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CASAMENTOS
Em noite de 17 do corrente mez, realizou-se o enlace

nupcial do sr. Ivo Zani, estimado negociante nesta praça, com
a exma. senhorinha Cacilda Grazzia, filha do finado Benedicto
Grazzia e de d. Etelvina Grazzia. Foram paranymphos no acto
civil e religioso o sr. Alexandre Salum, por parte do noivo, e o
sr. Octaviano de Oliveira, por parte da noiva. Realizou-se em
18 do corrente, à noite, o casamento do sr. professor Job
Ayres Dias com a exma. senhorinha, professora Sílvia Lourei-
ro Gama, filha do finado Theophilo de Andrade Gama e da
professora, d. Anésia Loureiro Gama.  Foram paranymphos da
noiva, no acto civil, o sr. dr. Numa Carvalho e d. Ette de Salles
Gomes Carvalho, e do noivo, o revmo. padre dr. Leopoldo
Ayres e a senhorinha Júlia Ayres. Paranympharam o acto
religioso, pela noiva, o sr. Maurício L. Gama e a senhorinha
Marietta Rosas, e por parte do noivo, o sr. d. Durval Acioly e
d. Adelina Acioly. Tanto no primeiro, como no segundo dos
enlaces, todos os convidados foram gentilmente obsequiados
pelas Famílias Zani e Grazzia e Loureiro Gama, respectiva-
mente.

GOZANDO AS FÉRIAS
À enorme lista que já publicamos, temos a accrescentar

hoje mais os nomes dos nossos presados conterrâneos,
senhorinha Regina Pereira Machado, filha do sr. Benedicto P.
Machado, Maria, Maninha, Filó e José Magaldi, filhos do
saudoso Antonio Magaldi, Henny Hoffmann, filha do sr. Flávio
Hoffmann, Collector Estadual nesta e nosso bom assignante,
e sr. Galdino Vieira da Silva, recentemente promovido para o
4º anno do Gymnasio do Estado.

CLUB TATUHYENSE
Realizou-se no dia 15 do corrente, segundo communicação

que nos foi feita, a eleição da nova directoria do Club Tatuhyense,
sendo appurado o seguinte resultado: sr. Joaquim Assumpção
Ribeiro (presidente), sr. Eugênio Pereira (vice-presidente), sr.
Antonio Pereira Fiuza (1º secretário), sr. Francisco Oscar
Bergami (2º secretário), sr. Laudelino do Amaral Campos
(thesoureiro) e sr. Oscar Silveira da Mota (orador). Para a
commissão de contas, foram eleitos os seguintes srs.:
coronel Cândido José de Oliveira, Benedicto Pereira Machado
e dr. Honor Rocha. Uma boa directoria, como se vê, capaz de
contribuir com novos surtos de prosperidade para o Club
Tatuhyense. Segundo é praxe, a posse de todos esses novos
directores será promovida à meia noite do dia 31 do corrente
mez, havendo para isso uma bem organisada partida dansante.
Daremos opportunamente novas notas desta solemnidade.

DIPLOMA HONROSO
Nosso presado amigo e assignante, sr. Benedicto Vidal da

Costa, mostrou-nos há dias um diploma conferido aos Irmãos
Costa, proprietários do “Café Sant’Anna”, com torrefacção à
Rua 15 de Novembro, nº 291, nesta cidade, pelo Instituto
Agrícola Brasileiro, do Rio de Janeiro. É um grande diploma de
honra, pela excellencia dos seus productos expostos. Por
essa justa consideração, nossas felicitações.

MELHORAMENTOS
Já tivemos tantos melhoramentos que perderíamos a

conta, não fôra o cuidado de termos tomado as nossas notas:
novos postes de illuminação pública na Praça Cel. Fernando
Prestes, o canal-galeria mandado construir pela nossa opero-
sa Prefeitura, para o escoamento das águas da parte baixa da
cidade, e a estupenda “Radiola”, de propriedade do dr. Gualter
Nunes, um apreciador de tudo quanto diga ao progresso.
Enfim, são tantos, já do conhecimento público, e que dispen-
sam recapitulemos. O que desejamos dizer agora é isto:
segundo opiniões acceitaveis, possivelmente os nossos
excellentes Clubs Tatuhyense e Recreativo XI de Agosto
serão melhorados no próximo anno, com a installação de
“Radiolas”, cada qual com a sua, para contentamento geral de
todos os associados. Que isso aconteça, são os nossos
“radiantes” votos.

