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NOTAS E NOTÍCIAS

Notícias extraídas com grafia original do “Jornal de Tatuhy”,
de 3 de agosto de 1930, através do arquivo de João Padilha,
doado ao Integração.

GYMNASIO ESTADUAL
Continuam em plena actividade os trabalhos da construcção

do 4º Gymnasio Official de Tatuhy. Concluída que foi a edificação
do primeiro andar, já se iniciou a do segundo, podendo-se
avaliar a sumptuosidade do majestoso prédio em que se con-
cretizam as aspirações do povo tatuhyense. Sabemos que a
escadaria de granito do Gymnasio está sendo feita pela acredi-
tada Marmoraria Hispano-Brasileira, desta cidade. Estamos
certos que esse trabalho, pela resistência e belleza, mais uma
vez recommendará a optima officina do sr. Avelino Selas. Graças
à operosidade da Prefeitura local e à competente direcção do
architecto, sr. Carlos Graziano, as obras da fuctura cathedral do
ensino em Tatuhy progridem de maneira notável, prevendo-se
que serão concluídas em março do anno próximo.

VALIOSOS DONATIVOS
O sr. Joaquim Moreira, ex-festeiro do Divino Espírito Santo

desta cidade, tendo verificado um saldo entre receita e despeza
dessa festa, fez generosamente distribuir os seguintes donativos:
700$000 para os pobres, 600$000 para arandelas da Igreja
Matriz, 400$000 para o altar de Santa Ignez e 200$000 para o altar
de Nossa Senhora do Rosário. Digno de nota é também o facto
do sr. João E.S. Mota, residente na Capital, não se esquecer um
mez sequer dos nossos internados do Asylo São Lázaro,
remettendo sempre certa importância ao thesoureiro da socie-
dade. No mez passado, aquelle sr. enviou 30$000 pelo correio.

NASCIMENTOS
Está em regosijo o lar de nosso bom amigo Pedro Holtz

Júnior e de sua exma. sra., d. Maria Santinha de Almeida, com
o nascimento de uma mimosa creança, que se chamará Maria
Aparecida. E um pequerrucho, que receberá o nome de Tarcísio,
também collocou em reboliço o lar de nosso estimável
conterrâneo e amigo Mario Telles, escrivão do cartório de paz de
Presidente Prudente.

RELIGIÃO E ARTE
Tivemos o prazer de visitar na Igreja Matriz a Capella do

Santíssimo Sacramento, cuja nova decoração foi solennemente
inaugurada no dia 1º deste mez. Mais de uma vez nos referimos
a esse trabalho brilhantíssimo, realizado sob a direcção do
revmo. padre Joaquim A. do Canto, e auxiliado pelo Apostolado
do Sagrado Coração de Jesus e óbulos do povo catholico de
Tatuhy. Enfim, o magnífico santuário é um maravilhoso conjuncto
de arte, digno de esplender nas mais sumptuosas cathedraes.
Renovamos os parabéns a todos que contribuíram pelo êxito do
trabalho, e particularmente ao talentoso pintor, sr. Mário Thomazzi.
Seu gênio artístico, cheio de brilho e sobriedade, mais uma vez
se revelou para coroar a magnitude da religião catholica.

SOCIEDADE BENEFICENTE DOS MORPHETICOS
Esta sociedade acaba de receber a subvenção que lhe

concedeu, no corrente exercício, o governo estadual. O sr. Anto-
nio da Costa Machado, procurador da sociedade em São Paulo,
embora desconheça Tatuhy, mostra nobre interesse pelas cau-
sas beneficentes locaes, tanto que não cobrou nem o sello do
requerimento e muito menos porcentagem, depositando no
banco Commercial, a crédito da firma Ernesto Lalau Amadei, a
importância total da subvenção: 3:750$000.

ESTÁDIO
Eis um trecho da notícia que a Associação Athletica XI de

Agosto fez circular em dias dessa semana: “Vão adiantados os
preparativos para a inauguração solenne do Estádio do XI de
Agosto, a realizar-se nos dias 10 e 11 próximos vindoiros. Para
maior brilhantismo, prestarão seus concursos a Orchestra Del
Fiol, a Banda São Benedicto e a Banda Santa Cruz. Os clubes
esportivos vizinhos far-se-hão representar com seus pavilhões,
que serão hasteados nas archibancadas recém-construídas”. HORIZONTAIS:  1- Quarenta,

Marcos. 2- Urgir, aclive, ua. 3- Aero,
rol, vó. 4- Tio, blues, ainda. 5- Ra,
Paiva, Índium. 6- Permanente, vá! 7-
Pasep, onde, Mig. 8- Saco, II, Oe,
todo. 9- EUA, Lapa, xarda. 10- RS,
Judiciário. 11- Vatapá, opção, fl.
12- Irara, areão, ira. 13- Ib., BID,
roer. 14- Ol, Arinos, Tatuí. 15-
Ramsés, saqueada.

