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ENCONTRO COM KASSAB

No último fim de semana, o prefeito José Manoel Correa Coelho
(Manu) e o vice-prefeito Vicente Menezes (PT) estiveram em Porto
Feliz e se reuniram com Gilberto Kassab, ministro das Cidades do
novo governo Dilma Roussef. Da pauta constou a liberação de recur-
sos do PAC-2 voltado para a infraestrutura do projeto Parque Linear
do Manduca e agilizar a construção das casas do Programa Minha
Casa, Minha Vida, informa o prefeito. Dia 13 de janeiro, Manu esteve
no Ministério da Saúde, acompanhado do advogado Rogério Gon-
çalves. Ele tenta acelerar a conclusão da Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) e conseguir recursos para a UBS do Bairro Jardins de
Tatuí e uma academia de saúde para o Bairro Tanquinho.

Manu esteve em Brasília reivindicando verbas para Tatuí.

Manu com Kassab em Porto Feliz.

Notícias extraídas com grafia original do “Jornal de Tatuhy”,
de 3 de novembro de 1929, através do arquivo de João Padilha,
doado ao Integração.

FÁBRICA DE BEBIDAS
Quem visitar a fábrica de bebidas de propriedade do sr.

Gustavo Holtz ficará, como nós, satisfeito pela ordem, asseio
e capricho com que são fabricados cerca de cincoenta typos
diversos de bebidas, dentre guaranás, sodas, vinhos, licores,
etc. Se destaca na installação da fábrica o poço para
abastecimento da mesma, profundíssimo e todo ladrilhado e
cimentado, que produz água crystallina, que se pode consi-
derar uma das melhores da cidade. Dahi a acceitação
daquelles productos nesta e em várias zonas do Estado. O
proprietário, que está ao par da technica industrial, informou-
nos que já se acha na Capital, oriunda da Inglaterra, a nova
remessa de corantes, com os quaes deverá repor à venda,
ainda neste verão, seus deliciosos typos de guaraná, água
tônica e sodas limão e abacaxi, que tiveram optima acceitação
pelos consumidores. Que sejam logo postos à venda é o
nosso desejo, pois assim teremos em nossa cidade productos
de primeira qualidade, rivalisaveis com os de São Paulo e por
preço muito mais barato.

LEILÃO
Hoje, às 20 horas, haverá leilão em frente ao Hotel Affonso,

promovido pelo sr. Gabriel Oscar, em benefício da Festa do
Divino Espírito Santo, cujas sollenidades se realizarão no dia
29 do próximo mez. O digno festeiro e sua senhora trabalham
com muito afinco para o sucesso da festividade, tendo
encontrado boa vontade por parte dos fiéis desta parochia.

JURY DA COMARCA
Foi determinado o dia 25 do corrente para que sejam

iniciados os trabalhos da 4ª sessão do Jury da Comarca,
sendo sorteados para servirem os seguintes senhores jura-
dos: Amador Vieira de Campos, Avelino de Almeida, Annibal
Castanho de Almeida, Antonio Alves Garcia, Antonio
Bernardino da Silva, Benedicto Telles, Cândido José de
Oliveira, Cândido de Souza Freire, Estevan Colaço, Francisco
João Thomaz, Firmo Vieira de Camargo, Jorge Pereira Fiuza,
Joaquim Alegre, José Antunes Miranda, José Picchi, José
Mendes Castanho, José Francisco Vieira, João Augusto
Vieira, João Ribeiro, João Pedro de Camargo, Lauro de
Campos Portella, Nicolau Sinisgalli, Oscar Chagas, Osório
Nunes da Silva, Thomaz de Barros Machado Júnior, Theodoro
Vieira de Camargo, Uriel Antunes de Moura e Virgílio Gonçal-
ves.

GORDOS CONTRA OS MAGROS
Havendo bom tempo, deverá realizar-se hoje, no campo do

Operário Futebol Clube, um jogo muito equilibrado e renhido
entre dois combinados da cidade: Gordos contra Magros.
Vejam os athletas que tomam parte: Quadro dos Gordos –
Marítimo, Deolindão, Mano do Carlino, Mottão, Carlos,
Aristides, P. Holtz, J. Picchi, Martelleto, Nello e Seabra;
Quadro dos Magros – Palmiro, Isídio, Cresciulo, Ti, Amaro,
Orestes, Garcia, Del Fiol, Santo, Bergami e Zezito; Juiz –
Rodrigo de Campos Sobrinho. Para o quadro vencedor, será
conferida uma rica taça, artisticamente entalhada pelo hábil
taceiro Agostinho. O jogo, em benefício dos asylados de São
Lázaro, será abrilhantado ainda pela Banda Santa Cruz.

