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Bi - Semanário "Sempre ao lado do Povo"

A nossa simpatica Cor-
poraçao Musical Uniã o
Barbarense, atendendo
ao convite que lhe for-
mulou a Comissao En-
carregada dos Festejo s
do Centenário de Suma-
ré, esteve, domingo, dia
7 de janeiro, naquela
hospitaleira cidade, on-
de teve ocasiao de brin-
dar o publico sumarense
com diversos numero s
de seu vasto repetório
musical .

A praça principal d a
cidade, estava superlo-
tada e todos foram una-
nimes . em aplaudir a
cadência e o ritmo d a
nossa UorporaçAo, que
arrancou calorosos a-
plausos de toda a gran
de multidão . Em pales-
tra com a nossa repor-
tagem, os atuais dirigen-
tes da Corporação nos
afiançaram que fora m
fidalgamente recebidos ,
com coquetel e outra s
demonstrações de cart-
nho .

Segundo soubemos ,
também, há uma intensa
preparação de toda a
garbosa Corporação, no
sentido de festejar con-
dignaa ante o dia 1 .o de
Maio, Dia do Trabalha-
dor, e de seu aniversa-
rio apresentando uma re -
treta na praça public a
que marcará época em
nossa cidade .

	

-
Assim, é mais um a

força pujante que leva ,
para fora das nossas
trincheiras, todo o valo r
e todo o dinamismo da s
gentes barbarenses .

Vitoria da nossa
Corporação

Musical

OPORTUNIDADE S
Vende-se um lote

ao lado do Hospital
com todos os melho-
ramentos, com 240
ms2. Preço NCR$ . . .

5 500,00 .
Outro na rua D.

Margarida de 11x25,
com todos os melho-
rame nt os (asfalto )
preço de ocasião .

Uma casa na Vila
Macknight bem si-
tuada.
Negocios urgentes .
Escritorio de Corre-
tagem 9 de Julho
Fones 2240 e 2245

Consideramos êste um
dos temas mais importan -
tes em matéria de edu-
cação social — aquel e
da tentativa de recupe-
rar os excepcionais, tô-
das as crianças que nas-
ceram ou ficaram mar-
cadas por um process o
patológico nem sempre
irredutivel, e, por iss o
mesmo possivel de cu -
ra .

Os nossos dirigente s
da Associaçao dos Pai s
e Amigos dos Excepcio-
nais, estão ativando ago
ra, os seus esforços no
sentido de que se tenh a
em nossa cidade, com
todos os recursos pos-
síveis uma escola ou
classe de aula, que com-
plete ou inicie a educa-
ção dos excepcionais.

A nós nos parece mut-
to importante isto e mes-
mo a urgente Identifica-
çAo dos excepcionai s
que ainda existem nas

SR. RAFAEL CERVON E
Causou a mail) profunda conster-

nação em toda a cidade e regiao, o
súbito falecimento dia 14 do corrente ,
do estimado industrial sr . Rafael Cer-
vone, um dos expoentes máximos da s
fôrças vivas da nossa comunidade . Ci-
dadão prestativo, verdadeiro capita()
de industria, soube fazer daquela pe-
quena tecelagem, nascida nos alvores
de 1931, a pujança economica de hoje ,
e para isso, demonstrou a maior tena-
cidade e a mais aplaudida perseve-
rança. Homem votado á grei, sempr e
soube dividir o seu tempo ao bem co-
mum do nosso povo, tanto assim qu e
foi um dos fundadores do Rotary Clu-
be local, Presidente durante alguns
anos da Telefonica Barbarense S. A. e
Vice-Provedor do Hospital Santa Bár-
bara, há longo tempo. Em todas as a-
tividades que tomou parte, procuro u
imprimir rumos dinamicos e atuantes ,
demonstrando, sempre, o maior espi-
rito de liderança .

Ainda recentemente, havia delibe-
rado assumir a Provedoria efetiva do
Hospital Santa Bárbara, uma vez que
o sr. Provedor titular, por motivos d e
viagem e de suas ocupações indus-
triais, havia demonstrado vontade de
se afastar da direção do nosocomio . A
reuniao de posse estava marcada para
sábado findo, quando a mortq incle-
mente, veio modificar a vontade do sr .
Rafael Cervone de dirigir o Hospital
até a nova eleição da Mesa Adminis-
trativa .

0 saudoso extinto era viuvo d e
Dona Carmelina Pellegrino Cervone e
deixou os seguintes filhos : Lutz, ca-
sado com a era. Arlete Fontes Cervo-
ne. Norma, viuva do Engenheiro Dr.
Olavo Mac Knight . Hercilia, casada
com o sr . Licinio Antonio Huffembae-
cker e Francisco, casado com a Sra .
Eliana de Cillo Cervone . Deixa, ainda,
dez netos .

0 sepultamento do estimado in-
dustrial se deu no mesmo dia, domin-
go, com grande acompanhamento. em
jazigo perpetuo da familia, na necro-
pole local .

