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NOTAS E NOTÍCIAS

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

RADIOLA NO RECREATIVO
O Clube Recreativo vae dar mais um passo ponderável na

senda do progresso, adquirindo uma possante Electrola, que
fará o deleite dos seus associados com irradiações e músicas
em discos. É uma acquisição que se fazia imprescindível em um
centro recreativo de renome e tão concorrido como este. Nestes
breves dias, teremos um animado baile para inauguração do
apparelho, que não só agradará aos sócios, mas ao público em
geral, já que as irradiações deverão ser estendidas até o concei-
tuado Bar XV e provavelmente à frequentadíssima Praça da Matriz,
para que assim todos possam partilhar da maravilha do rádio. Há
uma commissão encarregada de pleitear junto à directoria a
compra do apparelho, composta de moços que merecem todo o
acatamento, pois visam unicamente o crescente progresso do
Recreativo. Parabéns á commissão e à digna Directoria.

DE SÃO PAULO
O sr. Pedro de Moraes Fiuza, distincto e correcto guarda civil,

pertencente a essa plêiade de moços que só sabem zelar pela
tranqüilidade e segurança pública, teve a lembrança de nos
enviar um libreto musical, contendo uma linda marcha de autoria
do consagrado compositor Renato De Vivre, offerecida ao exmo.
sr. dr. Antonio Pereira Lima, director da Guarda Civil de São Paulo.
A referida marcha, que tem o nome de “Guarda Civil”, é para ser
offerecida, por nosso intermédio, à “Banda Santa Cruz”. Agrade-
cidos pela gentileza.

GRANDES JOGOS ESPORTIVOS
Por informação que nos prestara um nosso amigo, sabemos

que ainda este mez teremos occasião de assistir a duas grandes
tardes esportivas, promovidas pelos elementos da “A.A. 3º Bata-
lhão da Força Pública”, que aqui virão com a sua excellente Banda
de Música, officiaes esgrimistas, luctadores de box, lucta roma-
na, sabre e florete, além do grupo dramático, corpo de gymnastas
e quadros de futebol, sendo que o 1º quadro jogará com os
valorosos moços do “XI de Agosto” e o 2º quadro com os bravos
representantes do “Tiro de Guerra 135”. É possível que também
venha o excellente “Jazz Band” da Cruz Azul, afim de se apresentar
em um dos salões de nossas sociedades.

CHÁ DANÇANTE
Em reunião havida no Clube Tatuhyense, dia 12, estando

presentes distinctas senhoras e senhoritas, sob a presidência
do sr. Pedro Voss Filho, tratou-se de constituir uma commissão
para promover um chá dançante em benefício dos velhinhos do
Asylo São Vicente de Paulo. Desde já podemos garantir que esta
festa de caridade vae ter um brilho excepcional. Durante o baile,
com duas orchestras, vão ser distribuídos números de “cottillons”
e artísticos “carnets” como lembranças.

PHILANTHROPIA
O sr. Antonio Justino da Silveira, lavrador residente no bairro

do Ribeirão da Várzea, fez a generosa offerta da quantia de
cincoenta mil réis ao Asylo de São Lázaro, desta cidade.

IRMANDADE DO SANTÍSSIMO
Terminada a bellíssima decoração da Capella do Coração de

Jesus, que todos visitaram e applaudiram, o sr. vigário encarre-
gou a Irmandade do Santíssimo Sacramento para angariar
donativos pecuniários, afim de levar à termo a rica decoração da
Capella-Mor da nossa Igreja Matriz. A ideia foi recebida com
applausos pelos membros da veneranda Irmandade, que se
sentiram honrados com tão alta prova de consideração. Os
trabalhos devem ser iniciados ainda neste mez e concluídos em
janeiro. Para tratar de tão grandioso assumpto, o sr. vigário pediu
à Mesa que convocasse para hoje uma assemblea geral às 10
horas da manhã. Espera-se que a grande maioria dos srs.
Irmãos esteja presente.

