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RESTAURANTE
EM FAMILIA

Prato feito - marmitas
marmitex a partir de

AV. SALLES GOMES, 275

(Não cobramos taxa na área central)

DISK ENTREGA
 3251-3044 - 9.9789-3553

 R$

8,49

HORIZONTAIS: 1- Quedas,
pós, afro. 2- Urca, épico, Raul.
3- Ano, frívolo, ria. 4- Sá, botão,
Oscar. 5- Vagão, tão. 6- Salão,
litro, cá. 7- Pisão, Sonia, cal. 8-
isto, senha, pois. 9- amo,
Congo, mouro. 10- Dó, gamão,
jorro. 11- Vil, muito. 12- Porão,
janta, PE. 13- Mil, ousadia, bem.
14- Iate, rádio, Miro. 15- Oral,
olé, reagir.

VERTICAIS:  1- Quase, pia-
da, mio. 2- Urna, sismo, piar. 3-
Eco, vasto, volta. 4- Da, balão,
gir, el. 5- Fogão, calão. 6- Ser-
tão, som, ouro. 7- Pião, senão,
sal. 8- Pivô, longo, Jade. 9-
Oco, vinho, Madi. 10- Solo, tia,
Júnior. 11- Ostra, moita. 12- Ar,
cão, porta, MA. 13- Faraó, cou-
ro, Big. 14- Ruir, Cairo, Peri. 15-
Olá, falso, temor.

HORIZONTAIS:
1- Outra vez! – Plano de uma

obra ou projeto – Abreviatura:
coronel. 2- (... Mesquita) Um
apresentador de programa de
TV – Membrana do olho – Sem
miolo, sem consistência. 3-
Esperteza – Que tem precon-
ceito de cor. 4- Fêmea do ele-
fante, no Sri Lanka – servo. 5-
Órgão de espionagem dos
Estados Unidos – Esforço,
empenho – Parte amarelo-
alaranjado e mais nutritiva do
ovo. 6- Abreviatura: hectare – A
voz do cão – Sentimento de
estima e/ou solidariedade. 7-
Grande medo, pavor – O pivô
da Guerra de Tróia. 8- Antiga
moeda de prata do Brasil, no
valor de 320 réis – Poesia de 14
versos que tem em geral um
“fecho de ouro”. 9- A voz da
ovelha – Lista, traço. 10- Movi-
mento da cabeça, dos olhos ou
das mãos, para exprimir
ideias, gesto, sinal – Animal de
pele muito apreciada – Sigla
do Ceará. 11- De pouca profun-
didade – Medo, temor – O perí-
odo de tempo que conta nor-
malmente para o pagamento
de salários. 12- Competição
de barcos – Pouco vulgar,
incomum. 13- Porco-do-mato,
queixada – O que a abelha re-
tira da flor. 14- Nome reduzido
dos Jogos Pan-Americanos –
Assunto – Um jogo de habilida-
de, praticado com taco e bolas
de marfim. 15- (As Vinhas da ...)

Romance de Joahn Steinbeck
– (... Quércia) Um político que já
foi governador de São Paulo –
Fileira.

VERTICAIS:
1- Biscoito – Lugar onde se

bebe – Um órgão de investiga-
ção parlamentar. 2- O país de
origem de Giuseppe Garibaldi
– Caça muito apreciada – Rio da
Suíça. 3- Pássaro de canto muito
harmonioso – A Terra de Canaã.
4- Anchieta, Dutra ou Fernão
Dias – Descendente dos anti-
gos romanos. 5- Interjeição para
animar – Condenado aos infer-
nos – Culto, cerimonial. 6- (...
pra Contrariar) Um grupo de
pagode – Descrente – Conser-
var, guardar na memória. 7- Tin-
tura usada em caso de contu-
sões – Hortaliça. 8- Interjeição
de dor – Outra tintura – Buraco
de peixe – Craque. 9- Incorreto –
Pequeno sino. 10- A voz do gato
– É oferecida aos fiéis na comu-
nhão – A primeira consoante.
11- Aversão – O meio, o âmago
– Programa social do governo.
12- Como os apresentadores
chamam as pessoas do auditó-
rio, em geral – Lista. 13- Porção
de cabelo que se deixa crescer
nos lados do rosto: fazia parte
do visual de Elvis Presley – Blu-
sa de lã. 14- Sigla da Empresa
Brasileira de Correios e Telé-
grafos – Macaco – Trigo ou mi-
lho. 15- Discurso laudatório –
Ora! – Perda da honra, descré-
dito.

