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Notícias extraídas com grafia original do “Jornal de Tatuhy”,
de 8 de dezembro de 1929, através do arquivo de João
Padilha, doado ao Integração.

NOVA ILLUMINAÇÃO
Foi hontem inaugurada a nova illuminação da Praça Coronel

Fernando Prestes (Largo da Matriz). Deve-se mais essa
grande demonstração de progresso urbano aos esforços do sr.
Nicolau Sinisgalli, honesto Prefeito Municipal , que não tem
poupado trabalhos para dotar Tatuhy de importantes innovações.
A Praça Cel. Fernando Prestes ficou amplamente clara e seu
aspecto agrada pela uniformidade dos elegantes postes e pela
disposição das innumeras lâmpadas. A “Companhia Luz e
Força de Tatuhy” é digna de elogios pelo modo artístico por que
fez a installação da luz, e o sr. Nicolau Sinisgalli dos nossos
muitos applausos, pelo excellente programma que desenvolve
em prol desta localidade.

ESTUDANTES EM FÉRIAS
Já se encontram nesta cidade, em goso das férias de

verão, nossos intelligentes conterrâneos: senhorinhas Nelly
Nunes, Maria Eunice Loureiro Gama, Nadir Camargo Barros,
Annita Holtz, Cacilda Sá, Maria do Carmo Almeida, Benedicta
Carneiro da Silva, Carmem Rocha, Marina Cezar de Camargo,
Affonsina Vanni, Celina Arruda Stein, Maria Orsi, Eulália de
Camargo, Adalgiza de Almeida e Lazara de Salles Pereira e
os jovens José Carlos e Paulo Holtz, Erasmo de Campos,
Oscar Hoffmann, Cícero Arruda Stein, Naul Fiuza, Aroldo
Costa Bastos, Isaac Ferman, José Celso Nogueira, Murillo e
Mauro Loureiro Gama, alumnos de diversas escolas do
nosso Estado.

SOCIETÁ ITALIANA
A eleição realisada no dia 1º do corrente, para escolha da

nova directoria desta sociedade, apresentou o seguinte
resultado: Presidente – Miguel Orsi, Vice-Presidente – João
Liberatoscioli, 1º Secretário – Guilherme Porta, 2º Secretário
– Humberto Orsi, Thesoureiro – José Vanni.

ENGENHO ARRUDA
O sr. José de Arruda Campos, tendo feito a invenção de

um novo modelo de engenho de canna, capaz de produzir 600
litros de caldo por hora, movido por um só animal, apresentou
plantas e descripção à “D. Geral de Propriedade Industrial”,
que foi publicada no “Diário Official da União” de 7 de
setembro de 1929. Tendo transcorrido o praso legal para
apresentação de quaesquer reclamações a respeito do
pedido de privilégio intentado, conclue-se que, em breves
dias, o inventor estará de posse de sua patente de invenção
perfeitamente legalisada. Dessa forma, o sr. José Arruda
Campos será, em breve, o fabricante de sua aperfeiçoada
invenção, o “Engenho Arruda”, que se tornará o rei dos
engenhos, pela sua elevada producção e pequeno dispêndio
de força animal.

NASCIMENTO
O sr. José Pires Corrêa e sua exma. esposa, d. Maria

Corrêa Mattos, têm seu lar augmentado desde o dia 1º do
corrente, com o nascimento de um filho, que recebeu o nome
de Jair.

NA CIDADE
Acompanhado de sua esposa, d. Felizarda Vieira de

Camargo, encontra-se nesta cidade, em goso de férias, o
professor Celso Vieira de Camargo, das Escolas Reunidas
de Cesário Lange e nosso dedicado correspondente ali. E
depois de ter feito estágio no 4º Batalhão de Caçadores de
São Paulo, onde prestou exames, sendo approvado com
notas distinctas, já se acha nesta cidade, reassumindo o
cargo de instructor do nosso Tiro de Guerra, o sr. sargento
Henrique Camillo Marinho. Agradecemos a visita que nos fez.

