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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

Alça de acesso ao Manoel
Penna ficara fechada por

pelo menos 20 dias
(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

Jardim São José vJardim São José vJardim São José vJardim São José vJardim São José vai ganharai ganharai ganharai ganharai ganhar
ttttterminal de ônibus urbanoserminal de ônibus urbanoserminal de ônibus urbanoserminal de ônibus urbanoserminal de ônibus urbanos

Benfeitoria será construída na rua Prof. Garibaldi Biasoli, na praça central do bairro (página 13)

Poço artesiano no Manoel
Penna está em fase final de

construção (página 3)
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A propina paulista
OPINIÃO - BRASIL SALOMÃO

Em recente entrevista na TV
22 - MAIS RIBEIRÃO, pro-
grama do jornalista
MORANDINI, com o nome
'LARGA BRASA NA TV', vi-
mos o Sr. Jamil Albuquerque
ser apresentado como expert
em esoterismo. Às indagações
do MORANDINI, com muita
clareza falou da crise do país,
e, de forma otimista, mostrou
convicção quanto ao ano de
2016, como suficiente para que
sejam superadas as dificulda-
des do momento.

Discorrendo sobre alguns as-
pectos que envolvem a fase do
Brasil, deu ênfase à crise ÉTI-
CA, e, justificou porque acre-
dita na recuperação, ainda que
parcial, das questões políticas
e econômicas.

Me veio, então, à lembrança
o que me parece ser a grande
FALTA DE ÉTICA de parte
ponderável da grande impren-
sa brasileira. Todos nós, brasi-
leiros, estamos muito satisfei-
tos com as ações da LAVA
JATO, do Ministério Público
Federal e, sobretudo, das inves-
tigações da Polícia Federal (su-
bordinada ao Ministério da Jus-
tiça, do Governo Dilma, e que
tem agido com plena liberdade,
o que não ocorria faz bastante
tempo).

Os destaques dados, sobre-
tudo, àqueles que procederam
mal, cobrando e recebendo pro-
pinas, estão dirigidos, de forma
ostensiva, ao Partido dos Tra-
balhadores e ao ex-presidente
Lula. Com manchetes não ver-
dadeiras na página de frente, e
observações menores, nos tex-

O Cardeal Carlo Martini e o
professor Umberto Eco com
certeza tiveram vários encon-
tros em Milão, onde residiram.
O Cardeal foi um dos mais ex-
traordinários pensadores da
Igreja Católica durante o sécu-
lo XX, tanto que durante certo
tempo era quase certo que o
Espírito Santo o elevaria ao tro-
no papalino. Morreu antes. O
professor Umberto Eco escre-
veu notáveis livros entre os
quais "O Nome da Rosa" que
virou filme consagrado.

Os dois participaram de um
diálogo aberto publicado pela
grande imprensa italiana. O
Cardeal e o Professor apresen-

A fé dos infiéis
OPINIÃO - SÉRGIO ROXO DA FONSECA

tos internos. Lembra-se que o
jornal AGORA, do Grupo Fo-
lha de São Paulo, noticiou na 1ª
página: SÍTIO DO LULA, em
letras garrafais, e, dentro, em
pequeno tamanho, informando
que se trata de "sítio frequen-
tado por Lula".

Tudo bem. Queremos que
todos paguem pelos danos que
causaram em nível de
corrupção, seja de qual partido
for, inclusive do meu PT. O que
não é admissível, sobretudo em
ano de eleições municipais, é
que se dê enfoque diferencia-
do em desfavor de alguns,
como está ocorrendo.

Por exemplo: FOI VISTA
NA IMPRENSA MAIOR al-

guma notícia sobre o ACOR-
DO DE LENIÊNCIA envol-
vendo o Ministério Público
Paulista e a ELETROPAULO
relativo ao superfaturamento,
propinas recebidas, nos contra-
tos com as empresas
ALSTOM BRASIL e
CEBRAF SERVIÇOS?

É notícia pública! Se trata da
confissão de que houve propi-
na, de que houve corrupção e
desvio de grandes valores de
dinheiro, nas licitações ocorri-
das no Estado de São Paulo. A
prova disso? É muito fácil, bas-
ta ler o resumo do acordo fir-
mado na Justiça Paulista. Ali
temos:

"A juíza de Direito, Dra Ma-

ria Gabriella Pavlópoulos
Spaolonzi, da 13ª Vara da Fa-
zenda Pública de São Paulo,
HOMOLOGOU acordo entre
o Ministério Público Paulista e
as empresas ALSTOM BRA-
SIL e CEBRAF SERVIÇOS,
em que as companhias paga-
rão mais de 60 milhões de da-
nos materiais e morais coleti-
vos. O acordo foi firmado em
ação civil de IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA iniciada
em 2014 para apuração de
superfaturamento e pagamen-
to de propina a partir de 1998
no âmbito do aditivo GISEL II,
da ELETROPAULO, relativo
à construção de duas
subestações de energia na ca-

pital paulista."
É preciso mais que isso. Con-

fissão de superfaturamento e de
propina. Devolução de dinhei-
ro, tudo embutido em processo
público! ONDE ESTÁ A NO-
TÍCIA. Assim, se um dos mo-
tivos de desconforto para o Bra-
sil é a questão
ética, ela passa,
certamente, com
muita profundi-
dade, por outros
governos, por ou-
tros persona-
gens, e, sobretudo, pela grande
imprensa, sempre parcial na in-
formação!

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

taram suas reflexões sobre um
tema tão cercado de mistérios
quanto de grandes emoções: os
fiéis acreditam em Deus e numa
vida após a morte; no que
creem os infiéis?

Um dos temas de fundo, que
com certeza não é solitário,
deriva da ética de cada grupo
que, muitas vezes, não é har-
moniosa. Muito embora toda a
humanidade parta de um único
ponto de saída, reversamente,
os pontos de chegada podem
estar muito distantes um do
outro. Qual teria sido a causa
do afastamento dos grupos?
Com o perdão da palavra, a
humanidade toda pode ter uma
ética humana sem qualquer in-
fluência religiosa?

O debate foi transformado
em um dos livros mais extraor-
dinários que conheço e que se
chama "NO QUE CREEM OS
QUE NÃO CREEM". É des-
necessário dizer que Umberto
Eco deitou nos seus textos todo
o seu conhecimento sobre lógi-

ca. E o Cardeal Martini toda a
sua inegável sabedoria. Vamos
a um exemplo.

Há alguns anos atrás, eu me
encontrava em Milão quando
soube que o Cardeal Martini
iria fazer o sermão da Missa
dos Reis Magos. A cerimônia
ocorreu na Catedral de Milão,
ou no Duomo, como dizem os
italianos. Trata-se do cenário da
sequência final de um dos mais
perfeitos filmes que conheço,
que se chama "Milagre de Mi-
lão", de Vittorio de Sica.

Fui ao Duomo presenciar ou-
tro milagre de Milão. O sermão
do Cardeal Martini deu desta-
que à presença de um Rei Ne-
gro no presépio de Cristo. Per-
guntava ele, por que razão um
dos magos é negro. Há muitas
razões, mas a mais simples de
todas refere-se à presença de

um negro, reconhecendo a di-
vindade de Cristo no momento
de seu nascimento durante a
antiguidade bíblica. Daí con-
cluiu que negros de hoje não
podem ser perseguidos na Itá-
lia e nem explorados na África
como se fossem indesejáveis e
subalternos porque tal não é a
lição emanada do presépio.
Nada mais disse e nem lhe foi
reperguntado pois todos os pre-
sentes, naquela manhã fria, fo-
ram tocados por inesquecível e
calorosa emoção.
O Cardeal
Martini, como
sempre, encon-
trava um eco hu-
mano na prega-
ção de sua fé.

Sérgio Roxo da Fonseca é professor
de Direito e procurador de Justiça
aposentado (roxodafonseca@
gmail.com)
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Alça de acesso ao Manoel Penna ficará
fechada até a segunda quinzena de março

REGIÃO

Novo poço no Manoel Penna está
em fase final de implantação

Lixo e entulho no
Recreio das Acácias

A  MEC TA  MEC TA  MEC TA  MEC TA  MEC TOCOCOCOCOCA COMPLETA COMPLETA COMPLETA COMPLETA COMPLETA 39 ANOS COM VISUA 39 ANOS COM VISUA 39 ANOS COM VISUA 39 ANOS COM VISUA 39 ANOS COM VISUAL NOAL NOAL NOAL NOAL NOVVVVVOOOOO
Repaginando sua fachada em função da Lei Cidade Limpa, a diretoria da Mec

Toca, usando a técnica do grafite, executada pelo artista grafiteiro Lelinho, usou
como tema fachadas de prédios relevantes da cidade, muitos deles presentes
nas recordações da população mais antiga, prédios como o Palacete Inecchi,
Colégio Santa Úrsula, o prédio antigo da Socorros Mútuos, onde esta construído
o atual, homenageando ainda prédios como a Catedral Metropolitana, Faculdade
de Medicina, Colégio Marista, Colégio Metodista, Otoniel Mota e muitos outros.
Vale a pena visitar a Mec Toca para curtir o trabalho temas da cidade.

