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NOTAS E NOTÍCIAS

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

GUARDA NOCTURNA
O dr. Sirius Ferreira de Almeida, delegado de polícia deste

município e que tem se esforçado para cumprir, com grande
interesse, os deveres do cargo, pensa em organisar na cidade
um corpo de guardas nocturnos, tendo já se entendido a respeito
com os srs. Firmo Vieira de Camargo e Nicolau Sinisgalli,
respectivamente presidente e prefeito da nossa Câmara, assim
como outras pessoas, para tornar exequível essa ideia. Tratan-
do-se de um melhoramento bastante opportuno, pois que, pre-
sentemente, é impossível obter maior número de praças para o
destacamento local, o corpo de guarda nocturna, com regula-
mento e medidas disciplinares, prestará a esta cidade um
optimo serviço, sendo custeado pelos srs. commerciantes, ne-
gociantes, proprietários cujas casas estejam para alugar e os
moradores do perímetro urbano.

DESARRANJO EM UMA PONTE
Fomos communicados que, em razão do mau tempo, verifi-

cou-se um desarranjo em uma pequena ponte existente próxima
às terras do sr. Chico Costa, ponte essa do caminho que segue
para Tatuhy. O referido caminho encontra-se assim interceptado,
tendo, porém, a nossa Prefeitura já tomado conhecimento do
facto.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
Realisou-se dia 12 do corrente a assembléa convocada para

eleição dos cargos de provedor, thesoureiro e secretário, vagos
com a renúncia dos que o occupavam. Tomando a palavra, o sr.
Carlos Orsi esclareceu que, por motivo de ter de ausentar-se
desta cidade, demittia-se do cargo de provedor da Santa Casa,
agradecendo a confiança dos que o elegeram e auxiliaram no
desempenho de sua missão. Procedeu-se então a eleição,
sendo eleitos para provedor o sr. Firmo Vieira de Camargo, para
thesoureiro o sr. José Avallone e para secretário o sr. professor
Alberto Amadei. Para as vagas na lista de mordomos foram
eleitos os srs. Affonso Arruda Campos e Miguel Orsi. Havendo
sete vagas no corpo electivo, foram preenchidas pelos srs. Flávio
Vanni, Carlos Orsi, Florindo Vanni, João Targa, Silvino Stein, João
Liberatoscioli e Santo Bertin.

PARA MESA
Recebemos de nosso bom amigo Attilio Rocha algumas

garrafas de um saboroso vinho para mesa, o mesmo que,
segundo suas expressões, “os deuses bebiam”. Quem quizer
provar desse vinho, deverá procurá-lo no armazém do Attilio. O
jornal agradece a gentil offerta.

ESCOLA DE COMMERCIO
Segundo nos informou a directoria deste acreditado estabe-

lecimento de ensino da cidade, foram convidados para fazer parte
do corpo docente mais os seguintes professores: srs. José de
Castro Freire, Eulálio de Arruda Mello e Lauro de Campos
Portella. Por motivos de ordem particular, ficou a escola privada
do concurso do nosso brilhante companheiro de redacção, Sílvio
Azevedo, que não poude acceitar o convite que lhe foi feito.

FUTEBOL
Procedentes de Itapetininga, devem chegar hoje os praças

que fazem parte da Associação Esportiva do 3º Batalhão de
Infantaria, para disputar uma partida amistosa com os valorosos
componentes da A.A. XI de Agosto desta cidade. Trata-se de um
jogo que deverá ser movimentadíssimo, dado o valor do quadro
adversário que, pela vez primeira, nos honra com a sua visita. É
provável que venha, acompanhando os jogadores, a Corporação
Musical do Batalhão, o que irá abrilhantar a bella tarde esportiva.

HORIZONTAIS:  1- Enéas, Ga-
rotinho. 2- Nem, Abreu, ipê. 3- TO,
alô!, dia, três. 4- Pranto, LP, OIT. 5-
Eduardo, amém!, Sá. 6- Osni,
Roberto. 7- CI, dom, Ibiá, Edu. 8-
Ragu, AE, a.D., Baal. 9- Ira, orla,
agá, vô. 10- Marcelo, Elói. 11- Ta!,
caos, Ronaldo. 12- Oil, RN, pagode.
13- Voos, imo, ria, Rh. 14- Num,
Edson, pua. 15- Magalhães, Osmar.

