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Governador Interino:

SAMUEL MOREIRA ASSUME
GOVERNO DO ESTADO

POR TRÊS DIAS
Foto: AI/Governo do Estado

Na segunda-feira (10),
Samuel Moreira (PSDB), deputa-
do federal eleito e mais votado
em Tatuí no último pleito, com
16.222 votos, que atualmente
ocupa o cargo de deputado esta-
dual e preside a Assembleia
Legislativa de São Paulo, assu-
miu o cargo de governador do
estado, durante a viagem oficial
do governador Geraldo Alckmin
aos Estados Unidos, com o obje-
tivo de buscar financiamento para
obras rodoviárias. Samuel
Moreira permaneceu no posto até
quinta-feira (13). Ele assumiu o
governo em razão de o vice-go-
vernador, Guilherme Afif Domin-
gos, também se encontrar em
viagem no exterior. Durante a sua
ausência no parlamento paulista,
Samuel foi substituído pelo de-
putado estadual Chico Sardelli
(PV), 1º vice-presidente.

Durante os três dias que
assumiu a chefia do Governo de
São Paulo, Samuel Moreira cum-
priu agendas na capital – com
despachos no Palácio dos Ban-
deirantes – e interior paulista.
Na quarta-feira (12), o governa-
dor interino esteve em Itapeva,
onde participou da implantação
da Região Administrativa de
Itapeva, a 16ª do Estado de São
Paulo, composta por 31 municí-
pios. Neste evento, representan-

Deputado Samuel Moreira per-
maneceu no exercício do gover-
no durante a viagem do gover-
nador Geraldo Alckmin.

tes do PSDB de Tatuí e políticos
que lhe deram apoio nas últi-
mas eleições estavam presen-
tes, entre eles os vereadores
Márcio Antonio de Camargo
(PSDB) e Alexandre de Jesus
Bossolan (DEM). O ex-prefeito
Luiz Gonzaga Vieira de Camargo,
presidente do PSDB local, não
esteve presente na solenidade
em Itapeva, pois tinha compro-
missos particulares na capital
paulista em sua agenda.

“Já são vinte anos de vida
pública, e sempre procuro hon-
rar a confiança dos representa-
dos, fazer tudo com espírito pú-
blico, vendo cada dia como um
desafio para fazer mais e me-
lhor. Que Deus nos ajude em
mais essa missão”, declarou
Samuel Moreira no ato que deu
posse ao 1º vice na Assembleia
Legislativa, pouco antes de as-
sumir o Governo Estadual.

No período de 17 a 22 de
novembro, o Conservatório “Dr.
Carlos de Campos” de Tatuí re-
aliza a 54ª edição da “Semana
da Música”. Criado para promo-
ver o trabalho dos alunos da
escola de música, este evento
ocorre anualmente e coincide
com o “Dia Nacional da Música”
e “Dia de Santa Cecília”, padro-
eira dos músicos, celebrado em
22 de novembro. O Conservató-
rio preparou diversas apresen-
tações no Teatro “Procópio
Ferreira”, com participação de
alunos solistas, que destaca-
ram-se nos últimos quatro
bimestres. Os ingressos para
essas apresentações, sempre
às 20h30, custam doze reais
(meia entrada por seis reais) e
podem ser adquiridos na bilhe-
teria do teatro, na Rua São Ben-
to, nº 415.

Na segunda-feira (17), sobe
ao palco o Grupo de Percussão
do Conservatório de Tatuí, coor-
denado por Luis Marcos
Caldana. O evento contará com
participação dos alunos Andreza
Vieira, Bruno Andrade, Camila
Ramos, Domingos Sarto Neto,
Douglas Rafael,Humberto Dias,
Leonardo de Sousa Pedro e
Tobias Mota. No programa, es-
tão obras de George Brunner
(Uma Força Irresistível), Thomas
Gauger (Gainsborough), David
Gillingham (Stained Glass),
George H. Green (The Ragtime
Robin e Log Cabin Blues) e Michel
Camilo (Tropical Jam).

