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SOLUÇÃO DAS CRUZADAS: 16/05/2015 - (A.M.)

HORIZONTAIS: 1- Silva, mas,
legal. 2- Uva, feitio, Luma. 3- Nó,
Bernardo, Aar. 4- Serra, Iolanda. 5-
Blairo, renda. 6- Anjo, pop, Itu. 7-
Duto, Palocci, se. 8- ITA, Perillo,
MAM. 9- Ao, horário, dera. 10- Cai,
Rio, Lula. 11- Morro, Coelho. 12-
Carioca, Paulo. 13- Aart., torneiro,
si. 14- Icem, Sabará, nem. 15- Só-
sia, lar, Souto.

VERTICAIS: 1- Sunab, Dias,
cais. 2- Ivo, Lauto, Marco. 3- Lá,
Santa, cortês. 4- Beijo, Hari, mi. 5-
Aferro, Poirot. 6- Erro, per, ocos. 7-
Mina, parar, Aral. 8- Ata, colírio,
NBA. 9- siri, pólio, pear. 10- Odor,
Clô, cair. 11- Oléico, louras. 12- El,
anti, duelo. 13- Guandu, Mello, nu.
14- Amada, Sarah, set. 15- Lara,
Lema, ótimo.

HORIZONTAIS:
1- (Luiz ...) Um político, já

falecido – (Alexandre ...) Um
ator. 2- O material das dunas –
Moléstia causada por fungos –
O antigo soberano do Irã. 3-
Sigla do Museu de Arte de São
Paulo – (... Lopes) O repórter da
Rede Globo morto por trafican-
tes no Rio – Abreviatura: de-
pois de Cristo. 4- Nome de
mulher – Mais um – Mulher
suja. 5- (Pão-de-...) Espécie de
bolo, muito fofo – “Turandot” ou
“Madame Butterfly” – Iguaria
feita de chocolate. 6- (Reforma
...) Que continua no Congresso
para votação – Ali. 7- Mofo –
Indígenas que habitavam o
sudoeste de São Paulo – Abre-
viatura: légua. 8- Peça de ma-
deira que imobiliza ossos fra-
turados – Piloto exímio – O Ex-
traterrestre – A moeda única
européia. 9- Elemento de com-
posição: ouvido – Despacha –
A maior artéria do corpo. 10-
Abreviatura: Região Militar –
(Secretaria de ... Social) O ór-
gão criado por Luiz Inácio Lula
da Silva, para combater a fome
no País. 11- Torrente impetuo-
sa – A camada superior da
sociedade – Contração: “de”
com “a”. 12- Finalmente – Ex-
clusivo – (Tio ...) Os Estados
Unidos. 13- O astatine, em
química – Sigla de um material
plástico de múltipla utilidade –
Sepultura. 14- De outro modo –
Peixe de mar ou rio – Aperfeiço-
ar – 15- Fórmula vocal, que se
repete regularmente numa
composição – O palácio
residencial de Brasília, onde
Dilma Rousseff mora.

VERTICAIS:

1- Vasilha de madeira – (Có-
digo de Defesa do ...) Conjunto
de normas destinadas à defe-
sa dos frequentadores dos es-
tádios. 2- Um dos planetas –
Um herói do cinema e dos qua-
drinhos – Interjeição de espan-
to. 3- Serviço Social do Comér-
cio – Bobo – Interjeição de can-
saço. 4- Exclamação pronunci-
ada antes do hurra! – Beira –
Publicar. 5- Sufixo: reunião, co-
leção – Entorpecente – (Os Bru-
tos também ...) Clássico do
faroeste, com Alan Ladd –
Batráquio comestível. 6- Frágil
– A favor. 7- Preposição: lugar
onde – Antiga taxa rodoviária –
Título inglês de nobreza – Fruta
de que se faz vinho. 8- Sal do
ácido nítrico – O que significa o
“A” de Anatel, órgão que cuida
das telecomunicações no Bra-
sil. 9- Apetite sexual dos ani-
mais – Preposição: limite –
Nome de homem e mulher –
Sigla de Alagoas. 10- Piedoso
– Cidadão que é súdito da rai-
nha Elizabeth II. 11- (... Sertões)
A obra prima de Euclides da
Cunha – Portanto – Elemento
de composição: oito – Cisco.
12- Estrutura de vidro que pro-
tege objetos delicados – Um
dos Grandes Lagos da Améri-
ca do Norte – Coloração. 13-
Time de Alagoas – Combate –
A planta do pé. 14- Prefixo: que
já foi – Uma doença mortal que
voltou a atacar o Brasil nos úl-
timos anos – (... Beckham) Cra-
que do futebol inglês. 15- (José
...) Escritor português, já faleci-
do, Prêmio Nobel de Literatura,
que lançou o romance “A Via-
gem do Elefante” – Um órgão
legislativo.

Dias 26 e 28 de maio e 9 de
junho, a Big Band do Conserva-
tório de Tatuí, sob a coordena-
ção de Celso Veagnoli, irá apre-
sentar, no Teatro “Procópio
Ferreira”, o concerto didático “A
Big Band nos Filmes e Dese-
nhos Animados.” Este é o tema
da série de concertos didáticos
organizada pela Big Band do
Conservatório de Tatuí, equipa-
mento da Secretaria de Estado
da Cultura. As apresentações
ocorrerão às 10 e 14 horas dos
dias 26 de maio e 9 de junho, e
às 20h30 no dia 28 de maio. É
possível retirar ingressos na bi-
lheteria do teatro, na Rua São
Bento, 415.