VERTICAIS:  1- Entre,
Cristovam. 2- Neo, dólar, aio. 3- Em,
pus, Gam, Long. 4- Arandu, AC,
sua. 5- Salário, orar, ml. 6- bond,
Marconi. 7- Gr., Tor, eles, meã. 8-
Aedo, oi!, AL, pode. 9- Rui, Abba,
ora, SS. 10- Almeida, ogro. 11- Ti,
Pêra, Genoíno. 12- IPT, MT, balada.
13- Nero, OEA, olé!, PM. 14- Eis,
David, rua. 15- Obstáculo, Olhar.

HORIZONTAIS:
1- (Aloízio ...) Foi senador

da República por São Paulo –
Peça de madeira usada em
construções. 2- Capital da
Jordânia – (... Borges) Um po-
lítico da Bahia – Prédios onde
fica a administração das em-
presas. 3- Sigla: Instituto de
Engenharia – (Le ...) Cidade
francesa – Deusa egípcia –
Abreviatura: depois de Cristo.
4- (Marco ...) Um vice-presi-
dente brasileiro – O álcool usa-
do como combustível. 5- Capi-
tal européia – (... Carlos Maga-
lhães) Outro político baiano, já
falecido. 6- (Ana ...) Foi a pri-
meira governadora do Pará –
Apetite sexual dos animais –
(... Metheny) Músico america-
no. 7- Deus escandinavo – (...
Vasconcelos) Deputado Fede-
ral por Pernambuco – A letra
muda. 8- Enlace – Semelhante
– Corroer – Clima. 9- Ora! –
Delicado, afável – Brinquedo
de enrolar e desenrolar. 10-
Doença – Contração “te” com
“as” – (Magno ...) Foi senador
por Espírito Santo. 11- Ser in-
cluído em, fazer parte de (texto)
– (gíria) Pessoa enfadonha.
12- (Jimmy ...) Ex-presidente
americano que ganhou o Prê-
mio Nobel da Paz – Ajusto,
adapto. 13- Sigla do Estado
onde Ronaldo Lessa foi gover-
nador – Artigo de uma lista – (...
Lara Resende) O autor do ro-
mance “O Braço Direito” – Nota
musical. 14- (... Viana) Um po-
lítico do Acre – (Hélio ...)  Jorna-
lista e político de Minas Gerais
– Decifrar. 15- Rugido – (Tasso
...) Um político do Ceará.

VERTICAIS:
1- Em maior quantidade –

(... Pinheiro) Um político de Mato
Grosso, já falecido – Fruto cuja
castanha se come torrada. 2-
Uma consoante – Vergonha –
É forte geralmente no verão. 3-
Batráquio comestível – País
africano cuja capital é Bamako
– Paixão – Sigla de Roraima. 4-
(... Silva) Foi candidata a Presi-
dente da República em 2014 –
Arcaico. 5- Planta das regiões
mais quentes da Austrália e da
África – Voz esganiçada. 6- (...
Diderot) Enciclopedista fran-
cês – (... das Selvas) Um êmulo
de Tarzan – Sigla do Tribunal
que coordena as eleições nos
Estados. 7- Prepare no forno –
(Gerson ...) Outro político do
Espírito Santo – Sigla do antigo
Mercado Comum Europeu. 8-
Combinação de “em” com “a” –
(... Ribeiro) Autor de livros de
auto-ajuda – Cargo de juiz –
Sufixo: profissão. 9- Elemento
de composição: três – Aristo-
cratas – (... Maranhão) Um se-
nador do Estado da Paraíba.
10- Abreviatura: satélite – Sigla
da América Online – (... Paulo)
Ator que fez o papel do detetive
Ed Morf no cinema. 11- O resu-
mo das notícias do dia que o
presidente da República rece-
be no início da manhã – Gru-
pos de arbustos. 12- Secreção
viscosa de certas plantas –
Famosa ponte de Veneza, so-
bre o Grande Canal. 13- A parte
mais profunda da psique –
Sorte – Órgão da visão – Nota
musical. 14- (Sérgio ...
Zambiasi) Senador do Estado
do Rio Grande do Sul (gíria)
Dinheiro – Parte de um jogo de
tênis ou de vôlei. 15- Nojo –
Chuvisco – Crustáceo comum
nas praias.

