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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

Após conclusão da instalação de galerias de águas pluviais, a rua José Luiz Nunes Filho, no
Jardim Manoel Penna, foi totalmente liberada ao tráfego de veículos; porém, a liberação da

avenida Profa. Edul Rangel Rabelo, que é a mais aguardada, ainda não foi autorizada (página 3)

Ex-alunos da Escolinha de
Futebol prestam homenagem

ao monitor Anoel (página 14)

Liberado o acesso ao ManoelLiberado o acesso ao ManoelLiberado o acesso ao ManoelLiberado o acesso ao ManoelLiberado o acesso ao Manoel
PPPPPenna, mas aenna, mas aenna, mas aenna, mas aenna, mas avvvvvenidaenidaenidaenidaenida

continua fechadacontinua fechadacontinua fechadacontinua fechadacontinua fechada

São José ganha o terminal de
ônibus "Renê Andrade"

(página 13)
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Tragédias
OPINIÃO - BRASIL SALOMÃO

Walderez de Barros
OPINIÃO - SÉRGIO ROXO DA FONSECA

Brincando ou não, várias ge-
rações cresceram ouvindo di-
zer, e, também elas falando, que
“agosto é o mês do cachorro
louco”, período em que as tra-
gédias maiores deveriam, sem-
pre, acontecer. Os exemplos
eram o suicídio do Presidente
Getúlio Vargas, a renúncia do
Presidente Jânio Quadros, os
mais referidos.  Quando o dia
13 de agosto coincidia com a
6ª feira, então, se acreditava
que tudo de MALFEITO po-
deria acontecer.

Assim, se de um lado se es-
perava para agosto as tragédi-
as possíveis, a contrapartida era
a segurança de que nos outros
meses nada de grave e de re-
percussão, em nível de desas-
tres humanos, poderia aconte-
cer.

Não há mais como pensar
assim. As tragédias se suce-
dem todos os dias, todas as se-
manas, todos os meses, nas
estações da PRIMAVERA ao
INVERNO.

Ribeirão Preto, e quiçá todo
o Brasil, ficaram chocados
com a violência impensável
de ver a MÃE, ainda jovem,
esfaquear, até à morte, sua fi-
lha, grávida de 7 meses, levan-
do junto o neto por nascer.  Na
sucessão do ato de insanidade,
ainda feriu, com faca, o pesco-
ço do outro neto, de apenas 4
anos de idade.

Tragédia é o nome! Não há
explicação qualquer que possa
dar uma única razão ao terrível
acontecimento.  Parece que o
fato de ser muito próxima de
cada um de nós, que habitamos

A atriz Walderez de Barros
apresentou a peça "Rainhas do
Orinoco" no palco do Teatro
Pedro II às 20,00 horas de 23
de julho de 2016. Trata-se de
uma comédia.

Walderez de Barros tem sido
premiada pela extraordinária
qualidade de sua arte. Já rece-
beu o Prêmio Moliere, o mais
destacado galardão outorgado
aos nossos atores. Ganhou pro-
jeção nacional com suas apre-
sentações nas novelas da TV-
Globo. Destaca-se o seu papel
na novela "O Rei do Gado". Foi
casada com o também extra-
ordinário escritor Plínio Mar-
cos.

Ribeirão Preto, torna tudo mais
grotesco, mais triste, mais pro-
fundamente chocante. Como se
lamentáveis e grotescos fatos
como esse só pudessem ocor-
rer além fronteiras, longe de
nós!

A TV, em seus noticiári-
os, a imprensa escrita, todos,
nos inundam, fartamente, de
atentados terroristas, de loucos
que adentram lugares públicos
e matam por matar (tem sido
comum nos Estados Unidos,
nas escolas e universidades), de
acidentes de carros, ônibus,
trens, etc. As manchetes pri-
mam por contar os mortos e
os feridos.

Estão muito frescos, em

nossas memórias, os assassina-
tos ocorridos em Orlando, gran-
de centro de turismo internaci-
onal, preferido por grande mas-
sa de brasileiros. Muitas mor-
tes, muitos feridos, e, nenhum
com qualquer envolvimento
com o assassino. Bombas em
Paris. Bombas na Bélgica.
Bombas na África, na Ásia.
Bombas em Istambul. Mais re-
centemente, mortes em NICE.
Mais gestos de loucura, sem
explicações. Crimes de nature-
za política/terrorista ou uma vi-
olência gratuita, sem causa e
com muito efeito. Tudo pode
ter sido: loucura religiosa, étni-
ca, opção sexual, tribal, etc. O
que sobra de certeza é que se

cuida de loucura!
Como enfrentar tais cri-

minosos anônimos (até o dia de
sua ação, quando viram man-
chetes de jornais)? As ações
anti-terrorismo, o controle de
ligações telefônicas e das re-
des sociais, tudo, até agora, se
mostrou pouco eficiente. Ou
nada eficiente!  Significa que
alguma coisa precisa ser repen-
sada.  Pesquisas recentes evi-
denciam que os perpetradores
de crimes contra as pessoas
não apenas querem praticar
seus delitos, como também eli-
minar da face da terra a histó-
ria, a cultura, as preferências e
até mesmo a linguagem de suas
vítimas. Tais assassinos, inten-

cionalmente, buscam a
desconstrução psicológica
das vítimas, das sociedades.
Significa que deixam rastros
junto à família, às pessoas com
quem conversam e com os seus
relacionamentos todos.  A sua
pré-identificação caberá, pois,
a cada um de nós, observar os
outros. É a es-
pionagem, no
bom sentido,
que poderá evi-
tar tragédias co-
letivas.

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

Walderez passou a sua infân-
cia e juventude em Ribeirão
Preto. O seu nome de batismo
é Walderez de Matias Martins.
Por onde passou foi sempre a
primeira colocada de sua clas-
se. O seu irmão Carlos, que
consertava rádio na Saldanha
Marinho, foi aprovado na Poli-
técnica e no Ita sem frequen-
tar nenhum cursinho prepara-
tório.

Foi aluna do Ginásio do Esta-
do, hoje Instituto de Educação
Otoniel Mota. Frequentamos as
mesmas séries escolares. Bem
verdade que ela na classe fe-
minina e nós na masculina. Não
havia classe mista, proibindo-se
a convivência dos alunos até
mesmo no pátio de recreio. Um
muro separava os homens das
mulheres.

Para os seus amigos, colegas
e contemporâneos ter convivi-
do com a Walderez de Barros
foi marcante para a nossa for-
mação. Ainda agora, mesmo à
distância, é ela uma das mar-
cas registradas de nossa gera-

ção.
No dia 23 de julho estivemos

no Pedro II para aplaudir tanto
a atriz Walderez de Barros
como a amiga
Walderez de
M a t i a s
Martins. Para
nossa felicida-
de, uma vive
dentro da ou-
tra.

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

ANUNCIE NO JORNAL
ENFOQUE
RIBEIRÃO
SUDESTE
99137.9777

enfoqueribeirao@hotmail.com

Toma lá, dá cá
Um casal estava dormindo pro-

fundamente como inocentes be-
bês. De repente, lá pelas três ho-
ras da manhã, escutam ruídos
fora do quarto.

A mulher se sobressalta e to-
talmente espantada diz para o ho-
mem:

-Ai meu Deus, deve ser o meu
marido!!!

O cara se levanta espanta-
díssimo e peladão se enrola num
lençol, pula como pode pela ja-
nela e cai lá na calçada.

Dali a poucos segundos ele
volta e diz:

- Desgraçada... teu marido sou
eu!!!

- É, seu canalha?!?!? E pulou a
janela por quê???

  O amor é lindo!
Marido e mulher estavam divi-

dindo uma garrafa de um bom vi-
nho, quando ele disse:

- Querida, aposto que você não
é capaz de dizer algo que me dei-
xe alegre e triste ao mesmo tem-
po!

A mulher responde na bucha:
- Seu pênis é o maior de toda a

vizinhança!

