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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  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

Liberação de aLiberação de aLiberação de aLiberação de aLiberação de avvvvvenida continuaenida continuaenida continuaenida continuaenida continua
sem defsem defsem defsem defsem definição e gera reinição e gera reinição e gera reinição e gera reinição e gera revvvvvoltaoltaoltaoltaolta

As exigências da Artesp ––––– Agência de Transporte do Estado de São Paulo –––––, que é o órgão regulador do transporte no
Estado, estão atrasando a autorização para a liberação da avenida Profa. Edul Rangel Rabelo, que já está concluída há
meses, sem poder ser utilizada. Revoltados, os moradores do Jardim Manoel Penna realizaram várias tentativas para

desobstruir o acesso à rotatória de acesso ao Novo Shopping, que é a melhor opção de entrada e saída ao bairro, até que
foi colocada uma defensa (guardrail) reforçada para evitar novas tentativas de desobstrução do local  (página 3)

A Academia de Futebol
Ronaldo Academy se

instala na região (página 6)

Aos 81 anos, morre Billy Paul
(página 9)
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Jubayr - "Caríssimo"
OPINIÃO - BRASIL SALOMÃO

Centro de Debates Culturais
OPINIÃO - SÉRGIO ROXO DA FONSECA

Faz 30 anos, talvez, que te-
nha conhecido o Dr  JUBAYR
UBIRANTAN BISPO,  como
homem de imprensa, e, tam-
bém, envolvido com atividades
gráficas. A medição do tempo
é irrelevante: sejam 30 anos, ou
mais ou menos, porque nasceu
entre nós uma relação com as
cores de AMIZADE ETER-
NA.  Por isso, mesmo com sua
recentíssima partida para o ou-
tro plano da vida, nada se alte-
rou, salvo,quando muito, a sau-
dade de ouvir sua fortíssima
voz.  De receber seu carinho-
so "apertar de mãos". De ouvi-
lo.  Saudade mesmo de apren-
der com ele os mais fortes la-
ços de fidalguia nas relações
humanas. Era, sim, um fidalgo.
Uma espécie em extinção.

Em qualquer lugar onde pu-
déssemos nos encontrar, tudo
se iniciava com sua  sonora,
alta, meio rouca saudação de
CARÍSSIMO! ou CARÍSSI-
MO AMIGO.  Nunca foi dife-
rente, nem comigo, nem com
todo o seu vasto círculo de
amizades e relacionamentos.
Marca registrada. Vai soar em
nossos ouvidos, e em nossos
corações por muitos anos. Na
verdade, para sempre.

Me honrou, muito, elegendo
o Escritório do qual faço parte,
Brasil Salomão E Matthes Ad-
vocacia, para cuidar de parte,
ponderável, dos seus interesses
na área jurídica. Daí decorri-
am, com alguma freqüência,
reuniões para conversarmos
sobre assuntos técnicos, e, que
se iniciavam com o "caríssimo"

Por inciativa do atual presi-
dente da Academia Ribeirão-
pretana de Letras, Marcos Zeri
Ferreira, e, do acadêmico Fe-
res Sabino, será recriado o Cen-
tro de Debates Culturais, enti-
dade de grande influência na
formação cultural de Ribeirão
Preto.

O Centro teve como palco a
PRA7 Rádio Clube de Ribei-
rão Preto, a primeira emissora
do interior do Brasil e uma das
mais antigas de nosso territó-
rio. Talvez a sexta. Pelo seu
prefixo, PRA7, percebe-se que
era  mais antiga do que a mais
ouvida emissora do Brasil da-
quela época, a Rádio Nacional,

e se encerravam com suas gos-
tosas risadas.  Risadas de al-
guém feliz com a vida porque
quase tangenciavam a forma de
gargalhadas.  Nisso, era, tam-
bém, inimitável!

Marcou, muito, o início da
nossa amizade quando,  vários
anos atrás, o Partido dos Tra-
balhadores, em Ribeirão Preto,
dava seus primeiros passos, sob
a inspiração de ilustres pesso-
as, mas, sobretudo, do médico
sanitarista, o maior estadista
que nasceu e viveu em Ribei-
rão Preto, Dr Antônio Palocci
Filho.  Em meio aos continua-
dos ataques aos petistas, sobre-
tudo das classes produtoras, o

Dr Jubayr Ubyrantan Bispo
ousou escrever, em artigo de
sua lavra, na 1ª página de uma
edição de O DIÁRIO, em
negrito, letras garrafais: O
LADO DOCE DO PT!

E, ali, eqüidistante das cores
políticas existentes, apresentou
à comunidade de seus leitores
uma face desconhecida, tanto
do Partido, como, sobretudo do
jovem e nascente líder político,
Dr Antonio Palocci Filho.  Não
teve receio de dizer a verdade,
mesmo contrariando parte mui-
to maior dos leitores e anunci-
antes. Depois, em todos os úl-
timos anos, seja durante os dias
e meses, seja, principalmente,

em períodos eleitorais, abria os
espaços do seu O DIÁRIO
para, de forma imparcial, pro-
piciar a cada um, partido e can-
didatos, a divulgação das suas
idéias e das suas promessas de
campanha.  Um jornalista, à
efetivo, liberal.

Como que prevendo, faz 30
anos, talvez, que nossa amiza-
de seria perene, a sua partida
aproximou sua agradável famí-
lia, esposa, filhas e o neto Caio,
da minha pessoa.  Em recen-
tes encontros pudemos falar
muito do CARÍSSIMO amigo
ausente, em viagem por aí, e,
entre os momentos de sauda-
des, os sorrisos vinham, com

muita constância, a cada lem-
brança de seus jeitos, dos seus
modos de ser, da sua sadia e
honesta e alegre personalidade.

Se a palavra "caríssimo"
quer dizer, na forma literal, al-
guma coisa de preço alto, no
caso do ami- go Dr
JUBAYR ti-
nha significa-
do muito mai-
or:  cor e sa-
bor de abraço
a m i g o .
Inigualável.
Inimitável.
Marca registrada.

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

que tinha como prefixo PRE8.
Foi fundada por Oliveira Roxo,
José Paiva Roxo e pelo dr.
Cayres Pinto.

O seu crescimento deve ser
atribuído a José Bueno que aqui
não somente instalou um trans-
missor muito potente, como
também planejou uma progra-
mação hoje histórica. Ao cair
da noite, a PRA7 transmitia um
extenso programa de música
clássica. Durante a manhã pro-
movia reportagens, ouvindo
pessoas comuns, inclusive es-
tudantes.

Entre os vários programas, foi
lançado o Centro de Debates
Culturais. Tinha como sede o
"multicolorido auditório da
PRA7". As reuniões eram men-
sais e os conferencistas, sem-
pre de altíssima qualidade, re-
presentavam o trabalho da cul-
tura brasileira. Basta lembrar
que ali foram ministradas aulas
pelos mais extraordinários téc-
nicos envolvidos no programa
da industrialização brasileira:
Volta Redonda, Usiminas,

Cosipa, CESBRA, Vale do Rio
Doce e PETROBRÁS.

Na época duas concorrentes
antagônicas lutavam entre si
duramente. Uma no sentido de
manter estatizado o parque da
indústria pesada, os nacionalis-
tas. Outra no sentido de
privatizar todas as empresas, os
entreguistas. Os militares, qua-
se todos, pugnavam pela
estatização. No início os naci-
onalistas venciam todas as ba-
talhas. Hoje em dia, a
privatização tem vencido a
estatização, basta ver o escan-
daloso caso da Vale do Rio
Doce, a maior empresa
mineradora de ferro do mundo.

Mas não somente sobre es-
sas questões versavam os con-
ferencistas. Grandes professo-
ras de matemática e de geogra-
fia, falo de memória, participa-

ram dos debates. Muitos artis-
tas, entre os quais o diplomata
Vinícius de Morais.

O Centro de Debates Cultu-
rais foi o verdadeiro marco pro-
pulsor da cultura da tão brava
e leal cidade de São Sebastião
do Ribeirão Preto naquele ines-
quecível período de nossa his-
tória. Ressuscitar a experiên-
cia trata-se de uma tarefa mui-
to difícil mas, com certeza, pos-
sível de ser vencida, ganhando
concretude pe-
las mãos de
Marcos Zeri
Ferreira e de
Feres Sabino,
no âmbito da
Academia Ribeirãopretana de
Letras.

