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SESI EXIBE FILMES
VENCEDORES DO
PRÊMIO FIESP DE CINEMA
O Cat-Sesi “Wilson
Sampaio” de Tatuí exibe sete
filmes vencedores do “11º Prêmio Fiesp/Sesi-SP de Cinema”, com entrada franca ao
público, que poderá assistir
grandes obras do cinema nacional, produzidas em 2014. Os
ingressos devem ser retirados
no Sesi, na Avenida Júlio de
Mesquita Filho, s/nº, Vila Dr.
Laurindo, uma hora antes do
início das sessões.
A programação tem início
nesta quinta-feira (15), às
19h30, com o filme “Trinta”,
drama biográfico dirigido por
Paulo Machline, que conta a
história do carnavalesco
Joãosinho Trinta (1933-2011),
interpretado por Matheus
Nachtergaele. O filme venceu
as categorias melhor ator e
direção de arte.
Dia 22 de outubro, às 19h30,
será exibido o filme “Confia em
Mim”, drama com direção de
Michel Tikhomiroff, que conta
a história de Mari (Fernanda
Machado). Ela deseja abrir seu
próprio restaurante, até que um
dia conhece Caio (Mateus
Solano), um sujeito simpático
que permite a realização deste
sonho. Mas a partir deste momento, Mari percebe que nem
tudo é tão simples assim. O
filme venceu as categorias de
melhor fotografia e montagem.
Dia 29 de outubro, às 19h30,
é a vez do filme “Democracia
em Preto e Branco”,
documentário dirigido por
Pedro Asbeg. O filme mostra
como a música, o esporte e a
política se encontraram para
mudar o rumo da história do
País a partir de 1982, quando
aconteceu a implantação da
chamada
“Democracia
Corintiana” no Corinthians
Paulista, liderada por diversos
jogadores, como Sócrates,
Casagrande e outros. A obra
venceu a categoria de melhor
documentário.
Dia 5 de novembro, às
19h30, serão exibidos dois filmes: “O Menino Que Sabia
Voar”, animação com a direção de Douglas Alves Ferreira,
que venceu a categoria de
melhor curta-metragem, e
“Hoje Eu Quero Voltar Sozinho”, romance dirigido por
Daniel Ribeiro, vencedor da
categoria de melhor diretor. O

primeiro filme traz a história de
um menino de sete anos que
está em coma, mas a situação
não afeta seu espírito infantil,
que vive grandes aventuras. O
segundo conta a história de
Leonardo (Guilherme Lobo), um
adolescente cego que tenta
lidar com a mãe superprotetora
e busca sua independência.
Dia 12 de novembro, às
19h30, será exibido o filme
“Uma Dose Violenta de Qualquer Coisa”, drama dirigido por
Gustavo Galvão, com as histórias de Pedro (Vinícius Ferreira)
e Lucas (Marat Descartes).
Com pouco mais de 30 anos,
eles pegam a estrada e levam
apenas a roupa do corpo. Após
se conhecerem em uma lanchonete, os dois passam a
viajar juntos pelo interior do
Brasil, em busca de “uma dose
violenta de qualquer coisa”. O
filme venceu a categoria de
melhor ator coadjuvante.
Dia 19 de novembro, às
19h30, encerrando a mostra,
será exibido o filme “Entre Nós”,
drama dirigido por Paulo Morelli.
Sete jovens amigos escritores
viajam para uma casa de campo, a fim de celebrar a publicação do primeiro livro do grupo.
Lá eles escrevem cartas para
serem abertas dez anos depois. A viagem acaba em tragédia, com a morte de um dos
amigos. Mesmo assim, eles
se reúnem após uma década
para ler as cartas. O filme venceu a categoria de melhor trilha sonora.
Para essa edição do “Prêmio Fiesp/Sesi de Cinema”,
foram avaliadas 121 produções
– 73 longas de ficção, quatro
animações, 36 documentários
e oito curtas – que concorreram em treze categorias. Além
de valorizar e incentivar a produção cinematográfica nacional, a mostra no Sesi de Tatuí
tem como objetivo facilitar o
acesso à cultura e formar novos públicos no segmento cinematográfico. Maiores informações podem ser obtidas
pelo fone: (15) 3205-7946.

