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NOTAS E NOTÍCIAS

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

REFORMA DA ESTAÇÃO SOROCABANA
Vae de facto ser feita a reforma da nossa Estação, passando

a mesma por muitos melhoramentos, que recommendam à
estima pública de Tatuhy a excellente administração do dr.
Gaspar Ricardo Júnior que, como director geral da importante via
férrea paulista, não tem poupado trabalhos e nem esforços para
dotar esse próprio estadual das bemfeitorias necessárias. Tatuhy
precisava de outra Estação, dadas as vantagens de ser uma
cidade de passagem dos trens de outros Estados, regularmente
movimentada e que não fica a dever a muitas das outras Estações
da Sorocabana. No dia da inauguração da conclusão das obras
de reforma da nossa Estação, esta folha promoverá uma de-
monstração de sympathia ao dr. Gaspar Ricardo Júnior e aos
seus dignos auxiliares.

NASCIMENTO
Maria de Lourdes será o nome da pequena que nasceu

hontem nesta cidade, filha do sr. professor Celso de Camargo e
de sua exma. esposa, pharmaceutica d. Felizarda Vieira de
Camargo. A recém-nascida é neta do sr. major Manoel Geraldo
Vieira, fazendeiro neste município.

FESTA DE SÃO ROQUE
Imponentes serão as festividades de São Roque que assis-

tiremos este mez, dos dias 13 a 17, na risonha Capella do alto da
cidade. Os festeiros, sr. José Picchi, e sua senhora, d. Porphiria
de Campos Picchi, que muito se esforçam pelo brilho dessa
festa, organizaram bem feito programma. Delle consta, além de
todos os actos religiosos, o concurso de três revmos. padres para
a missa cantada do dia 16. A parte coral estará sob a regência da
exma. professora, d. Annunciação Porto, e a instrumental a cargo
da Orchestra Del Fiol. Também abrilhantarão a festividade as
Bandas “Santa Cruz” desta cidade e de Cesário Lange.

DR. BERNARDES JÚNIOR
No dia 17 do corrente, realizar-se-á em São Paulo o grande

banquete offerecido ao sr. dr. Bernardes Júnior pelos seus
amigos, em homenagem á sua investidura de líder da maioria na
Câmara dos Deputados.

FAZENDA SANTA IZABEL
Realizou-se no dia 3 do corrente, na Fazenda Santa Izabel,

situada no Bairro do Guarapó, de propriedade do sr. Benjamin
Antonio Coelho, uma animada cantoria com viola, pelo violeiro sr.
Cornélio de Andrade e seu auxiliar, sr. Salvador de Andrade. Ao
mesmo tempo que os convidados recebiam as gentilezas do sr.
Coelho e sua exma. sra. d. Isabel de Almeida Coelho, ouviam as
bem feitas modinhas do sr. Cornélio, que é, sem favor, um dos
melhores violeiros desta zona. Pudemos notar ali a presença dos
seguintes cavalheiros: srs. Paulo Garcia, Júlio Carlos Almeida,
Francisco Coelho, Antonio Miranda, José da Silva, João Soares,
Alfredo Coelho e suas respectivas famílias, além de Emílio
Coelho, José da Silva Proença, Juvenal Coelho e muitos rapazes
e senhorinhas. Enfim, após um opíparo jantar, terminou tão
encantadora festa, deixando no coração de todos uma agradável
lembrança.

TAÇA “CASA DO NORTE”
Brevemente, o “Operário Futebol Clube” de Tatuhy e o

“Commercial Futebol Clube” de Tietê disputarão uma lindíssima
taça offerecida pela acreditada “Casa do Norte”, do sr. Isaac
Ferman, de nossa praça.

CAFÉ ESPORTE
Visitamos a torrefacção de café do nosso amigo José Affonso

de Camargo e tivemos o prazer de verificar uma completa reforma
e melhora. Prédio amplo e próprio, machinas efficientes e,
sobretudo, perfeita hygiene. Tudo isso demonstra o esforço
deste industrial em desenvolver a producção do seu acreditado
“Café Esporte”.

