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16 ANOS

O primeiro
e legítimo
porta-voz
da região!

Desafio do mês

Que  fruta é esta? (Atentar para o tamanho).
Veja  como participar na página  15

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

O primeiro turno das eleições de 2016 acontecerá no dia 2 de outubro, quando já ficarão

definidos os candidatos eleitos a vereador. Saiba como escolher o seu candidato (página 3)

Está aberto o cadastramento
para a Educação Infantil nas
escolas municipais (página 6)

Como escolher o seu
candidato a vereador?

Associação de Moradores do
São José oferece vários

cursos gratuitos (página 13)
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Sérgio Moro - Críticas

OPINIÃO - BRASIL SALOMÃO

Hermes e Afrodite

OPINIÃO - SÉRGIO ROXO DA FONSECA

Não são minhas, apenas, as
críticas às condutas do Juiz
Federal Sérgio Moro quando
usa da caneta para restrição da
liberdade e para outros cons-
trangimentos que faz aos cida-
dãos.

Em artigo recente, nesse
mesmo espaço, transcrevi as
fortes admoestações que o Mi-
nistro Gilmar Mendes fez, quan-
do da análise das posturas do
Juiz Moro, no caso
BANESTADO, ocorrido há 4
anos.  Em transcrição parcial
se lembra do seguinte trecho da
decisão do Supremo Tribunal
Federal, analisando um habeas
corpus onde o COATOR era o
Juiz Moro: “Atua com inequí-
voco desserviço e desres-
peito ao sistema juris-
dicional e ao estado de di-
reito o juiz que se irroga de
autoridade impar, absolutis-
ta, acima da própria justiça,
conduzindo o processo ao
seu livre arbítrio, brandando
sua independência funcio-
nal”.  E, mais adiante: “REVE-
LAM-SE ABUSIVAS AS
REITERAÇÕES DE PRI-
SÕES DESCONSTIUÍDAS
POR INSTÂNCIAS SUPE-
RIORES E AS MEDIDAS
EXCESSIVAS TOMADAS
PARA SUA EFETIVAÇÃO,
PRINCIPALMENTE O
MONITORAMENTO DOS
PATRONOS DA DEFESA,
SENDO PASSÍVEIS, IN-
CLUSIVE, DE SANÇÃO
ADMINISTRATIVA.”.  Ain-
da destacamos da decisão: “O
Tribunal tem-se manifesta-
do várias vezes em relação
a essa questão, que O JUIZ

Hermes foi um dos deuses
mais antigos da Grécia. E a
complexidade de sua história
gerou uma visão caleidoscópica
da sua individualidade. Filho das
relações de Zeus com Maia,
logo cedo furtou quarenta va-
cas de seu irmão Apolo, sendo
logo depois perdoado. O seu
nome é uma fonte criadora de
muitos vocábulos espalhados
até hoje em vários idiomas.

Na Grécia tornou-se patrono
dos ladrões, dos viajantes, das
estradas, dos comerciantes e
até mesmo dos astrônomos.
Nas antigas estradas, a sua es-
tátua indicava o caminho a ser
tomado pelos viajantes. Cuida-
va também de guiar as almas
destinadas ao inferno.

Data de 1.300 a. C. os traba-

É ÓRGÃO DE CONTRO-
LE NO PROCESSO CRI-
MINAL. TEM UMA FUN-
ÇÃO ESPECÍFICA. ELE
NÃO É SÓCIO DO MINIS-
TÉRIO PÚBLICO E, MUI-
TO MENOS, MEMBRO DA
POLÍCIA FEDERAL...

Agora, faz poucos dias, o
Supremo Tribunal Federal  ne-
gou o pedido de habeas corpus
dos ex-deputados André
Vargas e Luiz Argolo, contra
suas prisões decretadas pelo
Juiz Moro, mas, também, com
crítica à conduta do mesmo
magistrado.  O Ministro Teori,
relator do caso, ao reproduzir

trechos das decisões do Juiz
Moro ressaltou que, ao fazê-lo,
não era indicativo de que
concordava com todos os
fundamentos da decisão, e,
literalmente escreveu (foi
acolhido por unanimidade
pela Corte Suprema): “Há
vários fundamentos, como
por exemplo decretar prisão
para não obter mandato par-
lamentar, obviamente não faz
o menor sentido. Ou para
impedir que atue na vida
pública...”

O que se pode colher de tais
manifestações, fortes, nascidas
do Supremo Tribunal Federal

em relação aos atos constran-
gedores que o Juiz Moro ado-
ta: é que o mesmo usa o po-
der da TOGA, acima da lei,
mais parecendo membro do
Ministério Público e Agen-
te da Polícia Federal!

Infelizmente, hoje, a impren-
sa que tomou partido em favor
do impedimento da Presidente
Dilma, sobretudo a Rede Glo-
bo, os jornais O GLOBO,
ESTADÃO e FOLHA DE
SÃO PAULO, para citar os de
maior circulação, e a revista
VEJA, omitem as críticas, nas-
cidas no próprio Poder Judiciá-
rio, na Corte Maior que é o

Supremo Tribunal Federal, pas-
sando ao público leitor e
televisivo, em geral, que o Juiz
Moro é uma vestal.  O que não
é verdadeiro!!!

Como diz a
poética letra mu-
sical: ‘tudo pas-
sa, tudo passa-
rá”, ou até com
mais proprieda-
de o imortal po-
eta mineiro/brasileiro,
CARLOS DRUMMOND:
“EU PASSARINHO, ELES
PASSARÃO”.

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

lhos realizados por um filósofo
conhecido como Hermes, o
trismegisto, vocábulo que sig-
nifica "três vezes grandes".
Teria escrito trinta e seis livros
de filosofia e seis de medicina.
A extensa obra, denominada
"Corpus Hermeticum", desapa-
receu, acreditando-se que te-
nha sido levada para o Egito.
Muitos afirmam que o deus
Hermes é mesmo Hermes, o
trismegisto.

As obras perdidas de
Hermes, denominadas "Corpus
Hermeticum", eram de dificíli-
ma leitura porque "fechadas".
Poucas pessoas conseguiam
entender. São conhecidas tam-
bém conhecidas como obras
herméticas.

Em Roma mudaram o seu
nome para Mercúrio, que, como
o grego, está sempre por toda
parte. É confundido também
com Toth, o egípcio. Quando
inventaram o termômetro, de-
ram ao metal, que o habita, o
nome de mercúrio, já que o
deus  Mercúrio  está sempre
se  movimentando. Portanto é
o  Hermes mercurial quem
marca  a  nossa temperatura
no termômetro.

A estátua de um busto sem
braços chama-se "herma" até
hoje, porque muitas vezes o
deus Hermes é esculpido sem
braços. Os pacotes, entre ou-
tros, de leite pasteurizado vêm
sempre "hermeticamente" fe-
chado, vale dizer, fechado pelo
deus Hermes.

Estive em um museu na Tur-
quia, numa época em que estu-
dava Hermes. O museu esta-
va vazio de visitantes. Contin-
ha estátuas de pedras rustica-
mente lapidadas. Perguntei a
um senhor se havia alguma es-
tátua do Hermes.

Respondeu que não. Tinha
uma estátua da filha de
Hermes. Levou-me até lá. A
estátua de pedra figurava uma
mulher levantando a saia e exi-
bindo seu órgão sexual que não

era feminino, mas masculino.
Uma mulher com órgão sexual
masculino na antiguidade?

O guia respondeu que aquela
estátua representava a filha de
Hermes com a Afrodite, de
nome Hermafrodita. Aprendi
então que a palavra, muitas
vezes de origem ignorada, é o
mais antigo
vestígio da
misteriosa e
maravilhosa
história da
humanidade.
Mais ainda:
no subterrâ-
neo de todas as frases a sem-
pre um sentido alegórico ocul-
to.

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

Vereador Normando Celestino - CNPJ 25.883.692/0001-94
Jornal: CNPJ 13.625.944/0001-04 - Valor: R$ 250,00
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ELEIÇÕES 2016

Dicas para escolher o seu
candidato a vereador

Moradores reclamam
de buracos nas ruas

• • • • • CONSERTO DE MÁQUINAS DE VIDROS ELÉTRICOS

PALAVRA DO LEITOR

Ninguém escolheria uma pes-
soa tímida para ser vendedor
em sua loja. Tampouco contra-
taria um funcionário que tem
dificuldade em fazer contas
para tomar conta do caixa. Do
mesmo modo, não podemos nos
aventurar a escolher um vere-
ador sem saber quais sãos suas
funções e o que ele não pode
fazer!

