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Notícias extraídas com grafia original do “Jornal de Tatuhy”,
de 1º de junho de 1930, através do arquivo de João Padilha,
doado ao Integração.

CALÇAMENTO
Tatuhy vae ser calçada de pedras, segundo o processo

mais moderno, achando-se para isso em estudos um projecto
de lei em discussão na Câmara Municipal. A questão
depende apenas de últimas deliberações, pois segundo
sabemos, o sr. Firmo Vieira de Camargo, digno presidente
daquella edilidade, offereceu gratuitamente  todas as pe-
dras necessárias ao calçamento da cidade. Desse modo,
sua senhoria está constantemente demonstrando que, de
facto, é um chefe que se interessa pelo progresso de nossa
terra. E como garantia de mais esse melhoramento, ahi está
o incançavel trabalhador, que é o sr. Nicolau Sinisgalli,
prefeito municipal, que se recommenda pela honestidade e
energia de suas acções.

FESTA DO DIVINO
Promovida pelo sr. Joaquim Moreira e pela sua exma.

esposa, d. Maria Cabral Moreira, realiza-se hoje, nesta
cidade, a festa do Divino Espírito Santo. Depois da missa
cantada das oito horas, em homenagem ao Divino, os
respectivos festeiros, em frente da casa nº 207 da Rua Santa
Cruz, farão a tradicional distribuição de pães ao povo.

HOJE, BAILE
Mais uma nova alviçareira. O Recreativo vae recomeçar de

hoje a proporcionar brincadeiras de verdade, das 7 às 9, para
salvaguardar os cinemaníacos. Brincadeiras quinzenaes
daquellas que lembram bailes de arromba. Bailes nos quaes
para se tirar uma dama é necessário mergulhar-se na onda
de dançarinos. Portanto, os moços que alisem seus ternos
e as gentis senhorinhas que apromptem aquelles vestidos
bonitos, pois as domingueiras do Recreativo são sempre
animadíssimas, e ainda mais, doravante terão o concurso da
magnífica Orchestra do Joãosinho, que não perde tempo. É
uma marcha sobre a outra. Nossos parabéns ao Júlio Picchi
e seus companheiros de directoria.

NOVAS PLACAS
Por estes dias, serão collocadas as novas placas do

Largo da Beneficiência, que passou a ser chamado “Praça D.
Adelaide B. Guedes”, que representa uma homenagem
prestada pela nossa municipalidade à bemfazeja senhora,
cujo nome está ligado a todos os nossos maiores
emprehendimentos de progresso.

JOGO IMPORTANTE
É esperado nesta cidade, no próximo dia 15, um forte e

homogêneo conjuncto de futebolistas da Capital. São ele-
mentos pertencentes a um clube da 1ª divisão e que vêm jogar
com o nosso XI de Agosto, com o nome de “Bandeirante”.
Será disputada uma bellissima taça, offerecida pela charutaria
Caruzo, com o nome “Corinthians Paulista”, a qual já se acha
exposta em São Paulo, na Rua 15.

SORTE
O Chalet Rio Branco desta cidade vendeu no dia 30 de

maio próximo passado o prêmio de 1:000$000 da Loteria do
Estado de São Paulo ao sr. Pedro José Domingues, residen-
te em Capela do Alto.

HORIZONTAIS:
1- (Sete ...) Atração turística

do Paraná que o lago formado
por Itaipu fez desaparecer –
Após – Africano. 2- Bairro e
morro do Rio – Relativo a obras
como a “Ilíada” ou a “Odisséia”
– (... Gil) Apresentador do SBT.
3- A unidade pela qual se  con-
ta a idade – Vão, fútil – Braço de
rio, navegável. 4- (Estácio de
...) Escola de samba do Rio de
Janeiro – Fica na casa da rou-
pa – O maior prêmio do cine-
ma: já foi atribuído a filmes
como “Titanic” e “Ben Hur”. 5- A
locomotiva o puxa – Tanto. 6-
Sala de festas – Medida de
capacidade – Entre nós. 7-
Pisadela – (... Braga) Uma atriz
– Faz parte da argamassa. 8-
Esta coisa – Palavra ou frase
cifrada – Portanto. 9- Patrão –
Antiga possessão belga –
Muçulmano. 10- Pena – Jogo
de tabuleiro – Jato. 11- Des-
prezível – Em demasia. 12-
Parte subterrânea da casa –
Jantar – Sigla de Pernambuco.
13- Dez vezes cem – Atrevi-
mento – Forma carinhosa de
tratamento. 14- Embarcação
de recreio – Elemento quími-
co, metal radioativo, de símbo-
lo Ra – (... Teixeira) Deputado
Federal por Rio de Janeiro. 15-
Vocal – Grito da torcida no fute-
bol quando o time ganha o
jogo e toca a bola – Lutar, re-
sistir.

