
C O R R E S P O N D Ê N C I A 

 

O Sr. Presidente recebeu a carta abaixo transcrita do nosso colega Renato Pereira, de Itapira e, 
para ela, chama a atenção dos nossos colegas. 

"Il.mo Sr. Presidente da Associação dos Serventuários da Justiça do Estado de São Paulo. 

Tenho aqui encostado a cidade um belíssimo sítio de 12 alqueires, terreno muito plano, vista 
belíssima, com 4 polegadas de água, sendo 1 polega e ¼ de água potabilíssima, já examinada e 
aprovada, de grande poder diurético, com a captação já terminada a respectiva fonte, com 
muitos atestados de curas de rins etc. ... distante dessa Capital 2 horas e pouco de automóvel, 
com grande facilidade de condução, tanto por estrada de rodagem, como pela estrada de ferro 
mogiana, pois a mesma e ladeada por essa estrada. 

Devido a essas vantagens todas e como sou homem de progresso e iniciativa, resolvi submeter 
a essa Associação a minha idéia, que é a seguinte: 

Formamos uma sociedade de todos os tabeliães, oficiais do Registro civil, etc., para a 
construção de um hotel, sem luxo, mas com todo o conforto, alem de todas as diversões, 
como piscina, tênis etc. que servirá para passar as nossas férias e podendo ser também para 
juizes, promotores etc.. 

Sei que o plano é grande e de grande capital, mas todos reunidos, mediante prestações 
mensais e tendo a frente uma diretoria formada de colegas de valor, poderemos conseguir 
esse grande empreendimento em nosso benefício, dando mais nome e prestígio a nossa 
classe. 

Itapira é uma cidade de grande progresso, com 2 fábricas de chapéu, 1 de papelão, escola 
normal, ginásio, colégio dotada de todos os recursos. 

Caso V.S. ache a minha idéia viável, darei informações pessoalmente quando desejar, 
esperando por isso um chamado. Do colega e amigo. 

a) Renato Pereira. 