ANNIVERSARIOS
O lar do nosso companheiro de redacção, Chichôrro Netto,

esteve em festas no dia 31 do mez próximo findo, pela
passagem do anniversario de sua esposa, d. Ismênia Medeiros
Chichôrro. Fez annos dia 1º do corrente d. Maria Santinha
Holtz, professora nesta cidade. Celebra seu anniversario
amanhã o sr. João Hoffmann. No dia 5, fazem annos o sr.
Dirceu de Medeiros, auxiliar da secção typographica desta
folha, o sr. Oscar Azevedo e a sua esposa, professora d.
Semíramis Turelli, adjuncta do Grupo Escolar “João Florêncio”.
Dia 8, o sr. Benedicto Cassemiro Martins, auxiliar da “Com-
panhia Luz e Força Tatuhy”, e dia 9, a sra. d. Lilica Orsi,
industrial aqui residente. Nossos parabéns aos
anniversariantes.

ILLUMINAÇÃO PÚBLICA
A cidade já apresenta um aspecto moderno no que diz

respeito à substituição dos postes de illuminação pública. É
um melhoramento que muito recommenda os esforços dos
dirigentes da “Companhia Luz e Força” de Tatuhy, procurando
coadjuvar com a nossa Prefeitura, para o embellesamento
das nossas praças. Ainda agora estão construídos bem
traçados supportes para os transformadores novos, não
tardando sejam as nossas ruas illuminadas por cerca de
cincoenta mil vellas.

CONSERVATÓRIO RECEBE 1.691
INSCRIÇÕES PARA SEUS CURSOS

O Conservatório “Dr. Carlos
de Campos” de Tatuí recebeu
1.691 inscrições de interessa-
dos em frequentar um dos 47
cursos de música, luteria ou
artes cênicas. As inscrições
terminaram na sexta-feira (16)
e todos que tiverem efetuado o
pagamento da taxa poderão
participar do processo seleti-
vo, que começará no dia 2 de
fevereiro. A escola de música
oferece 454 vagas.

Dentre os inscritos, a gran-
de maioria é do Brasil, mas
também há candidatos da Ale-
manha, Chile, Colômbia, Peru,
Uruguai e Venezuela. Do Bra-
sil, os inscritos vêm dos esta-
dos de Alagoas, Amazonas,
Amapá, Bahia, Ceará, Espírito
Santo, Goiás, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Paraná, Pernambuco,
Piauí, Rio de Janeiro, São Pau-
lo e Santa Catarina, além do
Distrito Federal. Foram
registrados 203 candidatos da
cidade de Tatuí.

Os cursos mais concorri-
dos em música, na proporção
de candidatos inscritos e nú-
mero de vagas, são: canto po-
pular (80 candidatos por vaga),
guitarra (47 por vaga), canto
lírico (21 por vaga), violão clás-
sico (18 por vaga), piano popu-
lar (16 por vaga), violão popular
(13 por vaga) e harpa (11 por
vaga). Já os cursos mais procu-
rados em música, com maior
número de inscritos, são: violão
clássico (144 candidatos ins-
critos), piano clássico (132),
violino (127 candidatos) e canto
lírico (109). Na área de artes
cênicas, o curso mais procura-
do é o de teatro adulto, com 123
inscritos para 25 vagas. O cur-
so de luteria apresentou 57 ins-
critos para 10 vagas.

No processo seletivo para
os cursos de música, são duas
fases eliminatórias: a primeira
é um teste auditivo para a veri-
ficação da capacidade de per-
cepção musical, e a segunda
consiste em prova prática (para
aqueles que já têm conheci-

mento musical) ou entrevista.
Os aprovados passam para a
segunda etapa, com nova en-
trevista (para os que não têm
conhecimento musical) e uma
avaliação de performance (to-
cando o instrumento escolhido
pelo candidato, ou cantando,
caso ele tenha optado pelo
curso de canto).

A lista com nomes, dias,
horários e local dos testes au-
ditivos, serão divulgados no site
do Conservatório (www.
conservatoriodetatui.org.br) e
no mural da secretaria escolar.
Após a primeira fase, os candi-
datos aprovados terão seus no-
mes divulgados no site a partir
do dia 6 de fevereiro, com res-
pectiva informação sobre data
e horário da segunda fase.

Os testes para luteria con-
sistem em teste prático (cons-
trução de um cubo) e entrevis-
ta, com banca formada por pro-
fessores da área/curso. No
caso de Educação Musical, as
vagas são preenchidas confor-
me sorteio aberto ao público.
Para a área de artes cênicas,
os candidatos com idade a
partir de 13 anos são submeti-
dos a testes de leitura, escrita,
expressão corporal/vocal e in-
terpretação. Os testes são re-
alizados em três fases. Para
os cursos de aperfeiçoamento
e cenografia, a seleção ocorre
por meio de entrevista.