Temporada Escolar de 2016 no seu final, como
sempre a Mec Toca manteve sua liderança no setor
oferecendo sempre materiais de qualidade das gran-
des marcas com preços justos, atestado pelo
PROCON em sua pesquisa 2016. São cerca de 19.000
itens à disposição dos clientes, contando com a assis-
tência de 70 funcionários para atendê-lo.

Ressalta-se que não só materiais escolares são
oferecidos aos clientes, mas toda linha de materiais
para escritório e informática além de livros didáticos.

MEC TOCA 39 ANOS PRESENTE NA SUA EDUCAÇÃO
E NA DE SEUS FILHOS.

Tel. 2111.7896
Rua Florêncio de Abreu, 845 - Centro

O Departamento de Água e
Esgotos de Ribeirão Preto
(Daerp) iniciou,  no dia 10 de
fevereiro, obras civil e elétrica
para colocar em funcionamen-
to o novo poço do Jardim
Manoel Penna. A autarquia está
construindo a Casa de Máqui-
na, Cloro, Flúor e Sala do Ope-
rador.

O novo equipamento, que
teve sua perfuração finalizada,
irá produzir até 250 metros cú-
bicos por hora. Trata-se de um
reforço significativo para a o
abastecimento de água na re-
gião.

A assessoria de imprensa da
Vianorte (Arteris) informou que
o dispositivo de acesso ao bair-
ro Jardim Manoel Penna, situ-

Leste (entrada para o Jardim
Manoel Penna), estará fecha-
da. O condutor que precisar
entrar no bairro ou seguir até o
Novo Shopping, pelo Anel Viá-
rio Sul, deverá utilizar o retor-
no existente no quilômetro
309+200m, acessar a avenida
Dr. Celso Charuri e fazer os
contornos necessários. Os mo-
toristas também poderão seguir
pela Rodovia Prefeito Antônio
Duarte Nogueira e utilizar o tre-

vo "Waldo Adalberto da
Silveira", o Trevão.

Segundo a assessoria da
Vianorte (Arteris), toda a inter-
venção estará devidamente si-
nalizada de acordo com o Ma-
nual de Normas do DER (De-
partamento de Estradas de
Rodagem). Para esclarecer
dúvidas, os usuários podem se
utilizar do telefone da Vianorte:
0800-701-3070, 24 horas, sete
dias da semana.

ado à altura do quilômetro
308+800m (Pista Leste) da
Rodovia Prefeito Antônio
Duarte Nogueira (SP-322 -

Anel Viário Sul de Ribeirão
Preto), na Região Leste da ci-
dade, está interditado pela
MRV para o fluxo de veículos,
desde o dia 25 de fevereiro. O
objetivo do bloqueio, que pros-
seguirá, aproximadamente, até
a segunda quinzena de março,
é garantir a segurança dos usu-
ários do trecho administrado
pela Vianorte (Arteris) duran-
te a execução de obras - de
responsabilidade da construto-
ra - de uma rede para águas
pluviais de um condomínio que
a empresa está construindo nas
proximidades.

Além da alça de acesso, a
rotatória localizada na marginal
da SP-322, também no sentido

Obras das áreas civil e elétrica estão em andamento para finalizar o poço

Local foi interditado para implantação de uma rede para águas pluviais

A Associação dos Moradores
do Recreio das Acácias está
novamente solicitando às pes-
soas que trafegam nas proxi-
midades da rua Tereza Nomura
Yamada com a rua Eduardo
Mello,atrás do condomínio San
Remo II, atentarem para o
movimento de pessoas

inescruplosas que usam o local
c omo depósito de lixo e entu-
lho, como se pode ver pela foto
acima.

Caso seja constatada esta
prática, o ideal é fazer um fla-
grante, através de foto ou fil-
me, e encaminhar para a As-
sociação.

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
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Para anunciar: Banca Avenida - Rua Dr. José Ribeiro Ferreira, 396 - Jardim São José
ou envie e-mail para: enfoqueribeirao@hotmail.com - Valor do anúncio: R$ 2,00

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)

CAMA INFANTIL DE CARRO

Vendo. Pouco tempo de uso,

super nova, 1,60 m. Tratar com

Lenice, tels. 3237.9487 ou

98113.0901. (02/16)

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

Projetos e execução de telha-

dos, deck, quiosques. Orçamen-

to sem compromisso. Júlio

César, tels. 99372.1956 ou

3623.2998. (10/15)

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.

CARRETOS

Disk Frete. Caminhonete aber-

ta. Tratar com Wagner, cel.

98817.4680. (10/14)

CARRETOS

Disk carreto, ótimos preços.

Flavinho, 99287.6425 ou

3617.9188. (09/15)

CASA SÃO JOSÉ - ALUGO

Alugo casa no Jardim São José,

sala, 2 quartos, edícula, gara-

gem para 2 carros. Tratar:

3961.4336, com Bertone Neto.

(02/16)

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 cuidadora de idosos. Te-

nho referências. Júnia,

99303.0269. (12/15)

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

Ida e volta
Manoel chega na agência de

viagens e pede:
- Uma passagem de ida e

volta, se faz favoire.
- De ida e volta para onde,

senhoire?
- Para aqui, ora pois, pois.

Pescador
O pescador diz pro caipira:
- Você já está ai há quatro

horas me vendo pescar. Não
quer tentar?

- Num tenho paciência pra
isso não, seu moço!

Passagem
O caipira vai a uma estação

ferroviária para comprar um
bilhete.

- Quero uma passagem para
o Esbui - solicita ele ao
atendente.

- Não entendi, o senhor pode
repetir?

- Quero uma passagem para
o Esbui!

- Sinto muito, senhor, não te-
mos passagem para o Esbui.

Aborrecido, o caipira afas-
ta-se do guichê, aproxima-se
do amigo que o estava aguar-
dando e lamenta:

- Olha Esbui, o homem falou
que num tem passagem
procê...

Made in England...
O jovem participante de um

desses programas de intercâm-
bio chega à Inglaterra e Lord
Hastings, seu "pai" estrangei-
ro, vai mostrar-lhe a proprie-
dade.

- Mas que campo de golfe
magnífico. O senhor sempre
joga golfe? - pergunta o jovem.

- Joguei uma vez, faz alguns
anos. É muito cansativo jogar
golfe - responde o Lord.

Mais á frente chegam a um
campo de tênis.

- Belo campo de tênis. O se-
nhor sempre joga tênis?

- Joguei uma vez há muito
tempo. É muito cansativo.

Logo depois chegam em um
cercado onde estão vários ca-
valos de raça.

- Belos animais. O senhor
gosta de cavalgar?

- Cavalguei uma vez, faz
tempo. É muito cansativo.

Quando chegam de volta ao
castelo, o Lord apresenta seu
filho William Hastings. O jovem
hóspede estende a mão e cum-
primenta o jovem enquanto diz
ao Lord:

- Filho único, eu presumo.

Leitura
A cigana diz ao marido:
- Me dá a tua mão, querido.

Acho que vou ler alguma coi-
sa antes de dormir.

HUMOR
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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
NNNNN
TTTTT
OOOOO
LLLLL
OOOOO
GGGGG
IIIII
AAAAA

colocação e manutenção
Orçamento sem compromisso

Júnior

99135.8474
98148.1202

Rua Antônio Borin, 30 - Jardim São José

CALHAS & RUFOS

Tel. (16)     3617.0453
Tio Léo (16)   99219.9723
Tia Léia (16)   99132.1103
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OPINIÃO - PAULO DE QUEIROZ ARRUDA FILHO

Estadistas, políticos e
a arraia-miúda

6

Paulo Francis nos contou que
Nelson Rockfeller, então uma
das maiores fortunas do mun-
do, resolveu falar a sua mãe que
pretendia disputar as eleições
para governador de New York,
em 1958.Leitura

A cigana diz ao marido:
- Me dá a tua mão, querido.

