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SOLUÇÃO DAS CRUZADAS: 1º/08/2015 - (A.M.)
Notícias extraídas com grafia original do “Jornal de Tatuhy”,

de 11 de maio de 1930, através do arquivo de João Padilha,
doado ao Integração.

ENTREGA DE CADERNETAS
Está marcada para o dia 13 de maio, depois de amanhã,

às seis horas da tarde, na Praça Coronel Fernando Prestes
– Largo da Matriz – a entrega das cadernetas aos reservistas
da turma de 1928 do nosso Tiro de Guerra 135. Para essa
festividade, foi organisado magnífico programma. Todos os
reservistas das turmas de 1928 e 1929 e atiradores de 1930
comparecerão fardados à parada marcada para às cinco e
meia da tarde, devendo a apresentação ser feita, àquella hora,
na sede do Tiro, de onde todos sahirão em marcha pelas
nossas ruas, ao som de músicas executadas pelas bandas
locaes Santa Cruz e São Benedicto. Postada a tropa em linha
em frente ao coreto, ali ouvir-se-ão as palavras do presidente
do T.G., que em seguida, passará as cadernetas para serem
entregues aos reservistas pela exma. madrinha da turma, d.
Dulce Minhoto dos Reis, e autoridades que se acharem
presentes. Após esta solennidade, a excellente corporação
musical Santa Cruz, sob a regência do maestro Praxedes J.
de Campos, realizará um bem organisado concerto musical,
das sete às oito horas da noite.

FESTA DE SANTA CRUZ
Estiveram belíssimas as solennidades em louvor à Santa

Cruz, a cargo do sr. Manoel Vieira de Camargo e sua exma.
esposa. Para novo festeiro, foi sorteado o sr. professor
Francisco Manoel Sá, estimado fazendeiro de quem se pode
esperar também uma encantadora festa.

DR. BERNARDES JÚNIOR
Na sessão realizada em São Paulo, na Câmara dos

Deputados, no dia 6 do mez corrente, foi unanimemente
escolhido e acclamado líder da maioria daquella casa de
Congresso Estadual o nosso representante, sr. dr. Francisco
de P. Bernardes Júnior. Moço de espírito culto e orador de
escol, o sr. Bernardes Júnior está perfeitamente em condi-
ções de conduzir os seus pares, para ainda mais elevar o nível
moral da política paulista, tornando nosso Estado à altura em
que é tido dentro da República. A escolha, portanto, do illustre
político para a alta investidura de líder da maioria deve encher
de justa alegria a todos os tatuhyenses, porque é de se
esperar que sua senhoria muito contribua para o maior
desenvolvimento desta terra.

DE MUDANÇA
Transferiu sua residência e casa commercial de Tatuhy

para Sorocaba, onde reabriu o seu estabelecimento à Rua Dr.
Braguinha, nº 40-A, o nosso estimado amigo e assignante, sr.
Jorge Daher, progenitor do joven José Daher, rapaz muito
relacionado e estimado nesta cidade. Felicidades em sua
nova residência.

ESPORTE
Hoje à tarde, haverá no campo do Operário F.C., um

magnífico encontro de futebol entre os quadros deste clube
contra os do “Fortaleza” de Sorocaba. É esta a primeira pugna
que se realiza após a reorganização da secção esportiva do
Operário, motivo pelo qual o embate deve causar natural
interesse, considerando-se ainda que os treinos dos quadros
do O.F.C. acham-se sob a direcção do sr. Américo Petri, juiz
official da A.P.E.A., ora aqui residente.

HORIZONTAIS:
1- (Hélio ...) Um político

mineiro – Parte do porto – O
número de senadores por Es-
tado. 2- Patrão – (Eliane ...) Indira
de “Caminhos das Índias”,
novela da Rede Globo – Nota
musical. 3- Sadia – (... nova) O
ritmo de João Gilberto – (...
Teixeira) Deputado Federal
pelo Rio de Janeiro. 4- (... Cen-
tral) O órgão financeiro do go-
verno – Elemento químico,
metálico, de símbolo TI. 5- (Gló-
ria ...) Uma jornalista – (... Diaz)
Atriz do filme “Gangues de Nova
York”. 6- Cantora da noite
paulistana – Exalar mau cheiro
– Sigla da antiga República
Federal Alemã (Alemanha Oci-
dental). 7- Falta do que fazer –
(Secretaria Nacional dos Direi-
tos ...) Órgão do goveno federal
– Cinquenta e cinco em alga-
rismos romanos. 8- Botequim
– Título inglês de nobreza – A
peça que leva xeque, no xadrez
– Rio gaúcho. 9- Sigla do Rio
Grande do Norte – (... Roriz) Foi
governador do Distrito Federal
– Uma fruta. 10- Aqui está –
Suporta – (... de Cocais) Cida-
de mineira. 11- Porção de car-
ros que se dirigem ao mesmo
destino – Amplo. 12- Fazer in-
gerir droga – Assunto da secre-
taria do governo Dilma cujo titu-
lar é Helder Barbalho. 13- (...
Regina) Intérprete de “Roma-
ria” – Tratado, acordo – A mim.
14- Trunfo – Um ministério – (...
de Baixo) O primeiro filme de
Mazzaropi. 15- O rio que banha
Paris – Qualidade, casta –
(Deborah ...) Uma atriz.