Escolher um vereador não é
uma tarefa simples que possa
ser resolvida em poucos minu-
tos. Podemos e devemos ava-
liar os programas de todos os
candidatos a prefeito. No en-
tanto, para escolher um verea-
dor, esta empreitada é inviável.
Segundo o site www.
eleicoes2016.com.br/candida-
tos-vereador-ribeirao-preto -
sp/, temos este ano em Ribei-
rão Preto 571 candidatos a ve-
reador. É um número bastante
alto e ninguém tem tempo hábil
para avaliar tantos candidatos.
Por isso seguem para você, elei-
tor, algumas dicas para a esco-
lha do seu candidato.

O vereador é eleito pelo sis-
tema proporcional de votos
para ser membro do Poder
Legislativo Municipal, a Câma-
ra Municipal, para um período
de 4 anos.

As principais funções do ve-
reador são:

1. legislar:
– aprimorar as leis na esfera

municipal
– votar projetos de leis
2. fiscalizar
– fiscalizar os gastos públi-

cos, inclusive os do prefeito e
seus secretários

– encaminhar denúncias
– participar de CPIs (Comis-

sões Parlamentares de Inqué-
rito)

3. representar a população
– servir como ponte entre as

demandas da população e a
prefeitura

Vereador não tem competên-
cia para:

1. Realizar obras e serviços.
Como, por exemplo:

– Asfaltamento de ruas,
tapagem de buracos;

– Construção, reforma ou
modificações de quadras espor-
tivas;

– Saneamento básico (distri-
buição de água encanada, es-
goto);

– Construção de escolas, cre-
ches, hospitais, casas popula-
res;

– Distribuição de cestas-bá-
sicas;

– Iluminação de ruas, praças,
avenidas;

– Abertura de novas ruas;
– Segurança pública, sua

ampliação ou modificação ad-
ministrativa.

Dicas para escolher seu
candidato:

Escolha primeiramente um
partido político. Eles tem gran-
de peso e importância no pro-
cesso eleitoral.

Analise as ideias desse parti-
do e as coligações que ele fez.

Faça uma lista de candidatos
e verifique as propostas.
Priorize aqueles que apresen-

tam programas com informa-
ções objetivas e quantitativas,
que possibilitem uma cobrança
efetiva das promessas feitas;

Se ele estiver prometendo o
que não pode cumprir (promes-
sas fora das competências le-
gais), risque o candidato da sua
lista;

Se ele já foi vereador, infor-
me-se sobre seu desempenho
no último mandato;

Cuidado com políticos que
mudam de partido no meio do
mandato e não abandonam o
cargo. Eles dependem do apoio
do partido para serem eleitos e
estão sendo infiéis à confiança
depositada nas eleições;

Evite escolher candidatos
apenas porque ele é bonito(a),
famoso(a) nem faça o voto de
“protesto”. Esse tipo de voto
pode arrastar anônimos e inde-
sejáveis para nos representar
na câmara.

Votos nulos ou em branco não
anulam a eleição, apenas redu-
zem o quociente eleitoral faci-
litando a eleição dos mais vo-
tados.

Usando os critérios sugeridos
você poderá separar minima-
mente os candidatos entre os
mais e os menos aptos. Será
necessário depurar ainda mais
a lista para escolher o candida-
to mais preparado para lhe re-
presentar. Depois de escolhido
o candidato, aproveite e faça
uma cola para o dia das elei-
ções!

(Fonte:www.votoconsciente.

org.br)

Dois moradores do condomí-
nio Residencial Jatobá entraram
em contato com o Enfoque
para demonstrar sua revolta
com os buracos existentes no
asfalto das ruas próximas ao
condomínio.

João Paulo Freiria escreveu:
"É com grande indignação que
convivemos diariamente com
essa situação em torno do Con-
domínio Jatobá. Por favor, mos-
tre essa vergonha. Estou acio-
nando outros órgãos de impren-
sa e pela credibilidade do Jor-
nal Enfoque gostaria muito des-

sa cobertura. Obrigado".
O outro morador, Fábio

Batistella, informou: "Acabo de
abrir 2 protocolos de número
79906-5 e 79910-3 através do
telefone156 - SAM (Serviço de
Atendimento ao Munícipe - da
Prefeitura Municipal, solicitan-
do o conserto nos buracos da
rua Anselmo Marques
Rodrigues, atrás da Igreja São
Miguel Arcanjo, e outros nas
ruas João Mobiglia e Maria
Maso Bariza, próximos à As-
sociação de Moradores do Jar-
dim Roberto Benedetti".

Excesso de buracos no asfalto oferece risco aos motoristas e danos aos veículos
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A LIMPADORA
Limpeza, higienização e

impermeabilização de estofa-

dos em geral (bancos de carros,

tapetes, carpetes). Orçamento

sem compromisso. Tels.

99285.0042 ou 99602.4857.

(05/16)

AULAS DE PIANO
Professor formado na USP. Tra-

tar pelos tels. 3236.9253,

99245.9492 ou 99719.9011.

(05/16)

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)

AULAS PARTICULARES
Aulas particulares em domicí-

lio de Física e Matemática, en-

sino médio, pré-vestibular, su-

perior. Larga experiência. Prof.

Paulo. (16) 3446 3133 (email:

pauloegita@gmail.com). (12/

16)

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)

BOLOS
Confecciono bolos de vários sa-

bores. Interessados falar com

Glorinha, tel. 99182.2610. (08/

16)

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 TELHADISTA
Tratar com Júlio César Manoel,

tel. (16) 99372.1956. (03/16)

CARRETOS
Pequenos carretos, pequenos

preços. Fiorino Baú. Marcelo,

tels. 3917.0640 ou 99163.0902.

(07/16)

CARRETOS
Disk Frete. Caminhonete aber-

ta. Tratar com Wagner, cel.

98817.4680. (10/14)

FAXINEIRA

Estou a procura de faxina, te-

nho referências. Fone 99268-

8946, Sirlei. (05/15)

FOGÃO - AR CONDICIONADO

Instalação, conserto e manu-

tenção. Reparo e instalação,

cano de cobre. Marcelo, tels.

3917.0640 ou 99163.0902. (07/

16)

HOME CARE CUIDADORES

Oferecemos tranquilidade para

o paciente e familiares.

Gutemberg e equipe, tel.

3236.5520. (10/16)

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, 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)

RENDA EXTRA

Quer ganhar uma renda extra,

trabalhando nas horas vagas?

A renda vai de R$ 600,00 a R$

2000,00, em pouco tempo. Fa-

lar com Eunice, tel.

98219.1680. (08/16)

SALÃO PARA FESTAS

Aluga-se. Tratar com Antonio

Marcos, tels. 3917.2777 ou

99715.0979.

CARRETOS
Disk carreto, ótimos preços.

Flavinho, 99287.6425 ou

3617.9188. (09/15)

CASA BANCÁRIOS
Vendo casa com 3 dormitórios,

sala, cozinha, banheiro, área de

serviço, garagem, quintal gran-

de. Tratar com Maria, tel.

98157.0355. (08/16)

CRIAÇÃO DE FESTAS
Faço Bonecos e Lembranças

para Festas ou Aluguel dos mes-

mos em Feltro, EVA. Contato:

Denise, tel. (16)  98132. 2954.

(07/16)

CUIDADORA DE CRIANÇAS
Cuido de criança a partir de 5

anos. Tratar com Isabel, tels.

99187.1261 ou 98824.2945.

(07/16)

CUIDADORA DE IDOSOS
Ofereço-me para trabalhar

como cuidadora de idosos. Ma-

ria de Lourdes, tel. 3917.3235.

(01/16)

CUIDADORA - DIARISTA
Ofereço-me para trabalhar

como cuidadora (tenho experi-

ência), ou como diarista. Tra-

tar com Sônia, tel. 99153.1011.

(07/16)

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)

ENCANADOR
Serviços de encanamento em

geral. José Perdigão, tel.

8136.8569. (10/14)

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

3617.9416 - 3617.9029

Materiais para Construção
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HUMOR
Arquiteto no inferno

O arquiteto desceu aos portões do inferno e foi admitido.
Mal havia chegado, já estava insatisfeito com o baixo nível de

conforto do inferno. Logo começou a fazer projetos e várias
obras de benfeitorias tomaram início. Pouco tempo depois já
havia no inferno ar condicionado, banheiros reformados e esca-
das rolantes...

O arquiteto era um cara muito popular por lá.
Um dia, Deus chamou o diabo ao telefone e perguntou, ironi-

camente:
- E então, como estão as coisas aí embaixo?
E o diabo respondeu:
- Uma maravilha! Agora temos ar condicionado, banheiros

reformados, escadas rolantes, isso sem falar no que o nosso
arquiteto está planejando para breve!

Do outro lado da linha, surpreso, Deus exclamou:
- O quê!?! Vocês têm um arquiteto aí? Isso foi um engano!

Arquitetos nunca vão para o inferno. Mande-o subir aqui, imedi-
atamente!

O diabo respondeu:
- Sem possibilidade! Eu gostei de ter um arquiteto e continua-

rei mantendo-o aqui.
Deus, já mais irritado, fala em tom de ameaça:
- Mande-o para cá, agora, ou tomarei as medidas legais ne-

cessárias.
Eis que o diabo soltou uma gargalhada:
- Onde você vai arrumar um advogado?

