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KEDAÇ40 E OFICINAS: 

Rua Joaquim Nabuco, 56 — V. Balan — Fone: 63-2716 

DEPARTAMENJ.0 COMERCIAL: 

Rua XV de Novembro, $ 9 — Centro — Fone: 63-3316 

22 PÁGINAS — 3 CADERNOS 

Preço: Cr$ 50,00 

DE SANTA BARBARA 

COMBUSTÍVEIS COM NOVOS PREÇOS 

O CNP autorizou desde a zero hora 
de hoje um novo reajuste nos preços dos 
derivados de petróleo e álcool hidratado. 
O novo aumento foi da ordem de 3',y, ele
vando a gasolina para crS 177,00 o litro e 
o diesel para cr$ 89,30. Já o álcool hidra
tado subiu para cr$ 133,00 o litro. So

bre esses preços falta acrescentar o I W . 

ANO VI SANTA BARBARA D'OESTE QUINTA FEIRA, 1 DE AGOSTO DE 1991 N. 973 

Câmara aprova acordo e hotel será 
desocupado até o fim do mês 

A Câmara aprovou 
em sessão extraordiná" 
ria na terçafeira o pro
jeto do Executivo que 
define a desocupação do 
prédio do Hotel Munici
pal. Na prática, os ve
readores autorizaram o 
prefeito Isaías Hermínio 
Romano a fechar o acor
do com António Cogo — 
dono do hotel Pelo açor 

do, agora avalisado 
pela Câmara, Cogo rece
berá Cr$ 6 milhões, se 
comprometendo a deixar 
c prédio até 31 de agos 
to Para o imóvel onde 
está o Hotel será trans
ferido o Pronto Socor
ro. Já para onde hoje 
funciona o Pronto So
corro, passará o DAE. O 
único vereador que vo

tou centra o projeto de 
Romano, foi Edson Bar
bosa, que não explicou o 
motivo da contrarieda 
de. O líder do prefeito, 
Luiz Alberto Romano, 

disse que até o final des

te ano o Pronto Socor

ro deverá estar funcio

nando na "casa nova". 

Hospital anuncia que 
já tem verba para 
funcionar a UTI 

O provedor do Hospital 
Santa Bárbara, Gilberto Col
hi, anunciou ontem à tarde 
que já conseguiu a verba para 
o funcionamento da Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI). 
Ele explicou que a verba foi 

obtida pelo deputado estadual 
Jcsé Maria de Araújo Júnior 
(ex-prejeito de Santa Bárba
ra) . "O Zé Maria conseguiu a 
verba para a UTI na terça-fei
ra noite, em audiência com 
o governador Luiz António 

Fleury Filho. Serão liberados Os vereadores acabaram aprovando o subs titutivo ao projeto original 
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Com a verba, a UTI deve entrar em funcionamento 

Dito's Restaurante 
Agora com novo visual para melhor servi-lo 

FEIJOADA TODA QUARTA E SÁBADO 
Pizza todo s os dias e aquele chopp geladinho — Com
pleto serviço a Lá Carte — Comida caseira de segunda 

a domingo — Atendimento para empresas 
Nesta 6.a-feira e sábado, retornando a BANDA ULTIMA 

HORA, com som ao vivo a partir das 21:00 horas 

RUA XV DE NOVEMBRO, 211 — FONE 63-2110 

Cr$ 50 milhões. A liberação 
será imediata pela Secretaria 
da Saúde ou pelo Fundo Per
dido do Palácio do Governo", 
explicou Colla. 

Na avaliação do prove
dor do Hospital Santa Bár
bara, a UTI poderá começar 
a funcionar assim que rece
ber a verba ."Mediante o que 
disse o deputado, ao nos co
municar a conquista, em 90 
dias teremos recebido o di
nheiro". Para a UTI funcio
nar, segundo Colla, falta a con
tratação de um médico inten-
sivisla, corpo de enfermagem 
e fundos para custos da uni
dade. Ainda de acordo com 
o provedor, os Cr$ 50 mi
lhões conseguidos por Zé Ma
ria serão suficientes para man
ter a UTI por 10 meses. "De
pois disso teremos vida pró
pria, porque já estamos bus
cando um convénio com o SUS 
(Sistema Unificado de Saú
de)", garantiu. 

