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NOTAS E NOTÍCIAS
SERESTEIROS PRESTAM
HOMENAGEM A PROFESSORES
Notícias extraídas com grafia original do “Jornal de Tatuhy”,
de 6 de julho de 1930, através do arquivo de João Padilha, doado
ao Integração.
GRÊMIO “LAU CORRÊA”
Este grêmio de amadores theatraes levou à scena no Theatro
São Martinho, no dia 1º do corrente, a interessante comédia
“Diabruras de Uma Sogra”, em trez actos, desempenhada pelos
srs. F. Oscar Bergami, Amaro Padilha, Humberto Orsi e Vicente
Cardoso e as senhorinhas Maria José de Freitas e Lily de Freitas.
Para o início, um grupo de meninas e meninos desempenhou a
peça “Um Pedido de Casamento na Roça”. A assistência aplaudiu com enthusiasmo os jovens amadores, que vêm se esforçando para a conservação do theatro nesta cidade.
LICENÇA
A exma. sra. professora d. Maria Vieira de Camargo, digna
adjuncta do grupo escolar “João Florêncio” desta cidade, achando-se muito enferma, solicitou dois mezes de licença para tratarse. Para a substituir, foi indicada a exma. sra. professora d. Célia
Teixeira Azevedo, digna esposa de nosso amigo, sr. José Celso
Azevedo, director-gerente da Fiação e Tecidos “Santa Cruz” desta
cidade.
CHUSMA DE PERNILONGOS
Diversos moradores das immediações das Praças Júlio
Prestes e Martinho Guedes pedem nos interessemos pela sua
sorte, pois ultimamente, aquelles que não podem munir-se de
um cortinado ou mosquiteiro passam noites infernaes, tantos
são os pernilongos que existem por aquellas zonas. Como a
questão pertence aos trabalhos do nosso Posto de Hygiene, e
bem conhecemos o esforço de todos que alli trabalham para que
a nossa cidade seja cada vez mais digna da admiração de todos,
pela perfeita organização sanitária e prophylactica, endereçamos-lhes estas linhas, na certeza de uma attenção.
FESTA DE SÃO ROQUE
O sr. José Lemes Cardoso Kulau e d. Elvira Ferreira Vaz
promovem hoje na Fazenda do Paiol a festa em honra a São
Roque, a qual promete ser muito animada, pelos preparativos
feitos. Vários caminhões foram postos à disposição das pessoas que desejarem assistir a festa, que será abrilhantada pela
Banda São Benedicto, com seu uniforme.
CASAMENTO
Consorciaram-se no dia 3 do corrente, nesta cidade, nosso
talentoso collaborador Jayme Ferreira de Almeida, funccionario
do Posto de Hygiene local, com a estimada senhorinha Carolina
de Camargo. Por parte do noivo, foram paranymphos os srs. dr.
Almiro dos Reis e dr. Waldemar Castello, e por parte da noiva, os
srs. Epaminondas de Campos e Juvenal de Camargo. Nossos
parabéns.
NASCIMENTOS
O lar do sr. Lázaro Carlos de Oliveira, negociante em
Porangaba, e de d. Maria Benedicta Rosa Oliveira, acha-se em
alegria com o nascimento de uma robusta menina, que será
baptisada com o nome de Herondina. Sabemos também que o
sr. João Paulino da Silva e d. Bernadette Nogueira da Silva estão
contentíssimos com a chegada do seu Renato. Nossos bons
augúrios aos recém-nascidos.

BAZAR DE MÓVEIS ANTIGOS
Neste sábado (10), o Lar São
Vicente de Paulo promove um
bazar de móveis antigos, com o
objetivo de angariar fundos para a
entidade. Serão comercializadas
peças por ótimos preços. O bazar

estará em funcionamento das 9
às 13 horas, na Rua Coronel
Aureliano de Camargo, nº 599, ao
lado da Unimed. Maiores informações podem ser obtidas através
do fone: (15) 3251-4286.

CLUBE RENASCER
Neste sábado (10), a partir das 14 horas, e domingo (11), a partir
das 11 horas, no Clube da Terceira Idade ocorre o evento Buteco
Solidário, para auxiliar a Santa Casa. Entre as atrações do “Buteco
Solidário”, estão shows sertanejos e de uma banda de rock, além
de um leilão de prendas e diversas barracas, que venderão vários
tipos de porções. Toda a renda será revertida em prol da Santa Casa.
Maiores informações podem ser obtidas pelo fone: (15) 3205-2803.

