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Notícias extraídas com grafia original do “Jornal de Tatuhy”,
de 10 de novembro de 1929, através do arquivo de João
Padilha, doado ao Integração.

UMA BOA IDÉA
O sr. Florindo Vanni, da firma Vanni & Cia., desta praça,

deliberou offerecer annualmente um prêmio, em livros, ao
melhor alumno de cada um dos annos da nossa Escola de
Commercio “Juvenal de Campos”, como estímulo aos mais
esforçados. É uma idéa que merece applausos e foi recebida
com muita sympathia por parte da directoria e de todos os
alumnos daquelle estabelecimento de ensino.

AMIGO DO JORNAL
O sr. Gustavo Holtz teve a gentileza de mandar ao nosso

jornal meia dúzia de “Guaraná-extra”, de sua fabricação, no
dia em que a secção typographica concluía a última página.
O delicioso producto foi recebido com geral satisfação pelo
pessoal cá da casa, que o recommenda às pessoas de bom
gosto.

QUEIMADO COM PIXE
Na manhã de 5 do corrente, alguns empregados da

Companhia Telephonica estavam pintando com pixe os
postes dessa empreza, quando, de súbito, succedeu um
facto virgem para elles. O trabalhador José Fernandes, ao
mudar a substância preta de uma lata para outra, viu que a
mesma, inflammando-se, largou um jacto fumegante, que
attingiu o seu companheiro Pedro de Araújo Mello. Informado
do que se passara, o encarregado dos trabalhos da Compa-
nhia Telephonica fez remover o offendido para um quarto
particular da Santa Casa local, onde lhe foram ministrados os
curativos.

CHÁ DANSANTE
Uma commissão de senhores e senhoras da sociedade

tatuhyense vae realizar um chá dansante no Club Recreativo,
no dia 30 do corrente, cujo producto reverterá em favor dos
pobres asylados de São Lázaro. O “Jornal de Tatuhy” está ao
lado dessa cruzada incançavel de prestar auxílio aos neces-
sitados.

ALMAS PIEDOSAS
Merecem consideração aquelles que, no dia dos mortos,

na hora das orações de saudade, tiveram para com a Santa
Casa o gesto que era de se esperar de um povo bom,
transformando o “Dia de Finados” em “Dia da Caridade”. Às
exmas. sras. d.d. Annita Belluomini, Maria Vieira de Camargo
Voss, Gladys Bernardes Minhoto e Cesira Del Fiol, nossas
felicitações pelo resultado alcançado na collecta junto à
população, entregando à directoria da Santa Casa de Mise-
ricórdia a bella somma de 626$500, resultado líquido obtido
no “Dia de Finados”.

O GYMNASIO
Continuam sendo activados os trabalhos de construcção

dos alicerces para o prédio do Gymnasio Official desta
cidade. Segundo nos informaram os encarregados do servi-
ço, é possível que até março do próximo anno já se permitta
o funccionamento do primeiro anno, bem como a installação
provisória da directoria, secretaria e outras repartições ne-
cessárias.

LISTA BRANCA
Tiveram a gentileza de pagar suas assignaturas até

dezembro do anno próximo vindouro, os seguintes amigos do
“Jornal de Tatuhy”: major Martiniano José Soares, Seraphim
Vieira Miranda, José Nunes e Mário Cassemiro Martins, além
da Companhia Telephonica Brasileira.

