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O GAATA recebe
casais e pessoas
interessadas em

adoção, toda
penúltima sexta-feira do

mês, a partir das 19h00 no
Buffet Papo de Anjo.

Telefones de contato:
3251-8520 e 99775-7475

† Reinaldo Antonio Manis  –
Faleceu dia 26 de março, aos 56
anos.

† Pedro Mariano da Silva –
Faleceu dia 27 de março, aos 83
anos.

† Ângelo Assumpção  – Fa-
leceu dia 27 de março, aos 84
anos.

† Cleiton Eduardo de Olivei-
ra – Faleceu dia 29 de março,
aos 29 anos.

† Samuel Fernando Tobias
de Souza  – Faleceu dia 29 de
março, aos 27 anos.

† Janyr Almeida da Silva  –
Faleceu dia 29 de março, aos 85
anos.

† Nelson de Oliveira  – Fale-
ceu dia 31 de março, aos 64 anos.

† José Júlio de Almeida  –
Faleceu dia 31 de março, aos 87
anos.

† Eugênio Alves Carriel Filho
– Faleceu dia 2 de abril, aos 67
anos.

† Milton Nunes Soares  –
Faleceu dia 5 de abril, aos 61
anos.

† Leonilda Ramos  – Faleceu
dia 5 de abril, aos 95 anos.

† Maria Camargo da Silva  –
Faleceu dia 5 de abril, aos 84
anos.

† Dourival Antonio da Silva  –
Faleceu dia 6 de abril, aos 60
anos.

† Sandra Regina Balthazar
Correa  – Faleceu dia 7 de abril,
aos 58 anos.

Notícias extraídas com grafia original do “Jornal de Tatuhy”, de
5 de janeiro de 1930, através do arquivo de João Padilha, doado
ao Integração.

TIRO DE GUERRA 135
Conforme estava marcada, realisou-se no domingo passa-

do, a eleição para os novos membros da Directoria do Tiro de
Guerra 135 desta cidade, tendo sido eleitos os seguintes srs.:
Pedro Voss Filho (presidente), Francisco Oscar Bergami (vice-
presidente), Francisco Hoffmann (secretário) e Frederico Holtz
Sobrinho (thesoureiro). No Conselho Fiscal, foram eleitos os srs.
Ignácio Villa Nova, Oscar Mota e professor Alberto Amadei, tendo
como supplentes os srs. João Padilha, Alberto Graziano e
Benedicto Telles. O sr. Nicolau Sinisgalli, prefeito municipal,
continuará como presidente honorário, e como instructor o sar-
gento Henrique Marinho. A nova directoria já foi empossada e
trabalha com muito interesse para que seja possível manter
essa utilíssima instituição militar, que tem conquistado innumeros
benefícios para Tatuhy.

A.A. XI DE AGOSTO
Tem progredido a olhos vistos o XI de Agosto, não ficando

alheio ao surto de progresso que vae por toda Tatuhy. Depois de
obter campos para esportes, adquiriu logo em seguida uma
série muito bem montada, e em breve terá um jornal especial.
Nós que estamos ao lado de tudo quanto é melhoramento,
deixamos as melhores felicitações. Foi eleita, no dia 3 do corrente
mez, a directoria até agosto vindouro, que é a seguinte: Presiden-
te – Aristides Paes; Vice-Presidente – José Picchi; Secretário
Geral – Laury Minhoto; 1º Secretário – Euchario Holtz; 2º Secretário
– Carlos Orsi Filho; 1º Thesoureiro – Pedro Holtz Júnior; 2º
Thesoureiro – Francisco Molitor; Orador – Oscar S. A. Mota;
Director Esportivo – Rodrigo de Campos Sobrinho.

JARDINEIRA PARA A QUADRA
O sr. Emmanuel de Camargo teve a bondade de nos

communicar que, desde o dia 1º do corrente mez, está correndo
a jardineira de sua propriedade, de Quadra para Tatuhy e vice-
versa, sahindo daquelle districto às terças, quintas e sabbados,
e retornando às terças, quintas e domingos, pois sabbado não
regressará. Às segundas, quartas e sextas, trabalhará com o seu
caminhão para transporte de mercadorias, conduzindo passa-
geiros em número reduzido e regressando no mesmo dia, à
tarde. As pessoas que desejarem servir-se da jardineira poderão
procurá-lo à Rua 7 de Maio, nº 453.

COMPANHIA TELEPHONICA BRASILEIRA
A Estação de Tatuhy da Companhia Telephonica Brasileira foi

organisada do seguinte modo: encarregado da estação, o esfor-
çado moço sr. Benedicto Vieira Pinto; auxiliar e encarregado das
linhas de tronco, o sr. João Baptista; telephonistas, as gentis e
attenciosas senhorinhas Celeste Alves, Dolores Guimarães,
Alcina Soares, Dolores de Campos, Jacyra Campos, Helena
Campos, Maria José Bertolini e Cacilda Camargo.

