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HORIZONTAIS:
1- (... Aprazível) Cidade

paulista – Uma virtude de Jó. 2-
Saudação telefônica – Exten-
são de terreno mais ou menos
profunda sobre a qual corre um
curso de água – Grande mas-
sa de água salgada situada no
interior de um continente. 3-
Marcha para trás – Peixe de
que se extrai filé – Soltar a voz
(o gato). 4- Subornar – Casca.
5- Oferecer – Aparelho para
tecer – Interjeição para cha-
mar. 6- O rio que corta Florença
– Aquele que agride com pala-
vras. 7- Religiosa de determi-
nada ordem, à qual faz votos,
madre, monja – Tintura que se
coloca em ferimentos – Refle-
xão de um som. 8- Diz-se do dia
de trabalho – Animal que corre
aos saltos – O time de futebol,
quando joga mal a recebe. 9-
Forma reduzida de senhor –
Afastar-se – O que dirige uma
universidade. 10- Dar no alvo –
Nome de mulher. 11- Ali – Do-
ença que dá falta de ar: era um
mal de que sofria o escritor
francês Marcel Proust – Irritar,
deixar nervoso. 12- Conjunto
de fenômenos mórbidos que
aparecem na fase final de do-
enças agudas ou crônicas e
anunciam a morte – Cidade do
Paraná. 13- Estação de estra-
da de ferro – Peregrino – Sigla
de um Estado brasileiro. 14-
Abreviatura: altitude – Prefixo:
muito grande – Achar graça.
15- Da ilha de Marajó – (... Se-

HORIZONTAIS:  1- Bahia,
PMDB, rixa. 2- Ufa!, gasolina,
Ag. 3- Lã, delir, Tomé. 4- Bangu,
Tosca. 5- Tonto, petista. 6- Les-
te, Bilac, etc. 7- Alce, Romênia,
ar. 8- Neo, polenta, tri. 9- DF,
faminto, mais. 10- Íon, manto,
carne. 11- Noronha, sarda. 12-
Perón, Dirce. 13- Alho, miolo,
tu. 14- NE, havaiano, eia!. 15-
Alma, após, Simon.

nhor) Jesus Cristo.
VERTICAIS:

1- (... Maciel) Ex-vice-presi-
dente da República – O corpo
principal do avião. 2- O grito
das touradas – Saciado – Uma
consoante da palavra “se-
nhor”. 3- A parte mais dura da
madeira – (Luiz ...) Um joga-
dor de futebol, que atuou na
Copa do Mundo de 1974 –
Falar em público, discursar.
4- É saboreado como prato
principal ou como recheio de
sanduíche – Cidade turística
do Rio Grande do Sul. 5- Exer-
ceu seu direito de voto em
outubro de 2014 – Serviço
Social da Indústria – Sigla do
Tribunal de Justiça. 6- A que
está aqui – Assustar. 7- Ridí-
culo, burlesco – Eta! Sufixo:
tumor. 8- Amarrar – Energia,
valentia – Desejar, escolher.
9- Abreviatura: código – Con-
teúdo de um texto – A mulher
inesquecível de um filme fa-
moso. 10- Ligar (a luz) – (...
Bello) Atriz e comediante, já
falecida. 11- Preposição de
lugar- Rasteiro – Partícula do
átomo com carga elétrica ne-
gativa. 12- Galanteio, corte –
Relativo às ruas da cidade.
13- Modo reduzido do nome
Cristina – Que reage (fem.) –
Sigla do Rio Grande do Sul –
Mesmo – Zelosa, cuidadosa –
Programa social do governo.
15- Trair, enganar – (...-Ne-
gro) Como é também conhe-
cido o time do Flamengo.