FESTA EM LOUVOR
A SÃO FREI GALVÃO
De 17 a 25 de outubro, na
Igreja de São Frei Galvão, no
Jardim Santa Rita de Cássia, a
comunidade católica deste bairro realiza a Festa em Louvor ao
primeiro santo brasileiro. De 17
a 24, 19h30, haverá a Novena.
No dia 25 de outubro, 8 horas,
será celebrada missa pelo bispo Dom Gorgônio Alves da
Encarnação Neto. Em seguida
procissão e leilão de prendas e

a 2ª Cavalgada. Os cavaleiros
saem da Igreja São Frei Galvão
e segue ao Jardim Gramado,
com a Imagem Peregrina de
Nossa Senhora Aparecida, que
virá direto do Santuário Nacional de Aparecida (SP). Durante
todos os dias serão distribuídas as milagrosas pílulas de
São Frei Galvão. O trabalho
será coordenado pelo padre
Francisco Roberto Silva.

Notas extraídas com grafia original do “Jornal de Tatuhy”,
de 13 de julho de 1930, através do arquivo de João Padilha,
doado ao Integração.
CRUZ AZUL
Os srs. Sílvio Azevedo, Jarbas Sobral, Antonio Pereira
Fiúza e João Padilha, membros da commissão organizadora
da festa theatral em prol da “Cruz Azul” de São Paulo,
annunciam que será posta em ensaios, por estes dias, uma
interessante comédia da lavra do sr. Octavio Azevedo (Bimbo)
e vários números de variedades, que constituirão um
espectaculo digno de ser apreciado. Em benefício da mesma
Cruz Azul, já foram promovidos bailes no O.F.C. e Clube
Recreativo.
BOA NOTÍCIA
Deverá chegar amanhã a esta cidade um emissário da
Secretaria da Agricultura, para ver um terreno na Cruz do
Cedro, que a Municipalidade offerece ao governo, para campo
de experiência e selecção de sementes algodoeiras. Manda
a verdade que se diga, nunca tivemos um Secretário da
Agricultura como o dr. Fernando Costa. Espírito prático e
emprehendedor, abandonou theorias abstractas, para realizar de facto. E assim, encontrando s. excia. a Câmara
Municipal de Tatuhy empenhada para augmentar a producção
agrícola do município, deu-lhe mão forte, ou melhor, acceitou
a coadjuvação da Municipalidade e resolveu dotar Tatuhy de
uma estação experimental de algodão. A occasião é excellente
para dar incremento à lavoura algodoeira no município, não só
pela boa vontade da Câmara e do dr. Secretário da Agricultura,
como também porque está havendo animação por parte da
população rural, em prol dessa lavoura, à vista da qualidade
obtida na safra actual e da boa média de producção por
alqueire. Não será demais lembrar, como forma de incentivo,
que há annos passados, quando era intensa entre nós a
lavoura algodoeira, Tatuhy viveu os seus melhores dias. O
emissário da Secretaria da Agricultura não só irá ver o terreno
da Cruz do Cedro, como também gratuitamente exhibirá
amanhã à noite um film sobre cultura do algodão e fará ainda
uma palestra acerca do mesmo assumpto.
ALUMNOS UNIFORMIZADOS
Graças aos esforços da inspectoria deste districto e
trabalho sempre valioso da directoria e do corpo escolar
docente do nosso grupo escolar, os seus alumnos já estão
uniformizados, em grande parte, sendo agradável notar-se o
bando gárrulo de meninas que, todas as tardes, deixa o prédio
da praça “Júlio Prestes” dentro daquela roupagem que
reccomenda o nosso título de povo progressista. Esta folha
felicita a todos que contribuíram para que mais um melhoramento fosse feito nesta cidade e envia aos srs. paes os seus
cumprimentos, fazendo votos para que sempre possam
auxiliar as boas iniciativas deste modelar estabelecimento de
ensino, que tem o nome do inesquecível sábio tatuhyano
“João Florêncio”.
BAR SÃO MARTINHO
Inaugurou-se no sabbado passado este bar, no Theatro
São Martinho, de propriedade dos srs. Campos Sobrinho &
C.. O novo bar, que prima pelo absoluto asseio, caprichosa
installação e variado sortimento, merece a visita dos cavalheiros e exmas. famílias.
DIPLOMA
Rendendo um preito de justiça aos méritos do esforçado
agricultor desta cidade, sr. João Caldararo, a Casa Germano
Rosso, do Rio de Janeiro, acaba de conferir àquelle nosso
amigo um honroso diploma de cultivador de fumo, que foi
obtido na exposição do centenário. Nosso parabéns ao sr.
Caldararo.
ANNIVERSARIOS
Fez annos no dia 8 o sr. professor Eulálio de Arruda Mello,
director do nosso grupo escolar “João Florêncio” e lente da
Escola de Commercio “Juvenal de Campos”. Dia 16,
commemora seu anniversario o sr. João Del Fiol, chefe da
acreditada Alfaiataria Del Fiol, desta cidade.

