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doado ao Integração.

INSTRUCÇÃO PÚBLICA
Foram nomeadas as professoras d. Georgina Seabra e d.

Célia Teixeira para exercer o cargo de substitutas effectivas
do nosso Grupo Escolar, sendo que a última dellas para
substituir a adjuncta licenciada, professora d. Palmyra Cas-
tanho Flores. Para a vaga de adjuncta do Grupo Escolar “João
Florêncio” desta cidade, em consequência do fallecimento da
saudosa professora d. Maria de Camargo Santos, foi nome-
ada, por decreto do dia 3 do corrente, a professora d. Maria
Oliveira Nogueira, que aqui regia a escola mixta urbana do
“Socego”. E por estes dias, deverão ser nomeadas, em
commissão, para a regência de escolas nesta cidade e
município as professoras d. Hortência de Oliveira, d. Lygia
Vieira de Camargo e d. Alice Godoy Moreira.

FESTA DE SANTA CRUZ
O nosso bom e presado amigo, sr. professor Manoel Vieira

de Camargo, encarregado de promover este anno as festas
em louvor à Santa Cruz, já está trabalhando, sendo de se
esperar que apresente magnífico programma.

ASYLO SÃO LÁZARO
Realizar-se-á solennemente no próximo dia 20 de maio a

bençam da nova imagem de São Lázaro, generosamente
offertada à Igreja do Asylo pela Orchestra “Del Fiol Netto”.
Nesse mesmo dia, serão inauguradas as placas de mármore
collocadas na face principal da Igreja, em homenagem aos
srs. Antonio da Costa Neves e Manoel Guedes Pinto de Mello.
Orará no momento o sr. dr. Laury Minhoto Júnior. Por iniciativa
do sr. Affonso de Arruda Campos, digno vice-presidente da
Sociedade Beneficente dos Morpheticos, a directoria mandou
construir nos fundos da igreja uma Capella-Mor, que será
inaugurada no mesmo dia 20.

PRESIDÊNCIA DO OPERÁRIO
Realizar-se-á hoje, às 14 horas, em segunda e última

convocação – e portanto com o número de sócios que
comparecerem – a eleição para o cargo de presidente do
Operário Futebol Clube, com o fim de preencher a vaga aberta
com a renúncia do sr. Alberto dos Santos.

MAJOR FELISBERTO CARNEIRO
Hoje, ás oito horas da noite, terá lugar a manifestação ao

sr. Felisberto Carneiro, conforme já noticiamos. Os amigos do
homenageado partirão do Largo da Matriz, acompanhados
pela Banda Musical “São Benedicto”, sob a regência do
maestro Alcides Pereira, e que estando hoje escalada para
dar o concerto musical, foi, entretanto, gentilmente cedida
pelo sr. Nicolau Sinisgalli, digno prefeito municipal. O povo
fica convidado para tomar parte nesse acto de justa sympathia.

MODIFICAÇÕES
A Casa Rafino, da acreditada firma commercial “Carlos

Orsi & Cia.”, acaba de dar novos aspectos ao seu armazém,
tornando-o mais commodo e vistoso. Pretendem organizar ali
uma secção de mostruário de seus artigos e productos. Muito
bem.

REVIVENDO UMA COISA BOA
Uma coisa boa que há muito tempo não se via. A

Sociedade Italiana realizará no próximo dia 19, Sabbado de
Alleluia, um magnífico baile “Pé de Anjo”, para casados e
solteiros de todas as idades. Desde já antevemos que será
uma esplêndida noitada.

HORIZONTAIS:
1- (... de Abreu) Um ator –

Expedir – Grande confusão. 2-
Anu – (... Rousseff) Presidente
da República do Brasil – Ele-
mento de composição: bran-
co. 3- Pedra preciosa de cor
vermelha – Exército, Marinha e
Aeronáutica – (... Cortez) Ator já
falecido. 4- Refúgio – Anima-
ção – (... Genro) Ex-governador
do Rio Grande do Sul. 5- ranger
(os dentes) – (... Yashin) Gran-
de goleiro russo.. 6- (Estácio
de ...) O fundador do Rio – Sigla:
ação direta de inconstitu-
cionalidade – (José Reinaldo
...) Político do Maranhão. 7- (Foi
...) Samba de Ari Barroso –
Entusiasmo – Que não é
nodoso. 8- (Fritz ...) O diretor do
filme “Dr. Mabuse” – O jardim
do deserto – O mundo do so-
brenatural. 9- Concepção inte-
lectual – Fraco – Sufixo: tumor.
10- Ocorrência que produz ad-
miração ou surpresa – Provei-
toso – Clima. 11- (... de Janeiro)
Um estado brasileiro – (Rolling
...) Grupo inglês de rock. 12-
Saliente – Filtra, destila –
Esmurrar. 13- Árvore abundan-
te nas ruas do Rio – (Carmen
...) Atriz do filme “Casos da Vida
Privada” – Trio musical brasi-
leiro. 14- Cidade do Iêmen –
Assedia, cerca – (... Regina) A
cantora de “O Mestre-Sala dos
Mares”. 15- Fibra têxtil – Trove-
jar – (Tema de ...) Música do
filme “Doutor Jivago”.