A familia enlutada, iornal D'Oe s
te que sempre privou da amizade d o
sr . Rafael Cervone, apresenta as sua s
condolências .

populações escolares d e
nossa cidade, constituin-
do-se, para si e para o s
mastres, problemas pe-
dagógicos aparentemen-
te isoluvels .

Ambos os serviços ,
aquele de ídentifieação ,
de encaminhamento pa-
ra soluções pedagogicas ,
e, a criação de uma es-
cola que tenha todos os
caraoteristicos para o
atendimento deste pro-
blemas significativo, —
sao serviços que apoia
mos com entusiasmos .

Sabemos que os di-
rigentes da Associaça o
agem com muito intere s
se e porque é preciso
que todos colaborem vol -
tamos à procura do in-
teresse dos nossos lei-
tores constantes, a fim
de que sejam desperta -
dos novos interesses p e
lo problema.

Basta que todos os
que conhecem ou que

AGRADECIMENTO S
Luiz, Norma, Hercilia, Francisco ,

Arlete, Licinio e Eliana, filhos, genro e
noras do saudoso RAFAEL CERVONE, e
ainda os seus netos, desejam, de todo o
coração, externar toda a sua gratidão a s
pessoas que as confortaram no doloros o
transe por que passaram quando da súbit a
morte daquele pranteado extinto . Extende
os seus agradecimentos às criaturas que
acompanharam o feretro até a necropole
local e que procuraram trazer um pouc o
de lenitivo na grande dor.

A todos, a nossa imorredoura gratidão .

CONVIT E
Os filhos, genro, nora e netos do

pranteado

RAFAEL CERVON E
convidam parentes e amigos para assisti -
rem á missa de 7.o dia que farão celebrar
em sufrágio á alma daquele venerado ex -
tinto, a ser realizada no próximo sábado ,
dia 20 do corrente, ás 18 horas, na Igrej a
Matriz de N. S. Aparecida, nesta cidade .

Por mais esse ato de caridade cristã ,
agradecem.

possuem filhos carente s
de maiores cuidados sai-
bam que uma escola
para adpitar multo me-
lhor um excepcional pa
ra a vida pratica .

É isto que pretende

Novo Provedor do
Hospital Santa

Bárbara
Na ausencia do sr. Angelo Sans qu e

está em longa viagem pelo Exterior e
com o recente falecimento do sr. Rafael
Cervone, noticia que damos em outro lo-
cal desta edição, assumiu a Provedoria
do Hospital Santa Bárbara, o Diretor des -
te bi-semanário sr. Francisco Pinhanel-
li .Neto que assumiu as altas funções,
dia 14, domingo.

Assim até o retôrno do sr. Angelo
Sans, o nosso companheiro de trabalh o
será o responsavel pela alta direção do
nosocomio barbarense, cuja administra-
ção fará em consonância com os demais
diretores da Irmandade da Santa Casa
de Misericordia de Santa Barbar a
d'Oeste .

Desejamos ao nosso Diretor e com-
panheiro de trabalho uma proficua
gestão à frente do Hospital Santa Bar-
bara.

Rodovia Anhanguera — Piracicaba
Em dias da lema•

na passada, fomos
procurados por alto s
funcionarios do De-
partamento de Estra-
das de Rodagem, Di-
visão de Campinas,
que vieram à nossa
Redação em busca de
elementos e subsí-
dios para se alicer-
çarem nos processos
de desapropriações
que o Estado vai in
tentar, para a con-
clusão da rodovia ,
Via Anhanguera-Pi-
racicaba, justamen-
te no trecho da va-
riante externa de S.
Bárbara d'Oeste .

Em palestra infor-

mal com a nossa re-
portagem, esses al -
tos funcionarios do
Departamento de Es-
tradas de Rodagem
nos confessaram qu e
o D .E .R. de Campi-
nas recebeu orden s
expressas e taxati-
vas da alta adminis-
tração do Estado,

I no sentido de promo- I

ver a imediatas desa -
propriação das areas

necessárias para o
término da variante
S . Bárbara d'Oeste
Piracicaba.

Isto quer dizer que
o Govêrno do Esta-
do está vivamente
interessado na ime-
diata conclusão da
rodovia que liga a

~ CR®MCA IDA SE ANA

Antonio Bruno de Oliveir a
por MISTER X

. A infausta noticia chegou, em forma de car -
ta singela, ao lado de cartões de boas festas e
de missivas de diver gias natureza. Aberto o en-
velope, a noticia estourou como uma bomba . A
missiva dizia: «Cumpro, com esta, a triste missã o
de informar a esse conceituado orgAo de impren-
sa, o falecimento de meu esposo, Antonio Brun o
de meu esposo, Antonio Bruno de Oliveira, n o
dia 26 de dezembro ultimo, ás 21,30 horas . 0 seu
sepultamento deu-se no dia 27 as 16 horas, sain-
do o corpo do Hospital Presidente, da, Vila For-
mosa para o cemitério do mesmo Bairro . Como
ele recebia regularmente e muito apreciava o
seu jornal e para ele escrevia quando tinha opor-
tunidade e lhe permitia o seu estado de saude ,
achei por bem dar-lhe conhecimento de seu fa-
lecimento. (a) Elvira de Oliveira» .