Sérgio Roxo da Fonseca é professor
de Direito e procurador de Justiça
aposentado (roxodafonseca@
gmail.com)
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Impasse na liberação de avenida continua
REGIÃO

Em fevereiro passado, a as-
sessoria de imprensa da
Vianorte informou que o dispo-
sitivo de acesso ao bairro Jar-
dim Manoel Penna, na região
Leste da cidade, estaria inter-
ditado pela MRV para o fluxo
de veículos a partir do dia 25
daquele mês.

A previsão era que a interdi-
ção prosseguiria, aproximada-
mente, até a segunda quinzena
de março. Segundo a Vianorte,
o objetivo do bloqueio era ga-
rantir a segurança dos usuári-
os do trecho durante a execu-
ção de obras de uma rede para
águas pluviais de um condomí-
nio que a MRV está construin-
do nas proximidades.

Houve um grande atraso nes-
sas obras, sendo que até o final
de abril ainda estão em anda-
mento, em ritmo lento, e o aces-
so continua interditado.

Com essa interdição, os mo-
radores do Jardim Manoel
Penna e bairros adjacentes têm
que se deslocar até o acesso
ao Jardim São José, percorren-
do uma distância muito maior
para chegar ao seu destino.

Portanto, a única opção de
acesso ao bairro seria a libera-
ção da avenida Profa. Edul
Rangel Rabelo, que já está to-
talmente concluída, mas não foi
liberada pela Artesp.

Ouvidoria da Vianorte
José Roberto Ribeiro, mora-

dor  do  Conjunto  dos  Bancá-
rios, encaminhou um questio-
namento à ouvidoria da
Vianorte sobre a demora na li-
beração da avenida.

A ouvidoria informou primei-
ramente que a abertura do
acesso depende de autorização
da Artesp (Agência de Trans-
portes do Estado de São Pau-
lo. E que as tratativas para a
regularização dos trâmites exi-
gidos começaram em 17/04/
2015, quando a Vianorte emitiu
ofício à construtora, informan-
do sobre a necessidade de re-
gularizar o pedido de abertura
de acesso junto à Artesp, sen-
do que, sem esta autorização da
agência reguladora, não pode-
ria haver a conexão da via em
construção ao dispositivo de
acesso/retorno.

Segue abaixo a transcrição
da  sequência das negociações
para atendimento das exigên-
cias da Artesp, e consequente
liberação da avenida, segundo
a ouvidoria da Vianorte:

"- A MRV, em 04/05/2015,
entrou em contato com a con-
cessionária para conhecer o
procedimento necessário para
abertura de acesso, quando, em
reunião, foi explicado tal pro-
cedimento.

- Em 11/06/2015, foram
protocolados na concessioná-
ria, os documentos para análi-
se da viabilização da abertura
de acesso.

- Após estudo, a concessio-
nária encaminhou o processo
para Artesp que não autorizou
a abertura devido a algumas
inconsistências.

- Em 07/10/2015 - A conces-
sionária e a MRV se reuniram
para tratar sobre as divergên-
cias no processo.

- Em 18/11/2015 - A empre-
sa Bota protocolou na Vianorte
o Estudo de Tráfego - revisão
A4 e o Projeto que contém a
proposta de Dispositivo Alon-
gado, conforme discutido na
reunião do dia 07/10/15;

- Em 19/11/2015 - Foi enca-
minhado a ARTESP através do
oficio VNT.ENG.15050003.2 -
Protocolo ARTESP nº309.888,
o Projeto Funcional e o Estudo
de Tráfego conforme acorda-
do em reunião com represen-
tantes da Prefeitura Municipal
de Ribeirão Preto e da empre-
sa MRV no dia 17/10/2015. No
oficio a Vianorte apresentou di-
versos comentários;

- Em 11/12/2015 - Foi enca-
minhado a ARTESP através do
oficio VNT.ENG.15050003.3, o
Estudo de Tráfego - Revisão 04
entregue pela MRV;

- No dia 01/02/2016 - a con-
cessionária Vianorte recebeu
da ARTESP o E-MAIL.
DOP.0117/16 contendo os co-
mentários referentes ao aces-
so em questão. Na mesma
data, a concessionária encami-
nhou o E-MAIL.DOP. 0117/16
para a construtura MRV soli-
citando que a mesma atendes-
se os comentários da ARTESP
referentes aos projetos apre-
sentados na Vianorte.

 Até o momento não nos foi
entregue nenhuma documenta-
ção por parte da MRV, referen-
te aos comentários do E-
MAIL.DOP.0117/16.

 Permanecemos no aguardo
do envio do processo (estudo
de tráfego a ser revisado pela
MRV), para então darmos an-
damento no caso (reenviarmos
para a análise e aprovação da
ARTESP)."

Resposta da MRV
Após consulta do Enfoque,

a assessoria da MRV Enge-
nharia emitiu um comunicado,
que segue transcrito na íntegra:

"A MRV Engenharia informa
que a obra da Avenida Profes-
sora Edul Rangel Rabello, no
Jardim Manoel Penna, e o
acesso da mesma ao quilôme-
tro 308 da Rodovia Prefeito
Antônio Duarte Nogueira (Anel

Viário Sul de Ribeirão Preto -
SP-322) foram realizados de
acordo com o projeto aprova-
do pela Prefeitura Municipal de
Ribeirão Preto e entregues nos
prazos combinados.

Conforme exigências da
Artesp para a liberação do tre-
cho, a MRV Engenharia reali-
zou todos os estudos de tráfe-
go e a adaptação dos projetos
solicitados e está apenas aguar-
dando a resolução final da con-
cessionária para a finalização.

Embora o processo e o
licenciamento da obra sejam de
total responsabilidade da Pre-
feitura Municipal, a MRV En-
genharia, visando o bem estar
dos moradores do bairro, assu-
miu a frente do processo e irá
cumprir as alterações exigidas
pela Artesp para a liberação do
trecho. A MRV Engenharia não
tem poupado esforços físicos e
financeiros para que o caso
seja solucionado o mais rápido
possível."

Liberação do acesso
A assessoria de imprensa da

MRV informou que a execução
das obras da rede de galerias
de águas pluviais devem ser
concluídas em 30 dias. Só após
isso, o acesso ao Jardim
Manoel Penna por aquele local
poderá ser liberado ao trânsito.

Após moradores terem arrancado a cerca para liberar o trânsito, foram colocados grandes manilhas de concreto, que também foram tiradas pelos moradores e o trânsito foi liberado novamente no local. Após isto, foi instalada uma

defensa, que também foi arrancada. Foi então instalada outra defensa, desta vez soldada, que os moradores não conseguiram tirar. Enquanto isso, as obras de implantação de galerias de águas pluviais seguem em ritmo lento

3446.1546 / 3629.6929
99723.1356 / 98813.4724

Rua Geraldo Ramos, 285
Jardim Roberto Benedetti (Bancários)

"Agradecemos aos nossos

pais pela confiança em ter

seus filhos conosco!"

A Escola Recriar convida os moradores daA Escola Recriar convida os moradores daA Escola Recriar convida os moradores daA Escola Recriar convida os moradores daA Escola Recriar convida os moradores da
região para conhecê-la. Esperamos vocês!!!região para conhecê-la. Esperamos vocês!!!região para conhecê-la. Esperamos vocês!!!região para conhecê-la. Esperamos vocês!!!região para conhecê-la. Esperamos vocês!!!

ParabenizamosParabenizamosParabenizamosParabenizamosParabenizamos

todas as mãestodas as mãestodas as mãestodas as mãestodas as mães

pelo seupelo seupelo seupelo seupelo seu

Dia!Dia!Dia!Dia!Dia!
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AULAS DE REFORÇO

Pedagoga oferece aulas de re-

forço para crianças do pré até

a 4a. série. Tels. 3624.3066 ou

98857.9066. (01/16)

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Trabalho como auxiliar de en-

fermagem. Tenho experiência

com pessoas com portadoras

de Alzheimer. Tratar com Sônia,

tels. 99153.1011 ou

3624.3066. (10/14)

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

S.O.S. Portões contrata auxili-

ar de escritório com experiên-

cia em atendimento e nota fis-

cal eletrônica. Tratar rua

Guarani, 307, Santa Cruz, ho-

rário comercial. (11/15)

BABÁ

Senhora se oferece para traba-

lhar como babá, com experiên-

cia, 2a. a 6a., período diurno.

Tratar pelos tels. 3624.3066 ou

99153.1011. (01/16)

CABELEIREIRA ZEZÉ

Corte masculino adulto e infan-

til = R$ 15,00, tintura masculi-

na = 15,00. Rua Saturnino de

Souza c/ rua Prof. Garibaldi

Biasoli, 285, São José. Tel.

