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NASCIMENTOS
No dia 25 do mez findo, mais uma filhinha, Apparecida,

veio alegrar o lar do sr. Narciso da Silva Telles, esforçado
carteiro da agência do Correio desta cidade. E desde o dia 28,
acha-se em festas o lar do nosso estimado amigo, Joaquim
Moreira, e de sua exma. esposa, d. Maria Cabral Moreira, com
o nascimento de uma filha, que recebeu o nome de Célia
Maria.

CASAMENTO
Realizou-se no dia 29 do mez transacto o consórcio do sr.

José Franco de Souza com a senhorinha Maria José Dias,
filha do sr. José Dias da Rosa. Foi paranympho da noiva o sr.
José Antunes de Miranda, e do noivo, o sr. Francisco Franco
de Souza.

DIA DA BANDEIRA
Os nossos estabelecimentos de ensino commemoraram

condignamente a data de 19 de novembro, inteiramente
dedicada aos assumptos da Bandeira Nacional em todo o
Brasil. Ao meio dia, presentes todos os professores no nosso
Grupo Escolar, convidados e alumnos, o professor Eulálio de
Arruda Mello, na qualidade de director, pronunciou excellente
oração, explicando os motivos daquella solemnidade. Tam-
bém fez brilhante prelecção a professora d. Palmyra Casta-
nho Flores, sendo ambos muito applaudidos.

BAPTISADO
Foi baptisado no dia 24 do mez findo o pequeno Milton,

filho do sr. Argemiro Corrêa e de d. Alice Corrêa. Foram seus
padrinhos o sr. José Antunes de Miranda e sua exma. esposa,
d. Rosalina de Campos Miranda.

O MULTADO NÃO É DE TATUHY
Pedro Baptista arranjou uma motocycleta, deitou gazolina

no tanquinho, poz um pouco de óleo, accionou a geringonça
e... foi multado porque correu demais, isto é, produziu
excesso de velocidade em Itapetininga. Até ahi nada de
anormal. Porém, o tal Pedro da “machina” ou se disse de
Tatuhy ou collocou placa da nossa Câmara. E como o dono
e a motocycleta não são desta cidade, seria bom que se
verificasse que embrulhada é essa...

ANNIVERSARIO
No dia 21, completou mais um anno de existência o nosso

collaborador Accacio Vieira de Camargo. É muito conhecido
pelo espírito illustrado que possue, pela velha mania de andar
com a cabeça descoberta, por não usar chapéo de qualidade
alguma e, principalmente, porque gosa, na sociedade local,
de larga estima.

FUTEBOL
Com destino a Tietê, seguirão, no dia de hoje, os dois

quadros do XI de Agosto Futebol Clube, afim de disputar uma
partida amistosa de futebol com o Commercial daquella
cidade. Em retribuição à nossa visita, virá o referido clube
jogar comnosco no domingo próximo.

NOIVADO
O sr. João Del Fiol Netto participou-nos haver contractado

casamento com a senhorinha Hermelinda Soares, filha do
finado Leopoldo Soares e de d. Manoela de Campos Soares.

HORIZONTAIS:
1- O projétil do revólver –

Moradas – Foi um grande pon-
teiro-esquerdo do Santos. 2-
Sigla de uma organização de
defesa da Europa – (... Setúbal)
Ex-prefeito de São Paulo – Ho-
mem que não acredita em
Deus. 3- Combate – do lado de
cá – (Rei ...) Tragédia de
Shakespeare. 4- Última letra
grega – Disco de Caetano
Veloso (1983) – O material de
que Adão foi feito, segundo a
Bíblia. 5- O país governado por
Vladimir Putin – Grande rio
desse país. 6- Letra grega –
Assim seja! – Jornal carioca de
humor e crítica que fez muito
sucesso nos anos 60 e 70. 7-
Sigla: Inquérito Policial-Militar
– Combinar – Que não ouve. 8-
Acusados – (Estar no banco
dos ...) Estar sendo muito criti-
cado – Tipo de tumor – Deus do
amor. 9- Preparar no forno – (...
Jereissati) Um político do Cea-
rá – Saudação: alô! 10- (Garota
de ...) Sucesso da música bra-
sileira – Deusa egípcia – Sufi-
xo: profissão. 11- Irmão do pai
– Por em uso. 12- Cidade
paulista – Um pássaro –
Engordurar. 13- (... Man) Filme
com o qual Dustin Hoffman
ganhou o Oscar de ator – Do-
ença da pele – (... Marlene) Can-
ção popular alemã. 14- (... Car-
doso) A primeira-dama brasi-
leira (já falecida) – Pequena
ala – Sigla do Exame Nacional
do Ensino Médio. 15- A mulher
do presidente Jânio Quadros –
Raio usado em intervenções
cirúrgicas – Resultado da adi-
ção.