Acho que vou ler alguma coisa
antes de dormir.

 Ela respondeu na lata: "Meu
filho, isto não é coisa para nos-
sos empregados"? Conhecer os
interesses representados por
um político é meio caminho an-
dado para saber se ele é um
estadista, um político ou um
destes abantesmas sem con-
teúdo, à venda pela melhor
oferta.

Um estadista costuma ter ra-
zão antes da hora, sempre re-
presenta uma ideia ou um con-
junto de ideias e que contagi-
am os cidadãos, para o bem ou
para o mal. Ele se preocupa
com as próximas gerações, e
não com as próximas eleições;
segue a política da colmeia, e
não a das abelhas, como os
demais: no primeiro caso, tudo
se subordina ao interesse cole-
tivo, e no segundo a subordina-
ção é aos interesses individu-
ais, ou aos de quem os colocou
lá. Eleições custam caro.

Também é fiel à máxima de
Sartre, a de que "fazer política
é lavar as mãos na merda".
Lincoln é um exemplo que me
ocorre: comprou meio congres-
so americano para conseguir
passar a Lei da Abolição da
Escravidão. Muitas vezes é
adaptável e flexível, de acordo
com as exigências das circuns-
tâncias, mas, ao final, "a ação
acusa mas o resultado escusa".

Estadistas também são polí-
ticos, e como tal precisam do
voto. Churchill era um deles,
mas dizia ao povo o que este
precisava ouvir, e não aquilo
que queria ouvir. Políticos, e sua
variante mais comum, o
lumpesinato ético e intelectual

dono de votos, não perdem tem-
po com isto: se colocam como
representantes dos desvalidos
da vida, dos fracassados, dos
excluídos das benesses da so-
ciedade de consumo. Isto é ni-
velar por baixo, o que os torna
camelôs da miséria alheia.

Estadistas não temem tomar
atitudes impopulares antes das
eleições, e não após as eleições.
Obama não hesitou antes de
congelar salários seus e dos que
com ele trabalham. Em
Pindorama, não hesitam antes
de inchar a máquina pública
com os tristemente famosos
comissionados e de inflar seus
rendimentos. Em outras pala-
vras, os primeiros sentem que
pertencem à nação (ao estado
ou à cidade), enquanto os se-
gundos pensam que estes lhes
pertencem, deles fazendo uso
descarado e recorrente.

Qual é a razão de termos tan-
tos políticos e tão poucos esta-
distas? A clássica expressão
"cada povo tem o governo que
merece" é infeliz, equivocada e
preconceituosa, como se não
fôssemos "o povo".

Um bom início para melhor
compreensão do fato é a pas-
sividade do eleitorado é, que
traz em si grande possibilidade
de ser governado por maus
governantes.  Quem nunca "se
meteu em política"  não pode
reclamar muito. Brasileiro não
tem o hábito de participar de
reuniões de condomínio, de pais
e mestres, e votar aqui é uma
obrigação cumprida sem muito
entusiasmo, pra dizer o mínimo.
A ignorância e sua alma-gê-
mea, a alienação, devem ser
combatidas, caso queiramos um
upgrade no nível de nossos re-
presentantes eleitos.

Estadistas devem ter ideais,
têm que ter uma ideologia. Pre-
cisam ser cultos, pois sem cul-
tura não pode haver apreensão
e contextualização da realida-
de e do mundo. Precisam ser
inteligentes, para entender as

pessoas, as relações entre elas
e como os processos econômi-
cos, sociais e políticos funcio-
nam. E, de brinde, a inteligên-
cia costuma nos trazer sabedo-
ria a partir do que a cultura e a
experiência construíram em ter-
mos de maturidade.

Por último, mas não menos
importante, precisam ser éticos.
No mundo real, que se leva a
sério, a ética é um ativo pesso-
al e corporativo tão grande ou
maior do que outros indicado-
res, como o lucro ou proprie-
dades.

Alguém idealista, culto, inte-
ligente, maduro e ético. Certa-
mente todos nós conhecemos
pessoas assim, só que elas ge-
ralmente sentem nojo (compre-
ensível) do tema "política", ta-
manha a pocilga a que foi
transformada. São estas pesso-
as que deveriam estar no lugar
de personagens como os que
compõem o cenário político de
Ribeirão Preto, onde se obser-
va acirrada luta pela bolsa da
Viúva, enquanto a cidade está
ausente da pauta e se vira como
pode. Eu completaria com o
comprometimento com a cau-
sa da sustentabilidade, que não
se resume a morrer abraçado
a uma árvore ou beijar abelhas.
Sustentabilidade é a base de
tudo. É tolice falar em "salvar
o meio-ambiente", pois nossa
extinção enquanto espécie  se
acelera, e o meio-ambiente vai
permanecer até o fim dos tem-
pos.

Nunca é tarde para se con-
sertar as coisas. Pessoas de
bem ocupando lugares nos
quais hoje se vê gente sem qua-
lificação nenhuma
nos quesitos aci-
ma apresentados
como indispensá-
veis para consti-
tuir um Estadista
seria o ideal.

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

ARTE - R. DARTAN

O olhar vesgo
da lua

Histórias de um sétimo olhar (41)

O que nos surpreende? O que
há de novo? Já se passaram
cerca de 121 anos do
surgimento da sétima arte, mal
havia começado o século XX e
Hugo Cabret furava o olho da
lua. Então, passado o tempo a
limpo, podemos e devemos sim,
pensar sobre o que vimos e que
vemos, sem nostalgia, para po-
dermos ter um distanciamento
crítico e tentar descobrir onde
foram parar as boas histórias
contadas, boas de se ouvir e
ver! Fato é que elas ainda exis-
tem, mas, não estão na super-
fície, temos que buscá-las nos
escondidos, garimpar na cor-
renteza de mercúrio, ousar se-
guir na contramão da grande
mídia. Grandes acontecimentos
ocorrem nos silêncios, dos
quartos, das salas, por trás dos
muros invisíveis. Assim, no
atemporal das coisas contadas
e que se conta, vejo uma
avalanche nos alpes franceses,
situação esta, que já gerou mui-
tas imagens e dramas contados
pela grande tela no decorrer do
séc. XX, e ao percorrer este
novo período, encontro fora da
notícia de primeira página, qui-
çá um relato breve de um jor-
nal matutino, um filme sueco,
participante da Mostra Interna-
cional de São Paulo, em 2015,
FORÇA MAIOR do diretor
Ruben Östlund. "A trama gira
em torno do casal Tomas
(Johannes Kuhnke) e Ebba
(Lisa Loven Kongsli), que re-
solvem passar suas férias com
o casal de filhos esquiando nos
Alpes franceses para fugir do
trabalho e da rotina. Tudo ocor-
ria bem, até que em um almo-
ço no restaurante da pousada
a céu aberto, uma avalanche
pega de surpresa a família e
todos os turistas presentes. Ao
se aproximar cada vez mais do
local, a ameaça de serem so-
terrados se torna apavorante,
instalando um terror momentâ-
neo entre as pessoas. A primei-
ra atitude de Ebba é proteger
seus filhos e grita por socorro
para o marido, que no primeiro
instante, se viu correndo para
longe do possível acidente",
num breve trecho da resenha
de André Zuliani. O contraste
entre controle e a
imprevisibilidade, uma atitude
repentina que desestabiliza a
relação do casal e comprome-
te a estrutura familiar. O dra-
ma da avalanche pode se as-
semelhar a tantos já ocorridos,
no entanto, percebo que o que
torna diferente, no cinema de
hoje, é a questão existencial, o
conflito humano de uma socie-
dade moderna. Tecnicamente o
cinema tem cada vez mais re-

