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NOTAS E NOTÍCIAS

HORIZONTAIS:
1- (Lygia ... Telles) Escrito-

ra do livro “Durante Aquele Es-
tranho Chá”, com histórias de
sua vida pessoal e literária – (...
Ranaldi) Uma atriz. 2- Vocais –
Atraso, retardamento. 3- Sem
roupa – Letra grega – Traiçoei-
ra, fingida. 4- Verão – (...
Pitanga) Atriz do filme
“Caramuru – A invenção do
Brasil” – O cobalto, em quími-
ca. 5- (Carlos ...) Um ator –
Música de Chico Buarque e
Gilberto Gil: foi vetada pela cen-
sura do regime militar – Casal.
6- Argola – Agência russa de
notícias – (O ... de Rosemary)
Filme com Mia Farrow. 7- Nome
com fusão das palavras mar e
sol – Fruto parecido com o to-
mate. 8- (... do Iguape) Rio do
Paraná e São Paulo – Casa de
pequeno porte adjacente a
uma edificação principal. 9-
Instrumento agrícola – (Irene
...) Outra atriz. 10- Temor – Exis-
tência – E não. 11- (... Botafogo)
Bailarina brasileira – (Paulo ...
Souza) Ex-ministro da Educa-
ção – Pode ser larga, no carro.
12- Preposição: lugar de ori-
gem – Ira – Repetir. 13-
Cultivador de terra pertencente
a outra pessoa – Unidade das
medidas agrárias – Nota mu-
sical. 14- Moléstia causada por
fungos – Pequena ala. 15-
Macio como a seda – Uma
tendência política.

VERTICAIS:
1- Delicadeza, obséquio –

O nono mês do ano muçulma-
no, considerado sagrado. 2-
Utilizar – (... Papas) Atriz do
filme “Os Canhões de

HORIZONTAIS:  1- Imposto,
Montoya. 2- Aguapé, luar. 3-
Ibirá, mm. Arujá. 4- Cano, fobia,
arar. 5- Içá, Duhalde, ocê. 6- Ao,
nó, alaúde, AL. 7- Romano, tua,
RO. 8- Medina, soante. 9- QI,
ONG, térreo. 10- Um, agitar,
DS, Sn. 11- Eis, onírico, set. 12-
Icém, ardor, tino. 13- Ralas, oi!,
Duran. 14- Apae, Armani. 15-
Ziraldo, Sangalo.

Navarone” – A mim. 3- Sigla do
Estado natal do cantor Leonar-
do – Choque de veículos – (...
Moreira) Ex-apresentador do
“Fantástico”. 4- Substância cris-
talina, incolor, existente na uri-
na – Cantor, poeta, na Grécia
antiga – Fruto cuja água é mui-
to consumida. 5- Nascido –
Zimbo, por exemplo – Cilindros
mais ou menos compridos. 6-
(... de Treinamento) Filme com
o qual Denzel Washington ga-
nhou o Oscar de melhor ator –
Tombar – (Caetano ...) O autor
da música “Língua”. 7- Sigla do
Espírito Santo – Tornar nula
(licença, autorização, etc.) –
Criancinha de colo. 8- Fingido,
enganoso – Avarento, pão-duro.
9- (... Moore) Atriz do filme “As-
sédio Sexual” – Membro da tri-
bo de Levi, entre os hebreus –
Trunfo. 10- Peça giratória do
avião ou do barco – Cubo de
osso ou plástico para jogos –
Abreviatura: Alquimia. 11- (...
Zola) Autor do romance
“Germinal” – O gosto
adstringente da fruta verde –
Símbolo da escuridão total. 12-
Tecido grosso – (Johann
Sebastian ...) O autor de “Jesus,
Alegria dos Homens” – O rio-
símbolo do Estado de São Pau-
lo. 13- (A ... de Gelo) Desenho
animado americano  – (... Cria-
turas) Livro de contos de Ru-
bem Fonseca – Clima. 14- Com-
binação de “em” com “a” – Ca-
pital do Afeganistão – (... por ...)
Na mesma moeda. 15- (... do
Sul) O país no qual o Brasil fez
seus primeiros jogos na Copa
do Mundo de 2002 – (... Orth)
Mais uma atriz.

