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JORNAL INTEGRAÇÃO

SOLUÇÃO DAS CRUZADAS: 09/05/2015 - (A.M.)

HORIZONTAIS:
1- Sobrenome do ex-presi-

dente Lula – Contudo – Regu-
lar. 2- Uma fruta – Formato – (...
de Oliveira) Modelo e empresá-
ria. 3- Dificuldade – (São ...) A
cidade onde mora o ex-presi-
dente Lula – Rio da Suíça. 4-
(José ...) Senador por São Pau-
lo – Música do cubano Pablo
Milanês. 5- (... Maggi) Senador
por Mato Grosso – Receita fi-
nanceira. 6- Habitante celeste –
A música de Elton John, por
exemplo – Cidade paulista. 7-
Tubulação que conduz fluídos –
(Antonio ...) Ex-Ministro-Chefe da
Casa Civil do Brasil – No caso
de. 8- Instituto de São José dos
Campos – (Marconi ...) Gover-
nador de Goiás – Sigla do Mu-
seu de Arte Moderna. 9- Para o
– (... de verão) Geralmente, co-
meça no primeiro domingo de
outubro e vai até fevereiro do
ano seguinte – Ofertara. 10- Rio
gaúcho – O Estado onde
Rosinha Matheus foi governa-
dora – Apelido que Lula incor-
porou ao próprio nome. 11-
Reduto de traficantes, no Rio –
(Paulo ...) Um membro da Aca-
demia Brasileira de Letras. 12-
O que é o político Sérgio Cabral,
quanto ao Estado natal – (...
Hartung) Governador do Espíri-
to Santo. 13- Abreviatura: artigo
– (... mecânico) O que o ex-
presidente Lula era como
metalúrgico, antes de entrar
para a política – Nota musical.
14- Município paulista – Cidade
mineira – E não. 15- Pessoa
que parece o clone de outra – A

HORIZONTAIS:  1- Lula, Egi-
to, maus. 2- Éter, Gomes, Etna.
3- Ming, óvulo, doer. 4- Altos,
ene, Vilma. 5- Alegre, Mac. 6-
JB, Alan, petista. 7- Ora, arame,
Enéas. 8- Numa, Idort, anis. 9-
Acima, ornar, ata. 10- Senador,
Alec, ir. 11- Zás, amolar. 12-
Copom, PSB, amora. 13- Éden,
bônus, Aral. 14- Dora, opaco,
rima. 15- Orós, bolor, azar.

casa – (Paulo ...) Um político da
Bahia.

VERTICAIS:
1- Antigo órgão regulador

de preços – (Wellington ...)
Político do Piauí – Parte do porto.
2- (... Cassol) Político de
Rondônia – farto – (... Maciel)
Político de Pernambuco. 3- Ali
– (Mão ...) Um político – Delica-
do. 4- (O ... do Vampiro) Uma
novela da Rede Globo – (Mata
...) Famosa espiã – Terceira
nota musical. 5- Apego, insis-
tência – (Hercule ...) Detetive
criado pela escritora Agatha
Christie. 6- Engano – Por –
Vazios. 7- Jazida de metais pre-
ciosos – Cessar – Grande lago
salgado da Ásia. 8- Pinha –
Remédio para os olhos – Sigla
da Associação do Basquete
Americano. 9- Um crustácio –
Nome reduzido de uma doen-
ça terrível contra a qual há vaci-
na – Impedir, embaraçar. 10-
Cheiro – Apelido de Clotilde –
Tombar. 11- Ácido encontrado
em óleos de origem animal ou
vegetal – Xuxa e Carla Perez,
por exemplo. 12- Forma arcai-
ca do artigo “o” – Prefixo: contra
– Antiga forma de vingar a hon-
ra. 13- Sistema de abasteci-
mento de água do Rio – (Selton
...) Um ator – Sem roupa. 14- (...
Amante) Sucesso de Roberto
Carlos – (... Ferguson) Fez par-
te da família real inglesa – Par-
te de um jogo de tênis ou de
vôlei. 15- (Odete ...) Atriz do fil-
me “Copacabana me Engana”
– Dístico, emblema – Muito
bom, excelente.

VERTICAIS:  1- Lema,
Jonas, cedo. 2- Útil, Bruce, odor.
3- Lenta, Amin, Pêro. 4- Argola,
Amazonas. 5- Sela, Adam. 6-
Ego, gari, Os, Bob. 7- Governa-
dor, Popó. 8- Imune, mor, asnal.
9- Telê, Pernambuco. 10- Oso,
me, talo, sor. 11- Vate, rela. 12-
Medicina, Câmara. 13- Atol,
Sena, Roriz. 14- Unem, Taiti,
rama. 15- Sara, assar, alar.