Cruzamento

O padre recém chegado na paróquia do interior encontra na
estrada uma menina de uns seis anos, puxando uma vaca.

- Onde vai, minha menina?
- Vou levar a vaca para cruzar com o touro do Seu Zé.
O padre escandalizado, imaginando a cena que a menina iria

ver, tentou demovê-la:
- Será que seu pai não poderia fazer isto?
- Não. Tem que ser com o touro mesmo...
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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 colocação e manutenção

Orçamento sem compromisso

Júnior

99135.8474
98148.1202

Rua Antônio Borin, 30 - Jardim São José

CALHAS & RUFOS
ANUNCIE NO JORNAL

ENFOQUE
RIBEIRÃO
SUDESTE
99137.9777

enfoqueribeirao@hotmail.com

S.O.S. PORTÕES

3995.2255 - 99133.9299
Rua Guarani, 307 - Santa Cruz

e-mail: sosportoes@terra.com.br

* Interfones

* Alarmes

* Câmeras

* Cercas Elétricas

* Automação
  de Portões

Consertos de
equipamentos

Aceitamos
seu usado

Entregamos
em  sua casa

Somos
representante

autorizado

"Só a S.O.S. portões vende controles a preço de fábrica!"
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OPINIÃO- R. DARTAN

Estórias de uma história desconstruída (3)

Por fora da curva
Ah! Quantas fantasias foram

criadas sob a ideia de um povo
pacífico! Quanto se fabulou na
didática conveniente, página a
página! Como esquecer o que
se aprende na oralidade, na
experiência sentida na carne?
Virou-se um século que já foi
tarde, mas que ainda era cedo
para aplacar a cobiça. Conta-
se agora XVII. Vimos a deban-
dada de indígenas mata à den-
tro, os que ficaram foram
catequizados e destituídos de
sua cultura, enquanto os afri-
canos traziam seus cultos e
hábitos em meio ao dos euro-
peus que impuseram os seus.
A floresta já não era a mesma,
no espaço das madeiras que
saíram porto afora, chegavam
outros plantios e modos alimen-
tares, como porco, por exem-
plo. As capitanias se fortalecem
bem como as disputas
territoriais com espanhóis, fran-
ceses, ingleses e holandeses.
Ah! Que terra rica! Que olha-
res foram esses debruçados
sobre nós? Um caldeirão de
gente, tanta mistura, capaz de
sobrar um ninguém. Mas, va-
mos saber o que pensavam os
olhos que por aqui chegavam.
Lá, no já prospero continente,
regia-se acordos para domínio
e expansão de riquezas, em
nome de uma fé ou a pretexto
dela, porém havia desacordos,
e devo recordar que já estavam
divididos entre católicos e pro-
testantes, a ponto de sangra-
rem, não muito diferente do
sague e suor que por aqui rola-
va. A Inglaterra Elisabetana
também cobiçou o nosso berço
ao saber notícias que vinham de
uma rica e doce capitania cha-
mada de Pernambuco. E o as-
sunto viajou nos ventos até os
holandeses, no entanto a frota
inglesa age primeiro, curiosa-
mente com certo auxilio holan-
dês, contado na história como
a "Expedição Pernambucana
de Lancaster", isso antes da
virada do século, em 1595. O

que resultou disso na conta do
que se sabe em livros, é que no
tempo de um mês a frota
retorna carregada de açúcar,
pau-brasil e algodão, mercado-
ria de grande valor, configuran-
do um sucesso militar e finan-
ceiro. Os ingleses não sairão de
cena. Retorno rumo ao prota-
gonista holandês que há chegar.
Ensaios de expedições holan-
desas se deram com muitas
perdas até que em 1624 che-
gam a Salvador, só que, no es-
paço de um ano são expulsos
pela armada espanhola confor-
me conta a história. Seis anos
se passam, e com olhos volta-
dos para a mais rica capitania
do Brasil colonial, mais preci-
samente Olinda, é que uma cu-
riosa página histórica se
descortina, contada e pouco
refletida, singular passagem da
nossa desconstrução. Consu-
mado o domínio da região sob
financiamento da Companhia
da Índias Ocidentais, um gover-
nador de origem alemã é de-
signado para administrar esta
Nova Holanda, o Conde Mau-
rício de Nassau, único nome a
ser considerado nessas linhas.
A invasão e domínio foi em
1630 e em 1637 chega o
governante que escolhe o Re-
cife como capital, para período
curto, porém significativo. O
interesse principal era contro-
lar a produção de açúcar e che-
gar a hegemonia na Europa. Em
pouco tempo amplia-se o terri-
tório que foi do Ceará a foz do
rio São Francisco, em Sergipe.
Nassau caracteriza-se por
manter relações pacíficas com
o poder colonial, pois tinha pro-
pósitos para além da cegueira
dos ignóbeis exploradores que
aqui estavam. Uma imagem
desse tempo me ocorre como
metáfora, aquela do nosso in-
consciente coletivo sobre a bus-
ca do ouro em Serra Pelada.
Voltando a contextualização
holandesa, o governante chega-
do era um homem para além

do seu tempo, afinal, criou mui-
tos hospitais, asilos e várias ruas
ladrilhadas, constrói os diques
e canais do Recife, estabeleceu
e organizou o sistema de cole-
ta de lixo e os serviços de bom-
beiro, pouco a pouco foi implan-
tando uma sociedade cultural e
urbana, estimulando as artes e
as ciências, determina a cons-
trução de um observatório as-
tronômico, um Jardim Botâni-
co, um Museu e um Zoológico,
permite a liberdade de cultos,
com isso, os judeus até então
"convertidos" fundam a primei-
ra Sinagoga das américas, in-
centiva empréstimos aos
usineiros para reforma das usi-
nas bem como a melhoria na
produção do açúcar. A paz du-
rou principalmente por causa do
armistício de 10 anos entre Por-
tugal e Holanda, valendo tam-
bém para a colônia. O Nordes-
te andava próspero, mas não
custou para que amiúde fossem
construindo intrigas, aí os
usineiros reclamaram das dívi-
das com os comerciantes ho-
landeses, e pra lá do atlântico,
os senhores da Companhia das
Índias Ocidentais, queixavam-
se dos gastos do Conde Maurí-
cio de Nassau com a cidade e
seu povo, quando também in-
centivava o plantio de mandio-
ca para alimentação, que era
natural daquela cultura e esta-
va sendo tirado, afinal, não era
esse o objetivo,  e sim a explo-
ração da cana para açúcar, al-
godão e pau-brasil, e com
Nassau os lucros ficaram re-
duzidos. Imagino que a campa-
nha para se destitui o governo
e recuperar os dividendos, te-
nha sido muito parecida com o
que ocorre nos dias atuais,
quando gradativamente
desconstrói-se uma ideia, uma
imagem. E como diz o dito po-
pular, "a ocasião faz o ladrão",
os usineiros ganham apoio de
Portugal e Inglaterra. Por qual
razão? O pensamento há de ser
livre. Articula-se para a retira-

A Secretaria da Educação de
Ribeirão Preto abriu no dia 22
de agosto, o período para ins-
crição de novos alunos que bus-
cam vaga nos Centros (CEIs)
e Escolas Municipais de Edu-
cação Infantil (Emeis). Para
fazer o cadastramento dos fi-
lhos, pais ou responsáveis de-
vem procurar qualquer escola
municipal, com documentos
pessoais, certidão de nascimen-
to da criança e comprovante de
residência.

As famílias que já estão ins-
critas no CGU também devem
confirmar interesse na vaga e
atualizar os dados cadastrais.

O cadastramento para quem
busca vaga na Educação Infan-
til municipal vai até o dia 21 de
setembro, conforme previsto na
Resolução SME nº 03/2016, que
pode ser conferida no Diário
Oficial do Município, na edição
do dia 16 de agosto de 2016.

Já o cadastramento de alunos
que se encontram fora da rede
pública de ensino e pretendem
se matricular em qualquer ano
do Ensino Fundamental (Regu-

EDUCAÇÃO

Cadastramento de alunos
para a Educação Infantil vai

até dia 21 de setembro
lar ou EJA - Educação de Jo-
vens e Adultos), tanto em es-
colas estaduais quanto munici-
pais, será realizado posterior-
mente, em data a ser divulgada
com antecedência.

(Informações da Coorde-

nadoria de Comunicação

Social da PMRP)
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HUMOR

da do Conde, a Cia. das Índias
compra a dívida dos comerci-
antes holandeses e confisca a
produção das usinas, o estopim
foi acesso, inflama-se os con-
flitos e um pseudo nacionalis-
mo, como onda, contagia a to-
dos e de forma ensandecida
começa a expulsão dos holan-
deses. Em 1644 sai de cena o
Conde Maurício de Nassau,
acentua-se a guerra e em 1654,
através de um acordo, os ho-
landeses saem do Brasil colô-
nia. Os livros contam, mas não

tudo. O que ficou e o que se
deixou de realizar nessa histó-
ria de estórias, é o que se deve
refletir, atemporalizar.

