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16 ANOS

O primeiro
e legítimo
porta-voz
da região!

Desafio do mês

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

Pão quente
a toda hora

Loja de
conveniência

Combustível
com a

qualidade

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

24 horas

Troca de óleo

NoNoNoNoNovvvvvo Shopping vo Shopping vo Shopping vo Shopping vo Shopping vai inai inai inai inai invvvvvestirestirestirestirestir
R$ 1 milhão no Parque LinearR$ 1 milhão no Parque LinearR$ 1 milhão no Parque LinearR$ 1 milhão no Parque LinearR$ 1 milhão no Parque Linear

RRRRReeeeetirtirtirtirtiro Saudosoo Saudosoo Saudosoo Saudosoo Saudoso

Este investimentto faz parte de um acordo para compensar os danos ambientais decorrentes do
corte de 12,5 hectares de cerrado para a construção do seu centro de compras (página 3)

Promessa nas passarelas

Horário de funcionamento: 17h00 às 0h00
Aceitamos cartões de débito e crédito.

Não aceitamos cheques.

Kaduu Soares: nasce um novo modelo
(página 9)
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OAB e Cunha
OPINIÃO - BRASIL SALOMÃO

Dionísio, o areopagita
OPINIÃO - SÉRGIO ROXO DA FONSECA

Antigamente, faz 70/80
anos, quando os fogões eram,
todos, à lenha ou carvão, as
famílias tinham em seus quin-
tais um machado, lima para
afiá-lo, e uma ou duas cunhas
necessárias para facilitar o cor-
te da madeira, adaptando-a ao
tamanho de cada fogão. Cu-
nha, assim, representou na mi-
nha lembrança, a idéia de algo
útil e forte, capaz de manter as
fendas do machado abertas!

De outro lado, há mais de
100 anos, a OAB - ORDEM
DOS ADVOGADOS DO
BRASIL, é a entidade que con-
grega, oficialmente, os advoga-
dos que militam e, à efetivo,
exercem - de maneira profissi-
onal - a advocacia. Traz consi-
go a idéia histórica de que é
uma grande barreira em favor
da Nação contra os desacer-
tos de governantes.

De forma, deselegante,
acobertado pela IMUNIDADE
PARLAMENTAR, o deputado
federal Eduardo Cunha, como
presidente da Câmara Federal,
passa a tomar atitudes, estra-
nhas, em desfavor da institui-
ção OAB.

É que, no dia 11 de Agosto/
2015 , quando é comemorado
o início dos cursos jurídicos no
Brasil, ele, EDUARDO CU-
NHA, cuidou de anunciar que
o Deputado Ricardo Barros,
relator na Comissão de Justiça
do projeto de lei 5.054/05, que
trata do exame de Ordem,
apresentou parecer favorável à
extinção da prova! No referido
parecer, diz o Dep Barros, que

Num determinado momento
de suas pregações, São Paulo
esteve em Atenas, no
Areópago. A Bíblia documenta
que no local havia uma imagem
dedicada ao Deus desconheci-
do por ele identificado como
sendo de Cristo. O texto (Atos,
17:34) registra que duas pesso-
as permaneceram ouvindo o
pregador: Dionísio e Tâmara.
Muita indagação é lançada à
inserção desses nomes, pois
não faria sentido o seu registro
no texto bíblico apenas por
nada. Os fatos teriam ocorrido
no século I.

Alguns século depois, ou
seja, no século V ou no início
do século VI, mais ou menos

não há porque continuar exis-
tindo o Exame "apenas para a
OAB um privilégio ilegítimo,
inconstitucional e absurdo".

À tarde, do mesmo dia 11.08,
o Presidente da Casa, Dep
Eduardo Cunha postou mensa-
gem em sua página no
facebook chamando a OAB de
cartel.

Por ser o dia 11 de Agosto, a
Câmara dos Deputados progra-
mou uma sessão solene em
homenagem aos Advogados,
mas, ditatorial e covardemen-
te, o seu Presidente, CUNHA,
mandou uma instrução aos se-
guranças PROIBINDO A EN-

TRADA DE ADVOGADOS
NO PRÉDIO. Com isso, cen-
tenas de pessoas ficaram do
lado de fora.

Para o Dep Eduardo Cunha
o exame de Ordem é um "caça-
níqueis", e, caindo em contra-
dição, ao condenar a regulação
da OAB, foi ele que, em texto
aprovado e depois vetado, re-
ferente ao projeto de lei que
regulamenta a profissão de
"sommelier", exigindo
certificação para o exercício da
profissão, declarou: "é funda-
mental a qualificação dos pro-
fissionais".  Ou seja, para exer-
cer a Advocacia não deve ha-

ver seleção como a do Exame
de Ordem, mas, para a de
sommelier ( profissional em vi-
nhos) é necessário, sim, a pré-
via qualificação dos candidatos
à profissão. É preciso que o
Dep Cunha leia as - importais -
lições de ESOPO, como a do
jumento que, carregado de sal
atravessava um rio. A certa al-
tura escorregou e caiu na água.
O sal derreteu-se e o jumento
ao se levantar viu que a carga
ficou mais leve. Tempos depois,
chegando à beira de um rio,
com um carregamento de es-
ponjas o jumento pensou que,
se ele se deixasse cair outra

vez, logo se levantaria mais li-
geiro; ocorreu que, tendo-se as
esponjas embebidas de água,
ele não pôde se levantar e mor-
reu afogado.

A impressão que fica, ago-
ra, quando o Cunha do congres-
so desmere- ce a utilidade
das cunhas
antigas, é que
ele, em bre-
ve, estará
a f u n d a n d o
nas suas con-
tradições, até
morrer....! Já

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

500 anos após o episódio de
Atenas, surgiu um texto filosó-
fico, ligado ao pensamento pla-
tônico, atribuído àquele Dionísio
convertido por São Paulo. O
texto fez um grande sucesso.

A influência foi tão grande
que inspirou até mesmo a cons-
trução do templo gótico dedi-
cado à memória daquele
Dionísio: uma de arquitetura
extraordinária, erguida em Pa-
ris, batizada com o nome de
Basílica de Saint-Denis, ou seja,
São Dionísio em português.
Tenho a gravação da Paixão
segundo Mateus, apresentada
no interior da famosa basílica
com o acompanhamento do
coral dos jovens estudantes de
Oxford.

Como se percebe, séculos
foram passando durante os
quais vários mestres examina-
ram o texto, muito aplaudido,
sempre atribuído ao Dionísio
convertido por São Paulo.

Houve uma reversão. Os
historiadores modernos, estu-
dando o texto do novo Dionísio,
demonstraram que há uma im-

possibilidade absoluta do seu
autor ter convivido com São
Paulo Apóstolo porque a lingua-
gem usada como muitos dos
vocábulos expressados eram
inteiramente desconhecidos no
século I depois de Cristo. As-
sim, no campo da filosofia, sur-
giu um novo protagonista que,
por não ser aquele Dionísio da
antiguidade, passou a ser hoje
chamado como o "Pseudo-
Dionísio, o Areopagita".

O caminho dos historiadores
tem sido frequentemente alte-
rado. Há alguns anos atrás, o
estudo da história deferido aos
estudantes permanecia ligado
ao exame da biografia dos reis
e das rainhas, com a qualifica-
ção de seus sangues, alguns
azuis, outros vermelhos como
o dos demais cristões.

Hoje em dia, o estudo das
línguas, a revelação dos alfa-

betos, permite aprofundar nos-
sas visões quando olhamos para
o passado. Muitos daqueles
velhuscos textos.

Fatos localizados na Idade do
Bronze paradoxalmente retra-
tam heróis munidos de armas
de ferro, como, por exemplo, na
tomada de Jericó pelos judeus,
comandados por Josué, sob a
direção de Moisés.

Como estamos hoje lidando
com uma sociedade babélica, é
bem possível que uma nova for-
ma de olhar
para a história
tenha começa-
do a ser revela-
da. Não se sabe
se para o bem
ou para o mal.
Suponho que seja para o bem.