NOTAS POLÍTICAS
INQUÉRITO POLICIAL

A Polícia Civil de Tatuí apu-
ra, através do Inquérito Policial
nº 145/2015, se houve calúnia
e ameaça contra o prefeito
Manu (foto). Devem ser ouvi-
dos sobre o assunto na terça-
feira (17), às 10 horas, na De-
legacia, os vereadores Márcio
do Santa Rita, Dione Batista,
Alexandre Bossolan e Júnior
Vaz. Em fevereiro, segundo
consta, os quatro parlamenta-
res foram até o Paço Municipal

para verificar alguns proces-
sos licitatórios da Prefeitura e
ali teria acontecido uma dis-
cussão com o prefeito.

SECRETÁRIO LUCENA

Na sexta-feira (6), o deputado federal Roberto de Lucena (PV),
secretário estadual de Turismo, recebeu em seu gabinete, em
São Paulo, o vereador Júnior Vaz (PSDB). Na pauta, a discussão
de recursos e de uma possível parceria para a elaboração do
“Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico de Tatuí”. Lucena
acenou com a possibilidade da Universidade de São Paulo
(USP) participar da elaboração deste documento, em parceria
com o município.

SAMUEL EM MINAS E ENERGIA
O deputado federal Samuel

Moreira (PSDB) deu início aos
seus trabalhos em Brasília com
força total. Na Câmara Fede-
ral, ele é membro titular da Co-
missão de Minas e Energia e
membro suplente da Comis-
são de Viação e Transportes e
da Comissão Especial da Re-
forma Política, criada no início
do mês de fevereiro pelo presi-
dente da Casa, deputado
Eduardo Cunha (PMDB/RJ).

TATUIANO NOMEADO EM BRASÍLIA
Dia 12 de fevereiro, o Diário

Oficial da União publicou a
nomeação de Pedro Sérgio
Dias da Rosa (foto) como Se-
cretário Parlamentar, função
que o político tatuiano exercerá
junto ao gabinete do deputado
federal Samuel Moreira
(PSDB). Pedro, recentemente,
acompanhou o deputado em
sua visita a várias cidades da
região, como: Tatuí, Cesário
Lange, Boituva, Iperó e
Cerquilho, onde o parlamentar
reuniu-se com autoridades e
lideranças.

HOMENAGEM A ELZE VANNI
Tramita nas comissões da

Câmara Municipal um projeto
de lei, de autoria do vereador
Márcio Antonio de Camargo, o
“Márcio do Santa Rita” (PSDB),
que presta homenagem a Elze
Vanni, comerciante e filantropa
tatuiana, que morreu aos 85
anos, no dia 21 de setembro
de 2013. Pelo projeto de lei,
Elza será a patrona de uma
creche municipal em constru-
ção no Bairro Tanquinho, ao
lado do Jardim Santa Rita de
Cássia.

USO DE ANIMAIS EM RITUAIS
Um projeto de lei de autoria do vereador José Franson (PT), em
tramitação na Câmara Municipal, proíbe a utilização, mutilação
ou sacrifício de animais em rituais ou cultos, realizados em
estabelecimentos fechados ou logradouros públicos, que te-
nham finalidade mística, iniciática, esotérica ou religiosa, bem
como em práticas de seitas, religiões ou congregações de
qualquer natureza. O projeto ainda não tem data para ser votado
em plenário.