NOTAS E NOTÍCIAS
PEÇA TEATRAL NO MUSEU
Neste sábado (17), 15 horas, no Museu Histórico Paulo
Setúbal, a Cia. Teatral Exodus Art’s apresenta a peça “A
História é uma Istória”, de Millôr Fernandes. Menores de 14
anos só podem assistir aos espetáculo acompanhados pelos
pais. O Museu fica na Praça Manoel Guedes, 98, no Centro.

TREINAMENTO DE SEGURANÇA PARA
SALÃO DE BELEZA
Dia 19 de outubro, 17h30, a Associação Comercial de
Tatuí realiza treinamento de segurança para profissionais de
salão de beleza. O curso visa a identificação dos perigos da
atividade e controle dos riscos. A participação custa R$
30,00. Mais informações na Rua 15 de Novembro, 491, 1º
andar.

FESTA DA PADROEIRA
De 28 de novembro a 8 de dezembro, a comunidade
católica realiza a festa de Nossa Senhora da Conceição,
padroeira de Tatuí. A iniciativa é do Santuário Diocesano de
Nossa Senhora da Conceição. Estão na programação celebrações de missas, novenas e shows e praça de alimentação
na Praça da Matriz.

AÇÃO ENTRE AMIGOS
NO SANTA CRUZ
Dia 5 de dezembro, 19 horas, a Paróquia Santa Cruz
realiza no Salão Paroquial, uma Ação Entre Amigos.. A
premiação será para os quatro primeiros prêmios. Mais
informações pelo telefone: (15) 3251-4088.

PALESTRA
SOBRE VENDAS

RESTAURANTE
EM FAMILIA
Prato feito - marmitas
marmitex a partir de

Dia 29 de outubro, 19h30, haverá uma palestra sobre
vendas no Sindicato Rural Patronal, na Rua 11 de Agosto,
1375. A promoção é da Associação Comercial. O palestrante
será Edelcio Fochi, especialista em vendas e marketing.
Mais informações: (15) 3305-6123.

R$

8,49
DISK ENTREGA

3251-3044 - 9.9789-3553
(Não cobramos taxa na área central)