Sérgio Roxo da Fonseca é professor
de Direito e procurador de Justiça
aposentado (roxodafonseca@
gmail.com)
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Novo Shopping vai investir
no Parque Linear

REGIÃO

• • • • • CONSERTO DE MÁQUINAS DE VIDROS ELÉTRICOS

Para compensar os danos
ambientais decorrentes do cor-
te de 12,5 hectares de cerrado
para a construção do seu cen-
tro de compras, o Novo
Shopping firmou acordo com a
Fazenda Pública de Ribeirão
Preto e a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo se com-
prometendo a executar cinco
ações em prol da cidade.

A primeira delas, é doar ao
município uma área de pelo
menos 43 hectares, que
correspondem a 430 mil metros
quadrados, localizada na área
de recarga do Aquífero
Guarani, na zona Leste da ci-
dade, para fins de criação e
manutenção da Estação Eco-
lógica Municipal Guarani, vol-
tada à preservação ambiental
e proteção dos recursos

hídricos, no prazo é de 6 me-
ses.

A segunda, é a realização do
plantio de mudas de árvores na
área doada e fazer a manuten-
ção da vegetação. Segundo o
secretário do Meio Ambiente,
José Roberto Bonetti, a inten-
ção é plantar 72 mil mudas para
intensificar a infiltração da água
no solo e, com isso, ajudar na
recarga do aquífero. O prazo é
de 2 anos.

A terceira, e que mais inte-
ressa à nossa região, é a parti-
cipação em uma das etapas da
implantação parcial do Parque
Linear Retiro Saudoso, na ave-
nida Celso Charuri, nas proxi-
midades dos bairros Conjunto
dos Bancários e Residencial
Greenville, com um investimen-
to de cerca de R$ 1 milhão. O

parque vai contar com ciclovia,
pista para caminhada, sanitári-
os, lanchonete e quadra de es-
portes.  O prazo é de 34 me-
ses.

A quarta, é a implantação de
projetos de drenagem, de
paisagismo e de retenção e in-
filtração das águas da cobertu-
ra do estabelecimento, cujo
prazo é 34 meses.

E, finalmente, a quinta é a dis-
tribuição de panfletos nas
guaritas de saída do shopping
com conteúdo educativo sobre
podas e extrações de árvores
do cerrado no prazo de 6 me-
ses.

Os prazos serão contados a
partir da formalização do docu-
mento, o que não ocorreu ain-
da por falta de algumas assina-
turas.

Obras do Parque Linear Retiro Saudoso estão em ritmo acelerado, e contará agora com investimento do Novo Shopping

O acesso ao Jardim Manoel
Penna, pelo lado da rodovia
Antônio Machado Sant'Anna,
está fechado por dois motivos.

O primeiro, é que a MRV está
executando obras da rede de
galerias de águas pluviais para
servir seu novo condomínio que
está sendo construído na re-
gião. Com isso, a rua José Luís
Nunes Filho, que era a opção
de entrada e saída do bairro,
está interditada devido às obras
no local.

O segundo motivo, é que a
Artesp não libera a abertura da
avenida Profa. Edul Rangel
Rabelo para acesso à rotatória
que leva ao Novo Shopping
enquanto não forem cumpridas
certas exigências da agência
reguladora. A MRV Engenha-
ria informou que  realizou to-
dos os estudos de tráfego e a
adaptação dos projetos solici-
tados e está apenas aguardan-
do a resolução final da conces-
sionária para a finalização.

Nícélia Marques Corrêa, pre-
sidente da Associação de Mo-

radores do Jardim Manoel
Penna, informou que teve aces-
so ao projeto no qual constam
as exigências para alterações
na avenida, inclusive com a re-
tirada de um trecho da ciclovia
que já existe naquela obra.

Enquanto essas providências
não são tomadas, o acesso de
entrada e saída do bairro pas-
sou a ser a rua Antônio
Fregonesi. Mas, devido às con-
dições do asfalto, que provavel-
mente deve ser de baixa quali-
dade, e ao aumento significati-
vo do trânsito naquela via, o
piso da rua está todo
esburacado, oferecendo risco
aos veículos, e principalmente
às motos.

O Daerp informou que anda
recebendo inúmeros pedidos
para conserto de buracos na-
quela rua, principalmente no seu
primeiro quarteirão.

Enquanto isso, a presidente
da Associação continua na luta
para que as duas situações se-
jam resolvidas para que o trân-
sito volte à sua normalidade.

A rua Antônio Fregonesi, no Manoel Penna, tornou-e a única opção de entrada e saída do

bairro e está com o asfalto totalmente danificado, tornando-se quase intransitável

Rua do Manoel Penna está
praticamente intransitável
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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

A LIMPADORA
Limpeza, higienização e

impermeabilização de estofa-

dos em geral (bancos de carros,

tapetes, carpetes). Orçamento

sem compromisso. Tels.

99285.0042 ou 99602.4857.

(05/16)

AULAS DE PIANO
Professor formado na USP. Tra-

tar pelos tels. 3236.9253,

99245.9492 ou 99719.9011.

(05/16)

AULAS DE REFORÇO
Pedagoga oferece aulas de re-

forço para crianças do pré até

a 4a. série. Tels. 3624.3066 ou

98857.9066. (01/16)

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)

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)

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)

CARRETOS
Disk Frete. Caminhonete aber-

ta. Tratar com Wagner, cel.

98817.4680. (10/14)

FILHOTES SHIH TZU
Linda ninhada tricolor disponí-

veis a partir do início de julho.

Machos 600,00. Informações

com Cleber, pelo tel.  (16)

99153.8866. (05/16)

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 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)

FAXINEIRA

Estou a procura de faxina, te-

nho referências. Fone 99268-

8946, Sirlei. (05/15)

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

3617.9416 - 3617.9029

Materiais para Construção
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HUMOR
Lógica caipira

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

- Essas vacas dão muito leite?
- 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 mar-

rom, se é tudo a mesma resposta?
- É que as maiáda é minha!
- E as marrons?
- Também!

Feia
Diz o motorista do táxi:
 – Olha que mulher bonita! Nossa, ela é um avião!
 E o passageiro responde gritando:
 – Feia !
 O motorista:
 – Feia nada! Ela é gostosona pra caramba!
 E o passageiro de novo:
 – Feia !!!!
 – Que feia o quê!! Tá louco??? – responde o motorista.
 E o passageiro aos berros:
 – Feia ! Feia ! Feia !
 O motorista, que não estava olhando pra frente, bate em outro

carro.
 Fica louco da vida e fala pro passageiro:
 – Pô cara! Tu viu que eu ia bater!!! Por que não me avisou?
 E o passageiro:
 – Aralho !!! Eu ava itando az ua hora: feia, feia e ocê não feiô. É

urdo, é???
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Massas - Inhoques - Kibe Cru - Frango Assado
Costelinha Assada - Farofas - Feijoada
Dobradinha - Caldos - Carnes Prontas

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

Frango e de Palmito, Coxa e Sobrecoxa,

CHARUTO, o delicioso LOMBO
DESFIADO, PERNIL E LEITOA ASSADA

E TORRESMO!

VENHA CONHECER
ESSAS DELÍCIAS!

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

                           Serviços Contábeis
                          Imposto de Renda
                         Orientação Fiscal

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

Estacionamento Próprio

CONTABILIDADE
DELTA colocação e manutenção

Orçamento sem compromisso

Júnior

99135.8474
98148.1202

Rua Antônio Borin, 30 - Jardim São José

CALHAS & RUFOS

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!"
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
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Na direção
contrária, para

um mundo
melhor?

OPINIÃO - ANDRÉ BARIONI

Nos últimos meses, vimos que
as pessoas não se preocupam
umas com as outras. A postura
tomada, de apoio, frente às de-
cisões do judiciário e dos nos-
sos políticos contra a democra-
cia é mais um fato histórico que
reforça esta afirmação e nos-
sa indignação. Mas este não é
um texto para discutir este fato
histórico.

