márcia:

(16) 99778.5418 e 99148.9175

(www.pannogard.com.br).

(12/16)

MENSALISTA / DIARISTA

Fazemos faxina, temos referên-

cia. Tratar com Sirlei,

99926.8946, ou Paula

99320.6059. (10/14)

PASSADEIRA

Passo roupa em minha residên-

cia, preço a combinar,  faço fa-

xina.  Leandra, 99294.2816.

(10/14)

PASSADEIRA

Passa-se roupas. Tratar com a

Sra. Sirlei, tels. 3617.1857 ou

9268.8946. (10/14)

PASSADEIRA

Passa-se roupas, preço a com-

binar. Possuo referências. Tra-

tar com Dona Maria, tel.

3916.2043. (10/14)

REFORMA DE SOFÁS

Sofás, poltronas, cadeiras, alve-

narias, "sob medida". Falar com

França, tels. 3610.6646 ou

99287.8646. (12/15)

ROÇADAS E PODAS

Roçamos terrenos, podamos

árvores, fazemos calçadas, jar-

dinagem. Contato: Denilson e

Emerson, tels. 98814.8922,

99297.5389 ou 3617.1879. (08/

15)

SALÃO PARA FESTAS

Aluga-se. Tratar com Antonio

Marcos, tels. 3917.2777 ou

99715.0979.

Mestre Andrade
         Martelinho de Ouro

Desamassamos seu carro

sem danificar a pintura!

Martelinho de Ouro
Funilaria e Pintura

Polimento e Cristalização

99191.6168

Rua  Benjamim Cione, 691 - Recreio Anhanguera

CARRETOS

Disk carreto, ótimos preços.

Flavinho, 99287.6425 ou

3617.9188. (09/15)

CASA - JARDIM SÃO LUIZ

Vende-se . Localizada a 30 m

da rua João Penteado e 50 m

da Av. Senador César Vergueiro,

terreno 9 x 20 m. Tratar pelo

tel. 99137.9777.

COACHING

Para estudantes e profissionais.

Marque uma entrevista de ava-

liação sem comprommisso.

Marcos (16) 98176-4300. (08/

14)

COSTUREIRA

Consertos e reformas de roupas

em geral. Rua Domingos

Fávero, 385, Bancários, tel.

99227.1740. (06/15)

CUIDADORA DE IDOSOS

Ofereço-me para trabalhar

como cuidadora de idosos. Ma-

ria de Lourdes, tel. 3917.3235.

(01/16)

CUIDADORA DE IDOSOS

Ofereço-me para trabalhar

como cuid

DIARISTA

Ofereço-me para trabalhar

como  diarista. Tenho referên-

cias. Flávia, tels. 98863.5453

ou 3043.8147. (10/14)

DIARISTA

Trabalho como diarista. Rita,

Jardim Manoel Penna, tel.

99250.7276. (05/15)

ELETRICISTA 24 HORAS

Instalações e reparos, 24 horas.

Daniel, tel. 99205.6004. (10/15)

ELETRODOMÉSTICOS

Conserto microondas, TV LED,

LCD e plasma, bebedouro ele-

trônico e aparelho de som. Sr.

House, 3996.1705. (10/15)

Rua Dr. José Ribeiro Ferreira, 404 - Jardim São José

3617.9416 - 3617.9029

Materiais para Construção

ESPAÇO DO LEITOR

Rotatória inundada

A leitora Dayana Marisol
Corrêa, do  Jardim Manoel
Penna, enviou essas fotos que
mostram a rotatória de acesso
ao Novo Shopping, sob o via-

duto da rodovia Antônio Ma-
chado Sant'Anna, quase toda
inundada durante as fortes chu-
vas que atingiram Ribeirão Pre-
to no dia 14 de janeiro.

HOMENAGEM

Partida precoce
Causou profunda comoção

na região o falecimento, no dia
10 de janeiro, de Antônio Mar-
cos do Nascimento, o  popular
Marquinhos, proprietário da
lanchonete Look Lanches,
ramo em que trabalhou por
mais de 20 anos e era muito
conhecido e respeitado.

Acometido por uma doença
cruel que o levou em poucos
dias, Marquinhos tinha 43
anos, deixou a esposa, que
está grávida de 6 meses, e um
filho de 4 anos.

Que Deus o tenha!
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Massas - Inhoques - Kibe Cru - Frango Assado
Costelinha Assada - Farofas - Feijoada
Dobradinha - Caldos - Carnes Prontas

Agora temos também:
Joelho de Porco, Pernil, Tortas de

Frango e de Palmito, Coxa e Sobrecoxa,

CHARUTO, o delicioso LOMBO
DESFIADO, PERNIL E LEITOA ASSADA

E TORRESMO!

VENHA CONHECER
ESSAS DELÍCIAS!

Rua José da Silva Mello, 55 - Jardim São José
Fone: 3617.1159 - Cel.: 99301.6312

                           Serviços Contábeis
                          Imposto de Renda
                         Orientação Fiscal

Rua Carlos Chagas, 494 - Jardim Paulista
Fones/Fax: 3234.4262 - 3234.4263

Estacionamento Próprio

CONTABILIDADE
DELTA SAÚDE BUCAL

 DR
A REJANE F. BARBIERI MARQUES

 DR. ROBSON MORAIS MARQUES

3629.4949
Rua Thereza Moreira Pastori, 585 Bancários

OOOOO
DDDDD
OOOOO
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TTTTT
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GGGGG
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AAAAA

colocação e manutenção
Orçamento sem compromisso

Júnior

99135.8474
98148.1202

Rua Antônio Borin, 30 - Jardim São José

CALHAS & RUFOS

Fone: 3636.1217 - Fax: 3636.1916
Cel.: 99961.6950

Av. Dr. Francisco Junqueira, 918 - Centro
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OPINIÃO - PAULO DE QUEIROZ ARRUDA FILHO

O outro
ARTE - R. DARTAN

"Estórias" que migram
na Ponte dos Anos

Histórias de um sétimo olhar (40)

Não há sujeito sem o Outro,
afirma a vertente lacaniana da
psicanálise. Como não preten-
do iniciar outra escaramuça
entre as diferentes escolas, vou
me ater apenas à afirmação em
questão. E conjeturar em ter-
mos mais pessoais.

Particularmente, penso que o
Outro é quem me define e
cujas relações que com ele
mantenho me situam no mun-
do. Mas quem é este Outro,
assim, com "O" maiúsculo?
Etimologicamente, a palavra
tem origem no latim alteru (ou-
tro entre dois), ou seja, alguém
que não seja o interlocutor; coi-
sa de Napoleão de hospício.

O Outro é obrigatoriamente
diferente de nós, ele "é o que
não sou" (Sartre, que também
sustenta que "o inferno são os
outros" em 'Entre Quatro Pa-
redes', no qual os personagens
vão parar num Inferno diferente
do clássico, com demônios e
tridentes, e no qual o castigo é
justamente a convivência eter-
na com os ditos semelhan-
tes...), como Heráclito matou na
mosca: acreditava que o Outro
indicava a existência de outros
Eus que não eram dependen-
tes de quem vivenciava a ex-
periência.

Há um pequeno outro, nosso
semelhante, que não deve ser
confundido com o grande Ou-
tro, que é com quem as coisas
acontecem: somos frutos de
nossas interações com pesso-
as, mães, pais, irmãs, irmãos,
parentada, amigos, professores,
e que tiveram sua participação
no processo de nos tornarmos
pessoas. Alguns de nós.