Parafraseando a banda En-
genheiros do
Hawai, so-
mos o que po-
demos ser ou
o que deve-
mos ser? Pen-
sar é o bem
que nos tiram.

R. Dartan é professor, poeta, com-
positor e mímico

Amor ou interesse?
- Diga-me, Manoel, tua mu-

lher faz sexo com você por
amor ou por interesse?

- Olha, Joaquim, eu acho que
é por amor...

- Como é que você sabe?
- Porque ela não demonstra

nenhum interesse!!!

Manuel no meretrício
Manuel chega no meretrício

louco por um programinha e
pergunta pra cafetina:

- Quanto está a custaire o coi-
to com uma das meretrizes?

- Depende do tempo! diz a
cafetina.

- Pois, baim... Suponhamos
que chova...
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ENFOQUE
Contato:  99137.9777 -  e-mail: enfoqueribeirao@hotmail.com

ESPAÇO FEMININO

OPINIÃO - ADRIANE DE OLIVEIRA MOSCARDIN

"Amar à Deus de todo o co-
ração e ao próximo como a si
mesmo"!

Quando amamos alguém,
amamos por tudo que para nós
representa, seja sua forma de
pensar, de agir. O amor abstra-
to, como é, deve ser encarado
de todas as formas e não sim-
plesmente no aspecto românti-
co, que lhe é atribuído. Todos
nós necessitamos ser amados
e de sentir amor. Não importa
em que fase da vida estejamos.
Importa sim amar e ser ama-
do. Amar esperando algo em
troca, é por alguns considera-
do uma forma prática de amar.

Prática no sentido de quem
avalia todas as possibilidades
antes de embarcar nesse amor.
Chama-se "pragma" este tipo
de amor, (grego, "negócio").
Outro tipo de amor é o "Philia",
que em grego significa altruís-
mo, generosidade, é aquele

ESTAÇÕES DO ANO

Amar...
amor que chega a ser doentio,
em que a pessoa que ama co-
loca o amado em primeiro pla-
no, sempre esquecendo-se dela
própria. O "Storge" é o nome
da divindade grega da amiza-
de. Este amor vem da confian-
ça mútua, da partilha e da cum-
plicidade.

O amor " Materno" é a acei-
tação incondicional onde a mãe
ama seu filho sem depender de
nenhum mérito nem qualidade,
que influa na sua determinação
em acolher e cuidar dos filhos.
O amor a" Si mesmo" consiste
numa adequada valoração da
nossa autoestima sem a qual é
impossível estabelecer qualquer
tipo de apreço pelas pessoas
que nos rodeiam.

E, finalmente, no topo das
formas mais divina de amor, o
"Ágape", esse é o amor frater-
nal, e espiritual afetivo entre ir-
mãos e irmãs é o amor ao pró-
ximo. Então pergunto:- Será
que as pessoas compreendem
o amor da mesma forma? Será
que o sentimento corresponde
ao tanto que é demonstrado?
Enquanto para uns o amor é
"doce e sublime" para outros é
um tormento, uma obsessão
uma doença. Qualquer tipo de
apreço pelas pessoas que nos
rodeiam.

Então amigo(a), perceba que
tipo de relações você vem nu-
trindo, só de-
pende de você
como a mani-
pula, para o
bem ou para o
mal.

Seja feliz!

 Adriane de Oliveira Moscardin
é bancária e engajada na luta pelos
Direitos da Mulher e dos Trabalha-
dores

O movimento de translação
(deslocamento da Terra em tor-
no do Sol), juntamente com a
inclinação do eixo terrestre em
23°27’ em relação ao plano
orbital, é responsável pela va-
riação de energia solar que atin-
ge a superfície terrestre em
uma determinada época do ano.
Esse fenômeno é responsável
pelas estações do ano: prima-
vera, verão, outono e inverno.

A primavera é a estação do
ano que tem início com o fim
do inverno. No Hemisfério Sul,
a primavera começa no dia 23
de setembro e termina no dia
21 de dezembro; no Hemisfé-
rio Norte, essa estação inicia no
dia 22 de março e termina em
21 de junho.

A principal característica da
primavera é o reflorescimento
da flora, sendo considerada a
estação mais florida do ano.
Esse período é marcado por
belas paisagens formadas pela
natureza, com uma grande di-
versidade de flores, tais como
orquídeas, jasmim, violeta,
hortênsia, crisântemo, entre
outras.

A temperatura durante a pri-
mavera é bastante agradável.
No entanto, é importante res-
saltar que essas estações são
bem definidas apenas na Zona
Temperada do Norte (entre o

Círculo Polar Ártico e o Trópi-
co de Câncer) e na Zona Tem-
perada do Sul (entre Círculo
Polar Antártico e o Tropico de
Capricórnio).

Do ponto de vista da Astro-
nomia, a primavera do hemis-
fério sul inicia-se no equinócio
de Setembro e termina no
solstício de Dezembro,

Está chegando a Primavera

As diversas espécies de ipê florescem quando está chegando a Primavera
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GENTE EM DESTAQUE

Rafaela Gallerani Furtado Rafaela, ar-

quiteta, do Conjunto dos Bancários Bancá-
rios, que aniversariou no dia 23 de agosto,

na foto com seu avô Brenno

Analuisa Pena, filha de Eriton e Rafaela,

neta do Silas Garapeiro do Jardim São José,
comemora seu 2º aninho dia 17 de setem-

bro

Nathalia Batista Lucas aniversaria no dia

8 de setembro, e sua irmã, Ana Paula Ba-
tista Lucas, no dia 27

Renata Maria Bertolazzo, do Depósito
Madejumbo, no Jardim São José, aniversa-

riou no dia 27 de agosto

André Tavares, superintendente da Guar-

da Civil Municipal, morador do Jardim São
José, aniversaria no dia 13 de setembro

Maria Cristina Buffoni, do Colégio Espa-

ço Cultural, no Conjunto dos Bancários,

aniversaria no dia 5 de setembro

Paulinho Areco aniversariou no dia 31 de
agosto

Regina Pontes Antonini, moradora do

Jardim São José, aniversariou no dia 29 de
agosto

Angélica Dandolo, do Conjunto dos Ban-

cários, aniversaria no dia 10 de setembro

Eduardo Henrique Scaion, do Jardim
Manoel Penna, completa 10 anos no dia 5

de setembro

Regina Célia Mariano Nassaro, aniver-
sariante do dia 6 de setembro, na foto com

seu neto José Fernando

O palmeirense Carlos Cézar Marcossi,
do Jardim São José, aniversaria no dia 17

de setembro

Maria Cecília Diogo Pereira, do Jardim

São José, aniversaria no dia 2 de setembro

O advogado Vicente Donizetti de Paula,

do Manoel Penna, aniversariou no dia 31 de
agosto

Sérgio Saran, do Jardim Manoel Penna,

aniversaria no dia 12 de setembro

Gabriela Morelato Touso da Freiria
completa 8 anos no dia 22 de setembro
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ANIVERSARIANTES
Divulgue seu aniversário: enfoqueribeirao@hotmail.com