A população foi enganada
pelo seu próprio egoísmo, isso
é fato, e é o que precisa ser
mudado, isso se quiser um país
melhor. Aqui fica uma refle-
xão. Mas, chamo a atenção
para o pouco de Ciências Hu-
manas que nós temos nas es-
colas e, do lado de fora desta,
a maximização do egoísmo, do
individualismo e do
"malandrismo", que fazem par-
te da nossa estrutura de socie-
dade. Sim, nós somos quase
obrigados pelo sistema a ter tal
comportamento, mesmo sem
querer. É preciso ser forte!

Alguns se esforçam e so-
frem. Outros aproveitam e in-
ventam justificativas
"miraculosas" para a escolha de
seus atos, afinal "o mundo é dos
espertos", já dizia o desonesto
que se reconhece como cana-
lha.

Diante disso, as escolhas, ig-
norantes que são, seguem na
direção contrária àquilo que se
deseja. Um exemplo compro-
vado é o Partido da Mulher
Brasileira (PMB). Quando as
mulheres e homens lutam e di-
zem que "precisamos de mais
mulheres na política" é devido
à desigualdade de gênero que
há na nossa sociedade, e que
se reflete na política. Precisa-
mos eliminar essa desigualda-
de ou, pelo menos, tentar
minimizá-la com o tempo, o que
pode um dia se tornar o oposto,
e por que não, termos mais
mulheres na política do que ho-
mens, porém, isso não se faz
criando um partido da mulher.
Em seu site, na descrição de
sua história, fica claro que não
se quer excluir os homens, fa-
zendo referência até mesmo à
sua defesa. Contudo, o oposto,
com a criação de um partido do
homem, a luta se tornaria pes-
soal.

Na literatura e na vida, reco-
nhecemos que a desigualdade
de gênero sempre existiu e que
a luta das mulheres é uma luta
leal, que necessita de movimen-
tos fortes e atuantes, com a
obrigação de ser e de se repre-
sentar. Mas a luta não deve ter

o objetivo do contra-ataque,
como em uma guerra extremis-
ta, ou eu ou você, mas sim, a
de infiltrar na política com um
partido que se faça reconheci-
do pela sociedade, nem que
para isso seja necessário, em
última instância, a criação de
um novo partido. Mas não um
partido com direcionamento de
gênero.

Para aqueles que se esfor-
çam e sofrem é difícil apontar
um partido, e os novos, deixam
a desejar já pelo nome. O inte-
resse aparece hoje muito
focado, e as pessoas se esque-
cem de que os interesses são
maiores do que se propõe. Eu
não posso lutar contra
corrupção colocando corruptos
no poder, da mesma forma que
preciso lutar para não ser cor-
ruptível no dia a dia. Eu não
posso ter um julgamento pon-
derado quando eu determino
que qualquer escala de
corrupção seja aceitável.

Precisamos lutar por uma
educação escolar de qualidade,
esse é o objetivo; precisamos
lutar por serviços públicos de
qualidade, esse é o objetivo; lu-
tar pela igualdade de gênero;
lutar pelo fim da corrupção; lu-
tar pela sociedade, preocupan-
do-se com o outro; lutar pela
democracia "de verdade"; e não
aceitar interesses pontuais que
se dizem lutar pelas minorias
quando na verdade estão ape-
nas abocanhando um pedaço
deste sistema falido. Porque é
isso! Eu não consigo ver hoje o
interesse pela
mudança. O que
todos querem é
ter o seu lugar
ao sol. E esse é
o sistema. É o
que escolhe-
mos.

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

ACEITAMOS CARTÕES:

OPINIÃO - PAULO DE QUEIROZ ARRUDA FILHO

Nietzsche e a
estupidez humana

Nietzsche
(1844-1900)
morreu em
decorrência
de sífilis neu-
rológica, do-
ença que o
deixou em es-
tado lastimá-
vel em seus
últimos anos
de vida. Nem
por isso deixou
de ser um
pensador que
sabia das coi-
sas: "A
irracionalidade de uma coisa
não é argumento contra sua
existência, mas sim uma con-
dição para ela".

Crítico feroz das religiões, em
especial o cristianismo, sua
maior restrição a elas era o
caráter de "moral de rebanho"
que as acompanhava.

É no rebanho que as piores
pragas e preconceitos vicejam.
A Peste Negra não seria pos-
sível sem as crescentes aglo-
merações urbanas. As pesso-
as se amontoavam em solo sa-
grado, o que potencializou a
transmissão do vetor. Afinal,
era um castigo divino...

Todos os seres vivos, plantas
inclusive, estão sujeitos a fato-
res que fogem a seu controle e
que podem tornar sua existên-
cia algo muito desagradável. A
não ser os membros do topo da
cadeia alimentar, todo vivente
experimenta angústias proveni-
entes de fenômenos naturais,
ataques predatórios, patologias
diversas e, dizem, até por inter-
venção de seres incorpóreos -
paro por aqui. Imaginem nas-
cer mulher no Afeganistão de
hoje ou judeu na Alemanha dos
anos 30. Há forças contra as
quais nada podemos fazer, in-
dividualmente, no momento.

O Homo sapiens é uma es-
pécie com características úni-
cas: o polegar oposto, a lingua-
gem, a posição bípede, entre
outros fatores. Mas também é
o único animal que sabe que um

dia irá morrer, o que gera ansi-
edade. E ansiedade é algo tão
ruim de se sentir que o bicho
homem, em sua curta história,
sempre buscou evitar, seja ra-
cionalmente ou irracionalmen-
te. Ele pensa e sente. E, huma-
no que é, muitas vezes o faz
errado.

Enviamos gente à Lua há
mais de 40 anos e ainda ape-
drejamos adúlteras. Decodifi-
camos o genoma humano e
milhares morrem por desnutri-
ção, malária, disenteria, sem
falar dos refugiados e vítimas
das muitas guerras que atestam
nossa estupidez enquanto espé-
cie.

A estupidez faz parte de nos-
so DNA, assim como a inteli-
gência. É chato afirmar, mas se
olharmos ao redor veremos
muito mais pessoas estúpidas do
que pessoas inteligentes. Não
é coisa de hoje, é uma condi-
ção que acompanha a história
humana. Não há sentido na tra-
jetória de nossa civilização se
o fator estupidez não for leva-
do em conta.

Há um livro, "As Leis Fun-
damentais da Estupidez Huma-
na", de Carlo M. Cipolla, que
sugere que ela -  a estupidez
humana - é algo a se conside-
rar, até por sua notável
abrangência. Nele, é exposta
uma visão resumida de como a
humanidade pode ser classifi-
cada, basicamente, em ingênu-
os, inteligentes, bandidos e es-

túpidos.
Os primeiros são aque-

les cujas ações trazem
ganhos a outros e perdas
para si próprios. São mais
raros do que se pensa,
pois sua existência pres-
supõe uma candura im-
provável em nossos dias.

Os inteligentes seriam
aqueles cujas ações tra-
zem ganho para si e para
os outros; são os cultores
da solidariedade respon-
sável. Igualmente raros,
uma vez que não brotam
como tiriricas, do nada.

As tentações também são ex-
tremas.

Chegamos à terceira catego-
ria, a dos bandidos, cujos atos
inevitavelmente revertem em
seu benefício, em detrimento de
outros. Não são, nem de longe,
a maioria: um planeta povoado
por vampiros seria inviável.
Mas têm especial preferência
pelo meio político e/ou religio-
so, pântano no qual muitas al-
mas se perderam e no qual ou-
tras tantas se encontraram,
para prejuízo da maioria.

E, finalmente, temos os estú-
pidos, indivíduos cujas ações
são nefastas para si e para os
outros. Por mais que pareça
um paradoxo, são a maioria
entre nós. O preocupante é que
o grosso pertence à parcela da
população que se julga religio-
sa, mas é de massa de mano-
bra, ou que periodicamente é
convocada a honrar as miga-
lhas que recebe para demons-
trar "fidelidade" política. São os
tolos que não passam de figu-
rantes e que atropelam interes-
ses legítimos.

Nietzsche tam-
bém afirmou que
"o indivíduo sem-
pre precisou lutar
para não ser so-
brepujado pela
tribo". Faz todo
sentido.