NOTAS E NOTÍCIAS
JANTAR BENEFICENTE

Neste sábado (12), às 20 horas, o Lions Clube de Tatuí
realiza um jantar beneficente, em prol do Recanto do Bom
Velhinho, com sorteio de brindes. O ingresso custa R$ 25,00
e o cardápio é composto por arroz, tutu de feijão e lagarto ao
molho madeira.

NOVAS EXPOSIÇÕES
A partir desta sexta-feira (11), às 19 horas, duas novas

exposições entram em cartaz no Museu Paulo Setúbal. Uma
delas é “Acordança”, com obras de Lúcia Neto. A outra é
“Lupa”, um projeto desenvolvido por Lúcia Neto, que envolve
pessoas com deficiência visual. A curadoria é de Hélio
Schonmann. O museu localiza-se na Praça Manoel Guedes,
nº 98.  

ETEC DE PORTAS ABERTAS
No período de 6 a 8 de outubro, a ETEC Sales Gomes

realiza a “4ª EPA – ETEC de Portas Abertas”, com entrada
franca. O objetivo é mostrar à comunidade os trabalhos
desenvolvidos na unidade de ensino, através de apresenta-
ções de projetos, feira de Ciências, mini-cursos e palestras.
Mais informações estão disponíveis no site:
www.salesgomes.com.br.

APRESENTAÇÃO GRATUITA
Na quarta-feira (23), a partir das 9 horas, o Grupo de

Performance Histórica Jovem e o Ensemble de Performance
Histórica do Conservatório de Tatuí irão se apresentar gratui-
tamente. O concerto ocorre no auditório da Unidade 3, na Rua
São Bento, nº 412, sob coordenação dos professores Débora
Ribeiro e João Guilherme Figueiredo.

MOSTRA DE CINEMA HOLANDÊS
O Sesi de Tatuí prossegue em setembro com a “Mostra de

Cinema Holandês”. Um dos destaques da programação é
“Irmãs Gêmeas”, filme indicado ao Oscar 2004, que será
exibido dia 30, às 19h30, além de “Shouf Shouf Habibi!” e
“Sopa de Sapo”, inéditos no Brasil. O evento segue até o dia
8 de outubro. A entrada é gratuita. O Sesi localiza-se na
Avenida Júlio de Mesquita Filho, s/nº, Vila Dr. Laurindo.

NOITE DA PIZZA
O Rotaract Club de Tatuí irá promover no próximo sábado,

19 de setembro, a “14ª Noite da Pizza”. As pizzas vendidas
poderão ser retiradas das 19 às 21 horas, na sede do Rotary
Club, localizada na Rua Santa Terezinha, nº 71. O dinheiro
arrecadado será investido nas obras sociais e projetos do
Rotaract Club.

PRIMAVERA DOS MUSEUS
No período de 22 a 24 de setembro, o Museu Paulo

Setúbal recebe a “9ª Primavera dos Museus”, evento com
enfoque na cultura indígena. Na terça-feira (22), às 14 horas,
ocorrerá a exibição de um vídeo sobre a memória indígena. Na
quarta-feira (23), serão narradas histórias com foco indígena.
E na quinta-feira (24), às 14 horas, será exibido mais um filme
com a mesma temática. A entrada é franca ao público.

MUSICAL COM FLÁVIO GUARNIERI
No próximo sábado (19) e domingo (20), a comédia

musical “Eu te amo Meu Brasil” é atração no Teatro Procópio
Ferreira, do Conservatório de Tatuí. O espetáculo será ence-
nado às 20h30, com entrada franca nas duas apresentações.
No elenco, estão os atores Flávio Guarnieri, Maira Cardoso
e Lucio Dicetaro, dentre outros.

Notas extraídas com grafia original do “Jornal de Tatuhy”,
de 15 de junho de 1930, através do arquivo de João Padilha,
doado ao Integração.