O Outro também pode ser
muarmente visto como "o Ini-
migo", sobretudo em determi-
nadas denominações evangéli-

Começamos quase sempre
com a necessidade do fim,
como nos filmes, nos romances
açucarados, nos contos da ca-
rochinha, para isso existem
Dezembros, em que se edita a
realidade e ensaia os projetos
de novos sonhos. Sonhar é bom,
mesmo se não dormir. Na arte
do cinema isso também acon-
tece, os Dezembros se enchem
de reflexões, e nas conversas
de botequim passam-se a pe-
neira nos filmes do ano findo,
em questão: 2013/2014. Algu-
mas películas do ano 2013 já
foram aqui referendadas, po-
rém, sempre há uma citação
perdida entre um gole e outro,
como BLUE JASMINE do
genial Woody Allen, curiosa-
mente sua primeira história lo-
cada em São Francisco/
Califórnia. Jasmine é uma
socialite que perde a fortuna e
o marido, indo recomeçar a vida
em São Francisco, na casa da
irmã pobre, aliás, ambas foram
adotadas. A sua arrogância
chega a irritar, magistralmente
interpretada pela brilhante atriz
Kate Blanche. Woody Allen
não deixa passar em branco
uma crítica mordaz a socieda-
de americana, sempre com hu-
mor ácido. Dos EUA vamos
para o Brasil, com o que há de
muito bom por aqui, o gênero
documentário, com o filme CI-
DADE CINZA de Marcelo
Mesquita e Guilherme Valiengo.
Uma reflexão sobre a cultura
do Grafite no Brasil e a igno-
rância das autoridades sobre
esta arte urbana,
protagonizados no filme por Os
Gêmeos, Nina e Nunca, entre
outros artistas, famosos e con-
sagrados no mundo. Como um
ziguezague saio do Brasil para
tratar de outra obra peculiar e
porque não dizer oportuna, do
diretor canadense Jason
Reitman que fez o Obrigado
por fumar (2005), Juno (2008)
e Amor Sem Escalas (2009),
sempre trazendo questões so-
ciais pertinentes. A bola ou o
filtro da vez foi a Internet, no
pouco divulgado HOMENS,
MULHERES e FILHOS, livro
de ficção de Chad Kultgen
adaptado para o cinema.  Re-
sumidamente: Um adolescente
abandonado pela mãe; um ca-
sal em crise sexual; uma mãe
superprotetora; outra
superpermissiva; uma menina
bulímia que faz de tudo para
conquistar um garoto mais ve-
lho. Eis os temperos, os ingre-
dientes neste caldeirão de his-
tórias. Vale conferir!

6

cas. Nada que uma boa ida ao
Aurélio não resolva. A ideia de
se culpar o diferente por pro-
blemas cujas causas nada têm
a ver é antiga, basta ver a Ale-
manha nazista e os judeus, que
eram então um "Outro" devida-
mente satanizado e incômodo.

O Outro, seja companheira,
filha, amigo ou o que for, só
pode enriquecer nossa existên-
cia: é através de nossa
interação com ele que cresce-
mos e agregamos valor às nos-
sas vidas.

Acontece, com alguns de nós,
de sermos escolhidos por for-
ça das circunstâncias a perso-
nificar algum tipo de demanda
coletiva e que necessita de um
rosto. Também implica em uma
responsabilidade além da me-
ramente pessoal: afinal, ao agir-
mos em nome de pessoas ou
de algum grupo delas, também
o fazemos em nome do Outro,
sem o qual, aliás, nada aconte-
ceria.

Ainda segundo Lacan, "o in-
consciente é estruturado como
linguagem". Sem dúvida, é o
idioma que utilizamos ao dialo-
gar com este estranho "Outro",
que ninguém é além de nós
mesmos, visto por outros pris-
mas e paralaxes.

Que aceitemos então este
Outro tão necessário em nossa
vida, não na hora de fazer
churrascada, mas nas ocasiões
em tomamos decisões que po-
dem - e vão- nos
afetar.

A propósito, a
espécie humana
é algo muito lou-
co. Vai ver, o
Outro está em
você...

Paulo de Queiroz Arruda Filho é con-
sultor de TI e Secretário de Organi-
zação do PV local

Estabelecido essas referênci-
as, posso migrar para 2014,
direcionando consideráveis in-
dicações deste universo cine-
matográfico. Não há como es-
capar da avalanche de filmes
da série HQ - Marvel, reconhe-
cidamente produções compe-
tentes que agradam aos fãs, e
neste ano veio: O Espetacular
Homem Aranha 2, O Capitão
América 2, Os Guardiões da
Galáxia; nesta sequência de
heróis vieram também boas
animações como: Rio 2, Como
Treinar seu Dragão 2, Frozen -
Uma Aventura Congelante.
Obras que contemplam uma
ampla diversidade de público
através da força produtiva de
Hollywood com seus grandes
Studios. Apesar da qualidade e
valor deste cinema de entrete-
nimento, fica claro o quanto isto
ofusca a possibilidade de se ver
outros tipos de cinema que cor-
rem a margem dos grandes
acontecimentos. Carecemos
então, de um público mais se-
letivo para que outras imagens
adentrem neste universo de di-
vulgação. Portais luminosos
recebem os produtos da Indús-
tria Cultural, enquanto uma ou-
tra cultura de arte se vê pela
janela de um mundo em movi-
mento. Assisto assim longe dos
holofotes filmes como: ELA
(Her) de Spike Jonze, uma obra
futurista em que um escritor
solitário e deprimido apaixona-
se por um Sistema Operacional
chamado Samantha, o que nos
traz questões sobre a nossa re-
alidade moderna em que a vida
está nas mãos dos Sistemas,
quais as implicações disto? In-
divíduos individualizados fazen-
do projeções dos amores na
invisibilidade do meio virtual.
Para ser visto e refletido! Ou-
tro que vi longe da grande mídia,
foi o dos nossos Hermanos,
RELATOS SELVAGENS de
Damián Szifrón, seis histórias
de ações cotidianas que testam
os limites da nossa condição

humana e social, a linha tênue
que separa a civilização da
barbárie. Imperdível! Mais uma
vez nos redemos ao talento do
cinema argentino. E para fe-
char a janela das indicações,
cito duas pérolas do cinema
nacional: O LOBO ATRÁS
DA PORTA e HOJE EU QUE-
RO VOLTAR SOZINHO. O
diretor do primeiro é Fernando
Coimbra, também autor do ro-
teiro que se baseia em fatos
reais, um suspense digno dos
grandes clássicos do gênero.
Um bom filme que não teve o
devido espaço nas grandes
mídias, que como bem sabe-
mos, manipula as informações
de acordo com seu grau de in-
teresse e patrocínio. O outro
filme que encerra esta resenha
reflexiva é uma versão atuali-
zada e estendida do curta-
metragem, Hoje quero voltar
Sozinho do diretor e roteirista
Daniel Ribeiro. Esta obra traz
dois temas tabus na nossa rea-
lidade sociocultural: a Homos-
sexualidade e a deficiência fí-
sica, além do Bullying que ocor-
re. Tudo leve e simples, o filme
surpreende, principalmente por
tratar de temas delicados, como
foi citado na crítica do site
Adorocinema, o filme "...con-
segue fazer um belo tratado de
afetos, sejam eles entre dois
garotos, entre um amigo e sua
amiga ou entre pais e os filhos.
" Para quem não padece do
sentimento de preconceito, vale
conferir esta obra poética e
sensível que foi aclamada pela
crítica.

E lá se vai mais um DEZEM-
BRO de coisas, sem neve e sem
chaminés, mas, com uma boa
dose de imagi-
nação, criando
pontes e atra-
vessando fron-
teiras.

TAKE 40

   Rodolfo Dartan, Professor e Dire-
tor de Teatro, Mímico, Poeta e Com-
positor
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ENFOQUE
Contato:  99137.9777 -  e-mail: enfoqueribeirao@hotmail.com

HOMENAGEM

ESPAÇO FEMININO

Memórias de
Mara Mello

 Eu sei que não é fácil, mas
compreender os propósitos de
Deus muitas vezes pode ser
uma tarefa muito difícil, princi-
palmente quando a tristeza bate
em nossa porta. A sua partida
nos entristece, pois conquistou
muitas pessoas que, assim
como eu,  aprenderam a
admirá-la e ler seus textos com
muita reflexão, pois neles nos
passava ensinamentos de fé,
respeito, harmonia,
evangelização, aceitação, amor
e perdão, entre tantos outros,
como: “sair da zona de con-
forto, deixar a insegurança
e praticar o que aprende”
(texto Mara, dezembro/
2013).

Ensinamentos de pessoas
especiais, aquelas que partem
e deixam um vazio enorme em
nossos corações. Assim, procu-
re sempre carregar as lembran-
ças boas que nos marcaram e
nos ensinaram sempre com
muito amor...  “A vida ofere-
ce um grande desafio e
pede agilidade, o desafio é
exatamente o de preencher
o seu arquivo da memória
universal eterna, aquele que
é único e intransferível e
com estes arquivos montar
quem você quer ser. Em
seguida a vida pede agilida-

Na alegria na tristeza, na saú-
de ou na doença, na riqueza ou
na pobreza, deverei permane-
cer fiel, amando e respeitando,
até que a morte nos separe.