Paulo de Queiroz Arruda Filho é con-
sultor de TI e Secretário de Organi-
zação do PV local
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ENFOQUE
Contato:  99137.9777 -  e-mail: enfoqueribeirao@hotmail.com

ESPAÇO FEMININO

FALECIMENTO

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

Com mais de 25 anos de ex-
periência em Consultoria de
Gestão de Escritórios de Advo-
cacia e Departamentos Jurídi-
cos, Simone Salomão será res-
ponsável pela nova Área de
Consultoria, atuando em proje-
tos ligados a gestão estratégi-
ca, imagem, estruturação finan-
ceira, planos de carreira e re-
muneração, melhoria de pro-
cessos e indicadores voltados
para o segmento jurídico.

Esta iniciativa demonstra nos-
sa vocação em cada vez mais
agregar soluções especiali-
zadas   para  o  segmento jurí-
dico.

 #TOTVSJuriTIs  A parcei-
ra definitiva dos escritórios de
advocacia.

 Agende uma visita para co-
nhecer nosso portfólio.

SIMONE SALOMÃO É A
NOVA SÓCIA DA TOTVS

JURITIS

Jornalista pós-graduada em
História, Cultura e Sociedade,
com passagem por importantes
veículos de comunicação, como
Estadão, Vejinha Interior,
EPTV, SBT, Márcia Rosseto
entrou na literatura com o pé
esquerdo, no melhor dos senti-
dos. Seu livro de estreia, A In-

tensidade da Noite (editora
Corpo 12), que foi lançado no
dia 24 de maio, às 19h, no Cen-
tro Cultural Palace, revela uma
artista gauche, que destece o
escuro do eu e dialoga com as
sombras que nos habitam.

O escritor e jornalista José
Fernando Chiavenato, no pre-
fácio da obra, alerta: "Márcia
se infiltra na contramão do 'cer-
tinho', desafiando rimas, ino-

vando conceitos, e jamais se
curvando ao previsível. É uma
corredora fora da raia, sem
pressa de chegar e nunca dis-
putando o pódio. Está acima
dessas bobagens do 'perder e
ganhar'".

João Cabral de Melo Neto diz
que a poesia deve acrescentar
pelo menos uma polegada ao
que já foi dito. Márcia Rosseto,

como boa leitora e poeta, ins-
creve na literatura uma peça
sobre o sombrio, com flores de
ornamento, provocando o es-
pectador-leitor a refazer o ca-
minho, começar pela noite e
desamanhecer. No poema que
encerra o livro, a poeta suplica:
"Gloriosa noite companheira e
testemunha dos aflitos / Dona
das horas loucas, frias e
atordoantes / Se tu não vens,
minha alma compadece / (…)
/ Já não me interessa o sol, que
brilha porque pode / e desnuda
pensamentos... volta, escuri-
dão!"

A história de Márcia como
leitora, que também poderia ser
outro livro, começou aos 12
anos. "Minha vizinha, dona
Maria, da Vila Albertina (mora
lá até hoje), que vendia revis-
tas usadas na feira, sempre me
presenteava com um gibi, quan-
do desfolhava, rasgava e não
podia mais ser vendido. Foi nes-
ta época, dos usados, que co-
nheci Augusto dos Anjos e Ed-
gar Alan Poe. Aquele estilo, um
tanto parecido de ambos, foi me
moldando: o desamor, o torpor,
o exagero, o terror passou pelo
meu coração e minha mente",
relembra a poeta.

Em A Intensidade da Noite,
há janelas estendidas para o sol
da boa poesia, com versos que
revestem a cor do amor com o
cinza dos lábios que beijam a
desilusão: "Em vão vagará meu
amor / Que, sem consciência /
Buscará a desolação / A escu-
ridão, aliada dos assombros /
Será minha companhia / Assim,
cansados / Repousaremos
numa parede gélida".

GENTE EM DESTAQUE

Márcia Rosseto estreia na literatura
com A Intensidade da Noite

Obra revela uma artista gauche, numa poesia sobre o sombrio, provocando o

espectador-leitor a refazer o caminho, começar pela noite e desamanhecer

Homenagem

Faleceu no dia 27 de maio, aos 74 anos, Reginaldo de Castro
Neves ("Bill"), antigo e estimado morador do Jardim São José.
Que Deus o tenha!



                                                                                                              ENFOQUE RIBEIRÃO SUDESTE                                                                               MAIO DE 2016ESPAÇO FEMININO8

GENTE EM DESTAQUE

João Flávio Ferreira, do Jardim São José,

aniversariou no dia 26 de maio

Kelen Nogueira, do Jardim São José, ani-

versaria no dia 10 de junho

Acleisson Scaion, que acaba de retornar
ao Comercial F.C., aniversaria no dia 21 de

maio, na foto com sua esposa Janaína

Carla Pegrussi, do Jardim São José, que
aniversaria no dia 15 de junho, na foto com

seu filho Enzo

Maria José Pegrussi, do Jardim São José,

aniversaria no dia 22 de maio

Valdemar Domingos de Oliveira, do Re-

creio das Acácias, aniversaria no dia 31 de
maio

Valdemar Barbosa Cintra, do Conjunto

dos Bancários, aniversaria no dia 9 de ju-
nho

Lucas Munerato Grechi, do Jardim São

José, aniversaria no dia 29 de maio

Doraci Leite Vasconcelos, do Jardim

Manoel Penna, aniversaria no dia 29 de maio

Giovanna Brandão Silva, do Jardim São

José, aniversaria no dia 29 de maio
Marina Berardi Barioni aniversaria no dia

2 de junho

Marcos Sanches, do Jardim São José, que

aniversaria no dia 9 de junho, com sua es-
posa Elide Cristina

Samual Brandão Silva, filho de Grazielle
Brandão, do Jardim São José, completa 8

anos no dia 23 de junho

João Victor Rosseto Alves, do Jardim

Manoel Penna, completa 12 anos no dia 26
de junho

José Serantola (Zé Cai-cai), do Jardim

São José, completou 79 anos no dia 22 de
maio

José Roberto Magalhães, do Jardim

Manoel Penna, aniversariou no dia 17 de

maio

Júlia Marin, do Jardim São José, aniver-
saria no dia 8 de junho

Katiere Ivo, do Jardim São José, aniversa-

ria no dia 1o de junho
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ANIVERSARIANTES
Divulgue seu aniversário: enfoqueribeirao@hotmail.com

ESPAÇO FEMININO

GENTE EM DESTAQUE

MAIO

01 Anderson Amancio
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 Danielly Andrade
04 Marcelle Morelato Francisco
04 Rosangela Dias
05 Adjaime Diniz
05 Eduarda Boldieri Pegrussi
05 José Fernando Cantador
05 Rogério Paschoalino
05 João Raimundo F.  Nonato
05 Tatiane Marconi
06 Carlos Aparecido Martins
06 Christtian Sedassari
06  Rafael Ferreira Bárbara
06 Gabriela Zaqueu Batarra
06 Luciene Oliveira
06 Osni Lara
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 José Cerantola
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 Isabella Lopes
29 Lucas Munerato Grechi
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

