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NOTAS E NOTÍCIAS
RECITAL DE FORMATURA

Notas extraídas com grafia original do “Jornal de Tatuhy”, de
27 de julho de 1930, através do arquivo de João Padilha, doado
ao Integração.
AGRICULTURA
O sr. Nicolau Sinisgalli, prefeito municipal de Tatuhy, recebeu
da Secretaria da Agricultura a seguinte carta: “São Paulo, 10 de
Junho de 1930 – Sr. Prefeito: Pela presente, levo ao vosso
conhecimento, afim de facilitar os agricultores desse município
na acquisição de sementes que já se acham à venda nesta
Directoria as seguintes variedades de sementes: algodão ‘Texas’
e ‘Express’, em saccos com 30 kilos, ao preço de 300 réis o kilo,
arroz ‘Agulha casca branca’ e ‘Dourado pelludinho’, ensaccado
com 60 kilos, ao preço de 35$000, e milho ‘Catteto’ e ‘Crystal’,
também ensaccado com 60 kilos, ao preço de 25$000 o sacco.
Assim, essa Prefeitura poderá adquirir as sementes que julgar
necessárias, fornecendo aos lavradores, de accordo com os
preços acima, podendo mesmo ser publicado pela imprensa
local um pequeno annuncio a respeito. Attenciosas saudações,
Ciro Godoy – Director Interino”.
HÓSPEDE
Acha-se hospedado no Hotel Affonso o sr. Palmel Hawthorne,
que está dirigindo um campo de cooperação de serviço de
algodão na Fazenda Pederneiras, por conta do Governo Federal.
Tatuhy, cujas terras se prestam admiravelmente para o plantio do
algodoeiro, está de parabéns. Com dois campos, um federal e
outro estadual.
CASAMENTO
Sabbado último consorciaram-se o sr. José Thomaz Machado com a exma. senhorinha Maria José Garcia. Foram
paranymphos da noiva os srs. Antonio Ferreira Albuquerque e
Antonio Vieira, e do noivo, os srs. João Soares e Antonio Miranda.
Houve baile até a madrugada, sendo servida aos convidados
cerveja em profusão.
CAPELLA DO SAGRADO CORAÇÃO
Será inaugurada dia 1º de agosto a decoração da Capella do
Sagrado Coração de Jesus. Esta Capella foi feita sob os auspícios
do Apostolado da Oração, que ouvindo a voz divina, transmittida
pela do seu digno director, revmo. padre Joaquim A. do Canto,
estimado e virtuoso vigário de nossa Parochia, em um gesto de
nobre fé e patriotismo, mandou artisticamente decorá-la. Ao seu
digníssimo director e às exmas. sras. Zeladoras, que tão
honrosamente cumpriram sua missão, transformando a Capella
do Sagrado Coração de Jesus, tão pobre e modesta que era, em
um rico e sumptuoso Santuário, onde vive o Cordeiro Immaculado,
os nossos mais calorosos applausos e effusivos parabéns.
AUTORIDADE POLICIAL
Graças à atuação enérgica e intelligente do dr. Syrius de
Almeida, digna autoridade policial, vão desapparecendo os insubordinados moleques que viviam pelas esquinas ou em correrias pelas ruas, jogando bola. Ainda há, entretanto, algumas ruas
que são muito procuradas pelos garotos, para ser theatro de
suas traquinagens.
CHÁCARA PARAÍSO
Vende-se ou permuta-se, por lavoura de café, uma chácara
que se denomina “Chácara Paraíso”, distante um kilometro e
meio de Porangaba, contendo 60 alqueires de terras para lavoura
e criação de gado, chiqueiros para os porcos e monjolo para a
fabricação de farinha. Dispõe a referida chácara de optima casa
de morada, com água encanada, jardim e outras bemfeitorias.
Para melhores informações, dirigir-se ao seu proprietário, sr.
Joaquim da Costa Machado, em Porangaba, ou ao sr. Raphael
Machado, nesta cidade.
PROMOTORIA PÚBLICA
O sr. dr. Raul da Costa Bastos, promotor público desta
Comarca, foi removido, a pedido, para a Comarca de Jaboticabal,
sendo nomeado para Tatuhy o sr. dr. Joaquim Canuto Mendes de
Almeida, oriundo da Comarca de Capão Bonito.