Faleceu Antonio Bruno de Oliveira, o noss o
querido ABO, responsavel por uma série de ar-
tigos históricos e que mereceram os maiore s
aplausos das nossas classes intelectuais, uma
vez que essa serie de artigo, desde a formaçã o
da nossa cidade, foram frutos de uma pesquis a
cansativa e de uma paciencia beneditina . Anto-
nio Bruno de Oliveira, somente para levantar os
primeiros passos de D . Margarida da Graça Mar
tins até a fundação de S. Bárbara, gastou u m
tempo enorme, consultando alfarrabios, visitand o
Curiae, indagando de Museus e cemiterios . E fez
um trabalho de grande folego . Um trabalho qu e
muito jornalista, por ai, seriam incapazes de pro-
duzir, por que lhes faltariam, o que nnnca falto u
em Antonio Bruno de Oliveira, uma perseveran-
ça quasi que indomita .

0 grande sonho azul de Bruno de Oliveira ,
se concretizou. Tinha verdadeira obsessão pela
transladaçao dos restos mortais da Fundadora . 0
cronista lembra-se bem da primeira vez que AB O
mencionou o assunto. Foi por volta de 1960 . 0
bravo barbarense, compungido, confessou : «É ve-
xatorio visitar o Cemiterio da Oonsolaçao e ver
o tumulo da nossa Fundadora. D. Margarida da
Graça Martins repousa numa tumba fria, com a
lapide principal completamente trincada . Aquela
catacumba, dizia Bruno de Oliveira, é um desa-
fio aos nossos brios de bons barbarenses . E pre-
ciso que o Jornal d'Oeste levante a bandeira pa-
ra promover a transladação . »

Graças a Deus, atendemos ao apélo de An-
tonio Bruno de Oliveira e graças a Deus, o sim-
patico Lions Clube de S . Bárbara d'Oeste com-
preendei o significado daquele empreendimento .
0 grande sonho azul de ABO foi realizado . Pou
de morrer, feliz, por que a sua ideia, o seu pen-
samento fixo, foi concretizado : na praça princi-
pal da cidade, em magestoso obelisco, repousam
para toda a Eternidade, os restos mortais de D .
Margarida, a Fundadora . Todos se lembram do
contentamento de Antonio Bruno de Oliveira
quando se dirigigiu à populaçao barbarense po r
ocasiao daquela inauguração .

Em nossa edição de 20 de abril do ano fin -
do, sob n .o 919, dedicamos toda a primeira pa-
gina a longo editorial, sob o titulo : Antoni o
Bruno de Oliveira, o historiador Bar -
barense e nesse editorial, ressaltamos as
qualidades daquele nosso colaborador, e o valo r
e o significado o trabalho empreendido por ess e
bravo barbarense .

Agora, Antonio Bruno de Oliveira foi cha-
mado pelo Senhor, para habilitar o Reino dos
Céus. E como todo o jornalistas tem um lugar
privilegiado, temos a certeza de que o ABO, a
estas horas, estará levantando a árvore genea-
logica de algum anjo ou arcanjo, para divulga-
çao no bi-semanario que se edita no Paraiso .
Sim, por que, acima de tudo, Antonio Bruno de
Oliveira, em vida foi um incansavel pesquisador
da verdade, um narrador dos acontecimentos his-
toricos e um reporter que sabia escrever coisa s
bonitas .

Acima de tudo, Antonio Bruno de Oliveira,
foi o colega de imprensa que sabia infundir en-
tusiasmo a nos outros, procurando com o seu ca-
lor, transmitir inspiração a esssa pleiade de no -
vos reporteres que lutam por um lugar ao sol .

Agora, tudo é findo e o ABO nos disse adeus .
Deixou nos para sempre, envolto auma mortalh a
de dor e de saudade .

Adeus, Antonio Bruno de Oliveira .

•

Agradecimentos e Convite

Os funcionários e auxiliares da
Cia. Fiação e Tecelagem S . Bárba-
ra, profundamente consternados pe -

lo falecimento de seu pranteado presiden-
te senhor

RAFAEL CERVON E

agradecem, comovidos, todos os auxilia-
res dessa Organização e ás pessoas que
prestaram socorros ao saudoso extinto ,
bem como as pessoas que acompanhara m
o féretro ate o Cemitério local . Desejam,
ainda, convidar parentes e amigos par a
assistirem a Missa de 7 .o dia que farão
celebrar em sufragio à alma daquele pran-
teado Chefe e amigo, a ser realizada no
proximo dia 20, sábado, as 18 horas, n a
Igreja Matriz de Nossa Senhora de Apa-
recida.

Por mais esse ato de caridade cristã ,
agradecem.

Bi - Semanári o

mos — a ajuda de todos ,
de todo mesmo, para
que a Associaçao do s
Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais tenha recur-
sos para esta obra.

Via Anhanguera evi-
tando o grande e pe-
sado trafego pelas
ruas da cidade, um
desejo há muito ali-
mentado por todos
os barbarenses .

Achamos a noticia
deveras interessantes
e auspiciosa e nos
apressamos a infor-
mar nossos leitores.
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