Sim, porque o que Deus uniu,
ou qualquer outro nome dado
ao poder absoluto, ninguém
mais separa, apenas a morte.

Penso que o nascimento é a
aliança perfeita entre o meu
corpo e minha alma.

Durante toda a vida, viverei
muitos amores, começado pela
minha mãe que me protegeu em
seu ventre, como também por
muitas outras pessoas que pas-
sam por mim no decorrer do
tempo, mas apenas um conti-
nuará sendo meu aliado para
todas as vivências que experi-
mentarei ao longo desse cami-
nho.

Meu corpo, meu cúmplice e
fiel companheiro, ao qual devo
honrá-lo,  mesmo quando este
já não tem mais capacidade de
expressar toda a energia eter-
namente jovial do  meu espíri-
to.

Chegará o dia que a separa-
ção será inevitável, porém, en-
quanto isso, devo ter consciên-
cia dos meus procedimentos,
estimulando-o a reagir nos mo-
mentos mais desanimadores.

Como todo casamento, deve
ter harmonia nos afazeres con-

tínuos para que nenhum viva
sobrecarregado e consequen-
temente infeliz, portanto, conto
com a inteligência nata que  nos
dá sinais de insatisfações sem-
pre que houver os dese-
quilíbrios  neste  relacionamen-
to.

Normalmente estes sinais se
apresentam como sintomas fí-
sicos, ou emocionais, devendo
ser observados e tratados com
carinho, sem revolta ou deses-
pero.

Devo estar ciente de quais os
vícios que podem ser elimina-
dos ou controlados para uma
vida mais saudável

Por amor ao meu corpo vale

Até que a morte nos separe*

de para executá-lo porque o
prazo termina sem avisar”
(texto Mara, novembro/
2013).

As reflexões não param.
Pensamos em deixar as coisas
pequenas pra lá, porque per-
dem muito os que a elas se ape-
gam, sobre pedir desculpas e
como o ato de perdoar alivia
nossa alma, e ainda ali sob o
impacto da saudade, olhamos
para frente e refletimos sobre
as palavras boas que gostaría-
mos de dizer a alguém, mas não
falamos. Sobre o abraço que
desejamos dar, e já não está ao
nosso alcance. Então, não dei-
xe para amanhã o que se pode
fazer hoje. Viva intensamente.

O amor nunca morre, ele fica
para sempre em nossos cora-
ções!

“Na memória eterna do
meu espírito, estará regis-
trado, como
num álbum de
fotografia, mo-
mentos incrí-
veis que dei-
xarão muitas
s a u d a d e s ! ”
(texto Mara, agosto/2014,
na íntegra ao lado).

 Adriane de Oliveira Moscardin é ban-
cária e engajada na luta pelos Direi-
tos da Mulher e dos Trabalhadores

a pena o sacrifício de evitar os
excessos que provocam diver-
sos males, e por amor a alma
que habita no meu corpo, vale
a pena me sacrificar um pouco
mais para que minhas células
resistam um longo tempo, a fim
de ajudar meu espírito concluir
seu propósito de alma.

Olho para meu corpo e não
vejo mais a mesma pele viçosa
e brilhante de outrora, nem
mesmo sinto o vigor que alimen-
tava os meus sonhos, mas, ain-
da assim, sinto gratidão.

Um dia este corpo estará
desfeito e como poeira estará
livre, sendo levado pelo vento,
e minha alma estará realizando
novas aventuras, no tempo e
espaço  que não será mais li-
near.

Na memória eterna do meu
espírito, estará registrado, como
num álbum de fotos, estes mo-
mentos incríveis, que deixarão
muitas saudades.

Hoje, enquanto o meu  corpo
físico e minha alma ainda vivem
esta união perfeita, sinto-me
maravilhada e certifico que,
com todos altos e baixos, so-
mos felizes e assim seremos, até
que a morte venha nos sepa-
rar.

* Texto de autoria de Mara Mello,
publicado no Enfoque na edição de
agosto de 2014

Mara Mello nos deixou em 9 de
janeiro de 2015

Uma homenagem e agradecimentos pós-
tumos do Enfoque Ribeirão à Mara
Mello e seus leitores. Mara foi colabora-
dora do jornal por vários anos, com sua
coluna muito lida nas páginas do Caderno
Mulher.  Infelizmente,  não poderemos mais
contar com a riqueza dos seus textos, pois
ela faleceu no dia 9 de janeiro de 2015.

Equipe Enfoque
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GENTE EM DESTAQUE

Roberto P.O., da equipe do Jornal
Enfoque, aniversaria no dia 11 de feverei-
ro

Djalma Gomes de Souto (Índio), do São
José, aniversaria no dia 7 de fevereiro

Andréa Cristina Garcia França, esposa
do Jefferson do bar no São José, comple-
tou 40 anos no dia 6 de janeiro

Valdomiro Castelo, do Jardim Manoel
Penna, aniversariou no dia 24 de janeiro

Cláudio Domingos de Oliveira (Negão),
do Recreio das Acácias, aniversariou no
dia 31 de dezembro

Márcia Regina França, do Jardim Manoel
Penna, aniversariou no dia 21 de janeiro

Aparecida Gallerani Furtado, do Conjunto
dos Bancários, aniversaria no dia 1º. de
fevereiro

Rafael Barioni, do Conjunto dos Bancári-
os, aniversaria no dia 4 de fevereiro

Leilaine Lourenço, do Jardim Manoel
Penna, aniversariou no dia 19 de janeiro

Pedro Ivo Del Vecchio, do Jardim São
José, aniversariou no dia 12 de janeiro

Cidinha Garuzi, do Jardim Manoel Penna,
aniversariou no dia 4 de janeiro

Maria Teresa S. Mesquita Aono, do Jar-
dim São José, aniversaria no dia 5 de feve-
reiro

Edna Marli Farnochi de Oliveira, do Con-
junto dos Bancários, aniversaria no dia 28
de janeiro

José Micas (Mangueira), do Manoel
Penna, aniversariou no dia 13 de janeiro

Vanessa Aono, do Jardim São José, ani-
versaria no dia 27 de fevereiro

Renan Batista Muranaka, do Recreio
Anhanguera, aniversaria no dia 2 de feve-
reiro

João Francisco Alves Correa, do Jardim
Manoel Penna, aniversariou no dia 19 de
janeiro
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ANIVERSARIANTES
Divulgue seu aniversário: enfoqueribeirao@hotmail.com

ESPAÇO FEMININO

GENTE EM DESTAQUE

FEVEREIRO

01 Isabella Ap. Garcia França
01 Micheli Patrícia da Silva
01 Aparecida Gallerani Furtado
02 Renan Batista Muranaka
02 Ana Cláudia da Silva Araújo
03 Rafaella Garcia França
04 Kawan Augusto Canassa
04 Rafael Barioni
04 Betty Meiry G. Cintra
04 Ricardo Vasques
05 Maria Teresa S. Mesquita Aono
06 Valdir de Santis
06 Valentim Santos
06 Sérgio A. Fernandes Brites
06 Carlos Gerônimo Podix
07 Djalma Gomes de Souto (Índio)
07 Valdelice Ferreira
08 Denise Aparecida M. Sousa
09 Mário Alberto Nogueira
09 Roseli Aparecida R. de Andrade
09 Camila Garcia Bachiego
09 Fábio Augusto Menegassi
10 Cícero Bento Nemésio
10 Irineu Tremeschin Filho
11 Ione Silva
11 Roberto P.O.
11 Rodolfo Dartan
11 Cláudio Barreto (Barretinho)
12 Rafael Fernando Gigante
12 João Victor Rocha
13 Genoveva Buroni Ruy
13 Marcela Maria Teixeira Rosa
13 Jéssica Lang Garcia da Silva
13 Carlos Bealdo Guitarrara
14 Caio Sales Biagini
15 Victória Alexandra Taveira
15 Lucas Faustino Del Vecchio
15 Nathália Azevedo
15 Victória Alexandra T. Taveira
15 Maria de Lourdes G. Brunelli
15 Lucas Faustino Del Vecchio
16 Juliana Vitorino
17 Thiago Faustino
17 João Matos Cristóvão
18 Laisla Vitória Bahia
18 Aparecido Augusto Canassa
19 João Gomes Jardim
19 Larissa dos Santos
19 Alberto Gonzaga da Silva
19 Mariana Antonelli de Menezes
20 Débora Pereira Borges Casaroti
20 Andrey Kleber S. Massaro
21 Érica Bernardes
21 Hélio Nogueira
22 Antônio Amaro dos Santos
22 Eric Mariano de Sousa
22 Gabriel Taveira Mazer
22 Maria Aparecida C. Santa Maria
23 Adriane de Oliveira Moscardin
23 Andréia Cristina S. Massaro
23 Isabela Vieira Deruci Alves
24 Júlia Monteiro Rocha
24 Márcia das Graças Berardi
24 Deyla Flávia Bertolazzo
24 Marcos Gutierrez
24 José Roberto da Silva
25 Juliana Micas Granato
25 Alexandre Batarra
25 Clarisse Queiroz Pinho
26 Taís Ramos
26 Thiago Rosa
26 Michela Crescêncio Brunelli
27 Vanessa Marie Mesquita Aono
28 Vera Lúcia Coelho  C. Almadas
29 Natália Cecília Pinho Navarro