Na terça-feira (18), apresen-
ta-se a Big Band do Conservató-
rio de Tatuí, com a coordenação
de Celso Veagnoli. Participam
os estudantes Conrado Bruno
(trombone), Felipe Leon (sax te-
nor), Giovani Alves Loner (trom-
bone), Jailton Lima do Nasci-
mento (sax tenor), Josimar
Eduardo da Costa (sax alto), Lucy
Brand (voz), Luis Gustavo Villas
Boas (trompete), Pablo Marques
(trompete), Ray Ronald (sax alto),
Renato Casacio (baixo),
Robinson de Souza (trompete),
Tiago di Bella (baixo acústico),
Uzli Cancino (bateria) e Vinnie
Sanches (sax soprano). Neste
programa, encontram-se obras

CONSERVATÓRIO DIVULGA
ATRAÇÕES DA

“SEMANA DA MÚSICA”
de Severino Araujo (Espinha de
Bacalhau), Noel Rosa (Conver-
sa de Botequim e Feitiço da Vila),
Benny Golson (I Remember
Clifford), Pascoal de Barros (Te-
clas Pretas), Jessé Sadoc (Blue
Menor), Eduardo Neves (Calan-
go do Mato), Paulinho da Viola
(Choro Negro), J. Gelardo e J.
Almario (Sambita) e Baden
Powell e Vinicius de Moraes (Dei-
xa), dentre outras.

Na quarta-feira (19), é a vez
do Grupo de Choro do Conser-
vatório de Tatuí, com coordena-
ção de Alexandre Bauab Jr. e
participação dos alunos Daniel
Pereira e Vitor Casagrande
(bandolim), Charles Wilson
Barreto (cavaco) e Vinnie
Sanches Barrenechea (clarine-
te). Na quinta-feira (20), sobe
ao palco a Banda Sinfônica do
Conservatório de Tatuí, sob a
regência de Dario Sotelo e so-
los do convidado especial
Maikel Morelli, saxofonista do
grupo. No repertório, estão
obras de Samuel R. Hazo
(Arabesque – Abertura), Aram
Khachaturian (Concerto para
Violino e Orquestra), James
Barnes (Variações em Fanta-
sia Sobre um Tema de
Paganini) e Oscar Navarro
(Expedition). O concerto marca
o encerramento da temporada
2014 da Banda Sinfônica.

No sábado (22), data de en-
cerramento da “Semana da Mú-
sica”, o concerto especial será
da Camerata de Violões do Con-
servatório, coordenada por Ed-
son Lopes, com solos de
Gabriella Mota Claro (flauta
transversal). Nesta mesma data,
acontece o lançamento do livro
“Conservatório de Tatuí - 60
Anos”, publicação que reúne
muitos fatos históricos da esco-
la. O concerto terá obras de
Johann Sebastian Bach, Mozart,
Enrique Granados, Mario
Castelnuovo-Tedesco, Agustín
Barrios e Francisco Mignone,
além de um “pout-pourri” do gru-
po Beatles, denominado:
“Beatles Suite”, reunindo as
músicas “Help!”, “In My Life” e
“Lady Madonna”, com arranjos
de Ricardo Grion.

A fotografia acima, retirada de nossos arquivos digitais, foi
clicada no ginásio de esportes da Associação Atlética XI de
Agosto, durante a disputa do tradicional “Internão” de futebol
de salão. Ela mostra o time do São Jorge F.S., que sagrou-
se campeão da categoria veterana. Provavelmente a imagem
foi registrada no final da década de 80 ou início da década de
90. E o elenco é o seguinte: em pé, da esquerda para a direita,
aparecem Libório, Abud, Nando, Toninho Pangaré, Luizão,
Luiz Mantovani e Tarcísio. Agachados, nesta mesma ordem,
vemos Tampinha, Chicazo, João Guareí, Pedro Manis e o sau-
doso Fabinho Mazola. Sem dúvida é uma ótima equipe, que
levantou com méritos o troféu do “Internão”. E lá se vão mais
de vinte anos!!!

