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Notícias extraídas com grafia original do “Jornal de Tatuhy”,
de 4 de maio de 1930, através do arquivo de João Padilha,
doado ao Integração.

BANDA SANTA CRUZ
Domingo passado, às 13 horas, na sua sede social, a

corporação musical Santa Cruz elegeu os novos membros de
sua directoria, havendo, por isso, enthusiasmo por parte dos
músicos e admiradores dessa tradicional banda. Segundo
nos informaram, é pensamento dos novos directores da
“Santa Cruz” fazer com que essa banda passe por grandes
reformas e melhoramentos, afim de que se torne a corporação
musical official desta cidade. São os seguintes os membros
da Directoria: Director-Presidente – Pedro Voss Filho, Secre-
tário – José Picchi, Thesoureiro – Vicente de Oliveira, Orador
– Oscar A. S. Mota, Fiscal – José de Medeiros, Procurador
– João Paes de Camargo. Foram unanimemente acclamados
para Presidentes Honorários os senhores Firmo Vieira de
Camargo, Nicolau Sinisgalli, revmo. Padre Joaquim do Canto
e Júlio Picchi.

ESTRADAS DE RODAGEM
Sabemos que o sr. Nicolau Sinisgalli, esforçado Prefeito

Municipal desta cidade, vae mandar reparar ainda esta sema-
na os dois mata-burros existentes na estrada de rodagem que
liga este município ao de Pereiras, via Cesário Lange, que se
encontram quebrados, constituindo perigo aos automobilis-
tas.

IRMANDADE DO SANTÍSSIMO
Na Egreja Matriz desta cidade, realisou-se no dia 19 do

mez próximo findo, a eleição para escolha dos novos mem-
bros da Irmandade do Santíssimo Sacramento, que deverá
dirigir os destinos da referida Irmandade durante os annos de
1930-1931, sendo unanimemente escolhidos os senhores
professor Nicanor Arruda (presidente), Virgílio José de Cam-
pos (vice-presidente), Flávio Hoffmann (1º secretário), João
Cassemiro (2º secretário), Benedicto Vidal da Costa
(thesoureiro), Alfredo Cachiolli (zelador), João Baptista de
Moura (procurador) e pharmaceutico José Avaloni, Yllidio de
Campos, José Victorino Dias e Antonio Nunes de Oliveira
(conselheiros). A posse da nova directoria se dará no dia 15
de junho próximo.

NASCIMENTOS
Dia 11 do mez findo, nasceu a primogênita do sr. Francis-

co Telles e de d. Maria Amália Telles.  Também o sr. Francisco
Hoffmann e sua exma. esposa, d. Nazareth Machado Hoffmann
tiveram seu lar augmentado com o nascimento de sua
primogênita que se chamará Maria Apparecida. No dia 16 de
abril, nasceu um filho do sr. Nicolino Arato e de d. Maria
Augusta Neves, que terá o nome de José Tarcísio.

NOVA IMAGEM
Offerecida pelo sr. Ascanio Belluomini e sua digníssima

esposa, d. Justina Vanni Belluomini, foi benzida no dia 21 do
mez próximo passado, na Egreja Matriz de nossa cidade, e
que lhe fica pertencendo, a nova e belíssima imagem de São
Benedicto. O acto foi celebrado pelo revmo. padre Joaquim do
Canto, vigário da Parochia, sendo paranymphado pelo sr.
Flávio Vanni, estimado industrial aqui residente, e sua exma.
esposa, d. Palmyra Vanni. Nesta mesma occasião, foi
celebrada missa pela alma do saudoso moço Alfredo Vanni e
a Egreja esteve repleta de amigos e admiradores das Famílias
Vanni e Belluomini.

HORIZONTAIS:
1- (Aldir ...) Autor, com João

Bosco, da música “Dois pra lá
Dois pra cá” – (Paulo ...) O cien-
tista e compositor de “Ronda”.
2- Monarca – Canoa indígena –
Título de nobreza. 3- O ouro, em
química – O acusado – Bebida
das Antilhas – (Porto ...) Cidade
na entrada do Canal de Suez.
4- (... Frossard) É membro
do Mobilização Democrática
(MD),  partido político resultan-
te da fusão entre PPS e PMN –
A parte mais profunda da psi-
que – Cidade paulista. 5- (José
...)  Foi vice-presidente brasilei-
ro, já falecido – Peso financeiro
– Trunfo. 6- Cidade do Paraná
– (Carlos ... Parreira) Um técni-
co de futebol. 7- Ali – Empresa
aérea brasileira – (Cova da ...)
O local de Fátima (Portugal)
onde Nossa Senhora apare-
ceu a três pequenos pastores,
em 1917 – A casa. 8- Habitante
celeste – Enfeitar – Persona-
gem do folclore brasileiro. 9- A
realidade suprema existente
em todas as coisas, na filoso-
fia chinesa – (... Bongusto)
Cantor italiano – Sigla da Orga-
nização dos Estados america-
nos – Outra sigla: Alcoólicos
Anônimos. 10- Gabar – Despi-
das. 11- Popa – Parque nacio-
nal de Goiás – (... Leão) Outro
técnico de futebol. 12- Gracejar
– (... Harris) Ator do filme “Apollo
13” – (... Menezes) Uma atriz.
13- (... da Liberdade) Filme de
Alan Parker – Interjeição de
espanto – O eu psicológico –
Tipo de sangue. 14- Que me
pertence – Marca de videogame
– Prefixo: antes. 15- (Seguran-

