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RESTAURANTE
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Prato feito - marmitas
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AV. SALLES GOMES, 275

(Não cobramos taxa na área central)

DISK ENTREGA
 3251-3044 - 9.9789-3553

 R$

8,49

Notas extraídas com grafia original do “Jornal de Tatuhy”, de
22 de junho de 1930, através do arquivo de João Padilha, doado
ao Integração.

CAPELLA DO SANTÍSSIMO
Tivemos o prazer de examinar os trabalhos de fina decoração

que estão sendo feitos na Capella do Santíssimo Sacramento,
pelo talentoso pintor piracicabano, sr. Mario Thomazi. Desde
logo, chama a attenção na referida Capella o grande painel da
Santa Ceia, que mede 3 x 4,50 metros, cópia do original do
célebre pintor Leonardo da Vinci. Na parede fronteira a este
painel figurará outro, representando o martírio de São Tarcísio.
No centro do teto, entre molduras filetadas de ouro, vê-se uma
linda pintura, representando a santíssima Custódia rodeada de
anjos. Nos quatro cantos do tecto, serão pintadas outras
symbolicas figuras. A lindíssima Capella será inaugurada no
próximo mez de julho.

CASAMENTO
Dia 14 do corrente mez, occorreu nesta cidade o casamento

do sr. Claudionor de Almeida com a exma. senhorinha Celestina
Bertin, filha do sr. Santo Bertin. Foram paranymphos da noiva os
srs. Antonio Bertin e Palmiro Pierotti, e do noivo, os srs. Francisco
Giantomasi e Domingos dos Santos, respectivamente no religi-
oso e no civil. O novo par foi residir em Itapetininga.

ESPORTES
São esperados com impaciência, em nossas rodas espor-

tivas, dois grandes acontecimentos: a festa esportiva aqui pro-
movida em benefício da “Cruz Azul” da Capital, com o concurso
dos exercitados athletas da Força Pública de São Paulo, e a
inauguração solemne do Estádio do XI de Agosto, com o levan-
tamento do veterano Pindorama, para uma renhida lucta com o
“XI”. Em disputa um rico trophéo, offerta da conceituada Casa
Zani.

FESTIVAL ARTÍSTICO
No Theatro São Martinho desta cidade, gentilmente cedido

pela empreza A. Machado & Cia., será levado à effeito dia 1º de
julho próximo, um interessante festival artístico, sendo apresen-
tados um escolhido film, e no palco uma espirituosa comédia,
encenada pelo Grêmio de Amadores “Lau Corrêa”, além de um
acto de variedades, a cargo de gentis meninas e senhorinhas.

SANTA CASA
A directoria da Santa Casa de Misericórdia de Tatuhy empe-

nha-se em augmentar seu quadro social. Segundo estamos
informados, muitas pessoas têm recebido convites, acceitando
a sua inclusão. Realmente é preciso que todos os tatuhyanos e
amigos de Tatuhy prestem seu auxílio à tão útil instituição de
caridade.

DR. GUSTAVO GONÇALVES DA SILVA
Recebemos do sr. dr. Gustavo Gonçalves da Silva, illustre

advogado residente em São Paulo, uma carta na qual nos
communica ter deixado o cargo de director gerente da “Compa-
nhia Luz e Força” de Tatuhy. Nessa delicada missiva, o seu
signatário nos agradece as attenções dispensadas, pedindo
que sejamos seus intérpretes junto à população tatuhyense,
para agradecer todas as homenagens que lhe prestou nosso
povo, quando da investidura do cargo do qual obteve a renúncia.
Transmitindo a todos os desejos de agradecimento do dr.
Gustavo Gonçalves da Silva, o fazemos com muita satisfação,
certos de que nosso gesto será mais uma modesta homena-
gem que esta folha presta ao distincto ex-diretor da nossa “Luz
e Força”, em cuja acção sempre se mostrará verdadeiro amigo
do progresso desta cidade.