HORIZONTAIS: 1- Silva,
Garrincha. 2- Ave, retro, ter. 3-
Io, ror, MAM, mecê. 4- Vieira, Ed,
rir. 5- Tráfico, pneu, oi! 6- Azar,
leitura. 7- Cm, daí, Ápis, Isa. 8-
Apto, danar, Joan. 9- Nau, bege,
ama, dó. 10- Aplauso, azia. 11-
Id, iara, petista. 12- Dom, ti,
ramado. 13- Anis, ova, ida, TI.
14- Sem, outro, are. 15- Obstá-
culo, Robin.

VERTICAIS:
1- É indispensável na festa

de aniversário – (Barra do ...)
Cidade do Estado do Rio – Inter-
jeição de aborrecimento. 2- Pei-
xe de mar – Sigla do Instituto de
Previdência do Estado de São
Paulo – (...Bellow) Escritor nor-
te-americano que ganhou o
Nobel de Literatura de 1976. 3-
Latejar – Uma inspiradora dos
poetas – Situado. 4- Saia de
baixo – Foi personagem de Nair
Bello no programa “Zorra Total”,
da Rede Globo. 5- Mal respira-
tório – (Angra dos ...) A cidade
das usinas nucleares brasilei-
ras. 6- O mesmo que coação –
Sinete – Pedra de moinho –
Tempero. 7- (O ...) O segundo
romance de Paulo Coelho
(1988), escritor da Academia
Brasileira de Letras – Aparelho
que se destina a imobilizar os-
sos fraturados. 8- Banho a va-
por, de origem finlandesa – Parte
do avião – (Memorial de ...) Ro-
mance de Machado de Assis. 9-
Beija-Flor e ema – O cargo que
Luiz Inácio Lula da Silva ocu-
pou. 10- Barulho – Contração:
“de” com “a” – Malar ou esterno
– Rio da Suíça. 11- (Hugo ...)
Famosa grife do mundo da
moda – O cubo de dois. 12-
Armação montada para comíci-
os e eventos em público –
(Walter ...) O diretor do filme
“Abril Despedaçado”. 13- Anes-
tésico – Rugido de fera – Domí-
nio. 14- Embaraçar – Pessoa a
quem se tributa afeto – Mais
adiante. 15- A moeda única eu-
ropéia – (Ana ...) Uma jogadora
de vôlei brasileira – Consonân-
cia nos versos.

VERTICAIS:  1- Saint, candi-
dato. 2- Ivo, rampa, Don. 3- Lê,
vaz, tua, miss. 4- Rifado, pi, set.
5- Aroeira, Blat, má. 6- Eric,
ideário. 7- GT, rol, água, Vou. 8-
Arma, Eanes, Raul. 9- Roa,
pipa, opa!, TO. 10- Mentira, emir.
11- It, Deus, matador. 12- Nem,
Ur, jazida. 13- Crer, aio, isso,
AB. 14- Cio, Sadat, tri. 15- Ame-
ricano, Allen.

CERÂMICA DE TATUÍ
LANÇA NOVOS PRODUTOS

NA “EXPO REVESTIR”
No período de 3 a 6 de

março, a Cerâmica Strufaldi,
de Tatuí, participa pelo primei-
ro ano da “Expo Revestir 2015”,
onde deverá apresentar suas
novas linhas de produtos. Um
dos principais destaques é o
revestimento “Guajuvira”, da
coleção “Mata Atlântica”.

Fabricada em cerâmica
esmaltada e com aparência de
madeira natural, a peça apre-
senta alta tecnologia, sendo
reproduzida através do proces-
so de impressão digital em alta
definição (HD). De fácil limpe-
za, este novo produto está dis-
ponível no formato 20 x 40 cen-
tímetros, possui alta durabili-
dade e pode ser aplicado em
pisos e paredes de áreas inter-
nas e externas.

