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78 liai; Novas técnicas para diminuir 

Piracicaba: 
368 milhões 

Cumprindo exigência da 
Lei Orgânica dos Municí
pios, o Prefeito João Herr-
man Netto remeteu à 
Câmara Municipal, dia 30 
de setembro prazo fatal 
para essa providencia ad
ministrativa, o projeto de 
lei que orça a receita e 
fixa a despesa do municí
pio de Piracicaba para o 
eitercicio financeiro do 
próximo ano. 

O Legislativo piracica 
bano tem praticamente 
dois meses pare estudar e 
votar o projeto orçamen 
tario, entretanto, pouco 
poderá fazer em matéria 
de corrigir ou não aceitar 
a proposição do Executi
vo, visto que os orçamen 
tos públicos são regulados 
por dispositivos especiais 
da Constituição, que não 

admitem emendas nem re
jeição da proposta, como 
já tem ocorrido por dois 
anos sucessivos cidade. 

EQUILBRIO 
ORÇAMENTÁRIO 

O projeto do prefeito 

João Herrmann Neto re 
metido à Camata, consigna 
equilíbrio entre a receila 
e a despesa municipal pa
ra o próximo ano. ambas 
f ixadas em Cr $ 
368.502.700,00. F i g u r a m 
nas receitas alem das Cor
rentes e de Capital, mais 
as dos órgãos de adminis 
t tação indireta, quais se 
jam a Fundação Municipal 
de Ensino, o SEMAE e o 
IPASP, que contribuem 
com a arrecadação conjun 
ta de Cr $ 95.002.700,00, 
dentro daquele total. 

Americana: 
190 milhões 

O orçamento de Ameri 
cana para o ano de 1978 
s»rá de 190 milhões de 
cruzeiros contra o deste, 
ano, que é de 117 milhões. 
A principal receita, pre
vista pela secretaria da 
Fazenda, é a do retorno de 
ICM, que supera tudo o 
orçamento vigente e soma 
117.948 mil 

Há equilíbrio entre a 
receita e a despesa. A pe
ça orçamentária foi entre
gue pelo prefeito à Câma
ra na sexta-feira, dia 30, 
ultimo dia do prazo previs-^ 

região 
to pela Lei Orgânica dos 
Municípios. 

Sumaré: 
161 milhões 

O Prefeito de Sumaré, 
Paulo Célío Moranza, en
caminhou à Câmara Mu
nicipal, a proposta orça
mentária para o exercício 
finsnceiro de 1978, esti
mando a receita e fixando 
a despesa em Cr$ 
161.700.000,00 (cento e 
sessenta e um milhões e 
setecentos mil cruzeiros), 
o que na opinião de téc 
nicos e políticos daquele 
município, é considerado 
como perfeito equilíbrio 
financeiro. 

Daquele total a cifra de 
Cr$. 21.700.000.00 per ten 
ce aos órgãos da adminis
tração indireta. ou sejam: 
Departamento de Agua e 
Esgoto, com receita esti
mada em Cr$ 
21.000.000,00 e o Instituto 
Municipal de Previdência 
de Sumaré com uma re
ceita para Cr$.700.000.00 

A receita foi estimada 
em dados reais, que pos
sibilitarão a sua efetiva 
realização, segundo o que 
foi apurado junto aos ór
gãos técnicos da munici
palidade. 

o problema • t lixo 
O V Seminário Nacio

nal de Limpeza Urbana, 
recentemente realizado 
em Caxias do Sul-RS 

com a participação de 
algumas das mais repre 
sentativas autoridades 
brasileiras no assunto 

& 

O SENAI (Serviço Na
cional de Aprendizagem 
Industrial) e a FUNDA
ÇÃO PADRE ANCHIE
TA (Centro Paulista de 
Rádio e TV Educativa) fir 
maram convénio recente
mente visando à produ
ção de um Curso de Lei
tura e Interpretação de 
Desenho Técnico Mecâ
nico por Televisão. 

Em virtude desse açor 
do, ambas as instituições 
se comprometem a, num 
trabalho conjunto, pro
duzir, emitir, acompa
nhar e avaliar a referida 
programação, visando 
proporcionar conheci

mentos dessa área tecno 
lógico à clientela que de 
les necessite, sobretudo 
aos estudantes de cursos 
técnicos e à força de tra 
balho já engajada no se-
tor secudário da econo
mia. 