JANEIRO

01 Kariny Spindola
02 José Raphael Bahia
02 Devanir de Souza Júnior
02 Fernando Januário Silva
02 Ester Sanches
02 Zilda Célia Macedo Lourenço
03 Jorge Yudi Batista Yamada
04 Sara O. M. Canzian
04 Victor Gabriel Brunelli
04 Ketllyn Gil de Souza Machado
04 Maria Aparecida Garuzi Silva
04 João Paulo B. Cintra
05 Anelise Mapeli
05 Charliane da Silva Rodrigues
06 Alaíde Nogueira Bahia
06 José Renato P.  R. dos Santos
06 Lara Maria Celestino de Souza
06 João Otávio Celestino de Souza
07 Guilherme Cantador
08 Edson Martins Júnior
08 Rosenildo C. Santos
08 Marcelo Lúcio de Menezes
09 Leonardo Marques Barbin
09 Fernanda Gil Machado
09 Thiago Montefeltro Tremeschin
10 Ângelo Marcos F. da S. Perdigão
10 Roberto Carlos Lourenço
11 Luiz Augusto Gonçalves
11 Maria Vitória de Carvalho
11 Anderson Clemente Alves
11 Vanessa Montefeltro Tremeschin
12 Ana Carolina D. A. de Santis
12 Gabriela Pereira
12 Pedro Ivo Del Vecchio
12 Gustavo Henrique Angeloti
13 José Micas (Mangueira)
13 Ellen Carolina de Paula Ferreira
13 Agostinho Dias Campos
14 Poliana Lima
15 Vanessa Pizeta
15 Vivian Cristina Silva
15 Cláudio Ramalho Pereira Júnior
16 Eduardo Marinelli Machado
16 João Vitor Garcia Batista
17 Mariana Rosseto Santana
18 Milena Cardoso
18 José Bernardes
19 João Francisco Alves Correa
19 Leilaine Lourenço
19 Giselly Araújo Santana
19 Mirella Negreiros Rodrigues
19 Zilda Fernanda da Silva
20 Tatiane Marques
20 Marcela Graci Riul
21 Márcia Regina França
21 Maria Helena da S. Campagnoli
22 Fernando Camilo
22 Ana Maria Antonelli de Menezes
23 Ilda de Oliveira Paixão
24 Beatriz Brunelli Cabral
24 Valdomiro Castelo
24 Paulo Sergio Garbi
25 Márcia Rosseto
25 Sonia Vera Cruz
25 Renan Santa Maria
26 Adriana Garcia
26 Nathalia Paixão Damaceno
26 Edilson Santa Maria
28 Janaína Scaion
28 Edna Marli Farnochi de Oliveira
29 Karla Cristina Garuzi Silva
29 Gabriela Miranda Ribeiro
29 Gabrielly Gomes dos Santos
30 Ramon G. Ferreira
30 Rogério Moriyama
31 Antonio Roque Júnior
31 Renata Andréia Gomes

Sr. José Bernardes completa mais um ano de vida
80 anos de puro amor! Esse é
meu pai, José Bernardes, mo-
rador do Greenville, 10 filhos,
sendo 8 biólogicos e 2 do cora-
ção, 23 netos, 12 bisnetos. É o
melhor pai do mundo, pois tem
um coração enorme, e muito
amor para dar nos dar, carisma
é o que não lhe falta, é amado
por todos que o cercam. É uma
dádiva de Deus. Parabéns, pa-
pai, muitos anos de vida e que
Deus continue te abençoando
e realizando seus sonhos, é o
que desejamos, essa família
enorme que Deus te deu!

Camila Garcia Bachiego, do Conjunto dos Bancári-
os, aniversaria no dia 9 de fevereiro

Karla Cristina Garuzi Silva, do Jardim Manoel Penna,
completa 29 anos no dia 29 de janeiro
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Meu bichinho de estimação

ESPAÇO PET MÚSICA

Jéssica e Cassiano, leitores do Enfoque, enviam foto do filho Pedro
com sua cachorrinha Malu, da raça Schnauzer, de 7 anos de idade

10 ESPAÇO FEMININO

Manezinho Araújo,
o rei da embolada

• Medicamentos genéricos com economia
   de até 75% de desconto
• Natura pronta entrega
• Perfumaria completa
• Aceitamos os cartões Visa, Master Good

Card, American, Hipercard e levamos a
maquininha na sua casa com segurança

• Fraldas com preços especiais
• Farmacêutica sempre presente

Loja 2:  3618.1242 - Rua Alfredo Benzoni, 299 - Iguatemi
(marginal da av. Leão XIII)
Loja 1: 3622.5121 - Ipiranga

••••• Trabalhamos com
   o programa da
   Farmácia Popular

Disk entrega

3877.4877

Na cidade do Cabo, em
Pernambuco, no dia 27 de se-
tembro  de  1910, nascia Ma-
nuel Pereira de Araújo, conhe-
cido como Manezinho Araújo.
Era filho de Joventina Pereira
de Araújo e de José Brasilino
de Araújo, um funcionário que
trabalhou durante quarenta
anos na Companhia Great
Western.

A infância de Manezinho foi
passada no bairro de Casa
Amarela, no Recife. Ainda ado-
lescente, ele iria conhecer
Minona Carneiro - um grande
cantador de emboladas que foi
seu professor e incentivador -
e, através dele, veio a se apai-
xonar pela música. Manezinho
Araújo seria um dos maiores
divulgadores e intérpretes da
embolada.

No Rio, entretanto, chegou a
passar fome e, para poder so-
breviver, cantava em cabarés,
onde conheceu alguns músicos
e começou a se apresentar em
programas de rádio, como
cantador de emboladas.

Do final de 1930 até a déca-
da de 1950, Manezinho gravou
mais de 50 discos 78 rpms e
quatro LPs. Suas composições
foram gravadas, ainda, por vá-
rios cantores brasileiros. Com
a Odeon, em especial, ele teve
um contrato de oito anos.

     No Rio de Janeiro, além
de boates e cassinos,
Manezinho trabalhou nas rádi-
os Tupi, Guanabara e Mayrink
Veiga. Quando foi morar em
São Paulo, ele ingressou na
Record.

Cuma é o
nome dele?

Composição:
Manezinho Araújo

Oi, Cuma é o nome dele?
É Mané Fuloriano

Antigamente
Quando a gente se beijava
Num instante separava
Pois o beijo não me ilude
Mas hoje o moço
Quando beija a namorada
Fica de boca grudada
Parece que leva grude
Cuma é o nome dele?
É Mané Fuloriano

E uma moça
Uma perna beliscando?
Fiquei foi suspirando
Disso nunca a gente acha
Mas de momento
Essa moça com bondade
Foi dizendo
E à vontade; minha perna é

de borracha
Cuma é o nome dele?
É Mané Fuloriano

Vi um sujeito discutindo com
a mulé

Pensem lá o que quiser
Mas direito é que eu não

acho
E que por cima
Pouca roupa ela usava
Além disso não gostava de

usar roupa por baixo
Cuma é o nome dele?
É Mané Fuloriano.

Curiosidades sobre os cães
• • • • • O olfato dos cachorros é 1 milhão de vezes melhor do que

o dos seres humanos. O olfato dos cães é um dos melhores da
natureza. Se as membranas situadas no nariz dos cães fossem
estendidas, elas seriam maiores que o próprio cão.

