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Notícias extraídas com grafia original do “Jornal de Tatuhy”,
de 6 de abril de 1930, através do arquivo de João Padilha,
doado ao Integração.

CASA LOTÉRICA
Vae se abrir um novo chalet de bilhetes, à Rua José

Bonifácio, entre a Casa Benjamin e a Livraria João Padilha,
com o nome de “Chalet Rio Branco”. Sabem quem é o
camarada de sorte que vae distribuir sortes às mancheias?
Que vae deixar Tatuhy nadando em 100 e 200 contos? É o
nosso apreciado amigo Alberto Seabra. Que os anjos digam
amen!

ROUBO
Dia 1º do corrente mez, a chácara do sr. José Leme

Cardoso Kulau foi visitada por larápios, que entraram pela
janella da cozinha e tiraram dali vários objectos, como uma
lata de óleo, quatro kilos de alvaiade, dois pacotes de tinta
azul, um maço de seccante e meio litro de água raza. Não é
a primeira vez que o roubam. No dia seguinte, o proprietário
trouxe para a cidade os móveis e os utensílios que mantinha
na chácara, deixando a casa vasia, com medo que os ladrões
fossem buscar o resto.

MAJOR FELISBERTO CARNEIRO
Acaba de solicitar sua aposentadoria, depois de ter

prestado à Estrada de Ferro Sorocabana cerca de trinta e
cinco annos de valiosos serviços, o sr. major Felisberto
Carneiro, ex-agente da estação daquella via férrea em nossa
cidade. Durante os annos em que aqui residiu, quer pela
absoluta correcção como funccionario, quer pela perfeita
educação como cavalheiro, o sr. Carneiro conquistou um
enorme círculo de sympathia e amisade em meio à sociedade
tatuhyense. Que seus successores em Tatuhy possam
merecer mesma prova de consideração e apreço e aqui
procedam como elle procedeu, são os nossos votos, apre-
sentando sinceros parabéns a Felisberto Carneiro.

DE MUDANÇA
Vindo de Mogy das Cruzes, se acha entre nós, de

mudança, o sr. José Benedicto da Silva, que abriu nova casa
de commercio nesta cidade, na Rua Santa Cruz, 607. Ao
distincto cavalheiro, apresentamos nossos votos de plena
prosperidade.

GENTE QUE SE DIVERTE
O Club Tatuhyense tem estado bastante animado ultima-

mente. Existem “brincadeiras” todas as noites ao som da
Radiola, adquirida especialmente com o fim de recrear os
seus associados e exmas. famílias. E a directoria do clube já
providencia a realização do grande “Baile de Alleluia”, que
promette marcar época.

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO
Nosso estimado amigo João Cassemiro, acreditado

commerciante nesta praça, foi sorteado festeiro de São
Sebastião. Sua festa deve realizar-se em 20 de janeiro de
1931.

NOVO ENDEREÇO

COMPUTER LAB
R. Palmira de Campos
Arruda, 78 - Jd. Manoel
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O vereador Antonio Marcos
de Abreu (PP) protocolou pro-
jeto de lei na Câmara, onde
pede a criação e implantação,
por parte da municipalidade,
do sistema municipal de
internet sem fio (wi-fi) nas uni-
dades de ensino da rede públi-
ca. Diz o vereador que seu
projeto tem como enfoque prin-
cipal “melhorar o acesso ao
conhecimento e à informação
educacional, cultural e social,
por parte dos alunos da rede
municipal de ensino”.

Marquinho destaca que,
atualmente, não se pode pen-
sar em educação sem
tecnologia, e por isso, a internet
gratuita nas escolas é primor-
dial, tanto em sala de aula
como nos demais ambientes
da unidade de ensino. “A

PARLAMENTAR QUER
“INTERNET SEM FIO” NAS

ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Marquinho acredita que o sistema tornará o aprendizado mais ágil.

internet sem fio gratuita permi-
te aos alunos acesso a infor-
mações instantâneas, quase
sem limitações de tempo e
espaço. Esse recurso
tecnológico pode ser aplicado
tanto no ensino presencial,
quanto à distância”, ressalta.