NOVO ENDEREÇO

COMPUTER LAB
R. Palmira de Campos
Arruda, 78 - Jd. Manoel

de Abreu - Tatuí
Fone: (15) 9.9719-8970

ROMARIA À NOSSA
SENHORA DE FÁTIMA

Dia 10 de maio, quando se comemora o “Dia das Mães”,
acontecerá em Tatuí a “3ª Romaria à Nossa Senhora de Fátima”,
em homenagem às mães, na Comunidade de Nossa Senhora
de Fátima. A romaria sairá da Paróquia de Nossa Senhora das
Graças, às 9 horas, e irá até o Santuário de Nossa Senhora de
Fátima, onde será celebrada uma missa.

TROMBONISTA
NORTE-AMERICANO

No próximo dia 28 de maio, a partir das 14h30, o trombonista
norte-americano Darrin Coleman Milling ministra aula técnica
gratuita no Conservatório de Tatuí. A aula será oferecida a
qualquer interessado no Salão Villa-Lobos, situado na Rua São
Bento, nº 415.

SABESP ACEITA
INSCRIÇÕES DE ESTÁGIO

A  Sabesp  abriu inscrição  para  estagiários, com 826 vagas
em todas as  regiões do Estado. A remuneração vai de R$ 812
a R$ 1.068, com  carga  de seis horas diárias e duração máxima
do estágio  de  dois  anos. Para  realizar inscrição, o candidato
deverá acessar o site  da  Fundação Carlos Chagas até o dia 22
de maio.

FESTA DO MILHO VERDE
NO BAIRRO DOS FRAGAS

Está programada para os dias 23 e 24 de maio, no Bairro dos
Fragas, em Tatuí, a “2ª Festa do Milho Verde”, com organização
das Comunidades de Nossa Senhora Aparecida, São Benedito
e São João Batista. No sábado (23), as festividades terão início
às 19h30, e no domingo (24), às 12 horas. Os participantes terão
a oportunidade de saborear vários pratos preparados à base de
milho, como bolos, curau, pamonha, mingau, milho cozido e
sorvete. Haverá também música ao vivo com Cláudio Gaúcho.

PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DO TÍTULO
DE ELEITOR TERMINA SEGUNDA-FEIRA

O período para regularização
dos eleitores que não votaram e
não justificaram ausência nas
três últimas eleições termina na
próxima segunda-feira, dia 4 de
maio. Para cada turno em que
tiver deixado de votar ou justificar
a sua ausência às urnas, o elei-
tor terá que pagar multa ou soli-
citar sua dispensa, caso não
tenha condição financeira de efe-
tuar o pagamento. Aquele que
estiver nessa situação deverá
comparecer ao cartório munido
de documento oficial com foto,
título eleitoral e comprovantes
de votação ou justificativa que
possuir.

Quem se mantiver em situa-
ção irregular com a Justiça Elei-
toral terá seu título cancelado
automaticamente após o prazo
mencionado e ficará impedido
de se candidatar a concurso
público e tirar passaporte, den-
tre outras sanções. O eleitor
pode verificar a situação de seu
título na Central de Atendimento,
nos fones: (11) 3130-2100 e 148
(ligação local em todo o Estado)
ou ainda pelo site.

Caso o eleitor já esteja com
o título cancelado ou não tenha
feito a revisão biométrica (nos
municípios onde houve
biometria), deverá fazer o

Cartório Eleitoral prepara elei-
ção municipal de 2016.

agendamento e levar, ainda,
comprovante de residência atu-
alizado. Se for requerer o primei-
ro título eleitoral, além desses
documentos, deverá apresentar
certificado militar, em caso dos
eleitores do sexo masculino.

O Cartório Eleitoral da
Comarca de Tatuí funciona de
segunda a sexta-feira, das 12 às
18 horas. Ele localiza-se na Rua
Santa Cruz, nº 51, e atende aos
municípios de Tatuí, Capela do
Alto, Cesário Lange, Quadra,
Porangaba, Torre de Pedra e
Guareí.