Os candidatos aprovados
nos testes práticos serão con-
vocados a efetuar a matrícula
na secretaria do Conservatório
de Tatuí. Caso a quantidade de
candidatos aprovados seja su-
perior à quantidade de vagas
disponíveis, os nomes dos ex-
cedentes constarão de uma
lista de espera, obedecendo à
ordem classificatória da sele-
ção. Os candidatos da lista de
espera serão chamados nos
casos de evasão de alunos
durante o primeiro bimestre do
primeiro semestre letivo. Maio-
res informações são obtidas
nos fones: (15) 3205-8443 e
3205-8447.

HORIZONTAIS:
1- (Marlene ...) Empresá-

ria que encerrou, há tempos,
parceria com a apresentado-
ra Xuxa – (Fundo de ...) Bene-
fício cujos recursos a Caixa
Econômica Federal usa para
financiamento de imóveis. 2-
Ingrediente do risoto – Fle-
cha – Em forma de elipse. 3-
Capital da Arábia Saudita –
Cidade do Pará – Medida
agrária.4- (... Maia) Ex-prefei-
to carioca – (Chico ...) Mé-
dium que morreu em
Uberaba, aos 92 anos – A
prata, em química. 5- (... Ser-
tões) A obra-prima de
Euclides da Cunha – A parte
de baixo, no mapa – Mulher
bíblica – Abreviatura: estibor-
do. 6- O meio – Cessar. 7-
Material de construção –
Sinhô – Personagem comi-
lona de Maurício de Sousa.
8- Apelido carinhoso do téc-
nico Luiz Felipe Scolari – O
que é, no esporte, o brasilei-
ro André Sá. 9- Mal do solo –
(... Boone) Cantor dos Esta-
dos Unidos – Tocantins ou
Tapajós. 10- Arrebatamento
– Tocar de leve, roçar. 11- O
érbio, em química – Parte de
um jogo de vôlei – Satélite –
A ti. 12- Tipo de sangue –
Decadência que precede o
fim – (... Despedaçado) Fil-
me de Walter Salles, com
Rodrigo Santoro. 13- O patri-
arca do Dilúvio – (Ana Paula
...) Uma atriz – Elemento de
composição: ar. 14- (Salva-
dor ...) Pintor surrealista es-
panhol – Fortuna, boa sorte –

A propósito. 15- (Oswaldo de
...) Um técnico de futebol bra-
sileiro – Parte do nome dos
dois Estados brasileiro onde
está situado o Pantanal.

VERTICAIS:
1- O goleiro da seleção

pentacampeã – (... Morais) Es-
critor e jornalista. 2- O primeiro
signo do Zodíaco – Material
produzido pelas abelhas –
(Augusto ...) O diretor do Teatro
do Oprimido. 3- Atrás – Corrida
veloz – Nome de homem e
mulher. 4- Inteiras – Lista –
Quatro, em algarismos roma-
nos. 5- (Amos ...) Escritor isra-
elense autor do romance “Meu
Michel” – Bebida alcoólica – (...
de Açúcar) Atração turística do
Rio – O gálio, em química. 6-
Ferimento, machucadura –
(Alberto ...) Ator italiano. 7- Ins-
trumento musical de sopro –
Escudeiro – (Auguste ...) Artis-
ta do impressionismo. 8- (...
Alckmin) Governador de São
Paulo – Adeptos do presidente
Luís Inácio Lula da Silva. 9-
Enfeite – Semelhante – Cama-
reira. 10- Hidrofobia – Tório ou
nióbio. 11- Sigla da Agência
Estado – (Peter ...) Persona-
gem lendário – Fora! Clima.
12- Enlace – Protestar – Tre-
mor de terra. 13- Empresa de
TV a cabo do Brasil – O único
pentacampeão mundial de fu-
tebol – (Nando ...) Integrante
dos Titãs. 14- Sereia de rios e
lagos – Elevado – Faixas. 15-
Exposição de um pensamen-
to sob forma figurada – (Caeta-
no ...) O autor da música “Lín-
gua”.

HORIZONTAIS:  1- Foster,
Drummond. 2- Era, Dario, bel.
3- Rã, Líbia, Garota. 4-0 Gênio,
Ru, odor. 5- Aranha, Haia, uai!
6- Nando, quindim. 7- Diga,
Furacão. 8- Ava, Lua, nhô, Las.
9- Condado, tabu. 10- Rogério,
Cápac. 11- Avô, Orós, chiste.
12- Rala, ás, fiapo. 13- Diesel,
verga, ES. 14- Taí, polia, Irã. 15-
Clássico, Osório.

VERTICAIS: 1- Fernanda,
Kardec. 2- Orã, raiva, Vai. 3- Sá,
ganga, roleta. 4- Lenda, Co,
Asas. 5- Edinho, logo, eis. 6-
Rábia, Funeral. 7- Rio, Quadros,
PC. 8- Dia, Hur, ais, vôo. 9- RO,
raiando, fel. 10- Guincho, círio.
11- MBA, Adão, Chagas. 12-
Mero, lo, taipa. 13- Olodum, lap-
so, ir. 14- Toa, Rabat, Eri. 15-
Diário, sucessão.


