
Jornalista Responsável
JOSÉ REINER FERNANDESRua São Bento, 785 - (15) 3305-6674 - Tatuí/SP

9912316310
MALA DIRETA POSTAL BÁSICA

AC TATUÍ/SPI

e-mail:
redacao@jornalintegracao.com.br

Circulação:
Tatuí e Quadra

ANO 39 - nº 1850 30 DE MAIO  DE 2015 R$ 3,00

DIOCESE TRAZ NOSSA
SENHORA PEREGRINA PARA TATUÍ

Imagem peregrina estará nas paróquias tatuianas de 20 a 30 de junho.
Bispo Gorgônio celebra missa em Aparecida e fiéis de Tatuí estarão
presentes..

No mês de junho, a imagem
peregrina de Nossa Senhora
Aparecida, padroeira do Brasil,
visitará as Paróquias de Tatuí e
de toda a região da Diocese de
Itapetininga. Neste sábado (30),
às 19 horas, a primeira paróquia
a receber a imagem mariana
será a de Nossa Senhora dos
Prazeres, sede da Diocese, em
Itapetininga. Ela será trazida pelo
bispo diocesano Dom Gorgônio
Alves da Encarnação Neto, ao
voltar da romaria à cidade de
Aparecida, onde irá celebrar uma
missa, no período da manhã,
transmitida ao vivo por canais de
televisão católicos. Fiéis de vári-
as paróquias tatuianas deverão
estar presentes em Aparecida,
para assistir a missa.

Em Tatuí, segundo a progra-
mação divulgada pela Diocese
de Itapetininga, a imagem pere-
grina de Nossa Senhora
Aparecida será recepcionada no
sábado, dia 20 de junho, na Pa-
róquia de Nossa Senhora das
Graças, na Vila Dr. Laurindo.
Depois, ela visitará a Paróquia
de Nossa Senhora da Concei-
ção, no centro (dia 21), Paróquia
de São Lázaro, na Vila São Lázaro
(dia 22), Paróquia da Sagrada
Família, na Avenida das Man-
gueiras (dia 23), Paróquia de
Santa Rita de Cássia, no Jardim
Santa Rita (dia 24), Paróquia de
São Judas Tadeu, no Bairro São
Judas (dia 25), Paróquia Sagra-
do Coração de Jesus, na Vila
Angélica (dia 26), Paróquia de
Santa Terezinha do Menino Je-
sus, no Jardim Wanderley/CDHU
(dia 27), Paróquia de Santa Cruz,
no Bairro Santa Cruz (dia 28) e

Paróquia de São José Operário,
na Vila Esperança (dia 30).

Nas cidades da microrregião
de Tatuí, a imagem peregrina
visitará a Paróquia São Francis-
co de Assis, em Capela do Alto
(dia 19 de junho), Paróquia do
Bom Jesus, em Quadra (dia 1º
de julho), Paróquia Santo Anto-
nio, em Porangaba (dia 2 de ju-
lho), Paróquia São Pedro, em
Torre de Pedra (dia 3 de julho),
Paróquia São João Batista, em
Guareí (dia 4 de julho) e Paró-
quia Santa Cruz, em Cesário
Lange (dia 5 de julho).

A imagem peregrina visita
todo o País, em ação de graças
pelos 300 anos do encontro da
imagem de Nossa Senhora
Aparecida, a ser comemorado
em 2017. Em preparação para
acolher a imagem, o Santuário
Nacional de Aparecida confecci-
onou o livreto “Aparecida, das
redes ao coração dos humil-

des!”, contendo a novena a Nos-
sa Senhora, uma sugestão para
ser realizada pelas comunida-
des que a receberem. Os pa-
dres da Diocese de Itapetininga
receberam o material durante
reunião no início de maio.

A visita da imagem peregrina
é uma forma de retribuir a visita
dos romeiros ao Santuário Naci-
onal, que recebe hoje mais de
dez milhões de peregrinos por
ano, e de ir ao encontro também
daqueles que ainda não tiveram
condições de visitar a “Casa da
Mãe Aparecida”. A comunidade
que recebe a visita da Padroeira
do Brasil vive um tempo especial
da graça de Deus, tendo oportu-
nidade de aproximar-se de Je-
sus e entrar na dinâmica da
Salvação.

Breve histórico
Em 1931, foi realizada a pri-

meira visita da imagem à cidade
do Rio de Janeiro, na época

Capital do País. Essa visita de
Nossa Senhora Aparecida ao
Rio aconteceu por ocasião de
sua proclamação como “Rainha
e Padroeira do Brasil”. Mais de
um milhão de pessoas lá se
reuniram para receber a ilustre
visita. Desde então, ocorreram
inúmeras peregrinações, sobre-
tudo com o missionário
redentorista, padre Vítor Coelho
de Almeida, já falecido. Em 2004,
ano do centenário de sua Coro-
ação, a imagem peregrina per-
correu inúmeras arquidioceses,
dioceses e paróquias do Brasil
e também do exterior.