OFFICIAES
Chegaram a esta cidade no dia 13 do corrente os officiaes do

exército capitão Othelo Rodrigues Franco e tenente Wladmir
Fernandes Bouças, que  vieram examinar os atiradores do Tiro
135. Hontem foi offerecido um lauto almoço aos distinctos officiaes
e à Directoria do Tiro de Guerra 135, pelo sr. Firmo Vieira, em sua
residência.

HORIZONTAIS:
1- Um time de futebol italia-

no – A terrível doença que veio
da Ásia. 2- (... de Queirós) O
autor do romance “O Primo
Basílio” – Rugir – Lá. 3- Contra-
ção: ‘de’ com ‘a’ – Sufixo irônico
ou pejorativo (velhaco, por
exemplo) – Sigla do antigo Ins-
tituto do Açúcar e do Álcool – (...
Hobsbawn) Historiador britâni-
co, autor do livro “Tempos Inte-
ressantes”. 4- (Patrícia ...) Uma
atriz – Preposição: lugar – Inter-
jeição de espanto. 5- Conduzir
em carro – Deus dos ventos – O
índio (metal), em química. 6-
Mulher ferina – (... Esteves) Ou-
tra atriz. 7- A primeira consoante
– Abreviatura: senhora – Doen-
ça ainda incurável – Sufixo: tu-
mor. 8- (... Fitzgerald) Cantora
americana – Bairro do Rio –
Utilizar. 9- Grande ou Pardo –
Desfruta – Filme de Akira
Kirosawa, baseado no “Rei
Lear”, de Shakespeare – (...
Linha de Fogo) Filme com Clint
Eastwood. 10- (... Majella) Ar-
cebispo-emérito da
Arquidiocese de São Salvador
da Bahia – Estado americano.
11- Sigla de Alagoas – Pura – A
dos inativos, prevista pela re-
forma da Previdência. 12- Via
pública – (Elizabeth ...) A rainha
da Inglaterra – Delicado. 13-
Cedido – Vazio – Saudação
telefônica – Sigla que identifica
a capital mineira. 14- (...
Cassol) Senador por Rondônia
– (... Lopez) Intérprete de “La
Bamba” – Camareira. 15- (São
...) Cidade do litoral paulista –
(... Niemeyer) Arquiteto já fale-
cido, cuja marca é onipresente
em Brasília.

HORIZONTAIS:  1- Reforma,
Segunda. 2- Ateu, ali, liso. 3- Lei,
arcar, lavar. 4- PR, Antonio, rapé.
5- Águia, meu, sol. 6- Ferir, spa, si.
7- Sedar, inativo. 8- Éder, Crime,
Ivan. 9- Sitiado, Cairo. 10- Ut, OIC,
turno. 11- Rum, olá! Sério. 12- Atol,
Orlando, se. 13- Nunes, curto, mal.
14- Dois, Ana, Lins. 15- Alencar,
Arnaldo.

VERTICAIS: 1- Ralph, Segu-
rança. 2- Éter, Fed, tutu. 3- FEI,
Aedes, Monde. 4- Ou, Agrário,
Leon. 5- Anuir, tio, sic. 6- Mártir,
ciclo, Sá. 7- Alcoa, ira, Arc. 8- Ian,
unido, Lua. 9- Rim, amo, sarna. 10-
El, oeste, tentar. 11- Gil, UPI, curdo.
12- Usar, aviário, lá. 13- Novas,
ovino, mil. 14- Após, aro, Sand. 15-
Aureliano, Celso.