VERTICAIS:
1- (Victor ...) O compositor

chileno de “Te Recuerdo,

HORIZONTAIS: 1- Giovanna,
Viegas. 2- Ciro, Vai, Mali. 3- Apara,
Genro, sem. 4- Zás!, réu, Taim, mó.
5- Igor, licor, Ag. 6- Ao, um, Circe.
7- Miam, Divisão. 8- Oca, ror, OIC,
ora. 9- Queiroz, alas. 10- Adria, bel,
ol, pá. 11- Or, senil, Fred. 12- Oz,
amar, mau, ele. 13- Rês, Dutra,
neném. 14- Icem, Noé, sina. 15-
Marisa, Imprensa.

Amanda” – O assento da bici-
cleta – Fazer-se ouvir como. 2-
Peso financeiro – Sigla da an-
tiga Associação Latino-ameri-
cana de Integração – Ópera de
Verdi. 3- Aumentar – Rodeia
Saturno – Cada artigo de uma
regulamentação. 4- (...
Fernandes) Uma política do Rio
Grande do Sul – (Eliane ...) Uma
atriz. 5- (Como Uma ...) Suces-
so de Lulu Santos e Tim Maia –
Diferença entre o valor do dólar
no mercado oficial e no parale-
lo. 6- Sufixo: coletividade – Pas-
seio – Sigla de Rondônia –
Sigla de um movimento que faz
invasões de terras. 7- Condi-
ção da mulher cuja perda não
dá mais ao marido o direito de
anular o casamento, segundo
o novo Código Civil brasileiro –
Tombar. 8- (... Galvão) Foi mi-
nistro do Supremo Tribunal
Federal – Sufixo: ação, proces-
so mórbido – (Paulo ...) Político
da Bahia. 9- Governantas –
Reforma de caráter financeiro.
10- Arras – Ali – Situado – Rio
da Suíça, afluente do Reno. 11-
Televisão – (José ... do Rego) O
autor de “Menino de Engenho”.
12- O presidente Lula levou
uma, formada pelos seus mi-
nistros, para ver a miséria do
Nordeste – (... Pavan) Um po-
lítico de Santa Catarina. 13-
Relativo a asa – cilindro – Te-
atro de Milão. 14- Pequena
peça de artilharia – Acúmulo
anormal de líquido no orga-
nismo – Atuar. 15- Depósito de
cereais – Adicionar – (Ana ...)
Uma atriz.

VERTICAIS: 1- Graziano,
Amorim. 2- Pago, c.q.d., Zeca. 3-
Ocaso, Mauro, ser. 4- Vir, rui, eira,
mi. 5- Arar, Maria, MD. 6- Nó, el, mor,
sauna. 7- Guia, Roberto. 8- Ave,
Cid, zen, rei. 9- Antonio, Lima. 10-
Virar, via, lá, SP. 11- Oi!, ciclo, unir.
12- Em, mais, Alf, ene. 13- Gás,
grãos, Renan. 14- Além, cor, pele.
15- Simone, Academia.

SINAL GRATUITO DE INTERNET
CHEGA AO MERCADO MUNICIPAL

Foto: Comunicação Tatuí
A Prefeitura de Tatuí informa

que desde o dia 1º de julho, o
Mercado Municipal passou a re-
ceber sinal gratuito de Internet,
que pode ser utilizado pelos co-
merciantes e público que fre-
qüenta o local. O serviço funcio-
na diariamente, das 6 às 22 ho-
ras, com velocidade de 512 mbps
por dispositivo.

Este projeto, desenvolvido
pelo Departamento de
Tecnologia da Informação da
municipalidade, teve início em
2013 e atualmente conta com
oito pontos de acesso: Mercado
Municipal, Paço Municipal, Pra-
ça da Matriz, Praça Martinho
Guedes (Santa), Praça de Ali-
mentação, Praça Paulo Setúbal
(Barão), Praça Ayrton Senna e
Praça do Carroção.