A Orquestra de Metais Lyra
Tatuí, formada por estudantes
de escolas públicas da cidade, e
idealizada  em 2002 pelo maes-
tro Adalto Soares e percussio-
nista Sílvia Zambonini, encerra
suas atividades na cidade, pelo
menos com este nome. Este se-
manário entrevistou o maestro
Adalto e ele conta que vai traba-
lhar como professor da Univer-
sidade do Rio de Janeiro
(UNIRIO). Adalto afirma que
“para minha vida é muito bom,
porque estou ascendendo na
minha profissão”.

Na última semana, o Jornal
integração foi informado que o
maestro Adalto estaria requisi-
tando os uniformes e instrumen-
tos que estavam com integrantes
da Lyra Tatuí. Ao ser questiona-
do, ele diz que “todo o acervo
musical é sua propriedade, in-
clusive os uniformes foram ad-
quiridos com meu dinheiro”. No
entanto, o maestro esclarece que
“alguns instrumentos foram doa-
dos e estão retornando a seus
donos de origem. Alguns deixa-

BANDA LYRA TATUÍ
ENCERRA ATIVIDADES

rei com pessoa de minha confi-
ança para dar continuidade ao
projeto, mas com outro nome,
porque Lyra Tatuí é de minha
propriedade, com registro no INPI
(entidade federal onde se regis-
tra marcas)”, salienta Adalto.  O
nome da pessoa que vai assumir
Adalto não quis revelar e somen-
te informa que “no momento cer-
to, todos vão saber”.

Uma história
de sucesso

 A Orquestra de Metais Lyra
Tatuí ostenta, em seu currículo,
uma história de grande sucesso
e muita projeção, até mesmo
internacional. Em 2007, a banda
tatuiana participou da terceira
edição do Festival Internacional

de Inverno de Brasília. Os músi-
cos tatuianos se apresentaram
na porta do Ministério de Turis-
mo e mostraram seu talento.
Neste ano, o MTur disponibilizou
R$ 250 mil para o festival e a Lyra
Tatuí foi um dos grupos benefici-
ados, informa o site do ministé-
rio. O maestro Adalto Soares
sempre preconizou que para
participar da Lyra, formada por
cerca de 70 crianças e adoles-
centes entre 10 e 17 anos, os
jovens devem ter disciplina, fre-
quentar os ensaios e preencher
seu tempo fora da escola. Des-
sa forma, alguns se revelam
como novos talentos.

Entre suas conquistas, a Lyra
Tatuí ostenta os títulos de cam-

peã no Concurso Nacional da
Federação de Bandas e tam-
bém como melhor banda do
estado de São Paulo. Foi consi-
derada a melhor banda do Con-
curso Nacional Aberto Arujá e
realizou apresentações em mui-
tas cidades da Alemanha. Em
Tatuí, era uma das principais
atrações do desfile cívico do dia
11 de agosto, quando se come-
mora o aniversário da cidade.
Vera Holtz foi escolhida a madri-
nha da banda e chegou a promo-
ver a Lyra Tatuí na Rede Globo.
Inclusive, a entidade “In Música
Instituto Adalto Soares” consta
na internet como  sediada na
Rua José Bonifácio, 900, resi-
dência da atriz em Tatuí.

Na quarta-feira (20), o Jor-
nal Integração recebeu o ofí-
cio 232/2015, encaminhado
por Rodolfo Hessel Fanga-
niello, presidente do Instituto
de Previdência Própria do
Município de Tatuí (Tatuiprev),
onde este pede para se pro-
nunciar a respeito da entrevis-
ta do ex-prefeito Luiz
Gonzaga Vieira de Camargo,
publicada na edição de 16 de

PRESIDENTE DO TATUIPREV
CONTESTA RESPOSTAS DE GONZAGA

maio.
No documento, datado de

19 de maio, e endereçado ao
jornalista José Reiner
Fernandes, editor-chefe deste
semanário, Rodolfo Fanganiello
vem “solicitar uma entrevista
ou espaço para pronunciamen-
to neste jornal, para esclarecer
alguns fatos equivocados e
inverídicos que foram divulga-
dos na edição 1.848 deste in-

formativo, do dia 16 de maio de
2015, sobre o Tatuiprev, na
entrevista com o senhor Luiz
Gonzaga Vieira de Camargo,
ex-prefeito de Tatuí. Certo em
contar com seu espírito públi-
co e democrático, sem mais
para o momento, aproveito o
ensejo para renovar meus vo-
tos de estima e consideração”.
Veja “Carta à Redação” na
página 2 .