OFICINA GRATUITA
Na terça-feira (14), às 19 horas, no Sindicato Rural Patronal,

o Posto do Sebrae de Tatuí promove uma oficina gratuita com o
tema “Aprenda a fazer fluxo de caixa”. A ação é direcionada a
empresários e tem como objetivo fortalecer a gestão das micros
e pequenas empresas. Mais informações pelo fone: (15) 3259-
8481.

GRUPOS DE VIOLÕES
Na quinta-feira (15), a partir das 18 horas, a regente Márcia

Braga coordena apresentações das Cameratas Juvenis e Jo-
vem de Violões do Conservatório de Tatuí. As apresentações
gratuitas acontecem no Auditório da Unidade 2 do Conservatório,
na Rua São Bento, nº 808. A entrada é franca.

COMPANHIA DE TEATRO
A Cia. de Teatro do Conservatório de Tatuí estreia sua tem-

porada artística nos dias 25 e 26 de abril, às 20h30 e 19 horas,
respectivamente. As apresentações, com entrada franca, ocor-
rem no Teatro Procópio Ferreira e integram o projeto “Do Trágico
ao Cômico - Em busca de um Teatro Popular”.

APODET CADASTRA CURRÍCULOS
A Apodet – Associação das Pessoas com Deficiência de Tatuí

– está recolhendo currículo de pessoas com deficiência, interes-
sadas em trabalhar. A instituição mantém parceria com grandes
empresas da região. Os currículos devem ser entregues das 8
às 17 horas, na sede da Apodet, na Rua Coronel Aureliano de
Camargo, nº 704.

FESTA DE SÃO JORGE
A edição 2015 da Festa de São Jorge acontece no próximo dia

26 de abril, com a tradicional procissão dos cavaleiros. A saída
ocorre na Avenida Cônego João Clímaco (Mangueiras) e percor-
re várias ruas da cidade até o Alambique dos Ramos, onde os
cavaleiros e seus animais receberão uma benção. Haverá tam-
bém almoço.

TEATRO MUSICAL
Encontram-se abertas, no município de Quadra, as inscri-

ções para a Oficina “Teatro Musical”, desenvolvida através de
parceria entre a Prefeitura de Quadra e a Oficina Cultural Grande
Otelo de Sorocaba. A oficina será realizada no período de 5 a 7
de junho, durante a “7ª Mostra Estudantil de Artes Cênicas”.
Maiores informações na Secretaria da Cultura de Quadra.

CESÁRIO LANGE PROCURA ESTAGIÁRIOS
A Prefeitura de Cesário Lange procura interessados em

vagas de estágio, alunos de cursos técnicos ou superiores nas
áreas de: Pedagogia, Direito, Ciências Contábeis, Administra-
ção, Gestão Empresarial, Serviço Social e Farmácia. Os interes-
sados deverão dirigir-se à Prefeitura da cidade vizinha, das 8 às
12 horas e 13 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

NOTAS E NOTÍCIAS

Na terça-feira (31), na ses-
são da Câmara Municipal, os
vereadores aprovaram projeto de
lei de autoria do Poder Executivo,
que autoriza abertura de créditos
adicionais especiais até o limite
de R$ 3.471.925,00, para “cobrir
as obras dos convênios e com-
pra de materiais permanentes
não contemplados no orçamen-
to vigente”. O valor, de acordo
com a municipalidade, será utili-
zado na construção da Praça
“Capital da Música”, aquisição de
instrumentos musicais da
FUNARTE, projeto CREAS de
abordagem social, convênio para
gestão de pessoas, construção
do pólo de academias de saúde,
término da obra da UBS do Bairro
Jardins, obras de pavimentação,
drenagem, recapeamento, cal-
çada ecológica e ponte da Rua
Inácio Vieira, reforma da Praça
“Orlando Lisboa”, continuidade
da reforma da Concha Acústica
Municipal e subvenções sociais
– recurso do Imposto de Renda.

Outro projeto aprovado pela
edilidade autoriza a Prefeitura
Municipal a firmar acordo de
parcelamento de dívida contraí-

CÂMARA AUTORIZA ABERTURA
DE CRÉDITO DE R$ 3,4 MILHÕES

da com a Sabesp – Companhia
de Saneamento Básico do Esta-
do de São Paulo – que apresen-
ta valor original de R$
2.584.263,96, a ser paga em 99
parcelas mensais sucessivas,
com a atualização do IPC/FIPE,
acrescidas de juros de 1% ao
mês. A municipalidade informa
que, do valor original, R$
1.502.124,22 já foram pagos à
Sabesp. Resta o montante de
R$ 1.544.317,11.