HORIZONTAIS:
1- (... eleitoral) Horário obri-

gatório na rádio e na televisão
em épocas de eleição – Ir pe-
los ares. 2- Aqui está – Peça
vital do automóvel – (Tarcísio
...) Um ator. 3- Isolado – Saté-
lite de Júpiter – Gostar muito
de – Psiu!. 4- Casa legislativa
federal – Clima – Órgão de
espionagem dos Estados
Unidos. 5- O esporte de
Fernando Meligeni – (...
Matheus) Ex-governadora do
Rio de Janeiro. 6- O tipo físico
de Jô Soares e Fausto Silva –
(... Palmas) Capital da ilha da
Grande Canária – Que lhe
pertence. 7- (... Sharif) Ator do
filme “Lawrence da Arábia” –
(Franklin ... Roosevelt) O pre-
sidente que levou os Estados
Unidos a entrarem na Segun-
da Guerra Mundial – (...
Pitanguy) Cirurgião plástico
brasileiro. 8- Nociva – Adicio-
nal cobrado sobre um preço
tabelado quando a procura
supera a oferta – Assento –
Sigla de Alagoas. 9- Época –
Guarda, castrado, dos haréns
– O Presidente da República.
10- Decifrar – Elemento de
composição: igual – Adminis-
trar. 11- (... Azeredo) Um políti-
co – (José ...) Senador paulista.
12- Saudação telefônica – (...
Matin) Jornal francês –
Sonante. 13- Nota musical –
(...-Abeba) Capital da Etiópia –
Abreviatura: sem data – O Sol,
no antigo Egito. 14- (... Sérgio)
Um técnico de futebol – Enfei-
tar – Pronome reverencioso.
15- Burro – O conjunto de cida-
dãos que tem missão especi-
al de eleger, políticos por exem-
plo.

HORIZONTAIS: 1- Eddie, Olga,
José. 2- Loa, setembro, oi! 3- Zé,
apito, cega. 4- Preto, calha. 5- Peito,
Romário. 6- Fardo, cotar, aro. 7-
Etna, moringa, MS. 8- Ira, cal, CSA,
Los. 9- Ti, botijão, mono. 10- Oca,
lírio, Boris. 11- Insônia, páreo. 12-
Catai, Milan. 13- Alda, later, se. 14-
Já, sessenta, pai. 15- Urna, Ápia,
ruína.

VERTICAIS:  1- Elza, feito, caju.
2- Doe, Patrícia, ar. 3- Da, perna,
anta. 4- Árida, salsa. 5- Espeto,
colóide. 6- Eito, Matin, asa. 7- Otto,
colírio, SP. 8- Léo, ror, jia, lei. 9- GM,
boticão, maná. 10- ABC, manso,
Pitt. 11- Recarga, balear. 12- Jogar,
morar. 13- Aliá, Loren, PI. 14- Só,
hormônio, San. 15- Eira, Ossos,
Feia.

VERTICAIS:
1- Uma moeda argentina –

(Ciro ...) Um político – Mal do
aparelho respiratório. 2- Um
estado brasileiro – Arrebatar – O
profeta judeu alimentado pelos
corvos no deserto. 3- (... Ser-
tões) A obra-prima de Euclides
da Cunha – Material produzido
pelas abelhas – (... Moro) Vítima
das Brigadas Vermelhas – Si-
gla do Rio Grande do Norte. 4-
(... Bullock) Atriz do filme “Cálcu-
lo Mortal” – A individualidade –
Escudeiro. 5- Sigla do Amazo-
nas – A voz do gato – (... Alckmin)
Governador do Estado de São
Paulo. 6- O Estado onde fica o
município de Luziânia – Sigla de
um dispositivo anticoncepcio-
nal – Monarca. 7- Marcos Pal-
meira ou Antonio Fagundes – (...
Brejnev) Foi um dos chefes do
governo soviético – Estrela. 8-
Laço apertado – Grande lago
salgado da Ásia – Aplicações –
Marcha para trás. 9- Abreviatura
que identifica a médica – Muni-
cípio da Grande São Paulo –
Nome de homem. 10- Contudo
– Prefixo: novo – (Anuar el-...)
Presidente Egípcio que morreu
em atentado no Cairo, em 1981.
11- Uma antiga novela do SBT,
com Bárbara Paz e Alexandre
Frota – Abreviatura: general –
Sigla de Rondônia. 12- Divisar –
Sigla do Nordeste – Atentamen-
te. 13- Saudação breve – Ponto
extremo do Brasil, ao sul – Dê
rugidos – Seja! 14- (Capitães da
...) Romance de Jorge Amado –
Merecimento, valor – (... Steiger)
Um ator. 15- (Cláudia ...) A
Samantha da novela Alto Astral,
da Rede Globo – Um ornamen-
to para o pescoço – Aconteci-
mento.