PROCESSOS
O dr. Syrius de Almeida, enérgico delegado de polícia desta

cidade, abriu inquérito para processar alguns indivíduos que têm
jogado bombas de dynamite em nossas ruas, transgredindo,
dessa forma, as disposições regulamentares.

MOTORISTAS PODEM
RECORRER DE MULTAS DO

DETRAN PELA INTERNET
Motoristas de todo o Esta-

do de São Paulo podem usar a
Internet para apresentar recur-
sos contra multas aplicadas
pelo Departamento Estadual
de Trânsito de São Paulo
(Detran/SP). Basta acessar os
serviços on-line no
portal www.detran.sp.gov.br e
clicar em “Solicitar e acompa-
nhar recurso de penalidade”.

O serviço permite pedir a
aplicação da penalidade de ad-
vertência por escrito, apresen-
tar defesa da autuação e recur-
so de multa à JARI – Junta
Administrativa de Recursos de
Infrações do Detran/SP, em 1ª
instância, e ao CETRAN –
Conselho Estadual de Trânsi-
to, em 2ª instância. O resulta-
do do julgamento também pode
ser acompanhado pelo portal.

“Todo o processo pode ser
feito on-line. Isso torna o servi-
ço mais transparente e evita
que o condutor precise sair de
casa ou gaste dinheiro com a
postagem de documentos”,
esclarece Daniel Annenberg,
diretor-presidente do Detran/
SP.

Passo a passo
Por questões de seguran-

ça, é obrigatório realizar ca-
dastro no portal do Detran/SP
para que o proprietário do veí-
culo possa apresentar recur-
sos de multa pela Internet. Para
isso, basta informar o nome,
CPF, data de nascimento e e-
mail para criar login e senha de
acesso.

Depois, deve-se preencher,
imprimir e assinar o formulário
de defesa disponível na própria
página. Após essa etapa, o
condutor terá de digitalizar o
formulário (por meio de scanner
ou foto) e fazer o upload no
portal do Detran/SP, anexando
outros documentos necessári-
os (listados no portal) para a
análise do recurso. O julga-
mento não poderá ser realiza-
do se não for anexada toda a
documentação. São aceitos
arquivos nos formatos PDF,
JPGE, JPG e TIFF, com, no
máximo, 5 MB (megabytes).

É importante esclarecer que
o sistema é válido apenas para
recursos de multas aplicadas
exclusivamente pelo Detran/SP
através de fiscalizações reali-
zadas pela Polícia Militar. Con-
forme estabelece o Código de
Trânsito Brasileiro (CTB), cada
órgão de trânsito é responsá-
vel por julgar recursos das
multas que aplica.

Confira abaixo em qual mo-
mento cada defesa deve ser
feita

1) Defesa da autuação –
 Deve ser apresentada para
contestar uma notificação de
autuação com  divergência na
marca, modelo, cor ou placa
do veículo informado; ou ende-
reço errado, incompleto ou
inexistente. O prazo para
apresentá-la constará na noti-
ficação de autuação (no caso
de infrações registradas pelo
Detran/SP é de até trinta
dias). Quando aceita, a autua-
ção é arquivada. Se a defesa
for indeferida, será gerada a
multa, com o envio da notifica-
ção de penalidade de multa
(boleto para pagamento).

2) Recurso de multa à
JARI – Pode contestar erros
formais na elaboração da autu-
ação, o motivo (mérito) da in-

fração ou o indeferimento da
defesa da autuação apresen-
tada anteriormente. O recurso
é avaliado pela Junta Adminis-
trativa de Recursos de Infra-
ções (JARI), em 1ª instância. O
prazo para apresentar o recur-
so será o mesmo de vencimen-
to para pagamento que cons-
tará na notificação de penali-
dade de multa (boleto). Se for
deferido, a multa será cancela-
da; se for indeferido, a multa
será mantida.

3) Recurso de multa ao
CETRAN – Deverá ser apre-
sentado quando o motorista
quiser contestar o
indeferimento de um recurso
encaminhado anteriormente à
JARI. O novo recurso será ava-
liado, em 2ª instância,
pelo Conselho Estadual de
Trânsito (CETRAN). O prazo
para recorrer ao CETRAN é de
trinta dias seguidos, a partir da
emissão do indeferimento da
JARI.

