
Ribeirão Preto (SP) — Ano 17 — No 190 — JUNHO DE 2016

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

No dia 17 de junho, foram entregues mais de 500 unidades habitacionais do Residencial Reino

da Escócia, da MRV Engenharia, no Jardim Manoel Penna. No total, 832 unidades, divididas em

52 blocos, foram construídas em uma área de mais de 63 mil m² (página 3)

Conheça o grupo musical
As Petitas (página 9)Entregue noEntregue noEntregue noEntregue noEntregue novvvvvo condomínioo condomínioo condomínioo condomínioo condomínio

residencial na regiãoresidencial na regiãoresidencial na regiãoresidencial na regiãoresidencial na região

São José ganha o terminal de
ônibus "Renê Andrade"

(página 13)



                                                                                                              ENFOQUE RIBEIRÃO SUDESTE                                                                               JUNHO DE 2016

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

ExpedienteExpedienteExpedienteExpedienteExpediente
JORNAL ENFOQUE RIBEIRÃO SUDESTE

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

Empresa: Edna Marli Farnochi de Oliveira - MEI

CNPJ: 13.625.944/0001-04

Endereço: Rua Domingos Fávero, 424 -  Jardim Roberto Benedetti

   14098-240 - Ribeirão Preto (SP)

   Telefones: (16) 3235.0865 - 99137.9777

Contato:  Eduardo - tel. 99137.9777
Site: www.enfoqueribeirao.com
E-mail: enfoqueribeirao@hotmail. com
Jornalista responsável: Roberto P. Oliveira - MTb. 59.402

Fotos e web designer: Roberto P.O.

Colaboradores: Brasil Salomão, Sérgio Roxo da Fonseca, André Barioni, R.

Dartan, Paulo  Arruda e Adriane de Oliveira Moscardin

Impressão: Gráfica Spaço

     Rua Santa Rosa, 574 - Tel.: 16 3969 2904

     Ribeirão Preto - São Paulo

Tiragem:  5.700 exemplares.

Editado com o apoio da Associação Comunitária e Cultural do Complexo Urba-

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

região

Distribuição gratuita nos bairros: Jardim São José, Jardim Roberto Benedetti,

Jardim Manoel Penna, Recreio Anhangüera, Recreio das Acácias,

Residencial Greenville e  Condomínios Residenciais Jatobá, Jequitibá, Aroeira,

Paineiras, Laranjeiras, Caimbé, Pitangueiras, Figueira Branca, San Remo

1 e San Remo 2, Bella Città, Bosque das Caviúnas, Parque Renascer,

Parque Rosário do Sul e Parque Romaneto

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade dos autores.

2

Toque de silêncio

OPINIÃO - BRASIL SALOMÃO

Sonhos são sonhos

OPINIÃO - SÉRGIO ROXO DA FONSECA

Por coincidência ou não,
quando a pátria merece ouvir,
de forma continuada, a triste
melodia denominada, entre nós,
de TOQUE DE SILÊNCIO,
pelos gravíssimos problemas
éticos vividos, inclusive, pelo
‘novo governo interino e seus
Ministros envolvidos em ações
e investigações criminais’, por
coincidência recebo, do ilustre
amigo Dr William Steagall, um
interessantíssimo relato sobre a
referida melodia, que transcre-
vo, literalmente, logo adiante.

“Em 1862, durante a Guer-
ra Civil Americana, quando
o Capitão do Exército da
União, Robert Elly (o país
estava dividido entre a União e
os Confederados) estava com
seus homens perto de
Harrison’s Landing, no Es-
tado da Virgínia, e o Exérci-
to Confederado estava pró-
ximo a eles, do outro lado
do terreno.

Durante a noite, o Capitão
Elly escutou gemidos de um
soldado ferido no campo. Sem
saber se este era da União ou
da Confederação, o Capitão
decidiu arriscar sua vida e
trazê-lo para receber cuidados
médicos. Arrastando-se atra-
vés dos disparos, o Capitão
chegou ao homem ferido e co-
meçou a arrastá-lo até seu
acampamento. Quando o Ca-
pitão chegou finalmente às suas
próprias linhas, descobriu que,
em realidade, era um soldado
confederado. Mas ele já esta-
va morto.

O Capitão acendeu sua lan-
terna para, mesmo na penum-

Um homem sonhou que era
uma borboleta. Quando acor-
dou não sabia se era um homem
que havia sonhado ser uma bor-
boleta. Ou se era uma borbole-
ta que estava sonhando que era
homem.

A pequena história reflete a
famosa visão de Calderón de
la Barca.. Os profetas comu-
nicaram ao rei que seu filho e
sucessor nasceria para ser um
péssimo homem. A mãe do fi-
lho morreu de parto. O rei mi-
nistrou um entorpecente na cri-
ança e determinou que ficasse
preso numa torre até o seu de-
saparecimento.

Passados os anos o rei vol-
tou atrás. Ministrou mais entor-

bra, ver o rosto do soldado. De
repente, ficou sem fôlego e pa-
ralisado. Tratava-se do seu pró-
prio filho. O menino estava es-
tudando música, no Sul, quan-
do a guerra se iniciou. Sem di-
zer nada a seu pai, o rapaz ha-
via se alistado no exército con-
federado. Na manhã seguinte,
com o coração destroçado, o
pai pediu permissão a seus su-
periores para dar a seu filho um
enterro com honras militares,
apesar de ele ser um soldado
inimigo. O Capitão solicitou se
poderia contar com a banda de
músicos para que tocassem no
funeral do seu filho.

Seu pedido foi, parcialmente,
aprovado. Por respeito a sua
dor, disseram-lhe que podiam
fornecer um só músico. O Ca-
pitão, então, escolheu um cor-
neteiro para que ele tocasse
uma série de notas musicais
que encontrou no bolso do uni-
forme do jovem falecido. Nas-
ceu assim a melodia inesquecí-
vel que, agora, conhecemos
como TAPS, e, que tem até
uma letra.”

Transcrevo a letra, quase que
conseguindo ouvir a triste me-
lodia:

“O DIA TERMINOU. O
SOL SE FOI DOS LAGOS,

DAS COLINAS E DO CÉU.
“TUDO ESTÁ BEM, DES-

CANSA PROTEGIDO –
DEUS ESTÁ PRÓXIMO

A LUZ TÊNUE OBSCU-
RECE A VISÃO E UMA ES-
TRELA EMBELEZA O CÉU,

BRILHANDO LUMINO-
SA.

DE LONGE, SE APROXI-
MANDO, CAI A NOITE.

GRAÇAS E LOUVORES
PARA OS NOSSOS DIAS
DEBAIXO DO SOL,

DEBAIXO DAS ESTRE-
LAS, DEBAIXO DO CÉU,
ENQUANTO CAMINHA-
MOS,

ISSO NÓS SABEMOS,
DEUS ESTÁ PRÓXIMO.

Agora, quando a democracia,
no Brasil, está morrendo, será
preciso um corneteiro, capaz de
transmitir emoção, para nos
fazer acreditar que ‘enquanto
caminhamos,  Deus está próxi-
mo’ e a
união, a pros-
peridade e a
paz ressusci-
tarão ao som
de um TO-
QUE DE SI-
LÊNCIO.

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

pecente ao filho, agora homem
feito, cobrindo-o com os
vestimentos da corte, acordan-
do-o cercado das reverências
dos súditos.

O jovem príncipe comprovou
as profecias. Converteu-se
numa pessoa de péssimo cará-
ter, muito ruim, até mesmo au-
toritário. O rei ministrou nova
dose de entorpecente e o de-
volveu preso à torre. O filho
quando acordou não sabia se
era um preso que havia sonha-
do ser príncipe ou se era um
príncipe que estava sonhando
que era um preso.

Nas suas reflexões, o prínci-
pe preso tenta conceituar o que
é a vida. A vida é sonho, diz ele.
E sonho é sonho. A frase ser-
viu de título para a principal obra
de Calderón de la Barca: "A
Vida é Sonho".

Muitas pessoas, quando não
todas as pessoas, navegam pelo
tempo com a memória dividida
em duas embarcações, algu-
mas vezes mais de duas, com
itinerários opostos.

