
ESCLARECIMENTOS HO POVO 
Todos sabem, e nisso muito me olrgulho, da 

minha grande preocupação em zelar pela minha 
gente. Desde o primeiro dia em que assumi a 
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste, 
tenho procurado, por todos os meios e com os 
maiores esforços, proporcionar aos meus muníci 
pes um novo surto de progresso, não esquecen 
do os problemas de higiene e de segurança à 
população. 

Devo, agora, a bem da verdade, dizer que 
não proced-s, absolutamente, a afirmativa de 
pessoas interessadas comercialmente na explora
ção da água, de que a Fonte Conceição apresen
ta vestígios de contaminação, conforme Secção 
Livre inserida no Jornal 6'Oeste. Tomando co 
nhecimento daquela afirmativa, assinada por co 
merciante de água e alicerçada numa análise 
bastante duvidosa d.; analista que não possue os 
recursos de um Instituto Adolfo Lutz, procurei, 
de imediato, submeter a água da Fonte Concei 
ção a novas análises. E fui mais meticuloso ain
da : exigi a análise da nascente Machadinho que 
abastece a grande caixa de reserva que serve 
as duas torneiras da Fonte Conceição 4 ainda, a 
análise das duas torneiras da Fonte. 

Aí estão, hoje, as três análises feitas por 
uma Organização de fama mundial, como é a 
Adolfo Lutz. Tais análises foram elaboradas com 
o maior rigor e sob a égide da técnica mais avan-
cada, derrubando definitivamente as insinuações 
maldosas que ferem frontalmente o meu govêr 

no, sempre preocupado em zelar pela saúde pú
blica. Jamais concordaria em instalar a Fonte 
Conceição se não tivesse a certeza absoluta da 
pureza de sua água. Os mercenários — e que 
graças a Deus — são tão poucos, sempre se in 
surgiram contra essa instalação, visando auferir 
lucros maiores com as suas fontes de água. 

Portanto, ao dar publicidade as três análi
ses feitas com o maior capricho pelo Instituto 
Adolfo Lutz, quero tranquilizar o meu povo, a-
firmando, com documentos na mão, que a Agua 
da Fonte Conceição é pura, cristalina, potável e 
que todos podem se servir da mesma, gratuita 
mente, sem transaçõis comerciais. A água é do 
povo e para servir o povo, tanto de Santa Bár 
bara D'Oeste como de outras cidades que aqui 
aporem © que saboreiam a água da Fonte Con 
ceição. 

Santa Bárbara DOeste, 16 de julho de 1968 

Angelo Giubbina — Prefeito Municipal 

1.a Análise: Fonte Machadinho 
INSTITUTO ADOLFO LUTZ — Laboratório de 

Saúde Pública — Diretoria de Bromatologia e Quí
mica — O Diretor do Instituto Adolfo Lutz certi 
fica que foi o seguinte o resultado da ANALISE 
fiscal n . "br. 578—Bact. 579 I.A.L. de Campinas. 
Local da colheita: Caixa de depósito. Origem . 
Nascente Machadinho. Localidade: Sta. Bárbara 
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H O T E L M U N I C I P A L 
Finalmente, o grande 

sonho da nossa gente 
será concretizado. A ve
lha aspiração daqueles 
que, realmente, amam 
esta terra, será consoli
dada em cimento e aço. 
Graças à visão adminis
trativa do Prefeito Mu 
nicipal, esse entusiasta 
sr. Angelo Giubbina, 
teremos, até dezembro 
próximo, a edificação do 
sonhado Hotel Munici 
pai, um anseio que tem 
sido alimentado por mui 

ta gente de visão. 
Um hotel em Santa 

Bárbara D'Oeste é uma 
exigência que, até mes
mo os céticos, reclama
vam. Quantas e quan
tas vezes assistimos ao 
doloroso espetáculo de 
pessoas que aqui preci
sam vir e que, por falta 
ae um Hotel moderno, 
re dirigem a Americana 
ou Piracicaba, para se a 
iojarem nos estabeleci 
centos hoteleiros. 

Agora, vamos ter o 

PLACflRD UNTflRCTIGII 
PEDROSO & SILVA LTDA., distribu: 

dores dos Produtos Antárctica 

I N F O R M A M 

Farmácia de Plantão ( hoje) 
DHOGANOVA — Rua Gal. Camará. 352 — Fone. 2429 

Médico de Plantio (hoje) 
:>r Silvério Octaviano de Souza — Fone 2368 

Cartaz cinematográfico (hoje) 
Cine Santa Rosa — Massacre em Chicago 1929 
Cine Santa Bárbara — A ultima cavalgada ' 
Cartaz esportivo (hoje) 
A . E . Internacional x S.R. Palmeiras (Piracicaba) 