VERTICAIS:  1- Inicial,
Queiroz. 2- Baço, mímica. 3-
Paina, ré, selar. 4- Ogro, nó-
doa, mapa. 5- Sua, Domingo,
sal. 6- Ta!, fu, angina, Ed. 7- Op.,
Ohana, tiro. 8- Embalo, tardia.
9- Mila, sério, RS. 10- Ol, adutor,
Cr, má. 11- Nua, Eduardo, Dan.
12- Tara, Eanes, Tung. 13-
Oruro, TO, Síria. 14- Jacaré,
Sena. 15- Amarelo, Antonio.

LAR SÃO VICENTE RECEBE
“RODA DE VIOLEIROS”

Neste domingo (16), a partir das 14 horas, no Lar São
Vicente de Paulo de Tatuí, haverá apresentação do programa
“Roda de Violeiros”, comandado por Helinho Beijo Frio, com
transmissão ao vivo pela Rádio Notícias AM. Este programa,
com entrada franca, terá participação especial do grupo
“Embalos do Galpão”, além de artistas locais.

APRESENTAÇÕES DOS
ALUNOS DO CONSERVATÓRIO

Alunos de 4 e 5 anos de idade do Conservatório de Tatuí
apresentam-se na próxima terça-feira (18), em diversos horários,
no Salão Villa-Lobos, anexo à escola de música tatuiana. O
evento, com entrada franca, reunirá 97 alunos que frequentam as
aulas de musicalização infantil oferecidas pela instituição.

GRUPO DE CHORO
NAS ENTIDADES DE TATUÍ

O Grupo de Choro do Conservatório de Tatuí realiza uma
nova edição do projeto “Choro nas Entidades”. Dia 22 de
novembro, às 19 horas, o grupo se apresenta no Lar Donato
Flores. Dia 2 de dezembro, às 10 horas, é a vez da Casa de
Apoio aos Irmãos de Rua, e às 14h30, na mesma data, o
grupo estará no Lar do Bom Velhinho.

CURSO DE LIBRAS
COM INSCRIÇÕES ABERTAS

Estão abertas as inscrições para uma nova turma do
Curso de Libras, a Língua Brasileira de Sinais. O curso,
promovido pela Associação de Surdos de Tatuí, destina-se a
profissionais liberais, professores, advogados, empresários e
pessoas que trabalham com o público em geral. Maiores
informações pelo fone: (15) 3305-6328.

“2ª FESTA ITALIANA”
DO LIONS CLUBE

Dia 2 de dezembro, a partir das 20 horas, ocorre a “2ª Festa
Italiana” do Lions Clube. O convite individual já está sendo
vendido por R$ 60,00. Além de comida típica italiana, haverá
show com a dupla Voss & Zé Emílio e o sorteio de brindes e
prêmios, incluindo uma viagem para qualquer lugar do Brasil,
com acompanhante.

CAMPANHA EM PROL DO GPACI
Nesta sexta-feira (14), das 17h30 às 21 horas, no super-

mercado Coop, ocorre a campanha “Amigos do Bem”, com a
arrecadação de alimentos em prol do GPACI, o Hospital do
Câncer Infantil de Sorocaba. A animação será dos palhaços
Batatinha e Azeitona. A organização pede a doação de feijão,
óleo, leite condensado, bolacha recheada e batata palha,
entre outros produtos.

CAMPANHA DE NATAL COM
DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS
A Paróquia da Sagrada Família de Tatuí promove nova-

mente este ano a Campanha de Natal para as famílias
carentes cadastradas, que consiste na doação de cestas
básicas. A contribuição voluntária para a aquisição da cesta
para doação é de R$ 60,00. Mais informações estão disponí-
veis pelo fone: (15) 3251-3558.