NOVOS EDUCADORES
Perante as autoridades de Itapetininga, directores, lentes

e professores das Escolas Normal, Complementar, Escolas
Modelo “Peixoto Gomide”, de Pharmacia e Odontologia e de
Commercio, além de uma numerosa assistência, receberam
hontem, naquella cidade, os seus diplomas de professoras
normalistas as nossas distinctas conterrâneas, senhorinhas
Lygia Vieira Camargo, filha do sr. Firmo Vieira de Camargo,
presidente da Câmara Municipal desta cidade, Helena
Hoffmann, filha do saudoso João Hoffmann e de d. Brisabella
Hoffmann, proprietária aqui residente, Cacilda Rodrigues de
Almeida, filha do sr. Antonio Rodrigues de Almeida, que foi
commerciante aqui por muitos annos, e Maria do Carmo
Rocha, filha do sr. tenente Arlindo Rocha, residente em
Itapetininga. Aos novos educadores, desejando muita felici-
dade na carreira que vão encetar, apresentamos os nossos
votos sinceros para que, como tatuhyenses, continuem
prestando à nossa Pátria o mesmo serviço que seus antigos
conterrâneos prestaram e outros continuam prestando, na
educação dos nossos pequenos.

HORIZONTAIS:
1- (Luiz Felipe ...) Um técni-

co de futebol brasileiro – O
pavio da bomba. 2- Gigante
mitológico – (... Paula Arósio)
Uma atriz – Cilada. 3- Elemen-
to de composição: ombro –
(Denise ...) Outra atriz – O fun-
dador do Estado soviético. 4-
Combinação de “em” com “a”
– (... Veloso) Cantor e compo-
sitor – (Marquês de ...) Roman-
cista cujos personagens se
comprazem com o sofrimento
alheio. 5- (Cláudio ...) Um ator
– Disco do artista citado em 4
horizontal – (... it Be) Sucesso
dos Beatles. 6- (... Senhoria)
Forma de tratamento – Dá –
Nociva. 7- Sacola – Destaque
da Copa do Mundo de 2002, e
foi para o Milan, da Itália. 8- Em
que lugar – A cidade da Torre
Eiffel – Pedra preciosa, de cor
vermelha. 9- País cuja capital é
Adis-Abeba – Chácara. 10-
Trunfo – Grande – Estado do
Nordeste. 11- Então – Sigla da
Associação Cristã de Moços –
Reinado. 12- (Sem ... nem bei-
ra) Muito pobre – (A Volta ao
Mundo em ... Dias) Livro de
aventuras de Jules Verne –
Letra grega. 13- Muito irritado –
(Sinhozinho ...) Personagem
de Lima Duarte na novela “Ro-
que Santeiro”, da Rede Globo
– Junto de. 14- Haste de planta
– Adivinhar – Um crustáceo.
15- Um time de futebol
paraguaio que foi campeão da
Taça Libertadores da América
– (Cem Anos de ...) Romance
do Prêmio Nobel Gabriel
Garcia Márquez.

HORIZONTAIS:  1- Bala, ca-
sas, Pepe. 2- Otan, Olavo, ateu.
3- Luta, aquém, Lear. 4- Ômega,
Uns, barro. 5- Rússia, Don. 6-
Pi, amém, Pasquim. 7- IPM,
aliar, surdo. 8- Réus, ósseo,
Eros. 9- Assar, Tasso, olé! 10-
Ipanema, Ísis, or. 11- Tio, ado-
tar. 12- Assis, tié, olear. 13-
Rain, sarna, Lili. 14- Ruth, aleta,
Enem. 15- Eloá, laser, soma.

VERTICAIS:  1- Bolo, Piraí,
arre! 2- Atum, Ipesp, Saul. 3-
Later, musa, sito. 4- Anágua,
Santinha. 5- Asma, Reis. 6- Côa,
selo, mó, sal. 7- Alquimista, tala.
8- Sauna, asa, Aires. 9- Aves,
presidente. 10- Som, da, osso,
Aar. 11- Boss, oito. 12- Palan-
que, Salles. 13- Éter, urro, rei-
no. 14- Pear, ídolo, além. 15-
Euro, Moser, rima.

VERTICAIS:
1- (Sharon ...) Atriz do filme

“Invasão de Privacidade” –
(Peão de ...) A grande festa que
acontece em Barretos (SP). 2-
(Em ...) No alto – (Ronnie ...) O
“Pequeno Príncipe” da jovem
guarda – Retirar-se. 3- Elemen-
to de composição: ouvido –
Forma – Cidade paranaense.
4- Tecido quente – (... & Planeta
Urgente) Um programa humo-
rístico da Rede Globo – (...
Smith) Economista escocês.
5- Ato burlesco – Tanajura –
Sigla da Organização para a
Libertação da Palestina. 6-
Raridade – Escasso – Olá! 7-
Congênito – O ritmo mais fala-
do que cantado – (Pense em ...)
Antigo sucesso da dupla Lean-
dro e Leonardo. 8- Letra da
palavra “migalha” – Linguagem
coloquial – Semelhante. 9-
Pássaro insetívoro – Caminho
– Desprezível. 10- O estrôncio,
em química – As do Havaí atra-
em surfistas de todo o mundo
– O meio. 11- Abreviatura: tele-
fone – Fonte de luz e calor –
Facção religiosa. 12- (... Ele-
mentares) Livro de poemas de
Pablo Neruda (1954) – (...
Esteves) Mais outra atriz – Nota
musical. 13- Um dos Códigos
– Mais um – (... Moreira) Um
jornalista, que foi apresenta-
dor do “Fantástico”. 14- A mes-
ma coisa – (... Seidl) Atriz do
filme “Eu”, com Tarcísio Meira –
(Ponta ...) Cidade do Mato Gros-
so do Sul. 15- (Fundo ... Interna-
cional) Organismo financeiro
que concede empréstimos –
Macaco.