HUMOR
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Acesso ao Manoel Penna
foi liberado, mas a

avenida segue interditada

Quando será que a linda
jovem vai parir?

• • • • • CONSERTO DE MÁQUINAS DE VIDROS ELÉTRICOS

O que não é novidade para
ninguém sempre foi a falta de
PLANEJAMENTO por parte
dos Órgãos Públicos quanto ao
crescimento desordenado de
nossa cidade. Também não é
novidade que sempre foram
rejeitadas todas as sugestões
que partem da população, fa-
zendo de conta que somos ou-
vidos sempre quando as elei-
ções batem a porta.

Não importa o nome do pro-
grama ou de quem o criou, mas
quando dão chance da comu-
nidade participar efetivamente
ela sempre sabe o que é me-
lhor para seu bairro e região,
sabem escolher as obras essen-
ciais que vêm ao encontro do
que precisam, mas infelizmen-
te este PROGRAMA SEM-
PRE É USADO COM CU-
NHO ELEITOREIRO. Movi-
mento Participativo, Governo
no Bairro, não importa a deno-
minação, mas o que é bom para
uma cidade e região nunca se
consolida por que o povo deixa
de ser usado como manobra e
passa a ser independente em
suas escolhas e isto incomoda
muita gente que quer continuar
fazendo de conta que trabalha
em prol dos moradores de nos-
sa querida Ribeirão.

O título deste texto que es-
crevo se relaciona a Avenida
Profa. Edul Rangel Rabelo,
pronta há mais de 7 meses e
fechada ao uso dos moradores
da nossa região. A luta pela
construção desta via de gran-
de importância para nossa re-
gião já é de longa data, pois nós,
meros moradores daqui, conhe-
cemos bem o que precisamos
e temos competência para pla-

nejar nossas necessidades de
um futuro próximo. Nestes úl-
timos meses tivemos nosso
acesso ao Jardim Manoel
Penna fechado, causando um
transtorno enorme a todos que
moram aqui. Agora estamos
diante de um imbróglio cons-
trangedor para que a Bela Jo-
vem Possa Parir, ou seja, a
abertura da tão sonhada Ave-
nida. A MRV culpa a Prefeitu-
ra, a prefeitura culpa a
ARTESP, enfim um joga a cul-
pa sobre o outro e outros já as-
sumem que são o Pai da linda
Jovem e querem registrá-la no
cartório.

Quero informar aos candida-
tos a cargos políticos em nossa
cidade que, quando procuramos
ajuda quanto a abertura da Ave-
nida Profa. Edul Rangel Rabelo,
recebemos várias respostas
que tinham enviado ofícios e
mais ofícios solicitando provi-
dências, mas ofícios qualquer
cidadão pode fazer, o que bus-
cávamos era uma solução, que
só veio pelo fato da construção
de mais de 500 apartamento
residenciais na área que
margeia a avenida. Em setem-
bro a Linda Jovem Completa 9
meses de gestação e, se ela
parir, são os moradores do Jar-
dim Manoel Penna e região que
terão o direito de registrá-la,
mesmo estando próximo das
eleições, fomos nós que lutamos
por esta avenida, pois temos
plena convicção que ela é de
fundamental importância para
o desenvolvimento da nossa
região.

Dorival Gaspar, morador e ex-presi-
dente da Associação de Moradores
do Jardim Manoel Penna

DESABAFO

Em fevereiro, a assessoria de
imprensa da Vianorte (Arteris)
informou que o dispositivo de
acesso ao bairro Jardim Manoel
Penna, situado à altura do qui-
lômetro 308+800m (Pista Les-
te) da Rodovia Prefeito Antô-
nio 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,
a partir do dia 25 de fevereiro,
e que o objetivo do bloqueio,
que prosseguiria, aproximada-
mente, até a segunda quinzena
de março, seria garantir a se-
gurança dos usuários do trecho
administrado pela Vianorte
(Arteris) durante a execução
de obras - de responsabilidade
da construtora - de uma rede
para águas pluviais de um con-
domínio que a empresa está
construindo nas proximidades.

Após diversos adiamentos,
no meio do mês de junho o
acesso foi parcialmente libera-

do apenas no primeiro quartei-
rão da rua José Luiz Nunes Fi-
lho, no Jardim Manoel Penna,
que recebeu asfalto novo, en-
quanto estava sendo finalizada
a implantação de galerias de
águas pluviais no restante da
rua.

No final de julho, com o tér-
mino das obras e o asfaltamento
do restante da rua, o acesso foi
finalmente liberado.

Liberação da avenida
A MRV Engenharia informou

que as alterações do retorno na
avenida Profa. Edul Rangel
Rabelo já foram executadas e
aprovadas, faltando apenas a
aprovação do projeto executi-
vo pela Artesp e a execução da
sinalização. Informou ainda
que a previsão de liberação da
avenida é de 60 dias.

Este retorno que foi
construído na avenida, a apro-
ximadamente 100 metros da
rotatória, deverá ser de uso
obrigatório para quem vem da
rodovia Antônio Machado
Sant'Anna em direção ao Novo
Shopping. Para quem vem do
Novo Shopping não terá mais
acesso, pela rotatória, à rua
José Luiz Nunes Filho, deven-
do utilizar obrigatoriamente a
avenida Profa. Edul Rangel
Rabelo para acessar os bairros.

A rua José Luiz Nunes Filho foi finalmente liberada para acesso e saída do bairro

Foi implantado um retorno na avenida, a aproximadamente 100 metros da rotatória
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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)

FAXINEIRA

Estou a procura de faxina, te-

nho referências. Fone 99268-

8946, Sirlei. (05/15)

FOGÃO - AR CONDICIONADO
Instalação, conserto e manu-

tenção. Reparo e instalação,

cano de cobre. Marcelo, tels.

3917.0640 ou 99163.0902. (07/

16)

LIMPEZA DE SOFÁS
Limpeza e impermeabilização

de sofás com garantia. Márcia:

(16) 99778.5418 e 99148.9175

(www.pannogard.com.br).

(12/16)

MENSALISTA / DIARISTA
Fazemos faxina, temos referên-

cia. Tratar com Sirlei,

99926.8946, ou Paula

99320.6059. (10/14)

PASSADEIRA
Passo roupa em minha residên-

cia, preço a combinar,  faço fa-

xina.  Leandra, 99294.2816.

(10/14)

PASSADEIRA
Passa-se roupas, 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)

COSTUREIRA
Consertos e reformas de roupas

em geral. Rua Domingos

Fávero, 385, Bancários, tel.

99227.1740. (06/15)

CRIAÇÃO DE FESTAS
Faço Bonecos e Lembranças

para Festas ou Aluguel dos mes-

mos em Feltro, EVA. Contato:

Denise, tel. 16 98132.9454. (07/

16)

CUIDADORA DE CRIANÇAS
Cuido de criança a partir de 5

anos. Tratar com Isabel, tels.

99187.1261 ou 98824.2945.

(07/16)

CUIDADORA DE IDOSOS
Ofereço-me para trabalhar

como cuidadora de idosos. Ma-

ria de Lourdes, tel. 3917.3235.

(01/16)

CUIDADORA - DIARISTA
Ofereço-me para trabalhar

como cuidadora (tenho experi-

ência), ou como diarista. Tra-

tar com Sônia, tel. 99153.1011.

(07/16)

DIARISTA
Ofereço-me para trabalhar

como  diarista. Tenho referên-

cias. Flávia, tels. 98863.5453

ou 3043.8147. (10/14)

DIARISTA
Trabalho como diarista. Rita,

Jardim Manoel Penna, tel.

99250.7276. (05/15)

ELETRICISTA 24 HORAS

Instalações e reparos, 24 horas.

Daniel, tel. 99205.6004. (10/15)

ELETRODOMÉSTICOS

Conserto microondas, TV LED,

LCD e plasma, bebedouro ele-

trônico e aparelho de som. Sr.

