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NOTAS E NOTÍCIAS

Notícias extraídas com grafia original do “Jornal de Tatuhy”,
de 22 de dezembro de 1929, através do arquivo de João
Padilha, doado ao Integração.

THEATRO SÃO MARTINHO
Em companhia do constructor, sr. Jorge Alves Lima,

visitamos demoradamente, no dia 17 do corrente, as obras de
reparo geral do Cine Theatro “São Martinho”, cuja conclusão
está por dias. De facto, vale a pena ver o que já está feito.
Optima a reforma do theatro, com belíssima pintura, moderna
installação de luz, cabine de cimento para a collocação das
machinas projectoras e alto fallante, frizas bem divididas,
poltronas bem commodas, lugar apropriado para orchestra e
palco com capacidade para grandes scenarios. Informaremos
aos leitores a data da inauguração dessa esplendida casa.

GOZANDO AS FÉRIAS
Gualtinho, filho do nosso amigo, dr. Gualter Nunes, acata-

do clínico e vereador da nossa Câmara Municipal, aqui se
encontra para descansar, durante dois mezes de férias.
Acompanhado de sua exma. senhora e de seus filhinhos, aqui
se acha também, em goso de férias, o nosso presado
conterrâneo e assignante, professor Alcebíades da Silva
Minhoto, director das Escolas Reunidas de Bury, onde é muito
estimado.

ALTAR DE NOSSA SENHORA APPARECIDA
Neste altar de nossa Igreja Matriz vão ser feitas algumas

modificações, afim de serem nelle collocadas as imagens de
Santo Affonso e São Geraldo, offertas do nosso bom amigo,
major Affonso de Arruda Campos, e do menino Geraldo, filho
do sr. dr. Humberto Pascale. Será collocado ainda no referido
altar um rico sacrário de bronze. A bençam do sacrário e das
imagens terá lugar no dia 1º de janeiro, às 8 horas.

GENTILEZA
O nosso bom amigo, sr. Joaquim Assumpção Ribeiro,

proprietário da Agência Chevrolet, desta cidade, teve a gentilesa
de offertar-nos uma bellissima folhinha da General Motores do
Brasil S/A. Agradecidos.

COMPANHEIROS QUE VIAJAM
Afim de adquirir materiaes para a nossa modelar Escola de

Commercio “Juvenal de Campos”, seguem hoje para a Capital
do Estado os nossos presados companheiros de redacção,
Pedro Voss Filho, director desta folha, e Oscar Silveira da
Mota, do corpo collaborador effectivo. O primeiro, que regres-
sou há poucos dias de viagem, onde foi tratar de seus estudos
na Faculdade de Direito do Rio, deixou alguns móveis esco-
lhidos para a directoria e secretaria da Escola, devendo a
compra ser effectuada amanhã.

VISITA
Em dias da semana passada, tivemos o prazer de contar

com a visita que nos fez o dr. Antonio Pires de Almeida,
médico residente em Porto Feliz, que aqui esteve a passeio,
em companhia de sua exma. esposa, hospedando-se na
residência de seu tio, o nosso amigo, sr. capitão Pedro Holtz.

HORIZONTAIS:
1- (Ciro ...) Um político – (...

Lopes) Repórter da Rede Glo-
bo assassinado por trafican-
tes – (... Neves) Um político
mineiro que foi candidato a
Presidente da República em
2014. 2- O homem – Relativo a
motivo – (Rock and ...) O ritmo
do qual Elvis Presley foi o rei. 3-
(Em ... Companhia) Filme de
Joel Schumacher, com
Antohony Hopkins – A dos can-
didatos vai as ruas e nos mei-
os de comunicação, quando
em época de eleição – Sinhô.
4- A Terra Prometida – Um car-
go político. 5- Congregar – (Mô-
nica ...) Uma tenista. 6- (...
Camata) Uma personalidade
da política – Argola – Lírio. 7-
Trabalho eventual – (... Raia) A
Samantha da novela “Alto As-
tral”, da Rede Globo – Nota
musical. 8- Cabana indígena –
Planta cuja folha é usada como
condimento – Central sindical
brasileira. 8- Laço apertado –
Índia que foi mulher de João
Ramalho – Ramalhete. 10-
Sofrimento – Ação – Persona-
gem de “O Guarani”, de José
de Alencar. 11- Pelo duro de
animal – O ritmo de Bob Marley.
12- (José ...) Um político – O
som. 13- (... Amin Dada) Ex-
ditador de Uganda – (15 de ...)
Dia da “Proclamação da Repú-
blica” do Brasil – Sigla de
Goiás. 14- O lago do misterio-
so monstro escocês – Região
da França, na fronteira com a
Itália – Textualmente. 15- (Ca-
pitães da ...) Romance de Jor-
ge Amado – A família – (José ...)
Senador por São Paulo.