99207.5790. (10/14)

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 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)

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)

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)

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

COMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADO
IMPORTIMPORTIMPORTIMPORTIMPORTANTEANTEANTEANTEANTE

Ricardo Braga Monte Serrat,  Juiz Eleitoral da 108ª. Zona,
comunica que os eleitores com dificuldades de locomo-
ção, que votam nas escolas Sebastião Fernandes Palma,
Alcides Correa, Otoniel Mota e Guimarães Júnior, pode-
rão solicitar, até o próximo dia 4 de maio, a transferência
de seu local de votação para o Colégio Metodista, situado
na rua Florêncio de Abreu, 714, Centro, cujas instalações per-
mitem fácil acesso pela rua Barão do Amazonas, contando,
ainda, com rampas internas de inclinação suave, elevador e
banheiros adaptados.

Tais solicitações de mudança de local de votação deverão
ser feitas no Cartório da 108ª. Zona Eleitoral, localizado na rua
Cerqueira César, 333, no Centro da cidade.

UTILIDADE PÚBLICA
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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

ACEITAMOS CARTÕES:

colocação e manutenção
Orçamento sem compromisso

Júnior

99135.8474
98148.1202

Rua Antônio Borin, 30 - Jardim São José

CALHAS & RUFOS
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A anta e o grilo

OPINIÃO - ANDRÉ BARIONI

Quem nunca teve um grilo em
casa não sabe o que é pertur-
bação mental. O grilo é chato.
Não para de cantar. Acha–se
o espertão da natureza.

Quem conhece uma anta
sabe que ela é inofensiva. Anta
não faz nada. Não faz mal a
ninguém. E é o símbolo nacio-
nal do nosso país. A anta pro-
cura compreender a lei da na-
tureza.

Mas certo dia, a anta presen-
ciou vários grilos desesperados,
cantando sem parar. Era grilo
que não acabava mais. Entra-
va na casa da anta, mesmo sem
pedir licença. Cantava para to-
dos, dentro das casas e pra
quem passava, mas ninguém
escutava. Só os grilos se enten-
diam.

Sem querer ser chata, a anta
perguntou para um grilo por que
ele continuava a cantar, mes-
mo sabendo que nenhum outro
animal lhe dava atenção.

E o grilo cantou prontamen-
te: – Se eu não cantar, quem
vai fazer isso por nós?

– Ora, seu grilo – falou a anta
– vários outros bichos cantam
na natureza, mas cada um tem
que ter o seu espaço e deve
cantar no momento certo. Você
vem cantando sem parar e não
respeita os demais bichos da
natureza. Desta forma, só o
grilo vai te apoiar.

– Os demais bichos apenas
querem o seu direito, que vocês
cantem no seu espaço e no
momento certo e escutem os
outros também.

Então o grilo diz:
– Mas o meu canto é muito

melhor e na verdade eu faço
um favor a todos ao deixá–los
me ouvirem. Se todos estive-
rem ao meu lado, ninguém mais
vai precisar cantar.

– Pois é, grilo, esse é o pro-
blema. Todos querem cantar,
como vocês. Precisam cantar.
Você não está fazendo bem

para eles. Faz o contrário. Eles
ficam tristes quando não can-
tam. Você precisa perceber
que a sua opinião não é a mes-
ma de todos e, mesmo achan-
do que está ajudando, no fundo
está sendo enganado e pode
piorar tudo. No fundo vai con-
vencer os demais bichos a não
cantar e vocês, grilos, sabem
disso, não cantaram por muito
tempo. E então o resultado dis-
so só pode ser um, uma natu-
reza silenciada.

– Imagine uma natureza sem
cantos, grilo?

– Mas dona anta, é preciso
fazer alguma coisa. Da forma
como está, tudo vira música.

– Então, grilo, eu aprecio mú-
sica e sei distinguir cantos.
Além disso, eu gosto da possi-
bilidade que tenho de escolher
o que vou escutar. Você não
pode tirar isso de mim e dos
demais bichos da floresta.

– Mas precisamos de ordem,
dona anta, para todos escuta-
rem todos. Precisamos come-
çar por alguém. Podemos co-
meçar pela arara. Nem sei se
aquilo é um canto. Precisamos
passar por cima da lei da natu-
reza. Se nós, grilos, não gostar-
mos do canto da arara retira-
mos elas e passamos para o
próximo. Alguém deve cantar
aqui nesta floresta.

– Vamos, precisamos de...
precisamos de um novo jogo –
disse o grilo. E pensou: "Essa
anta precisa cair na minha
lábia. Só assim vou conseguir
uma hegemonia dos grilos. Dis-
cutindo aqui não vou
chegar a lugar
nenhum."

– Anta, va-
mos começar o
jogo? Onde
você vai anta?
Anta? Anta? Anta? Volta aqui.
Volta!

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

Rua Euclides Vitorino da Silva, 156
Jardim São José

CORTES PROMOCIONAIS
Adulto
Criança
Barba 10,00

R$

ESPORTE

A Ronaldo Academy - rede
de academias de futebol do ex-
jogador Ronaldo em parceria
com o empresário Carlos
Wizard Martins - inaugurou no
dia 16 de março sua primeira
franquia na cidade de Ribeirão
Preto. No Brasil, a marca já
está presente em São Paulo,
Campinas, São José do Rio Pre-
to e em mais 15 franquias con-
firmadas. Nos EUA serão inau-
guradas mais cinco este ano. A
rede também chegará à China
com cerca de 30 unidades. A
meta é atingir 217 franquias
ativas até o final de 2020.

Com área de 10.600 m2, a
Ronald Academy vai funcionar
na av. Doutor Celso Charuri,
5949. Para se inscrever, basta

entrar em contato através dos
meios constantes no final des-
te texto.

Rafael Bertani, CEO da rede,
explica que as escolas não
focam apenas no desempenho
esportivo, mas também na edu-
cação dos alunos:

"Tornar-se um cidadão e um
atleta é muito complexo, envol-
ve diversos fatores. A
metodologia da Ronaldo
Academy foi pensada com o
grande objetivo de utilizar a prá-
tica de futebol para o desenvol-
vimento, formação e educação
de crianças e jovens, dentro e
fora do campo. Além de for-
mar atletas, buscamos desen-
volver nossos alunos em diver-
sas áreas da vida".

Designada de "DNA
Phenomenal", a metodologia
das academias é inspirada na
vida do jogador Ronaldo como
pessoa e atleta. Baseada em
seis pilares (objetivo, maturida-
de, educação, eficiência, foco
e disciplina), é ensinada aos alu-
nos de forma adaptada para
cada faixa etária. A escala de
aprendizado vai do Phenomenal
1 (sub-6 e sub-8) ao
Phenomenal 4 (sub-16 e sub-
18).

Segundo o CEO, as acade-
mias contam com ex-jogadores
de futebol e profissionais de
educação física diferenciados.
"Todos passam por um treina-
mento intensivo para aplicarem
a metodologia corretamente. E
para mantermos esse padrão
sempre, possuímos coordena-
dores metodológicos que, além
de disseminar a metodologia,
também são responsáveis por
conferir se está sendo aplicada
corretamente.

SERVIÇO

Ronaldo Academy - Ribeirão
Preto (SP)

Endereço: Av. Doutor Celso
Charuri, 5949 - Jardim São José

E-mail:
 ribeiraopreto@ronaldo.academy
Telefone: (16) 3965.5867
http://ronaldo.academy/pt

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!"

Ronaldo Academy chega a Ribeirão Preto

Ronaldo Fenômeno esteve em Ribeirão Preto inaugurando a Ronaldo Academy

Instalação e manutenção de
ar condicionado janela e split

JefJefJefJefJefffffferererererson Mazerson Mazerson Mazerson Mazerson Mazer

98801.965998801.965998801.965998801.965998801.9659 99150.614699150.614699150.614699150.614699150.6146
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ENFOQUE
Contato:  99137.9777 -  e-mail: enfoqueribeirao@hotmail.com

ESPAÇO FEMININO

Meu Brasil Brasileiro

OPINIÃO - ADRIANE DE OLIVEIRA MOSCARDIN

Eu sou privilegiada! Sim. Tive
a oportunidade de estudar a dis-
ciplina Educação Moral e Cívi-
ca, a aula trabalhava questões
relativas à sociedade, a disci-
plina tinha muitas finalidades,
dentre elas o fortalecimento da
unidade nacional, e do senti-
mento de solidariedade huma-
na, o aprimoramento do cará-
ter, com apoio na moral, na de-
dicação à família e a comuni-
dade, o preparo do cidadão para
o exercício de suas atividades
cívicas com fundamento na
moral, no Patriotismo e na ação
construtiva.