House, 3996.1705. (10/15)

ENCANADOR

Serviços de encanamento em

geral. José Perdigão, tel.

8136.8569. (10/14)

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

3617.9416 - 3617.9029

Materiais para Construção
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HUMOR
Megalômanos

Três paulistas e um mineiro numa clínica de loucos:
1º. paulista: – Eu tenho muito dinheiro... Vou comprar o Citibank!
2º. paulista: – Eu sou muito rico... Comprarei a General Motors!
3º. paulista: – Eu sou um magnata... Vou comprar a Microsoft!
E os três ficam esperando o quê o mineiro vai falar.
O mineiro engole a saliva... faz uma pausa... e diz:
– Num vendo...

Vaice e Eudi
Aconteceu na rádio de Sorocaba!
Locutor: – Quem ligar agora e fizer uma frase com uma palavra que

não exista no dicionário ganha duas entradas para o cinema. Alô !
Quem é !

Ouvinte: – Sérgio, do Jardim Magnólia.
Locutor: – Olá Sergio... Já conhece a brincadeira? Qual a sua pala-

vra?
Ouvinte: – Ah ! A palavra é vaice!
Locutor: – Vaice? Como se escreve?
Ouvinte: – V – A – I – C – E.
Locutor: – Espera um pouco... Deixa eu consultar o dicionário... (pau-

sa). É Realmente esta palavra não existe. Agora faça uma frase com
essa palavra, e se a frase fizer sentido e descobrirmos o que significa a
palavra, você ganha!

Ouvinte: – Ok, lá vai.... Vaice danar!
E nesse momento desliga a ligação.......
Locutor: – Que é isso pessoal ! Vamos colaborar... Afinal existem

crianças ouvindo...
Vamos tentar outra ligação. Alô ! Quem é?
Ouvinte: – Joselito, do Perobal !
Locutor: – Olá Joselito... Já conhece a brincadeira? Qual é a sua

palavra?
Ouvinte: – Eudi !
Locutor: – Eudi? Como se escreve?
Ouvinte: – E – U – D – I.
O locutor pede para o ouvinte esperar um pouco...
Locutor: – Deixa eu consultar o dicionário... Deixa eu ver.... Deixa eu

ver.... Eudesmano... Eudesmol... eudésmia... Eudiapneustia...
eudiapnêustico... É! Realmente esta palavra não existe. Agora faça uma
frase com essa palavra e se a frase fizer sentido e descobrirmos o que
significa a palavra você ganha !

Ouvinte: – Ok, lá vai.... Sou Eudi novo e Vaice danar!
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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

S.O.S. PORTÕES

3995.2255 - 99133.9299
Rua Guarani, 307 - Santa Cruz

e-mail: sosportoes@terra.com.br

* Interfones

* Alarmes

* Câmeras

* Cercas Elétricas

* Automação
  de Portões

Consertos de
equipamentos

Aceitamos
seu usado

Entregamos
em  sua casa

Somos
representante

autorizado

"Só a S.O.S. portões vende controles a preço de fábrica!"
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O comércio, a área central e a Área Azul

OPINIÃO - ANDRÉ BARIONI

No ano de 2010, eu escrevi o
texto "A evolução dos mendi-
gos no capitalismo", para este
jornal: Enfoque Sudeste. O ob-
jetivo era falar dos
"guardadores de carros" que,
antes considerados mendigos,
agora possuem serviços está-
veis (subemprego, mas com
área bem definida, exercendo
semanalmente o serviço não
requerido por alguém e em lo-
cal público), solicitando um mí-
nimo de valor estabelecido por
eles mesmos sem garantia al-
guma. Para muitos, uma extor-
são com base na violência psi-
cológica.

Para lembrar, falei que o Exe-
cutivo tinha que criar regras
para cobrar dos motoristas e
motociclistas pelo uso do esta-
cionamento público, e continuo
acreditando nisso. Mas, para
não ficar apenas na crítica, dei
duas opções como alternativas:
estacionamentos públicos (ad-
ministrados pela Prefeitura,
com taxas mínimas) ou mesmo
a "Economia do Equilíbrio" (tra-
balhando com agentes da Área
Azul). Particularmente, para a
situação atual e solução rápida
do assunto "Área Azul" em Ri-
beirão Preto, prefiro a última
opção: "contrata-se uma pessoa
como um "agente da Área Azul"
e o coloca para fazer o mesmo
serviço do Guardador de Car-
ros, cobrando uma taxa simbó-
lica (aí será preciso colocar
policiamento para fazer a se-
gurança de todos e, principal-
mente, do agente). Essa taxa
se reverteria para o salário des-
se agente, assim, temos algo
regularizado, seguro, sem des-
pesas para a Administração
Pública. Além disso, como esse
trabalho dará mais dinheiro do
que o próprio salário fixo do
agente, o que sobrar poderia ser
revertido para um investimen-
to do emprego e em
bonificações aos policiais da
base da região, por exemplo, da
Central."

A "taxa simbólica" recebe
este nome porque deve ser
sempre inferior aos valores co-
brados pelos estacionamentos
privados, que aliás, ninguém
nunca reclamou, principalmen-
te os comerciantes, uma vez
que quem paga os valores
abusivos por este serviço é o
cliente. Quando o cliente che-
ga no centro, a partir das 9h,
não há mais vagas na rua. E a
questão é: o que o centro ofe-
rece que não tem em outros
locais com estacionamento ga-
rantido? Talvez seja preciso
pensar na decadência da Av.
Nove de Julho. Uma das coi-
sas que pesaram e ainda pesa
é a dificuldade de estacionar nos
comércios.

A área central precisa de

modificações, de infraestrutura
boa e segurança.

O centro precisa de estacio-
namento!

Ribeirão Preto optou pelo uso
do automóvel. Essa não foi uma
opção minha ou sua, porém,
basta analisar qualquer gráfico
que mostre a relação entre a
população e a frota de veícu-
los. Da última vez que consul-
tei, o município estava com 1,42
hab./veículos (a média nacional
é de 2,57 hab./veículos
(Deepask/ Datasus/ Denatran,
2013). É uma realidade.

A Área Azul é uma opção
fantástica, desde que funcione.
A tecnologia aliando o crédito
online, bem como com a con-
sulta do agente, também online,
pode facilitar muito. Mas tem

que ter o rodizio, a cada duas
horas. Poderia comprar um
cartão de 1h, mais barato, ou
de 2h, mais caro, mas que fos-
se obrigatório o rodizio.

O que não pode é não ter a
Área Azul e o cliente ter que
pagar R$6 a hora em estacio-
namento privado. O que não
pode é passar a mensagem de
que o centro está lotado pela
quantidade de carros parados
dos comerciantes, que usam
todas as vagas que poderiam
ser disponibilizados para o cli-
ente.

Eu particularmente adoro o
centro. É um outro tipo de pú-
blico, outra dinâmica e é aber-
to com praças, por exemplo.
Sempre tem eventos culturais
nos finais de semana e isso o

shopping até pode oferecer,
mas é muito artificial. Questão
de gosto.

Contudo, ultimamente só vou
para o centro quando preciso
comprar algo e acredito que lá
será mais barato, o que não é
verdade em muitos casos. Mas
tem as lojinhas de 1,99, que eu
adoro, e está aí uma resposta
do que o centro oferece que
não tem em um shopping
center.

A área central precisa de
uma melhoria, precisa criar no-
vas regras, precisa de ilumina-
ção nova, precisa de vida no-
turna, precisa, antes de tudo,
pensar no seu sistema viário. É
a partir desta escolha que se
define o que quer para o cen-
tro.

OPINIÃO- R. DARTAN

Estórias de uma história desconstruída

Por onde se edifica? (2)
"Nhamandu Jogweru

tenonde omân`ê.

Mamõ tetã guireju?"

(O sol nasce com seus raios
e sua sabedoria. De que lugar
sagrado você veio?)