HORIZONTAIS : 1- Blanc,
Vanzolini. 2- Rei, igara, sir. 3- Au,
réu, rum, Said. 4- Denise, id, Itu. 5-
Alencar, ônus, ás. 6- Uraí, Alberto.
7- Lá, TAM, Iria, lar. 8- Anjo, ornar,
saci. 9- Tão, Fred, OEA, AA. 10-
Elogiar, nuas. 11- Ré, Emas, Emer-
son. 12- Rir, Ed, Glória. 13- Asas,
opa!, ego. AB. 14- Meu, Atari, pré.
15- Alimentar, Argel.

VERTICAIS:
1- (... Branca) A residência

do presidente dos EUA – Metal
que faz parte de muitas ligas –
O número das casas do Con-
gresso. 2- Golfo e mar da Arábia
– (Torneiro ...) O que Luiz Inácio
Lula da Silva era quando
metalúrgico – (Santa ...) O
Vaticano. 3- Isolado – Soltar a
voz (ovelha) – Base de monta-
nha. 4- Metal alcalino-terroso –
(Magno ...) Senador por Espírito
Santo. 5- Estado de moribundo
– Abrir um pouco, entreabrir. 6-
Chamariz – Lacuna, intervalo –
Tempero. 7- Relação amorosa
– Um sobrenome – Sigla da
Bahia. 8- Ora! – (... Anos de
Solidão) Romance de Gabriel
Garcia Márquez – Elemento de
composição: cauda – Genitor.
9- A parte mais profunda da
psique – Panificadora – A parte
do boné que protege os olhos.
10- O que os noivos dizem no
altar – (Carlos ...) Ex-presidente
argentino – (... Walesa) Outro
ex-presidente, este da Polônia.
11- Cidade fluminense – (Márcio
Thomaz ...) Ex-ministro da Jus-
tiça, já falecido. 12- Extrair – (...
Maciel) Um político de
Pernambuco. 13- (poético) Per-
fume – O que o caminhão carre-
ga – Sigla de Santa Catarina.
14- Preposição: lugar onde –
Fantasma econômico que cau-
sa preocupação – (Shirley ...
Laine) Atriz do filme “Laços de
Ternura”. 15- Soa no campaná-
rio – O aparelho que atingiu as
Torres gêmeas, em Nova York
– (... Ambiente) Outro ministério
do governo Dilma.

VERTICAIS:  1- Braga,
Latorraca. 2- Léu, Luana, eis. 3- Ai,
DER, Joe, rami. 4- Renato, Lê, sem.
5- Ciência, Fome, ué! 6- Guia, Mor-
gado. 7- Vá!, sra., Reis, Pat. 8-
Arre!, linda, gata. 9- Nau, obra, rel.,
ar. 10- Mineiro, moer. 11- Os, dura,
Energia. 12- Lis, st., sáurio. 13- Irai,
olá!, asa, pg. 14- ITA, acaso, are.
15- Indústria, Nobel.

TUDO PARA PISCINA NA PAVANELLI
Além da tradicional linha de

materiais de construção, acaba-
mento e cozinhas moduladas, a
Pavanelli Materiais Para Cons-
trução oferece todos os produ-
tos da GENCO, que você precisa
para manter sua piscina. A loja
fica na Avenida Salles Gomes,
195, Tatuí. Fone: (15) 3251-1365.

Pizzas aos domingos a noite.

A Trattoria Della Nonna, res-
taurante típico italiano, fez con-
vênio com o estacionamento
M&G, na Praça da Santa, 85, para
uma permanência de 45 minu-
tos. O restaurante abre de terça
a domingo das 11 às 15h30. E
no jantar, de quinta a domingo,
das 19 às 23 horas. Aos domin-
gos a noite a casa serve pizzas
tradicionais italianas. Massas
típicas e da melhor qualidade

TRATTORIA FAZ CONVÊNIO
 COM ESTACIONAMENTO

estão na Trattoria, na Rua 13 de
Fevereiro, 565, Tatuí. Fone: (15)
3305-3328.

MBA GESTÃO EMPRESARIAL
A Faculdade Santa Bárbara de Tatuí fe-

chou mais uma turma de Pós-Graduação,
desta vez MBA Gestão Empresarial. Com
grade curricular diferenciada com ênfase
em gestão de pessoas, engenharia finan-
ceira e logística, os alunos terão maior co-
nhecimento nessas áreas que os cursos
disponíveis no mercado. Com início em 8 de
Agosto as aulas serão quinzenais, aos sá-
bados, das 8:30 às 17:30 na FAESB Tatuí, Rua 11 de Agosto, 2900.
Valores especiais por indicação, pontualidade e para ex-aluno
FAESB. Inscreva-se e invista no seu futuro. Mais informações no site
www.faesb.edu.br e nos telefones: 3259-3838 e 3259-2789. Facul-
dade Santa Bárbara, o conhecimento em suas mãos.