• • • • • A audição dos cachorros é 10 vezes melhor do que a dos
humanos.

• • • • • Castrar seu cachorro pode ajudar a prevenir vários tipos
de câncer.

• • • • • Se não for castrada, uma cachorra pode ter 66 filhotes em
6 anos.
Fonte: Tudo Sobre Cachorros

Algumas de suas músicas
com Fernando Lobo foram
Cuma é o nome dele?, Maria
roxa, Pra onde vai valente?, De
jeito nenhum, Ai, ai, ui, ui,
Carrité do coroné, Vatapá, Amô
de rede, Tamanqueiro, Palma-
tória e Vapô de caragola.Com
Ismael Neto, Manezinho com-
pôs Suspiro que vai e vem; com
Hervê Clodovil, Rua do sol,
Tem dó e A saudade é de ma-
tar; e, com Carvalinho, Ele.

Além da música, Manezinho
se dedicou a pintura, na déca-
da de 60, se tornando um dos
pintores mais reconhecidos no
estilo primitivo puro.

Manezinho Araújo faleceu
em São Paulo, no dia 23 de maio
de 1993.

Cabeleireiro
"O Gênio da Tesoura!"

* Cortes Atualizados Adultos e Crianças

(16) 99269.7650 - 99775.4024
Rua Thomaz Nogueira Gaia, 1748

Jardim Irajá
aladinaraujo@hotmail.com
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A fila do supermercado e o impeachment da presidenta

OPINIÃO - ANDRÉ BARIONI

Eu sempre falo que não sou
petista nos meus textos, mas
isso não tem valor nenhum, eu
sei. Só falo porque aqueles que
leem com seriedade vão me
entender.

O que vale hoje é a análise
da crítica de quem escreve e o
julgamento daquele que lê, isso
quando lê e compreende, o que
não é fácil. Mas quem escreve
está acostumado a ser mal in-
terpretado. A democracia, mal
interpretada, permitiu isso. Sou
eu quem preciso me defender
porque quem leu pode julgar
como bem entender.

Hoje é assim, PT ou PSDB,
impeachment ou não, coxinha
ou socialista, entre outros adje-
tivos, usados para classificar
para dar valor à crítica. Então,
eu vou julgar ao meu modo, não
por adjetivos, mas pelo compor-
tamento. É por isso que eu es-
colhi a fila do supermercado,
não por acaso, mas pelas atitu-
des das pessoas mesmo.

Antes da fila, caso sério e
verídico, gostaria de alertar que
o analfabetismo no Brasil ain-
da é alto e a formação de anal-
fabetos funcionais está acele-
rada. O pessoal pouco estuda
e muitos, que nunca leram uma
vírgula de política, e aqui ex-
presso sobre aqueles que nem

sabem o que um vereador faz,
estão opinando como cães fe-
rozes. Muita calma nesta hora.

As pessoas são livres e po-
dem opinar sobre política, mes-
mo sem estudar, afinal vivem
sob um modelo político e enten-
dem, mesmo que de modo er-
rado, que a política afeta a nos-
sa vida. Não só a política local,
mas também a estadual, a fe-
deral e a internacional. Mas,
nem é levado a sério. Hoje só
conta o federal! Ou seja, o pro-
blema é que as pessoas são
imediatistas e não pensam nas
consequências. Muitos não
pensam na própria atitude e jul-
gam o outro.

Como disse no início desse
texto, é fácil julgar, principal-
mente quando um nome pode
ser responsabilizado por algo.
Você nunca está errado. Você
é o cara! Quem já caiu em um
buraco nas ruas de Ribeirão
Preto, sabe o quanto é
prazeroso xingar, isso se refe-
rindo a um único nome no final
da frase. E da mesma forma
se faz com a presidenta. Se há
motivo para isso, quem sou eu
para questionar a blasfêmia, po-
rém, tenho as minhas dúvidas
sobre a cabeça dela.

Eu sei que quebrar a unha dói,
mas não se pode pedir o

impeachment por isso, muito
menos por corrupção. Se for o
motivo e se eu entender ao pé
da letra, não sobra ninguém.
Vamos prender todos e vamos
deixar os animais soltos. É ób-
vio que a instância é digna de
luta, desde que provada. Mas
ainda não foi e provavelmente
não será. Na nossa política,
acredito que seria impossível
acontecer, porque permitimos
tal façanha de sermos engana-
dos. Não vou me aprofundar
aqui, apenas quero dizer que
atualmente é preciso criar uma
situação para conseguir um
impeachment. E estão tentan-
do, e se isso acontecer é possí-
vel que tenhamos na democra-
cia a linhagem de domínio do
PMDB: presidência, Câmara e
Senado. As questões que sur-
gem são: os espertos do pedido
acompanham as propostas e os
votos desse partido, como tam-
bém a corrupção? Em vista de
um impeachment, quem garan-
te que a economia melhora?
Sim, com certeza as priorida-
des são outras. Onde você se
encontra atualmente, se é que
já se fez essa pergunta? Hoje
todos estão na crise, porém,
com um pedido desses, pode ser
que você, enquanto trabalhador
que é, carregue essa crise nas

costas, beneficiando os empre-
sários, apenas. Veja a legenda
do partido!

No final, muitos nem sabem
o que fazem, apenas reprodu-
zem o nome que carrega a cul-
pa. Só gostaria de lembrar que
na nossa cidade, onde tivemos
muitas pessoas nas ruas, nós
demos continuidade à Câmara
Municipal e à prefeitura nas
últimas eleições. Será que va-
mos lutar de verdade, como
cães ferozes, em 2016?

E a fila do supermercado? O
típico comportamento do "sou
uma pessoa correta que julga
os outros sem olhar para o meu
comportamento". Domingo, de
manhã, no caixa que passa no
máximo 15 itens. Uma fila
enorme, pois abriram apenas
dois caixas deste segmento,
como de costume. A mulher da
minha frente enfurecida com a
da frente dela, que estava com
o carrinho cheio de compras
fica até vermelha de raiva. Dei
razão para ela, até que, após
cinco minutos mais ou menos,
chega o "marido" dela com vá-
rias compras nas mãos. Ou
seja, ela estava na fila guardan-
do o lugar. Criticou o compor-
tamento da outra tendo com-
portamento parecidíssimo. Se
as duas respeitassem as regras

simples de convivência, e não
fossem "corruptíveis", não te-
ria fila e eu teria passado rapi-
damente com os meus poucos
produtos.

Esses comportamentos são
os dos típicos espertos que hoje,
pode ter certeza,
gritam como
cães quando al-
guém os atrapa-
lha. E eu aposto
que também ba-
tem panela!

André Barioni  é  Mestre  em Geo-
grafia (UFU/MG), professor das re-
des pública e privada de ensino
(twitter: @mobilidaderp)

SIM!
Muitas pessoas desconhe-

cem os modos de atuação da
medicina tradicional chinesa
(MTC), e não é raro resumir a
MTC apenas ao uso de agu-
lhas, contudo as terapias
orientais se baseiam no equi-
líbrio orgânico através de
canais de energia que podem
ser estimulados de diversas
formas, por exemplo com
laser, estímulo manual,
magnetos, luz, calor, estímulo
elétrico, dentre outros.

Muitas pessoas possuem receio com o
uso de agulhas na acupuntura, mas na
verdade podemos utilizar várias outras
ferramentas para conseguir o mesmo

ACUPUNTURA SEM AGULHAS?

efeito terapêutico, com isso é possível
tratar de uma forma alternativa todas as
pessoas e inclusive crianças e idosos.

Em 1979, a Organização Mundial de
Saúde (OMS), editou uma
lista com 41 doenças que
apresentaram excelentes
resultados com o tratamento
de acupuntura, dentre elas:
dores musculares e articula-
ções, fascite plantar,
lombalgias e ciatalgias, rinite
alérgica, enxaqueca, tontura,
dentre outros.