cursos para montar boas "es-
tórias", só que, os fatores
socioculturais influenciam este
fazer. Durante todo século XX,
falou-se de repressão, da bus-
ca de uma liberdade democrá-
tica, mais uma utopia, pois nun-
ca somos livres, estamos sem-
pre reféns de alguma coisa/po-
der, o que faz lembrar do dire-
tor iraniano Jafar Panahi, ten-
do seus filmes censurados e
proibidos pelo governo do Irã,
em 2010 foi preso e por pres-
são internacional agora cumpre
prisão domiciliar, mesmo assim,
esforça-se para driblar a proi-
bição e seguir filmando clan-
destinamente, sua última cria-
ção foi emblemática, TÁXI
TEERÃ, num formato docu-
mental Jafa Panahi anda com
um táxi por Teerã e a narração
se desenvolve ao sabor dos
passageiros. Quase todas as
imagens são captadas por uma
câmera no painel do carro, in-
tercaladas por outras como a
de um celular. Algo raro, mas
possível de se encontrar nos
caminhos furtivos da internet,
jamais encontraremos no circui-
to normal. Haveremos sempre
de cavar fundo para encontrar
tesouros. Por aqui gozamos de
uma "democracia" hipócrita, em
que apenas os amigos do "Rei"
conseguem implementar bons
produtos culturais, e a duras pe-
nas vamos revelando novos
talentosos diretores e histórias
peculiares, como em CASA
GRANDE do jovem Fellipe
Gamarano Barbosa, que nos
conta sobre o adolescente Jean,
rico, e que "luta para escapar
da superproteção dos pais,
secretamente falidos. Enquan-
to a casa caí, os empregados
têm que enfrentar suas inevi-
táveis demissões, e Jean tem
que confrontar as contradições
da Casa Grande", é o que dia a
sinopse. Ocorre bem mais do
que isso e vale a pena conferir,
recomendo também na
sequência deste filme, assistir
ao também muito bom, só que
produzido pela Globo Filmes, A
QUE HORAS ELA VOLTA?,
de Anna Muylaert, numa inter-
pretação magistral de Regina
Casé. Duas obras que se
complementam, trazem boas
reflexões do nosso contexto
sociocultural.

Só com o
olhar de viés da
lua é que pode-
mos ampliar
horizontes!

TAKE 41
Corta para uma última cena!

   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

ESPAÇO FEMININO

Mulheres e
suas conquistas

Quando criança eu já sentia
as diferenças entre meninos e
meninas. Talvez a primeira di-
versidade percebida entre os
seres humanos tenha sido aque-
la entre homens e mulheres. As
formas de viver e pensar o
masculino e feminino tiveram
consequências concretas. As-
sim, deram margem a uma edu-
cação diferenciada no sentido
de reprodução daqueles papéis
sociais distintos, a exemplo de
brincadeiras caracterizadas
como masculinas e femininas,
meninas tinham que brincar de
boneca e meninos jogavam
bola. A prática de esporte era
diferenciada entre os dois gê-
neros.

As mulheres eram prepara-
das para o casamento, a ma-
ternidade, o cuidado com a fa-
mília. Logo vieram as lutas das

OPINIÃO - ADRIANE DE OLIVEIRA MOSCARDIN

mulheres no século XIX, que
reagiram, e foi elaborada a de-
claração de direito das mulhe-
res, manifestando-se contra a
exclusão e os direitos vividos
por elas.

Os movimentos feministas
ganharam as ruas, em intensas
mobilizações pelo mundo intei-
ro, internacionalizando-se des-
de 1975, através de conferên-
cias mundiais. Enquanto as
mulheres iam ocupando e am-
pliando os espaços no merca-
do de trabalho, os movimentos
feministas foram reivindicando
políticas públicas específicas
para as mulheres. Elas desem-
penham na história papéis de
considerável importância, mes-
mo quando ainda restritas ao
espaço privado. Com a con-
quista do espaço público, am-
pliaram a sua atuação e hoje

exercem as mais diversas pro-
fissões, inclusive aquelas que
durante muito tempo, eram con-
sideradas masculinas. De
dirigidas passaram a dirigentes,
tanto chefiando famílias, quan-
to empresas e instituições polí-
ticas.

Hoje venho aqui deixar minha
homenagem a todas mulheres,
não importa se ela é mãe, dona
de casa, estudiosa, trabalhado-
ra, toda mulher tem um pouco
de guerreira dentro de si, e por
mais sexista que a sociedade e
a história tendam a ser, muitas
destas lutadoras conseguiram
conquistar espa-
ços na socieda-
de e na política.
Parabéns a cada
uma dessas Mu-
lheres.

 Adriane de Oliveira Moscardin
é bancária e engajada na luta
pelos Direitos da Mulher e dos
Trabalhadores

ANUNCIE NO JORNAL
ENFOQUE
RIBEIRÃO
SUDESTE
99137.9777

enfoqueribeirao@hotmail.com

8 DE MARÇO

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

HOMENAGEM

Despedimo-nos inesperada-
mente de um grande amigo e
irmão no último dia 10 de feve-
reiro. Manoel Barbosa Filho

(Mané), temos certeza que está
em um lugar que sempre me-
receu. Lembranças de seus
amigos...

Adeus, amigo-irmão
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GENTE EM DESTAQUE

Paulo Geraldo Silva, do Jardim Manoel
Penna, aniversaria no dia 2 de março

Rafaella Garcia França, filha do casal

Jefferson e Andrea, do Bar Jefferson , com-
pleta 20 anos no dia 3 de fevereiro

Isabella Aparecida Garcia França, filha
do casal Jefferson e Andrea, do Bar do
Jefferson completa seus 15 anos no dia 1º

de fevereiro

Gabrielly Gomes dos Santos, filha de

Fabiana Gomes, moradora do Jardim São
José, completou 13 anos no dia 29 de janei-
ro

Hélio Nogueira, do Jardim São José, ani-

versariou no dia 21 de fevereiro

Wanderley Batista (Deley), do Jardim São
José, aniversaria no dia 13 de março

Edson Martins Júnior, do Jardim Manoel
Penna, aniversariou no dia 8 de janeiro

José Lopes Fernandes (Zezão), do Con-

junto dos Bancários, aniversaria no dia 13
de março

Taís Ramos, do Jardim São José, aniver-

sariou no dia 26 de fevereiro

Fabiana Gomes, do Jardim São José, e
sua amiga Thais Dioseghi aniversariam
no dia 3 de março Nathália Felipe, do Jardim São José, ani-

versaria no dia 9 de março

Juliana Micas Granato, hoje residindo em
Brasília, aniversariou no dia 25 de fevereiro

Márcia das Graças Berardi, do Jardim
Irajá, aniversariou uno dia 24 de fevereiro

Adriane de Oliveira Moscardin, colabo-

radora do jornal Enfoque, aniversariou no
dia 23 de fevereiro

Alexandre Batarra, do Jardim São José,

aniversariou no dia 25 de fevereiro

Antônio Amaro dos Santos aniversa-

riou no dia 22 de fevereiro

Maria Inez Celestino de Souza, ex-mo-
radora do Conjunto dos Bancários, aniver-

saria no dia 1o de março

Deyla Flávia Bertolazzo aniversariou no

dia 24 de fevereiro
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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
02 Mário "Chaveiro" Azevedo
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 Daniel Rodrigues
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 Patrícia Schmidt
11 Cláudio Barreto (Barretinho)
12 Rafael Fernando Gigante
12 João Victor Rocha
13 Genoveva Buzoni Ruy
13 Marcela Maria Teixeira Rosa
13 Jéssica Lang Garcia da Silva
13 Carlos Bealdo Guitarrara
13 Tamires Justino da Silva
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
16 Danilo Barbosa
17 Thiago Faustino
17 João Matos Cristóvão
18 Ana Clara Florão
18 Laisla Vitória Bahia
18 Aparecido Augusto Canassa
19 Jéssica Estrela
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
26 Taís Ramos

26 Thiago Rosa
26 Michela Crescêncio Brunelli
27 Vanessa Marie Mesquita Aono
28 Vera Lúcia Coelho  C. Almadas
29 Isabela Souza
29 Natália Cecília Pinho Navarro

