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(Não cobramos taxa na área central)
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NOTAS E NOTÍCIAS
COM O GOVERNADOR ALCKMIN

Com mais de 30 quilômetros de extensão e investimento de
R$ 54,7 milhões, esta é a maior obra de pavimentação ecológi-
ca já realizada no Brasil. O governador Geraldo Alckmin visitou o
município de São Miguel Arcanjo neste domingo (22), para a
inauguração da obra de pavimentação ecológica da Estrada
Parque Dr. Carlos Botelho (SP-139), entre Sete Barras e São
Miguel Arcanjo. Com mais de 30 quilômetros de extensão, esta
é a maior obra de pavimentação ecológica já realizada no país.
O ex-prefeito Luiz Gonzaga Vieira de Camargo, presidente do
PSDB de Tatuí, representou seu partido na inauguração.

FEIRA NOTURNA NA CONCHA

Todas as quintas-feiras, das 19 às 22 horas, feirantes parti-
cipam de um centro de compras de hortifrutigranjeiros instalado
na Concha Acústica Municipal. A iniciativa foi da Prefeitura de
Tatuí, e durante a feira, grupos folclóricos apresentam-se no
palco da concha. A foto mostra a apresentação dos Tropeirinhos
do Rancho.

MUDANÇA EM MISSA

O Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Conceição
mudou a data da missa a ser celebrada por Dom Darci Nicioli,
bispo auxiliar de Aparecida do Norte. O religioso deveria presidir
a missa deste sábado (28), mas por problemas em sua agen-
da, Dom Darci celebra a missa no dia 3 de dezembro, às 19h30,
na Igreja Matriz de Tatuí. Na foto, o pároco padre Élcio aparece
com o bispo auxiliar e exibe o cartaz das solenidades da Festa
da Padroeira de Tatuí de 2015. Durante mais de quarenta anos
esta solenidade foi realizada pelo monsenhor Teotônio dos Reis
e Cunha, de saudosa memória. Dia 8 de dezembro, monsenhor
Teotônio também comemorava sua ordenação sacerdotal.

Dom Darci e padre Élcio.

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

PENSÃO MACHADO
Pedro Machado da Silva communica aos seus amigos e

freguezes que adquiriu a “Pensão Cardoso” desta cidade, situ-
ada na Praça Martinho Guedes, nº 55, e aproveita a opportunidade
para avisar a todos que continua a se esforçar para bem servir
aos srs. viajantes e hóspedes que procurarem a sua casa,
acceitando pensionistas internos e externos, fornecendo tam-
bém alimentação sadia e abundante em marmitas, à domicílio.
Espera, assim, continuar a merecer a mesma distincção dos
seus antigos conhecidos e freguezes.

NOVO MOTOR
Instalamos há dias, em nossas officinas, um novo motor

triphasico “ASEA” de dois cavallos, adquirido por intermédio dos
srs. Grazziano & Ramos, únicos fornecedores dessa marca em
Tatuhy. O motor “ASEA” tem rolamentos SKF nos mancaes,
funccionando perfeitamente quase sem ruído nenhum, facilitan-
do tiragens de 1.300 a 1.800 exemplares de impressos por hora.
É um motor que inspira confiança.

DONATIVO
Ao Asylo São Lázaro, desta cidade, os meninos Líneo e José

Carlos Vieira de Camargo, filhos do sr. Manoel Vieira de Camargo,
fizeram o donativo da importância de 20$000.

FESTA DE SÃO ROQUE
Transcorreram com bastante brilhantismo as festas aqui

realizadas, nos dias 15 e 16 do corrente, em homenagem a São
Roque, na respectiva Capella. Os esforços empregados pelos
dignos festeiros, sr. José Picchi e d. Porphiria de Campos Picchi,
tiveram, pois, feliz êxito. Apesar da chuva que cahiu no dia da
procissão, a concorrência de povo foi grande. Para novo festeiro,
foi sorteado o sr. Palmiro Orsi.

CINEMA EM PORANGABA
Communicou-nos a empreza A. Machado & C. que brevemen-

te irá montar um cinema em Porangaba, abraçando, assim,
antiga aspiração do povo daquella progressista cidade.