ESPAÇO FEMININO

GENTE EM DESTAQUE

AGOSTO

01 Ana Gomes de Souto
02 Osvaldo Salomão Júnior
02 Rafael Moreira
03 Alessandra Nunes
03 Iresi Aparecida S. dos Santos
04 Andrieli Pegrussi
04 Caio Vinicius Almeida
04 Rosa Ferreira da Silva
04 Celso Nunes
04 Felipe Gonzaga Koagura
05 Simone Alves do Carmo
05 Marlene Yukimi Suzuki Sato Mellini
06 Marcos Ribeiro (Marquinho do Carreto)
06 Marcos Sanches
06 Aparecido Donizete da Silva
06 Geralda Maria da Silva Canassa
06 Beatriz Ribeiro da Silva
06 Rodrigo Andrade de Freitas
06 Emne Elisa G. Paschoalino
06 Dorfifa Ferreira Motta Carlini
08 Sílvia Helena Dias
09 Caroline Maria da Silva Canassa
09 Darlan Clemente Alves
09 Ila Bernardeti M. Landgraf
09 Paola Corrêa
10 Débora Keller de Oliveira
10 Vanessa Diniz Guimarães
10 Devanir de Souza (Bruno Mecânico)
11 Bruno Barreira Caetano
11 Odair Gomes de Assis Junior
11 Marina Pontoglio Cristóvão
11 Aparecida de Fátima Cantador
11 Lívia Felipe
12 Washington de Bessa Barbosa Jr.
12 Antônio Ferrreira  Felipe (Felipão)
12 Karulyne Oliva Alves
12 Adalberto Gonzaga Filho
13 Luís Carlos da Silva
15 Paola Vilani Valezi
15 Renan Riul
15 Lucas Donizete da Silva
16 Maria Aparecida Naba Ribeiro
16 Luciana Ribeiro Bietresato
17 Carlos Eduardo Soares
18 Bruno Bentivoglio de Meira
19 Josiérika Figueiredo dos Reis
20 Analu Garcia
20 Bruna Nóbile da Mata
20 Túlio Grasseschi Bueno
21 Maria Helena P. Santana Ennes
21 Roberto A. Bernardo
21 Juliana Fortunato
22 Terezinha de Jesus S. de Souza
22 Arthur Lanzoni Silva
22 Sueli de Alba Higashi
23 José Eduardo Berardi
23 Rafaela Gallerani Furtado
23 Tiago Hypólito Guitarrara
24 Ísis Gonçalves Tiraboschi
24 Bárbara Balieiro
25 Enzo Pegrussi
25 Felipe Benite Garcia
25 Levínio de Souza e Silva Filho
26 Talita Borges
26 Allysson Alves
26 Lucas Vinícius Avim dos Santos
27 César Monteiro
27 Renata Maria Bertolazzo
28 Amanda Marta Galan Soares
28 Dalva Fernandes
29 Isabel Crepaldi
29 Regina Pontes Antonini
29 Romeu Assis Jr.
29 Shirlei Pereira
29 Vanessa Francelli Zachini
29 Vinicius Ferreira dos Santos
30 Renan de Lima Turci
30 Christiano Castro
31 Ariana Borges
31 Melissa Monteiro Galli
31 José Balieiro Filho
31 Paulinho Areco
31 Vicente Donizetti de Paula

O Sr. André Fernandes, antigo e muito estimado morador do Jardim São José, faleceu no dia 20
de agosto passado, aos 85 anos. Descanse em paz!

SETEMBRO

01 Clelia Argolo
01 Pamela Cristina da Silva
01 Rodrigo Moreira
01 Jefferson Mello de Faria
02 Neil Fernandes da Silva
02 Maria Cecília Diogo Pereira
02 Carlos Eduardo T. de Lima
02 Luciana Sampaio de Mattos Lopes
02 Célia Antônia de Andrade Belezim
03 Jonathan Henrique B. Cabral
03 Fátima Cândido Cantador
03 João Antônio Lages
03 Gustavo Cruz de Aguiar
03 Marcelin Lopes
03 Marcelo Fraga Navarro
04 Emílio Augusto B. S. Gonçalves
04 Renê Caires
05 Eduardo Henrique Scaion
05 Maria Aparecida Silva
05 Maria Cristina Buffoni
05 Neusa A. Almeida Chivite
05 Waldeci Moreto
06 Ricardo Paiva Shimonishi
06 Sílvia de Cássia Campos
06 Lucas Affonso Furlan Ennes
06 Regina Célia Mariano Nassaro
06 Vitor Mussolini
07 Elisa Lara
07 Elayne C. P. Nascimento
07 Maurício de Souza
07 Marta Almeida R. dos Santos
07 Josiane Machado S. Carbonaro
07 Rafaela Fernandes
08 Sueli Oliveira Sousa Ivo
08 Leonice Clemente Alves
08 Aparecida Clemente Revoredo
08 Nathalia Batista Lucas
08 Patrícia Fernanda dos Santos
08 Rafaela Miranda Ribeiro
09 Ícaro Henrique da Silva
10 Angélica Dandolo
10 Diego Noronha Cavalcanti
10 Pedro Azevedo
11 Maria Rita Muscelli
11 Maria Rita Caiani M. de Araújo
11 Nelson Affonso Ennes
11 Ida Marcia Sozza Silva
12 Gustavo Shimonishi Ribeiro
12 Sérgio Saran
12 Maria Conceição de S.  Rodrigues
12 Matheus Bento Sellegatto
13 André Tavares
13 Vinicius Crescêncio Brunelli
13 Guilherme Pereira Ennes
14 Thaís Mello
14 Fernando Diniz
14 Arlinda Garcez Belasco
16 Adelle Gonzaga Silva
16 Caio Domeneghetti Jendiroba
16 Camila Soares de Oliveira
16 Lucas Galdino da Silva
16 Marina Canesin
16 Roberta Coelha Rodrigues
16 Thiago Fernandes
17 Analuísa Pena
17 Anderson Luís Bernardes
17 Christiane Souza Silva
17 Leonardo Couto Oliveira
17 Carlos Cézar Marcossi
17 Hélio Pegrussi
18 Eleusa Silva
18 Nágila L. Goulart Paschoalino
18 Maria José de Sousa
20 Kauê Mendes
20 Carla Michelle V. de Oliveira
20 Lucyara Fernandes
21 Giselly Ramos
22 Ida Rosa
22 Gabriela Morelato T. da Freiria
23 André Abreu
24 Carol Stela
24 Débora Teixeira
24 Caroline Stela Silva de Paula
24 Sérgio Saran
24 Wellington Luís Emídio
24 Felipe Quinterno Bevilacqua
24 Leila Aparecida Macedo Ferreira
26 Paula Collins
26 Mariana Sozza Silva
26 Letícia Thomas
26 Paulo Valera
27 Ana Paula Batista Lucas
27 Rosemary Galan Soares
27 Maria Helena Nogueira (Da. Lena)
27 Helenice Ap. Zaqueu Batarra
28 Ana Beatriz de Souza Bernardes
28 Guilherme Buosi Neto
29 Silvia Helena Chichitoste
29 Rafaela Nunes
30 Marcelo Balthazar Jr.
30 Rita C. Henriques
30 Valéria Munhoz
30 Priscila Sampaio de Mattos VenturiCNPJ CANDIDATO: 25.537.704/0001-29

CNPJ JORNAL: 13.625.944/0001-04 - Valor: R$ 250,00

ANUNCIE NO JORNAL

ENFOQUE
RIBEIRÃO
SUDESTE
99137.9777

enfoqueribeirao@hotmail.com

As amigas Nana Pinho e Rafaela Fernandes ani-

versariam no dia 7 de setembro

Fernando Diniz, da banda Oba Oba Samba House,

aniversaria no dia 14 de setembro

FALECIMENTO

Sr. André Fernandes
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HUMOR
Pedindo aumento

Um funcionário chega para o patrão e pergun-
ta:

- Patrão, por que o senhor não me dá um au-
mento?

Aí o patrão responde:
- E por que eu deveria lhe dar um aumento?
- É porque eu trabalho por dois.
- Então me diga quem é o outro que eu vou

despedir.

Almoço entre canibais
Na África, dois canibais estão almoçando jun-

tos e um deles diz:
- Detesto turista!
- Deixa pra lá - diz o outro - coma só o macar-

rão!

Salve minha sogra
Um homem pega o telefone e liga desesperado:
- Socorro, a minha sogra quer se suicidar... Ela

quer se atirar da janela!
O homem do outro lado diz:
- Tá, mas o senhor errou o número... Aqui é da

carpintaria!
- Eu sei! É que a janela não quer abrir!

Dente Caro
O sujeito senta na cadeira do dentista:
- Quanto custa para arrancar este dente?
- São duzentos reais.
- Porra! Duzentos reais? Mas o senhor não leva

nem cinco minutos para arrancá-lo!
- Mas se o senhor quiser posso arrancá-lo bem

devagarinho...
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Meu bichinho de estimação

ESPAÇO PET MÚSICA

Jéssica Miranda, do Jardim Manoel Penna, com Celso, um cão de
aproximadamente 7 anos. Segundo ela, ele é um cão comunitário, que
apareceu no bairro há uns 5 anos, sendo adotado por todos os vizi-
nhos, que cuidam dele.

10 ESPAÇO FEMININO

Ary Barroso

RisqueRisqueRisqueRisqueRisque

Ary Barroso

Risque meu nome do seu
caderno

Pois não suporto o inferno
Do nosso amor fracassado
Deixe que eu siga novos ca-

minhos
Em busca de outros carinhos
Matemos nosso passado
Mas se algum dia, talvez
A saudade apertar
Não se perturbe
Afogue a saudade
Nos copos de um bar
Creia
Toda quimera se esfuma
Como a beleza da espuma
Que se desmancha na areia

ACEITAMOS CARTÕES:

1. O recorde de tempo de voo de uma galinha é de 13 se-
gundos.

2. O orgasmo do porco dura 30 minutos.
3. A formiga levanta 50 vezes o seu peso, e puxa 30 vezes

o seu próprio peso.
4. A pulga salta 350 vezes a sua altura, o que equivale a

uma pessoa dar um pulo de uma altura igual à largura de um
campo de futebol.

