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NOTAS E NOTÍCIAS

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

LIVRO DE OURO
Reconfortantes e animadoras foram as primeiras

assignaturas que abriram o “Livro de Ouro” da A. A. XI de Agosto,
para a construcção de um “stadium” no campo magnífico à
Avenida João Clímaco, nos fundos do Gymnasio Estadual. O seu
prefácio é o seguinte: “Sirvam os nomes que vão seguir a estas
linhas, para bem patentear o apoio que os amigos do esporte e
do progresso desta terra dispensam à incumbência da qual em
boa hora se investiu a A. A. XI de Agosto, de constituir uma praça
esportiva nesta cidade, onde terá lugar a prática de futebol, bola
ao cesto, tennis, etc. Na boa vontade de tatuhyanos é que se
esteia a realização de tão louvável emprehendimento. A Directoria:
Aristides Paes, José Picchi, Laurindo Minhoto Júnior, Carlos Orsi
Filho, Pedro Holtz Júnior, Francisco Molitor, Frederico Holtz Sobri-
nho, Oscar A. S. Motta e Euchario Holtz”. As quatro primeiras
assignaturas foram as seguintes: Aristides Paes – 200$000,
Frederico Holtz Sobrinho – 200$000, Laurindo Minhoto Júnior –
200$000, Pedro Holtz Júnior – 200$000. Os procedentes dare-
mos no próximo número, mas desde já frizamos a inelludivel
acção e o esforço dispendidos pelos srs. Holtz Júnior e Aristides
Paes, para que se converta breve em realidade o projecto em vias
de execução.

LINDO PRESENTE
O sr. Luiz Ritcher, que acaba de abrir a sua Confeitaria Modelo,

na Rua 11 de Agosto, onde se estabelecera outrora a Confeitaria
Franceza do sr. Otto Stadler, teve a gentileza de enviar como
brinde, à redacção do “Jornal de Tatuhy” uma bandeija com
deliciosos pastéis de sua fabricação. Agradecidos.

NASCIMENTOS
Acha-se em festas, em Faxina, o lar do nosso conterrâneo,

Fernando Vieira de Camargo, e de sua exma. esposa, d. Iracema
Vieira de Camargo, com o nascimento de uma menina, no dia 1º
do corrente, que vae chamar-se Irfe. Também está augmentado,
desde 9 do corrente, o lar do sr. José Abel de Almeida e de sua
exma. esposa, d. Emma Modena Almeida, com o nascimento de
seu primogênito, que na pia baptismal receberá o nome de Abel
José.

SITUAÇÃO COMMERCIAL
Tem melhorado grandemente, nestes últimos tempos, a

situação commercial do município de Tatuhy, em virtude das
producções da agricultura, excellentes resultados da pecuária e,
principalmente, do movimento consolador da nossa praça. Ainda
agora o sr. Camillo Vanni, estimado industrial aqui residente,
acaba de installar, na parte alta da cidade, uma bem apparelhada
fecularia, para attender as necessidades desta zona. Está muito
animada a lavoura, sendo de se esperar optimas producções no
corrente anno.

FESTA DE SÃO BENEDICTO
Dia 30 do corrente mez, deve effectuar-se nesta cidade a Festa

de São Benedicto a cargo do sr. Emilio Haddad, que muito tem
se esforçado para o desempenho de seu cargo, com o fim de
promover um concorrido evento.

SINO AZUL
Esta interessante e symphatica revista, em seu número de

fevereiro, deu-nos a agradável surpresa de publicar em suas
páginas, admiravelmente impressas, um resumo histórico da
cidade de Tatuhy, illustrado de vários clichês de prédios impor-
tantes e de panoramas nossos. Além do prédio da estação
telephonica e o escriptorio commercial, traz estampado um grupo
de telephonistas e outro grupo de representativas pessoas de
nossa cidade, após a inauguração do novo serviço telephonico
de Tatuí. Muito gratos pela idéa.