MARÇO

01 Maria Inez Celestino de Souza
02 Francielly de Paula Soares
02 Paulo Geraldo da Silva
02 Ronilson Clemente Alves
02 Fabíola Figueiredo Bispo
03 Edson Martins (Jacaré)
03 Thaís Cicione
03 Fabiana Gomes
03 Paulo Sérgio Rosa
04 Flávia da Silva Souza
04 Priscila Thimóteo de Lima
05 Rosa Montezano S. Massaro
06 Eliana C. Zimmermann
08 Rosemeire Teixeira M. de Faria
09 Nathália Felipe
10 Zilda Ap. Ferreira Gomes de Assis
10 Antonio Leonardo C. Biagini
11 Edymo Barreira
13 José Lopes Fernandes (Zezão)
13 Jorge Luiz da Matta
13 Wanderley Batista
13 Marcelo Brandt de Oliveira (Mur)
14 Renan Henrique Rocha
15 Marina Pereira
15 Flávia Machado Cenin
15 Reinaldo Caetano de Andrade
15 Robson Fagner da Silva
16 Elpídio Sebastião Ribeiro
16 Pedro Henrique Silva Freitas
16 Rafael Almeida R. dos Santos
17 Erika Keller de Oliveira
17 Samuel F. Del Tedesco Ferreira
18 Marcos Antônio B. de Oliveira
19 Iris Rocha de Melo
19 Guilherme Resano Lopes
21 Fernanda Muniz
22 Talita Porfirio Benite Garcia
22 José Antonio Turci Filho
22 Ana Rita Silva Taveira
23 Simone Guaritá Gonçalves
23 Ana Maria Thimóteo de Lima
24 Renato Telles Furtado
24 Benedito José Pereira
24 Jenifer Keller de Oliveira
24 Lívia Junqueira de C. Silva
24 José Fernando Cantador Júnior
25 Vinicius Fernandes V.  Silva
25 Jéssica Medeiros
25 Flavio Garcia Bachiego
26 Ana Cláudia de Santis
27 Paulo Eugênio Zimmermann
27 Nicholas Lopes Mariano
27 Nicolle Lopes Mariano
28 Manuel Luiz da Silva Figueira
28 Talita Francielle França
28 Sílvia Helena Velasco Cunha
29 Gabriel Alves
29 Wilson Roberto Lima (Magrão)
29 Eduardo Cruz
29 José Aparecido Campagnoli
29 Marília de Toledo Junqueira
29 Valéria Cristina Moreno
29 Gabriel Alves
29 Nivaldo G. dos Santos
30 Ana Laura Machado Cenin
31 Alan Z. Gomes
31 Weslley Gil Camilo
31 Sílvia Maria Figueiredo
31 Camila Francisca de Paula
31 Allan Z. Gomes

MARCENEIROMARCENEIROMARCENEIROMARCENEIROMARCENEIRO
COLOCAÇÃO DE PORTAS

FECHADURAS - CHAVE-TETRA
OLHO MÁGICO - GUARNIÇÃO

RAFAEL

99198.0444

Aparecido Canassa, da Rotisseria da Tia Gê, no
Jardim São José, aniversariou no dia 18 de fevereiro,
e seu filho Kawan, no dia 4

Maria Passa na Frente

Júlia Monteiro Rocha, do Jardim São José, aniver-
sariou no dia 24 de fevereiro

28 anos juntos

O casal Rinaldo e Sara, moradores do Jardim Manoel

Penna, comemoraram 28 anos de matrimônio no dia 6
de fevereiro

Neste mês de fevereiro o Terço dos Homens Maria

Passa na Frente da Paróquia São Miguel Arcanjo com-
pleta 8 anos. Ele acontece toda segunda-feira na casa
de uma família participante.

Paulo Sérgio Rosa, do Conjunto dos Bancários, que

aniversaria no dia 3 de março, com sua netinha Letícia,
de 1 ano e 4 meses



                                                                                                              ENFOQUE RIBEIRÃO SUDESTE                                                                           FEVEREIRO DE 2016

Meu bichinho de estimação

ESPAÇO PET MÚSICA

Fernanda Faria Nishimi, moradora do Residencial Greenville, com
sua gatinha Mia

10 ESPAÇO FEMININO

David Bowie, o camaleão

Let's dance
(Tradução: Vamos dançar)

David Bowie
Vamos dançar
Ponha seus sapatos verme-

lhos e venha dançar o blues
Vamos dançar
À música que estão tocan-

do na rádio
Vamos mexer
Enquanto cores iluminam

sua face
Vamos mexer
Mover-se na multidão até

um espaço vazio

Refrão
Se você disser corra, eu

correrei com você
Se você disser esconda-se,

nos esconderemos
Porque meu amor por você
Quebraria meu coração em

dois
Se você caisse
Em meus braços
E tremesse como uma flor

Curiosidades sobre animais

David Robert Jones, (David
Bowie) músico, produtor e ator
inglês, considerado um dos
maiores pop-rock stars do oci-
dente. É conhecido como o
camaleão pelas mudanças de
estilo musical e por encarnar
personagens temáticos em al-
guns de seus álbuns.

David Bowie nasceu em
Brixton, Londres, no dia 08 de
janeiro de 1947, descendente de
irlandeses. Foi enviado ao Burnt
Ash Junior School, onde já de-
monstrava dotes musicais atra-
vés do canto. Ouviu, a partir do
pai, músicas de artistas tradici-
onais de rock, entre eles, Little
Richard, cuja canção "Tutti
Frutti" praticamente inspirou
Bowie no ingresso ao mundo do
rock. Bowie teve educação re-
quintada no Ravens Wood
School, onde aprendeu línguas,
desenho e música.

Em 1972, lançou "The rise
and fall of Ziggy Stardust and
the spiders from Mars". Esse
venerado disco, no qual relata
a inverossímil história do per-
sonagem Ziggy Stardust, um
extraterrestre bissexual e
andrógino que virou estrela do
rock, mostrou duas das obses-
sões do cantor: o teatro japo-
nês kabuki e a ficção científi-
ca.

Durante os anos 70, a profun-
didade intelectual de seu traba-
lho, sua particular voz e a origi-
nalidade que impressionava to-
dos seus projetos o transformou
em um dos professores do glam
rock.

Ele também construiu uma
carreira de ator com o papel de
um alienígena em busca de aju-
da para seu planeta em "O ho-
mem que caiu na terra" (1976),
de Nicolas Roeg. Bowie fez
uma temporada de três meses
como "O homem elefante", na
Broadway, na década de 1980.

David foi casado com a mo-
delo somali Iman Abdulmajid
desde 1992. Ganhou prêmios

diversos como certificações de
ouro (9) no Reino Unido. É con-
siderado pela revista Rolling
Stone como o 39º artista em lis-
ta de 100. Em 1996, entrou para

Vamos dançar
Por medo sua graça

esvaneceria
Vamos dançar
Por medo esta noite acaba
Vamos mexer
Você olharia dentro dos

meus olhos
Vamos mexer
Sob a luz da lua, sob a sole-

ne luz da lua

Refrão
Vamos dançar
Ponha seus sapatos verme-

lhos e venha dançar o blues
Vamos dançar
À música que estão tocan-

do na rádio
Vamos mexer
Você olharia dentro dos

meus olhos
Vamos mexer
Sob a luz da lua, sob a sole-

ne luz da lua

o Rock and Roll Hall of Fame.
David Bowie faleceu em

Manhattan, Nova York, Esta-
dos Unidos, no dia 10 de janei-
ro de 2016.

Mais barulhento
O mais barulhento dos animais terrestres é o bugio das Amé-

ricas Central e do Sul. Os machos possuem uma estrutura ós-
sea na parte superior da traquéia que permitem que o som
reverbere. Seus gritos assustadores foram descritos como um
misto de latido de cão e zurro de asno, ampliado mil vezes, seus
gritos podem ser ouvidos a até 5 Km de distância.

Mais fortes
Em proporção ao seu tamanho, os animais mais fortes são os

besouros gigantes, encontrados principalmente nos trópicos. Tes-
tes realizados com o besouro-rinoceronte demonstravam que
pode suportar em seu dorso 850 vezes o próprio peso. Para
efeito de comparação, um homem pode levantar (com um au-
xílio de suporte) apenas 17 vezes o próprio peso.

Fonte: Só Biologia
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O carnaval e as
manifestações populares

OPINIÃO - ANDRÉ BARIONI

De início, coloco a minha in-
satisfação quanto a maior fes-
ta popular do país, o carnaval,
que foi tomada pelo mercado.
Como no caso do futebol, em
que se torce, mas não acredita
na disputa disputada de verda-
de. Até a cerveja não se esco-
lhe. O povo pula o que o mer-
cado propõe, mesmo não con-
cordando.

Até aí, tudo certo, é uma in-
satisfação pessoal. Eu posso
aguentar. Mas o que me cha-
mou a atenção foi o fato de não
compreender em uma compa-
ração onde termina uma mani-
festação e se inicia o carnaval?

Ambas as festas são bem
parecidas. O local e o trajeto
são pré-determinados, sem a
possibilidade de negociação
com a polícia. A segurança fei-
ta por esse pessoal que acabo
de citar tem o mesmo objetivo:
não deixar que algo saia do con-
trole e, principalmente, cuidar
para que os foliões permane-
çam no local escolhido ou si-
gam no trajeto sem desviá-lo.
Vende-se bebidas alcoólicas. O
pessoal vai com fantasias ou
abadas. A presença de políticos

Rua Euclides Vitorino da Silva, 156
Jardim São José

em geral não é aceita. Não é
falado em bom tom, mas fica
no ar o acordo em comum. E
poderia citar outros aspectos
parecidos, mas vai ficar muito
longo o texto.