A frase converteu-se em lu-
gar comum para muitas outras
obras e foge dos limites da ló-
gica formal, domínio no qual se
afirma que o sujeito é o que o
predicado diz. Quando alguém
pronuncia o nome de alguém,
nada propõe. Mas se ele afir-
ma e confirma que aquele
nome é de seu pai, formula uma
proposição lógica. Daí deriva
que o computador, máquina
tautológica, foi projetada por
Aristóteles.

Mas poderá alguém adjetivar
um sujeito com outro substan-
tivo. "Sonho" não é adjetivo,
mas, sim, substantivo. Alguém
pode conceituar a vida, que é
um substantivo, com outro
substantivo, que é "sonho".
Aparentemente a enunciação
foge dos domínios lógicos. Tan-
to assim que Calderón de la
Barca aprofunda sua dificulda-
de ao conceituar sonho. O que
é sonho? Diz ele que "sonhos
sonhos são", permanecendo no
indecifrável que quase sempre
representa o toque poético da

arte. Daí seu perene sucesso.
Nesses oceanos navegou a

escritora Gertrude Stein ao afir-
mar que a rosa é a rosa é a rosa
é a rosa. Meu amigo Gardingo,
que é um homem prático, per-
guntou: e alguém duvida que a
rosa é a rosa e é a rosa? Não
ninguém duvida. Mas o poema
transformou-se em marca re-
gistrada da arte moderna. Pu-
dera, pode alguém contestar
uma afirmação tautológica. O
número 1 é igual a 1, tal como
a rosa, com certeza, é uma
rosa, a mais bela das flores,
poderia um
desavisado
completar.
A rosa con-
ceitua-se a
si própria,
desprezan-
do as pala-
vras do ho-
mem que possa ter a jactância
de querer adjetivá-la.

Sérgio Roxo da Fonseca é professor
de Direito e procurador de Justiça
aposentado (roxodafonseca@
gmail.com)
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No dia 17 de junho, foi inau-
gurado o empreendimento
residencial Parque Reino da
Escócia, da MRV, em Ribeirão
Preto. Mais de 500 unidades
habitacionais foram entregues
no Jardim Manoel Penna, re-
gião Leste da cidade, pelo pro-
grama Minha Casa Minha
Vida. No total, 832 unidades,
divididas em 52 blocos, foram
construídas em uma área de
mais de 63 mil m². O empreen-
dimento tem 4.588 m² de área
verde e uma infraestrutura que
inclui área de lazer completa,
incluindo piscinas adulto e in-
fantil, área de churrasqueira,
salões de festa, espaço
gourmet, playground, quadra
gramada, espaço fitness cober-
to, espaço kids e quadra
Poliesportiva.

Além das unidades entregues
nesta sexta-feira, o restante
será entregue nos próximos
dias.

O condomínio conta com
ações sustentáveis como a cri-

ação de horta, bicicletário, me-
didas para o reaproveitamento
de materiais e reciclagem,
reaproveitamento de água,
além de outras políticas sociais.

A prefeita Dárcy Vera res-
saltou a importância da entre-
ga de apartamentos, por meio
do programa MCMV. "O dia
de hoje representa a realização
de um sonho de muitas famíli-
as, que buscam mais qualidade
de vida e, por meio do progra-
ma Minha Casa Minha Vida,
encontraram uma oportunidade

para esse sonho", explicou a
prefeita.

Participaram da solenidade,
os secretários de Planejamen-
to, Fernando Piccolo; de Gover-
no, Marcus Berzoti; o gestor de
Obras da MRV, Valter Soares;
o arquiteto da Secretaria de
Planejamento, Valério Diass, e
representantes do Banco do
Brasil.

Abertura da avenida
Profa Edul Rangel Rabelo

Na solenidade de entrega do
empreendimento, a prefeita
Dárcy Vera anunciou a aber-
tura da avenida Profa Edul
Rangel Rabello, que dá acesso
ao local. "Já realizamos todos
os trâmites legais e nos próxi-
mos dias, teremos a liberação
da avenida que garantirá mais
facilidade de acesso aos mora-
dores", explicou a chefe do
Executivo.

(Com informações da as-

sessoria de imprensa da MRV

Engenharia e da CCS da

PMRP)

Região ganha mais
um condomínio

A MRV Engenharia já entregou

1472 novas moradias nos bair-

ros Manoel Penna e Conjunto

dos Bancários, sendo 160 apar-

tamentos no Parque Renascer,

320 apartamentos no Parque

Rosário do Sul, 160  apartamen-

tos no Parque Romanetto e re-

centemente inaugurado e com

poucas unidades a serem en-

tregues, 832 apartamentos no

Parque Reino da Escócia. Em

construção, a construtora irá en-

tregar no primeiro semestre de

2017 mais 628 apartamentos no

Parque Reino da Inglaterra.

E em Ribeirão Preto, a MRV

Engenharia já entregou mais de

9 mil unidades habitacionais,

sendo que cerca de cinco mil

foram por meio do programa Mi-

nha Casa Minha Vida.

Empreendimentos da MRV na região
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Um dia diferente, com jogos,
entrega de prêmios e festa de
confraternização. Foi assim o
sábado, dia 25 de junho, de 85
pessoas - 40 crianças que pra-
ticam futebol nas escolas da
modalidade do Manoel Penna
e seus familiares -, que curti-
ram um dia de muita diversão
e interatividade no Clube de Re-
gatas de Ribeirão Preto.

A partir das 9h30, acontece-
ram os jogos amistosos de fu-
tebol entre os times das cate-
gorias sub-9 e sub-11, das es-
colas de futebol que funcionam
no Jardim Manoel Penna, en-
frentando equipes do infantil do
Clube de Regatas.

 O evento esportivo prosse-
guiu com a entrega de prêmios
dessas categorias, pelas con-
quistas das equipes do Manoel
Penna no campeonato das es-
colas de futebol da Secretaria
Municipal de Esportes. Todos
receberam medalhas de parti-
cipação. Troféus também foram
entregues aos seguintes joga-
dores: artilheiros Natan Freitas

e Enzo Tonasso; goleiro menos
vazado Henrique Abreu, e aos
destaques do torneio Gabriel
Cruz, Nalbert Freitas e Ícaro
Ribeiro. A premiação foi acom-
panhada pelo vereador Cícero
Gomes da Silva.

O coordenador de Projeto
Esportivo, Oswaldo Pavan
Okabe Jr. ('Juninho'), que mi-
nistra aulas de futebol para cer-
ca de 100 crianças e adolescen-
tes de 8 a 14 anos, no Manoel
Penna, falou aos presentes,
enfatizando que "na vida, assim
como no esporte, quando se
tem comprometimento, discipli-
na, aliados à criatividade e ta-
lento, certamente se chega a
excelência".

Os que prestigiaram a festa
esportiva participaram a seguir
de ação de confraternização
organizada com a colaboração
das famílias dos jovens jogado-
res, com mesa de petiscos, lan-
ches e sucos.

(Informações da Coorde-

nadoria de Comunicação

Social da PMRP)

Equipes de futebol do Manoel
Penna participam de jogos

e confraternização no
Clube de Regatas

As crianças curtiram um dia de jogos, entrega de prêmios e festa de confraternização

A prefeita Dárcy Vera participou da entrega dos mais de 500 apartamentos do Parque

Reino da Escócia

• • • • • CONSERTO DE MÁQUINAS DE VIDROS ELÉTRICOS
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A LIMPADORA
Limpeza, higienização e

impermeabilização de estofa-

dos em geral (bancos de carros,

tapetes, carpetes). Orçamento

sem compromisso. Tels.

99285.0042 ou 99602.4857.

(05/16)

AULAS DE PIANO
Professor formado na USP. Tra-

tar pelos tels. 3236.9253,

99245.9492 ou 99719.9011.

