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SOLUÇÃO DAS CRUZADAS: 06/06/2015 - (A.M.)

HORIZONTAIS:
1- (José ...) Político do PT –

País cuja seleção de futebol
teve como técnico o campeão
mundial, Luiz Felipe Scolari. 2-
Tietê, por exemplo – Cordilhei-
ra da Rússia – Sufixo: cheio de,
relativo a. 3- Interjeição de dor
– Contenda – (Itamar ...) Ex-
presidente da República, já
falecido. 4- Cidade do Chile –
Letra grega – (... Man) Filme
com que Dustin Hoffman ga
nhou um Oscar de ator. 5- Caça
de penas muito apreciada –
Que não fala – Sigla: Departa-
mento de Águas e Esgotos. 6-
Relativo ao ouvido – O ministé-
rio que Antonio Palocci ocupou
no governo de Luiz Inácio Lula
da Silva. 7- Denominação – (...
Alckmin) Governador de São
Paulo. 8- Abreviatura: doutora
– forma reduzida do Federal
Reserve, o Banco Central dos
EUA – Ache graça – Debaixo
de. 9- Relativo ao rei do carna-
val – Máximo, supremo. 10- (...
Gabriela) Uma apresentadora
de TV – (Jean ...) escritor fran-
cês, autor do romance “O Mila-
gre da Rosa”. 11- Apelido femi-
nino – Cordeiro – (popular) Fla-
grante. 12- Contração: “de” com
“ele” – Para o – Agravamento
do estado de saúde. 13- Dis-
parar – Tagarelice – Poeira.
14- Outra vez! – (Barra do ...)
Município fluminense – Avião
russo de combate. 15- Minis-
tério ocupado por Renato
Janine Ribeiro, no governo da
presidente Dilma – (... Tavares)
Rodovia do Estado de São Pau-
lo.

HORIZONTAIS: 1- Silva, are,
opaca. 2- Ovo, Coréia, Brad. 3- Nó,
ministro, anã. 4- Pança, anfíbio. 5-
Aposta, senil. 6- Esse, pia, RDA. 7-
Ursa, Secreta, ré. 8- Sue, Pereira,
gás. 9- Ás, Segunda, demo. 10-
Set, ato, muro. 11- Meira, Marisa.
12- Hussein, manar. 13- Ora,
Adoniram, cá. 14- Rami, Ateneu,
sic. 15- Aloés, ama, Sandy.

VERTICAIS: 1- Sônia, usar,
hora. 2- Ivo, Perus, mural. 3- Ló,
posse, Sésamo. 4- Massa, Seis, i.e.
5- Acinte, pétrea. 6- Onça, seg.,
aída. 7- ária, perua, nota. 8- Rês,
Vicente, nem. 9- Eita! Árido, mina.
10- Arns, era, maré. 11- Oferta,
Manaus. 12- PB, inda, Duran. 13-
Arábia, gerir, Sn. 14- Canil, Ramos,
Cid. 15- Adão, peso, Aracy.

VERTICAIS:
1- (Carlos ... de Andrade)

Poeta – (... de Deus) Filme que
foi grande sucesso do cinema
nacional. 2- Três, em algaris-
mos romanos – Pedaço de pau
cortado em toras – Divisão de
um jogo de vôlei. 3- Sigla de
Rondônia – Em posição supe-
rior – Praia da Califórnia, nos
EUA. 4- (... Willis) Ator do filme
“Meu Vizinho Mafioso” – Nociva
– (... Hobsbawn) Autor da auto-
biografia “Tempos Interessan-
tes”. 5- (... Gaspar Dutra) Um
presidente brasileiro – (Juiz de
...) Cidade mineira – Membro
da ave. 6- Ácido existente na
urina humana – Duplicar, ligan-
do. 7- A letra muda – Rapaz que
age como criança – Deus dos
pastores. 8- Lavatório – Tema
das músicas de Dorival
Caymmi – Sinhô – Nome de 12
papas. 19- (... Sertões) Livro
básico sobre o Brasil que com-
pletou110 anos em 2012 – Farra
– Casal. 10- A única ópera de
Beethoven – Pedir (cigarro) a
alguém. 11- Deus escandinavo
– Atração para os surfistas – (...
Menezes) Uma atriz. 12- Em-
pregar – Compaixão – (... Ver-
melha) Romance de Jorge
Amado. 13- Glândula sexual
que produz gametas e segrega
hormônios – Maiô de homem,
muito sumário – Pedra de mo-
inho. 14- Órgão de informações
dos EUA – Mastigar e engolir –
Benefício pago ao trabalhador
de empresas privadas. 15- (...
Brizola) Um político, já falecido
– Um time grande de futebol do
Rio.

NOTAS E NOTÍCIAS
FESTA JUNINA

NA VILA DR. LAURINDO
Neste sábado (13), às 19 horas, a Paróquia de Nossa

Senhora das Graças, na Vila Dr. Laurindo, organiza em seu
Centro de Eventos uma festa junina, com barracas de doces,
bebidas e salgados e também danças típicas, com grupos
locais. O cantor Xonado de Goiás irá se apresentar no local. A
renda será revertida em prol das obras e projetos sociais da
igreja.

