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ANUNCIE NO JORNAL
INTEGRAÇÃO - FONE: 3305-6674

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

HORIZONTAIS:
1- O campeão mineiro de

futebol de 2002 – Instrumento
musical de sopro. 2- Capital do
Vietnã – Suportar – Como Adão
andava no Paraíso. 3- Elevado
– As Nações Unidas – Sigla de
Goiás. 4- O trajeto percorrido
por um avião – Cilada – (...
Silveira de Queiroz) Autora do
romance “A Muralha”. 5- Sigla
do Espírito Santo – Zombaria –
Meteorito de volume acima do
comum. 6- Fundura – Sufixo:
profissão. 7- (... Oncins) Tenis-
ta brasileiro – Interjeição de
aborrecimento – Prefixo: antes.
8- Fotografia – Sigla do Estado
mais populoso do Brasil – Ele-
mento de composição: priva-
ção, falta – Cidade paulista. 9-
Vazio – (... da Liberdade) Filme
de Alan Parcker – Casualida-
de. 10- Pedra de moinho – Áci-
do muito corrosivo que faz par-
te do suco gástrico. 11- Dissi-
par, desvanecer – Mulher que
rouba – (Estácio de ...) O funda-
dor do Rio. 12- Zumbido – Cada
corrida do Jóquei – Sigla do
Museu de Arte Moderna (do Rio
ou de São Paulo). 13- Interjei-
ção de espanto – Abreviatura:
logaritmo – Baralho com figu-
ras para a leitura da sorte. 14-
Letra grega – Prêmio, láurea –
Enfeitar. 15- Esqueleto – Mes-
tre brasileiro de xadrez.

VERTICAIS:
1- Um programa humorísti-

co do SBT – Um projeto que foi
a menina-dos-olhos do gover-
no Lula (duas palavras). 2-

HORIZONTAIS:  1- Branco,
ópio, Cam. 2- Reno, multa, vala.
3- Ido, fino, amorfo. 4- NE, mas-
tro, Ella. 5- Tirso, lento. 6- Elo-
gio, rito, SCA. 7- Água, severo,
ei! 8- Apae, radar, fama. 9- RS,
Leonel, siri. 10- Com, lida, Có-
digo. 11- Oscar, orgia. 12- Frei,
Álvaro, pá. 13- Voador, uivo,
mod. 14- Área, Ávilla, jiló. 15-
Los, duas, reagir.

VERTICAIS: 1- Brinde, arco,
val. 2- Rede, lapso, for. 3- Ano,
toga, Moraes. 4- Nó, Miguel,
seda. 5- Faria, Élcio. 6- Omis-
so, roia, RAU. 7- Unto, Sandra,
vá! 8- Olor, rédea, Luís. 9- PT,
olival, ovil. 10- IAA, éter, cravar.
11- Menor, sogro. 12- Volt,
ofídio, já. 13- Carlos, ária, Mig.
14- Alfa, Cemig, Poli. 15- Mao,
vaia, orador.

Aguados – Engraçado – (...
Sertões) A obra-prima de
Euclides da Cunha. 3- Gordura
animal – Donald, por exemplo
– Baixio, parcel. 4- Uma babel
de animais – Grupo de três – A
fêmea do cão. 5- Psiu! – Som
de canhão ou trovão – A fêmea
do elefante, no Sri Lanka – Abre-
viatura: anno Domini. 6- Uma
profissão que ensina ciência,
arte, técnica ou outros conheci-
mentos – Satélite da Terra. 7- O
rádio, em química – Grande –
Casal – Preposição: meio. 8-
Espécie de sofá largo e sem
costas – Recolhimento de ce-
reais em armazéns adequa-
dos. 9- (Barra do ...) Baía do
litoral norte paulista – Abrevia-
tura que identifica a médica –
Propiciar – (... Monde) Influente
jornal francês. 10- Como é ser-
vido o peixe no sashimi – (Pre-
sidente ...) A cidade paulista do
presídio de segurança máxi-
ma. 11- Nota musical – O nú-
mero dos apóstolos – (... Go-
mes) Político do Ceará – Con-
junção alternativa. 12- Material
usado em cerâmica – Espécie
de resina – O título que o futebol
do Brasil conquistou no México
em 1970. 13- Elemento de com-
posição: tudo – Chão –
(Thomas ...) O autor do roman-
ce “A Montanha Mágica”. 14- O
índio (metal), em química –
Enfeite – (... Miles) Atriz do filme
“A Filha de Ryan”. 15- Uma
palavra que identifica muitas
pessoas do sexo feminino –
Precede o noivado.

