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Com o lançamento tio livro, Bellani chega a um 
pontos máximos de sua carreira j ornai :s Uca 

dos 

Trecho Santa Sãrbara - Americana em péssimas 
Qualquer usuário da rodovia Santa Bárbara—Ame

ricana, trecho velho, mas com grande movimento tan-
to de veículos como de ciclistas e pedestres, é pronto 
a falar das péssimas condições de tráfego do local. 
Acostamento, quase não existe, e a sinalização foi 
apagada pelo tempo, fato este que acaba confundindo 
muitos motoristas e oferecendo sérios riscos de aci
dentes aos pedestres. 

Em anos passados, falou-se na construção de uma 
avenida ligando ambos os municípios, e esta teria até 

- Vereador pede a duplicação -
iluminarão, mas se era plano, como a sinalização 
foi apagada pelo tempo. Desde o ano de 1982, os encar
gos com administração, conservação e melhoria do 
trecho, foram transferidos do DER (Departamento 
de Estradas de Rodagem) para Americana e Santa 
Tártara, através do Decreto 18.500, cue acrescentou 
também para os dois municípios z responsabilidade 
pelo ónus e ressarcimentos por danos de qualquer na
tureza, causados ao bem público, terceiros e usuários. 

O prefeito licenciado José Maria cte Araújo Jr,, 

desta cidade, e o prefeito Carrol Meneghel, de Ameri
cana, pediram ao governo estadual o fim do convé
nio, mas ao que se. sabe, não houve solução até ago
ra. Na Câmara Municipal de Americana, esta semana, 
o vereador Clóvis Zalaf pediu o envio de ofício e mo. 
ção de apelo aos secretários do Transporte e do Pla
nejamento, para a duplicação daquele perigoso trecho. 
Aquele vereador pediu também a instalação de um 
posto de polícia rodoviária entre os municípios. 

Envolvido inteiramente com o futebol desd.3 a 
sua infância, e incentivado no s últimos meses por 
amigos de passado não muito diferente, o jornalista 
João José Bellani, conhecido no meio esportivo como 
J . J . Bellani, decidiu documentar as principais passa
gens do futebol barbarense, desde o começo do sécu
lo até a atualidade, escrevendo o livro intitulado "A 
Memória do Futebol Barbarense..." 

Trata-se de uma narrativa dos acontecimentos, 
começando por volta de 1905 e vindo cronologicamen
te até os dias de hoje, com a movimentação do que 
podemos chamar de "pré-futebol". Bellani conseguiu 
condensar 80 anos num único volume e numa lingua
gem bastante clara, aborda os principais clubes da cida 
de, aqueles que se oficializaram, que competiram em 
certames de grande expressão da Federação Paulista 
de Futebol, como União Agrícola, Cillos F.C., C A . 
Usina Sta. Bárbara (CAUSB), Fiação e Tecelagem 
Santa Bárbara, Usina Furlan F.C., A.E. internacio
nal, E.C. Paulista e S.E. Palmeiras da Usina Furlan, 

A obra desse moço, resultou de longas 
horas de pesquisas e entrevistas, e ele envolveu mi
lhares de barbarenses que jogaram pelas equipes lo
cais, bem como aqueles que foram ou ainda continuam 
como dirigentes esportivos.. Quase cem fotos, várias 
delas bastante antigas, ilustram a história do futebol 
barbarense e o responsável por toda parte fotográ
fica é o historiador António Carlos Angolini, cida
dão barbarense possuidor de farto material sobre a 
história do município. . 

Toda a primeira edição desse livro, que em breve 
Será apresentada ao público, Bellani dedicou à ABE 
*•* Casa da Criança, que por sua vez, encetará um 
'labalho junto a empresas, comércio e demais cida
dãos, visando obter recursos financeiros que possibi-
"tem a edição gráfica da obra, que é um documento 
específico do futebol) mas abrange grande parcela 
da comunidade. 

A expectativa de muitos barbarenses e a animação 
do autor Bellani, do historiador Angolini e de toda 
a diretoria da ABE é muito grande quanto ao lança
mento do livro. Eles estão confiantes nesse trabalho 
e ressaltam que "será um ponto de honra na história. 
da cidade, um livro que unirá a abnegação e a dedi
cação à uma causa justa e isso tem que dar certo! 
Em suma — concluem — é um trabalho da comuni
dade para a comunidade". 