(05/16)

AULAS DE REFORÇO
Pedagoga oferece aulas de re-

forço para crianças do pré até

a 4a. série. Tels. 3624.3066 ou

98857.9066. (01/16)

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)

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)

PASSO PONTO
Passo um ponto na principal

avenida do Jardim São José. Tra-

tar pelos tels. 99138.9348 ou

3617.7316, com André. (06/16)

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

123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012

HUMOR

Careca Lisa

O sujeito vivia tirando sarro de um novo colega de trabalho
que era totalmente careca. O sujeito, muito tímido, ficava na
dele, mas se contorcia de raiva por dentro.

Um dia, durante a comemoração de aniversário de um dos
funcionários, tava todo mundo reunido, aí o sujeito dá um tapão
na careca do pobre coitado e fala bem alto:

- Porra, como tá lisa essa careca! Até parece a bunda da
minha mulher!

E o careca, passando a mão na cabeça:
- É... você tem razão... tá parecendo mesmo!

Fala isso não cumpade...

Era bem cedinho e o seu Tião resolveu visitar o compadre no
sítio vizinho.

Quando chegou ao sítio do compadre, viu que tudo estava
muito em silêncio.

Chamou, mas ninguém respondeu. Seu Tião resolveu entrar
na casa, pois a porta estava encostada. Foi em silêncio até o
quarto do cumpadre pra ver se tava tudo bem. Quando passou
pelo corredor, viu que a porta do banheiro estava entreaberta e
viu seu compadre se masturbando... (tava até gemendo).

Resolveu sair quietinho da casa e esperar na varanda.
Quando o compadre saiu do banheiro, seu Tião fingiu que

estava chegando naquela hora no sítio e foi logo dizendo:
- Ô cumpade, o mundo é cheio de concidência memo, tô

chegando nessa hora,nem chamei ainda e já do de cara com
ocê na porta?

 - Mai o mundo é cheio de concidência memo cumpade, sabe
que eu tava pensando nocê fais 5 minuto?

- Fala isso não cumpade!!!
- Verdade home!!!
- Fala isso não cumpade...
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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

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

ANUNCIE NO JORNAL

ENFOQUE
RIBEIRÃO
SUDESTE
99137.9777

enfoqueribeirao@hotmail.com
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Sobrou para a
Educação Escolar

OPINIÃO - ANDRÉ BARIONI

Sabe-se da importância que
a Educação Escolar tem para
a sociedade e o quanto esta
pode influenciar na formação
crítica e reflexiva do indivíduo.
Sabe-se muito mais. Contudo,
a Educação Escolar não pode
ser usada como "salvadora" da
humanidade, e, principalmente,
não pode virar nos discursos um
slogan a fim de evitar a resolu-
ção de problemas ou uma pos-
tura para a mudança.

De acordo com José
Contreras (2002), alguns temas
nos discursos pedagógicos são
apresentados na forma de
slogans, ou seja, "como tal, [são
temas que] se desgastam e seus
significados se esvaziam com
o uso frequente. […] são utili-
zados em excesso para provo-
car uma atração emocional,
sem esclarecer nunca o signi-
ficado que se lhes quer atribuir".
Segundo ele, para esclarecer,
seria um slogan a "qualidade da
educação", basicamente explo-
rada por todos os políticos em
campanha eleitoral. Todos sa-
bem que a Educação vai apa-
recer nos discursos políticos,
como também sabem que nun-
ca será explicado como consti-
tuirá a política pública para tal.
Assim, e educação é tratada
apenas como um tema, pois nos
discursos não há nenhuma pro-
posta com explicação do pro-
cedimento.

Mas este slogan não fica ape-
nas no campo político, esse é o
problema. Apenas um dos mui-

tos problemas da Educação
Escolar! Pensando desta forma,
a partir da ideia de slogan, a
Educação Escolar se tornou a
última instância de qualquer dis-
curso imediatista e sem resolu-
ção, como se o currículo esco-
lar ou mesmo como é proposto
o processo de ensino-aprendi-
zagem do componente
curricular (disciplina/matéria)
não atendesse as temáticas. Ou
seja, nos discursos atuais ou é
culpa da educação ou precisa-
se intensificar alguma coisa na
escola, como se este fosse o
único caminho para atingir algo
ou fosse uma instituição que
pudesse receber tudo e todas
as ideias mirabolantes porque
não tem o que cumprir, como
um currículo, por exemplo.

Não é que não deva ter te-
mas transversais e projetos nas
escolas, isso é ótimo para o
ensino-aprendizagem e forma-
ção do aluno, bem como já te-
mos diretrizes e
direcionamentos para abordar
uma temática ampla, apenas
estou defendendo a Educação
Escolar de todas essas pesso-
as que não conhecem escolas
e ficam dando palpites do que
é preciso "ensinar". Ora, quan-
do analisamos a fala de tais
pessoas, e isso é rotineiro, ve-
rificamos nos discursos que é
mais uma escapadela do em-
bate com o papel dos cidadãos
do que o "ensino" propriamen-
te dito.

É o mesmo que dizer: não sei

o que fazer, mas a Educação
precisa fazer algo para mudar
alguma coisa.

Para exemplificar, poderia
citar vários temas, todos muito
polêmicos. Todos dão margem
para um leque de
direcionamento, cada um de-
fendendo o seu lado. E é essa
a questão: enquanto defendem
um escopo, não conseguem
enxergar a Educação, mas, por
outro lado, querem fazer o uso
dela porque acreditam fielmen-
te que esta salvará a humani-
dade. Então sugerem um rol de
besteiras.

Citando apenas um: o racis-
mo. Sabe-se que o país ainda é
muito racista, precisa aprender
muito, tendo em vista os casos
ainda são constantes. Por hora,
as pessoas no seu cotidiano ten-
tam viver sem ver, contudo,
quando um caso ganha dimen-
sões midiáticas, o que é bom
para resgatar o debate,
direciona o problema para a
Educação e não para o cida-
dão que cometeu o crime. O
judiciário, mesmo inventando
saídas para um crime
inafiançável, como a injúria ra-
cial, pouco será lembrado, prin-
cipalmente pela descrença que
há com essa instituição. Mas a
discussão precisa ocorrer. E
onde será? Na escola, como se
não ocorresse esforços neste
sentido ao longo da formação
do indivíduo.

Em Língua Portuguesa, Ge-
ografia, Sociologia e História,
esse tema é recorrente no cur-
rículo e nas aulas e sempre co-
locado de um modo que busca
a eliminação do preconceito. A
discussão já é realizada e
retorna sempre que aparece um
caso novo. Não precisa de gru-
pos empenhados que pensam o
que a escola precisa trabalhar.
Ela já faz!

O que precisa é de grupo que
cobre pelos seus direitos, na
esfera da igualdade, na jurisdi-
ção correta. Isso sim se torna-
ria um exemplo para ser abor-
dado em sala de aula.

E isso se aplicaria para a
Sustentabilidade,
para a Diver-
sidade Sexual
e de Gênero,
Educação para
o Trânsito, Es-
tupro e Abor-
to, Legalização das Drogas,
etc.

CONTRERAS, J. A autonomia

de professores. São Paulo:

Cortez, 2002.

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

OPINIÃO- R. DARTAN

Estórias de uma
história

desconstruída
Dos mares atravessados (1)

Seriam deuses?
Nada mais apropriado do que

começar esta série de Estórias
com um cordel, linguagem es-
sencialmente nacional, vergada
nas dores de um povo marca-
do pela história.