Gilberto Colla elogiou a 
atuação do deputado dizendo 
que "depois de tanta luta, sem 
demagogia ou alarde, o Zé 
conseguiu esta vitória para o 
povo, contra a inércia do po
der Executivo local. O prefei
to Romano, ao invés de lutar 
pela prorrogação do mandato 
devia lutar pela saúde", fina
lizou . 

Preso em flagrante durante 

assalto em residência 
Policiais civis e milhai :s 

conseguiram deter em flagran
te na tarde de terça-feira o 
assaltante Evandro Luiz Elias, 
18 anos, vulgo "Curiango", re
sidente no Jardim Dulce. Ele 
foi surpreendido quando assal
tava a residência da comerci
ante Mitz Hansen Tedesco, na 
Avenida Monte Castelo, 157. 

"Curiango" conseguiu invadir 
a casa e armado de revolver 
ameaçou a comerciante e sua 
empregada. Outra empregada 
conseguiu avisar a polícia que 
chegou rápido no local e dete
ve o elemento. Ele já tem vá
rias passagens pela polícia c 
esteve recolhido na Febem. 

Última página. 

Ordem dos Advogados do Brasil 
126 a Sub-Secção de Santa Bárbara d'Oeste 

C O N V O C A Ç Ã O 
Por ordem do sr. Presidente FRANCISCO CARDO

SO DE OLIVEIRA, ficam convocados todos os ADVO
GADOS inscritos na 126.a Sub-Seçao, para reunião a ser 
realizada dia 09/08/91, às 19:30 horas, no plenário 
TANCREDO NEVES da Câmara Municipal, sita à Rua 
Graça Martins, 436, para tratar da seguinte 

ORDEM DO DIA: 
a) — Assuntos relacionados com as atividades do 

exercicio da profissão. 
b) — Programa de Seminários para o SEGUNDO 

SEMESTRE/91; 
c) — Criação de COMISSÃO ESPECIAL para os tra

balhos da instalação da JUNTA DE CONCILIAÇÃO E 
JULGAMENTO em nossa comarca. 

d) — COMEMORAÇÃO da fundação dos CURSOS 
JURÍDICOS no BRASIL — dia 11 de agosto. 

e) — Assuntos Gerais da Sub-Seçãd. 
Francisco Cardoso de Oliveira 

Presidente 

"Curiango" preso em flagrante 

TRMISCMI 
TRANSPORTES E TURISMO LTDA. 

EXCURSÕES E VIAGENS ESPECIAIS 

Ônibus novos com o melhor preço da região 
Ônibus para indústria, colégios etc. 

Rua Caiapós, 730 - J São Francisco - Fone 63-8424 

Ônibus pode 

sofrer aumento 

hoje 
A tarifa do transporte co-

letivo urbano pode sofrer um 
novo reajuste, ainda hoje. Às 
16h50 diretores da Viação Bar-
barense (Viba) estarão reuni
dos com a Comissão de Trans
portes da Prefeitura para dis
cutir o novo valor. O geren
te da Viba, Osvaldo Ribeiro, 
confirmou ontem que enca
minhou no dia 22 de julho o 
pedido de reajuste à Prefeitura, 
solicitando que a tnrifa passe 
a custar Cr$ 157,53. 

Atualmente a tarifa está 
custando Cr$ 120,00. O rea
juste reivindicado, segundo Ri
beiro, é para cobrir o aumento 
dos combustíveis, salários, pe
ças de manutenção e deprecia
ção de veículos. "O último 
reajuste aconteceu dia 23 de 
junho. |á se passou mais de 
um mês. O valor pedido ape
nas diminuirá a defasagem". 
comentou o gerente. 

Bamerindus 

iem novo 

gerente 
O Banco Bamerindus tro

cou de gerente. Djalraa Sou
za Franco, que era o gerente 
da agência local foi transferi
do esta semana para íundiaí, 
onde continuará aluando co
mo gerente. Está assumindo 
em Santa Bárbara d'Oeste, Jo
nas Aleixo da Silva júnior, 
oriundo de Pedreiras, onde já 
exercia a função de gerência. 

O novo gerente é casado 
com Marlene Alexandre de 
Oliveira da Silva e têm dois 
filhos: Mitchely Aleixo da Sil
va e Michel Willian Aleixo da 
Silva. Em breve Jonas vai 
transferir residência para San
ta Bárbara. Com a chegada de 
lonas a equipe da gerência do 
Bamerindus fica composta por 
Valdemar, Maxi, Orlando. 
Marcelo, além do próprio Jo
nas. 