Anísio Teixeira, como minis-
tro da Educação do governo
João Goulart, foi quem incluiu
a disciplina OSPB - Organiza-
ção Social Política Brasileira -
no currículo escolar, em 1962.
A proposta era dar conheci-
mentos de leis e questões polí-
ticas para que o povo pudesse
interferir com melhores condi-
ções nas decisões da socieda-
de. Acredito que grande parte
da sociedade em clima de nos-
talgia, assim como eu, ainda
sente saudade das aulas de
Educação Moral e Cívica.

O Brasil vive sua pior crise
política da história, em que a
população se divide em lutar
pelo impeachment da atual pre-
sidente da República. Outra
parte luta também pela conti-
nuação da presidenta no poder.
Com este contexto o objetivo
final está sendo dividido que é
a democracia. Então, por que
sofremos com tantas atrocida-
des? Por que a sociedade está
cada vez mais presenciando
cenas que não deveriam fazer
parte do cotidiano? Seria uma
questão de valores invertidos?
Para todas as perguntas acima
consigo pensar em uma única

ANUNCIE NO JORNAL
ENFOQUE
RIBEIRÃO
SUDESTE
99137.9777

enfoqueribeirao@hotmail.com

resposta: falta de valores mo-
rais.

Sou a favor da inclusão da
matéria educação moral e cívi-
ca no currículo escolar, para
que no futuro tenhamos cida-
dãos plenamente exercendo
seus direitos e deveres. O ser
humano é racional, capaz de
pensar e refletir sobre os seus
atos e suas consequências. Não
é questão de adestrar nem
catequisar as pessoas, mas sim
estimular a uma reflexão dos
pensamentos voltados aos va-
lores éticos e morais. É eviden-
te que a escola não é a única
responsável neste processo. A
família também exerce um pa-
pel fundamental, uma vez que
ela é o primeiro grupo social de
qualquer indivíduo. Com isso, na
família construímos nossos va-
lores morais e éticos. Trata-se
de uma atitude política para
com a diversidade, gerada pe-
las diferenças de classe, gêne-
ro, etnia, opção sexual, capaci-
dades. Enfim o respeito à di-
versidade é
uma forma de
garantir que a
cidadania seja
exercida e os
vínculos soci-
ais fortaleci-
dos.

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

HUMOR
Ruim de cama

Briga feia do casal durante o
café da manhã!

No meio dela o marido sai, já
atrasado, para o trabalho... e
grita da porta:

– E fique sabendo: nem na
cama você é boa!

Passado um tempinho, de-
pois que chega no trabalho, ar-
repende–se e liga para  casa
para pedir desculpas...

A mulher demora um boca-
do a atender.

– Por que é que demorou tan-
to para atender?

– Eu? Estava na cama... –
responde ela.

– Na cama fazendo o quê, a
uma hora destas?

– Ouvindo uma segunda opi-
nião...

Educado
"Não falo com a minha es-

posa há mais de um ano."
"Porquê?" – pergunta um

amigo.
"Porque não gosto de

interrompê–la..."
Sucesso

Um homem bem sucedido é
o que consegue ganhar mais di-
nheiro do que sua mulher pode
gastar.

Uma mulher bem sucedida é
a  que encontra esse tipo de ho-
mem.

Falar é fácil
Pessoalmente,  eu acho que

uma das melhores  coisas do
casamento é que,  como pai e
marido, posso  dizer o que qui-
ser pela casa. É claro que nin-
guém presta a mínima aten-
ção...

É cedo ainda
Um menino de quatro anos

no banho examina seus testí-
culos. Ele pergunta à mãe:

– Mãe, isto é o meu cérebro?
E a mãe:
– Ainda não.

Conhecido
Um imigrante polonês está

fazendo exame de vista para
obter Carteira de Motorista em
Nova Iorque. O examinador lhe
mostra um cartão com as se-
guintes letras:

C Z J W I N O S T A C Z.
O examinador pergunta
– Você consegue ler isso?
E o polonês
– Ler?! Eu conheço esse

cara!
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GENTE EM DESTAQUE

Francisco C. Creolézio
(Chicão), do Recreio das

Acácias, aniversariou no dia 1o.
de abril

Jose Wagner Cardoso, o

"Wagninho" morador do Conjun-
to dos Bancários, aniversariou no
dia 1° de abril, e seu filho

Weverton no dia 14, ao lado sua
esposa Zélia

Romildo Bazan, o Compadre
Sabido, do Jardim São José, ani-
versaria no dia 2 de maio

O "Vô" Anésio dos Santos
Moraes, do Jardim São José,

completou 82 anos no dia 19 de
março

Bompani Jr., do Conjunto dos

Bancários, aniversaria no dia 29

de abril

Francisco Gomes de Souto,

o "Chicão", aniversaria no dia 28
de abril

Alfredo Pinheiro, da Araçá Vi-
dros e Acessórios, morador do

Jardim São José, aniversaria no
dia 10 de maio

Caio Augusto Bim, do Colégio

Espaço Cultural no Conjunto dos
Bancários, aniversaria no dia 27
de abril

Tatiane Tavares Lima, do Jar-

dim  Manoel Penna, aniversariou
no dia 6 de abril

Leilane Lourenço, do Jardim

Manoel Penna, completa 23 anos

no dia 11 de maio

Completou 8 aninhos no dia 7 de

abril a pequena Danielle Garcia
França, filha do casal Jefferson

e Andrea, do Bar e Lanchonete

do Jefferson

Ana Cláudia de Carvalho Pe-
nha, do Conjunto dos Bancários,

aniversariou no dia 25 de abril

Débora Cristina Soares de
Souza, filha de de Luiz Mário de

Souza e Zilda de Cássia Soares
de Souza, do Jardim São José,
completou 26 anos no dia 23 de

março

Dimas Roberto Bertolazzo, do
Depósito Madejumbo, no Jardim

São José, aniversariou no dia 3
de abril

Flavio Garcia Bachiego, do

Conjunto dos Bancários, aniver-
sariou no dia 25 de março

Mara Rogers, do Conjunto dos

Bancários, aniversariou no dia 8
de abril

Marcelo Mancuzo, do Conjun-
to dos Bancários, aniversariou no

dia 26 de abril

Renato Telles Furtado, do Con-

junto dos Bancários, aniversariou

dia 24 de março

Íris Rocha Melo, do Jardim

Manoel Penna, aniversariou no
dia 19 de março

Dorival Gaspar, do Jardim

Manoel Penna, aniversariou no
dia 17 de abril

Luciane Brock Danieli Baldim,

do Jardim São José, aniversariou
no dia 25 de abril

Rosemeire Batista aniversaria

ano dia 3 de maio

Elis Mara Ramos, do Jardim São
José, completou 31 anos no dia
21 de março, e seu filho Cauê
Ramos Lage comemorou 9 anos
no dia 26 de abril

Lourival Scaion (Lau), do Jar-

dim São José, aniversariou no dia
1o. de abril

Wilson Roberto Lima
(Magrão), do Jardim São José,
aniversariou no dia 29 de abril

Lóren Carvalho, do Jardim São
José, que aniversaria no dia 1o.

de maio, com sua filhinha Maria
Luiza
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ANIVERSARIANTES
Divulgue seu aniversário: enfoqueribeirao@hotmail.com