A quem pertence o lugar que
se chega com a presunção de
dono do mundo? O que have-
ria dito dos que lhes pareceram
não ter alma? Logo fincaram a
cruz. Indagações supostas,
mas, diz a lenda que um mundo
se criou a feição dos invasores,
afinal, o verbo era deles, e as-
sim se fez. De missa em mis-
sa, costuraram de "verdades"
outras, sua razão, que avançou
mata adentro no atropelo de
mitos e lendas que sustentavam
cerca de cinco milhões de nati-
vos. Foram chamados de índi-
os pelos navegadores, pois
acreditavam terem chegado
nas Índias. Diferente do poder
romano que antes e depois de
cristo dominou o "mundo" e
agregou culturas por onde pas-
sou, estes aqui chegados na
América, buscavam "riqueza" a
despeito da cultura encontrada,
num rastro de destruição. "A
espada e a cruz iam dizimando
a família selvagem" Pablo
Neruda. Hoje ainda colhemos
os frutos culturais do domínio
romano, não foi um mar de ro-
sas, mas preservou culturas,
enquanto aqui, nada há para
colher de Portugueses e Espa-
nhóis, apesar de existir um pe-
queno rastro de cultura, mas
insipiente na construção de um
povo, uma nação. Há muitas
verdades contidas nos mitos e
lendas de nossa origem, que
passaram por muitas mutações.
Baladas poéticas poderiam ser
contadas e cantadas para re-
verberar no tempo, mas, os que
aqui chegaram, foram
impiedosos, como já disse que
o verbo era deles, e com ele
impuseram uma "cultura" a lá-
pis, para apagar a cada objeti-
vo alcançado. Mas uma resis-
tência se fez, e quase ninguém
soube o quanto Anhangá resis-
tiu, nem o tanto que chorou
Uiara. Muitos nomes e línguas

Ao longe avista-se a terra
Que do verbo nada sabe
Só do zum, zum de outros ventos
Nos mares navegados adentro
Vinham todos já cansados
E nas margens do Porto chegado
Dançam a Nau Catarineta
Em coco de roda perneta
Para nativos olhos assustados

que a ignorância e estupidez
colonizadora não quis conside-
rar, e assim, muitas tribos se
exilaram na própria terra. Dis-
seram eles: "Não importa, tra-
go outros que se submetam. "
E sob pesados grilhões foi fei-
to. Pouco importava se mistu-
rasse, afinal era uma cultura
"superior" com uma "Inferior".
É bom que se saiba, os nave-
gadores que aqui aportaram,
não estavam imbuídos no pro-
pósito de se construir uma na-
ção, essa eles já o tinham, fal-
tava-lhes outras riquezas, des-
sas que sustentam regalias de
poucos. O poder da coroa se
deu por mãos nefastas, nomes
bem articulados que geriam
espaços como se fosse feudos,
mas, chamados de capitanias.
O poder clérigo erguia suas
Igrejas no suor escravo e apa-
ziguava os ânimos dos que aqui
nasciam. O filme A MISSÃO
ilustra bem a mentalidade dos
que detinham o poder. Tudo era
mistura, outras lendas e mitos
vieram possibilitando um
sincretismo atípico, cada vez
menos se sabia de Tupã e ou-
via-se o Uirapuru sem vê-lo.
Um estado de coisas crescia,
não um país. Que construção
de povo foi essa sempre
subjugada em sua própria cul-
tura? Como herança natural,
casas de taipa foram erguidas,
que logo transformaram-se em
vilas, umas ricas, outras pobres.
O que sobreviveu dessa caldei-
rada de gente, que se formava
à revelia, mas sob o peso de
uma Igreja centralizadora? Per-
guntas que não param no tem-
po.

Não há beleza para se con-
tar, a despeito da natureza, pois
neste princípio que "nascemos"
o sangue correu por terra, eram
nativos contra nativos regidos
por interesses
de Portugue-
ses, France-
ses e Holan-
deses. A pá-
tria não nas-
ceu, descontruiu-se o possí-
vel.

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

ACEITAMOS CARTÕES:
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ESPAÇO FEMININO

As tão esperadas férias
Férias... Ah, as férias! Tão

esperadas. Tão desejadas. Eis
que elas chegam e é hora de
descansar, curtir e não pensar
em nada. Que tal praticar o
"nadismo"? Isso mesmo, se
desligar o máximo que puder.
Mas... e as crianças? Isto mes-
mo, com toda energia que elas
têm e necessitam gastar, pre-
cisamos nos doar e nos trans-
formar, a harmonia é um que-
sito fundamental.

Hoje em dia com a vida cor-
rida que eu levo, e a
grande maioria também,
tenho a sensação que
poderia ter doado mais
de mim para minha fa-
mília. É uma sensação
eterna. Todo dia acordo
falando: hoje vai ser di-
ferente, mas nem sem-
pre consigo. Penso que
trabalhando menos, eu
poderia ter dado mais
atenção. Por isto, com
as férias se aproximan-
do, vamos fazer diferen-
te.

Porém mesmo que as
férias da criançada
"transformem" o dia-a-
dia familiar, este perío-
do é de extrema impor-
tância para recarregar
as energias. As "traqui-
nagens" infantis, as brin-
cadeiras livres, o conta-
to com a natureza de-
vem ser priorizados nes-
se momento! Pisar na
areia, rolar na grama, brinca-
deiras com água, sujar as mãos
de terra, soltar pipa, brincar de
boneca, entre tantas outras, po-
dem e devem alegrar, ainda
mais, o momento das férias e
da relação afetiva entre pais e
filhos.

Sem falar que todas estas ati-
vidades podem contar com a
presença de pessoas extrema-
mente importantes para os pe-
quenos, como os primos, os tios
e avós. Assim, o período de fé-
rias pode ser sim um momento
precioso para que as crianças

OPINIÃO - ADRIANE DE OLIVEIRA MOSCARDIN

brinquem livremente, aprenda e
experimente as suas
potencialidades.

Por isso convido a todos os
pais a proporcionarem aos fi-
lhos um período de férias com
muitas brincadeiras livres, com
muito ócio criativo, com adap-
tações necessárias à rotina fa-
miliar, e com muitas experiên-
cias prazerosas de laser e de
descanso para todos.

É Importante que a família
toda aproveite as férias. Mo-
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HUMOR

ANUNCIE NO JORNAL

ENFOQUE
RIBEIRÃO
SUDESTE
99137.9777

enfoqueribeirao@hotmail.com

mento único e inesquecível.
Nestas férias
vamos preci-
sar de muita
energia positi-
va e
criatividade
para fazer
acontecer!

Boas Férias!!!

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

Matéria nova
A loira vai buscar o filho na escola e pergunta:
– Como foram as aulas hoje, filhote?
– Foram boas, mãe. Hoje nós aprendemos Álgebra!
– Que bom! Então diz à mamã, como é que se diz “bom dia”

em Álgebra?

Teste de gravidez

Duas loiras encontram–se.
Uma diz a outra:
– Fui fazer o teste de gravidez.
A outra pergunta:

– As questões eram difíceis?

Pílula com diarréia

Uma loira pergunta a outra:
– Voce acha que há problema se tomar a pilula com diarreia?
Ao que a outra, “ainda mais loira”, responde:
– Acho que não. Mas por que é que voce não toma com

água ???!!!

Vozes do além

O psiquiatra pergunta pra loira:
– Costuma escutar vozes sem saber quem está falando ou

de onde vêm?
– Sim... costumo!
– E quando isso acontece?

 – Quando atendo o telefone!

Tempo verbal

A professora fala para o Joãozinho:
– Joãozinho, qual o tempo verbal da seguinte  frase: “Isso não

podia ter acontecido”?
– Preservativo  imperfeito,  professora!

4 pedaços

A loira pede uma pizza pelo telefone.
A pessoa da pizzaria pergunta:
– A senhora quer que eu corte em 4 ou 8 pedaços?
E a loira:
– Em 4, por favor. Eu jamais aguentaria comer 8 pedaços.