5. Alguns leões copulam 50 vezes por dia.
6. As moscas domésticas vivem apenas 2 semanas.
7. Há mais de 2400 espécies de pulgas conhecidas.
8. Uma asa de mosquito move-se 1000 vezes por segundo.
9. Mais de 1000 pássaros morrem por ano esmagados nas

janelas dos Estados Unidos.
10. Há mais de 52.6 milhões de cachorros nos Estados

Unidos.
(Fonte: http://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/

58-curiosidades-do-mundo-animal.html)

Ary Barroso nasceu em Ubá,
em Minas Gerais, no dia 7 de
novembro de 1903. Filho do ad-
vogado João Evangelista Bar-
roso e de Angelina de Resende
Barroso, ficou órfão ainda me-
nino e passou a ser criado pela
avó materna e pela tia, que o
ensinou a tocar piano. Com 12
anos de idade já trabalhava
como pianista no Cinema Ideal
de Ubá, acompanhando os fil-
mes mudos. Aos 18 anos, ga-

nhou uma herança do tio Sabino
Barroso, Quando o dinheiro
acabou, Ary tocava piano em
cinemas e cabarés, para se sus-
tentar. Acabou gostando da
boemia carioca. Em 1923, pas-
sou a tocar na orquestra do
maestro Sebastião Cirino, no
teatro Carlos Gomes.

Além de trabalhar como pia-
nista, torna-se locutor esporti-
vo, humorista e animador de
programa. Em 1934, em São

Paulo, cria o programa "Hora
H", na Rádio Cosmos.

Em 1938 Ary Barroso estreia
na Rádio Tupi. Nesse mesmo
ano é lançado o desenho ani-
mado "Você já Foi à Bahia?"
de Walt Disney, com a trilha
sonora composta por Ary, o que
lhe valeu o diploma da Acade-
mia de Ciências e Artes Cine-
matográfica de Hollywood.

Em 1939 é lançada "Aquare-
la do Brasil", que com a grava-
ção de Francisco Alves trans-
formou-se em uma espécie de
hino brasileiro popular. O em-
presário Walt Disney fez de
Aquarela a música tema do
personagem Zé Carioca, no
desenho animado Alô Amigos,
em 1942.

Compôs centenas de núsicas,
entre elas: Na Batucada da
Vida, Inquietação, Na Baixa do
Sapateiro (gravada por
Carmem Miranda), No Tabu-
leiro da Baiana, Risque e Ca-
misa Amarela.

Morreu no Rio de Janeiro, em
1964, de cirrose hepática decor-
rente do alcoolismo, e está en-
terrado no Cemitério de São
João Batista.

Curiosidades animais



ANO 17 - Nº 192                                                                                               ENFOQUE RIBEIRÃO SUDESTE 11

Mudanças à vista? Será?
Seria um grande passo e momento!

OPINIÃO - ANDRÉ BARIONI

Faz um tempo que eu queria
escrever esse texto, mas aguar-
dei para expor nesse momento
de eleições municipais, primei-
ra eleição após os protestos
acalorados desta população que
deseja mudanças e, principal-
mente, o fim da corrupção (ri-
sos).

Não sei se vai ficar bem ex-
plicado, mas tenho certeza que
vários leitores não vão gostar
devido ao posicionamento de
odiar e demonizar um único
partido na atual conjuntura.
Vão achar que sou petista,
esquerdopata e marxista, e ape-
sar de entender esse
posicionamento irracional, não
concordo também pela atual
conjuntura. Eu até gostaria de
saber como é ser essas coisas
aí citadas, mas no país em que
vivo, sendo um pouco estuda-
do, sei que é algo impossível de
ser. Bom, são apenas adjetivos
que alguns acreditam ser
xingamentos e outros, elogios.
Sinceramente, não reconheço
nenhum tipo de governo de es-
querda no nosso país, seja mu-
nicipal, estadual e/ou federal,
para começo de conversa.

Entendido isso, vamos come-
çar, por partes. Os protestos.
Os últimos, de dois anos para

cá. Após a aprovação de Dilma
para a presidência do país.
Sabe? Então, qualquer um que
estudou até o 3º ano do Ensino
Fundamental, como é o caso do
Ronaldo Fenômeno, sabe que
estes dois últimos anos de pro-
testos nada tinham a ver com a
corrupção. Se fosse, lutaríamos
por uma Reforma Política e fi-
caríamos contra vários partidos
políticos, principalmente aque-
les com o maior número de cor-
ruptos citados ou, pelo menos,
partiríamos daí (única pesquisa
encontrada - relatório do Mo-
vimento de Combate à
Corrupção Eleitoral (MCCE,
2007)). Mas não é isso que a
gente vê. Bom, até hoje a caça
é por um único partido mesmo
e o poder judiciário, engraça-
do, nunca é questionado sobre
os seus atos. Lembrando, como
já escrevi várias vezes, no país
das injustiças. Fica a dica. É
tudo interpretação e, filosofica-
mente falando, significa dizer:
nenhuma lei cumpre-se de fato
como ela é, mas sim como com
quem é o réu. Até o tempo do
processo pode variar de acor-
do com o réu. Mas vamos lá.
Seria outro texto.

Quanto à caça de um único
partido, sem problema, em uma

democracia acho justo e váli-
do, é uma opção. Quem é con-
tra é que tem que lutar pelo que
acredita. Mas, injusto, por usar
um slogan que não é verdadei-
ro, servindo apenas para indu-
zir os mais inocentes. Óbvio,
para quem acredita em inocên-
cia. Eu já iria para outra ver-
tente...

Só para lembrar de fatos, e
justificar esses parágrafos, na
sexta-feira antes do último pro-
testo que nós tivemos no nosso
município, a Prefeitura noticiou
no final da tarde que haveria
um aumento de R$ 0,40 na ta-
rifa do transporte coletivo a
partir de domingo. Foi mais
uma decisão democrática do
governo municipal (risos). E
como já havia um protesto mar-
cado, pensei (risos, novamen-
te), esse seria um bom momen-
to para questionar o governo
municipal que anunciou isso em
uma sexta à noite, sem expli-
cação alguma, de aumento aci-
ma da inflação. Exigiria pelo
menos um debate para chegar
a um valor bom para ambas as
partes. Mas que nada. Esqueci
que esses são os manifestan-
tes da justiça, pelo Brasil, mas
não da injustiça. E mesmo ex-
plicando a importância de um

transporte coletivo de qualida-
de para o município, para es-
tes, isso não seria motivo de
protesto. Ai da empregada que
se atrasar para chegar no ser-
viço!

Segundo ponto. O cidadão.
Aquele que agora é doutrinado
na escola, mas que quer votar
no Bolsonaro e não consegue
explicar o que é ser de esquer-
da, e imagine explicar o mar-
xismo. Sabe, aquele emprega-
do que vota no patrão, não por-
que é obrigado como antiga-
mente, mas porque se acha o
próprio patrão quando este não
está? Então, esse é o cidadão
que exerce a sua cidadania e
vota. Ou seja, tem aí o reflexo
da Câmara Municipal e o da
Prefeitura. E o judiciário, cadê?

Então, tem um terceiro pon-
to, o da iniciativa popular. Mas
este tenho que ser breve. Co-
meçou pelo povão, passageiros
ou não de ônibus. O cenário
mudou, e estes encorajaram,
com o apoio da segurança da
polícia que não foi a mesma nos
protestos anteriores, a sair de
casa. Das panelas, usaram fun-
dos de investimentos e campa-
nhas em jornal, igualzinho polí-
tico faz. Criaram o slogan,
igualzinho político faz. E dizem

que são a favor da mudança,
igualzinho.... São contra
corrupção e por nós. A favor
da democracia. Pela "justiça"
interpretativa... e blá, blá, blá...

Por fim, para encerrar, só
queria dizer que aguardava este
momento de eleição. Nos dis-
cursos que escutei de tantos
intelectuais que não saberiam
definir o que é política e de tanta
hipocrisia, a única coisa que eu
espero é que o cidadão consi-
ga mudar, pelo menos, os vere-
adores e respectivos partidos de
domínio na Câmara Municipal.
E, se possível, já que nem acre-
dito nesta mudança de verea-
dores, também a linhagem do
executivo. Ou seja, se ficarem
os mesmos, como vão ficar (e
a gente sabe disso), eu e você
(o que gritou aí na rua), tere-
mos evidenciado que esses pro-
testos apenas buscaram atingir
um único partido em prol de
uma economia
não garantida
de retorno. O
que corrobora
com o silêncio
das ruas, princi-
palmente, após
o voto do sena-
do. Salve, Temer (risos).

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

SIQUEIRA CONTABILIDADE
& ASSOCIADOS S/S LTDA.