ESPAÇO FEMININO

GENTE EM DESTAQUE

ABRIL

01 Lourival Scaion (Lau)
01 Francisco C. Creolézio (Chicão)
01 Jose Wagner Cardoso
01 Jonathan Lanchotti
01 Rose Ferreira Pires
02 Débora Pitta
02 Valter Diniz Guimarães
02 Gabrielle Ferreira dos Santos
03 Frans Miller Daniel
03 Dimas Roberto Bertolazzo
04 João Victor Monteiro
05 Carmem Augusto da Silva
06 Tatiane Tavares Lima
06 Gabriela Peres Minucci
07 Júlia Redondo Rossi
07 Laís Negri Balbo
07 Danielle Garcia França
07 Laura Beatriz Candido de Souza
07 Vinícius Zaqueu Batarra
07 Shirley C. Bento
08 Romário Onofre de Oliveira
08 Cleusa Regina Buosi Neto
08 Fernanda Thimóteo de Lima
08 Mara Rogers
09 Camila da Silva Magalhães
09 Rafael de Almeida Chivite
10 Tereza Rossetti
10 João Augusto M. Carbonaro
12 Letícia Redondo
12 Letícia Azevedo
12 Liana C. Marconi Cherri
13 Cristiane Machado Pinto
13 Pedro Henrique Ramos Santos
14 Paulo César Casaroti
14 Marília Monteiro Rocha
14 Alessandra Couto Oliveira
14 Weverton Cardoso
16 Luiz Fernando F. Gomes de Assis
16 Eduardo Cruz Júnior
17 Dorival Gaspar
17 Gabriel de Oliveira
18 Pamela Devimaida de Souza
18 Mario Lucio de Menezes
18 Mariza Stela Furlan Ennes
19 Henrique Abreu
19 Ricardo Luís da Costa
19 Fernanda Ferreira Fernandes
20 Renata Gallerani Furtado
20 Edson Ferreira Praxedes
21 Eduardo Nowicki
21 Glecer Eliete dos Santos
22 Bruna Caroline de Souza Faça
22 Andréia Vieira da Silva
22 Juliana Araújo Del Lama
23 Fernando A. R. dos Santos
23 Manuella Machado Carbonaro
23 Maria Luiza de Carvalho Garcia
24 Talita Del Moro Oliveira
24 Telma A. Rodrigues de Souza
25 Isabel Herrera Batista
25 Marco Aurélio de Oliveira
25 Ana Cláudia de Carvalho Penha
25 Ludmila Correa P. da Silva
25 Luciane Brock Danieli Baldim
25 Marlene de S. D. Guimarães
26 Carlos Fernando Moreira
26 Cauê Ramos Lage
26 Ivana Erse Campos
26 Marcelo Mancuzo
27 Marília Barbosa da Silva
27 Antonio Augusto Biagini
27 Caio Augusto Bim
28 Gisele Ribeiro
28 Francisco Gomes de Souto
28 Enzo Vasconcelos Oliveira
28 Antônio Muniz ("Dedinho")
28 Gustavo Mussolini Amâncio
28 Leonardo Mussolini Amâncio
29 Bompani Jr.
29 Antônio Marcos Bachiego
29 Priscilla G. Cintra
29 Antonio Marcos dos Santos

MAIO

01 Lóren Carvalho
01 Walmir Costa da Silva
01 Gabriel Sant'Anna Lara
02 Romildo Bazan (Sabido)
03 Carlos Alberto Neto
03 Rosemeire Batista
04 Marcelle Morelato Francisco
05 Adjaime Diniz
05 Eduarda Boldieri Pegrussi
05 José Fernando Cantador
05 Rogério Paschoalino
05 João Raimundo F.  Nonato
06 Carlos Aparecido Martins
06  Rafael Ferreira Bárbara
06 Gabriela Zaqueu Batarra
06 Osni Lara
06 Christian Sedassari
06 Gabriela Pereira da Costa
07 Cleusa Vilela
07 Fernanda Cunha Soares
07 Guilherme Queiroz Marques
08 Breno Perez Minucci
08 Osmar Ferreira
09 Davi Perdigão
10 Meire Lúcia Barreto
10 Fernanda Ferreira Brunhola
10 Maria Imaculada J. Pereira
10 Júlia Precinoto Fernandes
10 Alfredo Pinheiro Júnior
11 Luciane Lourenço
11 Luciano Nogueira Ribeiro
12 Sara Maria de Lima Turci
13 Eliane Ricco
13 Silas Pena
13 Wilson Roberto Rocha
14 Daniela Alves
14 Nicélia Marques Corrêa
14 Hendriele Tailla da Silva
14 Máxima Araujo
15 Adelson Fernando G. Brunnelli
15 Mariana Cintra
16 Josué Bertolazzo Filho
17 José Roberto Magalhães
17 Ives Luisa Santos
17 Maria Laura de Almeida
18 Mateus Garcia
19 Ana Beatriz Mellini Goulart
19 Rômulo Júnior R.  da Silva
19 Mariana Garcia dos Anjos
21 Acleisson Scaion
21 Djulian Paulino Santos
22 Aline Bortoletto
22 Maria José Pegrussi
23 Maria Luiza Benite Garcia
23 Júlia Eduarda Venâncio Teixeira
23 Ariane Fernanda Cantador
23 Claudinei Cruz de Oliveira
23 Thayná Alacrino
23 Vera Sanches
24 Gilberto Mariano de Sousa
24 Maria Eduarda Torres
25 Marinez Moreno
25 Natan Oliveira
26 Rejane Barbieri Marques
26 João Flávio  C. Ferreira (Mineiro)
26 Alessandro Rogério Fernandes
27 Ígor Pane
27 José Mellini
28 Bruno Felipe Pereira
28 Gabriela Magalhães
28 Brendon Garcia de Pinho
29 Giovanna Brandão Silva
29 Doraci Leite Vasconcelos
29 Gabriel Felipe da Cunha
29 Isabella Lopes
30 Angelo Alarcon Dandolo
31 Francielly Lima
31 Janaína Dalle Lucche
31 Valdemar Domingos de Oliveira

Dona Isabel Herrera Batista, antiga e estimada mo-
rador do Jardim São José, completou 85 anos no dia

25 de abril

A garota Renata Gallerani Furtado, do Conjunto dos
Bancários, na foto com seu avô Brenno, completou 11

anos no dia 20 de abril

Billy Paul, nome artístico de
Billy Williams, cantor de soul,
nasceu no dia 1 de dezembro
de 1934, na Filadélfia, EU

Paul iniciou sua carreira aos
11  anos,  participando de al-
guns  programas  em uma rá-
dio  local.  O gosto pela  músi-
ca foi influência da própria fa-
mília. A mãe de Billy teve mui-
tos discos de jazz fazendo com
que o gênero fosse determi-
nante no gosto musical e no jei-

to de cantar, do filho.

No início de1950, Billy con-
tou com o apoio dos músicos
Tadd Dameron e Jackie Davis.
Juntos, gravaram o primeiro ál-
bum de Paul, intitulado Feelin'
Good at the Cadillac Club, de
1968. Paul foi  convocado para
as Forças Armadas do Exérci-
to, em 1957. Durante o servi-
ço, o cantor se juntou a outros
companheiros e criaram uma
espécie de banda.

MÚSICA DE LUTO

Adeus, Billy
Após ser dispensado do Exér-

cito, Billy formou um grupo ofi-
cial do gênero, dessa vez com
o pianista Sam Dockery e com
o baixista Buster Williams. Em
1970, com a equipe, o cantor
divulgou seu segundo álbum de
estúdio, nomeado Ebony
Woman

O terceiro álbum lançado pelo
artista chegou às lojas em 1971,
chamado Going East. Mas a
estreia de maior sucesso foi
conquistada pelo quarto disco,
intitulado 360 Degrees of Billy
Paul, de 1972. "Me and Mrs.
Jones" tornou-se o maior hit de
Paul - regravado até hoje por
outros artistas.

No Brasil, uma das músicas
que fez mais sucesso foi,  Me
and Mrs. Jones. Billy esteve no
Brasil muitas vezes, não só para
apresentações, como também
para férias.

Billy Paul morreu na noite
deste domigo (24/04), aos 81
anos, ele lutava contra um cân-
cer e faleceu em casa, em New
Jersey, Estados Unidos, depois
de ter sido hospitalizado na úl-
tima semana.
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Meu bichinho de estimação

ESPAÇO PET MÚSICA

Kauan Augusto Canassa, morador do Jardim São José, com seu
cão Tito Manoel, de 6 anos de idade

10 ESPAÇO FEMININO

Naná Vasconcelos,
o gênio da percussão

Juvenal de Holanda Vascon-
celos, Naná, nasceu no dia 2 de
agosto de 1944, no Recife, em
Pernambuco. Filho de violonis-
ta, começou na banda marcial
de seu pai, aos doze anos, to-
cando bongos e maracas no
Recife. Desde jovem envolvi-
do nos movimentos de
maracatu, é virtuoso no
berimbau e adepto de métricas
pouco usuais no jazz

Com preferência por instru-
mentos de percussão, foi na
década de 60 que se notabili-
zou por seu talento com o
berimbau. Já no ano de 1967,
no Rio de Janeiro, gravou com
Milton Nascimento e, no ano
seguinte, então em São Paulo,
com Geraldo Azevedo, partici-
pou com o 'Quarteto Livre' do
Festival Internacional da Can-
ção. Assim, e com extensa car-
reira no exterior, tocou ao lado
de Jon Hassel, Egberto
Gismonti, Pat Metheny, Evelyn
Glennie e Jan Garbarek, entre
outros.