VERTICAIS: 1- Bula, Landi,
pena. 2- Afã, telefone, el. 3- Há,
Bosco, nora. 4- Dante, rolha. 5-
Agente, pamonha. 6- Algo,
Roman, ova. 7- Psiu!, Bolinha,
AP. 8- Mor, pimenta, mio. 9- DL,
relento, Dias. 10- Bit, tanto, Sion.
11- Notícia, Carlos. 12- Ramos,
Marco. 13- Este, Tarde, em. 14-
Xá, Catarina, Tio. 15- Água, cri-
se, Juan.

Na próxima quinta-feira, dia
27 de agosto, o projeto
“MudaMundo” chega pela pri-
meira vez a Tatuí, com oficina
de “sensibilização” para pro-
fessores e apresentações tea-
trais para os estudantes da
rede pública do município. Pro-
duzido e executado pela em-
presa Signi, a iniciativa é volta-
da ao resgate de valores em
sala de aula, buscando contri-
buir para a transformação soci-
al tão necessária em nosso
País. As atividades gratuitas
são realizadas pelo Ministério
da Cultura, através da Lei Fe-
deral de Incentivo à Cultura, e
contam com o apoio da Secre-
taria Municipal de Educação.

O MudaMundo tem por ob-
jetivo central disseminar con-
ceitos e valores básicos para a
formação de cidadãos críticos
e comprometidos com suas
comunidades. O projeto é des-
tinado a professores e alunos
das séries iniciais do Ensino
Fundamental de escolas públi-
cas, colaborando tanto para a
educação, quanto para a for-
mação de uma cultura de res-
peito ao próximo, de cuidados
com o meio ambiente e as
cidades onde vivemos.

Baseado no livro homônimo
ao projeto, escrito em forma de
roteiro teatral e que narra quatro
aventuras vividas pelo menino
João para mudar o mundo, a
estrutura do projeto se desdo-
bra na oficina de “sensibilização”
direcionada aos educadores,
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TATUÍ SEDIA PROJETO
“MUDAMUNDO”

com distribuição de kit (com-
posto pelo livro, o caderno de
sugestões para o professor e
um bloco) e apresentação do
teatro MudaMundo para as cri-
anças. O caderno traz ideias de
atividades para desenvolver em
sala de aula, partindo de temas
como inclusão, respeito às di-
ferenças, cooperação e impor-
tância do trabalho em grupo.
Estão ainda reunidas suges-
tões de jogos cooperativos, tra-
balhadas com os personagens
do livro.

“O objetivo da ação é reforçar
a importância do professor como
exemplo de ética para o aluno,
propiciar a discussão de temas

como cidadania, meio ambiente
e bullying, entre outros, além de
discutir sobre o papel da escola
na formação do aluno e a impor-
tância da presença da família na
educação das crianças”, diz a
coordenadora geral do projeto
MudaMundo, Cristiane Oster-
mann.

Para apresentar o teatro
MudaMundo, o grupo teatral
“Cuidado Que Mancha” traz no-
vidades. Com um novo cenário
e novos bonecos, eles contam
as histórias do menino João,
utilizando materiais recicláveis
e naturais. Em Tatuí, as apre-
sentações ocorrerão no Cen-
tro Cultural, na Praça Martinho

Guedes, nº 12, com o teatro às
9 e 15 horas e oficina de
sensibilização às 18h30.

O projeto acontece desde
2006 em diferentes estados
brasileiros e já percorreu 102
cidades, atingindo mais de 63
mil crianças e mais de dez mil
educadores, além de 4.251
escolas municipais e estadu-
ais. Além disso, mais de 259
mil exemplares do livro
MudaMundo já foram doados
para bibliotecas de escolas
públicas. Informações sobre o
projeto MudaMundo podem ser
obtidas através do fone: (51)
3019-3913 ou e-mail: muda
mundo@mudamundo.com.br.

