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TUDO PARA PISCINA NA PAVANELLI
Além da tradicional linha de

materiais de construção, aca-
bamento e cozinhas modula-
das, a Pavanelli Materiais Para
Construção oferece todos os
produtos da GENCO, que você
precisa para manter sua pisci-
na. A loja fica na Avenida Salles
Gomes, 195, Tatuí. Fone: (15)
3251-1365.

RETÍFICA SANTA HELENA
A Retifica Santa Helena passa a fun-

cionar em novas instalações, na Rodovia
Mário Batista Mori, 271, Vila Angélica,
Tatuí. A oficina  retifica motores da linha
leve e pesada, com certificado de garan-
tia. Mais informações pelos fones: (15)
3251-1801 e 3305-4066.

Empresas/Cidade

O BEKO

TRATTORIA ABERTA
PARA JANTARES E PIZZAS

dicional sabor das verdadeiras
pizzas italianas. Rua 13 de Feve-
reiro, 565. Tatuí - Fone: (15) 3305-
3328.

A Trattoria Della Nonna, tra-
dicional casa de massas italia-
nas, volta às suas origens e
reabre para jantares. A Trattoria
está com os seguintes horári-
os: terça a sexta: almoço das 11
horas às 15h30. Sábado e do-
mingo: almoço das 11 horas às
15h30. E de quinta a domingo:
jantar das 19 horas às 23 horas.
Aos domingos à noite, a casa
serve pizzas prontas, com o tra-

Pizzas aos domingos a noite.

Dia 9 de março, o site G1
publicou o título acima com o
seguinte texto:  “a dona de casa
Rosângela de Paula não conse-
gue há três meses remédios de
alto custo para o filho Israel, de
21 anos, que sofre de Síndrome
de Noonan. Ela obteve o direito
na Justiça de receber a medica-
ção de graça na Assistência
Farmacêutica de Tatuí (SP) em
2014, mas não foi suficiente para
garantir uma qualidade de vida
melhor para o filho. A Prefeitura
de Tatuí informou que houve um
problema administrativo e que a
situação será resolvida. A Se-
cretaria Estadual de Saúde afir-
mou que se compromete a che-
car o caso nesta segunda-feira
(9). Já o Ministério da Saúde foi
procurado pela TV TEM, mas
não houve retorno. Rosângela
salienta que todos esses me-
ses o filho não consegue todos
os remédios que precisa, afe-
tando o dia a dia. “Pergunto se
chegou a medicação, mas eles
dizem que não e que não há
previsão. É remédio de coração,
epilepsia, tiroide, tratamento de
pele. Eu não tenho condições.”,
reclama”.

UMA OMISSÃO QUE NÃO
PODE CONTINUAR

A reportagem do Jornal
Integração, ao tomar conheci-
mento deste fato, procurou José
Erasmo Negrão Peixoto, estu-
dante de Direito da Faculdade de
Boituva. Ele fez a seguinte avalia-
ção jurídica sobre a situação:
“DESCUMPRIR ORDEM JUDICI-
AL, além de configurar ato de
improbidade administrativa (que
autoriza a imposição das san-
ções previstas no parágrafo 4º.
do art. 37 da Constituição Fede-
ral), CONSTITUI CRIME perse-
guível mediante ação penal de
iniciativa pública! As autoridades
municipais têm a exata percep-
ção das graves consequências
que o descumprimento de uma
decisão judicial acarreta? Essa
Senhora, cuja justa e dramática
aflição parece NÃO despertar
qualquer laivo de respeito e de
solidariedade por parte das au-
toridades municipais, deve ser
orientada a procurar o Ministério
Público da comarca, para que o
Promotor de Justiça, exercendo
o seu legítimo papel de Defen-
sor do Povo (Constituição  Fede-
ral, art. 129, inciso II), adote as

MÃE NÃO RECEBE REMÉDIO HÁ TRÊS MESES
MESMO COM DIREITO OBTIDO NA JUSTIÇA

providências legais pertinentes
e FAÇA executar a sentença judi-
cial  até agora NÃO cumprida
inteiramente! Cabe relembrar,
ainda, que o desrespeito a uma
sentença judicial - que traduz ato
atentatório à dignidade da Justi-
ça , especialmente se ocorrente
a situação prevista no Código de
Processo Civil, art. 600, inciso III
  - TAMBÉM autoriza a interven-
ção estadual no Município trans-
gressor (Constituição Federal,
art. 35, inciso IV, última parte).
ALÉM de todas essas conse-
quências, que se mostram ex-
tremamente sérias, HÁ, anda,
uma outra! Refiro-me à
responsabilização CIVIL do Mu-
nicípio, que poderá ser judicial-
mente condenado a pagar inde-
nização por danos materiais e
morais ao credor dessa obriga-
ção descumprida, nos termos
do que prescreve o parágrafo 6º.
do art. 37 da Constituição Fede-
ral! SERÁ mesmo que as nos-
sas autoridades municipais TÊM
consciência das sérias conse-
quências que esse inaceitável
comportamento omissivo pode
gerar?”

VISITA AO STF  - No último fim de semana, José Rubens do Amaral Lincoln, Cícero Salum do Amaral
Lincoln, José Erasmo Negrão Peixoto e Murilo Camargo Barros visitaram o ministro Celso de Melo e
foram recebidos no Supremo Tribunal Federal (STF). Na foto, Cícero, ministro Celso, ministro Luís Fux
e José Erasmo.

Minotaure por Paloma
Picasso é uma fragrância ori-
ental para homens. Ideal para
personalidades elegantes e
distintas. Um perfume com aro-
ma versátil, com notas de
coentro, bergamota, jasmim,
gerânio, sândalo, entre outras.
Esta e outras fragrâncias im-
portadas você encontra em O
Beko, Perfumes e Cosméticos
Importados. Rua Cel Aureliano

de Camargo, 455. Fone 3251-
9696.