PEÇA TEATRAL
NO CONSERVATÓRIO

Neste sábado (13), às 20h30, no Teatro “Procópio Ferreira”,
do Conservatório, será apresentado o espetáculo teatral
“Cimbelino 21: um Ensaio”, do dramaturgo Marcos Barbosa,
com a direção de Marcos Caresia. A encenação será feita pelo
Grupo Jovem de Teatro do Conservatório de Tatuí, com entrada
franca.

PONTO MIS EXIBE
FILMES NO MUSEU

O curta-metragem “Dona Cristina Perdeu a memória” e o
longa “Antes que o mundo acabe” são as atrações audiovisuais
deste mês oferecidas pelo projeto “Ponto MIS”, do Museu da
Imagem e do Som. As sessões ocorrem de terça-feira a domin-
go, às 9 e 14 horas, no Museu Paulo Setúbal de Tatuí, na Praça
Manoel Guedes, nº 98. Mais informações estão disponíveis pelo
fone: (15) 3251-4969.

“TATUÍ OPEN DE DARDOS”
OCORRE EM JULHO

Estão abertas inscrições para o “7º Tatuí Open de Dardos”,
que será realizado no próximo dia 4 de julho, a partir das 10h30,
no Grando Sports, na Vila Santa Luzia. A organização é do Tatuí
Clube de Dardos e a inscrição custa R$ 25,00. Os dois melhores
na competição, nas categorias masculino e feminino, se clas-
sificam para as finais da Liga São Paulo de Dardos, em setem-
bro.

ARRAIÁ SOLIDÁRIO
EM PROL DOS IRMÃOS DE RUA

Dia 25 de julho, a partir das 19 horas, irá acontecer o “Arraiá
Solidário” em prol da Casa de Apoio aos Irmãos de Rua São
José. Os recursos obtidos serão revertidos para essa institui-
ção, que atende moradores de ruas e pessoas carentes. A
festividade será realizada na Rua José Rosa, nº 46, ao lado da
APAE, no Jardim Wanderley.

FESTA DO BEMFICA
Nesta sexta-feira (12), sábado (13) e domingo (14), a Prefei-

tura de Tatuí, através da Secretaria da Educação, Cultura e
Turismo, promove a “Festa do Bemfica – O São João de Tatuí”
na Praça da Matriz. A festa junina acontecerá das 16 às 22 horas
e deverá reunir todas as escolas municipais. Na sexta-feira, a
abertura ocorre às 18 horas. Haverá dança de quadrilhas juninas,
concurso para eleger “miss e mister caipirinha”, atrações musi-
cais e 26 barracas com brincadeiras e comidas típicas. Cada
escola cuidará de uma barraca e toda a renda será revertida para
as associações de pais e mestres.

FESTIVAL DE
MÚSICA DO SESI

Estarão abertas, no período de 15 de junho a 31 de julho, as
inscrições para o “6º Festival Sesi de Música”, concurso
direcionado aos trabalhadores da indústria do Estado de São
Paulo, nas categorias música inédita: composição (com letra e
música brasileiras) e música não inédita: interpretação (músi-
cas já gravadas, editadas e comercializadas). O festival será
realizado de 28 a 31 de outubro de 2015, no Sesi de São José
dos Campos. Os interessados devem acessar o
site www.sesisp.org.br/cultura, baixar o regulamento e os for-
mulários e enviá-los pelos Correios, com a documentação
solicitada. Os classificados para a final em primeiro, segundo e
terceiro lugar receberão, respectivamente, R$ 8 mil, R$ 5 mil e
R$ 3 mil.

SEBRAE E BANCO DO POVO
EM NOVOS ENDEREÇOS

A Prefeitura de Tatuí informa que desde a segunda-feira (8),
o Sebrae e o Banco do Povo atendem a população em novos
endereços. A unidade do Sebrae passa a funcionar no mesmo
prédio da Associação Comercial, na Rua 15 de Novembro, nº
491, 1º Andar, com o fone: (15) 3305-4832. E o Banco do Povo foi
transferido para o prédio onde funciona o Posto de Atendimento
ao Trabalhador (PAT), na Rua Professor Adauto Pereira, nº 352,
com o fone: (15) 3251-2727.

VESTIBULINHO DAS
ESCOLAS TÉCNICAS

Os candidatos inscritos no vestibulinho das Escolas Técni-
cas Estaduais (Etecs) para o 2º semestre de 2015 podem
conferir a lista de locais do exame no site: www.vestibulinho
etec.com.br. A prova acontece neste domingo (14), às 13h30,
com quatro horas de duração. Os portões das escolas serão
abertos às 12h30 e fechados às 13h30. Após esse horário, não
será permitida a entrada de nenhum candidato. Para fazer a
prova, é preciso levar caneta esferográfica de tinta preta ou azul,
lápis preto nº 2, borracha, régua e um documento de identidade
original, com foto. O gabarito oficial da prova será divulgado no
dia 14, a partir das 18 horas, no site acima. Maiores informações
são obtidas pelo fone: 0800-772-2829.