Eis a expressão que se
descortina, "lugar sagrado"! Foi
então que se deu início as ma-
ravilhas de "estórias" do céu,
que seus representantes muito
bem contavam, enquadrando os
nativos, e nisso, paulatinamen-
te vai se desconstruindo o mito
indígena, e para ajudar, alguns
até acreditavam que viria ou-
tro poder para substitui-los no
reino da floresta; desconheci-
am esse poder e perceberam
tarde. As fábulas brotam no
imaginário, já se foi o tempo do
sossego em que se ouvia os
deuses do céu e da floresta.
Uma guerra, outra, começava
para não mais terminar, além do
quê, muitos sucumbiram de sa-
rampo, gripe e varíola, socieda-
des inteiras "sumiram". Os so-
breviventes estavam fadados a
uma nova maneira de viver. A
febre do ouro incendiou o lugar
e muitos nativos não quiseram
ser escravos, mas, escravos
vieram e a perseguição se dava
mata adentro. Uma linguagem
se formava, palavras de outras
línguas "nasciam" e a
desconstrução prosseguia. Do
que sabemos historicamente, a
língua dos povos litorâneos foi
denominada pelos colonizado-
res como TAPUIA, oriunda da
cultura Tupi ou Tupinambá.
Assim disseram, assim ficou.
Essa referência serviu de pon-
te para outros estudos. Era um

É importante ter um terminal
municipal próximo ao terminal
rodoviário, o município precisa
desta dinâmica, porém, por que
não tem um outro terminal mu-
nicipal mais próximo a catedral,
por exemplo? Por que o centro
não tem ciclofaixas e
bicicletários? Por que não po-
dem ser organizados os estaci-
onamentos privados ou mesmo
os tipos de lojas, como o muni-
cípio faz com o
z o n e a m e n t o
municipal com
o Plano Dire-
tor? Seriam
direcionamentos
possíveis.

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

tempo de capitanias e muitos
outros se interessaram por esse
pedaço banhado pelo Atlântico,
logo vieram os Franceses e
com eles, mais guerra, no Sul
os Espanhóis e não demorou
chegar no Nordeste os Holan-
deses (séc.XVII). Que mora-
da é essa, querida e desejada
por tantos? A verdade é que
esse querer desejoso, era mui-
to mais uma vontade cega de
riqueza e poder político. En-
quanto os espanhóis dizimavam
culturas como Maias, Incas e
Astecas, por aqui tivemos a
nosso favor o vasto território
que dificultou para os portugue-
ses e possibilitou a resistência
e preservação de muitas cultu-
ras, muitas nações indígenas
sobreviveram.  O Açúcar, o
Ouro e o Pau-Brasil, eram "mo-
edas" de valor em detrimento a
outros aqui encontrados, e nas
cercanias capitaneadas não
coube o olhar humano e cultu-
ral, afinal dizia-se ser vontade
de deus, que não era o mesmo
desta boa morada. O que se
edificou para que ficasse? For-
tes, fortes, fortes. Nos portos
abertos, navios partiam sem
deixar aquele algo que chama-
mos de saudade. Fincado na
terra estavam muitas estórias
contadas e cantadas, como a de
meados do século XVI, em que
surgiu por essas terras um
aventureiro alemão que muitos
iriam lembrar, Hans Staden.
Embarcado como artilheiro
numa Nau portuguesa chega
em Pernambuco no ano da gra-
ça de 1547, e retornando no ano
seguinte. Impressões devem ter

ficado, tanto que em 1550,
retorna ao que não era pátria,
incorporado na armada do es-
panhol Diego de Sanábria que
tinha como intuito fundar um
povoado na costa da ilha de
Santa Catarina, no entanto, o
navio naufraga nas imediações
de Itanhaém e os sobreviven-
tes seguiram para São Vicente
onde Hans Staden agrega-se
aos portugueses.  Um fato in-
teressante deste aventureiro foi
que em 1554 foi aprisionado
pelos tupinambás ficando cati-
vo na aldeia de Cunhambebe,
sempre sobre a ameaça de ser
devorado num ritual
antropofágico, ao qual assistiu
alguns, mas consegue adiar a
morte por meses até ser res-
gatado por um navio francês.
Retorna a Europa, e em 1557
lança a primeira edição de suas
aventuras, importante docu-
mento histórico que só foi edi-
tado em língua portuguesa no
ano de 1892. Vale lembrar que
em 1925 o nosso grande litera-
to Monteiro Lobato traduz a
primeira parte deste livro e o
adapta numa versão para jo-
vens. Mas, voltemos aos tem-
pos remotos onde muitas histó-
rias se passaram as margens
dos historiadores, marcado por
uma escravidão visível e invisí-
vel e a posse nas mãos de pou-
cos. Que povo estávamos for-
mando? Como já disse, a di-
mensão do território dificulta-
va a total dominação, tanto que
aporta por aqui os Franceses,
muito interessados no Pau-Bra-
sil e outras riquezas, chegando

na Baía de Guanabara, e com
eles também vieram um grupo
de missionários Calvinistas
objetivando estabelecer sua or-
dem religiosa. Pronto, o caldei-
rão está quase cheio e ainda não
sincrético, já temos as crença
e cultos, indígenas, católicos,
bantos entre outros da mãe
África e os calvinistas. Ainda
não dava para mexer nessa
mistura. Entre os missionários
estava Jean de Léry, que so-
freu os maus
tratos de sua
própria gente,
nesta encosta
chamada de
F R A N Ç A
ANTÁRTI-
CA, domínio estabelecido de
1555 a 1560. Logo Portugal
reivindica o território e se apos-
sa do que foi construído, o For-
te Coligny. Houve muitas mor-
tes, e o escritor e missionário
Jean de Léry sobrevive e faz
um difícil retorno com uma Nau
avariada rumo a sua terra na-
tal. No ano de 1578 publica-se
o diário de sua viagem (Histó-
ria de uma viagem feita na ter-
ra do Brasil), outro importante
documento histórico para nos
contar e revelar, sempre quem
fala e sabe de nós são os ou-
tros, não nos foi permitido falar
de nós mesmos. Nossa riqueza
é surpreender e superar dificul-
dades.

 Oreru orembo'e katu

ne'amba roupitiy'i aguâ.

(Nosso Pai ensina como che-
gar a sua morada.)

R. Dartan é professor, poeta, com-
positor e mímico
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ENFOQUE
Contato:  99137.9777 -  e-mail: enfoqueribeirao@hotmail.com

ESPAÇO FEMININO

OPINIÃO - ADRIANE DE OLIVEIRA MOSCARDIN

ANUNCIE NO JORNAL
ENFOQUE
RIBEIRÃO
SUDESTE
99137.9777

enfoqueribeirao@hotmail.com

As Olímpiadas estão aí. A
Vila Olímpica tem capacidade
para receber 17.950 atletas
durante os jogos. São 31 edifí-
cios com 3.604 apartamentos.
A Vila, que veio com a promes-
sa de instalações de alto pa-
drão, foi incluída na parceria
Público Privada, e obteve o
custo de quase três bilhões, sen-
do cinco vezes mais do que o
previsto no dossiê de candida-
tura.

A Vila Olímpica onde deverá
se reunir os mais variados gru-
pos de atletas, com suas dife-
renças culturais, religiosas e de
idiomas, onde seria uma opor-
tunidade de troca de experiên-
cias e intercâmbio, os atletas
estrangeiros vão levar como
maior experiência das
Olímpiadas Rio 2016 a "opor-
tunidade" de se sentirem brasi-
leiros. Levam na bagagem a
realidade que vivenciamos no
Brasil, o mais profundo desres-
peito com o povo, a falta de
infraestrutura , saneamento
básico, entre tantos outros.

As delegações sentem que
precisam encarar enormes pro-
blemas. A Vila, que nem foi

inaugurada oficialmente, foi
entregue ao comitê Rio 2016
em 15 de junho de 2016, e já
apareceram várias reclama-
ções. As delegações da Itália,
Estados unidos e Holanda pa-
garam  por conta própria fun-
cionários temporários que rea-
lizam obras finais nos aparta-
mentos da Vila Olímpica, como
colocação de lâmpadas, ajustes
de encanamentos e trabalho de
limpeza.