VENHA CONHECER NOSSO

ESPAÇO.
Rua Ângelo Guido de Gaitani, 400
Jardim Manoel Penna
Telefone: 3285.1816
Email: contato@visorium.com.br
Saiba mais através de:
www.visorium.com.br
www.facebook.com/visorium

Archibaldo Bonfim, terapeuta da
Visorium, utiliza várias técnicas de
terapias complementares, como por
exemplo, essências vibracionais,
naturopatia,  herbalismo, medicina
tradicional chinesa e outros, de forma
a oferecer indicações terapêuticas
complementares
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HUMOR
O canibal

Finalmente o canibal toma
coragem e decide ir falar com
o pai de Maria. Quer a mão
dela. Muito nervoso, o canibal
fala:

- Vim pedir a mão de sua fi-
lha...

- Quer a mão de minha filha,
não é? Trouxe as alianças?

- Não. Trouxe o facão...

Prova de ciências
Primeiro quesito: defina o

universo e dê três exemplos.
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CONJUNTO DOS BANCÁRIOS

BAIRROS

No sábado, dia 30 de janeiro
acontecerá pelo 5º ano conse-
cutivo mais um Mutirão de Lim-
peza e Combate à Dengue no
Jardim Roberto Benedetti, Jar-
dim São José, residencial
Greenville e Condomínios,
Jequitibá, Jatobá, Rosário do
Sul, Romanetto, Renascer e
Bosque das Caviúnas.

A nossa proposta é somar
esforços nas ações de comba-
te ao mosquito Aedes aegypti,
transmissor da dengue, zika ví-
rus e chikungunya.

Como nos anos anteriores,
uma equipe de moradores vo-
luntários percorrerá as residên-
cias e comércios dos bairros e
condomínios, distribuindo folhe-
to informativo sobre o Mutirão.
O objetivo é orientar os mora-
dores sobre a importância da
limpeza constante, o descarte
de possíveis focos e
conscientizar sobre o perigo da
proliferação do mosquito.

Conseguimos alguns cami-
nhões junto a iniciativa privada
que estarão percorrendo as ruas
dos bairros participantes e com
a colaboração dos moradores,
voluntários e técnicos do setor
de Controle de Vetores, esta-
remos retirando das residênci-
as objetos em desuso e de difí-

cil descarte, que são potenciais
criadouros do mosquito trans-
missor das doenças e esconde-
rijos de animais peçonhentos,
principalmente o escorpião.

Pedimos a colaboração de
moradores da região que pos-
sam participar de forma volun-
tária nesta campanha no dia 30
de janeiro, a partir das 7h da
manhã na sede da AMOJARB
- Associação dos Moradores do
Jardim Roberto Benedetti, onde
as equipes irão se reunir para
orientações sobre a campanha.

Aos moradores dos bairros
citados acima, pedimos que
logo pela manhã deixem de-
fronte às suas calçadas os ob-
jetos de descarte para facilitar
o trabalho dos voluntários que
estarão nesta campanha.

Também orientamos os mo-
radores para que deixem os
voluntários verificarem suas
residências para que possam
estar removendo possíveis fo-
cos criadores do mosquito e
também para que recebam as
orientações corretas para o
correto combate ao mosquito
transmissor destas doenças.

A diretoria da Amojarb agra-
dece antecipadamente a parti-
cipação e colaboração dos mo-
radores.

5o Mutirão de Limpeza
e Combate à Dengue

Obras de reforma do Centro
de Esportes serão retomadas

Após nova licitação da Pre-
feitura Municipal através da
Tomada de Preços 25/2015, a
empresa vencedora para exe-

cução da obra, orçada em R$
228.735,21, será a Construtora
Ribeirânia Eirelli-EPP com
sede na cidade de Ribeirão

Preto/SP.
A Diretoria da Amojarb

acompanha junto à Secretaria
de Esportes os procedimentos
administrativos necessários
para o início das obras.

A reforma contemplará a re-
forma do piso e iluminação das
2 quadras de esportes, ilumina-
ção completa de toda área, re-
forma completa da quadra de
areia e instalação de equipa-
mentos para a prática esporti-
va nestes locais, tais como tra-
ves de gol, rede e outros, insta-
lação de corrimão na escada,
plantio de árvores e paisagismo
do local.

Após anúncio do inicio da 1ª
Etapa das Obras do Parque
Linear Retiro Saudoso em de-
zembro último, obra esta que
valorizará muito toda a nossa
região, anunciamos que está
assegurada a conclusão de to-
das as etapas prevista nesta
obra, que será totalmente
custeada pela iniciativa priva-
da, através de cobranças de
compensação ambiental feitas
pela Secretaria do Meio Ambi-
ente e acordada em TAC fir-
mado entre as empresas envol-
vidas, Ministério Público e
GAEMA.

O Parque contará com
ciclovia, pista de caminhada,
bancos, iluminação, estaciona-
mento, quadra de esportes, área
administrativa, sanitários e qui-
osques.

A Diretoria da Amojarb es-

tará acompanhando junto a Se-
cretaria do Meio Ambiente to-
dos procedimentos referentes
às obras.

Com informações d da Diretoria da
Associação de Moradores do Jardim
Roberto Benedetti

Após nova licitação, obras de reforma do Centro de Esportes serão retomadas

Obras do Parque Linear
Retiro Saudoso estão asseguradas
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JARDIM SÃO JOSÉ

BAIRROS

Eleição da diretoria da Associação

Nossos mais sinceros e pro-
fundos agradecimentos aos 385
moradores pela confiança e
apoio em nossa reeleição, por
estarem sempre com a gente.
Isso nos faz continuar, nosso
trabalho é totalmente voluntá-
rio e com toda humildade digo:
não temos a posição e o prestí-
gio de nossos antecessores,
mas estamos caminhando com

Problemas do bairro

• • • • • CONSERTO DE MÁQUINAS DE VIDROS ELÉTRICOS

Agradecimentos

Houve apenas uma chapa
inscrita para a eleição da Dire-
toria da Associação dos Mora-
dores do Jardim São José,
encabeçada pelo presidente da
gestão anterior. Apesar de ser
chapa única, compareceram
391 eleitores votantes. Foram
apurados 385 votos favoráveis,
4 votos nulos e 1 em branco.

Este comparecimento ex-
pressivo dos moradores de-
monstra a aceitação que
Matheus Moreno vem tendo
junto à comunidade pelo traba-
lho desenvolvido nos últimos
dois anos.

Matheus Moreno foi reeleito para novo mandato de 2 anos à frente da Associação Compareceram 391 eleitores, sendo que 385 foram favoráveis à chapa única

Carlos Alberto, mais conhe-
cido  como "Bugão", foi o gran-
de ganhador em nossa rifa es-
pecial de Natal em sorteio rea-
lizado dia 30 de dezembro, em

Ganhador da rifa de Natal

frente a padaria do Jardim São
José. Parabés, Bugão, e nos-
sos mais sinceros e profundos
agradecimentos a todos os par-
ticipantes que adquiriram a rifa,

e a todo os funcionários do 3°
andar noturno do Hospital das
Clíinicas de Ribeirão pelo apoio
e ajuda! A todos, nosso muito
obrigado!

A Associação de Moradores
busca incansavelmente, e em
todos os meios possíveis, a
melhora de nossa comunidade.
Recorremos aos meios compe-
tentes (secretarias municipais),
à mídia, internet, jornais, e tam-
bém, e principalmente, aos mo-

radores para que façam sua
reclamação através do 156 da
Prefeitura. A situação encon-
tra-se praticamente complica-
da em toda nossa Ribeirão, mas
juntos com certeza podemos
conseguir as melhorias para
nosso bairro.

muita luta, muita humildade e
muito trabalho e por mais 2
anos graças a vocês poderemos
continuar.

Nosso muito
obrigado de todos
os membros da
Chapa Laranja e
Verde!

Matheus Moreno, presidente da As-
sociação de Moradores Jardim São
José
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Marmitas, Marmitex,  Prato
e Comercial no Local

                           3617.9338
Rua Dr. José Ribeiro Ferreira, 304 - Jardim São José

Entregas em
domicílio

Toda quarta e sábado:
FEIJOADA

JARDIM MANOEL PENNA

BAIRROS

Rua Dr. José Ribeiro Ferreira, 384 - Jardim São José

DISK-LANCHES:
3617.2112
3617.9345

LANCHES

PORÇÕES

BEIRUTES

Aluguel de

salão

Aulas de ginástica com o pro-
fessor Robson: às terças e
quintas-feiras, às 7h00.

Aulas da professora Kenia:
início às 19h30, pedido que foi
atendido.

