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Notícias extraídas com grafia original do “Jornal de Tatuhy”,
de 18 de maio de 1930, através do arquivo de João Padilha,
doado ao Integração.

MELHORAMENTOS LOCAES
O sr. Nicolau Sinisgalli, prefeito municipal desta cidade,

em companhia do sr. dr. Syrius F. de Almeida, delegado de
polícia, José de Medeiros, 1º fiscal da Câmara, e do nosso
prezado collaborador, bacharelando Pedro Voss Filho, foi
assistir, no dia 14 do corrente, a conclusão das reformas
feitas no Morro Grande, que em toda sua extensão, foi
revestido de grossa camada de pedregulho compressado. O
serviço executado vem facilitar o trânsito de vehiculos naquelle
ponto, antes bastante perigoso, por ser o morro muito
íngreme. É mais uma prova do esforço que a digna Prefeitura
vem empregando em prol das nossas estradas de rodagem.

GRANDE HOTEL AFFONSO
Este conhecido estabelecimento local, de propriedade do

nosso estimado amigo, sr. Affonso de Arruda Campos, está
passando por uma reforma em suas installações e pintura,
afim de tornar-se ainda mais commodo e elegante. Muito
bem!

DR. GUALTER NUNES
O dia de hoje é de justa alegria aos amigos do distincto

facultativo, dr. Gualter Nunes, que completa nesta data mais
um anniversario natalício. Moço de valiosa cultura médica,
dedicado à causa da sciencia, muito tem contribuído para que
a nossa modelar Santa Casa de Misericórdia possa se
conduzir nos melhores resultados de progresso. Como vere-
ador municipal, vem de se bater pelos problemas de interesse
local, sendo a sua palavra sempre recebida com viva sympathia.
Esta folha rende ao anniversariante a homenagem do seu
applauso, pelo que faz por esta cidade, e lhe envia felicita-
ções.

PARA BOITUVA
A convite da distincta população de Boituva, seguirá hoje

à visinha localidade uma turma de atiradores de Tatuhy,
acompanhados do srs. cabo Oscar Bergami, Pedro Voss
Filho, Oscar A. S. Mota e João Padilha. Os excursionistas
partirão de automóveis ao meio dia.

SEMANA DA EDUCAÇÃO
No grupo escolar “João Florêncio”, desta cidade, revesti-

ram-se de significação educativa a execução dos programmas
organizados para as commemorações do Dia do Lar, da
Fraternidade, da Escola, do Dever e da Natureza, discorrendo
o sr. Director do Grupo sobre os differentes assumptos em
linguagem ao alcance da intelligencia infantil. No Dia da
Saúde, falou o illustre médico do Posto da Hygiene desta
cidade, dr. Almiro dos Reis, que exhibiu instructivos quadros
demonstrativos da evolução das moléstias infecciosas e
meios prophylacticos para conservar a saúde. Hoje, Dia da
Boa Vontade, às 8:30 horas, iniciar-se-á no referido estabe-
lecimento a execução do programma. Todos são convidados.

PELO THEATRO
O Grêmio de Amadores Theatraes “Lau Corrêa”, desta

cidade, está pondo em ensaios duas interessantes peças,
para um próximo espectaculo beneficente, que iremos notici-
ar futuramente aqui.

A.A. XI DE AGOSTO x E.C. UNIÃO
Realisou-se domingo passado, em Porto Feliz, o espera-

do encontro de futebol entre o E.C. União, daquella cidade, e
o XI de Agosto daqui. O jogo, que foi promovido em benefício
das obras da Egreja da visinha cidade, deu como resultado
um honroso empate de 2x2.
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HORIZONTAIS:
1- Um Estado brasileiro –

Um partido político – Briga. 2-
Interjeição de cansaço – Um
combustível para carros – A
prata, em química. 3- Tecido
quente – Apagar – (São ... das
Letras) Cidade mineira. 4- Su-
búrbio do Rio – Ópera de
Puccini. 5- O índio amigo do
mascarado Zorro – Membro
do partido do governo federal.
6- (... Europeu) Região onde o
comunismo se esfacelou –
(Olavo ...) Poeta brasileiro –
Abreviatura: e assim por dian-
te. 7- Ruminante de galhos
espalmados – País europeu
cuja capital é Bucareste – Cli-
ma. 8- Prefixo: novo – (Frango
com ...) Um prato apreciado
por Luis Inácio Lula da Silva –
Elemento de composição:
três. 9- Sigla de unidade da
Federação – Esfomeado – Em
maior quantidade. 10- Átomo
carregado eletricamente – Véu
– O alimento do leão e do tigre.
11- (Fernando de ...) Arquipé-
lago brasileiro que já foi terri-
tório – Pequena pinta amare-
lada na pele. 12- (Juan Do-
mingo ...) Foi presidente e dita-
dor da Argentina – Nome de
mulher. 13- Planta
condimentosa – O cérebro (po-
pular) – Pronome pessoal. 14-
Sigla da região onde nasceu
José Genoíno – Natural do
paraíso dos surfistas – Inter-
jeição para animar. 15- O espí-
rito humano – Depois de – O
prenome de Bolívar.