DR. BERNARDES JÚNIOR
Está agendado para hoje o grandioso banquete offerecido ao

sr. dr. Bernardes Júnior, a realizar-se no restaurante do Automó-
vel Clube, em São Paulo. Com o fim de tomar parte nessa
homenagem, seguiram à Capital os srs. senador Laurindo
Minhoto, Firmo Vieira de Camargo, Ignácio Villa Nova, Nicolau
Sinisgalli, Alberto dos Santos e Cândido de Souza Freire.

MUDANÇA
Communicou-nos ter mudado a sua alfaiataria para a Rua 11

de Agosto, nº 550, desta cidade, o sr. Nicolino Arato, esperando
merecer como sempre o apoio de seus amigos e freguezes.

HORIZONTAIS:
1- Empresa estatal que pro-

duz derivados do sangue – Ad-
ministrador. 2- (... Zola) O autor
do romance “Germinal” – Ponto
extremo – (Estácio de ...) O fun-
dador do Rio. 3- Foi presidente
brasileiro – Órgão duplo no cor-
po humano – Sigla da Bahia. 4-
Anel de cadeia – Aumento de
volume do pescoço: papo –
Ornam em redor. 5- Laço aper-
tado – Até agora – Hidrelétrica
pertencente ao Brasil e ao
Paraguai. 6- O tipo de criminoso
que leva pânico às ruas do Rio
– Sigla do Rio Grande do Norte.
7- (Roberto ... Marx) Paisagista
brasileiro – O cubo de dois –
Forma reduzida do nome do
Federal Reserve, o banco cen-
tral americano. 8- Grande cen-
tro industrial do Japão – A parte
mais profunda da psique – Popa
– Palácio municipal. 9- Sufixo
diminutivo – (... Getz) Músico
americano – Editado, publica-
do. 10- Sigla do Estado das
coxilhas – O período de obser-
vação a que devem obedecer
os suspeitos de ter a síndrome
respiratória aguda grave (Sars).
11- Ave australiana semelhan-
te ao avestruz – Capital africana
– Aqui. 12- Prefixo: além, exces-
so – (... e Marrone) Dupla serta-
neja – Benigno. 13- Elemento
de composição: não – Um joga-
dor de futebol – (... Flor) Papel de
Sônia Braga no cinema. 14-
Preposição: estado – Enorme –
Peixe parecido com o bagre. 15-
Reincidir – (... da Cunha) O autor
de “Os Sertões”.

VERTICAIS:
1- (Heloísa ...) Foi senado-

HORIZONTAIS: 1- Milan, pneu-
monia. 2- eça, urrar, ali. 3- Da, aço
IAA, Eric. 4- Pillar, de, opa! 5- Carrear,
Éolo, In. 6- Leoa, Adriana. 7- Bê,
sra., aids, oma. 8- Ella, Gávea,
usar. 9- Rio, frui, Ran, Na. 10-
Geraldo, Utah. 11- AL, mera, taxa-
ção. 12- Rua, II, polido. 13- Dado,
oco, alô!, BH. 14- Ivo, Trini, aia. 15-
Sebastião, Oscar.

VERTICAIS: 1- Médoc,
Bernardes. 2- Içá, aleli, Lua. 3- Lá,
pré, log, Adib. 4- Airosa, em, ova. 5-
Nuclear, frei, Os. 6- Rola, Agrário.
7- PR, ara!, aula, CTI. 8- Nair, David,
Porá. 9- Era, Erie, oto, lo. 10- Adoidar,
Alan. 11- MA, Elas, auxílio. 12- Olé!,
on, untado. 13- Niro, aos, aço, a.C.
14- IPI, manhã, Bia. 15- Alcântara,
olhar.