O principal aspecto que cha-
ma a atenção é quanto aos ob-
jetivos destas manifestações. O
carnaval é uma festa e cumpre
o seu objetivo, mesmo a man-
do do mercado. Mas as mani-
festações populares fora da
época do carnaval, apesar das
propostas, mesmo que destoem
e não encontrem pontos co-
muns a não ser o de não acei-
tar mais corrupção, não atingem
os objetivos. Ou atinge, pelo
menos para o governo. Ou seja,
não teve nenhum resultado até
o momento. Tudo o que acon-
tece são ações por parte do
governo para driblar a
empolgação e depois atacam
novamente.

O resultado mais expressivo
foi o de 2013, a luta conhecida
pelos vinte centavos que deu
início a várias outras manifes-
tações pelo país. O seu objeti-
vo foi atingido naquele ano, con-
quistado em uma luta dura e

agressiva, como devem ser,
porém não durou muito tempo,
como sabemos. No ano seguin-
te, a maioria das cidades já ti-
nham aumentado o valor da ta-
rifa e no final de 2015, início de
2016, aumentou também em
São Paulo e no Rio de Janeiro,
isso durante a ceia de natal e o
ano novo. Novos protestos
ocorreram, mas até o momen-
to, foram diluídos pelo carna-
val.

Então, mesmo adorando e
aprovando essas iniciativas de
luta, que é importante para toda
a sociedade, desde que não pre-
judiquem o espírito da democra-
cia, considerando aqui a
inexistência dela enquanto po-
lítica, mas a favor da socieda-
de, por enquanto, e infelizmen-
te, as manifestações e o car-
naval são a mesma coisa. Es-
tão levando da mesma forma!

Para atingir o escopo é pre-
ciso escolher um que abrange
vários outros, como contra a
corrupção, que é um bom alvo
pensando no país. E é preciso
lutar agressivamente até con-
quistar espaço e voz. Toda vez
que o governo alterar algo sem
permissão, é preciso se levan-
tar novamente. As manifesta-
ções que estão seguindo nesta
direção é o da tarifa zero. Tal-
vez não consigam o "zero", mas
também não vão permitir o au-
mento da tarifa durante um pe-
ríodo de festas
familiares. Va-
mos torcer para
um ano cheio
de manifesta-
ções e que se-
jam diferentes
do carnaval.

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

HOMENAGEM

Outro amigo se foi

No dia 26 de janeiro rece-
bemos a triste notícia do fale-
cimento do  ZÉ JAPONÊS
(José Takayuki Terada), anti-
go morador do Recreio das
Acácias.

Éramos amigos desde a dé-
cada de 60, nos velhos e bons
tempos do Otoniel Mota.

Santista fanático, Zé era um
excelente papo, e se envere-
dava com muito conhecimen-
to e bom gosto no campo da
música.

Nossos sentimentos de pe-
sar à família.

(Eduardo Berardi, da

equipe do Enfoque)

Faleceu no dia 25 de feve-
reiro Sebastião Chichitoste,
morador do residencial
Greenville, que era muito co-
nhecido e querido na região.
Nascido em 19 de janeiro de
1939, contava com 77 anos.
Deixou os filhos: Sílvia, Rita e

Luiz Henrique, os netos: Luiz
Carlos Júnior, Vítor Hugo,
Leonardo e Graziele, o bisne-
to João Gabriel, a nora
Auristela, e o genro Luiz
Carlos.

Que Deus o tenha a seu
lado!

Que Deus o tenha!
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CONJUNTO DOS BANCÁRIOS

BAIRROS

Sucesso no 5º Mutirão de
Limpeza e Combate à Dengue,

Zika Virus e Chikungunya

Embora de forma mais lenta,
devido às intensas chuvas que
têm caído com frequência nos
últimos dias, as obras de
terrapla-nagem para implanta-

Seguem as obras do
Parque Linear

Retiro Saudoso

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

Com enorme sucesso foi re-
alizado o 5º Mutirão de Limpe-
za e combate à Dengue no últi-
mo dia 30 de janeiro, contando
com a adesão de moradores
voluntários dos bairros envolvi-
dos neste ano (Jardim Roberto

Benedetti, Jardim São José,
Residencial Greenville, Condo-
mínios Jatobá, Jequitibá, Renas-
cer, Romanetto, Rosário do Sul
e Bosque das Craviúnas).

No total, foram retirados 6
caminhões de materiais

inservíveis, que tiveram a
destinação final no aterro sani-
tário da cidade, além de 1 ca-
minhão com grande quantida-
de de pneus, que foram leva-
dos a empresa especializada no
recolhimento deste material
para a destinação correta.

Agradecemos aos voluntári-
os que puderam doar seu tem-
po nesta importante atividade
visando o bem comum e, em
especial, aos empresários das
empresas que cederam os ca-
minhões:  TerraLara Terra-
planagem, Said e TCR
Recicláveis, bem como a equi-
pe de Controle de Vetores da
Secretaria da Saúde, coordena-
do pela Sra. Lúcia Taveira

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
leva-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.

Comunicamos que a Agenda
de 2016 encontra-se aberta
para novas locações. Pedimos
aos interessados que tenham
interesse na locação do espa-
ço que nos procurem com an-

tecedência devido à grande
procura pelas locações.

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.

Salão para eventos

ção do Parque Linear Retiro
Saudoso prosseguem.

Com informações da Diretoria da
Associação de Moradores do Jardim
Roberto Benedetti
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JARDIM SÃO JOSÉ

BAIRROS

Reivindicações em Brasília

Bueiro com tampa quebrada

Horário de
atendimento a

moradores
Buscando a melhor comuni-

cação entre nossos moradores
e associação, informamos que
estamos atendendo de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 12h
e das 14h às 18h, na entrada B
do Centro Comunitário.

Contamos com a participação
dos moradores na apresentação
de críticas e sugestões, para
que possamos aprimorar nosso
trabalho.

Problema resolvido, após
video postado no Facebook
mostrando situação da tampa
do bueiro, que estava quebra-
da, próximo à parada de ônibus,

Vídeo postado em rede social
agiliza serviço do Daerp

em frente ao Centro Comuni-
tário do bairro. Em menos de
24 horas foi feito o reparo e
substituição da mesma pelo
Daerp.

 Agradecemos a rapidez com
que foi realizado o serviço,

após a postagem do vídeo, e aos
responsáveis por essa reparti-
ção. Guardadas as proporções,
nossa prefeitura poderia ser
sempre  eficiente assim!

Matheus Moreno, presidente da Asso-

ciação de Moradores, postou vídeo no

Facebook relatando o problema. O vídeo

teve quase 5.000 visualizações

Em menos de 24 horas o Daerp veio

solucionar o problema

A Associação de moradores
do Jardim São José, buscando
as melhorias para nossa comu-
nidade, esteve presente e en-
tregou diversos ofícios à
Transerp referente ao trânsito
em nosso bairro.

A todos que nos apoiam, a
todos que acreditam em nós,
informamos também que esti-
vemos no Congresso Nacional,
em Brasília, para apresentar
nossa reinvindicação para a
construção da quadra de espor-
tes no bairro, antiga aspiração
dos moradores.No Congresso Nacional em Brasília, se preparando para entregar as reivindicações Locação do Salão

Realize sua festa no salão so-
cial do Centro Comunitário, aju-
de nossa comunidade. O salão
está disponível para locação. O
melhor preço da região!

Para locar, entre em contato
e agende com Mônica Souza,
através do tel. 99155.7575.

Cursos
Gratuitos

Já estão abertas as inscrições
para os seguintes Cursos:
Ballet, Capoeira, Teatro, Dan-
ça de Ritmos, Reforço Esco-
lar, Desenho e Pintura. Em bre-
ve estaremos dis-ponibilizando
mais outros cursos.

As inscrições
devem ser feitas no
Centro Comunitá-
rio.

Matheus Moreno, presidente da As-
sociação de Moradores Jardim São
José

O presidente da Associação
dos Moradores do Jardim São
José, Matheus Moreno, foi re-
cebido pelo secretário da Casa
Civil, Layr Luchesi Júnior, no
dia 25, quando entregou solici-
tações dos moradores para
melhorias no bairro.

Na reunião, Moreno foi infor-
mado que a praça Kelly
Cristina Pinheiro da Silva, loca-
lizada em frente à Unidade
Básica de Saúde Dr. José Ri-

beiro Ferreira (UBS do São
José), receberá nova ilumina-
ção e também recuperação
ambiental. A Secretaria de
Infraestrutura e Coordenadoria
de Limpeza Urbana farão os
serviços no local.