HORIZONTAIS:
1- Feira da indústria têxtil –

Insuficientemente – (... Coelho)
Autor do romance “Onze Minu-
tos”. 2- (... de Janeiro) O Estado
governado por Luiz Fernando
Pezão – Imprestável – O preno-
me de Stravinski. 3- Sigla do
Espírito Santo – O que a pneu-
monia asiática virou naquela
parte do mundo – (... Garfunkel)
Parceiro de Paul Simon. 4-
Auxílio monetário – (Gino ...)
Um jogador de futebol. 5- (... de
um Fescenino) Um romance
de Rubem Fonseca – A base
da irrigação no Nordeste. 6-
Animal novo – O nome reduzi-
do do Federal Reserve, o ban-
co central dos EUA – Fileira. 7-
(... Campos) Deputado Fede-
ral por Goiás – Cada prova de
Fórmula 1 – Aqui. 8- Período de
tempo – (Adoniran ...) O autor
do “Samba do Arnesto” – Be-
nigno. 9- A ti – (Guido ...) Foi
ministro da Fazenda – Juro
cobrado por atraso no paga-
mento. 10- Desprezível – Letra
grega – Conjunto de vozes. 11-
Tonto – (Luiz Fernando ...) Foi
ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio. 12- (Ana
Maria ...) Escritora da Acade-
mia Brasileira de Letras – Gru-
po de arbustos. 13- Interjeição
para animar – Avião supersô-
nico cuja carreira comercial foi
encerrada – Feira de utilidades
domésticas. 14- Melodia, can-
tiga – País africano cuja capital
é Kigali – Árvore brasileira. 15-
Quinhentas folhas de papel –
Sinhô – (Joaquim ...) Foi gover-
nador do Distrito Federal por
quatro mandatos.

VERTICAIS:
1- (Sigmund ...) O fundador

da psicanálise – Sistema de
propulsão dos aviões moder-
nos – Dividir ao meio. 2- Aqui
está – Símbolo – Nome antigo
da atual República Democráti-
ca do Congo. 3- Laço – O pri-
meiro sumo sacerdote dos
hebreus – Que servem para
produzir a voz. 4- (O ...) Grande
sucesso de Vicente Celestino
– (Ho Chi ...) Nome atual da
antiga cidade vietnamita de
Saigon – Sigla do Amazonas.
5- Armação que sustenta o bra-
ço fraturado – (Honoré de ...) O
autor da série de romances da
“Comédia Humana”. 6- (... o
Italianinho) Uma novela de
Geraldo Vietri – Sigla do Cor-
reio Aéreo Nacional – Cheiro.
7- Que não fala – (... dos Reis
Magos) Atração turística de
Natal (RN) – Peso financeiro. 8-
(... Amanhã) Samba de Noel
Rosa – O conjunto das defini-
ções relativas a uma palavra,
num dicionário – Rio gaúcho.
9- Lodo – Seu tráfico é uma das
principais atividades crimino-
sas – Macaco. 10- A moeda
italiana – Apelido feminino –
(Gerald ...) Um presidente ame-
ricano. 11- Jurisdição, compe-
tência – Tratar de. 12- Grito de
dor – Lição, exercício – Faleci-
mento. 13- País africano cuja
capital é Kampala – Barrete
doutoral – Seguir. 14- Título
honorífico inglês – Símbolo do
poder real – Agência de notíci-
as dos Estados Unidos. 15- O
nascer de um astro – Celebri-
dade – O que as modelos das
revistas masculinas exibem.

VERTICAIS:  1- Quatro, servi-
dor. 2- Uréia, pausar, lá. 3- Agro,
paca, Taí. 4- Rio, peso, Jarbas. 5-
Er, baré, lupa, ré. 6- Olimpíada, bis!
7- Ta!, uva, IPI, Ain. 8- Acreano,
acordos. 9- Los, eno, ipê, Sá. 10-
Mil, indexação. 11- Av., ante, arão,
tu. 12- Revide, trio, Rae. 13- Oni,
modo, iota. 14- Ou, dúvida, Freud.
15- Saramago, Olaria.

CURSO DE LIBRAS
Estão abertas as inscrições para o Curso de Libras 2016,

promovido pela Associação Surdos de Tatuí. O curso é
gratuito para as pessoas surdas e até uma pessoa da família.
O público alvo é profissionais liberais, professores, enfermei-
ros, policiais e público geral. Mais informações pelo telefone:
(15) 3305-6328.