CONFERÊNCIAS PÚBLICAS
O sr. Domingos Neves, membro da Associação Internacional

de Estudantes da Bíblia, e gerente da “Torre de Vigia”, fez nesta
cidade três conferências públicas, sob os themas: “O Reino de
Deus em Perspectiva”, “Como se pode viver feliz sem adoecer”
e “O mundo inteiro à barra do Juízo Divino” Estas conferências
foram assistidas por numerosas pessoas, no Jardim da Praça
Coronel Fernando Prestes, nos dias 5, 6 e 7 do corrente mez.

HORIZONTAIS:
1- A tributária que o governo

pretende fazer – (... Divisão)
Uma categoria do futebol bra-
sileiro. 2- Ímpio – Lá – Sem
asperezas. 3- Norma escrita –
Responder por – Limpar com
água. 4- Sigla do Estado da
araucária – (... Fagundes) Um
nome de ator – Tabaco em pó
para cheirar. 5- (... de Haia) Rui
Barbosa – Que me pertence –
Estrela. 6- Machucar – Hotel
para tratamento estético – Nota
musical. 7- Acalmar, serenar
(aquele ou aquilo que estava
excitado) – O trabalhador mais
atingido pela reforma da Previ-
dência. 8- (... Jofre) Brasileiro
que foi duas vezes campeão
mundial de boxe – (... e Casti-
go) Romance de Dostoiewski
– (... Lins) Intérprete e autor,
com Vítor Martins, da música
“Somos Todos Iguais Nesta
Noite”. 9- Assediado, cercado
– Capital africana. 10- Nome
antigo da nota musical dó –
Sigla da Organização Interna-
cional do Café – Cada uma das
etapas de disputa de campeo-
natos esportivos. 11- Bebida
alcoólica – Saudação: alô! –
Sisudo. 12- Banco de coral – (...
Silva) Grande cantor brasileiro
– No caso de. 13- A sambista
de “Morena de Angola” – Rápi-
do – Doença. 14- Número par –
(... Paula Tabalipa) Uma atriz –
Município paulista. 15- (José
de ...) Escritor brasileiro, autor
de “O Guarani” – (... Antunes)
Poeta e compositor que fez
parte dos Titãs.

VERTICAIS:
1- (... Lauren) Estilista ame-

HORIZONTAIS:  1- Fenit, mal,
Paulo. 2- Rio, inútil, Igor. 3- ES,
epidemia, Art. 4- Abono, Orlando.
5- Diário, açude. 6- Cria, Fed, ala. 7-
João, corrida, cá. 8- Ano, Barbosa,
bom. 9- Te, Mântega, mora. 10- Vil,
eta, coro. 11- Zonzo, Furlan. 12-
Machado, moita. 13- Eia!, Concor-
de, UD. 14- Ária, Ruanda, ipê. 15-
Resma, siô, Roriz.

ricano – Uma secretaria de go-
verno. 2- Anestésico – Forma
reduzida do nome do Federal
Reserve, o banco central dos
EUA – Feijão cozido e engros-
sado com farinha. 3- Sigla da
Faculdade de Engenharia In-
dustrial – (... aegypti) O mosqui-
to transmissor da dengue – (Le
...) Influente jornal francês. 4- De
outro modo – (Desenvolvimen-
to ...) Ministério de Patrus
Ananias – (Ponce de ...) Con-
quistador espanhol. 5- Concor-
dar – Parente próximo – Textu-
almente. 6- Tiradentes foi o da
Independência – Ritmo de su-
cessão ou repetição de um fe-
nômeno – (Mem de ...) Governa-
dor-geral do Brasil. 7-
Multinacional do setor de alumí-
nio – Cólera – (Joana d’...) Uma
santa. 8- (... Thorpe) Australiano
que se tornou, aos 15 anos, o
mais jovem campeão mundial
de natação – Ligado – Satélite.
9- Órgão duplo do corpo – Se-
nhor – Doença da pele. 10- (...
Paso) Cidade americana, no
Texas – O lado onde o sol se
põe – Experimentar. 11- Um
jogador de futebol – Agência de
notícias – Indivíduo de um povo
que habita parte do Iraque. 12-
Empregar – Lugar onde se cri-
am aves – Nota musical. 13-
(Caldas ...) Município goiano,
famoso por suas fontes de água
quente – Relativo ao carneiro –
Número indeterminado. 14-
Depois de – Argola – (George ...)
Escritora francesa. 15- (... Cha-
ves) O vice-presidente brasilei-
ro no governo João Figueiredo
– (... Amorim) Foi ministro da
Defesa do Brasil.