A delegação da Austrália en-
trou no prédio reservado a ela,
e decidiu que lá não fica. O
comitê olímpico Australiano re-
clamou da infraestrutura do lo-
cal e decidiu que nenhum atle-
ta do país vai entrar na vila. Os

atletas estrangeiros vivencia-
ram o que é ser Brasileiro.

Com todos os problemas que
se encontra no Brasil, somos
otimistas e também receptivos,
somos torcedores e sofredores
ao mesmo tempo!

Agora só
nos resta tor-
cer... Torcer
por um País
melhor e me-
lhores condi-
ções de vida!

Meu Brasil Brasileiro...
Vamos torcer!

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

GENTE EM DESTAQUE

O repertório foi escolhido a
dedo pela empresária Danyela
Pereira. Terá regravações do
Trem da Alegria e Balão
Magico, além de músicas pró-
prias.

As Petitas tem apoio como o
CNA Independência, que cui-
da do Inglês das meninas, o
Studio de Dança Luciana
Junqueira, que cuida da parte
de dança e assinará as coreo-
grafias dos Shows. A Grife
Gabriela Aquarela veste o gru-
po, e a empresária Danyela está
em negociações com outras
empresas pra novas parcerias.

A nova agenda está sendo
minuciosamente cuidada para a
nova temporada de Shows.

Mês passado elas tiveram
uma participação com o apre-
sentador do SBT Celso Portiolli
e Carreta Furacão.

As Petitas irão começar
as gravações para o

primeiro CD do grupo.

As integrantes do grupo são:
Mell a Esquilo
Duda Panterinha
Giovanna Chantily
Mariana Bombom
Renata Bonequinha
Ana Clara Top Model
Mariana Doçura

A moradora do Conjunto dos Bancários

e integrante das Petitas, Renata Furta-
do.
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GENTE EM DESTAQUE

O advogado Túlio Grasseschi
Bueno, do Conjunto dos Bancá-

rios, aniversaria no dia 20 de agos-
to

Marcos Ribeiro (Marquinho
do Carreto), do Jardim São José,
aniversaria no dia 6 de agosto...

Maria Aparecida Naba Ribei-
ro, do Jardim São José, aniver-

saria no dia 16 de agosto

Flávio Aparecido Grechi, do

Jardim Manoel Penna, aniversa-
ria no dia 4 de agosto

Antônio Ferrreira  Felipe
(Felipão), do Jardim São José,
aniversaria no dia 12 de agostoWashington de Bessa Barbo-

sa Jr., do Jardim São José, ani-
versaria no dia 12 de agosto

Devanir de Souza (Bruno Me-
cânico), do Jardim Manoel Penna,
aniversaria no dia 10 de agosto

Luciana Ribeiro Biesetrato
(Zóio) comemora seu aniversá-

rio no dia 16 de agosto

Tacia Maraiza Cosme Perei-
ra, do Jardim São José, comple-

tou 23 anos no dia 23 de julho

Geralda Maria da Silva
Canassa, da Rotisseria da Tia
Gê, no Jardim São José, aniver-
saria no dia 6 de agosto, e sua

filho, Caroline, no dia 9 de agosto

José Luiz de Souza aniversa-

riou no dia 24 de julho

Rita de Cássia Celestino de
Souza aniversariou no dia 24 de
julho

Carlos Eduardo Soares
(Kaduu Soares) aniversaria no

dia 17 de agosto

Danielle Yukimi Mellini, do Jar-
dim São José, aniversariou no dia

1º de julho

Silvia Helena Dias, que aniver-
saria no dia 8 de agosto, com

seus netos Lucas, aniversariante
do dia 26 de agosto e Gabriel

Júlia dos Santos Dias, neta de

Silvia Helena Dias, completou 3
aninhos dia 10 julho

Osvaldo Salomão Júnior, do

Jardim São José, aniversaria no
dia 2 de agosto

Dona Ana Gomes de Souto,
antiga moradora do Jardim São

José, completa 84 anos no dia 1o

de agosto

Isabel Crepaldi, do Recreio das
Acácias, que aniversaria no dia

29 de agosto, ao lado de seu fi-
lho Fernando

Leonardo de Souza Faça, do
Conjunto dos Bancários, aniver-

sariou no dia 23 de julho

Nilza Rosa, do Conjunto dos
Bancários, completou no dia 27
de julho mais um niver feliz da

vida com sua mais nova neta Elisa
Rosa Ferreira, de 2 meses

Delzemira Lopes Saran, do

Manoel Penna, aniversariou no
dia 26 de julho

Andrieli (Drica) Pegrussi co-
memora seu aniversário de 21
anos no dia 4 de agosto. Ela é

neta de Zezé e Helio Pegrussi
moradores do São José

Enzo Pegrussi, neto de Hélio e

Zezé, filho de Carla Pegrussi, do
Jardim São José, completa

9 aninhos dia 25 de agosto

Vítor Eduardo Berardi aniver-

sariou no dia 26 de julho

Marlene Yukimi Suzuki Sato
Mellini, do Jardim São José, ani-
versaria no dia 5 de agosto
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ANIVERSARIANTES
Divulgue seu aniversário: enfoqueribeirao@hotmail.com

ESPAÇO FEMININO

GENTE EM DESTAQUE

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
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 Camila Martins
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
23 Ranin Rodrigues
23 Tacia Maraiza Cosme Pereira
24 Luiza da Silva Pane
24 José Luiz de Souza
24 Rita de Cássia C. de Souza
24 Felipe Abdalla Garbi
25 Ariadne Lacerda
25 Lilian Jardim
25 Lucas Coelho Fernandes
25 Isadora Moreira Vieira
26 Bruna Crepaldi
26 Delzemira Lopes Saran
26 Guilherme Areco
26 Vítor Eduardo Berardi
26 Natália Germano Francisco
27 Eduardo Pegrussi (Dudu)

27 Matheus Valera
27 Nilza Maria T. de Souza Rosa
27 Gabriela Amanda J. Pereira
27 Renê Neto
28 Antônio Gomes
28 Ingrid Cristina dos Santos
28 Sílvia Lúcia Meirelles
29 Juliana Quintana Bueno
29 Nair Bernal Batarra
29 Samantha Carvalho
30 Telma Coelho Rodrigues
30 Maria Cesira Precinotto França
30 Zilda de Cássia Soares de Souza
31 Mayara Cristina de L. Medeiros
31 Gabriel Ferreira P. de Andrade

AGOSTO

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

FALECIMENTOS

No dia 28 de julho, houve a comemoração dos 43
anos de feliz casamento de Lourdes e José Micas,
mais conhecidos como Lurdinha e Mangueira, antigos

moradores do Jardim Manoel Penna

Ansiosamente esperado, e já muito amado, nasceu
no dia 27 de julho o garotinho Renê Andrade Lima

Neto, filho de Fernanda Renee de Andrade Lima e
Adriano  Forcarelli. Renezinho é neto do saudoso ra-
dialista e reverenciado e querido morador do Jardim

São José, Renê Andrade

Renê Neto chegou
ao mundo

43 anos de vida
conjunta

Paulo de Queiroz Arruda Luciano Cicione

Fernando Reis Anderson Dedah

No dia 21 de julho, faleceu aos 37 anos
Fernando Reis,  morador do Conjunto dos
Bancários, muito estimado no bairro e na re-
gião. Que Deus o tenha!

Faleceu, no dia 12 de julho,  Anderson
Dedah, extremamente conhecido e estimado
ex-morador do Jardim São José. Descanse
em paz!