Em 2013, o músico fez a tri-
lha sonora da animação O Me-
nino e o Mundo, que concorreu
ao Oscar de melhor filme de
animação em 2016.No dia 9 de
dezembro de 2015, Naná Vas-
concelos recebeu o título de
Doutor Honoris Causa pela
Universidade Federal Rural de
Pernambuco (UFRPE), sem
nunca ter cursado nível superi-
or.

Naná Vasconcelos ganhou,
por oito anos consecutivos
(1983-1990), o prêmio de Me-
lhor Percussionista do Ano da
conceituada revista Down
Beat, considerada a "bíblia do
jazz".

Com uma forte ligação com
a cultura popular, nos seus últi-
mos 15 anos de vida, Naná
abriu o Carnaval do Recife,
acompanhado pelo cortejo de
nações de maracatu.

Em julho de 2015, noticiou-se
que Naná estava com um cân-
cer de pulmão. Após o diagnós-
tico, Naná iniciou o tratamento
e manteve-se em atividade. Em
setembro de 2015, logo após
iniciar as sessões de
quimioterapia, gravou um vídeo
recitando poesias e divulgou
pelas redes sociais.

Na manhã do dia 9 de março
de 2016, Naná Vasconcelos
veio a falecer, aos 71 anos de
idade, após uma parada respi-

ratória em decorrência de com-
plicações da doença. No dia de
sua morte, o estado de
Pernambuco declarou luto ofi-
cial de três dias em memória
do artista.

Ainda no leito do hospital em
que estava internado, ele dei-
xou uma obra concluída em
seus últimos dias de vida. O
material terá composições e
arranjos de Naná, do pianista e
violonista Egberto Gismonti e
do maestro Gil Jardim.

Maria Amélia (Portuguesa), antiga moradora do Jardim São
José, esposa de Eduardo "Português", faleceu no dia 24 de
março passado. Que Deus a tenha!

HOMENAGEM

Falecimento
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ARTE - R. DARTAN

A Conta do Século
Histórias de um sétimo olhar (41)

Que horas ele volta? Que
ano? Há tantas coisas boas da
arte produzidas por homens, e
que transcende o tempo, as
vezes se guarda no silencio, e
outras transita na memória, des-
pertando verdades eternas
como na sabedoria dos filóso-
fos gregos. A imagem antes da
imagem.

É sabido que um povo sem
cultura e arte está fadado à
barbárie. O enquadramento da
cena vai e volta no percurso
histórico, no entanto, não há de
fato como saber que horas este
cinema volta, nem mesmo o
ano; a vida como a arte, é
imprevisível e moramos no
imponderável, não há certezas.
Ah! Quantos rolos giraram na
conta de um século, quantos
negativos, quanto se ganhou ou
perdeu! Quanto de tudo foi só
negócio e quanto foi arte! Sem-
pre haverá o que contar, nisso
as idas e vindas são importan-
tes, revelam um contexto.

Muitas histórias e estórias
ouvimos das guerras no século
XX, onde a ficção e a realida-
de embaralharam as crenças,
a tela em preto e branco colo-
riu os acontecimentos, cidades

Mestre Andrade
         Martelinho de Ouro

Desamassamos seu carro

sem danificar a pintura!

Martelinho de Ouro

Funilaria e Pintura

Polimento e Cristalização

99191.6168

Rua  Benjamim Cione, 691 - Recreio Anhanguera

sucumbiram e se ergueram.
Assistimos a tudo como forma
de entretenimento. Aqui, na
parte terceira do mundo,
ficçionamos e romanceamos a
vida e os Pracinhas foram nos-
sos heróis. Eis que passado o
tempo, quase esquecido, veio o
cineasta Vicente Ferraz aven-
turar-se no desafio de contar
sobre a FEB - Força Expedici-
onária Brasileira, com um ro-
teiro tão incomum que surpre-
endeu o ator alemão Richard
Sammel, convidado a participar
do projeto, ele que trazia no
currículo a participação em lon-
gas como: " Bastardos
Inglórios" de Quentin Tarantino
e "A Vida É Bela" de Roberto
Benini. Ele relutou, não partici-
paria de clichês dos anos
cinquenta, queria fugir do este-
reótipo do típico vilão nazista,
porém o roteiro de Vicente
Ferraz o conquistou, nada de
vilão, "Não fazia ideia de que
os brasileiros tinham combati-
do ao lado dos Aliados. Na Ale-
manha não se sabe disso! " dis-
se o ator.

A ESTRADA 47 conta a
saga de quatro oficiais brasilei-
ros da FEB, perdidos na Itália

ocupada pelas forças do EIXO.
No ritmo da ficção e a realida-
de há feitos extraordinários dos
brasileiros, segundo pesquisas
do diretor.  Como disse Ivo
Canelas: "É um filme sobre o
Brasil, sobre ser brasileiro, e
sobre ser brasileiro fora do Bra-
sil. " Agora é só conferir! Se
bem que ainda carregamos o
fardo do "complexo de vira-la-
tas", como atestou Nelson
Rodrigues, há algumas facetas
que assumimos, outras não,
nunca nos vemos inteiros, nos-
so sonho mora no 1º mundo, no
entanto afirmo, só vamos nos
tornar um País e transforma-
lo, se enxergarmos e aceitar-
mos tudo o que somos. Como
se transita de uma ponta a ou-
tra com a maior naturalidade,
vamos nos encontrar com o
pernambucano Lírio Ferreira e
sua obra sensorial SANGUE
AZUL, na paradisíaca
Fernando de Noronha, uma ilha
de encantos e metáforas, onde
o ator Daniel de Oliveira inter-
preta a história de um nativo
que retorna para o arquipélago
junto com o Circo Netuno, de-
talhe, ele é o homem-bala. São
revelações ilhadas, afinal, nas-

cemos ilhados e nos construí-
mos no período romântico. Fil-
mes diferentes, mas conduzidos
com o jeito brasileiro de ser.
Para concluir a tríade temos o
filme estrelado por Fabio
Porchat e dirigido por Ian SBF
(ambos criadores do Porta dos
Fundos), ENTRE ABELHAS.
O tema que percorre esta pelí-
cula é por demais delicado, no
entanto, tratado de forma com-
petente: a depressão. A obra
transita por uma linha tênue que
separa o humor do drama, e o
Fabio Porchat, que tem sua
imagem ligada ao humor, tem
uma atuação surpreendente
com seu personagem Bruno,
um editor de imagens recém
separado da mulher. Um filme
que tem o poder de falar sobre
depressão sem falar em de-
pressão. Quando Bruno deixa

de enxergar as pessoas, nos
apresenta a metáfora de um dos
principais sintomas desta doen-
ça: a exclusão. Não se pode
simplesmente achar que isso é
frescura, o problema é sério,
pois nos nossos dias, mesmo
com todo mundo conectado é
fácil se sentir sozinho, tudo é
virtual! Então, prepare-se para
refletir, ler nas entrelinhas, e
esqueça o humorista do Porta
dos Fundos. Pipoca vai bem!

A conta do século não fe-
chou, os assuntos assemelham-
se na linha do
tempo e o futu-
ro é incerto.

Take 42
Sem cortes e

câmera na mão.

   Rodolfo Dartan, Professor e Dire-
tor de Teatro, Mímico, Poeta e Com-
positor
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CONJUNTO DOS BANCÁRIOS

BAIRROS

Campanha Casa a Casa
deu continuidade nas ações

de combate a Dengue,
Zika Vírus e Chikungunya

Sucesso total em mais
um Comida di Buteco

da Amojarb

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

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 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

Realizado no  dia 19 de arço
a continuidade do 5º Mutirão de
Combate a Dengue, sendo com
mais uma iniciativa da
Assmociação de Moradores do
Jardim Roberto Benedetti, em
conjunto com a Secretaria da
Saúde, através do Programa de

Controle de Vetores e alunos do
curso de Medicina da
UNAERP. Cerca de 30 alunos
de Medicina da Unaerp, acom-
panhados de diretores da As-
sociação dos Moradores, Mo-
radores Voluntários e três
agentes do Programa de Con-

trole de Vetores percorreram
casa a casa as 492 residências
do bairro, entregaram um folhe-
to contendo explicações sobre
os cuidados no controle e com-
bate ao mosquito transmissor e
orientaram os moradores sobre
a importância de eliminar os
criadouros do mosquito Aedes

aegypti e ficar sempre alerta
aos sintomas das doenças por
ele transmitidas: Dengue, Zika
e Chikungunya..