                                                                                                              ENFOQUE RIBEIRÃO SUDESTE                                                                               JUNHO DE 2016ESPAÇO FEMININO8

GENTE EM DESTAQUE

Devanir Alves de Carvalho
(Mirinho), do Jardim São José,
aniversariou no dia 28 de junho

Mayara Sayuri Batista
Yamada, do Recreio

Anhanguera, aniversaria no dia
2 de julho

Neila Maria de Araújo Gas-
par,  do Jardim Manoel Penna,
aniversaria no dia 11 de julho

Teotônio Cacildo França
(Téo),  do Conjunto dos Bancá-
rios, aniversaria no dia 3 de julho

Ana Júlia de Castro Scaion,
filha de Janaína e Acleisson,
completou 7 anos no dia 29 de

junho

Ademar José Santos aniver-

sariou no dia 29 de junho

André Gonçalves, do resi-
dencial Bella Città, aniversaria no

dia 20 de julho

Arthur de Castro Silva, do Jar-

dim São José, aniversaria no dia
10 de julho

Morgana C. Banionis de Oli-
veira completa 30 anos no dia 8
de julho, e no dia 9 o seu filho

Davi Banionis de Oliveira com-

pleta 4 anos

Marilda Coccia Barioni, na foto

com seu marido Nelson, aniver-
saria no dia 3 de julho

Matheus Gallerani Furtado, do

Conjunto dos Bancários, que cur-

sa a Faculdade de Música, com-

pleta 20 anos no dia 5 de julho

Benedito José Caturelli, do
Recreio das Acácias, aniversa-
riou no dia 22 de junho

Dara Pegrussi, atualmente mo-
rando em Santa Cataria, aniver-

saria no dia 19 de julho

Clara Pegrussi, filha de

Fernanda Tavares e Eduardo
Pegrussi, do Jardim São José,
completa seu 1o aninho no dia 3

de julho

Eduardo Pegrussi (DJ Dudu),
do Jardim São José, aniversaria
no dia 27 de julho

Thaiza Boldieri aniversaria no

dia 17 de julho

Maria Eduarda Guarizo Lima,
do Jardim Conjunto dos Bancári-

os, aniversaria no dia 2 de julho

Eduardo Venâncio de Lima
aniversaria no dia 28 de junho

Eduardo Almeida Chitero, do
Jardim São José, aniversaria no

dia 14 de julho

Jean Chitero, do Jardim São

José, aniversaria no dia 13 de

julho

Robson Vasconcellos Olivei-
ra aniversaria no dia 14 de julho

Gabriela Bevilacqua B. da Sil-
va, do Jardim São José, aniver-

saria no dia 7 de julho

12 Kailany Silva Benati, do Jar-

dim São José, aniversaria no dia

12 de julho

Kemilly Bernardes Contilliani,
na foto com sua mãe Kênia, ani-

versaria no dia 2 de julho

Cesar Montelo, na foto com a

sua noiva Ariele, aniversariou no

dia 23 de junho



ANO 17 - Nº 190                                                                                               ENFOQUE RIBEIRÃO SUDESTE 9
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678

ANIVERSARIANTES
Divulgue seu aniversário: enfoqueribeirao@hotmail.com

ESPAÇO FEMININO

GENTE EM DESTAQUE

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 (Mirinho)
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

JULHO

01 Danielle Yukimi Mellini
01 Carlos Bealdo Guitarrara Júnior
02 Kemilly Bernardes Contilliani
02 Luciana Christina M. A. Cristovão
02 Mayara Sayuri Batista Yamada
02 Maria Eduarda Guarizo Lima
02 Lucas Fabrício Bahia Nogueira
03 Bruna Jacon
03 Clara Pegrussi
03 Marilda Coccia Barioni
03 Teotônio Cacildo França
03 Andrea Negreiros

Grupo musical As Petitas
realiza shows na região

03 José Carlos Lopes
04 Marco Aurélio Pinho Theodoro
04 Leonardo Henrique L. Medeiros
04 Vítor Hugo Batista Gomes
04 Caio Henrique Hypolito Galvani
05 Matheus Gallerani Furtado
06 Sara Hypolito
06 Yara Borges Casaroti
06 Fabrício Teixeira M. de Faria
07 Felipe Rodrigues Aleixo Silva
07 Felipe do Carmo
07 Gabriela Bevilacqua B. da Silva
07 Neuza Nogueira Gomes
08 Morgana C. Banionis de Oliveira
09 Davi Banionis de Oliveira
10 Arthur de Castro Silva
10 Júlia dos Santos Dias
10 Paulo César Costa Filho
10 Cristian Luís M. do Nascimento
10 Alexander Diniz Guimarães
11 Neila Maria X. de Araújo Gaspar
11 Marco Aurelio Lavezo Vieira
11 Vitor Hugo Hypolito Galvani
12 Kailany Silva Benati
12 Aurea C. G. Cintra
13 Neuza Aparecida Souza Silva
13 Maryana Karla Jordão Pereira
13 Maria Angélica M. Francisco
13 Claudisete L. Araújo
13 Jean Chitero
13 Edir César Rodrigues
14 Robson Vasconcellos Oliveira
14 Natália Sofia Ribeiro
14 Eduardo Almeida Chitero
15 Helena Jardim
15 Juliane Freitas
15 Isaac Tavares B. F. da Silva
15 Fernando Queiroz Pires
16 Luciana Renée Andrade
16 Renata Riul
16 Isabelle Cardoso de Oliveira
16 Maryellen Rezende Silva
16 Bárbara Elisa Precinotto França
17 Rosemar Machado
17 Lilian F. Leal Resano Lopes
17 Fernando G. C. Brunnelli
17 Thaiza Boldieri
18 José de Paula Araújo
18 Vitória Marini
18 Regina Marcia Hypolito Galvani
19 Andréa Pegrussi (Dara)
20 André Gonçalves
20 Patrícia Estevam
20 Emanuelly Rezende Silva
20 Flávio Vicci
20 Regina Aparecida Alves Roque
20 Saul Alves Pereira
20 Renata Silveira S. de Paula
20 Fábio Pontoglio Cristóvão
20 Maria Sílvia Taveira
21 Naiara Barbosa
21 Marcela Ramos de Toledo
21 Victor Gracchia
22 João Paulo Borges Casaroti
22 Pedro Borges Casaroti
22 Juliano Borges Casaroti
23 Mauro Evangelista Brasil
23 Eduardo Silva Campagnoli
23 Leonardo de Souza Faça
23 Rogério Fernandes
23 Dandara Alves Moreira
24 Luiza da Silva Pane
24 José Luiz de Souza
24 Rita de Cássia C. de Souza
24 Felipe Abdalla Garbi
25 Lilian Jardim
25 Lucas Coelho Fernandes
25 Isadora Moreira Vieira
26 Vítor Eduardo Berardi
26 Paulo de Queiroz Arruda Filho
26 Natália Germano Francisco
27 Eduardo Pegrussi (Dudu)
27 Matheus Valera
27 Nilza Maria T. de Souza Rosa
27 Gabriela Amanda J. Pereira
28 Antônio Gomes
28 Ingrid Cristina dos Santos
28 Sílvia Lúcia Meirelles
29 Nair Bernal Batarra
30 Telma Coelho Rodrigues
30 Maria Cesira Precinotto França
31 Mayara Cristina de L. Medeiros
31 Gabriel Ferreira P. de Andrade

Esta é Renata Furtado, moradora do Conjunto
dos Bancários que, com 11 anos, foi uma das
escolhidas para participar do grupo AS
PETITAS. Ela é a PETITA BONEQUINHA.
As outras são: Mell Petita Esquilo, Duda Petita
Panterinha, Giovanna Petita Chantily, Mariana

Petita Bombom, Ana Clara Petita Top Model e
Mariana Petita Doçura.

O grupo musical AS PETITAS já existiu na
década de 80, mais precisamente em 1989 na
cidade de Ribeirão Preto, fazendo concorrência
com as Paquitas da Xuxa.

Depois de 27 anos a empresária Danyela Pe-
reira trouxe de volta um dos maiores sucesso da
região. Foi feita uma seletiva em um grande ho-
tel de Ribeirão Preto, sendo que havia 37 meni-
nas para 7 vagas.

Renata que já é modelo profissional, Mini Prin-
cesa São Paulo e Mini Miss Ribeirão Preto par-
ticipou e teve a oportunidade de mostrar seu ta-
lento. Ela representa no grupo a Petita Bonequi-
nha.

Tendo quase três meses de vida, o grupo já
realizou 10 Shows em Ribeirão e Região, parti-
cipando do Noticidade do SBT.

Elas regravaram duas músicas que faziam
parte do repertório do antigo grupo, o HINO DAS
PETITAS E ESQUILO.