HORIZONTAIS:
1- (... da Cunha) O autor de

“Os Sertões” – Cantora que
lançou o CD “Feminino”. 2- (...
de Ternura) Filme com Shirley
MacLaine – A riqueza da ostra.
3- Já foi a faixa musical do rádio
– Botequim – País que tem
vários conflitos comerciais com
o Brasil. 4- Mau cheiro – Índio
das margens do Rio Araguaia
– Além. 5- Anestésico – O cole-
tivo de elefante – Interjeição
que imita estrondo. 6- Abrevia-
tura: latitude – Assento – Carro
de praça. 7- Dilma Rousseff
venceu a de presidente – Mis-
tura de cola e vidro moído que
é um perigo na linha das pipas.
8- Crivo – Um tanto salgada
(água). 9- Alimento para as aves
e o gado – (chovendo na ...)
Música de Tom Jobim (1971).
10- Personagem da lenda de
Branca de Neve – Atravesso –
Sigla da Força Aérea Inglesa.
11- Elemento de composição:
terra – Esposo – Redução do
nome da Escola Politécnica,
de São Paulo. 12- Carta do
baralho – (... Ryder) Atriz de
cinema americana – Fibra têxtil
de grande valor industrial. 13-
Estacionado – Enxergar – Nota
musical. 14- (Francisco ...
López) O causador da Guerra
do Paraguai – O sentido da
vista. 15- Exposição – Um gru-
po econômico do continente.

VERTICAIS:
1- Famosa torre de Paris –

Gafanhotos ou lagartas, em re-
lação às lavouras. 2- O goleiro

HORIZONTAIS:  1- Dirceu,
Portugal… 2- Rio, Urais, oso.
3- Ui!, briga, Franco. 4- Arica, fi,
Rain. 5- Macuco, mudo. DAE.
6- Ótico, Fazenda. 7- Nome,
Geraldo. 8- Dra., Fed, ria, sob.
9- Momesco, sumo. 10- Marília,
Genet. 11- Isa, anho, flagra. 12-
Dele, ao, piora. 13- Atirar, palra,
pó. 14- Bis, Piraí, Mig. 15- Edu-
cação, Raposo.

a defende – (Antonio Ramalho
...) Ex-presidente de Portugal –
Isolado. 3- O cloro, em química
– (Casa de ...) Tristemente fa-
moso presídio da capital
paulista que deixou de existir,
com a implosão de parte do
seu complexo – Após. 4- Traba-
lho – (Emerson ...) Um técnico
de futebol – (... Disney) O cria-
dor do Mickey. 5- Levantar –
Mama – Fazer pontaria em. 6-
Sofrimento – (Golda ...) Esta-
dista israelense – Símbolo
depreciativo das repúblicas la-
tino-americanas. 7- Sigla do
Espírito Santo – Pôr nos pés
(sapato) – Utensílio para puxar
água. 8- A Terra Prometida e
nome de um romance de Gra-
ça Aranha – Relativo aos car-
neiros. 9- Um Estado brasileiro
– Esqueleto – A antepenúltima
consoante. 10- A casa do Con-
gresso – Elemento de compo-
sição: ar – Voltar. 11- Bairro do
Rio – Carro da Renault – Servi-
ço Social do Comércio. 12- O
mundo de Gisele Bündchen –
Conteúdo de um texto – Espé-
cie de angu que acompanha o
prato de peixe. 13- Saudação:
alô! olé! – (Doces ...) O grupo
formado por Caetano Veloso,
Gilberto Gil, Maria Bethânia e
Gal Costa – (... Maias) Roman-
ce de Eça de Queirós. 14- Com-
binação de “em” com “a” – Ci-
dade do Egito que tem impor-
tantes ruínas históricas – (Abre-
...) Carro da escola de samba.
15- (... Pitanga) Uma atriz – Su-
cursal.

VERTICAIS: 1- Drummond,
Cidade. 2- III, atora, set. 3- RO,
acima, Malibu. 4- Bruce, má,
Eric. 5- Eurico, Fora, asa. 6-
Úrico, geminar. 7- Agá, fedelho,
Pã. 8- Pia, mar, siô, Pio. 9- Os,
fuzarca, par. 10- Fidélio, filar.
11- Tor, onda, Glória. 12- Usar,
dó, Seara. 13- Gônada, sunga,
mó. 14- CIA, comer, PIS. 15-
Leonel, Botafogo.

MAESTRO ELEITO
PRESIDENTE DA WASBE

Na última semana, o maestro Dario Sotelo, do Conservatório
de Tatuí, foi eleito  presidente da WASBE. Em tradução livre
significa Associação Mundial de Bandas Sinfônicas e conjuntos,
instituição internacional sem fins lucrativos. São sócios da WASBE
aproximadamente mil músicos de 50 países diferentes.

SERESTA COM TERNURA NO MUSEU
Nesta sexta-feira (19), das 19 às 21 horas, acontece a 21ª

edição do projeto “Seresta com Ternura”, com seresteiros de
Tatuí no Museu Histórico Paulo Setúbal, na Praça Manoel Guedes,
98, no centro. Mais informações (15) 3251-6586.