Competirá ao SENAI 
definir o conteúdo e nú
mero de aulas, prestar 
assessoria técnica e for
necer textos básicos e 
material necessários às 
aulas, organizando ainda 
uma rede de recepção a-
poiada nas suas unida
des escolares sediadas 
na Capital e interior. 

• 

Quanto à Fundação 
Padre Anchieta, obrigar-
se-á a produzir os pro
gramas para a TV, esta
belecendo, de comum a-
cordo com o SENAI, os 
horários mais convenien 
tes às pessoas interessa 
das ou diretamente envol 
vidas nesse aprendizado 
técnico específico. 

Ainda não foi fixada a 
data para o início das 
transmissões desses pro
gramas didáticos, que 
serão divulgados pelo 
Canal 2 — TV Cultura, 
pela Rádio Cultura e por 
outros meios de comu
nicação. 

Âs inscrições para o Concurso Literário 
A Comissão Municipal 

de Cultura e Turismo, 
presidida pela profa Dar 
ci Aparecida Materazzo, 
está liderando o movimen 
to no sentido da realiza
ção do "I Concurso Lite
rário Barbarense", patro
cínio da Prefeitura Muni
cipal de Santa Bárbara. 
O objetivo é descobrir e 
promover valores no cam 
po das letras. 

Aqueles que deseja
rem participar do movi
mento podemos informar 
que os trabalhos serão 
em prosa ou em verso, 
com tema livre, devendo 
ser datilografado em 5 
vias, espaço dois, com o 
máximo de 10 laudas. 

As inscrições já estão 

abertas num único lo
cal: Bazar e Papelaria 
Cruzeiro, atrás da Igreja 
Matriz de Santa Bárbara, 
com o sr. Gilmar Marga-
to. 

A Comissão Organiza
dora é formada pelos in
tegrantes da Comissão 
de Cultura e Turismo: 
Darci Materazzo, Maria 
Tereza Lino Ávila, Ema 
Maria Duarte, António 
José Gonçalves de Car
valho, Lao Mathias e 
João Bética. 

Os autores dos dois 
melhores trabalhos em 
prosa e em verso serão 
premiados pela Prefeitura 
e a divulgação dos vence 
dores será na "Semana 
de Aniversario de Santa 

Bárbara d'Oeste", início 
de dezembro. 

Falecimento 
Faleceu dia 11 p. p., o 

sr. José Maria Morato, 
que contava 56 anos de 
idade, era casado com 
a sra. Ana Basílio Morato 
ei deixou os filhos: José 
Carlos, Maria Isabel, An
tónio Vicente e Regina 
de Lourdes, todos maio
res. , 

Seus funerais realiza-
ram-se na manhã do dia 
seguinte, saindo o fére
tro da Rua Pernambuco, 
73 — vila Brasil, ruma71-
do para o cemitério cen
tral. E. F. A. 

Para economizar e comprar 
o melho-, um nome: SUPERMERCADOS BUTUGill S/s 

Lá a dona de casa inteligente e económica compre ti do dn nielh' ' > Hfl« 
preço menor. Cereais. Jataria, géneros de primeira necessidade, completo ser 

viço de açougue e tudo o que você pensar em mercadorias de um bom 
supermercado, está nos 

LOJA 1 SUPERMERCADOS LOTA 3 Rua Duq de 

Rua Santa Bárbara, 800 DMTIIIMII C a x i a s - 3 4 9 5 o n e ~ 9 9 2 

Fone : 2719 D H T D G I N - Estacionamento próprio 

A nova Rádio de Americana, Rádio Cultura, 
que recentemente foi aprovada pelo ministro das 
Comunicações , Euclides Quandt de ol iveira , é de 
propriedade do Grupo Najar, da Princesa Tecelã . 

—x—x— 

Continuam os buracos (enormes valetas) na 
Rua João Pedro de Toledo Mart ins. 

Há muito que nós noticiamos sobre os referi 
dos, e até o momento a ' o p e r a ç ã o tapa-buraco>." 
não agiu no local. 