HORIZONTAIS: 1- José, aviar,
caos. 2- Anum, Dilma, albi. 3- Rubi,
Armas, Raul. 4- Asilo, gás, Tarso.
5- Ringir, Lev. 6- Sá, Adin, Tavares.
7- Ela, ardor, enodo. 8- Lang, oásis,
além. 9- Ideia, débil, oma. 10- Mila-
gre, útil, ar. 11- Rio, Stones. 12-
Saído, côa, socar. 13- Oiti, Maura,
Nagô. 14- Áden, sitia, Elis. 15- Rami,
troar, Lara.

ça ... e Combate à Fome) Um
ministério – Capital da Argélia.

VERTICAIS:
1- (Eduardo ...) Ministro da

Minas e Energia do Brasil –
(Ney ...) Um ator. 2- (Ao ...) Sem
destino – (... Piovani) Outra atriz
– Aqui está. 3- Gemido – De-
partamento Rodoviário dos
Estados – (... Pesci) Ator do
filme “Era uma vez na América”
– Fibra têxtil. 4- Um jogador de
futebol – (... Fígaro) Jornal fran-
cês – Desprovido de. 5- (... e
Tecnologia) Outro ministério –
(... Zero) Foi projeto prioritário
do governo Lula – Interjeição
de espanto. 6- Condutor –
(Camila ...) Atriz que teve parti-
cipação especial na novela
“Babilônia”, da Rede Globo,
como Celeste. 7- Seja! – Abre-
viatura: senhora – (Angra dos ...)
Cidade fluminense – (... Nixon)
Uma primeira-dama dos EUA.
8- Interjeição de aborrecimento
– Bela – Jovem bonita e provo-
cante. 9- Navio antigo – Traba-
lho – Abreviatura: relativo – Cli-
ma. 10- Aécio Neves, quanto ao
Estado em que nasceu e que
governou – Triturar. 11- (... Maias)
Romance de Eça de Queirós –
(Dar uma ...) Advertir com firme-
za – (Minas e ...) Mais um minis-
tério. 12- Lírio – Abreviatura:
estéreo – O lagarto o é. 13-
Cidade gaúcha – Alô!, olé! – Alça
da xícara – Abreviatura: pagou.
14- Instituto da Aeronáutica –
Casualidade – Unidade das
medidas agrárias. 15- (Desen-
volvimento ... e Comércio) Mais
outro ministério – O Prêmio da
Paz que o ex-presidente Jimmy
Carter ganhou em 2002.

VERTICAIS: 1- Jará, selim, soar.
2- Ônus, Aladi, Aída. 3- Subir, anel,
Item. 4- Emília, Giardini. 5- Onda,
ágio. 6- Ada, giro, RO, MST. 7-
Virgindade, cair. 8- Ilmar, ose, Souto.
9- Amas, tributária. 10- Rás, lá, sito,
Aar. 11- Tevê, Lins. 12- Caravana,
Leonel. 13- Alar, rolo, Scala. 14-
Obus, edema, agir. 15- Silo, somar,
Rosa.

PARTIDOS POLÍTICOS  SE MOVIMENTAM
 PARA AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2016
Os partidos políticos de

Tatuí já se movimentam para
as eleições municipais de
2016. Pelas regras atuais,
quem quiser concorrer a algum
cargo eletivo (prefeito, vice-pre-
feito ou vereador) no próximo
ano precisa estar filiado a al-
gum partido político até um
ano antes das eleições. A data
das eleições de 2016 ainda
não foi confirmada pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE),
mas a expectativa da classe
política é que elas aconteçam
no dia 2 de outubro, domingo.

Em Tatuí, o prefeito José
Manoel Correa Coelho (Manu,
PMDB) deverá concorrer à ree-
leição. Um de seus adversári-
os deverá ser o ex-prefeito Luiz
Gonzaga Vieira de Camargo
(PSDB), que esta semana “cos-
turou” um acordo político com
o PTB, que é chefiado no Esta-
do de São Paulo, pelo deputa-
do estadual Campos Macha-
do. Gonzaga é o atual presi-
dente do diretório municipal do
PSDB e, segundo consta, tem
o apoio incondicional do gover-
nador Geraldo Alckmin para
concorrer novamente à chefia
do Poder Executivo local.