CONJUNTO DA UNICAMP
APRESENTA CONCERTO EM TATUÍ

Na quarta-feira (26), às
20h30, no Teatro “Procópio
Ferreira”, do Conservatório de
Tatuí, o Conjunto de Sopros e
Percussão da Orquestra da
Unicamp e o Jazz Trio reali-
zam um concerto, com entra-
da franca ao público. O reper-
tório traz obras autorais – com-
posições inéditas e arranjos
adaptados para a formação –
de Martin Borislavov Lazarov,
búlgaro naturalizado brasilei-
ro. No programa, estão as obras
“Descendencia”, “Rapsodia
Trakia”, “A Dança do Taurus”,
“Estudo”, “Tricky Dicky”, “Mr.
Gad”, “Sinhô” e “Sonhos”.

Durante o concerto, o trio
composto por Martin Lazarov
(piano), Ricardo Silva Zohyo
(baixo fretless) e Fábio
Bergamini (bateria e percus-
são) recebe os saxofonistas
especialmente convidados
Edmar Pereira, Eduardo Furta-
do e Tiago Miyazaki. Já o Gru-
po de Sopros e Percussão da
Orquestra Sinfônica da
Unicamp é formado por Rogé-
rio Peruchi (flauta), João Carlos
Goehring (oboé), Eduardo
Freitas (clarinete), Francisco

Pianista Martin Lazarov estará na apresentação.

Amstalden (fagote), Bruno
Lopes Demarque (trompa),
Samuel Proença (trompete),
Fernando Orsini Hehl (trombo-
ne), Paulo César da Silva (tuba),
Fernanda Vieira e João Bosco
Stecca (percussão) e Orival
Tarciso Boreli (tímpanos).

Martin Lazarov, nascido em
Plovdiv, na Bulgária, transita
com facilidade entre os estilos
e formações musicais – or-
questras e bandas sinfônicas,
grupos de jazz, formações de
música étnica, bandas de rock
e conjuntos camerísticos. Obo-
ísta e pianista por formação,
sempre manteve um grande
interesse pela escrita orques-
tral e suas variações, procu-
rando uma fusão entre música
popular, erudita de concerto e
folclore da Europa Oriental.

Aula técnica – No mesmo
dia do concerto, às 16 horas,
no salão da Unidade III do Con-
servatório, o trio formado por
Lazarov, Zohyo e Bergamini irá
ministrar aula técnica gratuita,
aberta a qualquer interessado.
Maiores informações sobre a
aula e o concerto são obtidas
pelo fone: (15) 3205-8444.

Na sexta-feira, dia 4 de se-
tembro, o Conservatório “Dr.
Carlos de Campos” de Tatuí irá
oferecer um espetáculo e uma
oficina teatral gratuitas no Salão
Villa-Lobos. As atrações serão
realizadas através do Programa
de Ação Cultural (ProAC) e o
salão localiza-se na Rua São
Bento, nº 415.

O espetáculo intitulado:
“Nada a Fazer: Processos Ab-
surdos Sobre a Espera”, será
apresentado às 19 horas. Ele é
baseado nas rubricas de “Espe-
rando Godot”, de Samuel
Beckett, tem 1h15 de duração e
classificação livre. A encenação
será feita por Lisa Camargo. A
atração foi produzida por profis-
sionais envolvidos no contexto
cultural e artístico de Mairinque e
outros municípios da região

 ESPETÁCULO TEATRAL
metropolitana de Sorocaba. O
trabalho aposta nas fronteiras
entre dança, teatro e performan-
ce, para a construção de uma
dramaturgia.

Neste mesmo dia, às 15
horas, acontecerá uma oficina
teatral, ministrada pela prepa-
radora corporal Evelyn De Marchi,
preferencialmente para atores
ou pessoas com experiência em
artes cênicas. Estão disponíveis
25 vagas e interessados devem
efetuar inscrição prévia pelo e-
mail: eventos@conservatorio
detatui.org.br. Na oficina, que terá
duração de duas horas, Evelyn,
formada pela Escola Internacio-
nal de Mímica Corporal de Lon-
dres, irá demonstrar técnicas uti-
lizadas na preparação de ato-
res.