AV. SALLES GOMES, 275
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HORIZONTAIS:
1- A segunda cidade do
Iraque em importância – (Tio
...) Outro nome do país que
liderou a ofensiva contra o
Iraque
–
Disfarce
de
sequestrador. 2- (... Cassol)
Senador por Rondônia – Jornal que circula todos os dias –
Fato. 3- Ali – Animal usado pelos aliados para detectar minas no mar – Semelhante. 4Barulho – Cena de ciúme. 5Título de soberano muçulmano – Divindade do candomblé.
6- Aspecto – (...-culpa) Admissão da responsabilidade – Cidade cearense. 7- Lazer – Um
alvo dos atentados praticados
pelos traficantes – Seja! 8- Decifrar – O que governa o Brasil
é o PT – Relação. 9- De outro
modo – Conseguido com dificuldade – Brando. 10- (... Lanka)
Nome atual do antigo Ceilão –
(Yoko ...) Viúva de John Lennon
– Costura. 11- Nome de mulher – Arma usada pelos russos para ataques na Síria. 12(... Faro) Apresentador de TV –
Cidade paulista. 13- Pronome
masculino – País cuja seleção
de futebol foi dirigida pelo técnico brasileiro Luiz Felipe
Scolari – Sigla: Pronto Socorro.
14- (... Caymmi) Cantora brasileira – Rapar – Porém 15- Existe no solo do deserto e nas
praias – Norma escrita – (...
Garibaldi) Nome de uma personagem histórica.
VERTICAIS:
1- (Olavo ...) Poeta brasileiro – (poético) Perfume – Animal
de regiões muito frias. 2- (...

Gardner) Foi uma atriz norteamericana do cinema clássico de
Hollywood – (... Valença) Intérprete e autor de “Coração Bobo”
– Casa imponente, de família
antiga. 3- Isolado – (Tony ...)
Um primeiro-ministro britânico – Organização brasileira
dedicada ao desenvolvimento
do Nordeste. 4- (... Mantega)
Foi ministro da Fazenda – Acreditar – Grito de dor. 5- (... Lutz)
Instituto de pesquisas científicas de São Paulo – Um príncipe da Inglaterra. 6- O que
Madagascar é – Ave brasileira:
zabelê – (... Stravinski) O autor
do bailado “O Pássaro de Fogo”.
7- Interjeição: repugnância –
Soco – Vocal. 8- (... Barroso) O
compositor de “Aquarela do
Brasil” – Cílio – Sigla do Tribunal Superior Eleitoral. 9- A sigla
do ministério da Cultura– Circunscrito, limitado – Índio brasileiro. 10- Estado americano
– Decorrido, passado – Feiticeira. 11- Mamífero que tem o
corpo coberto de espinhos –
Instrumento musical de cordas. 12- Sigla do Acre –
Malacacheta – Uma cidade do
norte do Iraque. 13- Índio da
Bahia – (Marcelo ...) O sacerdote que celebra missas todos os domingos pela Rede
Globo – Nota musical. 14Gasta – O esporte dp técnico
Bernardinho – (... Nixon) Foi
primeira-dama dos Estados
Unidos. 15- (Émile ...) O autor
do romance “Germinal” – Do
Paraíba ou do Jequitinhonha –
(Ronaldo ...) Deputado Federal por Alagoas.

SOLUÇÃO DAS CRUZADAS: 10/10/2015 - (A.M.)
HORIZONTAIS: 1- Bombardeio,
mear. 2- Ela, cauda, Vasco. 3- Bê,
PR, Ápis, a.m. 4- Mattar, Os, Lia. 5Navio, agrária. 6- Canal, Sue, dom.
7- Oral, colono, apá. 8- UD, Ipem,
reso, RR. 9- Rod, amargo, cear. 10Eis, Lee, curdo. 11- Turquia, pólio.
12- Lis, us., Laerte. 13- Ag, miar, Ur,
Zé. 14- Ordem, Aaron, nem. 15Seis, corintiano.

VERTICAIS: 1- Bebê, couro,
Laos. 2- Olé!, nardo, Tigre. 3- Má,
mana, Deus, Di. 4- Javali, ir, mês. 5AC, Til, Pasquim. 6- Rapto, cem,
USA. 7- Dura, somali, Rao. 8- Ed,
Raul, real, ar. 9- IAA, George, auri.
10- Por, neo, Perón. 11- Visados,
cor, NT. 12- Mas, RO, oculto. 13- ES,
Lima, Erie, na. 14- Acaia, prado,
zen. 15- Roma, carro, remo.