Renata tem uma carreira promissora já que
também tem uma grande vocação para o canto
e dança.
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Meu bichinho de estimação

ESPAÇO PET MÚSICA

O garoto Luís Antônio, do Jardim São José, com seu amigo
inseparável, um periquito, que vive solto em sua casa, mas não o
abandona

10 ESPAÇO FEMININO

Billy Preston

My Sweet LordMy Sweet LordMy Sweet LordMy Sweet LordMy Sweet Lord

(Meu Doce Senhor)(Meu Doce Senhor)(Meu Doce Senhor)(Meu Doce Senhor)(Meu Doce Senhor)

Billy Preston

Meu doce Senhor
Hm, meu Senhor
Hm, meu Senhor

Eu realmente quero vê-lo
Realmente quero estar com

Você
Realmente quero vê-lo, Se-

nhor
Mas isto vai levar muito tem-

po, meu Senhor

Meu doce Senhor
Hm, meu Senhor
Hm, meu Senhor

Eu realmente quero
conhecê-lo

Realmente quero ir com o
Senhor

Realmente quero
acompanhá-lo, Senhor

Mas isto não vai levar mui-
to tempo, meu Senhor
(aleluia)

Hm, meu Senhor (hare
krishna)

Meu, meu, meu Senhor
(hare krishna)

Hm, meu doce Senhor
(krishna, krishna)

Hm, hm (hare hare)

Realmente quero vê-lo
(hare Rama)

Realmente quero estar com
o Senhor (hare Rama)

Realmente quero ver o Se-
nhor (AhhhAhhh)

Mas isto vai levar muito tem-
po, meu Senhor (aleluia)

Hm, meu Senhor (aleluia)
Meu, meu, meu Senhor

(hare krishna)
Meu doce Senhor (hare

krishna)
Meu doce Senhor (krishna

krishna)

Meu Senhor (hare hare)
Hm, hm (Gurur Brahma)
Hm, hm (Gurur Vishnu)
Hm, hm (Gurur Devo)
Hm, hm (Maheshwara)
Meu doce Senhor (Gurur

Sakshaat)
Meu doce Senhor

(Parabrahma)
Meu, meu, meu, meu Senhor

(Tasmayi Shree)
Meu, meu, meu, meu Senhor

(Guruve Namah)
Meu doce Senhor (Hare

Rama

(Hare krishna)
Meu doce Senhor (hare

krishna)
Meu doce Senhor (hare

krishna)
Meu Senhor (hare hare)

William Everett Preston, nas-
ceu em 2 de setembro de 1946,
em Houston, Texas, Estados
Unidos da América, embora
radicado em Los Angeles,
Califórnia, foi um músico soul
bastante influente desde o final
dos anos 60, colaborando com
grandes nomes da indústria da
música desde então, incluindo
The Beatles, George Harrison,
John Lennon, The Rolling
Stones, Eric Clapton, Ringo
Starr, Sammy Davis Jr., Aretha
Franklin, The Jackson 5, Quincy
Jones, Bob Dylan, Sly & the
Family Stone, Jet e Red Hot
Chili Peppers, principalmente
no teclado e vocal.

Iniciou sua carreira tocando
no conjunto de música gospel
de Andraé  Sua fama cresceu
muito quando tocou um órgão
bem no estilo Gospel em Let it
Be dos Beatles, em 1969. Em
1970 tocou com George
Harrison no álbum All Things
Must Pass. Logo depois, em
1971, novamente apareceu com
George Harrison e Ringo Starr,

além de vários outros gigantes
do rock clássico, no Concerto
para Bangladesh em Nova
Iorque.

O seu estilo então variou en-
tre o Gospel, o Soul, o Rhythm
and blues, e o Blues-rock e con-
tinuou colaborando com vários
artistas além de gravar seus
próprios projetos Billy recebeu
homenagem em sua participa-
ção no concerto "Concerto para
George Harrison" no Royal
Albert Hall e seu desempenho
de "My Sweet Lord".

Billy gravou no último álbum
de Ray Charles foi o seu
mentor para gravar,
excursionou com o Funk
Brothers e Steve Winwood na
Europa no início de 2004 e, em
seguida, pegou a estrada,
excursionando extensivamente
recolher e elogios por seu de-
sempenho com o seu querido
amigo Eric Clapton pela Euro-
pa e América do Norte. Fale-
ceu em 06 de junho de 2006 em
Scottsdale , Arizona com 59
anos, vítima de doença renal.

Dicas de cuidados
com seu animal

Conheça algumas dicas para você conviver melhor com o
seu animal de estimação:

Família: um amigo deve levar só alegrias. Antes de levar um
animalzinho para casa, tenha certeza de que ele não será mo-
tivo de discórdia e brigas. Caso contrário, todo mundo vai so-
frer, principalmente ele.

Alimentação: um animal bem alimentado é um amigo feliz.
Forneça alimentos apropriados, de acordo com a espécie e a
idade do animal. Os adultos devem ser alimentados duas vezes
ao dia, e os filhotes de quatro a seis vezes ao dia. Mantenha
sempre a água limpa e fresca à disposição. Recolha os restos
de alimentos do comedouro do animal, evitando, assim a proli-
feração de ratos, baratas e formigas.

Atividades físicas: durante o passeio, utilize sempre coleira
e guia. É segurança para o animal e para as pessoas. Se o
animal for bravo, utilize também a focinheira e evite agres-
sões.

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

DISK-LANCHES:
3617.2112
3617.9345

LANCHES
PORÇÕES
BEIRUTES

CARTÕES:

Nos dias 16 e 17 de julho
estaremos fechados (férias)
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BAIRROS - CONJUNTO DOS BANCÁRIOS

SIQUEIRA CONTABILIDADE
& ASSOCIADOS S/S LTDA.

CONTABILIDADE EM GERAL
CRC 2SP024703/O-7

Rua Antônio Fregonesi, nº 586 - Jardim Manoel

 Fone: 3617.9991  - FAX: 3617.7734
siqueiracontabil@terra.com.br

www.siqueiracontabilidade.com.br

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

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

Dispomos de 10 jogos de

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

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

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

Salão para eventos

Aulas de Futevôlei e
condicionamento físico

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

A arena de Futevôlei fica lo-

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

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

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

MRV Engenharia investe R$ 600 mil
no Parque Linear Retiro Saudoso

A MRV Engenharia está in-
vestindo em uma ciclovia e ca-
minho de passeio para pedes-
tres no Parque Linear Retiro
Saudoso,  com iluminação e es-
trutura para convívio dos mo-
radores locais e de toda a po-
pulação da cidade. Ao final da
obra, outras empresas envolvi-
das no projeto realizarão outras

benfeitorias  para finalização do
parque. O investimento da
MRV no local é de 600 mil re-
ais.

De acordo com o projeto, a
MRV Engenharia fará a im-
plantação de cerca de 3600
metros quadrados de pavimen-
tação asfáltica para passeio de
pedestres e cerca de 2900

metros quadrados de pavimen-
tação asfáltica para ciclovia. A
empresa também fará toda a
iluminação do trajeto, além de
colocar pisos intertravados e
percursos permeáveis, aten-
dendo às normas técnicas.

(Com informações da as-

sessoria de imprensa da MRV

Engenharia)

No dia 27 de junho foram re-
tomadas as obras do Centro de
Esportes no Conjunto dos Ban-
cários, obra esta que estava ini-
cialmente prevista para ser en-
tregue em 2013.

Após muita luta desta direto-
ria, nova licitação foi efetuada
e agora esta obra está a cargo
da empresa Construtora
Ribeirânia.

A diretoria da Amojarb, jun-
tamente com os representantes
da Construtora Ribeirânia, Engo

André e Engo Sandro, acompa-

Retomada obra do Centro de Esportes

nhados da Enga Rogéria, da
Secretaria de Obras, e do res-
ponsável técnico da Secretaria

de Esportes, Sr. Rodrigo, esti-
veram presentes no início das
obras.

REGIÃO
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BAIRROS - JARDIM SÃO JOSÉ

Cursos: Jiu Jitsu e Violão 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 colabo-
rar, podem deixar suas doações
na sede da associação, ou en-
trar em contato pelo tel.
99137.3452, que buscamos no
local.

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.

As prioridades são  a implan-
tação  de  sentido único de di-
reção no tráfego da rua Shirley
Maria  Faria, que já se faz ne-
cessária devido ao grande flu-
xo de veículos que se verifica
no local em alguns horários do
dia devido à inauguração do
Bosque das Caviúnas,  a ma-
nutenção das sinalizações de
solo e vertical, e implantação de
redutores de velocidade.