CONTABILIDADE EM GERAL
CRC 2SP024703/O-7

Rua Antônio Fregonesi, nº 586 - Jardim Manoel
 Fone: 3617.9991  - FAX: 3617.7734

siqueiracontabil@terra.com.br
www.siqueiracontabilidade.com.br

CORRESPONDENTE

• • • • • Financiamento Habitacional
• • • • • Crédito Consignado
• • • • • Abertura de Contas

Comunicamos que a Agenda
de 2016 encontra-se aberta
para novas locações. Pedimos
aos interessados em locar o es-
paço que nos procurem com
antecedência.

Dispomos de 10 jogos de

mesas e 40 cadeiras, ampla co-
zinha totalmente reformulada, 2
freezers, geladeira, fogão, jogos
de sinuca, tênis de mesa e
acesso a internet wi-fi  gratui-
to.

Os interessados devem falar
com Antonio Marcos, telefones
99715.0979. Informações po-
dem ser solicitadas através do
e-mail amojarb@hotmail.com.

Com informações da Diretoria da
Associação dos Moradores do Jar-
dim Roberto Benedetti
(AMOJARB).

Salão para eventos

Aulas de Futevôlei e
condicionamento físico

As aulas de Futevôlei para
jovens  e adultos de ambos os
sexos, de 12 a 17 anos, estão
sendo ministradas às terças,
quartas e quintas-feiras, das
18h  às  21h, e sábados com
horário  aberto a comunidade
de forma gratuita das 8h30 ás
10h.

A arena de Futevôlei fica lo-

caliza à rua Benedito Tortoro,
25, na sede da Amojarb.

O projeto Futevôlei é uma
parceria entre a Amojarb e gru-
po de atletas do Botafogo FC
Vart, Filipinho e o Prof Anísio
Meneses.

A adultos interessados devem
contactar os professores no lo-
cal.

AMOJARB está atuando como
ECOPONTO e recebe descarte

de lixo eletrônico

Os resíduos eletrônicos pos-
suem substâncias químicas tais
como mercúrio, cadmo, chum-
bo, cobre, arsênio, lítio, entre
outros. Ao descartar estes ob-
jetos junto ao lixo comum, es-
tas substâncias penetram no
solo e contaminam lençóis
freáticos, que, consequente-

mente,  contaminarão plantas e
animais.

Além disso, essas substânci-
as podem causar inúmeras do-
enças aos seres humanos.

Entre os aparelhos eletrôni-
cos que podem ser descartados
estão: monitores, impressoras,
televisores, computadores,

CPUs, celulares, telefones, fax,
máquinas de xerox, aparelhos
de DVD, videocassete, apare-
lhos de som, fios, cabos e
conectores, placas e circuitos
eletrônicos (motherboard - pla-
cas leves e pesadas - de celu-
lares e DVD), processadores,
transformadores,  HDs,  CDs
e drivers.   Não   podem ser
descartadas pilhas, baterias e
lâmpadas.

O morador que  precisar des-
cartar lixo eletrônico, poderá
levá-lo até a sede da Amojarb
aos sábados no período da ma-
nhã, ou entrar em contato com
Antonio Marcos através do te-
lefone 99715.0979.

AMOJARB efetua reparo de
iluminação do Centro
de Esportes e Lazer

A Amojarb, utilizando recur-
sos próprios, efetuou o reparo
na iluminação do Centro de
Esportes e Lazer, uma vez que
o local encontrava-se há mais
de 3 meses no escuro total, au-
mentando o risco aos morado-
res e frequentadores do local.

Tentamos por várias vezes,
via telefonemas, ofícios e pedi-
do direto às Secretarias de Es-
portes e Infraestrutura, respon-
sáveis pelo local, sem que obti-
véssemos o retorno e solução
do caso
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BAIRROS - JARDIM SÃO JOSÉ

Cursos oferecidos pela Associação de Moradores

Informação
Associação de Moradores da

Comunidade do Jardim São
José informa que semanalmen-
te são abertas solicitações e
cobranças junto à Prefeitura
através do 156 (SAM - Servi-
ço de Atendimento ao
Munícipe), para melhorias que
se fazem necessárias nas ruas,
praças, e bem públicos de nos-
sa comunidade, tais como: vis-
torias em diversas árvores, po-
das se necessário, limpeza ur-
bana, como limpeza de praças,
quadra e ruas, tapa-buracos, ilu-
minação, etc.

Reivindique você também, li-
gue para 156 e faça sua solici-
tação!

(Informações da Diretoria

da Associação de Moradores

do Jardim São José)

Poda de árvores

Após diversas solicitações,
foi realizada a poda de galhos
e corte de  árvores que ofere-
ciam risco de queda na UBS
Dr. José Ribeiro Ferreira, com-
prometendo a integridade dos
funcionários e usuários do
Postinho de Saúde. O serviço
foi realizado na rua Madre
Maria Teodoro Voiron, e vai ser
realizado também na rua
Shirley Maria Faria.

Dias antes, o mesmo serviço
foi realizado na área onde exis-
te a quadra de esportes do bair-
ro, nas ruas José da Silva Melo
e Mário Ferreira.

ANUNCIE NO JORNAL

ENFOQUE

RIBEIRÃO

SUDESTE

99137.9777
enfoqueribeirao@hotmail.com
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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

SAÚDE BUCAL
 DR

A REJANE F. BARBIERI MARQUES

 DR. ROBSON MORAIS MARQUES

3629.4949
Rua Thereza Moreira Pastori, 585 Bancários
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BAIRROS - JARDIM MANOEL PENNA

Novo poço artesiano
continua inoperante

Temos um Centro Comunitário que conta com
um salão totalmente reformado e cozinha toda
equipada, WI-FI, onde são realizadas atividades
físicas, como ginástica e aulas de danças, e aos
finais de semana, moradores do nosso bairro re-
servam nosso Centro Comunitário para come-
morações familiares (aniversário, batizado, ca-
samento, etc).

A AMP tem que tomar medidas  para  assegu-
rar que naquele ambiente só sejam realizados
eventos familiares e que não interfiram na vida
da nossa comunidade, principalmente na dos
moradores que residem mais próximos ao Cen-
tro Comunitário.

Mais uma vez pedimos a colaboração das pes-
soas, que tenham consciência e sigam rigorosa-
mente as normas que contêm no documento que
recebem quando forem utilizar o nosso Centro
Comunitário.

Para aluguel do salão, ligue para
99277.0585, falar com Nicélia.

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

Faça aqui a sua
festa

CONVITE

O que é o
Espiritismo

O Espiritismo  é  ao mesmo tempo uma
ciência de observação, uma doutrina filosó-
fica e uma religião. Como ciência prática,
consiste nas relações com os Espíritos; como
filosofia, compreende todas as
consequências morais que decorrem dessas
relações e como religião, está fundado so-
bre a existência de um mundo invisível, for-
mado de seres incorpóreos que povoam o
espaço e que não são outros senão as almas
daqueles que viveram sobre a Terra, ou em
outros globos, onde deixaram seu envoltório
material. São esses seres que nomeamos de
Espíritos. Rodeiam-nos permanentemente,
exercendo sobre o homem, com o seu des-
conhecimento, uma grande influência. Exer-
cem um papel ativo no mundo moral, e, até
um certo ponto, no mundo físico.  O espiri-
tismo veio lançar luz sobre uma multidão de
questões até aqui mal compreendidas.

Horários

Domingo: às 18h30
Quarta: às 15h00
Quinta e Sexta: às 20h00
Atendimento fraterno e passe - Sexta às

19h00
Rua Anselmo Marques Rodrigues, 432

Jardim Manoel Penna

FIQUE POR DENTROFIQUE POR DENTROFIQUE POR DENTROFIQUE POR DENTROFIQUE POR DENTRO
ATENÇÃO MORADORES
DA REGIÃO SUDESTE!

Dúvidas sobre INSS?
APOSENTADORIA
E BENEFICIOS?

Tire suas dúvidas
em consulta

inteiramente gratuita!

Todas as
TERÇAS-FEIRAS das

18h30 às 20h00
NA ASSOCIAÇÃO DE

MARADORES DO JARDIM
MANOEL PENNA

Rua José Barense, 575

Aulas de Ginástica às terças e quintas-feiras, das 19h às 20h. Inscrições no local com
a professora Kênia.

Cursos gratuitos

Aulas de Dança, às segundas, às 19h, e às terças e quintas-feiras, às 20h. Inscrições
no local com o professor Michael.

O Jardim Manoel Penna está  com um poço
artesiano novinho, que já teve a perfuração con-
cluída, bem como as obras civis também já es-

tão prontas,  mas está inoperante, e quem sofre
com a redução de volume de água somos nós.
Até quando?
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ECOLOGIA

Que fruta é esta?

As respostas devem ser enviadas
através do e-mail:
enfoqueribeirao@ hotmail. com,
ou pelo tel. 99137.9777, até o dia
11 de setembro de 2016.

Entre os acertadores, serão sorte-
ados três, que receberão como brin-
des 1 kit de produtos da Apis Flora
e 1 da Mec Toca.