HORIZONTAIS: 1- Propagan-
da, voar. 2- Eis, motor, Meira. 3- Só,
lo, amar, ei! 4- Câmara, ar, Cia. 5-
Tênis, Rosinha. 6- Gordo, Las, seu.
7- Omar, Delano, Ivo. 8- Má, ágio,
sela, AL. 9- Era, eunuco, Lula. 10-
Ler, isso, gerir. 11- Eduardo, Serra.
12- Alô, Le, soante. 13- Si, Adis, s/
d, Ra. 14- Mário, ornar, vós. 15-
Asno, eleitorado.

VERTICAIS:
1- Soltar lamentos – Cober-

tura da cabeça – (...
Lollobrigida) Atriz do filme “Pão,
Amor e Fantasia”. 2- Sauda-
ção: olé – (... Veríssimo) Autor
do romance “Olhai os Lírios do
Campo” – Renunciar a. 3- A
mim – O instrumento musical
que ronca – (... Fraga) Uma
atriz. 4- A arte de Luciano
Pavarotti – Elemento químico,
não metálico, de símbolo B –
Nota musical. 5- Fábrica de
veículos pesados – (Pierre ...)
Uma grife francesa. 6- Sentir
prazer em – Colorido – (Cem ...
de Solidão) A obra-prima de
Gabriel Garcia Márquez. 7-
Deus dos índios brasileiros –
Pequena ala – Em forma de
elipse. 8- Apelido feminino –
Pedra usada no revestimento
de pisos, pias, etc. – (... Braun)
Amante de Adolf Hitler. 9- (Le ...)
Cidade francesa – Mais um –
(O ... Faz) Um sucesso de Sandy
e Júnior. 10- A eles – Abreviatu-
ra que identifica a médica ou a
advogada – Pedra preciosa de
cor vermelha. 11- Nome de
homem –(Rio das ...) Município
paulista, na região de
Piracicaba. 12- O érbio, em
química – A fêmea do elefante,
no Sri Lanka – Relativo ao rei,
real. 13- Nobres – Geraldo
Alckmin ocupa o de governa-
dor do Estado de São Paulo –
Abreviatura: senhor. 14- Orifí-
cio por onde se enfia uma fita
ou um cordão – Personagem
de filmes de terror – Raça de
gado. 15- (poético) Aroma –
Fábula – Revista semanal de
informações da Editora Globo.

VERTICAIS: 1- Peso, Gomes,
asma. 2- Rio, tomar, Elias. 3- Os,
cera, Aldo, RN. 4- Sandra, eu, aio.
5- AM, mio, Geraldo. 6- Goiás, DIU,
rei. 7- Ator, Leonid, sol. 8- Nó, Aral,
usos, ré. 9- Dra., Osasco, Osni. 10-
Mas, neo, Sadat. 11- Marisol, gen.,
Ro. 12- Ver, NE, alerta. 13- Oi!, Chui,
urre, vá! 14- Areia, valia, Rod. 15-
Raia, colar, caso.

JANTAR BENEFICENTE
O Lions Clube de Tatuí realiza no próximo dia 18 de abril,

a partir das 20 horas, em sua sede social, na Rua 7 de
Setembro, nº 735, na Vila Dr. Laurindo, um Jantar Beneficen-
te com prêmios aos participantes. No cardápio: arroz branco,
tutu de feijão, lagarto ao molho madeira e salada verde. O
convite individual está à venda por R$ 25,00.

CICLO DE PALESTRAS
A Coop inicia na segunda-feira (23) as inscrições para o

Ciclo de Palestras do mês de abril, que poderão ser feitas
através da Central de Relacionamentos, no fone: 0800-772-
2667. As vagas são limitadas e os cursos acontecerão na
unidade de Tatuí, localizada na Rua 11 de Agosto, nº 3.045.

