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ENTREGA DE PRÊMIOS
Foi escolhido o dia 28 do corrente, às duas horas da tarde,

para se effectuar a entrega dos prêmios “Professor Martinho
Nogueira” e Escola de Commercio “Juvenal de Campos” aos
dois melhores alumnos do Grupo Escolar, que mais se
distinguiram pela assiduidade, applicação e comportamento
durante o anno escolar de 1929. Nesse dia, virá o sr. professor
Martinho Nogueira, director da Escola Normal de Itapetininga
e ex-director do nosso Grupo Escolar, para assistir a entrega
do prêmio, que tem o seu nome merecidamente. Ainda
estarão presentes ao acto os membros da nossa Escola de
Commercio, o sr. professor Nicanor de Paula Arruda, inspector
escolar, e outras autoridades locaes.

NASCIMENTO
Dia 15 do corrente, o lar do sr. Benedicto Martins e de sua

esposa, d. Zoraide Martins de Campos, foi augmentado com
o nascimento de uma filhinha, que recebeu o nome de Elza.
Felicidades à recém-nascida.

EXPOSIÇÃO ESCOLAR
Inaugurou-se hontem, com a maior solennidade, a expo-

sição dos trabalhos dos alumnos de todas as classes do
Grupo Escolar “João Florêncio”, desta cidade, dirigido pelo
esforçado educador, professor Eulálio de Arruda Mello. É de
salientar a ordem, o gosto e a arte dos trabalhos expostos, por
onde se conclue o esforço e a capacidade dos professores e
alumnos desse estabelecimento de ensino. Nada mais agra-
dável, aos que se interessam pela instrucção de Tatuhy, do
que fazer uma visita a essa exposição. Segundo fomos
informados, será a exposição franqueada ao público até o dia
28, das 12 às 16 horas.

NOVA CONFEITARIA
“Paraíso das Creanças” é o bello nome de uma nova

confeitaria, que acaba de ser installada nesta cidade, à Rua
José Bonifácio. Seu proprietário, sr. Oscar Bergami, presen-
teou-nos com um prato de deliciosos doces que se vendem
naquelle “paraíso” terrestre. Gostamos dele – do Oscar e dos
doces – e desejamos que a freguezia seja sempre da mesma
opinião.

FORMATURAS
Diplomar-se-ão no corrente anno, pela Escola Normal de

Itapetininga, nossas seguintes conterrâneas: Cacilda
Rodrigues de Almeida, Helena Hoffmann, Lygia Vieira de
Camargo e Maria do Carmo Rocha. Parabéns às intelligentes
formandas.

OFFERTA AO JORNAL
O sr. Attilio Rocha offereceu-nos uma garrafa de sua pura

caninha “Benita”, fabricada pelo sr. Benedicto Alves. O
presente foi mera prova de amizade de Attilio, pois o artigo
dispensa propaganda, visto ser bastante procurado.

REFORMA DA CADEIA
Foram orçadas em 3:686$413 as obras de reparo do

prédio em que funcciona o Fórum e a Cadeia desta cidade.
Estando autorisada a execução de taes melhorias, é de se
esperar que até o fim do corrente anno possam estar conclu-
ídas.

HORIZONTAIS:
1- (Gilberto ...) Jogador de

futebol que jogou pelo Arsenal,
de Londres – Craque que foi
tema de “A Estrela Solitária”,
com André Gonçalves no papel
principal. 2- Pássaro – Atrás –
Possuir. 3- Satélite de Júpiter –
(popular) Grande quantidade –
Sigla do Museu de Arte Moder-
na – (Popular) Você. 4- (Antonio
...) Padre que escreveu famo-
sos sermões – (... Harris) Ator
do filme “Uma Mente Brilhante”
– Achar graça. 5- (... de drogas)
Ramo da criminalidade que
domina os morros do Rio – O
radial dura muito mais no auto-
móvel – Olá! 6- Falta de sorte –
É indispensável para quem
quer escrever bem. 7- Abrevia-
tura: centímetro – Então – Tou-
ro sagrado no antigo Egito –
Apelido feminino. 8- Capacita-
do – Prejudicar – (... Collins)
Atriz do filme “A Morte Ronda a
Pantera”. 9- Navio antigo – De
cor amarelada como a da lã no
estado natural – Governanta –
Compaixão. 10- O artista o es-
pera após uma apresentação
– Azedume do estômago. 11- A
parte mais profunda da psique
– Sereia de rios e lagos – O que
é, quanto ao partido a que per-
tence, a presidente Dilma. 12-
Título dos bispos – Variação do
pronome “tu” – Cheio de ra-
mos. 13- Erva que aromatiza
licores – Ovário dos peixes –
Caminhada – Abreviatura
jornalística: texto-legenda. 14-
Desprovido de – Mais um –
Unidade das medidas agrári-
as. 15- Impedimento – Com-
panheiro do herói Batman.