No dia 4 de julho, perdemos mais um mora-
dor de primeiras horas de nosso bairro,
Luciano Cicione, pai dos amigos Wender,
Willy, Wesley (Lekinho) e Daniele, família das
mais conhecidas e reconhecidas de nossa
comunidade do jardim São José. Que Deus o
tenha e conforte os familiares

No dia 26 de julho, tivemos a inesperada e
triste notícia do falecimento de um dos nos-
sos colaboradores: Paulo Arruda.

Paulinho, como era chamado carinhosamen-
te pelos amigos, colaborava com o jornal
Enfoque mensalmente há alguns anos.

Seus textos, às vezes ácidos, mas sempre
com profundidade e humanísticos, abordavam
infinitos temas, sem perder o bom humor, que
fazia parte de sua personalidade.

Com seu falecimento, não só perdemos o
companheiro de trabalho, mas um grande
amigo, sem dúvida nenhuma, insubstituível.

 Deixamos aqui nosso pesar a seus familia-
res e leitores, com a certeza de que Paulinho
nos fará muita falta e nos deixará saudade.

Equipe do Enfoque
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Meu bichinho de estimação

ESPAÇO PET MÚSICA

Weverton Cardoso, do Conjunto dos Bancários, com seu cão Ca-
beça, de 8 anos, da raça Basset

10 ESPAÇO FEMININO

Jacó do Bandolim

BrasileirinhoBrasileirinhoBrasileirinhoBrasileirinhoBrasileirinho
Jacó do Bandolim

O brasileiro quando é do cho-
ro

É entusiasmado quando cai
no samba,

Não fica abafado e é um de-
sacato

Quando chega no salão.

Não há quem possa resistir
Quando o chorinho brasilei-

ro faz sentir,
Ainda mais de cavaquinho,
Com um pandeiro e um vio-

lão
Na marcação.

Brasileirinho chegou e a to-
dos encantou,

Fez todo mundo dançar
A noite inteira no terreiro
Até o sol raiar.
E quando o baile terminou
A turma não se conformou:
Brasileirinho abafou!
Até o velho que já estava en-

costado
Neste dia se acabou!
Para falar a verdade, estava

conversando
Com alguém de respeito
E ao ouvir o grande choro
Eu dei logo um jeito e deixei

o camarada
Falando sozinho. Gostei, pu-

lei,
Dancei, pisei até me acabei
E nunca mais esquecerei o tal

chorinho
Brasileirinho!

Jacob Pick Bittencourt, filho
único do farmacêutico Francis-
co Gomes Bittencourt e de
Raquel Pick Bittencourt, polo-
nesa, começou a cantar no coro
do colégio onde fez o primário.
Mais tarde aprendeu a tocar
gaita-de-boca e, aos 12 anos,
ganhou da mãe um violino, mas,
não se adaptando ao instrumen-
to, preferiu o bandolim, presente
de uma amiga da família.

Aos 15 anos, apresentou-se
na Rádio Guanabara, acompa-
nhado por três amigos e no ano
seguinte tocou violão em um
programa da Rádio Educado-
ra, e em uma audição de fados,
no Clube Ginástico Português,
Continuou a se aprimorar no
bandolim no seu grupo compos-
to por dois violões, cavaquinho,
pandeiro e ritmo, com o qual
participou, em 1934, do Gran-
de Concurso dos Novos Artis-
tas, na Rádio Guanabara, rece-
bendo a nota máxima dos jura-

dos.
A partir daí, junto com o con-

junto, passou a acompanhar, os
cantores da Rádio Guanabara
e, como revezasse com o con-
junto de Benedito Lacerda,
Gente do Morro, seu grupo fi-
cou sendo conhecido como
Jacó e sua Gente.

Em 1942, integrou o Conjun-
to da Rádio Ipanema, sob a di-
reção de Mário Silva, ao lado
de César Faria, Claudionor
Cruz (violões), Leo Cardoso
(afoxê) e Candinho (bateria).
No mesmo ano com seu
bandolim, participou da grava-
ção de Ataulfo Alves de "Ai, que
saudades da Amélia" (Ataulfo
Alves e Mário Lago), e em
1947 participou da gravação de
"Marina" (Dorival Caymmi),
feita por Nelson Gonçalves.

O sucesso dos dois discos fez
ressurgir o interesse pelo
bandolim. Também em 1948,
fez outro disco, com o chorinho

"Remelexo" e a valsa "Feia",
ambos de sua autoria. Em 1949,
gravou seu último disco para a
Continental, interpretando o seu
chorinho "Cabuloso" e a valsa
"Flor amorosa" (Calado).

Com Elisete Cardoso e Zimbo
Trio, realizou em 1968 um es-
petáculo de sucesso no Teatro
João Caetano, no Rio de Janei-
ro, gravado ao vivo e lançado
em álbum de dois LPs pelo
MIS, do Rio de Janeiro.

Jacó morreu de ataque car-
díaco pouco depois, deixando
dois filhos, também composito-
res, Sérgio e Helena.

ACEITAMOS CARTÕES:
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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.

Obra de reforma do Sistema de Lazer
segue em ritmo acelerado

Realizada a 3a Cup Arena Futevôlei

Realizado nos dias 23 e 24 de
Julho nas dependências da
Amojarb, a 3ª Cup Arena
Futevôlei com enorme suces-

so, sendo prestigiado por atle-
tas de todo o Brasil. Houve o
comparecimento de grande nú-
mero de pessoas que vieram

conferir o melhor do esporte .
Parabéns aos professores

Anísio e Vart pela excelente
organização.

Após serem retomadas no fi-
nal do mês passado, as obras
de reforma do Sistema de
Lazer do Jardim Roberto
Benetti seguem em ritmo ace-
lerado.

A Construtora Ribeirânia,
empresa vencedora da licita-
ção para a obra, deve concluir
os serviços em 120 dias. A obra,
orçada em R$ 228.735,71, foi

viabilizada via recursos do Go-
verno Federal e contrapartida
municipal.

Os serviços incluem ilumina-
ção da pista de caminhada
(postes, lâmpadas e fiação),
recuperação sistema elétrico
das duas quadras de esportes,
instalações hidráulicas, refor-
mas da quadra de vôlei de areia
e do campo de futebol, refor-

ma dos alambrados, construção
de passeio de concreto e esca-
daria interligando quadras
poliesportivas ao campo de fu-
tebol.

O complexo esportivo tam-
bém receberá novo paisagismo,
com plantio de árvores de pe-
queno, médio e grande porte,
além de palmeiras, arbustos e
flores.
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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 cola-
borar, podem deixar suas doa-
ções na sede da associação, ou
entrar 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.

Conforme divulgado anterior-
mente, as prioridades são  a im-
plantação  de  sentido único de
direção no tráfego da rua
Shirley Maria  Faria, que já se
faz necessária devido ao gran-
de fluxo de veículos que se ve-
rifica no local em alguns horá-
rios do dia devido à inaugura-
ção do Bosque das Caviúnas,
a manutenção das sinalizações
de solo e vertical, e implanta-
ção de redutores de velocida-
de. Estamos aguardando e con-
tinuaremos cobrando.

Após a inauguração do Ter-
minal de Transporte Coletivo
Renê Andrade,  construído no
Jardim São José, as linhas de
ônibus que servem a região so-
freram pequenas alterações, e
cumprirão os itinerários abaixo
descritos:

4 - Noturno Sudeste
Normal até rua Dr. José Ri-

beiro Ferreira, seguindo pela
rua Saturnino de Souza, rua
Professor Garibaldi Biasoli,
Terminal Sudeste, rua Ângelo
Lino Vasoin, rua Dr. José Ri-
beiro Ferreira, retomando aí seu
itinerário normal.

236 - São José / Adão do
Carmo

Normal até rua Francisco
Evangelista, seguindo pela rua
Orivaldo Braga, rua Professor
Garibaldi Biasoli, Terminal Su-
deste, rua Ângelo Lino Vasoin,
retomando aí seu itinerário nor-

mal.
403 - Jardim Manoel

Penna
Normal até rua Francisco

Evangelista, seguindo pela rua
Orivaldo Braga, Rua Professor
Garibaldi Biasoli, Terminal Su-
deste, rua Ângelo Lino Vasoin,
rua Dr. José Ribeiro Ferreira,
retomando aí seu itinerário nor-
mal.