ra por Alagoas – (Néstor ...) Foi
presidente da Argentina. 2-
Competidor – Miniatura de plan-
ta criada pelos japoneses – A
mim. 3- (Vênus de ...) Atração
do Louvre – Cano – O órgão
precursor da Funai. 4- Sauda-
ção: olé – Interjeição de mau
humor – País africano. 5- A pri-
meira consoante – (Pedro ...) O
apresentador dos programas
da série Big Brother Brasil, da
Rede Globo – Transpirar – Nota
musical. 6- Cobrir com açúcar
(bolo, doce) – Adivinhar. 7- (...-
Qaeda) Organização terrorista
– Sigla: Conselho de Desen-
volvimento Industrial – Propor-
cionar – (Big ...) Um símbolo de
Londres. 8- Natural da Síria,
sírio – O conjunto de alterações
morfológicas que indicam mor-
te celular. 9- Miado – (... France)
Empresa aérea – Navio da épo-
ca de Cabral – De outro modo.
10- Bebida alcoólica – Pode
ser grosso ou delgado. 11- Fil-
me de Steven Spielberg – (...
Preminger) O diretor do filme
“Anatomia de um Crime” – Ele-
mento de composição: ar –
Abreviatura: mililitro. 12- Sigla
do Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas – Haste
de válvula, em motor de explo-
são – Então. 13- Naquele lu-
gar- Mulher bondosa – (James
...) O agente secreto 007. 14- (...
Maias) Romance de Eça de
Queirós – Estima, considera-
ção – Título de nobreza. 15- (...
Faoro) Jurista, escritor e histo-
riador já falecido, que escreveu
o clássico “Os Donos do Po-
der” – (... te Esquecerei) Uma
novela do SBT.

LES ENSEMBLES
EM TATUÍ E CERQUILHO

Neste sábado (28), 19h30, o grupo Les Ensembles, Coro e
Orquestra apresenta-se  na Paróquia e Santuário Nossa Senho-
ra da Conceição. Dia 8 de dezembro, no mesmo horário, a
apresentação irá acontecer na Matriz São José, em Cerquilho. A
regência é de Marcos Baldini.

ONG PRÓ ANIMAL REALIZA
BAZAR BENEFICENTE

Dias 5 e 6 de dezembro, a ONG Pró Animal realiza um Bazar
Beneficente. No dia 5 funciona das 10 às 18 horas e no  dia 6,  das
10 às 14h, no barracão ao lado do Clube dos 13, na Rua 15 de
Novembro, 665..

ASSEMBLEIA DAS
TESTEMUNHAS DE JEOVÁ

Dia 6 de dezembro, com ínicio às 9h e término por volta das
16h,  acontece em Cesário Lange mais uma Assembleia das
Testemunhas de Jeová. O encontro será no Salão de
Assembleias, no KM 43 da Rodovia Mário Batista Mori (Tatuí/
Cesário Lange).  O tema é “Imite a Jeová”. A entrada é franca.

FESTIVAL DO CAVALO
LUSITANO DE TATUÍ

De 11 a 13 de dezembro, será destaque o Festival do Cavalo
Lusitano de Tatuí, na Hípica Centaurus. O evento define os
campeões dos rankings ABPSL,  Associação Brasileira de Cri-
adores do Cavalo Puro Sangue Lusitano, na temporada 2015. A
entrada é franca. Mais informações sobre o evento pelo telefone:
(15) 3259-5335.

RECITAL DE CONCLUSÃO
DE CURSO EM PERCUSSÃO

Dia 2 de dezembro, 19 horas, o aluno Jefferson Henrique
Pereira faz recital de conclusão de curso em percussão sinfônica
no Conservatório de Tatuí. A entrada é franca e a apresentação
será no Salão Villa-Lobos, rua São Bento, 415. A orientação é do
professor Paulo Afonso Estanislau.

BARÍTONO ALÉCIO SÁVIO
FAZ RECITAL

Dia 10 de dezembro, 19 horas, o barítono Alécio Sávio apresenta-
se em recital de conclusão de curso em canto lírico no Conservatório
de Tatuí, no Salão Villa-Lobos. A entrada é franca. Alécio apresenta-
se com acompanhamento ao piano de Dayane Rodrigues.

ONZE ALUNOS DE
VIOLONCELO REALIZAM RECITAL

Dia 11 de dezembro, 18 horas,  11 alunos de violoncelo apresen-
tam-se no auditório da Unidade 3 do Conservatório de Tatuí. A
entrada é franca, na rua São Bento, 412. A orientação é do professor
Túlio Pires e a coordenação de Elen Ramos Pires.
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