HORIZONTAIS:
1- (Antonio ...) Um ator –

(Grand ...) Atração turística
dos Estados Unidos. 2- (...
Bilac) O poeta da “Última Flor
do Lácio” – Símio – Isolado. 3-
Cédula de dinheiro – Número
indeterminado – (Dom João
...) O rei que trouxe a corte
portuguesa para o Brasil. 4-
Elemento de composição:
Deus – Peça do jogo de xa-
drez – O herói que matou o
Minotauro. 5- Sigla do Espíri-
to Santo – (... Fernanda Cân-
dido) Uma atriz – Fama. 6-
(Nau ...) Narrativa popular
portuguesa sobre uma tra-
vessia do Atlântico em cir-
cunstâncias trágicas – sigla
do Piauí. 7- (Claude ...) Pintor
que deu origem ao
impressionismo – Escuta –
Casal. 8- Querido – Interjei-
ção de dor – Para o – A mais
conhecida ópera de Verdi. 9-
Ensejo, motivo – Engana,
atraiçoa – (Via ...) Nebulosa
que forma longa mancha
branca no escuro do céu. 10-
Marcha para trás – Que envol-
ve três firmas, pessoas, etc.
11- Fábrica de telhas e tijolos
– Procurar – Sigla do Estado
natal dos jogadores de fute-
bol Vampeta, Dida e Edílson.
12- Beiço – Mulheres más,
numa novela – Achar graça.
13- Carta do baralho – Aqui
está – (Pit ...) Cão muito feroz.
14- Sigla do Nordeste – Pe-
daço de terra endurecido – O
meio de transporte ideal para
as grandes cidades. 15- Po-
voação de índios – Cidade
paulista.

VERTICAIS:
1- (Martins ...) Poeta

neoparnasiano natural de
Santos – (... Ferraz) Outra atriz.
2- Planta medicinal – Ferida,

HORIZONTAIS:  1- Mattos,
Garantia. 2- Arroz, seta, oval. 3-
Riad, Marabá, are. 4- César, Xavier,
Ag. 5- Os, sul, Lia, eb. 6- Meado,
parar.7- Cal, siô, Magali. 8- Felipão,
tenista. 9- Erosão, Pat, rio. 10-
Rapto, relar. 11- Er, set, lua, te. 12-
AB, agonia, Abril. 13- Noé, Arósio,
aero. 14- Dali, dita, aliás. 15- Olivei-
ra, Grosso.

chaga – Forma arcaica do arti-
go “o”. 3- Animal como Tom ou
Félix, nos desenhos animados
– Conjunto de vozes – Parte do
chapéu. 4- Fruta de que se faz
o conhaque – Irmão – (A ...
Partida) A mais conhecida
música de Patativa do Assaré,
o poeta popular cearense, já
falecido. 5- A milha marítima –
(...-boca) Discussão – Zimbo
ou Tamba – Olá! 6- A explora-
ção e venda de cópias ilegais
ou reprodução de CDs, progra-
mas de computador, produtos
comerciais, etc. – Época. 7-
Preposição: lugar onde – Título
inglês de nobreza – Sigla do
antigo Instituto do Açúcar e do
Álcool – Regressar. 8- (César
...) Jogador de meio-de-campo
da seleção brasileira vice-cam-
peã mundial em 1998 – Corte
cirúrgico. 9- Apetite sexual dos
animais – Despida – (...Costa)
A cantora de “Balance” – De
outro modo. 10- Material de
construção – (... Constituciona-
lista) Movimento que irrompeu
em São Paulo e completou 82
anos no dia 9 de julho de 2014.
11- Sigla do Acre – (... Espindola)
Cantora de voz muito aguda –
(Abre-...) Um dos carros da es-
cola de samba – Nota musical.
12- Rezas feitas durante nove
dias – Amarrar – (Jorge ... Jor) O
cantor e compositor de “W/Bra-
sil”. 13- (... 9000) Norma de qua-
lidade – (... Paolo Pasolini) O
diretor do filme “Teorema” – (...
Cardoso) Uma ex-primeira-
dama brasileira. 14- (... Sertões)
Livro cujo lançamento já com-
pletou o centenário – Um salga-
dinho – Peça de madeira ou
metal usada para fazer rendas.
15- (Paulinho ...) Violonista que
lançou o CD com músicas an-
tigas de Chico Buarque – (...
Lacerda) Político brasileiro.

VERTICAIS: 1- Marcos,
Fernando. 2- Áries, cera, Boal. 3-
Trás, galope, Eli. 4- Todas, listra, IV.
5- Oz, rum, Pão, Ga. 6- Lesão,
Sordi. 7- Sax, aio, Renoir. 8- Geral-
do, petista. 9- Atavio, tal, aia. 10-
Rábia, metal. 11- AE, Pan, rua, ar.
12- Nó, reagir, abalo. 13- TVA,
Brasil, Reis. 14- Iara, alto, tiras. 15-
Alegoria, Veloso.