Os vereadores aprovaram
mais dois projetos do Executivo:
o primeiro autoriza a Prefeitura
Municipal a receber, em doação,
microcomputadores com
monitor, teclado e mouse do
Banco do Brasil, para atividades
administrativas. O segundo pro-
jeto autoriza a Prefeitura Munici-
pal a doar vinte lotes de terreno,
situados no Loteamento “Jardim
Bom Menino”, avaliados em R$
831.172,00, à Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e
Urbano (CDHU) do Estado de
São Paulo. Os lotes serão desti-
nados à implantação, no prazo
de 24 meses, de projeto
habitacional de interesse social.

No período de 12 a 17 de
abril, o Conservatório de Tatuí
realiza a “1ª Semana de Prática
de Conjunto”, quando grupos
formados somente por estudan-
tes da escola de música irão
apresentar concertos abertos ao
público. As apresentações irão
acontecer em horários diferen-
ciados, no Teatro “Procópio
Ferreira” e Salão “Villa-Lobos”,
ambos na Rua São Bento, nº
415, e no Auditório da Unidade II,
na Rua São Bento, nº 808. A
“Semana de Prática de Conjun-
to”, coordenada pelo professor
Max Ferreira, servirá também
para avaliação dos alunos.

A primeira apresentação
ocorre neste domingo (12), às
20h30, no Teatro “Procópio
Ferreira”, quando estarão no
palco as Orquestras de Cordas
Infantil e Infantojuvenil, sob a
regência de Eduardo Augusto e
assistência de Daniel Lazala.

Na segunda-feira (13), have-
rá três apresentações. A primei-
ra será às 18 horas, no Auditório
da Unidade II, com as Cameratas
Infantojuvenil, Juvenil e Jovem
de Violões, coordenadas pela
professora Márcia Braga. Às 19
horas, no Teatro “Procópio
Ferreira”, sobe ao palco o Con-
junto de Metais do Conservató-
rio, sob coordenação de
Edmilson Baía, e às 20h30, a
Banda Sinfônica Jovem do Con-
servatório de Tatuí, regida pelo

ALUNOS DO CONSERVATÓRIO
APRESENTAM CONCERTOS GRATUITOS

maestro José Antonio Pereira.
Na terça-feira (14), às 20h30,
também no teatro, apresenta-se
a Big Band Jovem, coordenada
por Joseval Paes.

Na quarta-feira (15), serão
duas atrações: às 18 horas, no
Auditório da Unidade II, apresen-
tam-se os Coros Infantil e de
Câmara, orientados respectiva-
mente por Miriam Cândido e
Marcos Baldini, E às 20h30, no
Teatro “Procópio Ferreira”, sobe
ao palco a Orquestra Sinfônica
Jovem do Conservatório, regida
pelo maestro Juliano de Arruda
Campos.

Na quinta-feira (16), às 19
horas, no Salão “Villa-Lobos”,
apresenta-se a Jazz Combo Jo-
vem do Conservatório, sob ori-
entação de Paulo Flores. Às
20h30, no Teatro “Procópio
Ferreira”, é a vez do Ensemble e
Grupo de Performance Histórica
Jovem, orientados por João Gui-
lherme Figueiredo e Débora Ri-
beiro.

O encerramento da Sema-
na de Prática de Conjunto ocor-
re na sexta-feira (17), às 14 ho-
ras, com o concerto do Grupo de
Percussão Jovem do Conser-
vatório de Tatuí. Sob a orienta-
ção do professor Agnaldo Silva,
o grupo apresentará obras de
Tom O’Connor, Jared Spears,
Thomas Davis, Oscar Casanova
e John Lennon e Paul
McCartney.

Dia 23 de abril, às 20h30, no
Teatro “Procópio Ferreira”, em
Tatuí, o pianista Fábio Luz, radi-
cado na Itália, irá apresentar o
espetáculo “Cinema antigo com
piano ao vivo”, dirigido por Jacob
Moe. Durante o espetáculo, com
entrada gratuita ao público, se-
rão exibidos dois filmes gregos
raros, produzidos na década de
1920, intitulados: “As Aventuras
de Villar” e “O Mágico de Atenas”.
Fábio irá acompanhar a exibição
ao piano, com obras de sua pró-
pria autoria e dos compositores
Ernesto Nazareth, Heitor Villa-
Lobos, Camille Saint-Saens e
Edmundo Villani-Cortês.

ESPETÁCULO UNE CINEMA E PIANO
Fábio Luz é um dos pianistas

brasileiros mais aclamados no
exterior. Recebeu o Prêmio Inter-
nacional Debussy 1978, na Fran-
ça, é mestre em música francesa
pela Universidade Musical Inter-
nacional de Paris e está radicado
na Itália há mais de trinta anos.
Conta mais de mil apresenta-
ções em recitais, atuações em
música de câmara e como solis-
ta de prestigiosas orquestras. In-
gressos podem ser retirados an-
tecipadamente na bilheteria do
teatro, na Rua São Bento, nº 415,
de terça a sexta-feira, das 17 às
19 horas, ou no dia da apresen-
tação, momentos antes do início.
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