SESI ORGANIZA FESTA JUNINA
Dia 27 de junho, das 11 às 16 horas, o Sesi de Tatuí  realiza

sua Festa Junina de 2015, na Avenida Jornalista Júlio de Mesqui-
ta Filho s/n, na Vila Dr. Laurindo. Mais informações: (15) 3205-
7933.

RECITAL DE PIANISTAS
CORREPETIDORES E ALUNOS

Dia 1º de julho, 20h30, o Conservatório de Tatuí  realiza  Recital
de Pianistas Correpetidores e Alunos, no Teatro “Procópio
Ferreira”, na Rua São Bento, 415. A entrada é franca, com
coordenação  de Juliano Kerber.

OPORTUNIDADES DE
TRABALHO PARA DEFICIENTES

O programa Emprega São Paulo/Mais Emprego, do Governo
do Estado, oferece quatro oportunidades de trabalho para pes-
soas com deficiência em Tatuí. É preciso acessar o site do
programa, criar login, senha e informar os dados solicitados.

PARÓQUIA BOM JESUS
PROMOVE NOITE DA FEIJOADA

Dia 3 de julho, 20 horas,  a Paróquia Bom Jesus de Quadra
realiza a Noite da Feijoada, no Salão Paroquial da Matriz.  O
convite custa R$ 20,00 e haverá show com Pedro Paulo. Mais
informações e reservas: (15) 3253-1224.

GRUPO DE PERFOMANCE
COM APRESENTAÇÃO GRATUITA

Dia 2 de julho, 20h30, o Grupo de Perfomance do Conserva-
tório de Tatuí apresenta-se no Teatro “Procópio Ferreira”, com
entrada franca. Os professores responsáveis são Dalila Ribeiro
e Eliana Wagner. Mais informações no site:
www.conservatoriodetatui.sp.gov.br.

CURSO DE MOTIVAÇÃO
DE EQUIPES NO SINDICATO

Estão abertas no Sindicato Rural Patronal as inscrições
gratuitas para o curso de Motivação de Equipes, que ocorre nos
dias 13 e 14 de julho. As vagas são limitadas. Mais informações
na rua 11 de Agosto, 1.375, fone (15) 3251-4320.

INSCRIÇÕES PARA O
SUPER FÉRIAS DO SESI

O Sesi de Tatuí abriu as inscrições para o projeto Super
Férias. As atividades serão realizadas entre os dias 21 a 24 e 28
a 31 de julho, na Avenida Jornalista Júlio de Mesquita Filho s/n,
na Vila Dr. Laurindo. Mais informações: (15) 3205-791.

FESTIVIDADE AUXILIA SANTA CASA
Neste sábado (20), a partir das 14 horas, no Clube Renascer,

na Vila Dr. Laurindo, irá acontecer uma Festa Junina em prol da
Santa Casa de Misericórdia de Tatuí. Haverá danças típicas e
apresentação da quadrilha junina, dentre outras atrações. A
entrada é um quilo de alimento não perecível. A partir das 23
horas, haverá baile com Ivan & Anderson e Michel Vieira. Os
convites antecipados são vendidos a R$ 15,00.

Dario Sotelo é maestro do Conservatório.

Neste sábado (20), ocorre a
“16ª Festa Junina do Lar Donato
Flores”, nas dependências do
Clube de Rodeio. O evento terá
início às 16 horas e o ingresso
custa R$ 2,00. Dentre as atra-
ções, estão danças de quadri-
lhas juninas, danças típicas e
brinquedos, além da praça de
alimentação. Haverá apresen-
tação da banda Vodkajoe. A co-
ordenação artística desta edi-

LAR DONATO FLORES
REALIZA FESTA JUNINA

ção é do Balleteatro Fred Astaire.
Os recursos da festividade

serão aplicados na manutenção
da instituição. O Lar Donato Flo-
res, desde 1970, abriga meni-
nas em situação de risco social.
Em 2003, iniciou-se um projeto
sócio-educativo complementar,
denominado “Lar Espaço Feliz”,
de inclusão social, com meni-
nas e jovens na faixa etária de 7
a 24 anos.

FAESB DE TATUÍ
PROMOVE FESTA JUNINA

No sábado (27), a partir das 18 horas, a
FAESB promove o 5º Arraiá FAESB. Com
barracas típicas, tradicional quadrilha e
música ao vivo, os acadêmicos da FAESB
convidam as famílias para prestigiarem o
evento que acontecerá na Rua Onze de
Agosto, 2900. A entrada será a doação de
um litro de leite em caixa, que beneficiará
uma entidade assistencial de Tatuí.