503 - Recreio das Acácias
Normal até avenida Dr. Cel-

so Charuri (pista bairro-Cen-
tro), seguindo pela rua Dr. José
Ribeiro Ferreira, rua José da
Silva Melo, rua Francisco
Evangelista, rua Orivaldo
Braga, rua Professor Garibaldi
Biasoli, Terminal Sudeste, rua
Ângelo Lino Vasoin, rua Dr.
José Ribeiro Ferreira, rua
Tercílio Celeste Pastore, rua
José Canavaci, avenida Dr.
Celso Charuri, retomando aí
seu itinerário normal.

OBS. A linha alimentadora 53
- Recreio Anhanguera mante-
rá o seu atual itinerário, fazen-
do ponto de conexão no Termi-
nal Sudeste.

(Com informações da

Transerp)

Itinerário das linhas de
ônibus que servem a

região sofreram alteração
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Marmitas, Marmitex,  Prato
e Comercial no Local

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

Entregas em
domicílio

Toda quarta e sábado:
FEIJOADA

SAÚDE BUCAL
 DR

A REJANE F. BARBIERI MARQUES

 DR. ROBSON MORAIS MARQUES

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

Homenagem ao Sr. Anoel, ex-monitor da
Escolinha de Futebol do Jardim Manoel Penna

Nota de esclarecimento
à Comunidade

Encontro de ex-alunos
No dia 17 de julho passado,

foi realizada na sede da asso-
ciação dos moradores do Jar-
dim Manoel Penna um grande
encontro festivo para homena-
gear o ex-treinador da
escolinha de futebol do bairro,
o nosso querido Sr. Anoel.

O objetivo deste encontro foi
reunir os antigos alunos como
forma de agradecimento e re-
conhecimento do investimento
que foi implementado pelo Sr.
Anoel nos treinos, durante vá-
rios e vários anos, o que fez de
todos estes ex-alunos homens
de bem.

Mensagem
"Quando olhamos para o nos-

so lado e vemos alguém que
está sempre presente, uma pes-
soa que nunca nos deixava de-
sanimar, só podemos estar gra-
tos. Amigos, pais, irmãos e
companheiros que nos dão pa-
lavras de coragem e que lutam
para nos ver felizes, são raros
hoje em dia. E nós tivemos   a
honra de encontrar você, que
foi luz para nossos caminhos e
tesouro e para o dia-a-dia, um
amigo que nos fez homens de
bem. Tudo que somos devemos
a você, só temos a agradecer:
obrigado treinador Sr. Anoel!"

A Presidente da Associação
de Moradores do Jardim
Manoel Penna, Nicelia Mar-
ques Corrêa,  no uso de suas
atribuições legais, vem a públi-
co esclarecer alguns fatos so-
bre a abertura da avenida
Profa. Edul Rangel Rabelo.
Destacamos que a Associação
de Moradores do Jardim
|Manoel Penna  até o momen-
to  não teve ajuda de nenhum
vereador, deputado estadual ou
federal. Até hoje só tivemos
ajuda do José, do mercado Pon-
to Final, e a ajuda dos morado-
res e da Associação de Mora-
dores do Jardim São José.

Estamos nesta luta desde
2001, quando o antigo presiden-
te, Dorival Gaspar, ocupando o
microfone, reivindicou a aber-
tura da avenida Profa. Edul

Rangel Rabelo, ligando o Con-
domínio Residencial Jequitibá à
rotatória do Novo Shopping,
sem uma solução efetiva. Con-
forme matéria publicada em
jornal local, a AMP esteve pre-
sente na Audiência Pública da
Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias 2011 na EMEF Anísio
Teixeira, no Iguatemi. Dentro
de nossas reivindicações, a pri-
oridade é a abertura da desta
avenida, mais uma vez, deixa-
mos documentado para que
esta obra possa ser realizada o
mais rápido possível.

Ressalvamos que temos tudo
documentado (ofícios) das nos-
sa luta como representante da
sociedade local para qual fomos
delegados legalmente para re-
presentar voluntariamente sem
interesse político-partidário.

 A AMP informa que estamos com uma nova
infraestrutura para melhor atender os nossos
moradores, com um salão totalmente reformado
e cozinha toda equipada, WI-FI.

Temos um dos Centros Comunitários mais pre-
servados de nossa de nossa cidade, nele são re-
alizadas atividades físicas, como ginástica e au-
las de danças, e aos finais de semana, morado-
res do nosso bairro reservam nosso Centro Co-
munitário para comemorações familiares (ani-
versário, batizado, casamento, etc).

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

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

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

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

Centro
Comunitário
de cara nova

Moradores tiraram o gard rail que proibia o tráfego pela avenida, e a Polícia Rodoviária

foi acionada

CONVITE

O que é o Espiritismo
O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ci-

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

Horários

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

19h00
Rua Anselmo Marques Rodrigues, 432 -

Jardim Manoel Penna

 Evento do Lanche
de Pernil

Venda antecipada dos convites
Roberto: 98165-7855

Dia:
20 de agosto

Horário:
18 às 22 horas
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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 comestível e muito apreciada no

Brasil. O Enfoque quer saber:

Qual o nome desta fruta?

Como participar

Resposta da edição anterior

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

Veja a seguir a resposta cor-
reta.

PRODUTOS NATURAIS - NOVIDADE

Wagner Cardoso, morador do Conjunto dos Bancários, foi o primeiro
acertador sorteada para receber os brindes

Apis Flora lança produto à base de agrião,
mel e própolis em embalagem spray

com, ou pelo tel.
99137.9777, até o dia 14 de
agosto 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.  Wagner Cardoso
2.  Márcio Prado Ortega

Viva as Olimpíadas 2016!
OPINIÃO - ROBERTO P.O.

Nome da fruta:

Abricó-de-macaco
O abricó-de-macaco é uma

árvore muito ornamental, origi-
nária da floresta amazônica.
Apresenta folhas simples, alter-
nadas, e de formato elíptico a
lanceolado. As flores curiosa-

Está iniciando o evento mais
importante do mundo, as Olim-
píadas, este ano realizada no
Rio de Janeiro.

Foram os gregos que criaram
os Jogos Olímpicos, Por volta
de 2500 AC.  Os gregos fazi-
am homenagens aos deuses,
principalmente Zeus. Atletas
das cidades-estados gregas se
reuniam na cidade de Olímpia
(daí a origem do nome "Olim-
píadas") para disputarem diver-
sas competições esportivas:
atletismo luta, boxe, corrida de
cavalo e pentatlo (luta, corrida,
salto em distância, arremesso
de dardo e de disco).

Os vencedores eram recebi-
dos como heróis em suas cida-
des e ganhavam uma coroa de
louros.

Dentro da tradição mitológi-
ca, os jogos de Olímpia foram
criados pelo herói Hércules, fi-
lho do deus Zeus.

Hércules foi obrigado pela
deusa Hera a realizar doze tra-
balhos considerados impossí-
veis. O quinto desses trabalhos
consistia em limpar os currais
do rei (Áugias), que continha
milhares de animais e não era
limpo há mais de 30 anos.

Após conseguir realizar o fei-
to, Hércules decidiu inaugurar
um festival esportivo em

mente surgem do tronco, em
longas inflorescências do tipo
rácemo, que podem chegar a 3
metros de comprimento. As flo-
res contêm seis pétalas
carnosas, esverdeadas,
alaranjadas ou vermelhas e lon-
gos estames brancos, amarelos
ou róseos com anteras amare-
las.

Os frutos são grandes cáp-
sulas globosas, de casca mar-
rom e lenhosa, com cerca de 3
quilos e 20 cm de diâmetro, o
que lhe valeu o nome em inglês
de cannon ball tree (árvore-
bola-de-canhão). gelatinosa,
azulada e mal cheirosa, com
200 a 300 sementes. Apesar de
comestíveis, os frutos não são
apreciados, devido ao aroma
desagradável.