JUNHO

01 Katiere Ivo
01 Igor Sousa
01 Silvio Mellini
02 Jaqueline Barbosa Podix
02 Marina Berardi Barioni
02 Fernando Marin
02 Jenifer Novaes do Nascimento
03 Gabriel Hiroshi
03 Gabriela Fernandes V. Silva
03 Leonardo Paulo M. Braga
03 Lúcia Helena P. Cristóvão
03 Alexandre Martins Gomes de Sá
04 Jefferson Lopes
05 Sandra H. Couto Oliveira
06 Carlos Armindo G. Brunnelli
07 Everton Clemente Alves
08 Júlia Marin
08 Luana Cardoso
09 Andressa Bortoletto
09 Luciana Baptista
09 Marcos Sanches
09 Bianca Alessandra G. da Silva
09 Valdemar Barbosa Cintra
09 Sônia Maria F. dos Reis
10 Jéssica Rigobello
10 Kelen Nogueira
10 Rafaella Thaís Sedassari
11 Bruno Gabriel Lima
11 Luciana Marinelli
12 Melissa Negreiros Rodrigues
12 Raquel de Lima Turci
12 Tainá Jennifer Carvalho
12 Kelen Roberta da Silva
13 José Antônio Ramos
14 Angelisa Soares
14 Anna Thereza Teixeira Rosa
14 Dayane Gil Nielsen
15 Carla Pegrussi
15 Victor Dreger Manaf
16 Enzo M. Vasconcelos
17 Camila Romano
17 Paulo César Costa
17 Liliane Silva de Souza
18 Kawã Fonseca
20 Gabriela Rocha de Melo
20 Lúcio de Carvalho Sobrinho
20 Fernando Pinho Theodoro
20 Ariovaldo Fernandes da Silva
21 Antônio Gabriel N. da Silva
21 Pedro Henrique Carvalho
21 Ricardo Silva Campagnoli
21 Fernando Elias Menegassi
22 Benedito José Caturelli
23 Cesar Montelo
23 Samuel Brandão Silva
23 Marcos Vinícius Carvalho
24 Marília Bruno da S. Gonçalves
25 Gabriel Galli da Silveira
25 Walter Ronan G. Paschoalino
26 Mariana Cristina Moreno
26 Maria Júlia OliveiraPrado
26 João Victor Rosseto Alves
27 Sônia Vieira Silveira Silva
28 Devanir Alves Carvalho
28 Eduardo Venâncio de Lima
29 Ademar José Santos
29 Ana Júlia de Castro Scaion
29 Pedro Paulo Siqueira Silveira
30 Grace Kelly Silva
30 Lorraine Oliveira
30 Marcelle da Matta
30 Yhago Martins Jacon
30 Pedro Eduardo Cantador
30 Maria Vitória N. do Nascimento

Instalação e manutenção de
ar condicionado janela e split

JefJefJefJefJefffffferererererson Mazerson Mazerson Mazerson Mazerson Mazer
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Aos 23 anos, Carlos Eduardo Soares, ou Dudu,
como é popularmente conhecido, nunca havia
imaginado que os rumos de sua vida iriam dar
uma guinada tão brusca.

Antigo aspirante a jogador de futebol, acabou
desistindo há 2 anos por ter constatado que não
iria futuro.

Levava uma vida pacata, no também pacato
bairro do Jardim São José, em Ribeirão Preto
(SP), onde morava desde 2002, e também onde
cursou o Ensino Médio na escola do bairro.

 Ultimamente, ganhava a vida trabalhando
como frentista de um posto de combustíveis.

Eis que, de repente, o pessoal da agência Ouse,
de Ribeirão Preto, viu a possibilidade de
transformá-lo em modelo. Uma coisa que nun-
ca havia passado pela cabeça de Dudu come-
çou a fazer parte do seu dia-a-dia, e fez com
que ele passasse a gostar da ideia de ser mode-
lo.

Realizou alguns trabalhos na cidade, mas logo
foi convidado pela agência Joy, em São Paulo,
para onde foi há 4 meses.

Passou a usar o nome artístico de Kaduu Soa-
res, e desde então, tem se destacado no mundo
da moda, já tendo feito trabalhos para a
Riachuelo, Calvin Klein, revista Playboy, desfile

Surge uma nova promessa
nas passarelas

Casa de Criadores, entre outros.
Kaduu vai frequentemente ao Parque do

Ibirapuera, onde pratica exercícios para manter
a forma e o físico.

Apesar de nunca ter imaginado ser modelo,
afirma  que "agora vejo, sim,  a possibilidade de
ser modelo como um sonho se tornando realida-
de". E finaliza: "faço questão de agradecer a to-
dos que acompanham e acreditam em meu tra-
balho".



                                                                                                              ENFOQUE RIBEIRÃO SUDESTE                                                                               MAIO DE 2016

Meu bichinho de estimação

ESPAÇO PET MÚSICA

Alexandre Batarra, morador do Jardim São José, com sua cachorri-
nha Nina, uma Pintcher de 4 anos

10 ESPAÇO FEMININO

Morre o "professor"
Cauby Peixoto

Cauby Peixoto Barros nasceu
em Niterói RJ em 10 de feve-
reiro de 1934. De família de
artistas populares, o pai, conhe-
cido por Cadete, tocava violão,
a mãe tocava bandolim, o tio,
Nono (Romualdo Peixoto) era
pianista e homem de Rádio, o
primo Ciro Monteiro foi cantor
e compositor famoso, os irmãos
Moacir e Araquem tornaram-
se instrumentistas e a irmã
Andiara foi cantora.

 Estudou num colégio de pa-
dres salesianos no Rio de Ja-
neiro RJ, e já no tempo de es-
tudante cantava no coral da
igreja. Mais tarde, quando tra-
balhava no comercio, apresen-
tou-se no programa de calou-
ros da Rádio Tupi, Hora dos
Comerciários, patrocinado pelo
SESC e dirigido pela pianista
Babi de Oliveira, conseguindo
então chamar a atenção da
Revista do Rádio, em 1949.

 Cantou também no conjunto
de seu irmão Moacir, na boate
carioca Casablanca e, em 1951,
gravou seu primeiro disco, pela
Som, lançando o samba Saia
branca (Geraldo Medeiros),
para o Carnaval.

Em 1954, gravou com êxito o
fox Blue Gardenia (Bob Russel
e Lester Lee, versão de Antô-
nio Almeida e João de Barro)
e, nos cinco anos seguintes, foi
considerado o cantor mais po-
pular do pais.

Convidado para uma excur-
são aos EUA, onde gravou,
com o nome de Ron Coby, um
LP com a orquestra de Paul
Weston, cantando em inglês.
De volta ao Brasil, comprou, em
sociedade com os irmãos, a
boate carioca Drink, passando
a se dedicar mais a administra-
ção da casa e interrompendo,
assim, suas apresentações.

Em 1970 reapareceu como
vencedor do Festival de San
Remo, na Itália, classificando
em primeiro lugar a música que
defendeu, Zíngara (R. Alberteli,
versão de Nazareno de Brito

Em 1979 apresentou-se tam-
bém em Vitoria ES e Recife
PE, no Projeto Pixinguinha da
Funarte, ao lado de Zezé
Gonzaga. Em 1980, em come-
moração aos 25 anos de car-
reira, lançou pela Som Livre o
disco Cauby, Cauby, com mú-
sicas feitas especialmente para
ele por Caetano Veloso (Cauby,
Cauby), Chico Buarque (Bas-
tidores), Tom Jobim (Oficina),
Roberto e Erasmo Carlos (Bri-
gas de amor) e outros

Cauby gravou com dezenas
de cantores, mas formou uma
dupla que ficou famosa com
sua maior amiga. Ângela Ma-
ria.

Neste ano (2016), o cantor
estava em turnê pelo Brasil
com a cantora Angela Maria e
se apresentou ao lado dela no
dia 3 de maio, no Theatro Mu-
nicipal do Rio de Janeiro. Na
ocasião, Rafael Cortez, repór-
ter do Vídeo Show, entrevistou
o cantor.

A turnê comemorava os 60
anos da carreira de cada um
dos artistas. No repertório es-
tavam sucessos como "Vida da
bailarina", "Cinderela", "Gente
humilde" e muitos outros suces-
sos.

Cauby Peixoto morreu no dia
15 de maio passado, aos 85
anos, em São Paulo. O fã-clu-
be oficial do cantor informou
que a morte foi por volta das
23h50. O artista estava inter-
nado devido a uma pneumonia,
desde o dia 9 de maio, no Hos-
pital Sancta Maggiore, na Zona
Sul de São Paulo.