Esta ação socioeducativa
contou com o apoio da Univer-
sidade de Ribeirão Preto
(Unaerp) e a empresa Rápido
D'Oeste.

Com enorme sucesso foi re-
alizado no último dia 16 de abril
mais um evento de Comida di
Buteco em nossa sede social.

Com todos convites vendidos,
os convidados puderam apre-
ciar várias comidas típicas de
buteco, como torresmo, frios,
caldos, mandioca, polenta en-
tre outros petiscos.

Num ambiente totalmente
familiar e agradável onde pu-

demos contar com a apresen-
tação do renomado cantor de
nossa cidade; Bueno, tivemos
ainda para descontração dos
convidados algumas rodadas de
Bingo com vários prêmios.

Agradecemos aos que aderi-
ram e confiaram em nosso tra-
balho, bem como nossos patro-
cinadores e colaboradores que
tanto nos ajudaram para a rea-
lização deste evento.
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JARDIM SÃO JOSÉ

REGIÃO

Horário de
atendimento
a moradores

Informamos que estamos
atendendo de segunda a sexta-
feira, das 8h às 12h e das 14h
às 18h, na entrada B do Centro
Comunitário.

Contamos com as críticas e
sugestões dos moradores, para
que possamos aprimorar nosso
trabalho.

Cursos Gratuitos
Já estão abertas as inscrições

para os seguintes Cursos:
Ballet, Capoeira, Teatro, Dan-
ça de Ritmos, Reforço Esco-
lar, Desenho e Pin-
tura. As inscrições
devem ser feitas no
Centro Comunitá-
rio.

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

• • • • • CONSERTO DE MÁQUINAS DE VIDROS ELÉTRICOS

Doação de livros
para a biblioteca

A associação dos moradores
está recebendo doações de li-
vros para aumentar e enrique-
cer o acervo de nossa bibliote-
ca. Os interessados em cola-
borar, podem deixar suas doa-
ções na sede da associação, ou
entrar em contato pelo tel.
99137.3452, que buscamos no
local.

Vereador Giló busca
agilidade para

desobstrução de vias no
Jardim Manoel Penna

O vereador Giló está cobran-
do dos órgãos competentes agi-
lidade na abertura da alça e da
rotatória que dão acesso aos
bairros Jardim Manoel Pena,
Bancários, São José e
Residencial Jequitibá.

Os moradores procuraram o
vereador para solicitar auxilio
para a desobstrução das vias.
O vereador Giló está desde o
ano passado solicitando provi-
dências da Secretaria de Trans-
portes do Estado de São Paulo

(responsável pela alça de aces-
so) e do órgão de trânsito mu-
nicipal agilidade quanto a aber-
tura da rotatória.

Segundo o vereador Giló
quando foi procurado por mo-
radores dos bairros de imedia-
to solicitou informações. "As
obras de infraestrutura que es-
tão sendo realizadas irão bene-
ficiar vários bairros, tanto na
questão de mobilidade urbana,
quanto de infraestrutura. Estão
sendo construídas galerias de
águas pluviais para atender um
novo residencial, porém a alça
de acesso também está
obstruída, bloqueando as entra-
das, com isso os moradores pre-
cisam trafegar por três bairros
para chegar ao Jardim Manoel
Penna, diante disso a
desobstrução é necessária, pois
são centenas de famílias que
transitam todos os dias nesse
local".

Ofício solicitando a liberação da
avenida para o trânsito

BAIRROS

Vem aí!
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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

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. Contato:
Nicélia, através
do telefone
9927.70585.

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

Dúvidas sobre
aposentadoria?

Desrespeito ao meio
ambiente continua

SAÚDE BUCAL
 DR

A REJANE F. BARBIERI MARQUES

 DR. ROBSON MORAIS MARQUES

3629.4949
Rua Thereza Moreira Pastori, 585 Bancários
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Devido a  grande carência de
informações sobre aposentado-
ria a  Associação de Morado-
res do Jardim Manoel Penna
estará disponibilizando um as-
sessor jurídico para você se in-
formar

- Contribuições e recolhimen-
tos

- Aposentadoria por tempo de
contribuição

- Aposentadoria por idade
- Aposentadoria especial
- Pensão por morte
- Auxílio doença/aposentado-

ria por invalidez
- Revisão

Tire suas dúvidas
em consulta

inteiramente gratuita!
- Loas (benefício assistencial

para idosos e deficientes)
Dia e horário do atendimen-

to: Todas as terças-feiras, das
18h30 às 20h00

Local: Sede da associação
Responsável: Dr. Vinicius

Radzevicius Dias

Cursos
gratuitos

Aulas de Capoeira: às se-
gundas e quartas-feiras, às
19h0.

Aulas de danças com o pro-
fessor Michel: às segundas, ter-
ças e quintas-feiras, às 20h00.
Inscrições no local.Nota de

esclarecimento
A Associação dos Moradores

do Jardim Manoel Penna infor-
ma que, por motivo de força
maior, a Apaerp não estará
mais contribuindo para o paga-
mento dos professores de gi-
nástica. Assim, a AMP fez uma
reunião com professores e alu-
nos e ficou deliberado que cada
professor estaria buscando alu-
nos para se manter dentro do
espaço da Associação. A  pro-
fessora Kênia continua no ho-
rário habitual, às terças e quin-
tas-feiras.

Qualquer dúvida, entrar em
contato com Nicélia, através do
telefone 9927.70585

RECREIO DAS ACÁCIAS

O cruzamento das ruas Te-
reza Nomura Yamada e Eduar-
do Mello, localizado atrás do
condomínio residencial San
Remo II, vem sendo sistemáti-
ca e indevidamente utilizado
como depósito de lixo e entu-
lho por pessoas inescrupulosas.

Há poucos dias, o órgão com-

petente da Prefeitura realizou
uma limpeza total na área. Po-
rém, na sequência, o local no-
vamente tornou a receber o
descarte irregular de dejetos,
como se pode ver pela foto.

A Associação dos Moradores
do Recreio das Acácias volta a
solicitar aos moradores que tes-

temunharem está prática con-
denável, que façam sua denún-
cia à diretoria da associação, se
possível com foto.

Coleta de lixo
A diretoria da Associação

solicita também que os mora-
dores coloquem o lixo de suas
residências na rua nos dias cor-
retos da coleta, que ocorre às
segundas, quartas e sextas-fei-
ras, evitando que animais ras-
guem o saco e esparramem o
lixo pelas ruas do bairro.

Terrenos
Outra  solicitação  da Asso-

ciação é que os moradores que
possuem terrenos no bairro,
procurem mantê-los roçados e
limpos, para evitar proliferação
de animais peçonhentos e in-
cêndios desnecessários.

O local, que foi limpo recentemente, já se tornou depósito de lixo e entulho
novamente (foto: Alexandre Batarra)

Flagrante da falta de educação ambiental

Alexandre Batarra, morador do Jardim São José, flagrou um colchão jogado dentro do leito do córrego Retiro
Saudoso, ao lado da passarela de travessia do Jardim São José para o Recreio das Acácias



ANO 17 - Nº 188                                                                                               ENFOQUE RIBEIRÃO SUDESTE 15

ECOLOGIA

Que fruta é esta?

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

Desafio
Esta fruta é muito utilizada para fazer doces em conserva.

O Enfoque quer saber:

Qual o nome desta fruta?

Como participar

Resposta da edição anterior

Nome da fruta:
Pepino

O pepino é o fruto do pepi-
neiro (Cucumis sativus), que
se come geralmente em forma
de salada. O pepino é um
diurético natural e de grande
ajuda na dissolução de cálcu-
los renais. Ele é rico em potás-

Na edição passada pergunta-
mos que fruta era esta (foto).
Houve 4 respostas, sendo to-
das corretas.

Veja a seguir a resposta cor-
reta.

DICAS DE SAÚDE- DR. ADÃO

Amanda Coutinho, moradora do Residencial Greenville, foi a primeira

acertadora ser sorteada para receber os brindes

Gripe comum e gripe H1N1

com, ou pelo tel.
99137.9777, até o dia 12 de
maio 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.Amanda Coutinho
2.Carla Rodrigues Berlim
3.José Roberto Nadivo

O estrebuchar de
um moribundo

OPINIÃO - ROBERTO P.O.