X — X — X 

San P a r a os que ainda não possuem lotes em 
ta Bárbara d 'Oeste aí vai uma informação: 

Existem a venda em nos.«*a cidade cerca de 12 
mil lotes, espalhados por todos os cantos da cidade. 

— X — X — 

O ex-Governador caipira Laudo Natel comple
tou recentemente sua milésima visita a cidades do 
interior do Es tado de São Paulo. 

— X — X — 

Com o crescimento bárbaro que "a Pérola" 
está tendo, um dos problemas que começam a sur
gir è o es tac ionamento do centro da cidade, que 
pra t icamente , em cer tas horas é impossível 

X — X — X 

O presidente Nacional da ARENA. I rancelino 
Pereira, afirmou em Belo Horizonte que o governo 
não admite que o partido situacionista peça prorro 
gação de manda tos . "A Revolução não prat icará se
melhante ato e o Congresso não poderá faze lo por 
que estaria decidindo em causa própria. 

—x—x— 

O Rapa Paulo VI alirm<>u recentemente que não 
irá renunciar a té a sua morie. '"Devo prestar meus 
serviços à igreja, até que a morte venha a mirr." 
Ele inaugurou o Sínodo Mundial dns Bispes , tecrr 
t emente . 

Um r n v o Ministério para t ra tar de assuntos 
municipais é o que o senad r I tamar Franco propôs 
Ele acredita que assim venha a ser sanado o enfra
quecimento politico e financeiro dos municípios. 

CIPA 
Se a sua empresa tem 50 funcionários ou 

mais, enquadra-se na Portaria 3456 de» M.T.P.S. 
de 3.8.77 devendo portanto constituir a "CIPA" 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 

Para maiores esclarecimentos procure os es 
critórios da "ROAN" que dispõe de Equipes Es
pecializadas e Supervisores de Segurança licen
ciados pela Subsecretaria de Segurança, e Medi
cina do Trabalho, para por em funcionamento a 
sua CIPA e prestar toda orientação necessária. 

ROAN Auditoria Trabalhista SC Ltda. 
Rua 7 de Setembro n. 425 — 2o andar Sala 216 

— AMERICANA — 

-Corretora N 
ALUGA 

Uma casa na Avenida Tiradentes com 3 
quartos, sala, copa, cozinha, dois banheiros, la
vanderia e abrigo para carro. 

—x—x— 
Uma casa na Vila Linópolis, na Rua Carlos 

Chagas, com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro 
e lavanderia coberta. 

X — X — X 
Uma casa na Rua das Américas, com 3 

quartos, sala, copa, cozinha, banheiro, lavande
ria e abrigo para carro. 

x — x — x 
Um apartamento na Rua XV de novembro, (em 

cima do Escritório LEX) - 3 quartos, sala, copa -
cozinha e banheiro, garage em baixe. 

v _ x — X 
Um Salão comercial e uma casa na Av. Mon

te Castelo. Com 3 quartos sala, cozinha, banhei
ro, lavanderia coberta 9 abrigo para carro. (Re
cém reformados). 

concluiu pela importân
cia de se acelerar o estu 
do de novas técnicas que 
permitam minimizar os 
problemas que estão sur
gindo nas cidades de 
maior desenvolvimento 
do país, quanto ao des
tino final do lixo. 

O estímulo governa
mental nesse setor já fez 
surgir, em Cordeírópolis-
SP, uma fábrica de tritu
radores de lixo domés
tico, o "Tweeny", produ
zido com tecnologia na
cional, que solucione a 
questão do lixo orgânico 
caseiro. Trata-se de um 
aparelho que instalado 
na pia da cozinha trans
forma os restos de comi
da, ossos, cascas etc. em 
partículas que são con
duzidas diretamente pa
ra a rede de esgotos ou 
fossas. Dessa forma eli-
mina-se de uma só vez o 
mau cheiro, a criação de 
bactérias/ indesejáveis 
nas áreas de serviço ou 
quintais e a proliferação 
de ínsetos, baratas e ra
tos. 

Por outro lado os di
versos conferencistas a-
bordaram a necessidade 
dos prefeitos se conscien 
tizarem que os serviços 
de limDeza urbana repre
sentam uma das mais 
importantes atividades 
municipais, desde as pe
quenas comunidades até 
as metrópoles. Segundo 
os técnicos, a limpeza 

pública, historicamente, 
tem sido tratada como a-
tividade secundária Pe' 
lá maioria das adminis
trações municipais onde 
imperam a improvisa
ção e o empirismo, e que 
a disposição final, inade
quada do lixo das cida
des e indústrias, vem cau 
sando crescentes pro
blemas de poluição am- 1 
biental. 