ConceiçãoConceiçãoConceiçãoConceiçãoConceição
Cauby Peixoto

Eu me lembro muito bem
Vivia no morro a sonhar
Com coisas que o morro não

tem

Foi então
Que lá em cima apareceu
Alguém que lhe disse a sor-

rir
Que, descendo à cidade, ela

iria subir

Se subiu
Ninguém sabe, ninguém viu
Pois hoje o seu nome mu-

dou
E estranhos caminhos pisou

Só eu sei
Que tentando a subida des-

ceu
E agora daria um milhão
Para ser outra vez Concei-

ção
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ARTE - R. DARTAN

Uma nave que não foi para a Lua
Histórias de um sétimo olhar (43)

A vida é feita de pontes, po-
demos atravessa-las ou não!
Ah! Quantas escolhas devem
ter sido feitas, certas ou erra-
das, mas que determinaram
uma história, construíram ce-
nas. Por isso, e para além das
tecnologias que nos cerca, va-
mos decidindo os acontecimen-
tos ao nosso redor, como uma
simples travessia da ponte.
Nessa trajetória cinematográ-
fica, caminhei para além de um
século, cruzando e derrubando
pontes, mesmo assim, cada vez
mais percebendo que criamos
mais do mesmo. "Roda mundo,
roda gigante, roda moinho, roda
pião, o tempo parou no instan-
te, nas cordas do meu cora-
ção". São muitos corações por
aí a dar cordas, dar voltas, a
girar por histórias tantas que
nunca se esgotam. Olho em
volta e vejo máquinas mentin-
do a vida, na falsa ideia de que
a felicidade se compra, até o
cinema mentiu sobre isso, mas,
logo contou outras verdades
que vestiram as asas da ilusão.
A arte do entretenimento! En-
tretanto, precisamos do
distanciamento crítico para usu-
fruir melhor de uma obra que
dança nos nossos olhos. Quan-

do Georges Mélies desenvol-
veu esta ilusão, pensava que a
vida era muito dura para ser
encarada no front, muitos ha-
viam perdido ali seus sonhos, e
seguimos perdendo, numa trin-
cheira de perigo maior, pois
antes, não éramos cegos e que-
ríamos construir um mundo. Na
mentira de hoje, o mundo está
pronto e a tecnologia nos ser-
ve, assim ficamos amorfos nos
sofás, inúteis de reflexão; as
belas salas de cinema não mais
encantam. O que fazer então?
Revisitar temas antigos que ain-
da são atuais; observar que os
tabus ainda persistem em ple-
no século XXI. Diante de um
mundo tão moderno, e com a
falsa ideia de que somos livres,
vem a cineasta turca Deniz
Gamze, dirigindo a primorosa e
singela obra CINCO GRA-
ÇAS, a história de meninas que
se achavam livres, explodindo
na adolescência, e que são con-
finadas e obrigadas a educar-
se para o casamento. Para
onde foram as conquistas do
tempo? Quantas datas se farão
necessárias para que se evo-
lua na igualdade dos valores
humanos? Para que serve os
extremosos machistas e

preconceituosos? Onde have-
rá de caber o entendimento
humano e plural da vida? Eis aí
um belo filme que se atreve em
brincar com nossas ideias! Será
que a Turquia é longe ou temos
um pouco dela aqui?

Fazemos parte de um univer-
so de idas e vindas, mas penso,
que as coisas só voltam porque
há um pouco delas em nós.
Então, viva a sétima arte!!!
Dela e nela, aprendemos com
as ilusões do dia a dia através
de uma realidade maquiada.
Consciente disso, digo que é
muito bom de se ver o cinema
de Paolo Sorrentino, quando
trata com maestria do tema ju-
ventude, por meio de dois ami-
gos oitentões que se encontram
e revisitam o passado, numa
soma de glorias e frustações.
Vale conferir A JUVENTUDE!
É por coisas assim, que nessa
passagem de mundo que temos,
não há espaços de tempo a per-
der com preconceitos e relutân-
cia para com as igualdades! Ao
entrar neste túnel do tempo,
revisitamos o século XIX, tão
presente em homens de hoje,
que pisam na nossa terra, lá,
encontramos AS
SUFRAGISTAS, numa Ingla-

terra que teimava em não res-
peitar o direito das mulheres, e
elas, dispuseram suas vidas em
prol disso. Considerável obra da
diretora Sarah Gauron sobre
esse fato real ocorrido naquele
país, e hoje, sob o manto falso
da liberdade, mulheres do nos-
so país, seguem sendo usurpa-
das do seu valor, da sua condi-
ção, afinal, onde reina a hipo-
crisia, tudo pode acontecer!
Uma película interessante que
merece ser conferida. Que bom
que o cinema nos permite olha-
res tantos, nos acorda de um
século a outro no espaço de
horas, bastando apenas que nos
permitamos a isso.

Assim, como uma nave que
viaja no espaço acima, vou se-
guindo para outros rumos e his-
tórias, que poderão ser conta-
das ou não, mas que certamente

serão vistas, mesmo que de for-
ma subliminar, na tela grande
ou pequena,
ainda que o
passar de
olhos seja dis-
plicente. O ci-
nema nasceu,
foi e é, uma sétima arte para o
olhar de sempre.

The End ou FIM.

    Rodolfo Dartan, Professor e Di-
retor de Teatro, Mímico, Poeta e
Compositor

ANUNCIE NO JORNAL
ENFOQUE
RIBEIRÃO
SUDESTE
99137.9777

enfoqueribeirao@hotmail.com
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BAIRROS - CONJUNTO DOS BANCÁRIOS

SIQUEIRA CONTABILIDADE
& ASSOCIADOS S/S LTDA.

CONTABILIDADE EM GERAL
CRC 2SP024703/O-7

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

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

CORRESPONDENTE

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

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

Em reunião na Secretaria do
Meio Ambiente, a diretoria da
Amojarb esteve reunida com o
Secretário  Jose Roberto
Bonetti cobrando agilidade na
execução das obras do parque
Linear Retiro Saudoso.

Em decorrência desta reu-
nião, as obras foram retomadas
e estão em ritmo bem acelera-
do.

Esclarecemos a toda comu-
nidade que, em decorrência da
execução destas obras e em
vistoria por técnicos e agrôno-
mo da Secretaria do Meio Am-
biente, algumas árvores da es-
pécie Eucalipto tiveram que ser
suprimidas, pois estavam com
sua estrutura comprometida
pela ação de fogo que por mui-
tos anos atingiu aquela área,
destruindo a vegetação e pre-
judicando o caule das árvores.

Andamento das obras do
Parque Linear Retiro Saudoso

As obras foram retomadas em ritmo acelerado após cobrança junto ao Secretário

Alguns eucaliptos foram extraídos por

terem sua estrutura comprometida

Aulas de Futevôlei e
condicionamento físico

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

A arena de Futevôlei fica lo-

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

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

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

Por outro lado, chegou a in-
formação de que houve um
acordo em que o Novo
Shopping custeará uma das eta-
pas do Parque Linear, no valor
de R$ 1 milhão (veja matéria
completa na página 3).
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BAIRROS - JARDIM SÃO JOSÉ

Vem aí o 1o Arraial
do São José!

O obras de construção do ter-
minal de tranporte coletivo em
no Jardim São José, que
atenderçá os ônibus da região,
estão quase concluídas.

A assinatura da ordem de
serviço que autorizou o Consór-
cio ProUrbano a iniciar as obras
ocorreu na última semana de
fevereiro, e os serviços come-
çaram no dia 29 do mesmo mês.

Buscando promover ativida-
des em nossa Comunidade e
resgatar valores que com o pas-
sar dos tempos vão se perden-
do, a Associação de Morado-
res realizará o 1 Arraial do São
José, com barracas de brinca-
deiras, música ao vivo, comidas
e bebidas típicas juninas, brin-
quedos e muito mais!!!

A nossa intenção é de resga-
tar os bons tempos daquelas
antigas quermesses com uma
grande decoração, queima de
fogos em homenagem a São
João e muitas outras surpre-
sas!!! Contamos com sua pre-
sença, PRESTIGÍE NOSSA
COMUNIDADE É NOSSO
BAIRRO, É NOSSO LAR!!!

Segundo o secretário de
Obras, engenheiro Abranche
Fuad Abdo, “a construção dos
terminais nos bairros garantem
melhorias históricas aos usuá-
rios do transporte coletivo. Es-
sas obras dão sequência às
melhorias que já vêm sendo
realizadas.  A previsão   é  de
que estes dois terminais  sejam
concluídos em até seis meses”,

destacou o  Secretário.
Como as obras estão quase

concluídas, consultamos diver-
sas vezes a Transerp sobre a
data da inaugração do terminal,
sempre sem obter resposta.