No sábado (8),
em Mauá, na re-
gião do ABC Pau-
lista, o judoca e
sensei Alexandre
Mendes da Cu-
nha, integrante da
Academia de Ar-
tes Marciais “Le-
ões de Judá”, foi
um dos represen-
tantes de Tatuí no
“Campeona to
Brasileiro Vetera-
no de Judô” e ga-
nhou medalha de
bronze na catego-
ria meio leve.

Alexandre re-
petiu o resultado
de 2013 e levou o
município ao pó-
dio pela segunda
vez consecutiva.
Esta competição
foi organizada pela Federação
Paulista e Confederação Bra-
sileira de Judô e reuniu mais de

JUDOCA GANHA MEDALHA
 DE BRONZE NO BRASILEIRO

Alexandre Cunha (à direita) comemora conquis-
ta em Mauá.

600 atletas de todo o País. As
disputas ocorreram no Ginásio
Poliesportivo “Celso Daniel”.

No sábado (1º), na cidade
de Mauá, a judoca tatuiana
Flávia Naomi Ando, que treina
na Academia “Adriana Bento”,
participou de avaliação realiza-
da pela Federação Paulista e
conquistou a faixa preta, uma
de suas principais metas na
carreira esportiva.

Flávia começou a praticar
judô há dez anos, dentro do
projeto “Lar Espaço Feliz”, do
Lar Donato Flores, onde parti-
cipava das aulas com a sensei
Adriana. A professora mostra-
se orgulhosa com esta con-
quista, pois Flávia foi sua pri-
meira aluna oriunda de um pro-
jeto social a graduar-se em
faixa preta. Atualmente, Flávia
ministra aulas no projeto onde
se iniciou no esporte.

NOVA FAIXA PRETA
NO JUDÔ DE TATUÍ

Flávia Ando e Adriana Bento.

GINÁSIO DO XI SEDIA
BRASILEIRO DE KARATÊ

Neste domingo (16), no
ginásio de esportes da As-
sociação Atlética XI de Agos-
to, em Tatuí, acontece o
“Campeonato Brasileiro de
Karatê Full Contact Shinkyo-
kushin”. A informação é do
sensei Daniel Martino, da A-
cademia Ronin.

Esta competição é seleti-
va para o campeonato mundi-
al, que irá ocorrer em 2015,
em Tóquio, no Japão, e será
disputada na categoria abso-
luta masculina e feminina.
Haverá dez mil reais em prê-
mios. A cerimônia de abertu-
ra acontece às 11 horas.

No sábado (8), a equipe do
Clube de Campo de Tatuí,
dirigida pelo técnico Jenner de
Jesus Almeida Tavares, o Je-
ninho, sagrou-se vice-campeã
da categoria Sub-10 na 34ª e-
dição do “Torneio Aberto de
Futsal Para Crianças e Ado-
lescentes Cruzeiro do Sul”, o
popular “Cruzeirinho”, realiza-
do em Sorocaba.

CLUBE DE CAMPO É
VICE NO CRUZEIRINHO

Tatuianos fizeram bonito no tradicional campeonato.

Na decisão, disputada no
Ginásio Municipal de Esportes
“Dr. Gualberto Moreira”, a equi-
pe tatuiana foi derrotada pelo
Show de Bola, de Salto, pela
contagem de 3x1. O “Cruzeiri-
nho” é um dos mais importan-
tes torneios de futsal para cri-
anças e jovens. Suas edições
reúnem dezenas de equipes
de toda a região.

