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SOLUÇÃO DAS CRUZADAS: 23/05/2015 - (A.M.)

HORIZONTAIS:
1- (... à fome) É prioridade

do governado – (Yves Saint ...)
Estilista francês. 2- Cheiro –
Sigla da antiga República De-
mocrática Alemã – Redução
de inoxidável. 3- Título inglês
de nobreza – Perda em batalha
– Peixe de água doce: cará. 4-
Sigla do Tocantins – (Guido ...)
Economista – Sigla da Acade-
mia Militar das Agulhas Ne-
gras. 5- Juízo – Camareira –
Aqui está. 6- A que lugar – A
favor – Saudação breve. 7-
Relativo ao hióide e ao malar –
(... Spiller) A Soraya da novela “I
Love Paraisópolis”, da Rede
Globo. 8- Parte da planta – La-
goa do Rio Grande do Sul –
Deus supremo dos índios bra-
sileiros. 9- Empresa de nave-
gação aéra – Sisudo. 10- Sigla
do Acre – O verbo auxiliar da voz
passiva – Cinemas. 11- Ilha
inglesa, no Mar da Irlanda –
(Rio Grande do ...) Um Estado
brasileiro – Ato de dar à luz. 12-
Membro da câmara municipal
– Ilha italiana que sofre a ame-
aça da erupção do vulcão Etna
– (Estácio de ...) Escola de sam-
ba do Rio. 13- (Aécio ...) Um
político mineiro – Até agora –
Perverso. 14- Parque nacional
de Goiás – (... Pensei) Música
de Chico Buarque – (Guilher-
me ...) Herói da independência
da Suíça. 15- A cidade dos
Estados Unidos onde fica o
Epcort Center – (... Botelho) Um
político de Roraima.

VERTICAIS:
1- (Hélio ...) Jornalista e po-

lítico brasileiro – Peça de go-

HORIZONTAIS: 1- Gushiken,
Borges. 2- Areia, micose, xá. 3-
Masp, Tim, d.C. 4- Eni, outro, porca.
5- Ló, ópera, bombom. 6- Tributária,
lá. 7- Bolor, otis, lég. 8- Tala, ás, ET,
euro. 9- Oto, avia, aorta. 10- RM,
Emergência. 11- Caudal, elite, da.
12- Enfim, único, Sam. 13- At, PVC,
cova. 14- Ou, arraia, polir. 15- Re-
frão, Alvorada.

verno que foi uma das priorida-
des do primeiro ano da admi-
nistração do governo Lula. 2-
Rancor – Alça da xícara – Onde
está? 3- Forma reduzida de
maior – Pessoa muito pareci-
da com outra – Plana, catego-
ria. 4- Distribuidora da
Petrobrás – (Glória ...) A  Beatriz
da novela “Babilônia”, da Rede
Globo. 5- Quadrilha – Cabeça
de gado – (... Lorenzo de
Almagro) Time da Argentina.
6- (Terra em ...) Filme de
Glauber Rocha – (Thomas ...)
O autor da “Utopia” – Abreviatu-
ra: sem data. 7- Mandato, de-
creto, ordem – (... Tyler) Atriz do
filme “O Senhor dos Anéis” –
Mulher bíblica. 8- (Música ...)
Ritmo baiano – Sequência –
Órgão de informações dos
Estados Unidos. 9- A letra
muda – (... Nastácia) Persona-
gem do Sítio do Pica-Pau-Ama-
relo – Um dos navios da frota
de Colombo. 10- Grito de dor –
Mandioca – Natural da Caldéia.
11- (Barra do ...) Baía do litoral
norte paulista – (Joana d’...)
Uma santa – País cuja capital
é Damasco. 12- Haste de ma-
deira dos teares – (Ou oito ou
...) Ou tudo ou nada – Pronome
que combina com a flexão ver-
bal “fizestes”. 13- Prova – Dou-
rado – Subdivisão do ano. 14-
(Como um ...) Muito ligeiro –
Sigla do Programa de
Integração Social – (... Lake
City) Capital do estado ameri-
cano de Utah. 15- A passagem
de um governo para outro – (...
Hartung) Governador do Espí-
rito Santo.

VERTICAIS:  1- Gamela, Torce-
dor. 2- Urano, Batman, ué! 3- Sesi,
tolo, ufa! 4- Hip!, orla, editar. 5- Ia,
ópio, Amam, rã. 6- Quebrável, pró.
7- Em, TRU, sir, uva. 8- Nitrato,
Agência. 9- Cio, até, Eli, AL. 10-
Bom, britânico. 11- Os, pois, octo,
pó. 12- Redoma, Erie, cor. 13- CRB,
luta, sola. 14- Ex, cólera, David. 15-
Saramago, Câmara.