(Jardineiro.net)

Planta que produz a fruta

Olímpia, em homenagem a seu
pai, Zeus.

Os gregos buscavam através
dos jogos olímpicos a paz e a
harmonia entre as cidades que
compunham a civilização gre-
ga idéia que permanece até os
nossos tempos, ou seja, a união
dos povos.

Pelo o que se sabe, o primei-
ro atleta a vencer uma prova
(prova de corrida), em Olímpia
teria sido Corobeu, em 776 a.C.

Os vencedores das provas
foram premiados com meda-
lhas de ouro e um ramo de oli-
veira.

No ano de 392 a.C., os Jogos
Olímpicos e todas as manifes-
tações religiosas do politeísmo
grego foram proibidos pelo im-
perador romano Teodósio I,
após converter-se para o cris-
tianismo.

Foi somente no ano de 1896,
que os Jogos Olímpicos são re-
tomados em Atenas, por inicia-
tiva do francês Pierre de Fredy,
conhecido como Barão de
Coubertin.

Nesta primeira Olimpíada da
Era Moderna, participaram 285
atletas de 13 países, disputan-
do provas de atletismo, esgri-
ma, luta livre, ginástica,
halterofilismo, ciclismo, natação
e tênis.

A última, Olimpíadas foi rea-
lizada na cidade de Londres de,
27 de julho a 12 de agosto de
2012.

Agora é nossa vez de reali-
zarmos este grandioso evento
e sem dúvida nenhuma, esta-
remos no foco do mundo.

Pela primeira vez que os Jo-
gos Olímpicos serão sediados
na América do Sul e a segunda
vez na América Latina, depois
da Cidade do México 1968.
Serão mais de 200 paises, de-
zenas de Chefes de Estado es-
tarão presentes em nosso país.

Nesta "altura do campeona-
to", não faz sentido analisarmos
se deveríamos ou não
sediarmos as Olimpíadas. Sen-
do assim, nos resta a chance
de mostrar ao
mundo, mes-
mo em tem-
pos conturba-
dos, a força, o
carinho e a
esperança da nação brasileira.

Que tudo corra em paz, com
a união dos cinco continentes
em terras brasileiras, pois este
resultado será a nossa meda-
lha de ouro.

Viva as Olimpíadas 2016!

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

Composto por mais
de 100 produtos, o
portfólio da Apis Flo-
ra acaba de ganhar
mais um item: o
ApiAgrião® spray.
Não é a primeira vez
que a empresa desen-
volve um produto à
base de agrião asso-
ciado ao mel e à
própolis, mas a novi-
dade fica por conta
da embalagem spray
do produto, o que ga-
rante praticidade em
seu uso.

O lançamento está
chegando nas farmácias e dro-
garias parceiras da Apis Flora.

Extratos naturais
-Agrião
Rico em iodo, ferro, fosfato,

vitaminas A e C, sais minerais
e óleos essenciais, o agrião é
conhecido por suas qualidades
nutritivas e terapêuticas.  É um
fluidificante natural, eliminando
secreções, como catarro do tra-
to respiratório* e combatendo
a sensação de peito cheio.

- Mel
O mel é um emoliente tradi-

cionalmente usado para

hidratar a mucosa,
combatendo a tosse
seca.

- Própolis
Por ser um anti-in-

flamatório e
antisséptico, a
própolis alivia dor;
controla  inchaços e
vermelhidão, além de
seu efeito
a n t i m i c r o b i a n o
vastamente demons-
trado na literatura ci-
entífica**

- Eucalipto
Possui proprieda-

des antissépticas e é
um fluidificante, purificando o
hálito e eliminando secreções*.

Embalagem
A embalagem em spray pro-

move o uso direcionado do pro-
duto, favorecendo e aceleran-
do os efeitos dos ingredientes
utilizados. Por ser portátil, o
frasco contendo 30 ml do pro-
duto é facilmente transportado
no dia a dia.

Sobre a Apis Flora
Criada em 1982 em Ribeirão

Preto-SP, a Apis Flora foi uma
das pioneiras no país a fabricar
produtos à base de mel, própolis

e extratos de plantas a partir de
bioativos.

O foco em qualidade contí-
nua, segurança e inovação tor-
nou a empresa líder no merca-
do nacional e hoje está presen-
te em 30 países, além de for-
necer insumos industriais para
grandes companhias dos seto-
res farmacêutico, de cosméti-
cos e alimentício.

*Blumenthal, Goldberg &
Brinckmann - Herbal Medicine -
Expanded Commission E
Monographs. 1. Ed., American
Botanical Council, USA.

**G. P. S. R. de Rezende, F. C.
Pimenta, L R. R. S. da Costa,
"Antimicrobial activity of two
Brazilian commercial propolis
extracts," Brazilian Journal of Oral
Sciences, vol. 5, no. 16, pp. 967-
970, 2006.

**N. Paulino, C. Teixeira, R.
Martins et al., "Evaluation of the
Analgesic and Anti-inflammatory
Effects of a Brazilian Green
Propolis," Planta Médica, vol. 72,
pp. 899-906, 2006.

**J. L. Machado, A. K. M. As-
sunção, M. C. P. da Silva, et al.,
"Brazilian Green Propolis: Anti-
Inflammatory Property by an
Immunomodulatory Activity,"
Evidence-Based Complementary
and Alternative Medicine, vol.
2012, pp. 1-10, doi:10.1155/2012/
157652, 2012.
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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...

Papelaria - Livraria - Informática

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!

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

NÃO PERCA SEU TEMPO!
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eu Rua Marcondes Salgado

O gênio da garrafa
Um casal estava jogando golfe num campo muito chique, rodeado

por  belíssimas mansões.
Na terceira tacada o marido diz:
- Querida, tome cuidado ao acertar a bola,... não vá mandá-la numa

dessas casas e quebrar uma vidraça. Vai custar uma fortuna para con-
sertar.

Mal termina a frase, ela dá a tacada e estilhaça uma vidraça. O marido
se desespera:

- Eu disse para tomar cuidado! E agora, como vai ser? Vamos até lá
pedir desculpas e ver quanto vai ser o prejuízo.

Eles batem à porta e ouvem uma voz:
- Podem entrar.
Eles abrem a porta e vêem vidro espalhado pelo chão e uma garrafa

quebrada perto da lareira.
Um homem sentado no sofá diz:
- Vocês são os que quebraram a minha janela?
- Sim. Sentimos muito e queremos pagar o prejuízo - responde o

marido.
- De jeito nenhum. Eu é que quero agradecer-lhes. Sou um gênio que

estava preso nesta garrafa há milhares de anos. Vocês me libertaram.
Posso conceder três desejos. Eu dou um desejo a cada um e guardo o
terceiro para mim.

- Que legal! - diz o marido. Quero um milhão de dólares por ano, pelo
resto de minha vida.

- Sem problema.
- É o mínimo que eu posso fazer.
- E você, o que gostaria de pedir?- diz o gênio olhando para a  espo-

sa.
- Quero uma casa em cada país do mundo - ela responde.
- Pode considerar seu desejo realizado, diz o gênio.
- E qual é seu desejo, gênio? - o marido pergunta.
- Bem, desde que fiquei preso nesta garrafa há milhares de anos, não

tive mais a oportunidade de fazer sexo. Com todo o respeito, meu dese-
jo é transar com sua mulher.

- O marido olha para sua esposa e diz:
- Bem, querida, nós ganhamos um monte de dinheiro e todas essas

casas... Acho que ele não está pedindo muito.
O gênio leva a mulher para o quarto e passa duas horas com ela.
Depois de terminar, ao se vestirem, o gênio olha para ela e  pergunta:
- Quantos anos tem seu marido?
- 35.
-E  você?
- 29.
-Caraca! E vocês ainda acreditam em gênio?


