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NOTAS E NOTÍCIAS

HORIZONTAIS:
1- O que significa o ‘I’ da

sigla IOF, que o governo cobra
em operações financeiras –
(Juan Pablo ...) Um piloto co-
lombiano de Fórmula 1. 2-
Planta aquática – Claridade
noturna. 3- Estância paulista –
Abreviatura: milímetro – Muni-
cípio da Grande São Paulo. 4-
Tubo – Aversão irreprimível –
Lavrar. 5- Tanajura – (Eduardo
...) Um presidente argentino –
(popular) Você. 6- Para o – A
milha marítima – Antigo ins-
trumento de cordas, de origem
oriental, com a caixa de resso-
nância sensivelmente abau-
lada – Sigla de Alagoas. 7-
Relativo à capital italiana – Que
te pertence (fem.) – Sigla de
Rondônia. 8- Cidade santa
que serviu de refúgio a Maomé
em 622 – Sonante. 9- Medida
da inteligência – Sigla que iden-
tif ica entidades como o
Greenpeace – O pavimento que
fica ao rés do chão. 10- A uni-
dade – Sacudir – Sigla: Direto-
ria de Saúde – O estanho, em
química. 11- Aqui está – Rela-
tivo aos sonhos – Parte de um
jogo de tênis. 12- Cidade
paulista, na região de São
José do Rio Preto – Entusias-
mo – Juízo, siso. 13- Aguadas
– Olá! – (Dolores ...) A autora
da música “A Noite do Meu
Bem”. 14- Sigla da associa-
ção que cuida dos excepcio-
nais – (Giorgio ...) Estilista ita-
liano que veste os atores de
Hollywood. 15- Cartunista que
relançou sua criação, a Turma
do Pererê – (Ivete ...) Cantora
baiana.

HORIZONTAIS:  1- Mader,
Venezuela. 2- Amo, Osama,
EAD. 3- Sã, asa, ita, iene. 4-
Bienal, di, Rex. 5- Ademais,
luar, má. 6- Amon, Poitier. 7-
PR, RAF, proa, AND. 8- Adie,
olear, coar. 9- Los, DNER, aro,
de. 10- Acossar, Iraí. 11- Sm,
area, orbital. 12- Tim, a.C., pro-
eza. 13- Igor, Aar, Lia, Mn. 14-
Rir, bolor, bah! 15- Antonelli,
oxalá!

VERTICAIS:
1- (Capital ...) Grupo brasi-

leiro de rock – (Rachel de ..) A
autora do romance “Memorial
de Maria Moura”. 2- Embaciado
– Arte de fazer acompanhar de
gestos precisos e adequados
a ideia ou sentimento que se
exprime. 3- Recheio de traves-
seiro – Popa – Fechar, rematar.
4- Bicho-papão – Mancha – Um
país ... no papel. 5- (A Casa É ...)
Um programa de TV – (... Legal)
Programa de de TV  – Tempero.
6- Está bem! – (Kung ...) A espe-
cialidade de Bruce Lee – Dor
constritiva intensa, no peito
freqüentemente irradiada para
o braço esquerdo – (... Motta)
Cantor e compositor que lan-
çou o CD “Dwitza”. 7- Abreviatu-
ra: opus – (Cláudia ...) Atriz do
filme “Luzia Homem” – Dispa-
ro. 8- Grande animação, movi-
mentação – Demorada. 9- (...
Moreira) Uma atriz – Sisudo –
Sigla do Rio Grande do Norte.
10- Terminação genérica dos
álcoois – Que movimenta um
membro (músculo) – O cromo,
em química – Nociva. 11- Des-
pida – (... Moscovis) Um ator – (...
Aykroyd) Ator do filme “Cônicos
e Cômicos”. 12- Desvio sexual
– (Ramalho ...) Ex-presidente
português – (Mao Tsé-...) O líder
da Revolução Cultural, na Chi-
na. 13- Cidade boliviana – Sigla
do Tocantins – País cuja capital
é Damasco. 14- Réptil muito
caçado no Pantanal Mato-
Grossense – O rio que corta
Paris. 15- (Sítio do Pica-Pau-...)
Um programa de TV – (... Ermírio
de Moraes) Foi grande empre-
sário brasileiro.