EX-SECRETÁRIO
CONDENADO A RESSARCIR

ERÁRIO PÚBLICO
Dia 14 de maio, em deci-

são prolatada em audiência
no Fórum de Tatuí, o juiz Miguel
Alexandre Correa França con-
denou por improbidade admi-
nistrativa o ex-secretário Pau-
lo Sérgio Medeiros Borges.
Borges, na época eleito vere-
ador, exerceu o cargo de se-
cretário entre 2009 e 2012, na
Secretaria Municipal do Meio
Ambiente. Segundo a senten-
ça, o ex-secretário municipal
teria acumulado a titularidade
da Secretaria do Meio Ambi-
ente com o trabalho de médi-

co, condição que viola o Esta-
tuto do Servidor Público do
Município de Tatuí. Consta
ainda que Borges deverá res-
sarcir os cofres públicos em
aproximadamente R$
184.366,92, solidariamente
com o ex-prefeito Luiz
Gonzaga Vieira de Camargo,
que o nomeou para o cargo de
secretário municipal. Na sen-
tença, o Poder Judiciário blo-
queou os bens dos réus no
valor da ação, para garantir a
devolução aos cofres públi-
cos. Cabe recurso.

PODER JUDICIÁRIO ANULA
DECISÃO DA CÂMARA

Dia 14 de maio, a juíza Lígia
Cristina Berardi Possas, da 3ª
Vara Cível da Comarca de Tatuí,
declarou nulo o Decreto
Legislativo 24/14, de 30 de maio
de 2014, assinado pelo então
presidente Oswaldo Laranjeira
Filho (PT). Este documento da
Câmara Municipal de Tatuí re-
jeitava as contas do ex-prefeito
Luiz Gonzaga Vieira de
Camargo referente ao exercí-
cio de 2011. A magistrada en-
tendeu que o Poder Legislativo
não garantiu  os princípios cons-
titucionais como o contraditó-
rio e o da ampla defesa e julgou
a ação procedente, dando ga-
nho de causa ao ex-prefeito
Gonzaga.

A sessão de Câmara que
decidiu estas contas foi longa
e tumultuada. Embora as con-
tas analisadas pelo Tribunal de
Contas do Estado obtivessem
parecer favorável do próprio
TCE e da Comissão de Econo-

mia, Finanças e Orçamento da
Câmara, formada por três vere-
adores, outros 12 reuniram-se
com o atual prefeito para com-
binar votos com a finalidade de
prejudicá-lo, alega o ex-prefei-
to. A juíza sentencia que “mes-
mo que esta situação, de fato,
tenha ocorrido, como já foi
mencionado, o processo
legislativo para julgamento das
contas apresentadas pelo Pre-
feito tem natureza político-ad-
ministrativa e não deve ter seu
mérito analisado pelo Poder
Judiciário. Contudo, a ofensa a
princípios constitucionalmen-
te garantidos, tais como o do
contraditório e o da ampla de-
fesa, pode ser objeto de análi-
se pelo Poder Judiciário, pois
correlatos a outro princípio
constitucional fundamental que
norteia a própria estabilidade
do Estado Democrático de Di-
reito, qual seja, o do devido
processo legal”. Cabe recurso.

Dia 20 de maio, o Poder Ju-
diciário de Boituva,  em sentença
prolatada pela juíza Liliana Re-
gina de Araújo Heidorn Abdala,
julgou parcialmente procedente
Ação Civil Pública por
Improbidade Administrativa,
movida pelo Ministério Público,
contra José Barbosa Júnior e ex-
prefeita Assunta Maria Labronice
Gomes. Os réus perderam suas
funções públicas e deverão res-
sarcir solidariamente o erário
público em R$ 39 mil. Consta da
decisão que “José Barbosa
Júnior desde março de 2005,
além do salário de servidor, acu-
mulou verbas a título de adicio-

JUDICIÁRIO CONDENA
POLÍTICOS DE BOITUVA

nal de insalubridade para a qual
não havia justificativa, conside-
rando o cargo que exercia, bem
como a partir de 2009, recebeu
verbas a título de “diferença sa-
larial” sem qualquer ato admi-
nistrativo ou legislação que fun-
damentasse os recebimentos.
A correquerida Assunta, por sua
vez, teria agido com negligência,
pois afirmou nos autos do in-
quérito civil que não tinha conhe-
cimento do pagamento destas
verbas ao requerido, alegando
serem inverídicas as afirmações
do requerido de que recebera o
numerário sob suas ordens e
consentimento”. Cabe recurso.

NOTAS E NOTÍCIAS
EXPOSIÇÃO INÉDITA TRAZ

“HOMENS-BOMBA” AO MUSEU
Está em cartaz no Museu Histórico Paulo Setúbal a

exposição “Homem Bomba”, de Marcela Tiboni. A mostra
apresenta cinco casacos de tecido adornados com fogos de
artifícios estourados, que simulam as roupas utilizadas pelos
“homens-bomba” em ataques terroristas. A entrada é gratuita
ao público e mais informações podem ser obtidas pelo fone:
(15) 3251-6586.