Nos meios políticos, espe-

culam-se dois outros nomes
que podem vir a concorrer em
2016 para o cargo principal do
“Palácio das Mangueiras”. O
ex-vereador José Tarcísio Ri-
beiro, que nas eleições de 2012
apoiou Manu, tem participado
de reuniões políticas de seu
partido, o Solidariedade (SDD),
em São Paulo. Uma foto foi
divulgada esta semana nas
redes sociais por Cristiano
Galvão de Oliveira, assessor
do vereador Ronaldo José da
Mota (PPS),  o que pode indi-
car uma futura composição
política. Outro nome em pauta
é o do vereador Antonio Mar-
cos de Abreu (Marquinho da
Santa Casa). Na gestão do ex-
prefeito Gonzaga, Marquinho
foi seu aliado e foi nomeado
interventor na Santa Casa por
um período de quase quatro
anos.

Mudanças nos partidos
Desde o início de 2015, al-

gumas mudanças acontece-
ram no “xadrez político-eleito-
ral” de Tatuí. A comerciante
Rita Corradi assumiu a direção
do PSL (Partido Social Libe-
ral). O vereador Dione Batista é
o novo presidente do PDT (Par-
tido Democrático Trabalhista)

e o comerciante, Paulo Sérgio
de Almeida Martins (Paulinho
Motos) assumiu o comando do
PSD (Partido Social Democra-
ta).

O vice-prefeito Vicente
Menezes, no início de julho,
anunciou seu desligamento do
PT. Vicente deve ingressar nos
próximos dias em outra
agremiação política. Especu-
la-se que seu novo partido seja
o PSB (Partido Socialista Bra-
sileiro). Este seria seu sexto
partido na vida pública, desde
1992, quando disputou sua pri-
meira eleição. Vicente já foi
filiado ao PMDB, PDT, PSDB e
PPS.

Câmara pode
sofrer alterações

O quadro político-partidário
poderá mudar na Câmara Mu-
nicipal de Tatuí até o início do
mês de outubro, prazo final
para a filiação partidária para
quem se interessa em disputar
cargos nas eleições munici-
pais de 2016. Segundo espe-
culações, alguns vereadores
apenas aguardam a votação
da Reforma Política no Con-
gresso Nacional para efetivar
um “troca-troca” de legendas.

A proposta de Reforma Políti-
ca já foi analisada em dois
turnos na Câmara dos Deputa-
dos e agora o trâmite ocorre no
Senado Federal. Foi aprovada
pelos deputados, com a san-
ção da final proposta, uma “ja-
nela” de 30 dias para a troca de
partidos. Para ter validade para
2016, a Reforma Política preci-
sa ser aprovada e sancionada
até setembro deste ano.

Com isso, Alexandre
Bossolan deverá deixar o DEM,
partido que hoje é aliado do
prefeito Manu. José Franson já
anunciou nas redes sociais que
irá deixar o PT. Antonio Carlos
Prestes (Toninho Pangaré)
deverá deixar o PSB, caso o
partido não esteja alinhado
politicamente até outubro com
o ex-prefeito Gonzaga. Wladmir
Saporito e Fábio Menezes, do
PROS, disputam com aliados
do prefeito Manu o comando
da legenda. Os dois vereado-
res já estudam propostas para
deixar o partido. Rosana Pon-
tes (Rosana do Supermerca-
do) também deixará o PROS e
seu destino poderá ser o PP.
(Christian Pereira de
Camargo).

Neste fim de semana, a
Festa do Bom Jesus de Qua-
dra prossegue com ativida-
des religiosas e recreativas.
Neste sábado (1º),  14 horas,
acontece jogo de futebol no
Campo Municipal, com o Pal-
meiras da Quadra. A partir
das 19h, haverá missa e, em
seguida, será realizada quer-
messe no Salão Paroquial,
com leilão de prendas e assa-
dos e venda de salgados e

FESTA PROSSEGUE
NA QUADRA

porções. Haverá show com
Jéssica & Jenifer.

No domingo (2), a partir das
9h30, acontece Encontro com
os Romeiros em frente ao Ce-
mitério Municipal e, em segui-
da Santa Missa na Matriz e
levantamento do mastro, com
acompanhamento da Banda
Furiosinha. Às 14 horas, acon-
tece Leilão de Bezerros no Sí-
tio do José Monteiro e 17 horas
Missa.

FÁTIMA SOUZA CANTA
NA PARÓQUIA SÃO LÁZARO

Dia 2 de agosto, 14 horas, a Paróquia São Lázaro realiza  o
“Kairós”, com a presença da cantora Fátima de Souza. A
programação inclui uma Tarde de Louvor, com Adoração ao
Santíssimo. Fátima Souza lançou recentemente pela Gravadora
Canção Nova seu primeiro trabalho solo com o título  “Sem Ti
nada posso”.