Notas extraídas com grafia original do “Jornal de Tatuhy”,
de 9 de março de 1930, através do arquivo de João Padilha,
doado ao Integração.

CINEMA SYNCHRONIZADO
Segundo nos communicou o sr. Wladimir Luketin,

emprezario do Cine Theatro São Martinho, deverá ser installado
neste theatro, até o mez de maio próximo, o apparelho de
films synchronizados. Esta notícia deverá alegrar aos aman-
tes do cinema, que irão encontrar mais encantos nas exhibições.
Ao sr. Wladimir, enviamos parabéns pelo seu espírito de
iniciativa.

GUARDA NOCTURNA
A convite do sr. dr. Syrius de Almeida, delegado de polícia

nesta cidade, houve hontem na Delegacia de Polícia uma
reunião, com o fim de estudar as primeiras providências para
organização da Guarda Nocturna. Ficou deliberado formar-se
uma commissão composta pelos srs. Nicolau Sinisgalli,
prefeito de nossa cidade, Affonso de Arruda Campos, José
Ortiz de Camargo, Carlos Orsi, João Padilha, Ernesto Lalau
Amadei, Ignácio Villa Nova e José Pinotti, para, sob a
presidência do primeiro, administrar a nova sociedade. A
parte técnica da Guarda Nocturna ficará a cargo do dr.
Delegado de Polícia. Cada membro irá angariar sócios contri-
buintes para a formação da sociedade. A taxa será de 10$000
mensais para os negociantes e de 5$000 para os particulares.

AGÊNCIA FORD
Os srs. Nunes & Oliveira informam-nos que transferiram a

agência Ford desta cidade da Rua 11 de Agosto para a 13 de
Maio, 628, esquina com a Rua Prudente de Moraes.

FUTEBOL
Chegarão ainda hoje a Tatuhy os valorosos jogadores do

3º Batalhão de Itapetininga, com o fim de disputar uma partida
amistosa com os quadros da Associação Athletica XI de
Agosto. O jogo preliminar terá começo às 15 horas. Trata-se
de uma partida interessante, que deve despertar vivo
enthusiasmo, visto que o club visitante é o campeão da visinha
cidade.

BISPO DIOCESANO
De passagem para Porangaba, onde foi em visita pastoral,

esteve nesta cidade, no dia 4 do corrente, s.exc.revma.d.
José Carlos de Aguirre, bispo da Diocese de Sorocaba.

EXCURSÃO POLÍTICA
Estamos informados que numerosos chefes políticos e

amigos do dr. Júlio Prestes tratam de organizar uma excursão
da zona sul paulista ao Rio de Janeiro, com o fim de
apresentar saudações ao eminente estadista e assistir a sua
investidura ao cargo de Presidente da República. A grande
comitiva, que viajará em trens especiaes, da Sorocabana e da
Central, deverá chegar ao Rio no dia 14 de novembro.
Certamente a idea desta excursão vae despertar muito
interesse e notável enthusiasmo, pois a homenagem que se
intenta prestar é justa, como prova de reconhecimento pelos
bons serviços que dr. Júlio Prestes realisou e continuará
realisando em proveito desta zona.

OBRAS PÚBLICAS
A nossa Prefeitura, que não tem poupado esforços para

embellezamento de nossas ruas e praças, está continuando
a renovação das calçadas da Rua 13 de Maio, atacando os
serviços actualmente no ponto que faz esquina com a Rua 11
de Agosto.

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TATUÍ-SP.
EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 4002715-64.2013.8.26.0624 - Assunto: Despejo Por Falta
de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel  - Requerente: Vivian
de Campos Bueno da Cruz Galvão - Requerido: Bruna Fernanda Falci Dias

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 4002715-
64.2013.8.26.0624

O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Tatuí, Estado de São Paulo,
Dr. Miguel
Alexandre Correa França, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a Bruna Fernanda Falci Dias, CPF 428.537.398-05, RG 40.259.422-
8, que lhe foi proposta uma ação de Despejo Por Falta de Pagamento Cumulado Com
Cobrança por parte de Vivian de Campos Bueno da Cruz Galvão, alegando em síntese
que mantêm contrato de locação escrito, relativo ao imóvel localizado na Av. Firmo
Vieira de Camargo, 552-B, fundos, centro, Tatuí/SP, por tempo determinado e com
aluguel mensal de R$ 650,00, o qual não vem sendo pago pela ré há 6 meses. Foi
deferido pedido liminar de despejo, com prazo de 15 dias para desocupação,
condicionada à prestação de caução. Prestada a caução, e expedido mandado, pelo
Sr. Oficial de Justiça foi certificado que não encontrou a ré ou quem estivesse ocupando
o imóvel. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO , por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta.
Não sendo contestada a ação, presumir-seão aceitos, pela ré, como verdadeiros, os
fatos articulados pela autora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS . Dado e passado nesta cidade de Tatui, aos 27 de maio
de 2015.

MIGUEL ALEXANDRE CORREA FRANCA. - Juiz de Direito
13/20