Notas extraídas com grafia original do “Jornal de Tatuhy”,
de 29 de junho de 1930, através do arquivo de João Padilha,
doado ao Integração.

SARAU DANÇANTE
Esteve brilhantemente concorrido o “Baile de São João”,

promovido pelo Clube Tatuhyense. A belleza do salão, a
distincção da indumentária feminina e masculina e os mara-
vilhosos effeitos de luzes concorreram para o delicioso encan-
to daquella noitada esplêndida. Sobresahiu bastante, pela
originalidade, o Rádio Clube Tatuhyense, instalado pela
competente firma Graziano & Ramos, sob os cuidados
technicos do sr. Francisco F. Ramos. É a 1ª vez que um clube
do interior apresenta uma simulação perfeita de um centro
transmissor de rádio. Foi, para isso, utilizado um microphone,
o qual ligado ao alto-falante da electrola, produziu o effeito
desejado, como uma verdadeira estação irradiadora. O
programma irradiado constou de alguns números regionaes,
cantados pelos distinctos moços, srs. Oswaldo Fleury, Áureo
Marques e dr. Geraldo Monteiro de Barros. A orchestra “Del
Fiol Netto” executou várias peças de compositores ta-
tuhyenses.

RAINHA DO BAILE
Durante o animadíssimo sarau dançante de 23 deste mez,

houve um concurso para acclamação da “Rainha do Baile”.
Obteve maior número de votação a distincta senhorita Guiomar
Pereira, nossa conterrânea, residente em Catanduva. Em
seguida, as mais votadas foram as senhoritas Lígia V.
Camargo, Deysi Guedes e Jacyra Campos.

CASAMENTO
No pitoresco recanto da Capital, na “Freguezia do Ó”, foi

effectuado o casamento da distincta senhorinha Luiz Fogaça
Leite, filha do sr. Antonio Fogaça Leite, 2º Juiz de Paz do
districto de Porangaba, com o sr. Basílio Flores Azevedo, do
3º Tabellionato, em São Paulo. Ao novo par auguramos mui-
tas felicidades.

NASCIMENTO
Desde o dia 3 do corrente, em Cesário Lange, está

augmentado o lar do nosso bondoso amigo, professor Oswaldo
Arruda Stein e de sua exma. sra. d. Maria Anciladei Stein,
com o nascimento de uma creança, que já recebeu o nome
de Levi.

POSTO DE HYGIENE DE TATUHY
Este posto tem empregado seus melhores esforços para

combater as verminoses. Na semana passada, esteve na
Quadra, trabalhando com esse intuito, o sr. Ismaelino Pinhei-
ro, funccionario deste posto, que medicou ahi 309 pessoas.
Em Cesário Lange está o sr. Antenor de Oliveira Neves, outro
funccionario que já medicou 520 pessoas até esta data. Esta
medicação é fornecida gratuitamente às pessoas interessa-
das, no Posto de Hygiene desta cidade.

NA GRÉCIA
Chegou em Athenas, na Grécia, depois de realizar excellente

viagem, acompanhada pela distincta Família Vanni, a exma.
senhorinha Maria Casternachis, sobrinha do sr. Demegreggo,
que aqui deixou numerosas amizades.

