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TUDO PARA PISCINA NA PAVANELLI
Além da tradicional linha de

materiais de construção, acaba-
mento e cozinhas moduladas, a
Pavanelli Materiais Para Cons-
trução oferece todos os produ-
tos da GENCO, que você precisa
para manter sua piscina. A loja
fica na Avenida Salles Gomes,
195, Tatuí. Fone: (15) 3251-1365.

MASSAS ITALIANAS NO
SELF-SERVICE POR QUILO

Na Trattoria Della Nonna,
de terça-feira a domingo, você
saboreia deliciosa e tradicio-
nal massa italiana no siste-
ma self-service por quilo, além
de ampla mesa de saladas e
entradas, que você encontra
somente nas melhores canti-
nas. Todas estas iguarias são
preparadas com receitas es-
peciais que  somente a famí-
lia Visciglia detém desde sua
vinda da Itália. A casa fica na
Rua 13 de Fevereiro, 565, fone:

Empresas

VESTIBULAR DA FAESB
A Faculdade de Ensino Superior Santa Bárbara (FAESB)
está com uma promoção especial de aniversário. Descon-
to de 30% para o Vestibular 2016 nos cursos de Adminis-
tração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Agronômi-
ca e Sistemas de Informação. Aproveite. A promoção vai
até dia 31 de outubro. Informações contato@faesb.edu.br

ou (15) 3259-3838.

Homenagem ao Maestro Neves:

DENOMINAÇÃO DE RUA
REPERCUTE NA COMUNIDADE

A aprovação por unanimi-
dade na Câmara Municipal de
um projeto de lei que denomina
de “Maestro Antonio Carlos
Neves Campos” o trecho da
Rua São Bento, entre as Ruas
15 de Novembro e Juvenal de
Campos, na região central da
cidade, repercutiu positivamen-
te na comunidade tatuiana.
Muitas pessoas se manifesta-
ram através das redes sociais,
elogiando esta iniciativa. A
propositura de autoria do vere-
ador Antonio Marcos de Abreu
(PP) foi apresentada por su-
gestão do ministro tatuiano
José Celso de Mello Filho, do
Supremo Tribunal Federal
(STF), e aprovada na sessão
de 13 de outubro. O trecho que
receberá o nome do maestro
Neves, falecido em 2013, loca-
liza-se em frente à sede princi-
pal do Conservatório “Dr. Carlos
de Campos” de Tatuí, institui-
ção da qual foi diretor artístico
no período de 1984 a 2008. Ele
começa logo após a rotatória,
na esquina da Rua 15 de No-
vembro, e termina na esquina
da Rua Juvenal de Campos,
onde existe um semáforo.

Este semanário reproduz

Trecho que receberá a denominação de “Maestro Antonio Carlos Neves Campos”.

algumas mensagens de cida-
dãos postadas na Internet so-
bre a homenagem ao maestro.
Cida Medeiros agradece ao
vereador Marquinho e lembra:
“dois anos sem o Maestro Ne-
ves e a Câmara presta home-
nagem, perpetuando seu nome
em frente da escola de música
que tanto amou”. Otávio Faria
acha a homenagem merecida
e justa para “aquele que amou,
além da escola de música,
cada um que a integrava, fosse
aluno, professor, músico ou
funcionário. Maestro Neves,
pessoa ímpar, cuidava e se
preocupava com o bem estar
de todos indistintamente. Na
verdade, não há palavras para
descrever as qualidades como
ser humano do querido e sau-
doso Maestro Neves”. E
complementa: “honrado por ter
trabalhado 14 anos sob a batu-
ta do Maestro Neves”.

As manifestações continu-
am: para a internauta Malu de
Alencar, é uma merecida ho-
menagem, “para quem conhe-
ceu o Maestro Neves, do Con-
servatório de Tatuí”. Daisy Ri-
beiro diz que “o professor Ne-
ves merece todas as homena-
gens, ser humano inesquecí-
vel, um exemplo de pessoa,
saudades muitas!”. A internauta
Maria da Graça Neves escreve
que o maestro era um “ser
humano admirável. Muito me
orgulho de ter feito parte da sua
vida. Saudades. Muitas sau-
dades do amigo de todos os
momentos. Descanse na paz
do Senhor!”.

Em sua gestão como dire-
tor artístico do Conservatório
de Tatuí, o maestro Neves foi
responsável pela implantação
de vários cursos musicais e
profissionalização dos conjun-
tos de música da escola. Na
justificativa do projeto, o verea-
dor Antonio Marcos lembra que
o homenageado escrevia ar-
ranjos para músicos e orques-
tras brasileiras e sua produção
musical no Conservatório foi
intensa, seja como maestro,
pianista ou arranjador. “O
digníssimo maestro elevou esta
instituição ao ‘status’ de maior
e melhor escola de música da
América Latina”, destacou o
parlamentar, que cita ainda o
trabalho de Neves como coor-
denador geral do Festival de
Inverno de Campos do Jordão,
criador do Festival de MPB de
Tatuí e projetista do Programa
de Apoio às Bandas (Pró-Ban-
das) da Secretaria Estadual da
Cultura, dentre outras ativida-
des.

GRUPO DE PERCUSSÃO
REALIZA CONCERTOS
DIDÁTICOS NO CDMCC
Dias 27 de outubro, às 10

horas, e dia 28 de outubro, às
14 horas, no Teatro Procópio
Ferreira, na Rua São Bento, nº
415, o Grupo de Percussão do
Conservatório de Tatuí, coor-
denado por Luís Marcos
Caldana, realiza dois concer-
tos didáticos direcionados a
crianças e adolescentes,
intitulados: “O Universo da
Percussão e Suas Possibili-
dades”. Caldana disse que
estes concertos “tem como
objetivo, além do entretenimen-
to, oferecer às crianças e ado-
lescentes a possibilidade de
conhecer os instrumentos de
percussão, de rica família mu-
sical. Queremos também ce-
lebrar os quarenta anos de fun-
dação do grupo com este pú-
blico especial”.

Para os concertos, com
entrada franca ao público, fo-
ram selecionadas obras de
compositores que contem-

plam todo o universo de instru-
mentos de percussão, como
Garwood Whaley (Interplay
Para Sexteto de Percussão),
John Williams (Double Troble/
Arranjo Jeremy Clark), Terry
O’Mahoney (African Montuno),
Ney Rosauro (Cenas Brasilei-
ras e Mitos Brasileiros),
Mayumaná (Música Para
Mesa) e Robert Anderson
(Moving).

O Grupo de Percussão do
Conservatório de Tatuí é o mais
antigo do gênero no País. Além
de executar clássicos erudi-
tos e populares, o grupo esti-
mula a composição de novas
obras, incentiva a formação
de público nos mais variados
estilos e populariza a percus-
são, agregando característi-
cas performáticas e de dança.
Sua atuação diferenciada con-
solida-o no cenário nacional e
faz dele o pioneiro nesse seg-
mento.

3305-3328. Ao lado funciona
a rotisserie, com massas fres-
cas e molhos especiais e ou-
tros pratos da tradicional co-
zinha italiana.