Na terça-feira (3), o trombonista Isaque Henrique de
Proença realiza recital de formatura no Conservatório de
Tatuí. O evento ocorre às 19 horas, com entrada franca, no
Salão Villa-Lobos, na Rua São Bento, nº 415. O aluno irá se
apresentar com o acompanhamento da pianista Fanny de
Souza Lima.

ESCOLA DO SESI
Estão abertas até dia 6 de novembro as inscrições para
novos alunos da Escola Sesi de Tatuí. O site oficial da
entidade disponibiliza o manual de orientação ao candidato e
o número de vagas prováveis e disponíveis em cada unidade.
Os interessados podem obter mais informações através do
endereço eletrônico: www.sesisp.org.br.

RODÍZIO DE PIZZA
Dia 14 de novembro, às 20 horas, na sede do Rotary Club
de Tatuí, ocorrerá um “Rodízio de Pizza”, em benefício da
entidade DeMolay, que congrega jovens de filosofia maçônica. O valor por pessoa é de R$ 25,00 e crianças de até dez
anos de idade, acompanhadas de adulto, não pagam. O
Rotary Club situa-se na Rua Santa Terezinha, nº 71, Centro.

COSTELA “FOGO DE CHÃO”
Dia 22 de novembro, das 12 às 15 horas, nas dependências da APAE de Tatuí, irá acontecer a “1ª Costela Fogo de
Chão”, evento beneficente em prol da entidade, que atende
portadores de necessidades especiais. O convite individual
custa trinta reais e haverá show com a dupla Edney & Juliana.
Maiores informações pelo fone: (15) 3251-4171.

SHOW DE PRÊMIOS
Dia 15 de novembro, domingo, irá acontecer um “Show de
Prêmios” em benefício do Grupo de Estímulo à Vida (GREV),
que atende portadores de HIV e seus familiares. O evento será
no Clube Renascer, da 3ª Idade, a partir das 14 horas. Mais
informações pelo fone: (15) 3251-8487.

PALESTRA DO SEBRAE
Dia 25 de novembro, às 19h30, no auditório do Sindicato
Rural Patronal, o Posto de Sebrae de Tatuí irá promover a
palestra “Saiba como fazer um plano de marketing”, para o
fortalecimento da gestão das micro e pequenas empresas do
município. As inscrições podem ser realizadas até dia 24 de
novembro, pelo fone: (15) 3305-4832.

TATUÍ INICIA CAMPANHA
DE VACINAÇÃO CONTRA
RAIVA NA ÁREA URBANA

ber os jovens e existe ainda uma
preocupação com muitos eleitores de Tatuí e região, que ainda
não fizeram cadastramento
biométrico. Para realizar a
biometria, o eleitor deve agendar
horário no site do Tribunal Regional Eleitoral (www.tre-sp.jus.br)
e depois dirigir-se ao cartório.
Cada cadastramento demora,
em média, quinze minutos para
ser concluído. O cartório orienta
os eleitores que ainda não fizeram o cadastramento biométrico
para agendar horário no site e
evitar transtornos de última hora.
O Cartório Eleitoral da
Comarca de Tatuí está localizado na Rua Santa Cruz, nº 51, e
atende aos municípios de Tatuí,
Capela do Alto, Quadra, Cesário
Lange, Porangaba, Torre de
Pedra e Guareí.