DR. LAURY MINHOTO
Seguirá amanhã para São Paulo, onde vae residir, o nosso

distincto amigo e conterrâneo, dr. Laury Minhoto, filho do sr.
dr. Laurindo Dias Minhoto, senador estadual. Grande, natural-
mente, será a lacuna que vae deixar o Laury, pois elle soube,
assim com facilidade expontânea que lhe é peculiar, conquis-
tar a amizade não de uma meia dúzia de pessoas, mas da
cidade inteira. É um moço que representa grande esperança
para o futuro de Tatuhy. Por isso, sabedores de sua retirada
para a Capital, os membros da directoria do XI de Agosto F.C.,
da qual elle é o 1º secretário, vão offerecer uma íntima ceia em
apartamento reservado, no Bar XV, em despedida. Ao joven
advogado, nosso particular amigo, desejamos muitas felicida-
des na nova residência e um futuro brilhantíssimo na carreira
que abraçou com grande enthusiasmo.

VIAJANTES
Seguiram a Taubaté, a passeio, o sr. pharmaceutico Pedro

Guedes Tavares, fazendeiro em nosso município, sua exma.
esposa, d. Olga Gomes Tavares, sua cunhada, exma. senho-
rinha Pequetita Corrêa Gomes, residente naquella cidade,
exma. senhorinha Loló de Almeida, filha do sr. Joaquim Silvé-
rio de Almeida, e o sr. Rufiro Guedes Tavares.

LIONS PARTICIPA
DE CHÁ BENEFICENTE

 EM SÃO PAULO

Senhoras do Lions presentes no chá beneficente na Capital.

Na quarta-feira (16), uma
caravana do Lions de Tatuí, com
quinze senhoras, esteve no
“Buffet Cidade Jardim”, em São
Paulo, participando de um chá
beneficente de boas vindas à
governadora distrital Maria Luiza,
chamada carinhosamente de
Malu, que responde pelo Distrito
LC-2, do qual o clube tatuiano faz
parte. A caravana foi chefiada
pela presidente do clube, Apa-
recida Maria Millen de Miranda
(Cida). Além do Lions de Tatuí,
estiveram presentes represen-
tantes dos Lions das cidades de

 Lions de Tatuí prestigia visita da governadora a Cerquilho.

Itapetininga, Cerquilho e Capi-
vari.

Visita a Cerquilho
Na quinta-feira (17), a gover-

nadora distrital Maria Luiza visi-
tou o Lions Clube de Cerquilho,
acompanhada pelo esposo
João Roberto Genta. O casal foi
recebido pelo presidente do clu-
be cerquilhense, José Antonio
de Arruda, sua esposa Maria de
Lourdes e demais membros do
Lions daquela cidade. O Lions
de Tatuí prestigiou esta visita,
com a presença de nove inte-
grantes.

GENTE NOVA

Dia 17 de agosto, nasceu
João Lucca, filho de Emerson e
Cristiane e neto de José Marmo
Miranda e Diva. Os pais e avós
corujas estão radiantes com a
chegada do menino.

AÇÃO AMBIENTAL NO
RIBEIRÃO DO MANDUCA

Na manhã do sábado (19),
integrantes do Lions de Tatuí e
do LEO Clube, entidade ligada a
este clube de serviços, que con-
grega a juventude, participaram
de uma ação de preservação e
cuidado com o meio ambiente,
às margens do Ribeirão do
Manduca.

O grupo retirou lixo e realizou
uma limpeza na marginal do ri-
beirão, na área próxima à antiga
Fábrica São Martinho. Além de
retirar do local diversos objetos,
como sacos plásticos, que de-
moram até centenas de anos
para se decompor na natureza,
os membros do Lions realiza-
ram o plantio de oito mudas de
árvores.

Membros do Lions preocupam-
se com limpeza e preservação do
meio ambiente em Tatuí.