PRONATEC ABRE
VAGAS PARA CURSOS

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico
(Pronatec), do Governo Federal, abriu 36 vagas para cursos
profissionalizantes em Boituva. Foram disponibilizadas 20
vagas para o curso de Desenhista Mecânico e 16 para o curso
de Costureiro. O aluno inscrito, que frequentar as aulas,
receberá ainda uma bolsa auxílio no valor de dois reais para
cada hora de curso. As vagas são destinadas para pessoas
com idade mínima de 16 anos e que tenham o Ensino
Fundamental completo. As aulas ocorrerão no Centro de
Formação Profissional do Senai de Boituva. O cadastramento
acontece na Secretaria Municipal de Desenvolvimento So-
cial, na Rua João Marcon, nº 286, de segunda a sexta-feira,
das 8 às 17 horas. Maiores informações pelos fones: (15)
3263-5308 e 3363-2866.

ALUNOS DE TATUÍ
GANHAM DOIS PRÊMIOS

EM CONCURSO REGIONAL
Foto: Comunicação PM Tatuí

Dois estudantes da rede
pública municipal de ensino de
Tatuí foram premiados no con-
curso regional de redação, pro-
movido por uma emissora de
TV da região de Itapetininga.
Ambos destacaram-se na ca-
tegoria “desenho”.
Rosângela Oliveira Jesus, 9
anos, aluna do 3º ano da Esco-
la “Professor Mauro Antonio
Mendes Fiuza”, no Residencial
Astória, foi a primeira colocada
da categoria, e ganhou um
“notebook”, além de uma TV
LCD para sua unidade de ensi-
no e uma TV portátil para a
professora Neiva Aparecida
Rodrigues Telles.

Leonardo Gabriel do Nasci-

mento, 8 anos, aluno do 2º ano
da Escola “Professora Eunice
Pereira de Camargo”, no Bairro
Jardins de Tatuí, ficou com o
terceiro lugar. Ele ganhou uma
câmera digital, além de TV
portátil para a professora Maria
Elisa Kruze Borborema Ma-
chado.

A premiação ocorreu no te-
atro do Sesi de Itapetininga,
com a presença de mais de 200
pessoas. Segundo a organiza-
ção do evento, na edição de
2014 o concurso teve a partici-
pação de 16.885 estudantes de
206 escolas, representando 24
municípios da região. O tema
escolhido neste ano foi “A im-
portância da família”.

CAMPANHA VACINA
CONTRA FEBRE AFTOSA
Dia 1º de novembro, come-

çou a 2ª etapa da campanha de
vacinação contra a febre aftosa
no Estado de São Paulo. To-
dos os bovídeos, de qualquer
idade, deverão ser imunizados.
O criador tem até o dia 30 de
novembro para realizar a vaci-
nação. Encerrado o prazo,
deve-se comunicar a vacina-
ção até 7 de dezembro ao ór-
gão oficial de defesa
agropecuária.

As penalidades para aque-
les que não vacinarem seus
animais serão de cinco Ufesps
– Unidades Fiscais do Estado
de São Paulo – que equivalem
a R$ 100,70 por cabeça. Os
criadores que deixarem de co-
municar a vacinação serão
multados em três Ufesps (R$
60,42) por cabeça.

O produtor deverá declarar
também todos os animais de
outras espécies existentes em

sua propriedade, como:
equídeos (equinos, asininos e
muares), suídeos (suínos, ja-
valis e javaporco), ovinos,
caprinos e aves (granjas de
aves domésticas, criatórios de
avestruzes).

Na primeira etapa da vacina-
ção contra a febre aftosa, reali-
zada durante o mês de maio, o
índice dos bovídeos imuniza-
dos, com até 24 meses de
idade, foi de 99,18%. A febre
aftosa é uma doença que aco-
mete, além de bovinos, outros
tipos de criações, como
caprinos, ovinos e porcos. Mai-
ores informações sobre a cam-
panha em Tatuí podem ser ob-
tidas na Casa da Agricultura,
na Rua 13 de Maio, nº 1.084, ou
pelo fone: (15) 3251-4386.