VERTICAIS:
1- (Antoine de ...-Exupéry) O

autor de “O Pequeno Príncipe” –
Dilma Roussef, José Serra, Ge-

raldo Alckmin ou Aécio Neves
foram em relação a um cargo
político. 2- (... Pitanguy) Cirur-
gião plástico brasileiro – Plano
inclinado – Grande rio da
Rússia. 3- (... Monde) Jornal fran-
cês – (Pêro ... de Caminha)
Escrivão da frota de Cabral –
Que te pertence (fem.) – Repre-
sentante de beleza. 4- Sorteado
por meio de bilhetes numera-
dos – Letra grega – Parte de um
jogo de tênis. 5- Árvore orna-
mental, de madeira útil e casca
com propriedades medicinais
– (Caio ...) Um ator – Nociva. 6-
(... Clapton) Grande guitarrista
do rock – Conjunto ou sistema
de conceitos políticos, sociais,
econômicos, etc. 7- Sigla: gru-
po de trabalho – Lista – A parte
líquida do globo terrestre – (É
com Esse que Eu ...) Samba de
Pedro Caetano (1947). 8- Re-
curso, meio, expediente –
(Ramalho ...) Ex-presidente de
Portugal – (... Cortez) Outro ator,
já falecido. 9- (Augusto ... Bas-
tos) Escritor paraguaio, autor
do romance “Eu, o Supremo” –
Barrica – Interjeição de espanto
– Sigla do Tocantins. 10- Im-
postura, fraude, falsidade – Tí-
tulo dos chefes de certas tribos
ou províncias muçulmanas. 11-
(Let ... Be) Sucesso dos Beatles
– O Criador – Assassino. 12-
Também não – Cidade Bíblica
– Depósito natural de minerais.
13- Dar como verdadeiro – Es-
cudeiro – Elemento de compo-
sição igual – Tipo de sangue.
14- Apetite sexual dos animais
– (Anuar el-...) Presidente egíp-
cio que morreu em atentado no
Cairo em 1981 – Elemento de
composição: três. 15- Time de
Campos (RJ) – (Woody ...) O
diretor da comédia “O Escor-
pião de Jade” (2001).

HORIZONTAIS: 1- Fluminense,
ruim. 2- Rei, velar, Reale. 3- Eu, vô,
Inês, ha. 4- Balear, ou, Mar. 5- Ti-
mes, Alencar. 6- Orlar, Sue, lan. 7-
Salt, rolimã, ovo. 8- Mi, Amon, Laos,
im. 9- Ari, alemão, erre. 10- Rir, tao,
grous. 11- Maridos, Aires. 12- Bar,
Sá, Pillar. 13- Ur, pois, Ni, bê. 14-
Sisal, Piraí, pós. 15- Hair, Ministério.

VERTICAIS:  1- Frei, Osmar,
Bushi. 2- Léu, trair, Maria. 3- Ui, Bill,
irar, si. 4- Camata, ir, par. 5- IV, ler,
Marisol. 6- Neves, rol, daí. 7- Eloá,
soneto, SPI. 8- Na Raul, Masp, in. 9-
Sri, leilão, Inri. 10- Noé, Mao, aliás. 11-
Reunião, gil, it. 12- Rés, cá, Serras.
13- Ua, Mano, roer, PR. 14- Ilhar,
vírus, boi. 15- Mear, Gomes, peso.

MINISTRO FORMALIZA
CONQUISTA SOCIAL DO

INTERVALO PARA MULHER
STF - Em novembro, o Su-

premo Tribunal Federal conso-
lidou o entendimento de que o
intervalo mínimo de 15 minutos
na jornada de trabalho de mu-
lheres antes do período de hora
extra é constitucional. A regra
está estipulada no artigo 384
da Consolidação das Leis do
Trabalho e foi questionada por
uma empresa condenada pela
Justiça do Trabalho a pagar o
intervalo a uma empregada.

Na visão da empresa, o en-
tendimento contraria dispositi-
vos constitucionais que con-
cretizam a igualdade entre ho-
mens e mulheres (artigos 5º,
inciso I, e 7º, inciso XXX), ferin-
do o princípio da isonomia, pois
não se poderia admitir trata-
mento diferenciado apenas em
razão do sexo, o que estimula-
ria a discriminação no traba-
lho.

No entanto, no Supremo, a
tese foi acolhida. Ao votar, o
ministro Celso de Mello
(foto) entendeu que a cláusula
de igualdade não pode ser in-
terpretada para prejudicar a mu-
lher trabalhadora nem para re-
duzir-lhe conquistas sociais já
definitivamente consolidadas.
Para o ministro, se o Supremo
julgasse não recepcionado o
artigo 384 da CLT, estaria vio-
lando o princípio que veda o
retrocesso social. “O princípio
da proibição do retrocesso im-
pede, em tema de direitos fun-
damentais de caráter social,
que sejam desconstituídas as

conquistas já alcançadas pelo
cidadão ou pela formação so-
cial em que ele vive”, explica.