HORIZONTAIS: 1- Costa, cais,
três. 2- Amo, Giardini, mi. 3- Sã,
bossa, Miro. 4- Banco, tálio. 5-
Maria, Cameron. 6- Célia, feder,
RFA. 7- Ócio, Humanos. LV. 8- Bar,
sir, rei, Cai. 9- RN, Joaquim, maçã.
10- Eis, atura, Barão. 11- Comboio,
largo. 12- Dopar, Pesca. 13- Elis,
pacto, me. 14- Ás, Trabalho, Sai.
15- Sena, Iaia, Secco.

VERTICAIS:
1- Explicação impressa que

acompanha um medicamento
– (Chico ...) Precursor de
Fittipaldi, Piquet, Senna e
Barrichello – Compaixão. 2-
Trabalho intenso – O invento
de Graham Bell – (arcaico) O.
3- Abreviatura: hectare – (João
...) Cantor e compositor brasi-
leiro – Mulher do filho. 4- (...
Alighieri) O autor de “A Divina
Comédia” – Tampa da garrafa.
5- Corretor – Iguaria feita de
milho. 6- Alguma coisa – (...
Polanski) Diretor do filme “O
Pianista” – Ovário dos peixes.
7- Interjeição para impor silên-
cio – Personagem gordinho de
história em quadrinhos – Uma
sigla de Estado brasileiro. 8-
Maior – Tempero da comida
baiana ou mexicana – Miado.
9- Abreviatura: Decreto-Lei – O
ar da noite – (Cícero ...) Pintor
modernista brasileiro, já fale-
cido. 10- Unidade da
informática – Tamanho – Tra-
dicional colégio de São Paulo.
11- Matéria-prima do jornal –
(... Alberto Parreira) Um técnico
brasileiro de futebol. 12- A praia
do “piscinão”, no Rio – (...
Maciel) Um político do
Pernambuco. 13- O que está
aqui – (A Bela da ...) Filme com
Catherine Deneuve – Preposi-
ção: lugar onde. 14- O último foi
Reza Pahleve – (Santa ...) Outro
Estado brasileiro – (... Sam) Os
Estados Unidos. 15- O líquido
indispensável – Situação difícil
– (... Carlos) Foi rei da Espanha.

VERTICAIS:  1- Casa, cobre,
duas. 2- Omã, mecânico, Sé. 3- Só,
balir, sopé. 4- Bário, Malta. 5- Ago-
nia, soabrir. 6- Isca, hiato, sal. 7-
Caso, Furquim, BA. 8- Ara!, Cem,
uro, pai. 9- Id, padaria, pala. 10- Sim,
Menem, Lech. 11- Niterói, Bastos.
12- Tirar, Marco. 13- Olor, carga,
SC. 14- Em, inflação, Mac. 15- Sino,
avião, Meio.

RESTAURANTE
EM FAMILIA

Prato feito - marmitas
marmitex a partir de

AV. SALLES GOMES, 275

(Não cobramos taxa na área central)

DISK ENTREGA
 3251-3044 - 9.9789-3553

 R$

8,49

O Desfile Cívico de 11 de
agosto, que comemorou os 189
anos de Tatuí, reuniu escolas,
instituições militares e entida-
des sociais. No cronograma
estabelecido por Jorge Rizek,
diretor de Cultura e Desenvolvi-
mento Turístico, constavam 59
atrações. Uma delas, no entan-
to, não se apresentou, conforme
programado: os militares de
Aramar (Iperó).