SANTA RITA NAS SEMIFINAIS
DA COPA REGIONAL

A equipe da Associação
Atlética Santa Rita, represen-
tante de Tatuí na “1ª Copa Re-
gional de Futebol Amador”, pro-
movida pela Liga Laranjalense
de Futebol (LLF), está classifi-
cada às semifinais da compe-
tição. A vaga foi garantida no
domingo (9), em Tietê, depois
do empate pelo placar de 2x2
contra o Zambianco Futebol
Clube, daquela cidade.

O time do Jardim Santa
Rita encerrou sua participação
na 2ª fase do campeonato em
primeiro lugar no grupo “A”,

com quatro pontos em duas
partidas. O Zambianco con-
quistou a segunda vaga, com
dois pontos.

Na semifinal, a Associação
Atlética Santa Rita irá enfren-
tar o Cana Brava, de Iperó, em
dois jogos. A primeira partida
ocorre neste domingo (16), a
partir das 9h15, no Estádio
“Praxedão”, em Iperó. O jogo
de volta será disputado no dia
23, no mesmo horário, no Es-
tádio do Sindicato dos Metalúr-
gicos de Tatuí. Todas as parti-
das têm entrada franca.

Copa Rádio Notícias:

XI DE AGOSTO COLOCA
MAIS UMA EQUIPE NA FINAL
A Associação Atlética XI

de Agosto colocou mais um
time nas finais na edição 2014
da “Copa Rádio Notícias de
Futebol Master”. No domingo
(9), no Estádio “Dr. Gualter
Nunes”, em partida válida pela
categoria veteraníssima, diri-
gida aos atletas de 43 a 49 a-
nos de idade, o XI empatou
com a Sexta Master por 1x1 e
garantiu vaga na decisão. Os
agostinos jogavam pelo empa-
te, em virtude da melhor cam-
panha na primeira fase do cam-
peonato. Valdir abriu o placar
para a Sexta Master e Fio Ci-
gano igualou o marcador.

  O XI de Agosto está clas-
sificado para disputar o título
nas categorias veteraníssima
e super veteraníssima. Na ve-

teraníssima, o adversário será
o Santa Cruz, e na super vetera-
níssima, o time da “Égua Ver-
melha” aguarda o vencedor do
jogo entre São Martinho x Ge-
pav, agendado para o próximo
dia 23.

A “Copa Rádio Notícias” se-
gue neste domingo (16), a par-
tir das 9h30, no Estádio “Ita-
tibão”, do Clube de Campo,
com a semifinal da categoria
veterana, para jogadores de 35
a 42 anos, entre Ressaca x
São Martinho. O time do Res-
saca joga pelo empate e o São
Martinho precisa da vitória por
qualquer resultado. A rodada
tem entrada gratuita e deverá
ser transmitida ao vivo pela e-
quipe esportiva da Rádio Notí-
cias AM, em 1530 kHz.

ESTADUAL DE FUTEBOL
Nesta sexta-feira (14), Tatuí

recebe jogos das quartas de
final da fase regional do “Cam-
peonato Estadual de Futebol”,
promovido pela Secretaria Es-
tadual de Esportes. A rodada
acontece em dois estádios, a
partir das 14 horas, com entra-
da gratuita.

No Estádio do Sindicato dos
Metalúrgicos, a seleção de Ta-
tuí enfrenta Tietê nas categori-
as Sub-11, Sub-13 e Sub-15.
Pela categoria Sub-17, jogam

Boituva x Tietê. No Estádio “I-
tatibão”, do Clube de Campo, a
seleção de Itu enfrenta São Mi-
guel Arcanjo nas categorias
Sub-11 e Sub-13, Paranapa-
nema na Sub-15 e Campina do
Monte Alegre na Sub-17.

Os vencedores destes jo-
gos viajam para Itapeva, onde
disputam neste sábado (15) e
domingo (16), as semifinais e
finais. Os campeões de cada
categoria garantem vaga na fa-
se estadual.