Finalmente, e de forma extra-
oficial, fomos informados que
a inauguração se dará prova-
velmente entre os dias 17 e 20
de junho.

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.

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.

Terminal de transporte coletivo deve
ser inaugurado ainda em junho

Finalmente tampa de
bueiro foi recolocada

Bueiro localizado na rua Dr. José Ribeiro Ferreira, na altura da rua José da Silva Melo,
no Jardim São José, ficou vários dias sem tampa, ofefrecendo risco constante aos

motoristas que por ali trafegam. O local tem um trânsito intenso devido ao desvio que

faz com que os moradores do Jardim Manoel tenham que se utilizar deste trajeto  para

chegar ao seu bairro. Após a denúncia através de vídeo postado por Matheus Moreno,

presidente da Associação de Moradores do Jardim São José, o problema foi soluciona-

do.

Reivindicações
diversas

A Associação de Moradores
do Jardim São José está bus-
cando de todas as formas e por
todos os meios resolver algu-
mas necessidades urgentes em
nossa comunidade, como a im-
plantação de sentido único de
direção no tráfego da rua
Shirley Maria Faria, a manuten-
ção das sinalizações de solo e
vertical, e implantação de re-
dutores de veloci-
dade. Estamos
aguardando e con-
tinuaremos co-
brando.

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

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

Entregas em
domicílio

Toda quarta e sábado:
FEIJOADA

EVENTO

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

Agradecimento Vem aí a
16a Feira Nacional do Livro

SAÚDE BUCAL
 DR

A REJANE F. BARBIERI MARQUES

 DR. ROBSON MORAIS MARQUES

3629.4949
Rua Thereza Moreira Pastori, 585 Bancários
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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

A 16ª edição da Feira Nacio-
nal do Livro neste ano aconte-
ce na cidade, no período de 12
a 19 de junho.

Nesta edição, a Feira Nacio-
nal do Livro levanta como ban-
deira o tema Viva o escritor
salve, salve o leitor! O fasci-
nante mundo do romance, do
conto, da crônica e da poesia.
O evento pretende promover a
formação de público leitor por
meio de ação cultural que in-
centiva a aproximação com
obras literárias, de modo a de-
mocratizar o acesso à cultura,
à educação, à leitura e à parti-
cipação social, por meio de
mais de 250 atividades gratui-
tas.

Durante uma semana, o foco
da Feira estará voltado para
discussões e análises comple-
mentares sobre o papel do es-
critor e do leitor. O propósito
da Fundação do Livro e Leitu-
ra, entidade organizadora (que
recentemente remodelou suas
diretrizes e estratégias) é ga-
rantir o espaço para debates
fortemente literários com des-
taque para os gêneros roman-
ce, conto, crônica e poesia, bem
como apresentar a evolução de
seus respectivos representan-
tes brasileiros, muitos premia-
dos nas esferas nacional e in-
ternacional.

Uma das novidades deste ano
é uma rede de parceiros da
Fundação que foi criada para
viabilizar o evento. “Optamos
por uma ação cooperada, não
simplesmente por conta da cri-
se econômica, mas principal-
mente porque acreditamos na
força da ação impulsionada por

parcerias sólidas”, explica a
presidente da Fundação,
Adriana Silva.

Sinopse
A 16ª edição da Feira Nacio-

nal do Livro de Ribeirão, como
em todos os anos, faz homena-
gem a um país. Desta vez é a
Colômbia, considerado o país
das bibliotecas. Quanto aos es-
critores celebrados, a premia-
da Lygia Fagundes Telles é a
escritora do ano, atual membro
da Academia Brasileira de Le-
tras e da Academia das Ciên-
cias de Lisboa. Na categoria
infantojuvenil, a autora home-
nageada é Maria Clara Macha-
do, escritora e dramaturga de
sucesso entre crianças e ado-
lescentes. O filósofo, escritor e
educador Mario Sergio Cortella
é o destaque na categoria au-
tor educação e a premiada Rita
Mourão, atual integrante da
Academia Ribeirãopretana de
Letras, é a homenageada na
categoria autor local. Como
patrono, a Feira indicou o em-
presário e Fundador do Grupo
Rodonaves, João Naves.

Durante uma semana, o foco
da Feira estará voltado para
discussões e análises comple-
mentares sobre o papel do es-
critor e do leitor. O propósito é
garantir o espaço para debates
fortemente literários com des-
taque para os gêneros roman-
ce, conto, crônica e poesia, bem
como apresentar a evolução de
seus respectivos representan-
tes brasileiros, muitos premia-
dos nas esferas nacional e in-
ternacional.

Na ótica da nova diretoria da
fundação, o tema, organizado

como uma saudação, visa fa-
zer um chamado decisivo ao
público para incentivar o hábi-
to da leitura.

Papel socioeducativo e cultu-
ral

Nesta edição, a Feira do Li-
vro mantém seus pilares asso-
ciados aos princípios da demo-
cratização do acesso ao livro e
à leitura ao realizar uma pro-
gramação de atuação
diversificada com: saraus,
contação de histórias, exposi-
ções de livros, salão de ideias,
palestras,  oficinas,  música,
dança, teatro e outras modali-
dades.

A programação completa é
gratuita e acessível a todos os
públicos. Uma das caracterís-
ticas desta agenda cultural é
incluir atividades para diversos
locais da cidade, como escolas,
instituições, bibliotecas, praças,
Ongs, universidades, museu,
shoppings e centros culturais na
periferia. O evento atende não
só a cidade de Ribeirão Preto,
mas também cerca de 25 mu-
nicípios da região como
Sertãozinho, Serrana, Bebe-
douro, Pontal, Viradouro,
Batatais, Dumont, Jurucê,
Taquaritinga, Guará, Orlândia,
Biraci, Igarapava, Jeriquara,
Itaú de Minas, Dourado, Matão,
Jardinópolis, Nuporanga,
Araraquara, Jaboticabal, entre
outras - todas cidades de pe-
queno porte da nossa região,
com baixa diversidade de aces-
so à cultura da leitura, livro e
escrita.

(Informações da Verbo

Nostro Comunicação Plane-

jada)

BAIRROS - JARDIM MANOEL PENNA

Moradores do primeiro quar-
teirão da rua José Luís Nunes
Filho, no Jardim Manoel Penna,
agradecem aos funcionários da
MRV que prontamente atende-
ram um pedido deles, que era
fazer a ligação da boca-de-lobo
existente naquele quarteirão à
galeria de águas pluviais que
está sendo instalada na rua.

Como a boca-de-lobo não era ligada à galeria de águas pluviais, quando chovia, a água

ficava empoçada na frente das residências
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ECOLOGIA

Que fruta é esta?

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

Desafio
Esta fruta (foto na capa) é originária do Sudeste Asiático. O

Enfoque quer saber:

Qual o nome desta fruta?

Como participar

Resposta da edição anterior

Nome da fruta:
Cidra

Na edição passada pergunta-
mos que fruta era esta (foto).
Houve 3 respostas, sendo to-
das corretas.

Veja a seguir a resposta cor-
reta.

DICAS DE SAÚDE- DR. ADÃO

Alberto Simon Schlautmann, morador do Residencial Jequitibá, foi o

primeiro acertador a ser sorteado para receber os brindes

A pílula do câncer

com, ou pelo tel.
99137.9777, até o dia 12 de
junho 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.Alberto Simon Schlautmann
2.José Roberto Nadivo
3.Angélica da Costa Silva

Houve golpe!
OPINIÃO - ROBERTO P.O.

Cidra é uma fruta cítrica, fru-
to da cidreira pertencente à fa-
mília das rutáceas (Citrus me-
dica). Parece ser uma antiga
espécie selvagem [1] , nativa
do Sudeste Asiático ou da Ín-
dia.

Grande e ácida, a cidra é
muito apreciada e utilizada   no
preparo  de  doces e compo-
tas.

(Wikipedia)

Vivemos dias de muita turbu-
lência política, com o
impeachment da presidente
Dilma. Para se defender desta
situação, numa tentativa deses-
perada, Dilma, PT e o que res-
tou de aliados, tentam com o
bordão "é golpe" sensibilizar os
mais distraídos e desinfornados,
de que está sendo vítima de
uma armação.