VERTICAIS:  1- Massa, Pa-
lestina. 2- Amã, dardo, Mig. 3-
Dó, bem, Isa, Mort. 4- Aimoré,
cá, Rio. 5- Roseana, Dora,
Rn. 6- Sani, Fonseca. 7- Vá!,
asp., lesa, ABL. 8- Emil, ópe-
ra, prol. 9- Nat, lira, ror, Li. 10-
Adutora, rolo. 11- Zé, Iaiá, Ri-
beiro. 12- Uai!, ré, coriza. 13-
Éder, Rao, ata, BA. 14- Nem,
Nadia, mal. 15- Alexandre, Li-
nha.

ESPETÁCULO TEATRAL
EM QUADRA

Dia 15 de novembro, às 20h30, no Centro de Capacitação de
Quadra, a Cia Teatral “Quatro Cantos” irá apresentar o espetá-
culo “Um grito parado no ar”, com direção de Benemari Sulivam.
A peça teatral foi selecionada recentemente para participar do
Festival Nacional de Teatro de Piracicaba. A entrada é franca.

SHOW DE PRÊMIOS
NA VILA ANGÉLICA

Neste domingo (9), a partir das 14 horas, a Paróquia Sagrado
Coração de Jesus, na Vila Angélica, realiza um show de prêmios.
O evento beneficente será em prol da reforma do Salão Paroqui-
al. Durante o evento, haverá a venda de salgados e refrigerantes,
no valor de R$ 2,00.

“PRÓ-ARTE” PROMOVE
SHOW DE PRÊMIOS

A Associação Cultural “Pró Arte” de Tatuí irá realizar um Show
de Prêmios, com sorteio pela milhar do 1º ao 5º  Prêmio da Loteria
Federal do dia 20 de dezembro. Parte da renda será em prol da
associação que trabalha com música. A sede provisória da “Pró
Arte” fica na Escola “Teresinha Vieira de Camargo Barros”, no
Jardim Manoel de Abreu.

JANTAR ENTRE
AMIGOS NO LIONS

Neste sábado (8), o Lions Clube de Tatuí realiza em sua sede
um jantar entre amigos, com sorteio de prêmios. O cardápio é
composto por arroz branco, virado a paulista, lagarto ao molho
madeira e salada verde. O ingresso individual está á venda por
R$ 25,00. Quem participar, concorre ainda a uma TV 21 polega-
das.

CURSO DE “RÉDEAS”
NO SINDICATO RURAL

O Sindicato Rural Patronal de Tatuí realiza no período de 24
a 28 de novembro, através de parceria com o Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (Senar), o curso de “Rédeas”. As inscri-
ções já estão abertas e são gratuitas, com vagas limitadas.
Maiores informações estão disponíveis pelo fone: (15) 3251-
4320.

PREFEITURA DE ALAMBARI
REALIZA CONCURSO

A Prefeitura de Alambari abriu concurso para preencher 16
vagas, sendo 13 temporárias. Os salários variam entre R$
772,92 e R$ 1.007 e as jornadas de trabalho variam de 40 a 44
horas semanais. Para os temporários, o período de trabalho é
até dezembro do ano que vem. As inscrições podem ser feitas
até 9 de novembro, através do site: www.publiconsult.com.br.

CURSO DE PANETONE TRUFADO
A novidade do Fundo Social de Solidariedade de Tatuí neste

mês é o curso especial de panetone trufado, realizado em
parceria com uma empresa que atua no segmento de doces e
confeitos. O curso será ministrado dia 19 de novembro, das 13
às 17 horas, no Centro de Capacitação da Vila Esperança. A
inscrição é gratuita e as vagas limitadas. Informações podem ser
obtidas pelo fone: (15) 3305-3408.

PREFEITURA ANUNCIA
AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA

ODONTOLÓGICO
Foto: Comunicação Tatuí/Evandro Ananias

No sábado (1º), o prefeito
José Manoel Corrêa Coelho
(Manu) anunciou a ampliação do
programa de distribuição de
próteses dentárias gratuitas em
Tatuí. De acordo com a assesso-
ria da prefeitura, o município tor-
na-se agora o único da região a
oferecer esse serviço à popula-
ção sem qualquer custo. O anún-
cio ocorreu no Centro de Especi-
alidades Odontológicas (CEO),
durante entrega de quarenta
próteses dentárias de um novo
modelo, mais moderno e adap-
tável, que garante maior conforto
e qualidade para a mastigação.
Esta ação acontece em parceria
entre a Prefeitura de Tatuí e o
Governo Federal, através do Pro-
grama “Brasil Sorridente”, de pre-
venção e recuperação da saúde
bucal e acesso a tratamento
odontológico gratuito pelo Siste-
ma Único de Saúde (SUS).