Os moradores também soli-
citaram o cercamento da qua-
dra de esportes existente no
bairro,  cujo pedido será avali-
ado pelo secretário de Espor-
tes.

A Secretaria Municipal de
Obras Públicas assinou na últi-
ma semana de fevereiro or-
dens de serviço que autorizam
o Consórcio ProUrbano a ini-
ciar as obras de construção de
Terminais do Transporte Cole-
tivo em Bonfim Paulista e no
Jardim São José. Os serviços
começaram na segunda-feira,
dia 29. As obras serão realiza-
das pelo ProUrbano, com apro-
vação e fiscalização da Secre-
taria de Obras Públicas.

O secretário de Obras, enge-
nheiro Abranche Fuad Abdo,
falou sobre as melhorias. “A
construção dos terminais nos
bairros garantem melhorias his-
tóricas aos usuários do trans-
porte coletivo. Essas obras dão
sequência às melhorias que já
vêm sendo realizadas.  A pre-
visão   é  de que estes dois ter-
minais  sejam concluídos em
até seis meses”, destacou o Secretário.

Pelo contrato de concessão
do transporte coletivo de Ribei-
rão Preto, o município também
contará com outros terminais e
estações de ônibus. São eles:
Terminal Central, Estação Ca-
tedral e as estações de bairro
USP, Planalto Verde, Vila
Mariana, Vila Abranches e Ri-
beirão Verde.

O Terminal de Bonfim
Paulista será construído na Rua
Professor Felisberto Almada,
450.  No bairro São José, o
Terminal será construído na
Rua Professor Garibaldi
Biassoli, 320. Os terminais te-

rão toda infraestrutura para
garantir conforto e comodida-
de aos usuários, como: bilhete-
ria, sanitário PPNE, banheiro
masculino, banheiro feminino,
fraldário, copa e sala de fisca-
lização.

Repercussão
Tão logo a notícia foi

divulgada, houve grande reper-
cussão nas redes sociais. No
Facebook, muitos moradores do
São José se posicionaram con-
tra a ideia, argumentando que
há outras prioridades a serem
atendidas. Mas a grande maio-
ria se manifestou favorável à
implantação da melhoria.

Reivindicadas mais
melhorias para o bairro

Reivindicações sendo entregues ao Secretário da Casa Civil, Luchesi Júnior (foto:

Carlos Natal)

Anunciada a construção de novo
terminal de ônibus no bairro

Terminal será construido na praça central do bairro
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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

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

Abertura da avenida
continua sem solução

Ofício da prefeita encaminhado ao
presidente da Autovias

Flagrante de ilícito

CARTÕES:

No dia 25 de janeiro, um
carroceiro foi flagrado por
câmeras existentes próximas
ao local despejando lixo e en-
tulho na área de preservação
permanente localizada abaixo
do Conjunto dos Bancários.

O fato foi denunciado ao
Departamento de Fiscalização
Geral da Prefeitura, e o infra-
tor, que foi identificado, deverá
sofrer as sanções previstas
pela lei.

REGIÃO

Moradores da rua Thereza
Moreira Pastori, localizada no
Jardim Roberto Benedetti
(Conjunto dos Bancários), es-
tão preocupados com a situa-
ção em que se encontra a pra-
ça existente entre os
residenciais Parque Renascer
e Parque Romanetto.

Segundo eles, a praça está
totalmente abandonada, não há
iluminação à noite, postes es-

tão sendo arrancados, e na base
ficam os buracos que acumu-
lam água, propiciando o
surgimento de criadouros do
mosquito da dengue.

Também as lixeiras de plásti-
co são usadas indiscrimi-
nadamente, sem a colocação de
sacos de plástico para conten-
ção do lixo ali depositado, e aí
são jogados copos e garrafas
descartáveis, que também ser-

vem de criadouros do mosqui-
to da dengue.

Rosilda Vicente Muniz
Cotero resolveu, juntamente
com outras moradoras da rua,
a recolher todo o lixo deposita-
do na praça, acondicioná-lo em
sacos plásticos próprios, e co-
locou todo este lixo em frente
à sua casa, para que o cami-
nhão da coleta lhe desse o des-
tino correto.

Após consulta do Enfoque
para saber de quem é a respon-
sabilidade da manutenção da
praça, a assessoria de impren-
sa da  MRV Engenharia infor-
mou que "a praça citada foi en-
tregue pela construtora com
toda a iluminação e equipamen-
tos combinados para o municí-
pio e que está documentado e
acordado com a Secretaria
Municipal do Meio Ambiente
somente a manutenção do
paisagismo do local".

A mesma consulta foi feita à
Divisão de Praças e Parques
da Secretaria da Infraestrutura,
que não deu retorno até o fe-
chamento desta edição.

Moradores preocupados
com abandono de praça

Rosilda e Andreia, moradoras que tomaram a iniciativa de recolher o lixo

Praça está totalmente abandonada

Continua o impasse para a li-
beração da ligação da avenida
Profa. Edul Rangel Rabelo à
rotatória de acesso ao Novo
Shopping, localizada às mar-
gens da rodovia Antônio Ma-
chado Sant'Anna.

Dorival Gaspar, morador do
Jardim Manoel Penna, fez di-
versas cobranças junto à
prefeita Dárcy Vera solicitan-
do providências para que atu-
asse junto aos órgãos compe-
tentes para a solução do
impasse. A prefeita encaminhou
a Dorival cópia do ofício que
foi enviado por ela ao presiden-
te da Autovias, Linomar Bar-
ros Deroldo (cópia ao lado), em
25 de janeiro passado. O deta-
lhe é que a concessionária res-
ponsável por aquele trecho é a
Vianorte, e não a Autovias.

Após consulta do Enfoque,
a  assessoria da Vianorte infor-
mou que "a avenida Professo-
ra Edul Rangel Rabelo ainda
não foi interligada à rotatória
existente próxima ao Novo
Shopping porque tal ação de-
pende de aprovação da Artesp
(Agência de Transportes de São
Paulo). A referida aprovação do
Projeto Funcional de abertura
de acesso à avenida encontra-
se em tramitação junto a agên-
cia. A concessionária aguarda
definições da Artesp".

ANUNCIE NO JORNAL
ENFOQUE
RIBEIRÃO
SUDESTE
99137.9777

enfoqueribeirao@hotmail.com
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ECOLOGIA

Que fruta é esta?

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

Desafio
Esta fruta é muito utilizada em saladas pelos brasileiros. O

Enfoque quer saber:

Qual o nome desta fruta?

Como participar

Resposta da edição anterior

Nome da fruta:
Gabiroba

A gabirobeira é um arbusto
silvestre, típico do cerrado bra-
sileiro, acostumado a se desen-
volver em clima tropical quen-

Na edição passada pergunta-
mos que fruta era esta (foto).
Houve 8 participações de lei-
tores, sendo que 7 responderam
de forma correta.

Veja a seguir a resposta cor-
reta.

DICAS DE SAÚDE- DR. ADÃO

A médica pediatra Lis Kellen da Costa Birolin, moradora do condomínio
Bella Città, foi a primeira acertadora ser sorteada para receber os brindes

Dor nas costas

com, ou pelo tel.
99137.9777, até o dia 12 de
março de 2016.

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.Lis Kellen da Costa Birolin
2.Marcos Vinícius Reis Carvalho
3.José Dioseghi

Uma das queixas mais co-
muns na vida das pessoas é a
dor nas costas.  Mas na reali-
dade trata-se de uma dor na
coluna, que é um conjunto de
ossos formados por vértebras.
E são muitas formas, e algumas
são dolorosas por diversas cau-
sas, sendo as mais comuns de-
vidas ao excesso de peso, ou
quando a pessoa faz pouco ou
nenhum movimento, ou seja, a
pessoa fica parada muito tem-
po tanto no trabalho como em
casa.

E isso pode causar diversos
tipos de dor nas diversas par-
tes da coluna.  A parte de bai-
xo é a coluna lombar, que re-
cebe a maior parte do peso.
Também tem dor nas costas
quando a pessoa carrega peso
acima do normal ou quando
carrega peso o dia inteiro.  Com
o tempo, desenvolve até dor
crônica, o que pode levar até a
ter que parar de trabalhar pois
a pessoa não aguenta fazer

"Nunca antes na história
deste país"

O Brasil nunca passou por
situação tão deprimente, como
esta que estamos vivendo na
atualidade.