O parlamentar finaliza, lem-
brando que o sinal sem fio
pode criar um novo ambiente
de mídia e simplificar o traba-
lho dos professores e alunos,
tornando o aprendizado mais
ágil, rápido e interessante nas
salas de aula e laboratórios,
além de proporcionar a inclu-
são digital aos estudantes. O
projeto está sendo analisado
pelas comissões, antes de
seguir ao plenário, onde será
apreciado e votado pelos vere-
adores.

VEREADOR PEDE CRIAÇÃO
DE PROGRAMA DE

ATENDIMENTO DOMICILIAR
O vereador Dione Batista

(PDT) apresentou na Câmara
Municipal um projeto que pede
a criação do “Programa de
Atendimento e Acompanha-
mento Domiciliar ao Paciente
Terminal de Câncer”. O parla-
mentar esclarece que o atendi-
mento aos pacientes nessas
condições deverá acontecer
nas próprias residências, atra-
vés dos profissionais do Pro-
grama “Saúde da Família”, já
executado pela municipali-
dade.

Dione ressalta que o ser
humano tem direito a um pa-
drão de vida que possa lhe
assegurar, e à sua família, saú-
de e bem estar, incluindo ali-
mentação, vestuário, habita-
ção, cuidados médicos e servi-
ços sociais indispensáveis.
Dessa forma, destaca que a
visita periódica de médicos e
agentes do programa estabe-
lecerá uma relação afetiva e
comunitária, além de auxiliar o
paciente e seus familiares nas
condutas relativas à doença.

Lembra ainda o vereador
que a criação deste programa

Dione Batista apresenta proje-
to na área de saúde do municí-
pio.

não irá gerar custos adicio-
nais, pois ele está previsto no
Programa “Médico da Família”
e o atendimento será feito pe-
los mesmos profissionais, com
igual carga horária e
abrangência geográfica. A
propositura está sob análise
das comissões, para receber
pareceres, e seguir ao plená-
rio, onde será discutida e vota-
da pela edilidade.
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Neste sábado (18), das 9
às 13 horas, na Praça da Ma-
triz, a Prefeitura de Tatuí reali-
za nova edição da feira de ado-
ção de filhotes do canil munici-
pal. Estarão disponíveis para
adoção quinze animais na fai-
xa de cinco a oito meses de
idade, que receberam cuida-
dos veterinários e já estão cas-
trados, vacinados e
vermifugados.

Os interessados em adotar
um filhote devem ser maiores
de 18 anos e levar carteira de
identidade (RG), CPF e com-

FEIRA DE ADOÇÃO DE FILHOTES
NA PRAÇA DA MATRIZ

provante de residência. Todas
as pessoas serão entrevista-
das pelos voluntários no pró-
prio local da feira, para garantir
adoção definitiva, onde os ani-
mais possam ser tratados com
carinho e responsabilidade.

HORIZONTAIS:
1- (... Antonelli) Uma atriz –

(José ... Filho) Foi Embaixador
do Brasil na Itália. 2- (... Gomes)
Político do Ceará – (... Passar)
Samba de Chico Buarque –
País africano. 3- Limalha –
(Tarso ...) Ex-Governador do Rio
Grande do Sul – Desprovido
de. 4- Interjeição: pancada – O
acusado – Estação ecológica
do Rio Grande do Sul – Pedra
de moinho. 5- (... Stravinski) O
compositor de “O Pássaro de
Fogo” – Drambuie ou Cointreau
– A prata, em química. 6- Para
o – A unidade – Rio da França
– Feiticeira citada na “Odisséia”.
7- Soltam a voz (gatos) – (Se-
gunda ...) Uma categoria do
Campeonato Brasileiro de Fu-
tebol. 8- Cabana indígena –
(popular) Multidão – Sigla da
Organização Internacional do
Café – Agora. 9- (Agnelo ...)  Ex-
Governador do Distrito Federal
– Fileiras. 10- Cidade que deu
nome a um mar da Itália – Uni-
dade de intensidade de som –
Sufixo: uso – Parte do remo. 11-
Sufixo: profissão – Decrépito –
(Ginger & ...) Filme de Federico
Fellini. 12- (O Mágico de ...) Fil-
me com Judy Garland -  Gostar
muito de – Perverso – Pronome
masculino. 13- Cabeça de gado
– (Olívio ...) Político do Rio Gran-
de do Sul – Criancinha de colo.
14- Cidade paulista – O patriar-
ca do Dilúvio – Destino. 15-
Prenome da esposa de Luis
Inácio Lula da Silva – Uma se-
cretaria do governo Lula.