Na terça-feira (13), no Clube Renascer da Terceira Idade, na
Vila Dr. Laurindo, o Grupo Seresta com Ternura realiza uma
apresentação especial, dedicada ao “Dia dos Professores”,
comemorado em 15 de outubro. A entrada é gratuita.

SALLES GOMES REALIZA CONCURSO
A ETEC Sales Gomes de Tatuí realiza concurso público para
preencher vagas de professores na área de Instalação e Manutenção de Computadores. A hora-aula é de R$ 17,15 e a jornada
de trabalho varia conforme a atribuição de aulas. A inscrição pode
ser feita até o próximo dia 16, na ETEC, na Praça Adelaide Guedes,
nº 1, no centro.

FESTA EM LOUVOR A SÃO JUDAS TADEU
No período de 16 a 28 de outubro, ocorre em Tatuí a 22ª Festa
em Louvor a São Judas Tadeu. Na abertura, dia 16, às 19h30,
haverá Santa Missa, celebrada pelo Padre Élcio Roberto de Góes,
do santuário Diocesano de Nossa Senhora da Conceição. Dia 19,
às 19h30, terá início a novena em louvor a São Judas.

SESI COMEMORA O DIA DAS CRIANÇAS
O Centro de Atividades do Sesi de Tatuí realiza este mês em
suas dependências um evento especial em comemoração ao
Dia das Crianças. Será no próximo domingo, dia 18, das 10 às 16
horas. Maiores informações estão disponíveis no fone: (15) 32517911.

JANTAR BENEFICENTE
DO LAR DONATO FLORES
Dia 24 de outubro, às 19 horas, o Lar Donato Flores, entidade
que desenvolve projetos sociais e cuida de meninas carentes e
em situação de risco, realiza um Jantar Beneficente nas dependências da Associação Atlética XI de Agosto. O ingresso já está
à venda e custa R$ 35,00. Maiores informações pelo fone: (15)
3251-1657.

AÇÃO ENTRE AMIGOS
NA SAGRADA FAMÍLIA
Dia 24 de outubro, às 19 horas, a Paróquia Sagrada Família
organiza uma Ação Entre Amigos, em prol da construção da Casa
Paroquial. Haverá venda de salgados e refrigerantes. A paróquia
localiza-se na Avenida das Mangueiras, nº 115.

RECITAIS DE
CLARINETE E SAXOFONE
Estudantes do Conservatório de Tatuí irão apresentar dois
recitais gratuitos nos próximos dias. Na quarta-feira (14), haverá
recital dos alunos de clarinete, e na quinta-feira (15), é a vez dos
alunos de saxofone. As apresentações ocorrem às 19 horas, no
Salão Villa-Lobos, sob a coordenação do professor Otávio Blóes.

RECITAL DE FLAUTA TRANSVERSAL
Na terça-feira (13), às 19 horas, o Conservatório de Tatuí sedia
recital gratuito dos alunos da classe de flauta transversal. Esta
apresentação, coordenada por Otávio Blóes, acontece no Salão
Villa-Lobos, na Rua São Bento, nº 415. O recital reunirá dez
estudantes.

CANTO LÍRICO COM
ATIVIDADES ESPECIAIS
O setor de canto lírico do Conservatório de Tatuí realiza
atividades especiais, com cantores de um grupo de pesquisa da
Unesp. Dia 14 de outubro, das 13 às 18 horas, no auditório da
Unidade 2, o barítono Sandro Bodilon, acompanhado ao piano
por Scheilla Glaser, apresentará o recital-palestra “As canções de
Luciano Gallet”.

ADVOGADO

ORLANDO P.
DA CRUZ NETO
OAB/SP 263.483

RESTAURANTE
EM FAMILIA
Prato feito - marmitas
marmitex a partir de

R$

8,49
DISK ENTREGA

R. Prof. Oracy Gomes, 632
Tatuí - Fone: (15) 3259-2880
Cel.: 99788-2000 Nextel: 85*10709

3251-3044 - 9.9789-3553

e-mail: orlando.neto@adv.oabsp.org.br

(Não cobramos taxa na área central)

AV. SALLES GOMES, 275

DR. SÉRGIO LUIZ
ALMEIDA BARROS
OAB/SP 72.030

DRª. MARINA ALVES
C.A. BARROS
OAB/SP 68.892
Advocacia Previdenciária
R. Helena Dal Pozo Bertin, 349
F.: 3205-1938 ou 99714-3339