Notícias extraídas com grafia original do “Jornal de Tatuhy”,
de 2 de fevereiro de 1930, através do arquivo de João Padilha,
doado ao Integração.

EXPOSIÇÃO DE FRUCTAS
Na segunda exposição periódica de fructas realizada na

capital paulista, no mez passado, cujo encerramento se deu
a 28, obtiveram prêmios na secção de abacaxis, os seguintes
expositores: Hermínia Primo & Filhos, de Boituva, de cuja
firma faz parte o nosso presado assignante, dr. Humberto
Primo, e o nosso bom amigo, sr. Paulo Dreyer, que possue
grande plantação de abacaxis neste município.

SARAU DANSANTE
A directoria do Club Tatuhyense informa aos srs. sócios

e suas exmas. famílias que hoje, das 19 horas em diante,
promoverá um sarau dansante, em cuja occasião será
inaugurado o “Radio Electrola”, que irá pertencer àquella
sociedade. A directoria pede o comparecimento de todos os
associados.

DR. SALLES GOMES
A data de 29 de janeiro, transcorrida há poucos dias,

marca a passagem do anniversario natalício do doutor Fran-
cisco Salles Gomes, que toda a Tatuhy conhece e estima,
porque o bondoso Doutor Salles, como o chamam, é um dos
homens a quem a cidade e o município devem formidável
somma de serviços prestados ao seu progresso e à sua
actividade. Que a data de 29 se repita por muitas vezes e que
Tatuhy ainda possa prestar a esse respeitável bemfeitor as
homenagens que elle tem direito, porque é um dos maiores
propugnadores do desenvolvimento local. São nossos dese-
jos, acompanhados de felicitações muito sinceras.

NOVA OFFICINA
O sr. Natal Fressatti communica que acaba de abrir nesta

cidade uma bem montada officina, para reformas de chapéus,
à Rua José Bonifácio, junto à Livraria João Padilha.

ALTAR DO IMMACULADO CORAÇÃO DE MARIA
Conforme noticiamos, deve realisar-se na data de hoje, na

Igreja Matriz, a inauguração festiva e solenne do bellissimo
altar de mármore, que alli se acha montado com primoroso
bom gosto. Pede-nos a Archiconfraria para que sejam desta-
cados os nomes de mais três generosos doadores de
objectos para aquelle altar. São elles o sr. Ernesto Lalau
Amadei e exma. senhora, que offertaram uma linda porta de
bronze para o sacrário, e a exma. sra. d. Benedicta Fiusa
Orsi, que deu um vistoso par de vasos.

QUALIFICAÇÃO ELEITORAL
Em 31 de dezembro do anno próximo passado, o número

de eleitores deste município foi de 2.300 e da Comarca de
Tatuhy de 4.588, assim divididos: Município de Tatuhy –
2.300, Porangaba – 738, Bofete – 597, Guarehy – 571,
Pereiras – 382.

PRESBYTERIO DE FAXINA
Este concílio da Egreja Presbyteriana, ao qual se acha

jurisdiccionada a Egreja de Tatuhy, reuniu-se ordinariamente
nos dias 15 a 18 do mez passado, na cidade de Faxina.
Dentre as resoluções do Presbyterio referentes ao trabalho
evangélico desta zona, figuram as seguintes: designar para
pastor das egrejas de Tatuhy, Guarapó e Itapetininga o Rev.
Pedro Albero Rodriguez, que já no anno passado teve sob
seus cuidados as duas primeiras egrejas; designar o Rev.
Uriel Antunes de Moura para pastor das egrejas de Guarehy
e Torre de Pedra, que já se achavam sob os seus cuidados;
nomear o Rev. Uriel Antunes de Moura, e no seu impedimen-
to, o Rev. Pedro Albero Rodriguez, para representante deste
Presbyterio no Supremo Concílio da Egreja Presbyteriana do
Brasil, a reunir-se no próximo dia 12 de fevereiro, no Rio de
Janeiro; designar a cidade de Tatuhy para a próxima reunião
do Presbyterio.