Prefiram os produtos da ANTÁRCTICA 
Rua 13 de Maio, 325 — Fone 2031 

—1 Sta. Bárbara D'Oeste 

nosso magnifico Hotel, 
ali na rua Prudente de 
Morais, esquina de João 
Buford, ao lado do gran
de Mercado Municipal, 
distante poucos metros 
do centro da ciaade. Se
rá um edifício magesto-
so de dois pavimentos, 
tendo no pavimento ter 
reo, duas salas de espe 
ra, uma sala de estar, 
um grande refeitório de 
21,70 ms. x 9,40 ms o 
q u e equivale a uma á 
rea de 204 metros qua-
drados. Esse salão ser
virá também para fes
tas etc. Ainda no pavi 
mento térreo teremos a-
oartamento para a Ge
rência, sala de recepção, 
portarias, escritórios 9 
um grande estaciona
mento para dez veículos. 
No pavimento superior, 
somente apartamentos e 
quartos: oito aparta 
mentos modernos e 25 
quartos amplos e mais 
rouparias, salas de estar 
etc. 

Todo o edifício terá 
1 .600 metros de área 
construída, o que nos dá 
uma ideia da obra gi 
gantesca que será o Ho

tel Municipal. O prédio 
será totalmente revesti
do de pastilha e litofina 
e os pisos de vulcapiso. 

A concorrência já foi 
aberta e a firma vence
dora é a Construtora Mo 
rais Ferrari & Cia. Ltda , 
que terá o prazo de 150 
dias para a conclusão do 
grande hotel, isto é, o 
prédio deverá estar tei 
minado em dezembro 
próximo, sob pena de 
pesada multa. 

Isso tudo quer dizer 
que, até o f im do cor 
rente ano, Santa Bárba
ra D'Oeste terá um ma-

gestoso edifício onde 
abrigará o seu tão so
nhado Hotel para dar 
guarida àqueles que 
nos visitam. E' mais uma 
realização de Angelo 
Giubbina, o dinâmico 
Prefeito Municipal que, 
bem compreendido pe
la Colenda Camará Mu
nicipal, está dando a 
Santa Bárbara D'Oeste 
realizações que colocam 
a nossa cidade entre 
aquelas de maior proje-
ção e de maior progres
so. 

l itro) 
tro) -

D'Oeste. Técnico ecarregado da colheita: A . An 
coni de Souza — em 4 6-68 às 1 3h a pedido da 
Prefeitura Municipal de Sta. Bárbara D'Oeste, com 
o oficio de n. 104|68 de 20 d e maio de 1968. 
Entrada nesta Diretoria em 4 de junho de 1968. 

Caracteres organolépticos 
Aspecto : Límpida ; Côr 0,0 ; Cheiro : nenhum 
Determinações diversas 
Temperatura: da água 18°C; Ambiente: 

22°C ; Turbidez : 1,2 ; Determinação do pH \ Dire 
ta : 5,6; Resíduo seco a 103°C, mg (por l i tro) — 
57,0 ; Residuo mineral f ixo, mg (por l i tro) — 
30,0; Perda pela calcinação, mg (por l i tro) — 
27,0; Oxigénio consumido: em meio ácido, mg 
(por l i tro) — 0,6; Cloretos, em cloro, mg (por 

— 3,5; Nitrogénio: Nítrico, mg (por li 
— 0,0; Nitroso, mg (por l itro) — 0,0; A-

moniacal, mg (por l i tro) — 0,0; Alcalinidade de 
hidróxidos — 0,0 ,• Alcalinidade de carbonatos — 
0,0; Alcalinidade de bicarbonatos — 10,0; Gás 
carbónico — 50,0. 

EXAME BACTERIOLÓGICO 

Contagem bacteriana em placas: 
a) Agar — 35°C — 48 horas — n^ de ger 

mes por m l : 108 
, b ) Agar —* 20°C — 96 horas — n. de ger

mes por m l : 110. 
Número mais provável dè coliformes nos 

100 ml da amostra examinada: 0 
Porções semeadas em m l : 10 1 0 , 1 ; 
Tubos positivos: 0 0 0 . 

Observações: 
Não foram isolados microrganismos do gru 

po coliforme nos 100 ml da amostra analisada. 
Conclusão: AGUA POTÁVEL. 
Camp;nas, 18 de junho de 1968. 
Seçiuerr-se as assinaturas do Químico, do 

Químico Chefe e do Biologista. Visto pelo Dr. Jo
sé Cintra Ferreira, Biologista Chefe. 

2.a Análise: Torneira Esquerda 
INSTITUTO ADOLFO LUTZ — Laboratório Re 

gional de Campinas — Secção de Bromatologia 
e Química — O Diretor do Laboratório Regional 
certifica que foi o seguinte o resultado da ANA
LISE fiscal I. A . L. de Campinas n. Br. 657 — 
Bact. 658. Local da colheita: cano de saída da 
esquerda. Origem > nascente Conceição em Santa 
Bárbara D'Oeste. Temp. amb.: 22°C. Temp. á-
gua : 22°C. Aspecto: l ímpido. Odor: nenhum. 
Colhido por A . Anconi de Souza em 2 7-68 às 
13h5min. a pedido do Prefeito Municipal de 

. Sta. Bárbara D'Oeste com o oficio de n. 130|68 
de l . o de julho de 1968. Entrada nesta Secção 
em 2 de julho de 1968. 