Também temos aulas de dan-
ça com o professor Michel, às
segundas e quartas-feiras. As
aulas são gratuitas, inscrição no
local.

O salão do Centro Comuni-
tário do Jardim Manoel Penna
pode ser locado para festas e
eventos em geral.

Agora contamos com mais 13
jogos de mesa para melhor aten-
der a comunida-
de. Coontato:
Nicélia, através
do telefone
9927.70585.

Informações de Nicélia Marques
Corrêa, presidente da Associação de
Moradores do Jardim Manoel Penna

Aulas de
ginástica
e dança
gratuitas

ARTIGO ESPECIAL - AUGUSTO CURY

Após insistentes pedidos da
Associação de Moradores atra-
vés de ofícios, a Prefeitura
Municipal, através do órgão
competente, finalmente está
atendendo e estão sendo feitas
a limpeza e a manutenção das
praças do bairro.

Praças recebem
manutenção

Confraternização

Praças estavam abandonadas e
tomadas pelo mato

A Associação de Moradores
encerrou o final de 2015 com
uma grande festa de confrater-
nização, que teve uma belo jan-
tar dançante, e contou com a
presença das turmas da ginás-
tica e de moradores em geral.

Os sonhos são como o vento,
você os sente, mas não sabe de
onde eles vieram e nem para
onde vão. Eles inspiram o poe-
ta, animam o escritor, arreba-
tam o estudante, abrem a inte-
ligência do cientista, dão ousa-
dia ao líder. Eles nascem como
flores nos terrenos da inteligên-
cia e crescem nos vales secre-
tos da mente humana, um lu-
gar que poucos exploram e
compreendem.

Muitas pessoas ao longo da
vida confundem sonhos com
desejos. Desejos são intenções
frágeis; sonhos são projetos ela-
borados com critério e respon-
sabilidade. Desejos como o de
ter bons amigos, de ser um bom
aluno, de superar nossa ansie-
dade, de ser um excelente pro-
fissional não têm força para
suportar o calor dos problemas
que batem em nossas portas.
Sonhos, ao contrário, são pro-
jetos de vida, ganham mais for-
ça quando sofremos derrotas
ou atravessamos os vales das
dificuldades. Sonhos precisam
de disciplina, e disciplina preci-
sa de foco, estratégia e esco-
lhas, que, por sua vez, implicam
perdas.

Sonhos sem disciplina produ-
zem pessoas frustradas, e dis-
ciplina sem sonhos produz pes-
soas autômatas, que só sabem
obedecer a ordens.

Cada ser humano tem habili-
dades incríveis, mas poucos as
desenvolvem, lapidam, treinam.
Uns são “torradores” de dinhei-
ro, outros de potencial intelec-
tual. Muitos nasceram em ber-
ço pobre, viveram privações,
não tiveram apoio de nada e de
ninguém, mas usaram suas ha-
bilidades mentais para criar as
próprias oportunidades. Você
tem usado as suas?

As conquistas dependem de

50% de inspiração, criatividade
e sonhos, e 50% de disciplina,
trabalho árduo e determinação.
São duas pernas que devem
caminhar juntas. Uma depen-
de da outra, caso contrário, nos-
sos projetos tornam-se mira-
gens, nossas metas não se con-
cretizam.

Temos que parar de reclamar
de tudo, de culpar os outros por
nossos erros. Temos que saber
que ninguém poderá fazer as
escolhas por nós. Ser discipli-
nados, fazer exercícios intelec-
tuais continuamente para dei-
xar de sermos servos e nos
transformarmos em autores da
nossa história. Nada é tão belo
e relaxante quanto alcançar
essa meta. Devemos nos fe-
char menos e falar mais de nós
mesmos e de nossos sonhos,
sem medo de sermos tachados
de loucos, insanos ou débeis.

Nem sempre os sonhos são
definidos e bem organizados no
teatro da mente. Às vezes nas-
cem como pequenos traçados,
simples esboços, ideias vagas
que vão se desenhando e to-
mando forma ao longo da vida.
Todas as grandes mudanças na
humanidade no campo social,
político, emocional, científico,
tecnológico e espiritual surgiram
por causa dos grandes sonhos.

Claro, é impossível escapar
da rotina. Em muitos momen-
tos ela é um calmante neces-
sário, além de nos ensinar a nos
manter organizados com o nos-
so dia a dia no trabalho. Mas
esses sonhadores passaram
pelo menos 10% do seu tempo
criando, inventando, descobrin-
do.

Realizar os sonhos com dis-
ciplina implica riscos, riscos
implicam escolhas, escolhas
implicam erros. Todos nós pre-
cisamos de muitos sonhos para

atingir o nível de um profissio-
nal que procura a excelência,
amplia os horizontes da inteli-
gência, fica atento às pequenas
mudanças, tem coragem para
corrigir rotas, capacidade para
prevenir erros, ousadia para
fazer das suas falhas e dos seus
desafios um canteiro de opor-
tunidades.

Sem sonhos com disciplina, os
ricos se deprimem, os famosos
se entediam, os intelectuais se
tornam estéreis, os livres se tor-
nam escravos, os fortes se tor-
nam tímidos. A coragem se dis-
sipa, a inventividade se esgota,
o sorriso vira um disfarce, a
emoção envelhece.

Sem sonhos e disciplina, a
vida é como uma manhã sem
orvalho, seca e árida. Eles são
os melhores remédios para cu-
rar frustrações. Se sólidos, eles
podem ter mais eficácia do que
anos de psicoterapia. Eles
reeditam o filme do inconscien-
te e ampliam os horizontes do
desanimado, fazendo renascer
a motivação para recomeçar
tudo de novo.

Nós só realizamos nossos
sonhos com disciplina para nos-
sa carreira profissional se su-
peramos as ideias negativas, se
vencemos a humilhação e se
nos livramos dos tentáculos da
timidez e da baixa autoestima.

Libertemo-nos para sonhar
novos sonhos! Libertemos nos-
sos antigos sonhos presos na
profundidade de nossa história!

Augusto Cury, psiquiatra, psicanalis-
ta, escritor e palestrante, autor mais
lido da década no Bra-
sil, com 50 milhões de
leitores somente no
país. Possui 40 obras de
psicologia aplicada e é
publicado em mais de
70 países. Criador da
metodologia dos cursos
das Escolas Menthes e
do Programa Escola da Inteligência,
empresas pertencentes ao Grupo Edu-
cacional Augusto Cury.

Sonhe com disciplina
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0800 94 04 800

Rua Florêncio de Abreu, 845 - Centro
2111.7896

EMPRESAS AMIGAS DO MEIO AMBIENTE

ECOLOGIA

Que fruta é esta?

As respostas devem ser en-
viadas através do e-mail:
enfoqueribeirao @hotmail.

Desafio
Esta fruta (foto na capa desta edição) é típica do cerrado

no Brasil. O Enfoque quer saber:

Qual o nome desta fruta?

Como participar

Resposta da edição anterior

Nome da fruta:
Macaúba

A macaúba ou macaíba, é
uma palmeira do gênero
Acrocomia originária dos esta-
dos de Alagoas, Pernambuco,
Rio Grande do Norte, Paraíba
e Ceará,  onde ocorre na Mata
Atlântica, tanto na Zona da
Mata como nos brejos de alti-
tude.

Na edição passada pergunta-
mos que fruta era esta (foto).
Houve 8 participações de lei-
tores, sendo que todos respon-
deram de forma correta.

DICAS DE SAÚDE- DR. ADÃO

O engenheiro agrônomo Rafael Mira de Assumpção, morador do condo-
mínio Bella Città, foi o primeiro acertador ser sorteado para receber os
brindes

Gripe
Estou com gripe.  O que que eu faço?

com, ou pelo tel.
99137.9777, até o dia 10 de
fevereiro de 2015.

Entre os acertadores, serão
sorteados três, que receberão
como brindes 1 kit de produ-
tos da Apis Flora e 1 da Mec
Toca.

Na próxima edição estare-
mos publicando a resposta cor-
reta e os  três  primeiros
acertadores sorteados.

Acertadores contemplados
1.Rafael Mira de Assumpção
2. Isabella Borges Grile
3.Thaynan Oliveira

Veja a seguir a resposta cor-
reta.

O Dr. Adão, Médico Clínico
Geral, Mestre e Doutor em
Medicina pela Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto, da
USP, responde que a gripe é
uma virose comum das vias
respiratórias, e que na maioria
das vezes só traz um descon-
forto, mas que pode raramente
se transformar em Pneumonia.