Planta que produz a fruta

sio, que proporciona flexibilida-
de aos músculos e dá elastici-
dade às células que da pele.

É utilizado normalmente cru
em forma de salada ou picles.
Também é usado cozido e re-
cheado, em refogados, e em
sopas quentes ou frias.

Pomada preparada com pe-
pino, é utilizada para amaciar a
pele. O pepino batido no
liquidificador com água e mel
serve para as mãos ressecadas.

Depois de colhido, o proces-
so de deteriorização do pepino
é rápido. Deve ser conservado
em geladeira, dentro de sacos
de plástico perfurado. A sua du-
ração e de até uma semana
sem grandes alterações na cor,
sabor e aparência.

(Wikipedia)

"Na história recente de nos-
sa pátria, houve um momento
em que a maioria de nós brasi-
leiros acreditou no mote de que
a esperança tinha vencido o
medo. Depois, nos deparamos
com a ação penal 470
(mensalão) e descobrimos que
o cinismo venceu a esperança.
E agora parece se constatar
que o escárnio venceu o cinis-
mo. Quero avisar que o crime
não vencerá a Justiça. A decep-
ção não pode vencer a vonta-
de de acertar no espaço públi-
co. Não se confunde imunida-
de com impunidade. A Consti-
tuição não permite a impunida-
de a quem quer que seja".

Estas foram as palavras du-
ras, porem sábias e definitivas
da Ministra Cármem Lúcia do
STF, em relação ao que
estamos vivenciando nos últi-
mos tempos no Brasil.

A crise política, moral e eco-
nômica, já não dão mais supor-
te republicano para que, o go-
verno Dilma possa se susten-
tar no poder.

Enquanto isso, Dilma, o ex-
presidente Lula, PT e aliados,
tentam de todas as formas des-
classificarem aqueles que de-
fendem a democracia e trans-
parência e as investigações da
operação Lava Jato, que a cada
dia vem mostrando a desfaça-
tez, a falta de caráter, dos en-

 E quem pode tomar essa
vacina contra a gripe H1N1?
Resposta: todas as pessoas de
6 meses até 5 anos de idade,
os idosos com 60 anos ou mais,
todas pessoas  de qualquer ida-
de e que têm doenças crônicas
como pressão alta, diabetes,
asma ou bronquite ou qualquer
doença dos pulmões, do cora-
ção dos rins, da pele, do siste-
ma imunológico, câncer, enfim
qualquer doença crônica.

E quem já está com gripe no
dia da vacinação, pode tomar a
vacina? Pode sim.  A única
contraindicação é quando a
pessoa tem alergia à gema do
ovo.  Essas não podem tomar
a vacina por que teria alergia à
vacina também.  Mas a vacina
não tem qualquer  outra
contraindicação e também não
tem nenhum tipo de efeitos
colaterais.

Que gripe H1N1 é essa?
Resposta: é uma gripe diferen-
te da gripe comum, que sara
até sem remédio e dura no
máximo 3 dias.  Já a gripe
H1N1 é uma gripe tão grave
que já começa com febrão de

volvidos neste turbilhão de
corrupção.

Sem quererem discutir os fa-
tos em profundidade, quem
sabe por não terem argumen-
tos, ou com receio de se expo-
rem, partem para um discurso
surrealista, atacando o judiciá-
rio em relação às denuncias,
delações e grampos autorizados
pela justiça, assim como a tese
fantasmática de "golpe", para
defenderem a permanência da
presidente em relação aos pe-
didos de impeachment.

Num dia destes, numa deses-
perada e derradeira golfada,
Lula fez um apelo aos sindica-
listas: "Agora, eu queria que
vocês procurassem a força-ta-
refa, procurassem o juiz Moro,
para saber o seguinte: se eles
estão discutindo quanto essa
operação já deu de prejuízo à
economia brasileira".

Se não fosse trágico, seria
cômico. Esta visão bufônica
seria como se alguém se vol-
tasse contra o médico que, di-
agnosticasse uma doença e re-
ceitasse um tratamento. Este é
o argumento rameiro que, Lula
se vale para defender uma si-
tuação indefensável e lembre-
mos: Dilma deu o cargo de Mi-
nistro da Casa Civil, que está
sendo contestada pela justiça,
por parecer que, tal oferta,
usando o Estado Brasileiro foi

simplesmente com a intenção
de livrá-lo da instância do Juiz
Sérgio Moro.

Quanto ao afastamento da
presidente Dilma, o discurso
adotado pelos aliados é que o
impeachment é "golpe".

Para começar, o PT entrou
com vários pedidos de
impeachment contra Fernando
Henrique Cardoso, era "golpe"?

Os Ministros Dias Toffoli,
Cármen Lúcia e o ex-ministro
Ayres Britto, a OAB, entre ou-
tros, defendem que o
impeachment não é "golpe" por-
que está na Constituição e na
lei e colocam um ponto final à
pantomima do Palácio do Pla-
nalto e do petismo, que insis-
tem em chamar a normalidade
institucional de "golpe", além do
fato de que, o Supremo Tribu-
nal Federal não só deferiu,
como também, passou as re-
gras a serem seguidas na Câ-
mara.

Diante da realidade dos fa-
tos, só nos resta chegarmos à
conclusão que, todo este
espernear rameiro e sem sen-
tido do gover-
no e aliados,
não passa do
estrebuchar de
um moribun-
do.

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

39 graus e não baixa nem com
dipirona, a pessoa sente a ca-
beça pesando uns 5 quilos e
uma dor no corpo que a pessoa
não aguenta nem levantar e só
quer ficar deitada.  E se não
for atendida na hora num pron-
to socorro ou UPA a pessoa
pode morrer.  Mas veja bem:
isso só acontece em crianças
ou idosos ou em pessoas que já
têm alguma doença crônica.

As outras resistem mais, po-
rém precisam ser atendidas por
médicos e em alguns casos têm
que ficar internadas ou podem
ocorrer complicações e a pes-
soa pode morrer também.

Portanto, o conselho é: se a
pessoa tiver uma gripe desse
jeito, febre alta demais, cabeça

pesada demais, dor no corpo
que não consegue nem levan-
tar da cama, vá imediatamente
ao pronto socorro ou à UPA ou
procure qualquer médico ur-
gente.  E a pessoa tem que ter
cuidado porque uma pessoa
com essa gripe pode passar
para quem estiver em contato
íntimo.  Cuidado com as mãos
que devem ser lavadas várias
vezes ao dia, evitar ficar no
meio de muita gente, pois a
H1N1 pode passar quando uma
pessoa espirra ou tosse pertinho
de outras. Mas mesmo assim,
mesmo em contato desse jeito
tem gente que não pega a gri-
pe.

NOTA: gripe comum com
coriza (sai água pelo nariz) es-
pirros e tosse e febre baixa não
se transforma em H1N1.  Gri-
pe comum não precisa ir ao
Pronto Socorro.

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.
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 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

Questão de espaço
Joãozinho, sempre ele, es-

creveu numa redação da es-
cola: o gato não "cabeu" no
buraco. A professora, de cas-
tigo, mandou–o escrever 20
vezes no quadro a palavra
"coube".

Quando ele terminou, a pro-
fessora contou as palavras e
comentou:

– Mas você só escreveu
"coube" 19 vezes, Joãozinho!

– É que a última já não
"cabeu", professora!

Pai aflito
Um jovem pai chegou ao

pediatra, com um criança nos
braços. Logo, de cara o pai
pergunta aflito para o doutor:

– Doutor, meu filho está com
seis meses e ainda não abre
os olhos! Será que é muito gra-
ve?

O médico examinou bem e
disse para o jovem pai:

– É sim... Pois, quem deve
abrir os olhos é o senhor, meu
amigo! O moleque é filho de
japonês.

 Nudez à mineira!
Dois compadres caipiras estavam bem sossegados, fuman-

do seus cigarros de palha e proseando.
Conversa vai, conversa vem, eis que a certa altura um per-

gunta para o outro:
– Cumpádi, u quê quiocê acha dessi negóço de NUDEZ?
No que o outro respondeu:
– Achu bão, sô!
O outro ficou assim, pensativo, meditativo... E perguntou de

novo:
– Ocê acha bão pur causdi quê, cumpádi?
E o outro:
– Uai! É mió NUDÊS qui NU NOSSO, né não?

Charadas
1. Qual o macaco que adora música argentina?
Resposta: O Orangotango.
2. Qual a semelhança entre um carro a álcool e o goleiro do

seu time?
Resposta: Quando mais se precisa, nenhum dos dois pega!