O repertório terá músicas-
temas de “Os Incríveis” (de
Michael Giacchino, com arran-
jos de Erica Masson); “Sítio do
Pica-Pau Amarelo” (composição
de Gilberto Gil, com arranjos de
Fernando Correa); “Missão Im-
possível” (de Lalo Schifrin, com
arranjo de Roger Holmes); “Pan-
tera Cor-de-Rosa” (de Henry
Mancini); “Os Flintstones (de
Hoyt Cyrtin, com arranjo de Cel-
so Veagnoli); “Os Simpsons” (de
Danny Elfman, com arranjo de

BIG BAND DESTACA TRILHAS DE
FILMES E DESENHOS ANIMADOS

Big Band. Foto divulgação do Conservatório.

Erica Masson), além de um pout-
pourri com trilhas das séries,
desenhos e filmes “Castelo Ra-
tim-bum”, “Có-có-ri-có”, “O Agen-
te 86”, “Jeannie é um Gênio” e “A
Feiticeira”.

GRUPO TEATRAL APRESENTA
ESPETÁCULO GRATUITO EM TATUÍ

Grupo Folias. Foto divulgação do Conservatório.

Dia 7 de junho, às 19 horas,
o grupo “Folias D’Arte” realiza
uma apresentação gratuita no
Teatro “Procópio Ferreira”, do
Conservatório de Tatuí, com
patrocínio do Programa de
Ações Culturais (ProAC). Nes-
ta data, o grupo irá encenar a
peça “Folias Galileu”, que tem
concepção cênica de
Dagoberto Feliz. O espetáculo
foi indicado ao Prêmio Shell
em 2013, na categoria “melhor
cenário”, e premiado pela As-
sociação Paulista de Críticos
de Arte (APCA) no mesmo ano,
na categoria “direção”.

Com base na criação cole-

tiva, o grupo Folias encena os
embates pessoais e intelectu-
ais do astrônomo italiano
Galileu Galilei (1564-1642).
Através de uma série de monó-
logos, os conflitos éticos, pes-
soais e filosóficos de Galileu e
de quem o cercava, são apre-
sentados na interpretação de
um ótimo time de atores. A
peça é indicada para maiores
de dez anos. Os ingressos
devem ser retirados na bilhete-
ria do teatro, na Rua São Ben-
to, nº 415, de terça a sexta-
feira, das 14 às 17 horas, ou
momentos antes da apresen-
tação.

LANÇAMENTO DE CD NO
TEATRO “PROCÓPIO FERREIRA”

Dia 11 de junho, às 20h30,
no Teatro “Procópio Ferreira”,
do Conservatório de Tatuí, o
pianista Ney Fialkow e o
contrabaixista Marcos Macha-
do farão o lançamento do CD
“Metamorfora”, com entrada
franca. O disco foi produzido
através de parceria entre o vir-
tuoso do contrabaixo Marcos
Machado, natural de Bagé e
radicado nos Estados Unidos,
onde leciona na University of
Southern Mississippi, e o pia-
nista Ney Fialkow, professor
da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul.

O recital realizado em Tatuí

Pianista - Foto divulgação Conservatório.

faz parte de uma extensa turnê
de lançamento por dezenas de
cidades do Brasil e exterior.
“Metamorfora” integra uma cui-
dadosa seleção de composi-
ções de Boccherini,
Beethoven, Henrique Oswald e
Frank Proto. O CD, gravado e
produzido em Michigan (EUA),
pelo prestigioso selo america-
no Blue Griffin, figura entre im-
portantes trabalhos de música
de câmara de diversos
instrumentistas de renome in-
ternacional. Marcos trará seu
contrabaixo Tecchler – o
“Stradivarius” dos contrabaixos
– especialmente para a turnê.

HIP-HOP NA
CÂMARA DE TATUÍ

Na terça-feira (19), um grupo
de jovens integrantes do movi-
mento “hip-hop” em Tatuí partici-
param de uma apresentação
antes da sessão da Câmara
Municipal. Esse movimento cul-
tural iniciou-se no final dos anos
70, em Nova Iorque, nos Esta-
dos Unidos, com as denomina-
das “festas no quarteirão”. O
movimento chegou ao Brasil dez
anos depois e engloba batida
musical, poema cantado, artes
plásticas e dança.

Os jovens apresentaram
uma versão da “Batalha do
Junca”, onde os participantes
dispõem de trinta segundos para

Apresentação da “Batalha do Junca” antes da sessão legislativa.

improvisar rimas e tentar supe-
rar seus adversários. Em Tatuí,
essa batalha musical ocorre na
Praça do Junqueira, quinzenal-
mente aos domingos, e estimu-
la a criatividade e o raciocínio
dos jovens para rimar.

O objetivo maior dos partici-
pantes da “Batalha do Junca” é
ganhar o reconhecimento como
movimento cultural legítimo, ter
o apoio estrutural de órgãos ou
instituições públicas e privadas
e firmar parceria com a Fatec –
Faculdade de Tecnologia de
Tatuí – para desenvolvimento da
produção fonográfica, além da
criação da “Casa do Hip-Hop”.