Estamos aguardando e con-
tinuaremos cobrando.

Foi inaugurado no dia 1o de
julho, sexta-feira, o terminal de
tranporte coletivo no Jardim São
José, que atenderá os usuários
de ônibus que servem a região.
O terminal levará o nome do
jornalista Renê Andrade, numa
justa homenagem ao querido e
saudoso morador do Jardim São
José, onde presidiu a associa-
ção de moradores por várias
vezes, e também a Associação
Comunitária e Cultural Sudes-
te, até o seu falecimento.

A assinatura da ordem de
serviço que autorizou o Consór-
cio ProUrbano a iniciar as obras
ocorreu no final de fevereiro,
com prazo para entrega em até
seis meses, mas foi concluído
dois meses antes do prazo.

O Terminal está localizado na
Rua Professor Garibaldi
Biassoli, 320, e conta com toda
infraestrutura para garantir con-
forto e comodidade aos usuári-
os, como: bilheteria, sanitário
PPNE, banheiro masculino,
banheiro feminino, fraldário,
copa e sala de fiscalização.

Pelo contrato de concessão
do transporte coletivo de Ribei-
rão Preto ao Consórcio
ProUrbano, o município tam-
bém  contará com outros ter-
minais e estações de ônibus.
São eles: Bonfim Paulista, Ter-
minal Central, Estação Catedral
e as estações de bairro USP,
Planalto Verde, Vila Mariana,
Vila  Abranches  e Ribeirão
Verde.

Inaugurado o terminal
de transporte coletivo

"Renê Andrade"
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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

Acesso ao Manoel Penna
finalmente foi liberado

SAÚDE BUCAL
 DR

A REJANE F. BARBIERI MARQUES

 DR. ROBSON MORAIS MARQUES

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

A Avenida Professora Edul
Ranger Rabello encontra-se
obstruída gerando um grande
transtorno para os moradores
daquela região. Logo após o
início das obras essa abertura
foi abandonada por falta de li-
beração da Secretária de
Transportes do Estado de São
Paulo, diante disso os morado-
res procuraram o vereador Giló
solicitando intervenção para
agilizar a obra.

E após muita cobrança do
vereador Giló começará nos
próximos dias a obra de
desobstrução para acesso aos
bairros Jardim Manoel Penna,
Bancários, São José
e Residencial Jequi-
tibá.

A obra será reali-
zada por uma cons-
trutora da cidade e
será efetuada na
avenida Professora
Edul Rangel Rabello,
a ordem de serviço
já foi autorizada pela
prefeitura.

O vereador Giló
está desde o ano
passado solicitando
providências da Se-
cretaria de Transpor-

tes do Estado de São Paulo
(responsável pela alça de aces-
so) e do órgão de trânsito mu-
nicipal quanto a abertura da
rotatória, foram encaminhados
e protocolados ofícios e
agendadas várias reuniões com
os órgãos.

Segundo o vereador Giló
quando foi procurado pelos
moradores de imediato solicitou
informações. "As obras de
infraestrutura que estão sendo
realizadas irão beneficiar vári-
os bairros, tanto na questão de
mobilidade urbana, quanto de

Obra para liberação da avenida
Profa Edul Rangel Rabelo

começará nos próximos dias

infraestrutura. Estão sendo
construídas galerias de águas
pluviais para atender um novo
residencial entregue recente-
mente, porém a alça de acesso
também está obstruída, bloque-
ando as entradas, com isso os
moradores precisam trafegar
por três bairros para chegar ao
Jardim Manoel Pena, diante dis-
so a desobstrução é necessá-
ria, pois são centenas de famí-
lias que transitam todos os dias
nesse local".

(Informações da assessoria

do Vereador Giló)
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Vereador Giló informou que a obra co-

meçará nos próximos dias

Apesar de estar concluída há meses, a avenida não está sendo utilizada

No projeto estão previstas pequenas intervenções tanto na rotatória, como na própria avenida, que

servirão para evitar o encontro direto de veículos, evitando prováveis acidentes

Em fevereiro, a informação é de que o

acesso ficaria fechado por pelo menos

20 dias

A assessoria de imprensa da
Vianorte (Arteris) informou que
o dispositivo de acesso ao bair-
ro Jardim Manoel Penna, situ-
ado à altura do quilômetro
308+800m (Pista Leste) da
Rodovia Prefeito Antônio
Duarte Nogueira (SP-322 -
Anel Viário Sul de Ribeirão
Preto), na Região Leste da ci-
dade, ficaria interditado pela
MRV para o fluxo de veículos,
desde o dia 25 de fevereiro, e
que o objetivo do bloqueio, que
prosseguiria, aproximadamente,
até a segunda quinzena de mar-
ço, seria garantir a segurança

dos usuários do trecho adminis-
trado pela Vianorte (Arteris)
durante a execução de obras -
de responsabilidade da constru-
tora - de uma rede para águas
pluviais de um condomínio que
a empresa está construindo nas
proximidades.

Após diversos adiamentos,
no meio do mês de junho o
acesso foi finalmente liberado,
por enquanto apenas no primei-
ro quarteirão da rua José Luiz
Nunes Filho, no Jardim Manoel
Penna, que que recebeu asfal-
to novo, enquanto está sendo
finalizada a implantação de ga-
lerias de águas pluviais no res-
tante da rua.

Rua do Manoel Penna recebeu
nova camada de asfalto

A rua Antônio Fregonesi, no
Jardim Manoel Penna, que ha-
via se tornado a única opção de
entrada e saída do bairro devi-
do ao acesso bloqueado e à
implantação de galerias de
águas pluviais na rua José Luiz

Nunes Filho, acabou ficando
com o asfalto totalmente dani-
ficado, tornando-se quase in-
transitável. Finalmente, no iní-
cio de junho, a rua teve seu pri-
meiro quarteirão totalamente
recapeado.

A rua José Luiz Nunes Filho foi final-

mente liberada para o tráfego, em prin-

cípio, no seu primeiro quarteirão

REGIÃO
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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

Na edição passada pergunta-
mos que fruta era esta (foto).
Houve 6 respostas, sendo to-
das corretas.

Veja a seguir a resposta cor-
reta.

DICAS DE SAÚDE- DR. ADÃO

Marcela Corsi, moradora do Conjunto dos Bancários, foi a primeira

acertadora sorteada para receber os brindes

A pílula do câncer (continuação)

com, ou pelo tel.
99137.9777, até o dia 10 de
julho 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.Marcela Corsi
2.João Pedro Teixeira Silva
3. José Luís Emídio

Coprofagia política

OPINIÃO - ROBERTO P.O.

Nome da fruta:

Noni
Morinda citrifolia, normal-

mente conhecido por noni (da
língua havaiana),  é o fruto pro-
duzido por uma pequena árvo-
re da família das rubiaceae.
Originária do sudeste asiático,

Na última década e meia vi-
mos a política se transformar
num verdadeiro circo degradan-
te.

Não há um dia sequer em que
não somos atingidos por fatos
no mínimo escabrosos, em re-
lação aos nossos vândalos e
soturnos políticos.

É lógico que nem todos são
da mesma laia, existem aque-
les que se doam em prol da
nação brasileira, mas, infeliz-
mente, uma grande parcela de-
les, tanto no executivo, como no
legislativo, está somente inte-
ressada em se manter no po-
der, ou faturar pessoalmente
através de propinas e desvios
de bilhões, que levam o país
para o fundo do poço.

É verdade que sempre hou-
ve corrupção, mas sistematica-
mente como estamos vivendo
desde o início do governo
petista, sem dúvida nenhuma, é
algo nunca visto antes na his-
tória deste país.