NOTAS E NOTÍCIAS
SEBRAE REALIZA

PALESTRA GRATUITA
Dia 25 de maio, o Posto Sebrae de Tatuí realiza palestra

gratuita para fortalecer a gestão das micro e pequenas
empresas, com o tema: “Organize o caixa da sua empresa e
não perca dinheiro”. A atividade terá início às 19h30, no
auditório do Sindicato Rural Patronal. Mais informações pelo
fone: (15) 3259-8481.

MOSTRA INSTRUMENTAL
DA INICIAÇÃO MUSICAL

No período de 18 a 21 de maio, das 8 às 17 horas, o
Conservatório de Tatuí realiza nova edição da “Mostra Instru-
mental da Iniciação Musical”. A atividade será voltada aos
alunos do curso de iniciação musical, que têm 8 anos de
idade. Ao todo, 53 alunos participarão das atividades. O
endereço das apresentações será na Rua Rotary Club, nº
403.

ALUNOS DE SOPROS E
PERCUSSÃO SE APRESENTAM

Dia 21 de maio, às 10h30, no Teatro “Procópio Ferreira”,
as Bandas Sinfônicas Infantil e Infantojuvenil do Conservatório
de Tatuí, com alunos das áreas de sopros e percussão da
escola de música, realizam apresentação gratuita. A regên-
cia será dos maestros Dario Sotelo, Giovani Briguente e
Marco Almeida Junior.

MUSEU RECEBE
EXPOSIÇÃO DE JAN BRASIL

Em junho, o Museu Paulo Setúbal de Tatuí receberá a
instalação inédita “Ptaki”, concebida pelo autor Jan Brasil. A
abertura acontece no dia 2 de junho, a partir das 19 horas, e
terá uma palestra sobre obras sacras, ministrada por
Fernandes Elias Junior, estudante no curso de “História e
Bens Culturais da Igreja”, em Roma, na Itália.

UNICAMP CELLO
ENSEMBLE EM TATUÍ

O Teatro “Procópio Ferreira”, do Conservatório de Tatuí,
receberá no dia 24 de maio, às 11 horas, apresentação
especial do “Unicamp Cello Ensemble”, com entrada franca.
Formado no ano de 2013, o grupo é composto pelo professor
de violoncelo da Unicamp, Lars Hoefs, e seus alunos de
classe.

CURSO GRATUITO
DE ARTESANATO

Estão abertas no Sindicato Rural Patronal de Tatuí as
inscrições gratuitas para o “Curso de Artesanato em Couro”,
que irá acontecer no período de 25 a 28 de maio. As vagas são
limitadas e o curso será realizado em parceria com o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Mais informações
pelo fone: (15) 3251-4320.

FESTA EM LOUVOR AO
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

No período de 9 a 14 de junho, a Paróquia do Sagrado
Coração de Jesus, na Vila Angélica, promove a festa em
louvor ao Sagrado Coração de Jesus. A parte religiosa irá
acontecer de 9 a 12 de junho, com missas às 19h30. Na data
de 12 de junho, “Dia do Padroeiro”, haverá também uma
Procissão. E a parte recreativa será realizada nos dias 13 e
14 de junho.

CURSO DE GESTÃO DE
EVENTOS ESPORTIVOS

Dia 13 de junho, das 9 às 13 horas, o Sesi de Tatuí realiza
o “2º Curso de Gestão de Eventos Esportivos”. As vagas são
limitadas e as inscrições podem ser realizadas na secretaria
do Centro de Lazer e Esportes do Sesi, na Avenida Júlio de
Mesquita Filho, s/nº, Vila Dr. Laurindo. A carga deste curso é
de quatro horas. Mais informações pelo fone: (15) 3205-7933.

INSCRIÇÕES ABERTAS
PARA OFICINA

GRATUITA DE TEATRO
Estão abertas as inscrições

para a oficina de teatro “Impro-
viso, como impulso criativo”,
que ocorrerá no dia 30 de maio,
em Tatuí. A atividade faz parte
do projeto “3º Intercâmbio em
Conserva”, desenvolvido pela
Companhia de Teatro “Atores
em Conserva”, em parceria com
o Projeto “Ademar Guerra”, da
Secretaria Estadual de Cultu-
ra.

A oficina gratuita será mi-
nistrada pela atriz Flávia
Bertinelli, no Conservatório de
Tatuí, das 9 às 13 horas, e tem
vagas limitadas. Os interessa-
dos devem se inscrever até o
dia 28 de maio, pelo e-mail: 
conservasproducao@gmail.
com. Mais informações podem

Atriz Flávia Bertinelli irá minis-
trar a oficina em Tatuí.

ser obtidas pelo fone: (15)
99782-7324.