RESTAURANTE
EM FAMILIA
Prato feito - marmitas
marmitex a partir de

R$

8,49
DISK ENTREGA

3251-3044 - 9.9789-3553
(Não cobramos taxa na área central)

AV. SALLES GOMES, 275

ANUNCIE NO JORNAL
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um animal – O trabalhador
mais atingido pelo projeto de
reforma da Previdência. 2Substância expelida pela urina
– Fazer uma interrupção temporária – Ali. 3- Elemento de
composição: campo – Caça
muito apreciada – Sucesso de
Carmen Miranda. 4- Cidade
aterrorizada pelos traficantes –
Uma moeda argentina – (...
Vasconcelos) Deputado Federal por Pernambuco. 5- O érbio,
em química – Amazonense –
Lente de aumento – Popa. 6Grande competição esportiva
de que Atenas foi sede em 2004
– Outra vez! 7- Está bem! – Fruto
da videira – Um imposto – Rio
da França. 8- Natural do Estado
do Acre – Tratados. 9- (... Alamos) Local de experiências nucleares dos Estados Unidos –
Elemento de composição: vinho – Árvore brasileira –
(Estácio de ...) O fundador do
Rio. 10- Um milhar – Vinculação
de um valor (salário, poupança,
etc.) a determinado índice. 11Abreviatura: Avenida – Diante
de – Erva cujas folhas servem
como verdura: taiova – Pronome pessoal. 12- Represália –
Zimbo, por exemplo – (Norma
...) Filme com o qual Sally Field
ganhou o Oscar de atriz. 13Elemento de composição: tudo
– Jeito – Letra grega. 14- De
outro modo – Incerteza –
(Sigmund ...) O fundador da
psicanálise. 15- (José ...) Escritor, Prêmio Nobel de Literatura
de 1998, que rompeu com Fidel
Castro por causa do fuzilamento
de três dissidentes que sequestraram um barco para tentar fugir de Cuba – Time do Rio.

SOLUÇÃO DAS CRUZADAS: 24/10/2015 - (A.M.)
HORIZONTAIS: 1- Marine, faca,
dar. 2- Içar, Dulci, Boni. 3- Saí, pino,
Adauto. 4- Si, sátira, erre. 5- Sarar,
Máfia. 6- Leonel, mago, rei. 7- Indo,
Daniel, RN. 8- Ator, cinto, Acre. 9Nó, Apache, juro. 10- Isa, liça,
Marisa. 11- Teerã, Dines. 12- Penn,
oculta, BA. 13- Leitoa, rata, PIB. 14Eire, Paulo, Iraí. 15- IAA, raiz, novela.

“SEMANA DO JOVEM” ELEITOR
INCENTIVA JUVENTUDE A VOTAR
Entre os dias 16 e 20 de novembro, ocorre a “Semana do
Jovem Eleitor”, para incentivar
os adolescentes com idades de
16 e 17 anos a exercer seu direito de voto. O jovem nessa faixa
etária não é obrigado a votar,
mas já tem o direito garantido
pelo artigo 14, parágrafo 1º,
inciso II, alínea ‘c’ da Constituição Federal. Com o título de eleitor na mão, essa faixa de adolescentes poderá votar já nas eleições do ano que vem. Na última
semana, a juíza eleitoral da
Comarca de Tatuí. Dra. Mariana
Teixeira Salviano da Rocha, expediu ofícios às escolas estaduais, solicitando a divulgação das
informações da “Semana do
Jovem Eleitor”.
O Cartório Eleitoral em Tatuí
já está se preparando para rece-

HORIZONTAIS:
1- O número de anos limite
para a pena de prisão no Brasil
– (... Palmeira) Um ator. 2- Estar iminente – Subida – Uma. 3Elemento de composição: ar –
Lista – (popular) Vovó. 4- Parente próximo – Canção dos
negros norte-americanos – Até
agora. 5- O Sol, no antigo Egito
– (Marcelo Rubens ...) O autor
do livro “Feliz Ano Velho” – Elemento químico: índio. 6- Algo
que é para ser provisória, mas
que se torna definitiva – Seja!.
7- Sigla do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Em que lugar –
Avião russo de combate. 8Recipiente de supermercado
– (Elisabeth ...) A rainha da Inglaterra – (Kenzaburo ...) O autor de “Uma Questão Pessoal”
e Prêmio Nobel de Literatura
de 1994 – Inteiro. 9- Sigla do
país que comandou os ataques
ao Iraque – Bairro boêmio do
Rio – Dança húngara: czarda.
10- Sigla do Rio Grande do Sul
– O poder que está sendo alvo
de atentados por parte de traficantes. 11- Comida baiana –
Escolha – Abreviatura: folha.
12- Animal carnívoro – Grande
areal – Cólera. 13- Abreviatura:
ibidem – Sigla do Banco
Interamericano de Desenvolvimento – Corroer. 14- Sufixo:
uso – (Afonso ...) Político e escritor, autor de “Um Estadista
da República” – Cidade
paulista. 15- Nome de 11 faraós
– Bagdá o foi pelos próprios
iraquianos, depois do fim dos
ataques dos aliados.
VERTICAIS:
1- O número de patas de