VERTICAIS:
1- Por pouco! – Anedota

HORIZONTAIS:  1- Estoque,
eclipse. 2- Miau, FGV, Peru. 3-
Uni, cair, Rabat. 4- Lá, Pontual,
rima. 5- Gênio, seu, sol. 6- Por-
ta, ipê, ré. 7- Farsa, Santana. 8-
Auri, então, coar. 9- Ocasião,
carro. 10- AC, OLP, ponto 11-
Ora, aia, lista. 12- Néri, amian-
to, sr. 13- Irado, Anita, léu. 14-
Belo, avô, este. 15- Ademais,
ordinal.

VERTICAIS:  1- Êmulo, fara-
ônica. 2- Sina, pau, crer. 3- Taí,
gorro, árabe. 4- Ou, Pérsico,
idem. 5- Conta, ala, olá. 6-
Ufania, espiã, oi. 7- Egito, SNI,
ama. 8- Vau, Matão, Iná. 9- Rás,
não, laivo. 10- Cp, leito, pintor.
11- Ler, upa, costa. 12- Irar,
encanto, ei. 13- Púbis, aorta,
LSN. 14- Amor, aro, seta. 15-
Estaleiro, cruel.

rápida – A voz do gato, miado. 2-
A eletrônica foi usada nas elei-
ções de 2014 – O nome cientí-
fico de um fenômeno natural
que causa destruição e mortes
– Soltar a voz (ave). 3- Reflexão
de um som – Amplo – (... por
Cima) Samba de Paulo
Vanzolini, sucesso de Noite
Ilustrada. 4- Contração: “de”
com “a” – Sobe nas noites de
São João, mas é muito perigo-
so porque pode causar quei-
madas e acidentes – Raça de
gado – O (arcaico). 5- Aparelho
indispensável na cozinha – Lin-
guagem baixa. 6- O interior do
país – Música – Metal precioso
que era muito usado na obtura-
ção de dentes. 7- Brinquedo
que gira – Obstáculo – Tempe-
ro que é vedado ao hipertenso.
8- O foco  das atenções – Com-
prido – Nome da personagem
de Giovanna Antonelli na nove-
la “O Clone”. 9- Vazio – Bebida
alcoólica feita de uva – (Tito ...)
Cantor e compositor. 10- Chão
– Irmã do pai – (Sandy e ...)
Irmãos que cantavam juntos.
11- Molusco que produz a péro-
la – Grupo de arbustos. 12-
Gesto, aparência – Dizem que é
o melhor amigo do homem –
Lugar de acesso – Sigla do
Maranhão. 13- Soberano do
antigo Egito – Pele de animal –
(... Ben) Símbolo londrino. 14-
Desmoronar – Capital do Egito
– Personagem de “O Guarani”,
é o índio que amava Ceci. 15-
Olé! – Não verdadeiro – Receio.

No período de 21 a 27 de
setembro, o Conservatório de
Tatuí irá oferecer treze apresen-
tações gratuitas, de 21 grupos
diferentes, dentro da “3ª Sema-
na de Prática de Conjunto”, co-
ordenada pelo professor Max
Eduardo Ferreira. Os concer-
tos acontecem no Auditório da
Unidade 2, na Rua São Bento,
nº 808, e no Teatro “Procópio
Ferreira”, na Rua São Bento, nº
415. Apresentam-se grupos de
choro, metais e de performance
histórica, coros, cameratas, or-
questras e bandas.

A estreia da “Semana de
Prática de Conjunto” será na
segunda-feira (21), às 14 ho-
ras, no Auditório da Unidade 2,
com o Grupo de Choro Jovem,
coordenado pelo professor
Altino Toledo. Nesta mesma
data, às 20h30, no Teatro
“Procópio Ferreira”, é a vez da
Banda Sinfônica Jovem, sob a
regência de José Antonio Pe-
reira.

Na terça-feira (22), às 18
horas, na Unidade 2, apresen-
ta-se o Coro Jovem, sob a re-
gência de Cibele Sabioni. Às
20h30, no Teatro “Procópio
Ferreira”, acontece apresenta-
ção conjunta da Jazz Combo
Jovem e da Big Band Jovem,
coordenadas por Paulo Flores
e Joseval Paes.