Estamos com o presidente da
Câmara, Eduardo Cunha, afas-
tado de suas funções por sus-
peita de contas bancárias não
declaradas fora do país, Renan
Calheiros Presidente do Sena-
do investigado pela Procurado-
ria da Republica, vários políti-
cos presos, entre eles, Minis-
tros, Senadores, isso sem con-
tar com o afastamento
(Impeachment) da Presidente
Dilma, pela lei de responsabili-

Continuando a falar
sobre a Pílula do Câncer,
o Dr. Adão Ferreira de
Freitas, médico com
Doutorado em Medicina
pela USP de RIBEIRÃO
PRETO, diz que essa pí-
lula já vem sendo usada
há quase 20 anos e dis-
tribuída de graça pelo
seu descobridor o Prof.
Titular de Química da
USP DE SÃO CARLOS
e, conforme relato dele,
não teve nenhum efeito preju-
dicial para os pacientes que
usaram durante todos esses
anos. Mas depois que a Presi-
dente Dilma autorizou a sua
fabricação e distribuição em
todo o país, várias associações
foram contra dizendo que a pí-
lula não tinha passado pelos tes-
tes que qualquer remédio tem
que passar antes de ser autori-
zada a sua fabricação e distri-
buição.  Desse jeito o Labora-
tório de São Carlos ficou proi-
bido de fabricar e entregar para
os pacientes que vinham de

atualmente o Taiti é o local de
maior cultivo da fruta

O noni cresce tanto em flo-
restas tropicais, como em ter-
renos rochosos, ou arenosos. É
tolerante a solos salinos e cer-
tas condições de seca. É, por-
tanto, encontrado numa gran-
de variedade de habitats: ter-
renos vulcânicos, ou mesmo em
terra calcária.

Pode crescer até 9 m de al-
tura e tem folhas finas simples,
de coloração verde clara, com
veias vincadas. A planta dá flo-
res e frutos durante todo o ano.
As flores são pequenas e bran-
cas. A fruta contém muitas se-
mentes e tem um forte odor
quando colhida, daí que seja por
vezes descrita como fruta de
queijo ou fruta de vômito.

(Wikipedia)

Planta que produz a fruta

dade fiscal.
Este é o cenário político que

vivemos atualmente no Brasil,
e pelo visto as coisas não terão
fim tão cedo.

A operação Lava Jato,
conduzida pela Polícia Federal,
mesmo com algumas tentativas
insólitas e sorrateiras de políti-
cos para abortá-la, segue firme
e forte, na busca de passar o
Brasil a limpo.

O procurador do Ministério
Público Deltan Dallagnol, que
coordena a força-tarefa da
Operação Lava Jato em
Curitiba, afirmou na Câmara
perante os "cândidos" deputa-
dos:

 "A corrupção é uma assas-
sina sorrateira, invisível e de
massa. Ela é uma serial killer

que se disfarça de buracos em
estradas, em faltas de medica-
mentos, de crimes de rua e de
pobreza".

Embora estejamos assistindo
um esforço hercúleo por parte
do Ministério Público e Polícia
Federal para colocar na cadeia
esta alcatéia de hienas famin-
tas e degradadas, a derradeira
arma está em nossas mãos.

Nós, o povo, é que podemos
dar um fim nesta sangria desa-
vergonhada, entranhada em
nosso país que rouba o futuro
na nação, através da vigilância,
da cobrança, das manifesta-
ções nas ruas e o mais impor-
tante, do voto.

Se ladrões imorais estão no
Congresso e no Governo, es-
tão lá por nossas mãos. Fomos
nós que votamos e elegemos
está alcatéia e somos nós que
podemos destituí-los, através
do voto consciente.

Teremos eleições este ano
(2016) para prefeitos e verea-
dores e, em 2018, para presi-
dente, senadores e deputados.

Esta é a nos-
sa chance de
retomarmos
as rédeas e o
destino do
nosso país e
definitivamente nos livrarmos
desta coprofagia política.

Roberto P.O., membro da equipe edi-
torial
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HUMOR
Mineiro x paulista
O mineiro entra numa loja

em São Paulo e pede um
pinico. O paulista se achando
muito esperto diz:

– Pinico? O que é isso?
O mineiro vê um pendura-

do dentro da loja e diz:
– Aquilo ali, ó!!!!
E o paulista, tirando uma:
– Você quer um chapéu de

mineiro?  Aqui em São Paulo
isso chama chapéu de minei-
ro!

Aí o mineiro retruca:
– Então ocê me dá um bem

grande, que é pra eu colocar
uns dois  quilos de paulista
dentro.

todo o Brasil em busca dessa
pílula que eles consideravam
milagrosa por que eles diziam
que quem tomava o câncer pa-
rava de progredir e a pessoa
melhorava bem mesmo e nin-
guém mais ia morrer de cân-
cer se tomasse a pílula.  Mas a
Presidente Dilma foi afastada
do governo e a turma do con-
tra a pílula entrou com pedido
no Supremo pedindo para sus-
pender a lei que autorizava a
fabricação e entrega da pílula
para os doentes de câncer.  Daí

o Supremo proibiu tudo até
que fossem feitos todos os
testes com a pílula.  E en-
quanto isso os pacientes es-
tão morrendo de câncer e
pedindo para voltar logo a
pílula que eles dizem ser
muito boa para quem tem
câncer.  Algumas notícias
dos jornais dizem que os tes-
tes já mostraram que para
algum tipo de câncer a pílu-
la funcionou nos testes e
para outros ainda não.  En-

tão, porque o governo não libe-
ra para esses que a pílula fun-
ciona? Isso é o que todos os
doentes de câncer e seus fa-
miliares querem, mas o gover-
no ainda não fez nada para li-
berar a pílula do câncer.

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.

ADÃO FERREIRA DE FREITAS é
Médico Clínico Geral, Mestre e Dou-
tor em Medicina pela USP de RI-
BEIRÃO PRETO
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 Fotos: Roberto P.O.

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...

Papelaria - Livraria - Informática

Rua Florêncio de Abreu Rua Marcondes Salgado

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

 Florêncio de Abreu / Marcondes Salgado / Américo Brasiliense

LIGUE MEC TOCA 2111 7896 E SOLICITE SEU ORÇAMENTO OU

PELO EMAIL listaescolar@mectoca.com.br

A MEC TOCA POSSUI  19.000 ITENS À SUA DISPOSIÇÃO
PARA O RETORNO ÀS AULAS APÓS AS FÉRIAS!

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

NÃO PERCA SEU TEMPO!

Três por semana
- A senhora está precisando de mais atividade física - disse o

médico. Diga-me, minha senhora, quantas vezes por mês a senho-
ra faz sexo?

- Ihhh doutor, seria melhor o senhor perguntar quantas vezes
por ano! Acho que no ano passado... Hum... Não tô lembrada...

- Aí está o problema! Se a senhora fizesse sexo três vezes por
semana ficaria bem.

A mulher ficou muito vermelha, de tão embaraçada, e pediu ao
médico que dissesse isso ao marido dela. Então o marido foi cha-
mado na sala de espera, onde estava lendo uma revista, e o médico
lhe disse:

- Senhor, tenho que lhe informar que a sua mulher está levando
uma vida muito sedentária. E para resolver este problema ela terá
que fazer sexo três vezes por semana...

O velhinho de 83 anos, com um semblante sério, perguntou:
- Que dias da semana, doutor?
- Bom, o ideal seria às segundas, quartas e sextas...
- Tudo bem, disse ele. Às segundas e quartas eu posso trazê-

la... Mas às sextas ela vai ter que vir de ônibus!

No aeroporto
O português estava para pegar um avião para visitar Portugal,

quando uma  coisa no aeroporto chamou sua atenção. Era um
computador com voz que identificava os passageiros por um novo
sistema de reconhecimento de imagem.

Assim que ele passou, o computador acusou:
- Manuel, 52 anos, português, casado, passageiro do vôo 455 da

TAP.
Impressionado, Manoel foi ao banheiro, raspou o bigode e mu-

dou de camisa.
Ao passar pelo computador, a voz acusou novamente:
- Manuel, 52 anos, português, casado, passageiro do vôo 455 da

TAP.
Mas Manoel não se deu por vencido! Voltou para o banheiro e

passou maquiagem, colocou uma peruca ruiva e um vestido.
- Agora eu provo que essa máquina é burra!
A máquina acusou de novo:
- Manoel, 52 anos, português, casado, que por causa dessa

viadagem acaba de perder o vôo 455 da TAP.