O desfile na Rua 11 de Agos-
to começou com a apresenta-
ção da Banda Pró-Arte,
conduzida pelo maestro Marce-
lo Afonso. Os músicos executa-
ram o Hino à Tatuí, de Paulo
Cerqueira Luz e Maria Ruth Luz.
Em seguida, aconteceram os
desfiles das forças militares:
Polícia Militar, Polícia Rodoviá-
ria, Polícia Militar Ambiental,
Corpo de Bombeiros, Guarda
Municipal e os Irmãos e Irmãs de
Trilha.

Logo após, aconteceram os
desfiles da APAE, que homena-
geou Ayrton Senna, da Educa-
ção Infantil Municipal (creches e
pré-escolas), Escola Ternura,
Projeto Melhor Idade, Fundo
Social de Solidariedade, Lar São
Vicente de Paulo, Cordão dos
Bichos e Lar Donato Flores.

O terceiro bloco do desfile
trouxe as escolas municipais de
ensino fundamental. Foram va-
lorizados temas como: folclore,
turismo e ícones da história lo-
cal. Em seguida, apresentou-se
a Banda Marcial de Cesário
Lange e, logo após, desfilaram
as escolas estaduais, SESI,
Colégio Adventista, Colégio Ob-
jetivo, a ETEC Sales Gomes e a
Escola Técnica “Gualter Nunes”.

Por fim, desfilaram os clu-
bes de serviços, escoteiros e as
pastorais católicas, além dos
motociclistas do Moto Clube “Os
Tatus do Asfalto”. No encerra-
mento, mais de 300 cavaleiros e
muladeiros de Tatuí e região
passaram pela Rua 11 de Agos-
to.

O prefeito José Manoel
Correa Coelho (Manu) e sua
esposa, Ana Paula Cury Fiuza
Coelho, receberam autoridades
no palanque. Entre os presen-
tes, estavam o deputado esta-
dual Edson Giriboni e os verea-
dores Antonio Carlos Prestes,
José Eduardo Morais Perbelini,
Oswaldo Laranjeira Filho e
Valdeci Antonio de Proença.

DESFILE CÍVICO DOS 189 ANOS REÚNE
ESCOLAS, MILITARES E ENTIDADES SOCIAIS

JUSTIÇA INSTALA CENTRO DE SOLUÇÃO
DE CONFLITOS NO FÓRUM DE TATUÍ

TJ/SP - Nesta sexta-feira
(14), às 14h30, no “Salão do
Júri” do Fórum da Comarca
de Tatuí, ocorre a cerimônia
de instalação do Centro Judi-
ciário de Solução de Conflitos
e Cidadania (CEJUSC). Esta
unidade judiciária “traz uma
forma rápida, barata e eficaz
para a resolução dos confli-
tos que nascem no âmbito do
convívio em comunidade e a
consequente e desejada pa-
cificação social”. O Conselho
Nacional de Justiça, através
da Resolução nº 125/2010,
trouxe a possibilidade de cri-
ação dos CEJUSCs. Seu ob-
jetivo é intermediar, com a
ajuda e orientação de concili-
adores e mediadores capaci-
tados, em sessões de conci-
liação e mediação, a solução
de conflitos que emergem das
relações sociais, bem como
prestar serviços de atendi-
mento e orientação aos cida-
dãos.

Nos CEJUSCs, podem ser
resolvidas questões processu-
ais e pré-processuais, relati-
vas às áreas cível e de família,
como por exemplo, acidentes
de trânsito, contratos, cobran-
ças, dívidas bancárias, confli-

tos entre vizinhos, divórcio,
pensão alimentícia, guarda de
filhos e regulamentação de vi-
sitas, dentre outros assuntos,
independentemente de valor.

O conflito poderá ser levado
à CEJUSC pelo próprio inte-
ressado, diretamente no bal-
cão de atendimento. A CEJUSC
designará uma sessão de con-
ciliação em um prazo máximo
de trinta dias e a parte contrá-
ria será convidada a compare-
cer e dialogar, sob a coordena-
ção de conciliadores, na bus-
ca da solução do impasse.
Havendo acordo entre as par-

tes, o combinado e desejado
por elas será transcrito em um
documento que, depois de as-
sinado pelas pessoas, será
homologado pelo Juiz Coorde-
nador do CEJUSC. Em caso
de não cumprimento do acor-
do, o termo homologado valerá
como título executivo judicial,
podendo ser cobrado direta-
mente pelas vias judiciais. Nas
áreas de família, tem-se alcan-
çado nos CEJUSCs mais de
60% de acordos nas sessões
realizadas, e nas causas cíveis,
esse percentual atinge mais
de 70%.