Na quarta-feira (23), serão
cinco grupos em três apre-
sentações. O Auditório da
Unidade 2 receberá, às 9 ho-
ras, o Grupo de Performance
Histórica e o Ensemble de

GRUPO DE CHORO SERÁ DESTAQUE
EM APRESENTAÇÕES DO CONSERVATÓRIO

Performance Histórica, coor-
denados por Débora Ribeiro e
João Guilherme Figueiredo.
No mesmo local, às 18 horas,
é a vez do Coro Infantil e do
Coro de Câmara, regidos por
Míriam Cândido e Cibele
Sabioni. E às 20h30, no Tea-
tro “Procópio Ferreira”, sobe
ao palco a Orquestra Sinfôni-
ca Jovem, regida por Juliano
de Arruda Campos.

Na quinta-feira (24) às 18
horas, no Auditório da Unida-
de 2, apresentam-se as
Cameratas Infantojuvenil, Ju-
venil e Jovem de Violões, com
a maestrina Márcia Braga. Às
20h30, no Teatro “Procópio
Ferreira”, haverá apresenta-
ção do Grupo de Saxofones e
Conjunto de Metais, coorde-
nados por Marcos Pedroso e
Edmilson Baía.

Na sexta-feira (25), às
20h30, no Teatro “Procópio
Ferreira”, é a vez do Grupo de
Percussão Jovem, coordena-
do por Agnaldo Silva. No sába-
do (26), a partir das 10 horas,
no mesmo local, apresentam-
se a Orquestra de Cordas Ju-
venil, com a regência de Dario
Sotelo, e as Bandas Infantil e
Infantojuvenil, coordenadas por
Marco Antonio Almeida Júnior.

A 3ª edição da “Semana de
Prática de Conjunto” será en-
cerrada no domingo (27), às 11
horas, com o concerto das Or-
questras de Cordas Infantil e
Infantojuvenil, sob a regência
de Eduardo Augusto e Daniel
Lazala.

ESPETÁCULO UNE MÚSICA
E HISTÓRIA DO BRASIL

Dias 19 e 20 de setembro,
às 20h30, no Teatro “Procópio
Ferreira”, em Tatuí, ocorre a
apresentação do espetáculo
“Eu Te Amo Meu Brasil”, com
entrada gratuita ao público. A
peça, concebida pelo premia-
do escritor e dramaturgo Atilio
Bari, acompanha o cotidiano
de Tuco, um garoto de família
comum, de classe média, seus
colegas de escola, namorada
e professores, tendo como
ambiente narrativo a história
recente do Brasil e as transfor-
mações ocorridas no País a
partir da década de 1960.

A narrativa tem início em
1960 e termina nos dias atu-
ais, ao som das músicas
marcantes de cada período, de
Celly Campello, Geraldo
Vandré, Elis Regina, Beatles,

Foto: Divulgação/Conservatório de Tatuí

chegando até a época contem-
porânea, com Charlie Brown
Jr. O elenco é formado por
Flávio Guarnieri, Maira Cardo-
so, Lúcio Dicetaro, Sabrina
Lavelle e Wagner Vaz, com a
direção de Atílio Bari. A comé-
dia musical é indicada para
maiores de 12 anos. Maiores
informações sobre o espetá-
culo são obtidas pelo fone: (15)
3205-8444.

MAESTRO SOTELO REGE
BANDA SINFÔNICA DO

CONSERVATÓRIO

Na próxima quinta-feira (10),
às 20h30, no Teatro “Procópio
Ferreira”, a Banda Sinfônica do
Conservatório de Tatuí realiza
o primeiro concerto deste se-
mestre, com a regência de
Dario Sotelo. Na apresenta-
ção, serão executadas obras
de Otto Schwarz (“Cape Horn –
Trompa e Banda”), Jan Van der
Roost (“Volcano - Poema Sin-
fônico”), Alfred Reed (“Segun-
da Sinfonia”, em três movimen-
tos) e Richard Wagner (“Aber-
tura dos Mestres Cantores”,
com transcrição de Mark
Hindsley).

O destaque é a peça “Cape
Horn”, de Schwarz, que terá
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participação especial do
trompista Rafael Proença, tam-
bém professor do Conservató-
rio de Tatuí. Proença iniciou
seus conhecimentos musicais
aos cinco anos, com o avô
Francisco Pastori e o pai
Valdomiro Proença. Aos nove
anos, ingressou no Conserva-
tório, com o professor Joel
Bernardes Pereira, formando-
se em 1999, na classe dirigida
pelo professor Luiz Garcia
Junior. Os ingressos para o
concerto custam doze reais
(meia entrada por seis reais) e
são vendidos na bilheteria do
teatro, na Rua São Bento, nº
415.