“Mostra-se inquestionável
que a norma inscrita no artigo
384 da CLT representou, no
momento e nas circunstânci-
as em que foi editada, uma
expressiva tomada de posição
por parte do Estado brasileiro,
fortemente estimulado, no pla-
no jurídico e social, por um
valor primordial que se forjou
no espírito e na consciência de
todos: a necessidade de fazer
observar o princípio básico que
proclama a essencialidade da
outorga de proteção ao traba-
lho da mulher, em clara reação
do ordenamento positivo naci-
onal a situações concretas de
opressão, de exclusão, de de-
gradação e de discriminação,
que têm provocado, historica-
mente, a injusta marginalização
da mulher”, destacou em seu
voto.

CARNAVAL 2015 ESPERA
REUNIR 30 MIL PESSOAS

EM ITAPETININGA

A Prefeitura de Itapetinin-
ga, através da Secretaria de
Cultura e Turismo, preparou
uma programação especial
para o Carnaval 2015. São
eventos para toda a família,
em cinco dias de folia, entre
os dias 13 e 17 de fevereiro. A
expectativa é receber mais de
30 mil pessoas.

Os Blocos e Escolas de
Samba desfilam na Praça Pei-
xoto Gomide, nos dias 15 e 17,
domingo e terça-feira, a partir
das 21h. Também haverá
matinês, a partir das 15h, na
Praça Peixoto Gomide e na
Praça Duque de Caxias (Praça
da Matriz).

Para o Secretário de Cultu-
ra e Turismo, uma tradição se
mantém com mais um ano de
desfiles, “A expectativa é agre-
gar o maior número de pesso-
as, o desfile das escolas de
samba e dos blocos aconte-
cem em dois dias. É uma tra-
dição importante, além de um

São cinco dias de folia e várias atrações para a
população. Bandas locais, matinês e festival do

boteco prometem animar a festa

espetáculo de beleza e de co-
res”, salientou.

O ambiente será animado
com músicas de carnaval,
marchinhas e chorinho pela
Banda Municipal Maestro Edil
Lisboa.

O Baile Popular também
acontecerá todos os dias. Será
na Praça Peixoto Gomide, com
animação de artistas locais e
praça de alimentação. O local
terá estrutura fechada e segu-
rança. Sexta-feira, sábado e
segunda-feira o baile começa-
rá às 22h e domingo e terça, à
0h, logo após o desfile.

“Queremos que o carnaval
2015 seja melhor ainda do que
o de 2014. Esperamos 30 mil
foliões e vamos garantir toda a
estrutura necessária. São vári-
as atrações, vários estilos mu-
sicais. Queremos a participa-
ção da família e que o espírito
seja sempre de alegria na mai-
or festa popular do nosso país”,
afirmou Polyceno.

CINEASTA MINISTRA
PALESTRA EDUCATIVA EM TATUÍ
Na quarta-feira (11), o cine-

asta brasileiro Luiz Bolognesi
visitou Tatuí onde participou do
lançamento do programa “Es-
trada Para a Cidadania 2015”,
desenvolvido pelo 5º ano con-
secutivo na região sudoeste do
Estado de São Paulo, através
de parceria entre uma conces-
sionária e 25 secretarias muni-
cipais de educação.

Bolognesi palestrou sobre
o projeto “Educação.doc”, sé-
rie audiovisual sobre escolas
públicas em áreas pobres, que
conseguem realizar um traba-
lho de alta qualidade. Essa
série,  possui locução do ator
Wagner Moura e estreou no
Fantástico, da TV Globo, em
2014.

Além da palestra do cine-
asta, também foi apresentado
aos convidados o cronograma
completo do “Estrada Para a
Cidadania” no ano de 2015,
que terá encontros pedagógi-
cos, blitzes educativas, apre-

sentações teatrais e entrega
gratuita de materiais didáticos
aos professores e alunos.
Estrada para a Cidadania

O “Estrada para a
Cidadania” tem por objetivo dis-
seminar os conceitos de edu-
cação no trânsito para os alu-
nos do 4º ano e de meio ambi-
ente para os alunos do 5º ano
das escolas públicas munici-
pais, contribuindo na formação
dos futuros motoristas e cida-
dãos.

Em 2014, o programa aten-
deu a 22.658 estudantes e
1.309 professores dos municí-
pios de Águas de Santa Bárba-
ra, Alambari, Avaré, Bofete,
Buri, Capão Bonito, Capela do
Alto, Cerqueira César, Cesário
Lange, Iaras, Itaberá, Itaí,
Itapetininga, Itapeva, Itararé,
Itatinga, Pardinho, Porangaba,
Quadra, Santa Cruz do Rio
Pardo, São Miguel Arcanjo,
Sarapuí, Taquarivaí, Tatuí e
Torre de Pedra.

ENXOVAIS DO LIONS - Na quinta-feira (5), a Comissão Feminina
do Lions Clube de Tatuí entregou dois enxovais para bebês nascidos
na Maternidade “Maria Odete Azevedo”, da Santa Casa de Misericór-
dia de Tatuí. O presidente do clube de serviços, Paulo Roberto, e sua
esposa Ivonete, estiveram presentes a esta ação social, acompa-
nhando as representantes  da comissão.
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