VERTICAIS:
1- Região vinícola da Fran-

ça – (Presidente ...) Uma cida-
de paulista. 2- Tanajura – Plan-
ta ornamental: goiveiro – Saté-
lite da Terra. 3- Nota musical –
Prefixo: anterioridade – Abrevi-
atura: logaritmo – (... Jatene)
Cientista brasileiro. 4- Garbo-
sa – Preposição: estado – Ová-
rio dos peixes. 5- O tipo de arma
que a Coréia do Norte admitiu
possuir – (... Betto) Foi coorde-
nador de Mobilização Social do
projeto Fome Zero, no governo
Lula – O ósmio, em química. 6-
Ave semelhante à pomba – (De-
senvolvimento ...) Um ministé-
rio. 7- Sigla do Paraná – Ora! –
O professor a ministra – Sigla:
Centro de Tratamento Intensi-
vo. 8- (... Bello) Atriz já falecida –
(... Lynch) Diretor do filme “Velu-
do Azul” – (Ponta ...) Cidade de
Mato Grosso do Sul. 9- Época –
Um dos Grandes Lagos – Ele-
mento de composição: ouvido
– Satélite de Júpiter. 10- Endoi-
decer – (... Ladd) Ator do filme
“Os Brutos também Amam”. 11-
Sigla do Maranhão – (Agora É
que São ...) Uma novela da
Rede Globo – Ajuda. 12- Sau-
dação: ola! – (Stratford ... Avon)
A cidade natal de Shakespeare
– Friccionado com óleo. 13-
(Robert De ...) Ator do filme “A
Máfia Volta ao Divã”, de 2002 –
(Nunca ... Domingos) Filme com
Melina Mercouri – Produto da
Usiminas – Abreviatura: antes
de Cristo. 14- Sigla de um im-
posto que eleva muito o preço
do carro – Parte do dia – (...
Seidl) Uma atriz. 15- (Lúcio ...)
Um político do Ceará – Modo de
dirigir a vista para.

PARÓQUIA COMEMORA PADROEIRA
A Paróquia Nossa Senhora das Graças realiza neste mês

eventos em razão da Festa da Padroeira. O Tríduo será realizado
até esta sexta-feira (20). Dia 21, 18h, haverá Missa com o
levantamento do Mastro e Quermesse. Dia 22, 19h, haverá
missa, procissão e Quermesse. Dia 29, acontece um Jantar
Dançante, no Clube da 3ª Idade.

MISSA COM OS ARTISTAS NA MATRIZ
Neste domingo (22),  19 horas, será celebrada na Paróquia

e Santuário Nossa Senhora da Conceição, a “Missa com os
Artistas”, em homenagem ao Dia do Músico. A organização é da
Comunidade Recado. Mais informações estão disponíveis pelo
telefone: (15) 3251-9833.

GRUPO DE CHORO NA SEMANA DA MÚSICA
O Grupo de Choro do Conservatório de Tatuí faz no domingo,

22 de novembro, às 20h, no Teatro “Procópio Ferreira”, concerto
especial de encerramento da 55ª Semana da Música. A apresen-
tação ocorre no Dia Nacional da Música, sob coordenação de
Alexandre Bauab Junior. Os ingressos serão vendidos a R$ 12,00.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO
CONTRA A RAIVA PROSSEGUE

Em Tatuí, segue a Campanha de Vacinação contra a Raiva.
Dias 23 e 24 de novembro, segunda e terça, o local de vacinação
é o Jardim Tóquio, ao lado da Escola Semiramis Azevedo. Os
animais devem ter mais de 3 meses, estar em perfeito estado
de saúde e sem consumir antibióticos ou anti-inflamatórios. Os
cães devem usar coleiras e guias.

APRESENTAÇÃO TEATRAL DO SESI
O Sesi de Tatuí traz o grupo Os Geraldos com a peça “O Último

Sarau - Uma Peça de Corpo Presente”. A apresentação, uma
comédia-dramática, com direção de Roberto Mallet, será dia 24
de novembro, terça-feira, às 19h30. Os ingressos podem ser
retirados no local. Mais informações pelo telefone: (15) 3205-
7946.

SAGRADA FAMÍLIA ORGANIZA JANTAR
Em Tatuí, a Paróquia Sagrada Família organiza um Jantar

Italiano que irá acontecer no Rotary Club local, dia 28 de novem-
bro, a partir das 19h. O valor do convite é R$ 30,00. Eles estão à
venda no Escritório Paroquial. Mais informações estão disponí-
veis através do telefone: (15) 3251-3558.

AÇÃO ENTRE AMIGOS NA SANTA CRUZ
Dia 5 de dezembro, sábado, a partir das 19h,  acontece uma

Ação Entre Amigos no Salão Paroquial, da Paróquia Santa Cruz.
Irão acontecer premiações do 1º ao 4º prêmio, aparelhos
eletroeletrônicos serão também sorteados. Mais informações
pelo telefone: (15) 3251-4088.