A Carta de Caxias do 
Sul aponta ainda que, 
no Brasil, tradicional
mente, as administrações 
municipais se abstêm da 
remoção e até mesmo 
ignoram os métodos de 
coleta e disposição dos 
resíduos sólidos indus
triais, potenoialmente, 
mais nocivos que os do
miciliares. 

Finalmente, o documen 
to recomenda que os go
vernos Federal e Esta
duais definam uma po
lítica de ação para o se 
tor de limpeza pública, 
que seja estimulado o en 
sino das técnicas de lim 
peza pública nas univer
sidades, em cursos regu
lares de formação e qu« 
as entidades de defesa 
do meio ambiente se es
truturem para fonecer o 
indispensável apoio te
cnológico às prefeituras 
no que toca ao transpor
te e destino final de re
síduos tóxicos, inflamá
veis explosivos, radioati-
vos ou corrosivos. 

Tebaldi disse que 
sai do MDB 

não 

Em nota de trez» li
nhas, e distribuída à im
prensa, o prefeito Walde-
mar Tebaldi afirma que 
é falsa a notícia de que 
teria tratado de sua trans 
ferência para a Arena, 
em sua ida ao Palácio 
Bandeirantes dia 30. O 
desmentido do chefe do 
Executivo é este: 

"O prefeito Municipal, 
Dr. Waldemar Tebaldi, 
diante do noticiário vei
culado na imprensa fala
da e escrita sobre a sua 
mudança de partido polí
tico esclarece que: 

1° — O noticiário care
ce de fundamento, É fal
so. f 

29 — e membro funda
dor do Movimento Demo 

Oraçã, Esp. Santo 
Espirito Santo, -você que 

me esclarece tudo, que Ilu
mina todos os caminhos pa
ra que eu atinja o meu 
Ideal você que me dá o dom 
divino de perdoar e esque
cer o mal que me fazem, e 
que todos os instantes de 
minha vida está comigo, eu 
quero neste curto dlálago 
agradecer-lhe por tudo. e 
confirmar mais uma ve? que 
eu nunca quero me separar 
de você por maior que sela 
"a ilusão material não serA o 
mínimo de vontade que eu 
sinto de um dia estar com 
você e todos os meus Irmãos 
na gloria perpetua Obriga
do, mais uma vez. 

(Apessoa deverá fazer 
esta oração 3 dias «eguldcF 
sem fazer o pedido dentr< 
de 3 dias será alcançada a 
graça, por mais dirimi qur 
seja). Publicar assim que 
receber a graça. 

L.T.O.C. 

crático Brasileiro em A* 
mericana e como tal per 
manece no MDB, náo 
pretendendo deste afas-
tar-se. 

30 — o prefeito Muni
cipal está tomando * s 

medidas que o caso re
quer para resguardar | 
bom nome da administra 
ção, do próprio prefeito 
a do partido a que pe r ' 
tence. 

40 — o encontro man
tido com o Governo ES' 
tadual foi de caráter ad' 
ministrativo, de reivindi
cações para o município 
e cumpre dizer que te» 
recebido de sua Excele'' 
cia o Governador do Es
tado toda atenção e bo* 
vontade, para o soluça0 

dos problemas de noss* 
comunidade". 

Vamos ao 
Cinema? 

Cine S. Bárbara 
Hoje (sábado) às 19h30 e 

21 h30. . 
Amanhã (domingo) a 

14 horas (matinée). 
Amanhã (domingo 
19h30 e 21h30. 
Segunda-feira as 20 h _ 
Terça-feira às 20 hora 

KING KONG 

às 

Cine Santa Ro$* 
Hoje (sábado) às 19h3u 
21h30. à | 

Amanhã (domingo) 
14 horas (matinée). 
O VINGADOR CHINfc* 

RANGON, .5 
Amanhã (domingo) 
19h30 e 21h30. 
Segunda-feira as ^ 
Terça-feira às 20 hora 
PELOS MEUS DlBEnw 