VERTICAIS:
1- (José .. da Silva) Foi

ministro da Segurança Ali-

HORIZONTAIS:  1- Wagner,
ama, após. 2- Ópio, ester, gari. 3-
Rir, Energia, ufa! 4- Lá, fraco, avelã.
5- Jeito, Icó. 6- Marco, Celso, BR. 7-
Mauro, rádio, Lua. 8- Oslo, surra,
Marc. 9- Isa, Fábio, Harry. 10- Ta!,
Zaire, Ringo. 11- Cat, Cunha. 12-
Posar, mágoa, Sé. 13- Mês, Huma-
nos, Chá. 14- Alta, Laços, piar. 15-
Leal, Omã, Ottawa.

mentar e Combate à Fome,
no governo Lula – (Celso ...)
Ex-ministro da Defesa do  Bra-
sil. 2- Remunerado – Abrevia-
tura matemática: como querí-
amos demonstrar – (... do PT)
Deputado Federal do Mato
Grosso do Sul. 3- O pôr-do-
sol – (Lúcio ...) Um comedian-
te – Existir. 4- Voltar – (... Bar-
bosa) A “Águia de Haia” – (Sem
... nem beira) Muito pobre –
Nota musical. 5- Lavrar -
(Nívea ...) A Zilda na novela
“Além do Tempo”, da Rede
Globo – Mil e quinhentos, em
algarismos romanos. 6- Laço
– (arcaico) O – Maior – Banho
a vapor. 7- (Walfrido Mares ...)
Um político de Minas Gerais –
(... Amaral) Foi ministro da Ci-
ência e Tecnologia. 8- Jaçanã
ou Mutum – Herói espanhol –
Tipo de budismo – Soberano.
9- (... Palocci) Ex-ministro da
Casa Civil no governo Dilma –
Capital sul-americana. 10-
Tornar-se – Caminho – Na-
quele lugar – Sigla do Estado
governado por Geraldo
Alckmin. 11- Olá! – Ritmo de
sucessão de um fenômeno –
Ligar. 12- Preposição: lugar
onde – Em maior quantidade
– (Johnny ...) O compositor de
“Eu e a Brisa” – Consoante da
palavra “ministro”. 13- Butano
ou propano – Sementes de
cereais – (... Calheiros) Sena-
dor por Alagoas. 14- O mundo
do sobrenatural – Coloração
– Epiderme. 15- Uma cantora
– (... Brasileira de Letras) As-
sociação que tem como
membro o autor de “Brida”,
Paulo Coelho.

VERTICAIS: 1- World, moita,
mal. 2- Ápia, massa, Pelé. 3- Gir,
jaula, Costa. 4- Nó, ferro, zás!, AL.
5- Érico, Fatah. 6- Renato, sai, rulo.
7- Seco, Rubro, MAM. 8- Atro, cá-
rie, maçã. 9- Meg, Pedro, cano. 10-
Ária, Lia, rugoso. 11- Aviso, hinos.
12- Ag, eco, manha, PT. 13- Paulo,
larga, CIA. 14- Órfã, burro, Shaw.
15- Siá, Aracy, Ceará.