Vereador José Franson ainda não perdeu a esperança de ver seu
projeto com os animais realizado na atual administração.

Na segunda-feira (26), o setor de zoonoses da Secretaria
Municipal de Saúde iniciou a
campanha de vacinação contra a raiva animal na zona urbana de Tatuí. Para imunizar cães
e gatos contra a doença, a
Prefeitura desloca postos volantes aos bairros. Os primeiros atendidos, nesta semana,
foram o Jardim Santa Rita de
Cássia e o Jardim Rosa Garcia.
A vacina é gratuita e a aplicação ocorre das 8 às 16 horas.
Para recebê-la, os animais
devem ter mais de três meses
de idade e estar em perfeito
estado de saúde, sem ingerir
antibióticos ou anti-inflamatórios. Os cães devem usar
coleiras e guias. Animais bravos e agressivos terão que usar
focinheiras e os gatos devem
ser levados preferencialmente
em caixas de transporte ou
gaiolas seguras.
A vacinação prossegue na
Vila Menezes (dias 3 e 4 de
novembro, praça entre as Ruas
José Ribeiro de Menezes e
Milton Campos Azevedo), Bairro Santa Cruz (dias 5 e 6 de
novembro, na Praça Santa
Cruz), Bairro Valinho (dias 9 e
10 de novembro, na Praça do
Carroção), Jardim Lucila (dias
12 e 13 de novembro, na Rua
Francisco Penteado, em fren-

te do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais), Bairro
CDHU (dias 16 e 17 de novembro, em frente do Centro de
Capacitação do Fundo Social), Vila Esperança (dias 19 e
20 de novembro, em frente da
Igreja de São José Operário),
Jardim Tókio (dias 23 e 24 de
novembro, em frente da Escola
Semíramis Turelli), Vila Dr.
Laurindo (dias 26 e 27 de novembro, na Praça Ayrton
Senna), Vila Angélica (dias 30
de novembro e 1º de dezembro, atrás do posto de saúde) e
Centro (dias 3 e 4 de dezembro, na Avenida das Mangueiras, ao lado do Projeto Melhor
Idade).
Segundo dados da Secretaria de Saúde, Tatuí tem hoje 27
mil cães e 4,5 mil gatos. A meta
é vacinar 80% desse total. A
assessoria da Prefeitura informa que a campanha já foi realizada nos 32 bairros da zona
rural no primeiro semestre de
2015 e vacinou 7.149 animais,
entre cães e gatos. A raiva é
uma doença transmissível tanto de animal para animal, quanto de animal para o ser humano.
Ela é caracterizada pelo contágio direto, ou seja, por meio de
mordida, arranhões ou
lambedura de cães, gatos ou
morcegos infectados.
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VERTICAIS: 1- Míssil, anis, lei.
2- Açaí, eitos, peia. 3- RAI, sono,
ateira. 4- Ir, Sandra, ente. 5- Páreo,
pleno. 6- Edital, cair, apá. 7- Unir,
dicção, ai. 8- Flor, manha, Cruz. 9AC, amante, dual. 10- CIA, ágio,
Milton, 11- Defoe, janta. 12- Bari,
láurea, IV. 13- Dourar, Cris, pré. 14Ante, Erros, Bial. 15- Rio, cine,
Arábia.