NOTAS POLÍTICAS
MANU TERCEIRIZA
ESTACIONAMENTO

O prefeito José Manoel
Corrêa Coelho (Manu) pre-
tende terceirizar – e cobrar –
o estacionamento no centro
da cidade. A Concorrência
Pública nº 001/2015 prevê a
outorga de concessão do es-
tacionamento no centro e a
obrigação de implantação e
manutenção de sinalização.
Os envelopes serão abertos
no dia 20 de março, às 10
horas. Esta prática adminis-
trativa já foi tentada pelo ex-

prefeito Ademir Borssato,
sem êxito, nos início dos anos
2000.

LÍDER PEDE RENÚNCIA
Na terça-feira (24), na ses-

são ordinária da Câmara
Municipal, o vereador Fábio
José Menezes Bueno
(PROS) apresentou, por es-
crito, seu pedido de renúncia
à função de líder do prefeito
no Poder Legislativo. A notí-
cia causou estranheza aos
vereadores, já que Fábio
Menezes ocupava o posto de
defensor das ações do prefei-

to Manu na Casa de Leis há
menos de seis meses.

ANDREOLI ASSUME
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

O secretário municipal de
Infraestrutura, Nilton Raposo
(foto), deixou o cargo na últi-
ma semana. Segundo cons-
ta, ele irá se dedicar às ativi-
dades do setor cerâmico no
Estado do Paraná. Nilton foi
o quarto a dirigir a Secretaria
de Infraestrutura, em 26 me-
ses de administração do pre-
feito Manu. Para seu lugar,
segundo informações extra-
oficiais, de forma interina, está

o funcionário público Paulo
Andreoli.

DINHEIRO DO FUNDEB
Na terça-feira (24), na ses-

são da Câmara de Tatuí, o
vereador André Norbal (PT)
requereu da Prefeitura infor-
mações sobre a utilização
dos recursos do FUNDEB
(Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e Valorização dos
Profissionais da Educação),
nos anos de 2013 e 2014. O

edil quer saber onde e como
o dinheiro foi aplicado.

HOMENAGEM A CLEIDE ORSI
Na segunda-feira (23), o

vereador Márcio Antonio de
Camargo (PSDB), o Márcio
do Santa Rita, protocolou na
Câmara Municipal um proje-
to de lei que denomina de
“Professora Cleide de Olivei-
ra Orsi” a escola municipal
em construção no Jardim
Santa Rita de Cássia, com
recursos do Governo do Es-
tado. Cleide, que faleceu no
ano de 2011, foi professora e
diretora de ensino e uma das
principais lideranças da Re-

novação Carismática Católi-
ca de Tatuí.

CONVENÇÃO DO PSDB

Convenção será no dia Inter-
nacional da Mulher. O PSDB
lançará uma candidata em
2016?

O PSDB de Tatuí realiza
sua convenção municipal no
dia 8 de março, domingo, a
partir das 9 horas, nas de-
pendências da Câmara Mu-
nicipal. Os tucanos devem
reconduzir para mais um
mandato como presidente o
ex-prefeito Luiz Gonzaga
Vieira de Camargo. Na con-
venção, devem ser também
apresentados os novos
filiados. As diretrizes do
PSDB para as eleições mu-
nicipais de 2016 também

devem ser discutidas na con-
venção.

BOSSOLAN FAZ DENÚNCIA
Na terça-feira (24), o vereador Alexan-

dre Bossolan (DEM) fez uma denúncia na
tribuna da Câmara Municipal. Ao comen-
tar gastos do Departamento de Comuni-
cação da Prefeitura, o parlamentar citou
que o contrato com a empresa Nesh, de
filmagem, foi renovado em 2014, no valor
de R$ 78.708,00. A Nesh e o prefeito
Manu enfrentam uma Ação Civil Pública
no Fórum local pelo contrato celebrado
ainda no ano de 2013.