NOTAS E NOTÍCIAS
CURSO DE LIBRAS

A Associação Surdos de Tatuí oferece vagas para o Curso
de Libras 2015, que terá seu início no próximo dia 3 de
fevereiro. O curso será ministrado todas as terças-feiras, a
partir das 19 horas, na Escola Municipal “Tomás Borges”, no
Bairro Santa Cruz. As pessoas surdas e uma pessoa da
família não pagam. Há uma pequena mensalidade para os
ouvintes

ESTÁGIO NO SESI
O Sesi de Tatuí está com inscrições abertas para estágio

na área de Educação Física. São requisitos básicos: estar
cursando o 5º semestre de Bacharel em Educação Física e
ter disponibilidade de trabalhar aos finais de semana. Mais
informações estão disponíveis pelo fone: (15) 3205-7934.

EJA RECEBE INSCRIÇÕES
A partir do dia 19 de fevereiro, a Escola Estadual “Ary de

Almeida Sinisgalli”, na Vila Esperança, abre inscrições para
a Escola de Jovens e Adultos (EJA 2015), no Ensino Funda-
mental e Médio. Maiores informações estão disponíveis
através dos fones: (15) 3251-3993 ou 3205-2736.

BAZAR ANIMAL
Dias 15 e 16 de fevereiro, das 9 às 17 horas, na “Zalk

Marcenaria”, localizada na Rodovia Senador Laurindo Dias
Minhoto, nº 270, na saída para Sorocaba, acontece o “Bazar
Animal”. Para realizar o evento, os organizadores aceitam
todo tipo de doação, de produtos em bom estado.

ASSEMBLÉIA DAS
TESTEMUNHAS DE JEOVÁ

Dias 14 e 15 de fevereiro, a partir das 9 horas, as
Testemunhas de Jeová irão promover a Assembleia de Circui-
to “Busque a paz e empenhe-se com ela”, tendo como base
vários textos bíblicos. O discurso de abertura será com o
tema: “Jeová, a fonte da verdadeira paz”. A assembleia ocorre
no Salão do Reino de Cesário Lange, no km 41,6 da Rodovia
Mário Batista Mori (SP-141).

DENGUE EM IPERÓ
O vizinho município de Iperó registrou 206 casos de

dengue no período de julho de 2014 até agora. Desse total,
205 casos foram registrados no Bairro George Oetterer – onde
frequentemente aparecem pacientes com os sintomas da
doença – e um no centro da cidade. Algumas medidas de
emergência estão sendo tomadas e um médico especialista
foi contratado para conter o avanço da dengue.

CONCURSO NO TJ/SP
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo abriu

concurso público para 345 vagas de escrevente técnico
judiciário, com salário de R$ 3.878,07. As inscrições são
feitas pelo site www.vunesp.com.br até o dia 6 de março e a
taxa é de R$ 50. A seleção ocorrerá através de prova objetiva
e prova prática de formatação e digitação.

GRUPO DE JOVENS
COMEMORA ANIVERSÁRIO

No domingo (25), o grupo de
jovens “Amigos Pela Fé” come-
morou seu 4º aniversário, com
uma reunião de louvor, que teve
a participação de 150 jovens na
Paróquia de Santa Cruz.

Durante o encontro, os mem-
bros do grupo agradeceram a
Deus por mais um ano de mui-
tas conquistas e vitórias, com
pregação do Evangelho, exposi-

Juventude católica reunida na Paróquia de Santa Cruz.

ção do Santíssimo Sacramento,
música e alegria.

Bruno Campos, coordena-
dor deste grupo, agradeceu a
todos que auxiliaram na reali-
zação do evento e, de forma
especial, ao padre Marcos
Donizetti, que cedeu as depen-
dências da paróquia para a
reunião festiva e de louvor dos
jovens.

COMUNICADO
Centennial Brasil Torres de Telecomunicações Ltda  torna público que

requereu ao Departamento de Meio Ambiente (DEMA), Licença Prévia e de Instalação,
para a atividade de “Estação Rádio Base de Telefonia Celular” , localizada na Rod.
Senador Laurindo Dias Minhoto, Km 26 – Pq. Industrial , município de Tatuí,
conforme Processo Ambiental nº LO175/2015. E declara aberto o prazo de 15 dias
para manifestação escrita, endereçada ao DEMA.