Com este argumento intesti-
nal, sem sentido, o ex-governo
aloprado e a bancada conheci-
da como a "bancada da chupe-
ta" (senador Lindbergh Farias,
Vanessa Grazziotin, Gleisi
Hoffmann, Fátima Bezerra e
Humberto Costa) esperneia di-
ante da exposição dos crimes
de responsabilidade de Dilma,
na comissão de impeachment.

Mas pensando bem, houve
golpe.

O golpe não foi o pedido do
impeachment, como querem os
aloprados, de todas as formas
que, a nação brasileira acredi-
te, mas sim, as atitudes
antidemocráticas e irregulares
cometidas pelo governo Dilma,
senão vejamos:

O golpe começou com o apa-
relhamento da máquina gover-
namental, com a intenção de
ganhar uma estabilidade artifi-
cial, na tentativa de se manter
no poder e burlar as leis, em
prol dos seus interesses escusos
e a implantação de uma ideolo-

A televisão e o rádio têm fa-
lado muito na Pílula do Câncer.
E um mundo de gente não sabe
direito o que é a Pílula do Cân-
cer. Aí o Dr. Adão, que é Mes-
tre e Doutor em Medicina pela
USP de Ribeirão Preto, vai ex-
plicar essa tão falada Pílula do
Câncer.

E explica o Dr. Adão: a Pílu-
la do Câncer é uma substância
que foi descoberta por um ci-
entista da USP de São Carlos,
chamado Prof. Gilberto
Chierice.  Ele notou que uma
substância que ele descobriu e
deu o nome de FOSFO-
ETANOLAMINA, mais co-
nhecida como FOSFO, agia em
Câncer, quando aplicada em
animais de laboratório e fazia
com que o tumor diminuísse de
tamanho e não deixava o Cân-
cer se espalhar.  Foi uma des-
coberta surpreendente que os
remédios atuais não eram ca-
pazes de fazer.

Daí ele pensou que, se dava
certo para os animais de labo-
ratório, poderia dar certo tam-
bém para as pessoas.  Então,

Planta que produz a fruta

ele fez as cápsulas e passou a
distribuir gratuitamente para
pessoas que tinham Câncer.  E
notou que nas pessoas era as-
sim também.  O Câncer não se
espalhava e até diminuía de ta-
manho.  E mais ainda: as pes-
soas não tinham nenhum efeito
colateral, que são aqueles efei-
tos que aparecem nas pessoas
quando usam algum tipo de re-
médio mais forte.  E o cientista
foi fabricando as pílulas no la-
boratório onde ele trabalhava e
a notícia corria cada vez mais
rápido entre os doentes de Cân-
cer, que passaram a ir a São
Carlos em busca das pílulas.
Até que a direção da Universi-
dade resolveu proibir de fazer

as pílulas.  Então, os doentes
com Câncer do Brasil inteiro
entraram na justiça para garan-
tir o direito de usar a Pílula do
Câncer.

E a justiça mandou a USP
fornecer as pílulas em quanti-
dade cada vez maior. Até que
os médicos especialistas em
Câncer passaram a ir contra a
Pílula do Câncer por que não
haviam sido feitos testes para
saber se elas funcionavam mes-
mo ou se era só a crença dos
pacientes que fazia funcionar.

Desse jeito o Governador do
Estado determinou que fossem
feitos os testes para ver se as
Pílulas funcionam mesmo ou
não.  E até que venham os re-
sultados desses testes o Supre-
mo Tribunal Federal suspendeu
a entrega das pílulas para os
pacientes. Continua no próximo
número.

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.

gia bolivariana.
Golpe foram as atitudes

populistas do governo Dilma,
pensando nas eleições, como a
intervenção nas elétricas, redu-
zindo o preço da luz, numa
canetada, assim como o preço
dos combustíveis, visando a
permanência no poder, mesmo
sabendo que esta atitude crimi-
nosa, teria sérias conseqüênci-
as num futuro próximo, como
aconteceu.

Golpe, a presidente Dilma
cometeu ao praticar  um ver-
dadeiro estelionato eleitoral, ou
seja, mesmo sabendo das reais
condições do país, mentiu des-
caradamente, passando uma
situação, não verdadeira e to-
talmente irreal, e logo após ser
eleita foi obrigada a assumir o
caos, repassando como sem-
pre, para a nação pagar o rom-
bo na economia.

Golpe foi a manobra fiscal
reprovada pelo TCU, as cha-
madas "pedaladas fiscais" que,
ferem o inciso III do Art. 11 da
Lei 1.079, dos crimes de res-
ponsabilidade, que é contrair
empréstimo, assim como
descumprir a lei, ao editar de-
cretos liberando crédito extra-
ordinário, em 2015, sem o aval
do Congresso. Foram ao me-
nos seis decretos enquadrados
nessa situação, produzindo um
rombo de bilhões, nas contas
públicas.

Golpe foi a tentativa da pre-
sidente proteger o ex-presiden-
te Lula, contra uma eventual
prisão, com o foro privilegiado,
ao tentar  nomeá-lo Ministro da
Casa Civil.

Golpe foi demonstrado pelo
Mensalão e está sendo mostra-
do pela operação Lava Jato, a
destruição da Petrobras, atra-
vés das propinas para políticos
ou para o PT e aliados se man-
terem no poder.

Golpe foi praticado contra a
nação brasileira, por este go-
verno irresponsável, afastado e
que, por 14 anos levou Brasil
para o caos político, econômi-
co  e  moral, em que nos en-
contramos, com mais de 11 mi-
lhões de desempregados e um
déficit fiscal de mais de 170 bi-
lhões.

A ação do impeachment, foi
monitorada pelo STF, na Câma-
ra dos Deputados aceito por
367 votos, e no Senado por 55
dos Senado-
res que vota-
ram para a
continuação
do processo,
seguindo ri-
gorosamente
o ritual e as leis.

Por estas e outras, podemos
afirmar com absoluta certeza:
Houve golpe!

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

E os problemas por aí continuam os mesmos...

A cachorrinha
Uma garotinha perguntou à mãe:
– Mamãe, posso levar a cachorrinha para andar em volta do

quarteirão?
A mãe respondeu:
– Não, porque ela está no cio."
– O que é isso?–  perguntou a menininha.
– Vá perguntar a seu pai, ele está na garagem.
A garotinha foi até à garagem e disse:
– Paizinho, posso levar a LulaBelle para uma volta no quarteirão?

Eu pedi à mamãe, mas ela disse que a cachorrinha está no cio,
então eu vim falar com você.

O pai disse:
– Traga a LulaBelle aqui.
Ele pegou uma estopa, embebeu–a de gasolina e esfregou as

costas da cachorrinha com a estopa a fim de disfarçar o cheiro, e
disse:

– Tudo bem, pode ir, mas mantenha LulaBelle na coleira e só dê
uma volta em torno do quarteirão".

A garotinha saiu e voltou poucos minutos depois sem a cachor-
rinha na coleira.

Surpreso, o pai perguntou:
– Onde está a LulaBelle?
A garotinha disse:
– Acabou a gasolina dela na metade do quarteirão, e por isso

outro cachorro a está empurrando até nossa casa.

Velório luso
Um brasileiro, de passagem por Lisboa, foi surpreendido com a

notícia de que um amigo seu, português, havia falecido e seria
enterrado naquela tarde.

Chateado com a situação, a perda de um amigo do peito, procu-
rou saber onde seria o velório e para lá partiu.

Ao chegar, viu que no caixão estava o morto inteiramente nu e
ao lado um grande pote cheio de creme, no qual cada um dos
presentes metia a mão e após apanhar um pouco, passava sobre o
defunto.

Surpreendido pela cena, coisa inusitada para ele, aproximou-se
da esposa e perguntou:

– Desculpe-me a ignorância, mas o que estão fazendo é tradição
por aqui?

Ao que a esposa respondeu:
– Não! É algo inusitado. Nunca fizemos. É que ele pediu para

ser cremado...