Quando a pessoa pega uma
gripe é acometida de dor no
corpo, crises de espirros e às
vezes vem a tosse.  Isso dura
uns dois a três dias e pronto, a
gripe acaba, mesmo se não to-
mar remédio algum.

Planta que produz a fruta

Mas, e se vier febre e dor no
corpo com tosse e secreção
amarelada? Aí a pessoa preci-
sa procurar um médico, por que
o caso pode ser mais grave e
evoluir para uma infecção dos
brônquios e, nesse caso. ter

uma bronquite.  E se a febre
persistir e vier falta de ar, dor
no corpo e a pessoa ficar pros-
trada, precisa mais cuidado ain-
da. Pode vir a ter Pneumonia.
Aí o caso fica complicado e
uma consulta médica tem que
ser feita imediatamente.

Continuaremos no próximo
número desse jornal, quando
vamos falar em Pneumonia.

Se você tiver qualquer dú-
vida sobre a sua saúde, fale
com o Dr. Adão pelo telefo-
ne (16) 7811-5028 ou
d o u t o r a d a o 2 0 1 6 @
uol.com.br.

O quinto dos infernos
O termo tem sua origem no

período colonial do Brasil e diz
respeito à cobrança de impos-
tos pelo Império Português. O
quinto correspondia a 20% da
produção de ouro da colônia.

O termo era dirigido aos co-
bradores de impostos, que ao
exigir o quinto ouviam algo
como "Vá buscar o quinto nos
infernos".

Desde que o homem passou
a viver em grupo, passou-se a
cobrar uma taxa dos seus mem-
bros.  Podemos constatar esta
prática muito antes de Cristo,
na China, Egito, Índia etc.

Já na idade média, campone-
ses e agricultores entregavam
parte da colheita e os artesões
entregavam criações para os
reis e príncipes, em troca o
governante da comunidade lhe
dava suporte com muralhas
para segurança e estradas para
o transporte dos primeiros pro-
dutos e matérias-primas produ-
zidas.

Imposto e formal provavel-
mente teve origem em Atenas
e Roma, com a distribuição de
serviços públicos e estatais,
como, por exemplo, as formas
primitivas de saneamento bási-
co, educação e artes.

Em tese, o imposto tem um
princípio nobre e lógico, isso
quando aplicado com transpa-
rência e parcimônia, para o bem
estar do povo e de um país e
este não é o que ocorre no Bra-
sil.

Alguns países possuem uma
carga tributaria maior que a
nossa.

A carga tributária do Brasil
perde apenas para a de países
altamente desenvolvidos e que
oferecem serviços públicos de
elevada qualidade como Suécia
(42,8%), Finlândia (44%), Bél-
gica (44%), França (45%) e
Dinamarca (48,6%).

O Impostômetro, que calcula
o valor total pago em impostos,
taxas e contribuições pelos bra-
sileiros, atingiu, pela primeira
vez na história, a marca de R$
2 trilhões em 30 de dezembro
de 2015, segundo dados da
ACSP (Associação Comercial
de São Paulo).

O presidente da ACSP e da
Facesp (Federação das Asso-
ciações Comerciais do Estado
de São Paulo), Alencar Burti,
avalia que, se os recursos fos-
sem mais bem aplicados, "seri-
am mais do que suficientes
para atender às necessidades
de todos os brasileiros".

Um estudo do IBPT reuniu
os 30 países com maior carga
tributária e relacionou o reco-
lhimento de impostos aos bene-

fícios recebidos pela população,
usando o Índice de Desenvol-
vimento Humano (IDH). No
ranking, o Brasil ficou na últi-
ma posição, atrás de países
como Argentina e Uruguai.

Agora, se não bastasse, de-
pois de levar o país para um
verdadeiro caos econômico,
político e moral, o governo
Dilma do PT e aliados, além de
aumentarem os juros
astronomicamente (Taxa
SELIC - 14,25%), quer por que
quer, ressuscitar a CPMF
(Contribuição Provisória sobre
Movimentações Financeiras).

Por outro lado, em nenhum
momento, embora muitas pro-
messas foram feitas, não vimos
o governo enxugar a máquina,
interromper gastos supérfluos,
se empenhar numa administra-
ção transparente e honesta, etc,
etc, muito pelo contrário.

Diante desta
esdrúxula situa-
ção, só nos res-
ta bradarmos: É
para o quinto
dos infernos!

Roberto P.O., membro da equipe edi-
torial

OPINIÃO - ROBERTO P.O.
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HUMOR
O canibal

O canibal entra no restauran-
te, consulta o cardápio e faz o
pedido. O garçom, meio gor-
dinho, anota e depois pergun-
ta:

- Deseja mais alguma coisa,
senhor?

- Sim. Um branco seco.

Coincidência
- Acho que eu lhe conheço

de algum lugar.
- É verdade. Eu vou lá de vez

em quando.
quatro e meio?

Nana, nenê
O  homem da caverna vai

botar o filho, o menino da ca-
verna, para dormir. O menino
da caverna se deita e pede ao
pai:

- Pai, agora me conta uma
pré-história, conta.

Mão boba
No cinema, ouve-se uma voz

de mulher:
- Quer tirar essa mão boba

daí seu safado? (Pausa.) Não,
você não. Estou falando é com
esse aqui do outro lado.



                                                                                                              ENFOQUE RIBEIRÃO SUDESTE                                                                           JANEIRO DE 2016
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 Fotos: Roberto P.O.

HUMOR

Rua Nelo Minghe, 147
Conjunto dos Bancários

Fones:
3877.8763 - 9215.1767

9215.1476

E os problemas por aí continuam os mesmos

Marcha lenta
Dois baianos preguiçosos

descem do ônibus e vão andan-
do pela rua. Depois de anda-
rem uns quinhentos metros, um
deles se volta e dá um tremen-
do chute em algo que se mo-
via bem atrás deles.

– Que foi? – perguntou o ou-
tro baiano.

– Já estava ficando impaci-
ente. Essa tartaruga vinha se-
guindo a gente desde a parada
do ônibus.

No cinema
Mal a luz do cinema se apa-

ga, o jovem casal começa a
maior agarração. É mão aqui,
mão ali, beijos ruidosos, funga-
dos, grunhidos. E isso não
pára. Na fila de trás, uma dis-
tinta senhora, incomodada com
aquele descaramento todo, fala
bem alto:

– Tem gente por aí que vem
pro cinema só pra fazer
safadeza. Devia ir era prum
motel.

O rapaz volta-se para a se-
nhora e diz:

– Convence ela, convence,
moça. Convence ela pra mim,
pe-la-mor-de-Deus.

A vidente
Era uma vidente extraordi-

nária. Não só previa o futuro
com precisão como era capaz
de ver o passado. Certo dia,
um cliente foi testar a compe-
tência dela e perguntou:

– Onde está o meu pai ?
– Ele está na piscina do clu-

be com duas mulheres.
"Essa mulher é uma

impostora. Todos sabiam que
o pai dele estava morto", pen-
sou ele. Mas, por via das dúvi-
das, ele fez mais uma pergun-
ta.

– Onde está o marido da mi-
nha mãe?

– O marido da sua mãe está
morto, mas seu pai acaba de
sair da piscina com as duas
mulheres.

Comprando presentes
Um homem entra na loja e

pede à bela vendedora um par
de luvas.

– É um presente pra minha
mulher, mas não sei qual o nú-
mero, qual o tamanho.

– Não tem problema – diz a
vendedora. – O senhor pode
comparar o tamanho das mãos
dela com o tamanho das mi-
nhas, não?

– Claro. As mãos dela são
um pouquinho maiores que as
suas.

A vendedora calça uma das
luvas e diz:

– Veja estas aqui: são um
pouco maiores do que as que
eu uso. Com certeza vão ca-
ber nas mãos de sua mulher.

– Ótimo. Eu vou levá-las.
– O senhor quer mais algu-

ma coisa?
– Quero sim. Também vou

levar uma calcinha e um sou-
tien. Mas não me lembro do
número.

Premonição
O português arrumou um

emprego de manobrista num
restaurante. Logo chega o pri-
meiro cliente para retirar o car-
ro...

– O Celta preto.
– Tá sim... acho que vai

choveire!

De olho na região