Além do prefeito Manu, esti-
veram presentes no ato de en-
trega das próteses o coordena-
dor de saúde bucal, Leandro
Russo, o responsável pelo se-
tor de próteses, Primo Agosta, e
a secretária municipal de Saú-
de, Cecília Oliveira França. Na

ocasião, o dentista Walter Vítor
Lança, coordenador do CEO,
afirmou que o número de
próteses oferecidas à popula-
ção aumenta progressivamen-
te na atual gestão. Diz o dentista
que desde o início de 2013, o
número de atendimentos cres-
ceu de 60 para 90 unidades por
mês, e em outubro de 2014, já
são cem pacientes beneficia-
dos.

O prefeito Manu destaca a
importância do programa na re-
cuperação da auto-estima das
pessoas e lembra que esse tipo
de tratamento custa, em média,
mil reais. “Muita gente não teria
acesso a este benefício se não
fosse a Prefeitura”, declarou. O
Centro de Especialidades
Odontológicas funciona na Pra-
ça Adelaide Guedes, s/nº. Os
pacientes que necessitam de
atendimento odontológico de-
vem inicialmente agendar con-
sulta com o dentista da Unidade
Básica de Saúde (UBS) de seu
bairro. Nos casos mais comple-
xos, o profissional irá encami-
nhar o paciente ao CEO. Mais
informações podem ser obtidas
pelo fone: (15) 3305-8517.

ATUALIZAÇÃO DO CARTÃO DO SUS
A Secretaria Municipal de

Saúde de Tatuí informa que
usuários da rede pública de
saúde devem atualizar o car-
tão do Sistema Único de Saú-
de (SUS) que iniciam com o
número 7. A atualização pode
ser feita nas unidades bási-
cas de saúde (UBS) ou na
própria secretaria. Para isso,
são exigidas cópias da cartei-
ra de Identidade (RG), CPF e
um comprovante de residên-
cia em nome do beneficiário.
No caso de criança, basta

apresentar a certidão de nasci-
mento. O cartão fornece infor-
mações sobre a saúde do paci-
ente e permite atendimento em
qualquer unidade ou serviço do
SUS em todo o País.

POLÍCIA FEDERAL INVESTIGA
ROTA INTERNACIONAL DA DROGA

Avião flagrado com droga em
Honduras. Foto divulgação-Po-
lícia Federal.

Na terça-feira (4), policiais
federais fecharam um trecho
da Rua Santa Cruz, em Tatuí,
para cumprir um dos quarenta
e oito mandados, sete de pri-
são temporária, em uma ope-
ração denominada “Veraneio”,
nos estados de Mato Grosso,
São Paulo, Minas Gerais e
Amazonas. A operação tem
por objetivo desarticular uma
quadrilha de tráfico internacio-
nal de drogas que atua no Bra-
sil, Venezuela e Honduras, in-
forma a Polícia Federal.

Segundo consta, no Brasil
os envolvidos adquiriam aero-
naves e as adulteravam para
transporte de drogas nos ou-
tros países. Em São Paulo,
além da capital, a operação foi
deflagrada em Atibaia, Campi-
nas, Tatuí, Sorocaba, Mogi das
Cruzes, Guarulhos e Ribeirão
Preto. Deveriam ser efetuadas
prisões em Campinas,
Sorocaba e na capital paulista.

De acordo com dados forneci-
dos pela Polícia Federal, em
Tatuí foram executados um
mandado de condução coerci-
tiva e um mandado de busca e
apreensão.

Estão envolvidos nesta ope-
ração internacional policiais do
Brasil, Honduras,  Força Aérea
Colombiana e da Agência
Antidrogas dos Estados Uni-
dos, em um esquema que co-
meçou a ser investigado em
2011.