4) Advertência por escrito –
Pode ser solicitada exclusiva-
mente pelo condutor que co-
meteu infração leve ou média e
que não seja reincidente na
mesma infração nos 12 meses
anteriores. A aplicação é facul-
tativa ao órgão de trânsito, se
ele entender que a medida é
educativa. Por isso, pedir a
advertência não significa que
será concedida. A análise leva
em conta não apenas a infra-
ção cometida, mas todo o his-
tórico do condutor. A solicita-
ção deve ser feita dentro do
prazo para enviar a defesa de
autuação, antes da aplicação
da multa. Quando concedida,
a advertência por escrito não
gera pontos na habilitação do
condutor, que também não re-
ceberá a multa e, assim, não
terá de pagá-la.

Multas de
outros órgãos

O motorista sempre deve
recorrer ao órgão que registrou
a infração, que consta no topo
das notificações. Desse modo,
para saber se o recurso on-line
ou o pedido da advertência por
escrito está disponível para a
multa recebida é preciso verifi-
car diretamente junto ao órgão
autuador, que varia de acordo
com o local e o tipo de infração.

As infrações mais comuns,
como por exemplo, avanço de
sinal vermelho, estacionamen-
to irregular, excesso de veloci-
dade e desrespeito ao rodízio,
são registradas por órgãos de
trânsito das prefeituras. Nas
estradas, as multas, em geral,
são aplicadas pela Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) e pelo
Departamento de Estradas de
Rodagem (DER).

O Detran/SP é responsável
somente pelas multas aplica-
das em decorrência de autua-
ções da Polícia Militar, que,
em sua maioria, dependem de
abordagem do condutor (como,
por exemplo, falta de
licenciamento e habilitação
vencida). Cabe esclarecer que
o Detran/SP não autua por meio
de radar.

Os cidadãos podem obter
mais informações sobre os ser-
viços do Detran pelo “Disque
Detran/SP”, no fone: 0300-101-
3333. O atendimento ocorre de
segunda a sexta-feira, das 7
às 19 horas, e aos sábados,
das 7 às 13 horas.

SENAI DE BOITUVA INSCREVE
PARA PROCESSO SELETIVO
Estão abertas as inscrições

para o processo seletivo nos
cursos de Aprendizagem In-
dustrial do SENAI em Boituva.
São oferecidas vagas de
Almoxarife, Assistente Admi-
nistrativo, Eletricista Geral e
Mecânico Geral. Os cursos são
totalmente gratuitos e come-
çarão em janeiro de 2016.

Para se inscrever, o jovem
deve ter entre 14 a 23 anos de
idade (não poderá completar
24 até o término do curso, em
23 de dezembro de 2016) e ter
concluído ou concluir ainda
este ano o Ensino Fundamen-

tal. A prova de seleção será
feita no dia 3 de outubro, às 14
horas, na Escola Estadual “Al-
feres Mário Pedro Vercellino”,
em Boituva.

As inscrições deverão ser
feitas pessoalmente até a pró-
xima quarta-feira (23), das 8h30
às 11h30 e 13h30 às 16h30, no
Centro de Formação Profissio-
nal de Boituva, localizado na
Avenida Vicente Laureano, nº
172, no Distrito Industrial
Boituva II (ao lado do bairro
Novo Mundo). Maiores informa-
ções são obtidas pelos fones:
(15) 3363-2866 e 3363-3569.