A “Expo Revestir” será rea-
lizada no Transamérica Expo
Center, em São Paulo, e esta-
rá aberta ao público das 10 às
19 horas. A Cerâmica Strufaldi,
que vem ampliando sua linha
de produção, irá expor seus

Revestimento “Guajuvira”, lan-
çamento da Cerâmica Strufaldi.

produtos no Estande 535 da
Rua “N”, no Pavilhão “B”. Mais
informações podem ser obti-
das na Internet, nos sites:
www.strufaldi.com.br e
www.exporevestir.com.br.

PROJETO ESTADUAL DE
QUALIFICAÇÃO EM DANÇA

SELECIONA ESCOLA EM TATUÍ
Neste sábado (21), Ismael

Ivo (foto), coreógrafo e curador
do Projeto “Qualificação em
Dança” da Secretaria Estadual
da Cultura, gerenciado através
do Instituto de Apoio à Cultura,
Língua e Literatura, realiza uma
visita técnica à Companhia de
Dança Rit’s, de Tatuí. A escola
de dança, que neste ano será
orientada pelo bailarino e mú-
sico Álvaro Ramiro Bastos, foi
uma das dez selecionadas no
Estado para participar deste
projeto. Além da “Rit’s”, foram
selecionadas escolas dos
municípios de São José do Rio
Preto, Birigui, Catanduva, Ri-
beirão Preto, Diadema,
Caraguatatuba, Piracicaba e
Presidente Prudente, contem-
plando 113 dançarinos e artis-
tas.

Durante as visitas técnicas
às escolas, Ismael Ivo preten-
de conhecer, avaliar e diagnos-
ticar as necessidades de cada
grupo. O projeto faz parte do
“Programa de Qualificação em
Artes” da Secretaria Estadual
de Cultura e tem como objetivo

Foto: Elias Gomes

oferecer visibilidade e comuni-
cação às diversas manifesta-
ções existentes no universo da
dança em todo o Estado de
São Paulo, além de “dar priori-
dade às realidades artísticas
que se desenvolvem fora dos
centros culturais das grandes
cidades”, explica o curador.
Os currículos dos grupos e
profissionais selecionados na
primeira edição do projeto es-
tão disponíveis na Internet, pelo
endereço eletrônico: http://
oficinasculturais.org.br/projeto-
qualificacao-em-danca/.

SHOW DE PRÊMIOS
Dias 7 e 8 de março, a Paróquia do Sagrado Coração de

Jesus, na Vila Angélica, em Tatuí, irá realizar um Show de
Prêmios em prol da continuação da reforma do Centro
Paroquial. O preço da cartela é R$ 10,00. Os três principais
prêmios são de 500 reais, 200 reais e 100 reais. Haverá no
local venda de salgados e refrigerantes.

“ALÔ SEBRAE”
Até o final de fevereiro, o posto de atendimento do Sebrae

de Tatuí promove no município o serviço “Alô Sebrae”. Desde
janeiro, com metas diárias, o posto realiza ligações para os
empresários formalizados como “Microempreendedores Indi-
viduais”, disponibilizando orientações e serviços.

RELACIONAMENTO
INTERPESSOAL

Estão abertas no Sindicato Rural Patronal de Tatuí as
inscrições para o curso de Relacionamento Interpessoal, que
irá acontecer nos dias 12 e 13 de março, das 8 às 17 horas.
As vagas são limitadas. Mais informações estão disponíveis
pelo telefone: (15) 3251-4320.

EXPOSIÇÃO NO MUSEU
Permanece em cartaz até domingo, dia 1º de março, no

Museu Paulo Setúbal, em Tatuí, a mostra “Sinais - Heranças
e Andanças”. A exposição fotográfica é resultado de um
projeto de curadoria coletiva. A visitação é gratuita e acontece
de terça-feira a domingo, das 9 às 17 horas.

NOTAS E NOTÍCIAS

Causas:Cíveis,Trabalhistas
e Imobiliárias

Rua Cônego Demétrio 486
Tatuí - Fones:3259-1794

3251-4702

Advocacia -OAB/SP-160748