DOMINGO DE RAMOS
Dia 29 de março, a comunidade católica irá celebrar o

“Domingo de Ramos”. O Santuário Diocesano de Nossa
Senhora da Conceição já definiu os horários de missas. No
sábado (28), às 19h30, haverá missa com benção de Ramos.
No domingo (29), as missas com benção dos ramos ocorrem
às 8, 11 e 19 horas.

PLANO DIRETOR
Na segunda-feira (23), às 19h30, a Câmara Municipal de

Tatuí realiza audiência pública para a discussão de um
projeto de lei que prevê mudanças no Plano Diretor de Tatuí.
Esta audiência, aberta ao público, ocorrerá no Plenário da
Câmara, na Avenida Cônego João Clímaco nº 226.

SENAC COM
VAGAS EM ITAPETININGA

O Senac de Itapetininga está com vagas abertas para 18
cursos nas áreas de tecnologia da informação, beleza e
estética, além de administração e negócios e saúde e bem-
estar. São 257 vagas gratuitas e os interessados podem se
inscrever até dois meses antes do início do curso escolhido.
Mais informações são obtidas pelo fone: (15) 3511-1200.

“JANELAS
CONTEMPORÂNEAS”

No período de 24 a 31 de março, a cidade de Tatuí recebe
o projeto “Janelas Contemporâneas - Arte e Inclusão Social”,
uma série de performances e exposições artísticas, com
entrada gratuita. O projeto une o grupo Jazz Combo, do
Conservatório, com ações denominadas “Janelas Contempo-
râneas e A Água é Viva”, coordenadas pela artista plástica
Elisa Lobo.

CURSO DE JARDINAGEM
O Sindicato Rural Patronal de Tatuí irá realizar, no período

de 27 a 30 de abril, das 8 às 17 horas, um curso de
jardinagem. As vagas são limitadas e as inscrições já estão
abertas. O curso será realizado através de parceria com o
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Mais
informações pelo fone: (15) 3251-4320.

BIG BAND
E CORO SINFÔNICO

A Big Band do Conservatório de Tatuí já programou seu
primeiro concerto de 2015. Ele irá acontecer na próxima
quarta-feira (25), a partir das 19 horas, no Salão Villa-Lobos.
A coordenação será do professor Celso Veagnoli. Na sexta-
feira (27), no mesmo horário e local, é a vez do Coro Sinfônico
do Conservatório, coordenado por Cadmo Fausto. As duas
apresentações têm entrada franca e o salão localiza-se na
Rua São Bento, nº 415.

O Grupo de Percussão do
Conservatório de Tatuí com-
pleta, em 2015, quarenta anos
de fundação. E as comemora-
ções têm início nesta sexta-
feira (20), às 20h30, com apre-
sentação gratuita ao público
no Teatro “Procópio Ferreira”,
na Rua São Bento, 415. Coor-
denado atualmente por Luís
Marcos Caldana (foto), o Gru-
po de Percussão de Tatuí é o
mais antigo em funcionamento
no País.

No concerto de estreia des-
ta temporada, são apresenta-
das obras de David Tarin Diaz
(“Tri-Go”), Will Bottse
(“Mallets”), Ramon Meyer
(“Toccata sem Instrumentos”),
Pascoal Meirelles (“Triunvirato
para três baterias”), Nebojsa
Zivkovic (“Trio Per Uno”) e Bruce
Hamilton (“Raptures of
Undream”). Participam do con-
certo os percussionistas Ag-
naldo Silva, Jeferson Oliveira e
Luis Marcos Caldana, tendo
como convidados os alunos
Douglas Rafael, Naomi Ibusuki
e Washington Oliveira.

O Grupo de Percussão do
Conservatório de Tatuí foi cria-
do no ano de 1975, com o
objetivo de oferecer aos estu-
dantes de níveis básico, inter-
mediário e avançado da escola
de música a oportunidade de
executar peças específicas

GRUPO DE
PERCURSÃO COMPLETA

QUARENTA ANOS

para grupos de percussão, algo
raro no País. Com isso, os
instrumentistas poderiam ob-
ter aperfeiçoamento individual
e aprimorar a experiência de
apresentação em grupo.

Além de executar clássi-
cos erudito e popular, o grupo
estimula a composição de no-
vas obras e populariza a per-
cussão. Sua atuação diferen-
ciada o consolida no cenário
nacional e faz dele o pioneiro
nesse segmento. Em 2006,
lançou o CD “30 Anos de His-
tória”. O trabalho traz um vasto
repertório popular, enfatizando
os ritmos brasileiros, sempre
com alta qualidade técnica.