Na próxima edição estaremos pu-
blicando a resposta correta e os  três
primeiros  acertadores sorteados.

Desafio
Esta fruta (foto na capa) é comestível, mas é pouco utilizada no Brasil. O Enfoque quer saber:

Qual o nome desta fruta?

Como participar

Resposta da edição anterior

Na edição passada pergunta-
mos que fruta era esta (foto).
Houve 6 respostas, todas cor-
retas.

Veja a seguir a resposta cor-
reta.

Camila Carvalho, moradora do Conjunto dos Bancários, foi a primeira

acertadora sorteada para receber os brindes

Acertadores contemplados
1.  Camila Carvalho
2. Ivete de Aquino Rodrigues
3.Gilberto Pereira de Faria

O resgate do
"verde e amarelo"

OPINIÃO - ROBERTO P.O.

Nome da fruta:
Avocado

O avocado é uma variedade
do abacate, um parente próxi-
mo em nome, sabor e aparên-
cia. Mas cuja principal diferença
é a quantidade de calorias que
ele oferece.

O avocado é mais magro: traz
10% a menos de calorias que o
abacate. O fruto de nome exó-
tico (pelo menos para nós) tam-
bém é menor e sua polpa tem
um tom de verde-amarelado.

Outro detalhe é que a versão
otimizada do abacate custa
mais caro. Para ser mais pre-
ciso, o dobro do preço do fruto
tradicional. Porém, o investi-
mento – se é que posso falar
assim – vale a pena.

Avocado: remédio natural
e aliado dos atletas

O avocado possui
aminoácidos em sua composi-
ção, cuja combinação de subs-
tâncias faz do fruto um
antioxidante potente. Por isso,
a ingestão regular dele auxilia
no combate a doenças graves
como diabetes e diversos tipos
de câncer.

É também um alimento fun-

cional e nutritivo, ajuda a ba-
lancear as taxas de colesterol,
protegendo o coração e ainda
contém 11 vitaminas e 14 mi-
nerais.

Os atletas que o digam! O
fruto é recomendado para an-
tes e depois da prática esporti-
va, favorecendo a reposição de

Foram momentos difíceis, os
últimos vividos pela nação bra-
sileira, com o evento do
impeachment da presidente
Dilma.

Com certeza, nenhum brasi-
leiro se sente alegre por afas-
tar um Presidente da Repúbli-
ca de suas funções legais. O
ideal seria estarmos elogiando,
mesmo que este governo não
fosse aquele que escolhemos
nas urnas.

Mas há momentos em que é
preciso tomarmos remédios
amargos, para tentarmos curar
uma doença, que está nos en-
venenando e nos levando para
um estado de coma, como foi o
caso do governo petista da
Dilma, se continuasse no poder.

A degradação se iniciou na
metade do segundo mandato do
governo Lula, que teve como
partida o seu desgarramento da
população e de condutas repu-
blicanas, na tentativa de se
manter no poder, sem se impor-
tar com os meios empregados.

Tais condutas degradantes, se
tornaram visíveis com o proces-
so 470, que ficou conhecido
como "Mensalão", no Supremo
Tribunal Federal, no qual, foram
condenados por corrupção, vá-
rios políticos, entre eles, o Mi-
nistro da Casa Civil do gover-
no Lula, José Dirceu, José
Genoino, Presidente do PT, as-
sim como Delúbio Soares tesou-
reiro do partido, entre outro.

Nem bem a poeira baixou e
o país enfrenta outro escânda-
lo que ficou conhecido como
Petrolão, desta vez o maior da
história, envolvendo a Estatal
Petrobras, com bilhões desvia-
dos.

Novamente o PT, aliados e
dezenas de políticos, empresá-
rios, empreiteiras e lobistas,
sendo envolvidos, alguns deles
já condenados, no "Mensalão"
como é o caso do Ministro Jose
Dirceu, e curiosamente mais
um tesoureiro do PT, João
Vaccari, é condenado.

Por outro lado, o ex-presiden-
te Lula sendo réu, acusado de
obstruir a Justiça ao atuar na
compra de silêncio de Nestor

Planta que produz a fruta

sais minerais – como uma es-
pécie de isotônico natural. E ain-
da oferece potássio, ajudando
a prevenir cãibras nos corredo-
res.

Novidades sobre o Avocado
no Brasil

Chefes de cozinha e produ-
tores nacionais do fruto criaram
dezenas de receitas com
avocado. De uma simples –
mas saborosa – polpa mistura-
da com granola, aos pratos
mais refinados.

É de dar água na boca a com-
binação de salmão defumado
com avocado, salada de
avocado com camarão em es-
cabeche e muitas outras. A
consequência é que essa ver-
são turbinada do abacate está
ganhando espaço à mesa nos
restaurantes mais requintados
de São Paulo.

(www.snqc.org.br)

Cerveró (diretor da Área Inter-
nacional da Petrobras), emba-
raçar investigação que envol-
ve organização criminosa; pa-
trocínio infiel e exploração de
prestígio, além de estar sendo
investigado por ser o dono de
sítio em Atibaia que frequenta,
recebido como vantagem
indevida de empreiteiras e de
ter ocultado tal patrimônio, as-
sim como o triplex no Guarujá.

Por fim, a presidente Dilma
sofre o impeachment, por cri-
me de responsabilidade em re-
lação a atrasos no pagamento
de dívidas da União, com ban-
cos públicos, referentes ao Pla-
no Safra, considerados como
operações de crédito e pelos
decretos de créditos suplemen-
tares, sem a aprovação parla-
mentar, cuja edição é apontada
como tendo ignorado e compro-
metido a meta fiscal do ano de
2015.

Mas os efeitos causados pela
gestão petista irresponsável,
principalmente nos governos
Dilma, foram cruciais para o
seu afastamento.

A administração desastrosa,
recheada de atitudes populistas,
fisiológicas, gastos além da ca-
pacidade, a absoluta falta de
transparência, a arrogância, o
estelionato eleitoral, levaram o
país ao fundo do poço e a pre-
sidente Dilma, ao
impeachment.

Não foi um golpe, como ale-
ga a presidente e seus aliados,
que a afastaram da presidên-
cia, e sim, o povo, que desde
2013 foi para as ruas, foram os
quase 12 milhões de desempre-
gados, foram as mentiras, o
caos econômico o combustível
para o impeachment.

Agora é hora de união em
prol do país,
apoiarmos o
novo governo,
para que pos-
sa nos tirar
deste buraco.

Na verdade o impeachment
não foi golpe e sim, o resgate
do "verde e amarelo".

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

A perua era uma nova rica que havia acabado de se mudar para
os Jardins e decorou toda sua casa com motivos medievais.

Estava terminando de decorar sua linda sala de estar, quando
notou que faltavam aquelas bolas de ferro que ficam nas mãos das
armaduras de guerra.

Desesperada, foi até o antiquário mais próximo, onde foi atendi-
da por um vendedor corcunda. A mulher, querendo parecer fina e
elegante, perguntou gentilmente:

- O senhor tem bolas de ferro?
Ao que o vendedor respondeu, sem pensar duas vezes:
- Não, é desvio da coluna mesmo.
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EMPRESAS AMIGAS DO MEIO AMBIENTE

E os problemas por aí continuam os mesmos...

Penetras
O dono da festa já estava irritado com o número de penetras.

Num certo momento, pediu silêncio a todos e anunciou um acon-
tecimento especial.

- Peço aos convidados do noivo que se coloquem à minha
direita.

Um monte de gente ainda mastigando as empadinhas se diri-
giu à direita.

- E agora eu peço que os convidados da noiva se dirijam à
minha esquerda.

Mais uma multidão se locomoveu com seus copos e salgadi-
nhos para a esquerda. No que o dono da festa anunciou:

- Agora eu peço aos convidados à minha direita e à minha
esquerda que se mandem da festa, pois isso aqui é um batizado!

Gastão

Um homem entra no bar e pergunta ao dono:
- Com licença, gastei 3 mil reais com bebidas, mulheres e jogo

aqui, ontem à noite?
- Foi... isso mesmo.
- Ufa, que alívio! Pensei que tivesse perdido o dinheiro!

Chapéu novo

Uma senhora bem idosa estava no convés de um navio de
cruzeiro segurando seu chapéu firmemente com as duas mãos
para não ser levado pelo vento. Um cavalheiro se aproxima e
diz:

- Me perdoe, senhora... não pretendo incomodar, mas a se-
nhora já notou que o vento está levantando bem alto o seu ves-
tido?

- Já, sim, mas é que eu preciso de ambas as mãos para segu-
rar o chapéu.

- Mas, senhora... a senhora deve saber que suas partes ínti-
mas estão sendo expostas! - disse o cavalheiro.

A senhora olhou para baixo, depois para cima, e respondeu:
- Cavalheiro, qualquer coisa que o senhor esteja vendo aqui

em baixo tem 85 anos. O chapéu eu comprei ontem!!!