Não há simplesmente nenhu-
ma brecha para nos aliviar des-
te mar de corrupção, ausência
de moral, distanciamento polí-
tico e governamental, economia
em decadência, e falta de pers-
pectivas, efeito de um governo
broxante e fisiológico, que in-
siste em defender uma ideolo-
gia natimorta e sem futuro.

Na área econômica, o Brasil
acaba de sofrer mais um rebai-
xamento e perder o último selo
de bom pagador, desta vez pela
agência de classificação de ris-
co Moody's, ou seja, perdemos
o último grau de investimento
que ainda restava ao país.

Como reflexo, as empresas
brasileiras também devem so-
frer mais para captar dinheiro.
Essa conta mais alta das em-
presas deve ser repassada ao
consumidor, que irá pagar mais
pelos produtos ou por emprés-
timos, isso sem contarmos com
a inflação que sobe num ritmo
galopante.

Quanto ao trabalho, a coisa
não é diferente.

O desemprego já atinge mais
de 9 milhões de pessoas. Se-
gundo o IBGE, a população
desocupada atingiu 1,9 milhão
de pessoas no mês passado (ja-
neiro), um aumento de 42,7%
na comparação com janeiro de
2015, isso sem contarmos com
a queda dos serviços, comér-

OPINIÃO - ROBERTO P.O.

Planta que produz a fruta

te e com baixo índice
pluviométrico, e por esse moti-
vo deve estar sempre exposto
ao sol.

Seu fruto, a gabiroba, possui
um formato arredondado, de
cor verde-amarelada e uma
polpa esverdeada e suculenta,
que envolve diversas sementes.
A gabiroba é rica em proteínas,
carboidratos, niacina, sais mi-
nerais, vitaminas do complexo
B. São usadas no combate à
gripe e no tratamento de
diarreias, cãibras e males do
trato urinário.

O nome gabiroba possui raiz
na língua tupi-guarani e signifi-
ca casca amarga. O fruto ain-
da é pouco experimentado em
pomares comerciais.

cio e principalmente indústrias,
que se veem sucateadas,
amordaçadas por um volume
insano de impostos e obriga-
ções, muitas vezes sem senti-
do.

Politicamente,  a  coisa  vai
de mal a pior. Os políticos cada
dia estão mais distantes do
povo, pensando simplesmente
nos seus próprios interesses e,
se não bastasse, a corrupção
corre solta.

O Presidente do Senado,
Renan Calheiros e Presidente
da Câmara, Eduardo Cunha,
estão envoltos em investigação
pela PF, assim como muitos
deputados e senadores, como
é o caso do Senador Delcídio
do Amaral (PT), líder do gover-
no, preso ao oferecer fuga e
tentar dificultar a delação pre-
miada de Cerveró, ex-diretor da
Petrobras, sobre uma suposta
participação do senador em ir-
regularidades na compra da
refinaria de Pasadena, nos Es-
tados Unidos.

Temos ainda os partidos, na
maioria fisiológicos, com falta
de moral que, além de não re-
presentarem as tendências fi-
losóficas e políticas do país, se
tornaram, na sua grande maio-
ria, um antro de corruptos, que
só tem como objetivo o interes-
se próprio e o poder. Podemos
constatar estas distorções, por
exemplo, no partido do gover-
no (PT) e aliados, que tem vá-
rios dos seus integrantes pre-
sos, como é o caso do ex-mi-

nistro da Casa Civil José Dir-
ceu (PT), Delúbio Soares e
João Vaccari, tesoureiros (PT),
e agora mais recentemente a
prisão do marqueteiro do PT,
João Santana e sua esposa
Monica Moura, com a opera-
ção Acarajé da PF.

Se não bastasse, temos ain-
da o Ministério Público, inves-
tigando o ex-presidente Lula
por tráfico de influência e so-
bre os casos do triplex no
Guarujá e o sítio em Atibaia.

Enquanto isso o governo da
Presidente Dilma, permanece
perdido em si.

O crescimento dos gastos
públicos, a máquina governa-
mental inchada, a saúde des-
mantelada, a inflação galopan-
do, como um cavalo louco, a
economia rastejando, os juros
no firmamento, e o governo
inerte, broxante, sem nenhuma
perspectiva, sem nenhum pla-
no objetivo para nos tirar deste
calvário, apenas preocupado
em se manter no poder, se li-
vrar do impeachment e aumen-
tar impostos, para cobrir o rom-
bo provocado por ele mesmo.

Diante deste
quadro sinistro
e desolador, se
encaixa como
uma luva, o
bordão do "Rei
das Bravatas"
(Lula): "Nunca antes na histó-
ria deste país".

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

mais nada.
Tem ainda aquela dor bem

forte mesmo na coluna lombar,
que começa na coluna e vai até
a coxa, perna e pé.  Aí é devi-
do ao nervo ciático, e a doença
se chama lombociatalgia na
qual precisa tratar com um
médico ortopedista ou
reumatologista.

Mas o melhor mesmo é quan-
do começar a sentir dor nas
costas fazer uma consulta com
um médico clínico geral, que
trata muito bem desse incômo-
do quando está no começo.
Porém, se a doença já estiver

mais avançada, ele deve enca-
minhar a pessoa para um es-
pecialista onde este certamen-
te vai pedir vários exames de
imagens para ver se o caso é
grave.  O tratamento pode ser
feito só com remédios do tipo
analgésico ou anti-inflamatório.
Mas nos casos mais graves é
necessária até cirurgia para
resolver o problema.  No en-
tanto, você não deve se preo-
cupar e quando sentir dor nas
costas não demore, faça logo
uma consulta com um médico
que vai te orientar tudo que
você tem que fazer.

PS sevocê tem alguma dúvi-
da sobre a sua saúde, pergunte
ao dr. Adão pelo telefone 9
9166 4146 ou
doutoradao2016@uol.com.br

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.



                                                                                                              ENFOQUE RIBEIRÃO SUDESTE                                                                           FEVEREIRO DE 2016
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012

16

 Fotos: Roberto P.O.

HUMOR

E os problemas por aí continuam os mesmos

De olho na região

Rua Nelo Minghe, 147

Conjunto dos Bancários

Fones:
3877.8763 - 9215.1767

9215.1476

www.apisflora.com.br

0800 94 04 800

Rua Florêncio de Abreu, 845 - Centro
2111.7896

EMPRESAS AMIGAS DO MEIO AMBIENTE

• • • • • CONSERTO DE MÁQUINAS DE VIDROS ELÉTRICOS

Memorando do Gerente de
Relações Humana para as secre-
tárias de uma grande empresa:

"Recomendamos a todas as
mulheres da empresa, que ao
solicitar xerox através de bilhe-
tes,  o  façam  com  proprieda-
de e com frases completas.

A grande maioria dos bilhetes
recebidos tem causado alguns
problemas aos nossos colegas
de trabalho, colocando em ris-
co, inclusive, a paz nos seus la-
res, quando por acaso esque-
cem os bilhetes nos bolsos de
suas roupas.

A título de exemplo, abaixo
transcrevemos algumas dessas
solicitações de cópias."

"Márcio, seja bonzinho ...Faça
igual a última vez ... Please!"

"Joãozinho... Quero quatro

rapidinhas!"
"Zeca, hoje eu tenho que ser

a primeira porque estou mais ne-
cessitada!"

"Toninho, tira o mais rápido
possível, porque o gerente tam-
bém vai querer..."

"Márcio, quero dos dois lados
e presta atenção: atrás tem que
caber tudo!"

"Toninho, por favor... Colo-
ca na frente pra mim, vai ..."

"José, por favor, devagar,
com carinho, porque quero bem
feito."

"Zeca, cuidado! É comprido
e largo... Atenção, posicione di-
reito para que não fique nada de
fora."

"Carlos,  será  que  dá pra en-
trar  no  meio sem que ninguém
perceba e tirar uma rapidinha?"

Cuidado com o sentido

O empresário, viajando pelo
interior, vê um peão tocando
umas vacas e resolve pedir
umas informações:

- Essas vacas dão muito lei-
te?

- As maiáda ou as marrom?
- Pode ser as malhadas.
- Uns 12 litro por dia!
- E as marrons?
- Também, 12 litro.
- Elas comem o quê?

- As maiáda ou as marrom?
- Sei lá... as marrons!
- É pasto e sal.
- Hum! E as malhadas?
- Também!
- Escuta aqui, amigo! Por

que esse negócio de malhada
ou marrom, se é tudo a mes-
ma resposta?

- É que as maiáda é minha!
- E as marrons?
- Também!

Lógica caipira