De acordo com o Departa-
mento de Tecnologia da Infor-
mação, hoje mais de mil pesso-
as acessam a Internet diaria-
mente nos locais disponíveis.
Para utilizar o serviço, basta
conectar um aparelho – celular,
computador ou tablet – à rede
“Internet Pública Tatuí”. No pri-
meiro acesso, o usuário é
direcionado a uma página, onde
deve aceitar os termos de uso.
Em seguida, a conexão é libera-
da.

O diretor do departamento,
Juliano Crispim, informa que
dentro do projeto de democrati-
zação da Internet, “estamos tra-
balhando para levar o sinal gra-
tuito a outros pontos do municí-
pio e o próximo local beneficiado
deverá ser o Jardim Santa Rita”.

Mercado “Nilzo Vanni”, novo ponto de Tatuí com sinal gratuito de Internet.

Um total de 436 candidatos
disputa vagas em 36 cursos de
música clássica e popular no
Conservatório de Tatuí. A primei-
ra fase dos testes, para todos os
inscritos, será realizada na se-
gunda e terça-feira, dias 27 e 28
de julho, quando os candidatos
participarão de teste auditivo, de
caráter eliminatório.

Nesta etapa, é verificada a
capacidade de percepção musi-
cal do candidato, sem exigência
de conhecimento teórico prévio.

CANDIDATOS DISPUTAM VAGAS
EM 36 CURSOS DO CONSERVATÓRIO

Os testes serão realizados a
partir das 8h30, na Unidade II do
Conservatório, na Rua São Ben-
to, nº 808. Todos os inscritos
devem comparecer ao local
munidos de documentos pes-
soais, comprovante de paga-
mento da taxa de inscrição e
caneta azul ou preta.

Os candidatos aprovados na
primeira fase serão convocados
para a segunda etapa do pro-
cesso seletivo, com entrevista
para os que não têm conheci-
mento musical ou teste prático.
Todos os aprovados iniciam as
aulas já no segundo semestre
deste ano. O processo seletivo
oferece vagas em nove áreas
diferentes, para candidatos com
e sem conhecimento musical,
de qualquer idade.

Dos 436 habilitados para o
teste auditivo, a maioria é do

Estado de São Paulo, sendo 83
residentes em Tatuí. Mas foram
recebidas inscrições dos Esta-
dos de Alagoas, Amazonas,
Bahia, Ceará, Mato Grosso, Mi-
nas Gerais, Pará, Paraná,
Pernambuco, Rio de Janeiro,
Rondônia e Santa Catarina.

Dentre os 36 cursos ofereci-
dos, os mais procurados são
violão clássico (com 66 candi-
datos inscritos), piano clássico
(com 43 inscritos) e guitarra (46
inscritos). Existe acirrada con-
corrência – proporção de candi-
datos por número de vagas –
nos cursos da área de música
popular. O curso de guitarra, que
oferece duas vagas, tem propor-
ção de 23 candidatos por vaga, e
o curso de canto popular, tam-
bém com duas vagas, tem con-
corrência de 21 candidatos por
vaga.

No próximo mês, a Comuni-
dade de São Roque realiza a
festa em louvor ao padroeiro em
Tatuí. No período de 13 a 16 de
agosto, ocorrerá oração do
Tríduo e celebração de missas
na Capela dedicada ao santo.
Na seqüência, haverá quermes-
se, com venda de doces, salga-
dos e refrigerantes.

Dia 13, às 19h30, a missa
será celebrada pelo padre André
Viana, da Paróquia de São José
Operário. Dia 14, também às
19h30, a missa será celebrada
pelo padre Tarcísio Gomes Lou-
renço, da Paróquia de São Ro-
que, de Campina do Monte Ale-

COMUNIDADE PREPARA
FESTA DE SÃO ROQUE

gre. E no dia 15, às 18 horas, a
missa será celebrada pelo pa-
dre Omar Batista dos Reis, da
Paróquia de Santa Teresinha.

Dia 16, a partir das 8 horas,
haverá procissão, com saída da
Igreja Matriz de Santa Cruz, em
direção a Comunidade de São
Roque. A seguir, acontece mis-
sa na Capela, presidida pelo
padre Marcos Donizetti, da Paró-
quia de Santa Cruz. Às 10 horas,
haverá a tradicional benção aos
animais de estimação, e às 14
horas, ocorrerá leilão de animais
na sede da LM Leilões, no Rodo-
via Antonio Romano Schincariol
(SP-127).