VERTICAIS:  1- Freud, jato,
mear. 2- Eis, ícone, Zaire. 3- Nó,
Aarão, vocais. 4- Ébrio, Minh, AM.
5- Tipóia, Balzac. 6- Nino, CAN,
odor. 7- Mudo, Forte, ônus. 8- Até,
verbete, Caí. 9- Limo, droga, mono.
10- Lira, Isa, Ford. 11- Alçada,
cuidar. 12- Ai, aula, morte. 13-
Uganda, borla, ir. 14- Lorde, coroa,
UPI. 15- Orto, fama, nudez.

“SERESTA COM TERNURA” NO MUSEU
Nesta sexta-feira (13), 19 horas, no Museu Histórico

Paulo Setúbal,   acontece a 26ª edição do Projeto “Seresta
com Ternura”, com o grupo “Seresteiros com Ternura” e a
coordenação artística de Maria Inês Camargo. A entrada é
franca. O Museu fica na Praça Manoel Guedes, 98.

BAZAR DE NATAL NA MAÇONARIA
Nesta sexta-feira (13), das 13 às 17 horas, e sábado (14),

9 horas, a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, entidade
sem fins lucrativos, realiza  Bazar de Natal na Loja Maçônica
Caridade III, na rua 13 de Maio, 1008, em Tatuí.

FESTIVAL DE TEATRO POPULAR
Desta sexta-feira (13), a domingo (15), o Centro de Artes

e Esportes Unificados (CEU) sedia o 1º Festival de Teatro
Popular”, com a participação de grupos de Tatuí e Sorocaba.
As apresentações serão realizadas no CEU, o Centro de
Artes e Esportes Unificados, próximo ao antigo curtume, e na
Praça da Matriz. Mais informações no email:
mconserva@gmail.com.

JANTAR DA PADROEIRA
Dia 21 de novembro, 20 horas haverá um Jantar Beneficen-

te na sede do Lions Clube de Tatuí. O evento fará parte da
Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição. A atração
musical é o cantor Pedro Paulo. No cardápio salada, arroz e
frango da Indonésia. O ingresso custa R$ 30,00.

FESTA AMERICANA NO ROTARY
Dia 5 de dezembro,  das 16h às 20h, acontece no Rotary

Club de Tatuí, a Festa Americana. Do cardápio consta
cachorro quente, refrigerante e torta de maçã. Ao sede fica na
Rua Santa Terezinha, 71.   O convite custa R$ 20,00. O
recurso arrecadado será revertido na Festa de Natal das
crianças da Casa de Abrigo Transitória.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO
CONTRA RAIVA

Dias 16 e 17 de novembro, será realizada mais uma etapa
da Campanha de Vacinação contra a Raiva, no Jardim
Wanderley, ao lado do Fundo Social. Os animais devem ter
mais de 3 meses, estar em bom estado de saúde e sem
consumir antibióticos ou anti-inflamatórios. Os cães devem
usar coleiras.

EXPOSIÇÃO EM CARTAZ NO MUSEU
Está em cartaz até o dia 6 de dezembro, no Museu Paulo

Setúbal, a exposição “Zen Hostel Brasil”, do artista paulistano
Geraldo Souza Dias. São 30 telas redondas, que relatam o
recente período de desenvolvimento econômico e social do
Brasil. A entrada é franca. De segunda à sexta, das 8h30, às
17h30 e, sábados e domingos, das 9 às 17h.

ARRECADAÇÃO NA  APODET
Dia 13 de dezembro, 14 horas, no Clube da 3ª Idade,  a

Associação dos Portadores de Deficiência de Tatuí promove
evento para arrecadar fundos. Mais informações no telefone:
(15) 3305-2461.