BATERISTA DE DJAVAN NO CDMCC
O Conservatório de Tatuí recebe no próximo dia 30 de novem-

bro,  15 horas,  o baterista Carlos Bala. O músico atua na banda
do cantor Djavan e ministrará aula técnica no Salão Villa-Lobos,
na Rua São Bento, 415. A entrada é franca a alunos e professores
da instituição.

ETEC CADASTRA RESERVA DE DOCENTES
A ETEC Sales Gomes abre no período de 30 de novembro a

4 de dezembro,  das 9h às 11h, das 15h às 17h e das 18h às 20h,
inscrições para a formação de cadastro reserva para docentes
para cursos de Segurança do Trabalho, Farmácia e Manutenção
Automotiva. Mais informações (15) 3251-4242.

MOSTRA DE ARTES CÊNICAS
A Mostra de Artes Cênicas do Conservatório local terá início

no dia 1º de dezembro, 20h30, com a Cia. de Teatro do Conser-
vatório de Tatuí. O grupo apresenta a peça  “Goela Abaixo”, com
textos de Plínio Marcos e direção de Rogério Vianna. A apresen-
tação será no Teatro Procópio Ferreira com ingresso a R$ 12,00.

O convênio firmado entre o
hospital de Cerquilho e a Mater-
nidade de Tatuí está provocando
protestos na população daque-
la cidade. Na terça-feira (10),
gestantes compareceram na
Câmara Municipal de Cerquilho
para protestar contra o fecha-
mento da maternidade desde o
mês de setembro. Outro proble-
ma que afeta o município é a falta
de médicos e profissionais para
acompanhar a gravidez. Um
membro do Conselho de Saúde
afirma que “nossas gestantes
estão em desespero porque não
sabem onde ir. No momento é a
maternidade de Tatuí que dá
apoio, só que a gente não sabe
até quando”.

A Santa Casa de Cerquilho
informa que o serviço precisou
ser paralisado após corte de
verbas da Prefeitura. Segundo
consta, após reunião com a
municipalidade possivelmente
os valores sejam repassados
em 2016, mas depende do orça-
mento da cidade. O Poder Exe-
cutivo nega o corte do repasse e
sim redução na contribuição vo-
luntária. A administração explica
que a Santa Casa é entidade
particular e contratou o serviço
por menor valor na cidade de
Tatuí e mantém a assistência às
gestantes,

GESTANTES DE CERQUILHO PROTESTAM
CONTRA FECHAMENTO DE MATERNIDADE

Segundo consta, outro pro-
blema na área de saúde no
município de Cerquilho é o cen-
tro cirúrgico. O setor foi interdita-
do pela Vigilância Sanitária e
alegou-se falta de estrutura para
realizar cirurgias. A Santa Casa
também informa que o gerador
foi consertado e instalado para
atender as necessidades do
centro cirúrgico. A direção ape-
nas aguardava a liberação da
Vigilância Sanitária para a reto-
mada dos procedimentos em
Cerquilho.

Convênio  – Dia 16 de setem-
bro, o frei Bento Aguiar e o admi-
nistrador Carlos Eduardo
Camargo, da São Bento Saúde,
anunciaram em entrevista ao
Jornal Integração o convênio fir-
mado com a Santa Casa de
Cerquilho e a Maternidade de
Tatuí e o projeto Santa Casa Sus-
tentável, parado por falta de Cer-
tidões Negativas de Débitos
(CNDS). Na matéria,  Frei Bento
informa que “fizemos um convê-
nio de retaguarda em materni-
dade com a cidade de Cerquilho
e em breve já teremos o aumen-
to de aproximadamente R$
220.000,00 reais na receita do
hospital referente a  duas ações,
o que fará com que compromis-
sos sejam conduzidos com
mais tranquilidade”.

Maternidade atende parturientes de Cerquilho. Foto - Divulgação
Prefeitura de Tatuí.