HORIZONTAIS:
1- (Castelo ...) O primeiro

presidente do ciclo militar inici-
ado em 1964 – Entorpecente –
Filho de Noé. 2- Importante rio
da Europa – Pena pecuniária –
Fosso. 3- Decorrido – Delgado
– Sem forma definida. 4- Sigla
da região onde ficam os Esta-
dos de Pernambuco e Sergipe
– Pau de bandeira – (...
Fitzgerald) Cantora dos Esta-
dos Unidos. 5- (... de Molina)
Dramaturgo espanhol – De-
morado. 6- Expressão de lou-
vor, admiração – Culto, seita –
Sigla da Sociedade de Cultura
Artística, de São Paulo. 7- Chu-
va – Rigoroso – Interjeição para
chamar. 8- Associação que
cuida dos excepcionais – Apa-
relho indispensável nos avi-
ões e aeroportos – Celebrida-
de. 9- Sigla do Estado Rio Gran-
de do Sul – (... Pavan) Um po-
lítico de Santa Catarina – Crus-
táceo comum nas praias. 10-
Em companhia de – Questão
judicial – (... Civil) Na sua nova
versão, estabelece igualdade
entre os filhos naturais e os
adotados. 11- Um Jogador bra-
sileiro de basquete – Bacanal.
12- (... Betto) Foi assessor es-
pecial de Luiz Inácio Lula da
Silva entre 2003 e 2004 – (...
Augusto Ribeiro da Costa) Foi
advogado Geral da União –
Parte do remo. 12- Um disco
muito discutido – A voz do lobo
– Abreviatura: moderno. 14-
Espaço – Cidade espanhola –
Fruto muito amargo. 15- (...
Angeles) Cidade americana –
O número das casas do Con-

HORIZONTAIS:  1- Bis, esque-
ma, cel. 2- Otávio, íris, oco. 3-
Lábia, racista. 4- Aliá, criado. 5-
CIA., denodo, gema. 6- Ha, latido,
calor. 7- Pânico, Helena. 8- Pataca,
soneto. 9- Balido, listra. 10- Aceno,
lontra, CE. 11- Raso, receio, mês.
12- Regata, raro. 13- Caititu, pólen.
14- Pan, tema, bilhar. 15- Ira, Ores-
tes, ala.

VERTICAIS:  1- Bolacha, bar,
CPI. 2- Itália, paca, Aar. 3- Sabiá,
Palestina. 4- Via, Latino. 5- Eia,
danado, rito. 6- Só, cético, reter. 7-
Arnica, legume. 8- Ui, iodo, loca, ás.
9- Errado, sineta. 10- Miado, hóstia,
bê. 11- Asco, centro, PIS. 12- Ga-
lera, rol. 13- Costeleta, malha. 14-
ECT, mono, cereal. 15- Loa, ara,
desonra.

gresso – Revidar.
VERTICAIS:

1- Muitas empresas o dão
aos clientes – Curvatura – For-
ma reduzida de vale. 2- Cilada,
armadilha – Engano – Jurisdi-
ção. 3- Já está no seu terceiro
mês – Roupa de magistrado –
(Antônio Ermírio de ...) Foi em-
presário brasileiro. 4- Laço
apertado – (... Rossetto) Minis-
tro-chefe da Secretaria Geral
da Presidência – Tecido ele-
gante. 5- (Vilma ...) Foi governa-
dora do Rio Grande do Norte –
Nome de homem. 6- Falho –
Corroia – Sigla da República
Árabe Unida. 7- Gordura ani-
mal – (... Bullock) Atriz do filme
“Inferno Selvagem” – Seja! 8-
(poético) Perfume – (figurado)
Direção, governo – (...
Fernando Veríssimo) O criador
do personagem Ed Mort. 9- Um
partido político – Plantação de
oliveiras – Curral de ovelhas.
10- Sigla do antigo Instituto do
Açúcar e do Álcool – Anestési-
co – Fincar, fixar. 11- Que ainda
não completou 18 anos de ida-
de – O pai da esposa. 12- Uni-
dade elétrica – Cobra, serpen-
te – Sem demora. 13- (Antônio
... Magalhães) Foi político da
Bahia – Melodia, cantiga – Avião
russo de combate. 14- Primei-
ra letra grega – Companhia de
eletricidade de Minas Gerais –
Nome reduzido da Escola Po-
litécnica, de São Paulo. 15- (...
Tsé-tung) O mentor da Revolu-
ção Cultural, na China – Mani-
festação de desagrado pela
apresentação de um artista – O
que fala em público.