INSCRIÇÕES PARA CURSO
GRATUITO DE JARDINEIRO

Estão abertas no Sindicato Rural Patronal as inscrições
gratuitas para o curso de Jardineiro, com foco na condução,
manutenção e reforma. O curso irá acontecer de 8 a 11 de
junho, com vagas limitadas. Mais informações no Sindicato
Rural Patronal, na Rua 11 de Agosto, nº 1.375, ou pelo fone:
(15) 3251-4320.

SEBRAE REALIZA
SEMINÁRIO GRATUITO

Dia 2 de junho, terça-feira, o Posto Sebrae de Tatuí realiza
workshop gratuito, para fortalecer a gestão das micro e
pequenas empresas, com o tema “Loja organizada vende
mais”. A atividade ocorre às 19 horas, no auditório do
Sindicato Rural Patronal de Tatuí. Maiores detalhes pelo fone:
(15) 3259-8481.

APRESENTAÇÃO DE ALUNOS DE
PIANO E MÚSICA DE CÂMARA

Na próxima terça-feira (2), às 20h30, dois alunos de
aperfeiçoamento em piano e música de câmara do Conserva-
tório de Tatuí realizam recital, que marca a conclusão dos
cursos. A apresentação ocorre no Teatro “Procópio Ferreira”,
na Rua São Bento, nº 415, com entrada franca.

DEZOITO APRESENTAÇÕES
NO CONSERVATÓRIO

No período de 15 a 20 de junho, 18 grupos pedagógicos do
Conservatório de Tatuí irão realizar onze apresentações
gratuitas, dentro da “2ª Semana de Prática de Conjunto”. Os
concertos acontecerão em diferentes horários e locais, sob
coordenação do professor Max Ferreira. Mais detalhes no
site: www.conservatoriodetatui.org.br.

IGREJA ADVENTISTA
ORGANIZA FEIRA DA SAÚDE

Neste domingo (31), a Igreja Adventista do 7º Dia irá
realizar a “Feira da Saúde” das 9 às 17 horas, nas dependên-
cias da Escola “João Florêncio”, na Praça Paulo Setúbal
(Barão), nº 21. O evento auxilia e orienta as pessoas a adotar
bons hábitos de saúde, para prevenção de doenças. A equipe
organizadora é composta de profissionais da saúde e volun-
tários.

COMUNIDADE SANTO ANTONIO
CELEBRA SEU PADROEIRO

A Comunidade Santo Antonio convida os fiéis para a
“Trezena a Santo Antonio”, que acontecerá no período de 1º
a 13 de junho, na capela dedicada ao santo, na Rua Santo
Antonio, nº 828. Todos os dias haverá missa, a partir das
19h30. Em 13 de junho, Dia de Santo Antonio, haverá missa
às 7 horas e, a partir das 19 horas, procissão com saída da
Paróquia de Santa Cruz.

SEICHO NO IE ORGANIZA
BAZAR BENEFICENTE

A Seicho No Ie de Tatuí irá promover, no dia 11 de junho,
mais uma edição de seu “Bazar Beneficente”, aberto a toda
a população tatuiana. O bazar será realizado na sede da
entidade, na Rua Alberto dos Santos, nº 455, na Vila Dr.
Laurindo, das 8 às 16 horas. Mais informações pelo fone: (15)
3251-7968.

CASAMENTO COMUNITÁRIO
NA CONCHA

Neste sábado (30), a partir das 19 horas, a Prefeitura Muni-
cipal, através do Fundo Social de Solidariedade de Tatuí (Fusstat),
realiza nova edição do “Casamento Comunitário” na Praça Anto-
nio Prado, na Concha Acústica. Na ocasião, 47 casais deverão
oficializar sua união. A cerimônia será acompanhada por fami-
liares, amigos e convidados dos noivos.

APAE INAUGURA CENTRO
DE CONVIVÊNCIA

Na quinta-feira (28), a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (Apae) de Tatuí inaugurou seu centro de convivên-
cia e assistência social. Na ocasião, os convidados foram
recebidos para um coquetel. O centro localiza-se na Rua José
Rosa, s/nº, no Jardim Wanderley.

CRECHE NO JARDIM SÃO PAUL O - No sábado (23), a
Prefeitura de Tatuí inaugurou uma creche na Rua Francisco
Manoel de Sá, no Jardim São Paulo, que deverá atender 150
crianças na faixa de quatro meses a cinco anos de idade. O
prédio tem 563 metros quadrados e a municipalidade adquiriu
também um terreno em anexo, com 323 metros quadrados, onde
foi construído um “playground” para atividades de lazer. A
secretária de Educação, Ângela Sartori, informa que a unidade
vai atender a demanda de vagas concentrada na área central e
funcionará até às 19 horas. A creche do Jardim São Paulo é a
quinta entregue desde 2013. Foram ainda inauguradas creches
na Vila Dr. Laurindo, São Conrado, Jardim Planalto e Centro.