MARISA
NUNES BASSOI
ADVOGADA
Causas
Cíveis e Criminais

Fone: 99772-2303
R. Joaquim Brasilio
de Camargo, 154 - Tatuí

Advocacia -OAB/SP-160748

Causas:Cíveis,Trabalhistas
e Imobiliárias
Rua Cônego Demétrio 486
Tatuí - Fones:3259-1794
3251-4702
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HORIZONTAIS:
1- O que arrasou Bagdá foi
praticado principalmente com
mísseis – Dividir ao meio. 2(Fale com ...) Filme de Pedro
Almodóvar que ganhou o Oscar de melhor roteiro original –
Rabo – Um time de futebol
carioca. 3- A primeira consoante – Sigla do Paraná – Touro
adorado do antigo Egito – Abreviatura: antes do meio-dia. 4(Maurício ...) Um ator – O ósmio,
em química – Mulher bíblica.
5- Embarcação – A reforma
que o MST reivindica. 6- Estação de televisão – (... Lyon)
Atriz do filme “Lolita” – Dote
natural. 7- Verbal – Povoador –
Pá. 8- Feira de Utilidades Domésticas – Sigla do Instituto
de Pesos e Medidas – Macaco
usado em experiências científicas – Sigla de Roraima. 9- (...
Stewart) Roqueiro inglês –
Como é o mate do chimarrão
– Comer na noite de Natal. 10Aqui está – (Spike ...) O diretor
do filme “Faça a Coisa Certa”
– Povo que habita uma parte
do Iraque. 11- País da única
mesquita de seis Minaretes –
Paralisia infantil. 12- Lírio –
Abreviatura:
usado
–
Cartunista brasileiro, autor da
tira “Piratas do Tietê”. 13- A
prata, em química – Soltar a
voz (gato) – Cidade bíblica –
Apelido de José. 14- Boa disposição – (... Copland) Compositor americano, autor de
balés, óperas e trilhas sonoras – E não. 15- O maior número do dado – Torcedor de um
time de futebol paulista.

VERTICAIS:
1- Criancinha de colo – Matéria-prima da bola de futebol –
País asiático. 2- O grito de apoio
ao toureiro – Perfume silvestre
– Rio que banha Bagdá. 3- Nociva – Irmã – O Criador – (Zezé
... Camargo) O autor de “É o
Amor”. 4- Porco selvagem –
Seguir – Divisão do ano. 5- Sigla
do Acre – Romance de José de
Alencar – Um jornal alternativo.
6- Ato de roubar uma pessoa
por violência ou sedução – O
número de anos de um século
– Sigla dos Estados Unidos. 7(Dar uma ...) Dar um aperto em,
repreender alguém – Natural
da Somália – (Vicente ...) Jurista
brasileiro. 8- (... Harris) Ator do
filme “As Horas” – (... Gil) Um
animador da TV – A moeda brasileira – Clima. 9- Sigla do antigo Instituto do Açúcar e do Álcool – (... W. Bush) O presidente
que ordenou os ataques ao
Iraque – Elemento de composição: ouro. 10- Preposição: instrumento – Elemento de composição: novo – (Juan Domingo
...) Um presidente argentino. 11Submetidos a visto – Coloração – Abreviatura: Novo Testamento. 12- Contudo – Sigla de
Rondônia – Escondido. 13Outra sigla: Espírito Santo –
Capital sul-americana – Um
dos Grandes Lagos da América do Norte – (... boa) Com tolerância. 14- Região da antiga
Grécia – Hipódromo – Tipo de
budismo. 15- Capital européia
– (... blindado) Veículo usado
em ataques – Pá de madeira
que impele a canoa.

SOLUÇÃO DAS CRUZADAS: 26/09/2015 - (A.M.)
HORIZONTAIS: 1- Cruzeiro,
clarim. 2- Hanói, aturar, nu. 3- Alto,
ONU, GO. 4- Vôo, trama, Dinah. 5ES, troça, bólide. 6- Profundeza, or.
7- Jaime, arre!, pré. 8- Foto, SP, na,
Lins. 9- Oco, Asas, acaso. 10- Mó,
clorídrico. 11- Esvair, ladra, Sá. 12Zoada, páreo, MAM. 13- Ué!, log,
tarô. 14- Ro, laurel, ornar. 15Ossada, Mequinho.

VERTICAIS: 1- Chaves, Fome
Zero. 2- Ralos, jocoso, Os. 3- Unto,
pato, vau. 4- Zôo, trio, cadela. 5- Ei!,
trom, aliá, a.D. 6- Professor, Lua. 7Ra, açu, par, por. 8- Otomana,
silagem. 9- Uma, dra., dar, Le. 10Cru, Bernardes. 11- Lá, doze, Ciro,
ou. 12- Argila, laca, tri. 13- Oni,
piso, Mann. 14- In, adorno, Sarah.
15- Mulheres, namoro.