Compre o presente do seu
pai nos estabelecimentos as-
sociados à ACE e peça seu cu-
pom para concorrer a um almo-
ço no Pesqueiro Ellun com a sua
família! Serão quatro sorteados,
dois consumidores com almo-
ço para dez pessoas e dois ven-
dedores com almoço para cinco
pessoas. E não é só isso, um
consumidor ganhará mil reais
em vale-compras e um vende-
dor 200 reais em vale-compras.
Participe! O comércio estará
aberto em horário especial dia 7
até às 22 horas e dia 8 até as 18
horas. Sorteio dia 13 de agosto,

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
PROMOÇÃO DOMINGÃO DO PAIZÃO

às 16 horas, na Sede da ACE de
Tatuí. Rua 15 de Novembro, 491,
Centro, Tatuí. Fone: 3259-8588.
www.portalace.com.br.

* Marcos Cintra

* Marcos Cintra  é doutor em Economia pela Universidade de Harvard (EUA) e
professor titular de Economia na FGV (Fundação Getulio Vargas). Foi deputado federal
(1999-2003) e autor do projeto do Imposto Único.

O PT está derretendo. Se-
gundo o instituto de pesquisa
CNT, mais de 70% dos brasi-
leiros classificam como ruim
ou péssimo o governo Dilma.
Já o Ibope apurou que, se as
eleições fossem hoje, Lula
seria derrotado por Aécio Ne-
ves por larga margem de votos
(59% contra 41%). Será que as
famílias da “nova classe mé-
dia”, que os petistas dizem que
só chegaram lá por causa de-
les, viraram as costas para o
partido? Ou será que essas
mesmas famílias descobriram
que é justamente por causa do
PT que a situação delas está
cada dia pior?

Nos últimos anos, o PT ten-
tou passar a ideia de que trinta
milhões de brasileiros que
ascenderam à classe “C” de-
vem isso ao partido. Para mui-
tas pessoas essa bobagem
colou e os petistas, mesmo
atolados em um mar de lama
desde o caso do mensalão,
permanecem no poder há
anos.

Cumpre dizer que, a redu-
ção da pobreza nos últimos
anos só foi possível porque
tudo começou a ser preparado
no início dos anos 90. Não é
obra de um governo apenas.
Na gestão Collor, deu-se a
abertura da economia brasilei-
ra. A história dos carros que
pareciam “carroças” é
emblemática. O País era muito
fechado e isso desestimulava
inovações. Além disso, foi nes-
sa época que começaram as
privatizações. As ineficientes
estatais eram um poço sem
fundo na absorção de recur-
sos públicos.

No governo Itamar Franco,
as privatizações foram
mantidas e teve início o pro-
cesso de estabilização de pre-
ços. O Plano Real eliminou uma
inflação na casa dos 2500% ao
ano. No governo Fernando
Henrique as privatizações con-
tinuaram. Medidas como a Lei
de Responsabilidade Fiscal, o

QUEDA DO PT
regime de metas de inflação, o
câmbio flutuante e a política de
superávit fiscal foram
determinantes para a estabili-
zação da economia.

O PT encontrou o caminho
pavimentado para
implementar políticas sociais
de grande envergadura. No
governo Lula, os benefícios das
privatizações, da abertura ex-
terna e da política de estabili-
dade macroeconômica dos
anos anteriores deixaram tudo
pronto para um amplo progra-
ma de redistribuição de renda,
a grande bandeira petista.

O crescimento econômico
entre 2004 e 2008, devido em
grande parte ao crescimento
mundial, facilitou a vida dos
petistas. O desemprego em
queda, a renda em alta e os
programas de assistência so-
cial tiveram efeito político mag-
nífico para o governo, que ape-
nas curtiu o momento. Nessa
época, o PT poderia ter
implementado uma nova roda-
da de medidas fundamentais
para o desenvolvimento nacio-
nal, como as iniciadas nos
anos 90. Foi uma chance para
tornar a economia mais com-
petitiva. Mas o partido não apre-
sentou competência para in-
vestir em ações voltadas à qua-
lificação de trabalhadores, à
ampliação e modernização da
infraestrutura e para a condu-
ção das reformas estruturais
como a política e a tributária.

O Brasil vive uma crise gi-
gantesca hoje por conta das
barbeiragens do PT na política
e na economia e por causa da
corrupção patrocinada pelo
partido. Boa parte da tal “nova
classe média” se deu conta de
que o partido é responsável
pelo desemprego que corre
solto, pela queda na renda e
pela inflação crescente. Os
ganhos na área social retroce-
dem de modo acelerado e vão
ter peso determinante para que
os petistas sejam definitiva-
mente rechaçados do poder.