Côr!— 0,0; Turbidez — 1,0; Resíduo seco 
a 103°C, mg ( por l itro) — 77,0; Perda pela calei 
nação, mg (por l itro) — 38,0 Resíduo mine 
ral f ixo, mg (por l itro) — 39,0 Determinação 
do pH : Direta — 6 , 5 ; Alcalinidade d e hidróxi
dos, mg (por litro) —« 0,0; Alcalinidade de car 
bonatos, mg (por l itro) — 0,0; Alcalinidade de 
bicarbonatos, mg (por l itro) — 16,0; Gás carbó
nico — 12,0 ; Oxigénio consumido : em meio áci 
do, mg (por l i tro) — 0,4; Nitrogénio amónia 
cal, mg (por l itro) — 0,0; Nitrogénio nitroso, 
mg (por litro) — 0,0; Nitrogénio nítrico, mg 
ípor l i tro) — 0,1 ;Cloretos, em cloro, mg (por 
l itro) — 0,7. Conclusão: AGUA POTÁVEL. 

Campinas, 4 de julho de 1968. 
Seauerr-se as assinaturas do Químico, do 

Químico Chefe e do Biologista. Visto pelo Dr 

José Cintra Ferreira, Biologista Chefe. 

EXAME BACTERIOLÓGICO 

Contagem bacteriana em placas 
a) Agar — 48 horas — 35°C -

mes por m l : 90 . 
b) Agar — 96 horas — 20°C — n. de ger

mes por m l : 110. 
Número mais provável d e coliformes po ' 

100 ml da amostra examinada: 0 
Porções semeadas em m l : 10 1 0,1 
Tubos positivos : 0 0 0 
Não foram isolados microrganismos do gru 

po coliforme nos 100 ml da amostra analisada. 

(CSnclue na ultima pagina) ^ . 

FOGO SIMBÓLICO 
O Fogo Simbólico da 

Pátria, uma alta promo
ção da Liga de Defesa 
Nacional, deverá percor
rer todo o território na 
cional, tendo como fina
lidade precipua cultuar 
e homenagear a memo 
ria dos grandes vultos e 
fatos de nossa Pátria; e» 
ducar civicamente os ci
dadãos brasileiros; e u 
nir todos os pontos mais 
distantes do Território 
nacional num elo indes
trutível de cooperação 
e de compreensão mu
tuas. 

Dia 26, sexta feira, o 
Fogo Simbólico da Pá
tria deverá estar em San 
ta Bárbara D'Oeste e a 
Prefetiura Municipal es
tá tomando todas as pro 
videncias para que a 
recepção do Fogo seja 
coroada do maior suces
so. A recepção será fei 
ta por atletas barbaren-
ses, precedidos de bate
dores da Policia Rodovia 
ria. Haverá revesamen 
to na condução do Fogo 
Simbólico, por atletas 
femininas, em logradou
ro publico que será de 
terminado pelo sr. Pre
feito Municipal. O sr. 
Angelo Giubbina, em 
nome do povo barba-
rense, irá receber a to 
cha cívica, ocasião em 
que saudará a caravana 
que compõe a jornada 
de brasilidade. 

No mesmo dia, após 
as solenidades progra
madas, haverá a partida 
do Fogo Simbólico da 
Pátria para Piracicaba, 
sempre precedido do ba 
tedores da policia rodo
viária. O facho simbóli
co virá de Campinas, 
passando depois por No 
va Odessa, Americana 
e atingirá nossa cidade, 
daqui s-eguindo para Pi
racicaba, onde haverá 
pernoite da comitiva. 

Teremos, portanto, 
sexta feira próxima, uma 
demonstração de civis 
mo em nossa cidade, 
quando aqui estará o Fo
go Simbólico da Pátria, 
percorrendo todo o ter
ritório nacional. Sejamos 
nós barbarenses, dignos 
do recebimento daquela 
tocha que representa os 
anseios da Pátria e ren 
damos a ela, a nossa 
mais comovida homens 
gem. 

n. de| ger-

Dr. Vicente 
Sacilotto Netto 

ADVOGADO 

R. Sta. Bárbara, 792 

Fone, 2581 

SANTA BARBARA 

D'OESTE 

i 

Rua Fernando de 

Camargo, 409 

Fone, 1726 ou 1398 

AMERICANA 

n 

U P E R M E R C A D O B A T T A G L I n 
Continua a grande batalha dos preços baixos — Ven-í-mos mais e a preços menores — Moderno Açougue, dotado da melhor higiene e com as melhores carnes 

— Diariamente das 7 às 19,00 horas e aos domingos, das 7 às 11 horas — Ali ao lado da Caixa Económica, para você depositar a economia de suas compras. 

RUA GENERAL OZÓRIO, 492 " FONE, 2 2 6 2 " SANTA BARBARA D'0ESTE - 0 ENDEREÇO DOS PREÇOS BAIXOS 