GRUPO DE PERFORMANCE HISTÓRICA
ABRE SEMANA DA MÚSICA

Nesta segunda-feira (16), 20h30, o Grupo de Performance
Histórica do Conservatório de Tatuí abre a 55ª Semana da
Música. Nesta apresentação, no Teatro Procópio Ferreira, o
grupo será coordenado pela professora Selma Marino. O
ingresso  custa R$ 12,00.

SINFÔNICA RECEBE
PIANISTA CONVIDADO

Dia 19 de novembro, 20h30, a Orquestra Sinfônica do
Conservatório de Tatuí recebe o pianista Renato Figueiredo
no Teatro Procópio Ferreira. Com regência de João Maurício
Galindo, o concerto custa  R$ 12,00.

ALUNOS DE CANTO LÍRICO
FAZEM RECITAIS

Dia 23 e 25 de novembro, 18 horas,  dois alunos do setor
de canto lírico do Conservatório de Tatuí realizam recitais de
conclusão de aperfeiçoamento. As aspresentações são
gratuitas,  no Auditório da Unidade II,  na Rua São Bento, 808.

TENOR EM TATUÍ
Dia 26 de novembro, 18 horas,  o tenor Robson Branco da

Conceição, sob orientação da professora Marilane Bousquet,
apresenta-se no Conservatório de Tatuí em recital de conclu-
são de aperfeiçoamento em canto lírico. A entrada é franca
e a apresentação será no Auditório da Unidade II,  Rua São
Bento,  808.

CORO SINFÔNICO NA
IGREJA PRESBITERIANA

Dia 29 de novembro, 19 horas, o Coro Sinfônico do
Conservatório de Tatuí, regido por Robson Gonçalves,  apre-
senta-se  na 1ª Igreja Presbiteriana Independente. O templo
fica na Rua do Cruzeiro,  653, com entrada franca. O grupo
é formado por cerca de 30 alunos bolsistas e professores do
Conservatório.

POUPATEMPO NO CELULAR
- O Poupatempo lançou um novo
aplicativo para celular, que facilita
ainda mais o atendimento de quem
precisa tirar ou renovar documentos.
O Guia de Serviços do Poupatempo,
antes disponível apenas na Internet,
agora pode ser consultado através
de dispositivos móveis. Além do Guia,
o Poupatempo possui também um
aplicativo exclusivo para agendar dia
e hora para atendimento em qualquer
um dos 67 postos no Estado de São
Paulo. Tatuí é uma das cidades com
unidade do Poupatempo, na Avenida
Coronel Firmo Vieira de Camargo, nº
135.

Para ter acesso, basta baixar o
aplicativo “SP Serviços”, que funcio-
na como uma loja de aplicativos do
governo paulista. Quem agenda o
atendimento já recebe o link para
saber os documentos necessários,
e quem pesquisa o Guia de Serviços
também já é direcionado para o
agendamento ao final da consulta.
Com poucos cliques e navegação
muito fácil e rápida, qualquer pessoa
pode consultar taxas, prazos e do-
cumentos necessários para realizar

os serviços no Poupatempo e já es-
colher a data e hora para ser atendido
sem espera.

O “SP Serviços” reúne até o
momento 27 aplicativos, inclusive o
teste simulado do Detran e um jogo
que mostra como combater o mosqui-
to da dengue. Um dos programas
permite consultar pelo celular o Ates-
tado de Antecedentes Criminais. Tam-
bém é possível a pesquisa de pontos
na CNH e multas de veículos (Detran/
SP), obter informações em tempo real
sobre linhas de trens urbanos e me-
trô (CPTM/Metrô) e programas
habitacionais do Casa Paulista (Se-
cretaria da Habitação).

Os aplicativos reunidos no “SP
Serviços” estão disponíveis nas lo-
jas App Store e Google Play. Sempre
que um novo aplicativo do Governo é
criado, o SP Serviços exibe seu ícone
com a identificação “novo”. Se o cida-
dão tiver interesse, é só clicar para
fazer o download. Com o celular ou
tablet em mãos, entre na loja de
aplicativos do seu dispositivo (Google
Play ou App Store) e busque o ‘SP
Serviços’. Baixe o programa e confi-
ra os serviços disponíveis.