PALESTRA
ESPÍRITA NA ETEC

Neste sábado (7), 15 horas, no anfiteatro da ETEC Sales
Gomes, haverá uma palestra espírita gratuita com o advoga-
do Fábio Fadel O palestrante  irá explicar a visão espírita
sobre o céu e o inferno. Fadel, natural de Guarulhos,  é um
estudioso de Allan Kardec e tem uma dedicação maior com
“O Livro dos Espíritos”.

JANTAR BENEFICENTE
Dia 5 de dezembro, 20 horas, haverá um Jantar Beneficen-

te com arrecadação para o Lar São Vicente de Paulo. O jantar
será na Rua 7 de Setembro, 735, e conta com  o apoio do
Lions Clube de Tatuí.  O convite custa R$ 30,00 e do cardápio
consta  arroz à grega, salada, farofa e lombo com abacaxi.

TEATRO NA
PRAÇA PAULO SETÚBAL

Dias 13 e 14 de novembro, na Praça Paulo Setúbal, irá
acontecer o “Teatro a Bordo”, do Teatro Móvel Solar, um
projeto da CCR SPVias, com apoio do Ministério da Cultura.
Na sexta-feira, dia 13, as atividades terão início às 10h, e no
sábado ás 14 horas. Mais informações no site:
www.teatroabordo.com.br.

MINGO JACOB
EXPÕE NO CENTRO CULTURAL

A mostra “Cores do Interior”, exposição de quadros do
artista plástico Mingo Poles, está em cartaz até o dia 30 de
novembro no Centro Cultural Municipal. A mostra pode ser
visitada gratuitamente, de segunda a sexta, das 10h às 21h,
e aos sábados e domingos, das 10h às 14h, na Praça
Martinho Guedes nº 12.

NOVA EXPOSIÇÃO NO MUSEU
Trinta telas do artista plástico Geraldo Souza Dias estarão

expostas no Museu Paulo Setúbal a partir desta sexta, dia 6,
quando acontece a abertura, às 19h, da exposição “Zen
Hostel Brasil”, que retrata uma década de desenvolvimento
econômico social brasileiro. O museu fica na Praça Manoel
Guedes nº 98.

SESI COM EXIBIÇÕES DE FILMES
O Sesi de Tatuí no mês de novembro exibe filmes

premiados no Prêmio Fiesp/Sesi de Cinema. Todas as
sessões são gratuitas, a partir das 19h30, na sede do Sesi,
na Avenida Jornalista Júlio de Mesquita Filho s/n. Dia 12,
quinta-feira, será apresentado o drama “Uma dose violenta de
qualquer coisa”. Entrada franca.

MUSICAL “PERA E JACA”
NO CONSERVATÓRIO

Neste sábado (7), 20h30, o Grupo de Performance do
Conservatório de Tatuí apresenta o musical “Pera e Jaca”  no
Teatro Procópio Ferreira, na Rua São Bento, 415. O evento
tem orientação das professoras Dalila Ribeiro e Eliana
Wagner e coordenação de Míriam Braga.

CORO APRESENTA
CANTIGA DE NATAL

Dia 12 de novembro, 20h30, o Coro Sinfônico do Conser-
vatório de Tatuí apresenta a famosa Cantiga de Natal, de John
W. Peterson.  A regência é de Robson Gonçalves, no Teatro
Procópio Ferreira. Ingressos custam R$ 12,00.

BIG BAND RECEBE
CONVIDADOS ESPECIAIS

Dia 17 de novembro, 20h30, a Big Band do Conservatório
de Tatuí recebe 14 convidados especiais para um concerto e
integra a 55ª Semana da Música. O concerto será  no Teatro
Procópio Ferreira e os ingressos custam R$ 12,00.

QUINTETO VENTO EM MADEIRA
Dia 17 de novembro, 13 horas,  o quinteto Vento em

Madeira apresenta workshop e show, com entrada franca, no
Teatro Procópio Ferreira.. Ingressos podem ser retirados na
bilheteria do teatro uma hora antes do evento.

CAMERATA NA
55ª SEMANA DA MÚSICA

Dia 18 de novembro, 20h30, a Camerata de Violões do
Conservatório de Tatuí apresenta-se no Teatro Procópio
Ferreira. A  coordenação do concerto é de Edson Lopes e os
ingressos custam R$ 12,00.

PROFESSORES
APRESENTAM RECITAL

Dia 24 de novembro, 18horas, três professores do Conser-
vatório de Tatuí unem-se para apresentação gratuita no
Auditório da Unidade II, na Rua São Bento, 808. O recital
“Cantatas” contará com participação da mezzo-soprano
Cristine Bello Guse,  cravista Maria Eugênia Sacco e violinis-
ta barroco Juliano Buosi. A entrada é franca.