MESA DA IRMANDADE
DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO

Hoje, às 10 horas da manhã, após os actos religiosos da
segunda Missa, tomarão posse dos cargos para os quaes
foram eleitos os novos integrantes da Mesa da Irmandade do
Santíssimo Sacramento da nossa Matriz, que são os srs.
professor Nicanor de Paula Arruda (presidente), Virgílio de
Campos (vice-presidente), Flávio Hoffmann (1º secretário),
João Cassemiro (2º secretário), Benedicto Vidal da Costa
(thesoureiro), João B. de Moura (procurador), Alfredo Falconi
(zelador) e José Victorino Dias, pharmaceutico José Avaloni,
Yllidio de Campos e Antonio Nunes Oliveira (conselheiros).

CINE-THEATRO SÃO MARTINHO
Reabre-se hoje esta casa de diversões, sob a direcção da

empreza Avelino Machado & Cia., apresentando em matineé
os films “Meu Bebê” e “Rosa de Montmartre”. À noite, será
exhibida a super-máxima “Cyrano de Bergerac”.

DR. CHICHORRO NETTO
Notícias chegadas de Curityba, Paraná, nos communicam

que o dr. Joaquim Procópio Pinto Chichorro Netto, que aqui foi
por algum tempo promotor público, acaba de ser nomeado 1º
supplente do Juiz de Direito da Comarca de Rio Negro,
daquelle Estado. Ao novo magistrado, que é genro do sr. José
de Medeiros, funccionario municipal aqui residente, enviamos
os nossos parabéns pela brilhante ascenção.

APRESENTAÇÃO
Nosso amigo, sr. major Affonso de Arruda Campos, deu-

nos o prazer da apresentação do novo médico aqui domiciliado,
dr. Vicente Sinisgalli, formado pela Faculdade de Medicina de
Nápoles, que teve seu diploma revalidado pela Faculdade de
Medicina da Bahia.

NASCIMENTO
Mais uma creança veio alegrar o lar do sr. José de

Medeiros Filho, funccionario municipal nesta cidade, e de sua
exma. esposa, nascido a 4 deste mez e que vae se chamar
Quirino. O pequerrucho é neto do operoso fiscal da nossa
Câmara, sr. José de Medeiros, e sobrinho do auxiliar das
nossas officinas, Dirceu de Medeiros.

PELA POLÍCIA
Foi exonerado a pedido do cargo de escrivão da delegacia

de polícia desta cidade o sr. Fernando Paes, sendo nomeado
para o substituir o sr. Jarbas Sobral, que já está em exercício.

OUTRO BAILE
Gostaram do último e estrepitoso baile do Recreativo?

Diante do successo alcançado na abertura da temporada
dançante, alguns rapazes resolveram não deixar em branco
o domingo de hoje, promovendo, com a cooperação da
moçada divertida, e o concurso da aplaudida Orchestra Del
Fiol, mais uma brincadeira retumbante, que terá início às 7
horas.

TRIO OPUS LANÇA
CD “DIVERTIMENTOS”

Foto: Christian Maldonado

Dia 26 de setembro, a partir
das 19 horas, no auditório da
Unidade 2 do Conservatório de
Tatuí, na Rua São Bento, nº
808, o “Trio Opus 12”, formado
pelos violonistas Paulo Porto
Alegre, Daniel Murray e
Chrystian Dozza, realiza o lan-
çamento do CD “Divertimen-
tos”, com um recital aberto ao
público.

O trio foi contemplado no
Programa de Ação Cultural
(ProAC) de 2014, para a grava-
ção deste disco inédito de mú-
sica instrumental, com um re-
pertório contemporâneo de com-
positores violonistas brasileiros
nascidos na década de 1950,
como Sérgio Assad, Paulo
Bellinati, Marco Pereira e Paulo
Porto Alegre. Esses composi-
tores tiveram uma formação eru-
dita e popular, que os notabili-

zou como os mais importantes
de sua geração, com uma nova
ótica para a música instrumen-
tal brasileira.

Reconhecido como um dos
mais importantes grupos
violonísticos brasileiros da atu-
alidade, o Trio Opus 12 foi fun-
dado no ano de 1977 e era
originalmente composto por
Paulo Porto Alegre, Oscar
Ferreira de Souza e Clemer
Andreotti. Realizou concertos
por todo o Brasil, conquistan-
do uma plateia numerosa. Em
1982, gravou seu primeiro LP,
“Trio Opus 12”, com obras ori-
ginais para trio de alaúdes e
peças do período clássico e
moderno, reeditado no formato
digital em 2013.  Em 2006,
gravou o CD “Retratos de
Radamés”, com patrocínio da
Petrobrás Cultural.
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