O HINO DO UNIÃO BARBARENSE 
- -

Durante sua pesquisa, Bellani redescobriu o Hino 
do União Agrícola B.F.C. , cuja letra é do conhecido 
professor, dr. José Dagnoni e a música, da sra. Her-
mosa Haddad Baruque Murbach. O Hino foi publica
do pelo Jornal d'Oeste em 15.11.1957, ocasião em que 
o União comemorava o seu ^õ.o aniversário de fun
dação. 

Bellani encaminhou cópias ao secretário dt 
União, Carlos B. de Camargo, ao vice-presidente da
quele clube, prof. e vereador José Adhemar Petrini, 
ao autor da letra, prof. Dagnoni, à dona Hermosa, 
autora do música, a António Carlos Angolini, da Fun
dação Romi, e ao maestro João Bétlca, da Banda 
Show—Metalúrgicos. A intenção de Bellani é iniciar 
um movimento visando a gravação do hino e o reco
nhecimento pelo União, como sendo o hino oficial do 
clube. (A letra está inserida na última página). 
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Sinalização e acostamento, quase não existem e o perigo é constante para os usuários 
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8 pagamentos sem juros só 
no Ofertão do Carvalho!!! 

Veneziana ferro c| grade prot. 1x1,20 — 
fosfatizada 8 x 25.980 

Veneziana ferro c| grade prot. 1x1,50 — 
fosfatizada 8 x 29.350 

Veneziana ferro colonial c| grade 1,20x1,50 — 
fosfatizada 8 x 32.780 

Veneziana de ferro sem grade 1,00 x 2,00 — 
fosfatizada 8 x 32.950 

Veneziana de ferro sem grade 1,00 x 1,20 — 
fosfatizada 8 x 22.230 

Porta de ferro completa luxo fosfatizada Pazo — 
8 x 20.410 

Porta de ferro ponta lança luxo reta PA 28 
fosfatizada 8 x 31.790 

Porta de ferro ponta lança luxo colonial PA 63 
fosfatizada 8 x 40.870 

Vitro de correr para sala c| grade de proteção 
1,00 x 1,50 8 x 19.430 

Vitro de correr para sala c| grade de proteção 
colonial 8 x 23.900 

Vitro modelo capelinha luxo 1,50 x 0,60 
fosfatizado 8 x 15.420 

Vitro basculante para banheiro 0,60 x 0,60 
8 x 

Vitro basculante para cozinha 1,00 x 1,00 
8 x 

Porta de canela l .a para pintura 8 x 
Porta de imbuía l . a para verniz 8 x 11.530 
Porta almofadada cedro para sol e chuva 

8 x 23.100 
Batente de cedrinho l .a 8X 7.000 
Fechadura Fama bola c| tambor 005 8 x 6.390 
Fechadura Fama para quarto e banheiro 

Azuleio eliane extra decorado 20 x 20.'. 
Azuleio branco C Matarazzo 15 x 15 
Azulelo decorado C Matarazzo 15 x 15 
Piso Eliane extra 2o x 30 colorido 
Piso Eliane extra 20 x 30 decorado 
Piso Decorite extra 20 x 20 
Laiotão colonial semi esmaltado 30 x 

nova . ria e 

4.020 

8.230 
8.070 

Conselho de Representantes 
Amanhã, dia 31, das 8 às 20 horas, todos os pro

fessores associados da Apeoesp (Associação Paulista 
de Professores do Estado de São Paulo), vão escolher 
seus novos representantes durante a eleição que será 
realizada na sub-sede da entidade, localizada à rua 
Fernando de Camargo, 488 — l o andar — em Ame
ricana. 

Aproximadamente 5o professores desta cidade, de
verão participar dessa eleição, apresentando o R.G. 
e o último holerit de pagamento. Três chapas esta
rão concorrendo: a "Apeoesp Faz", a "Apeoesp Presen
te" e a chapa "Alternativa". Já o Conselho de Repre
sentantes, tem 16 candidatos, podendo cada professor 
votar em seis deles. 

Este ano, Santa Bárbara terá um professor con
correndo às eleições da Apeoesp, como candidato ao 
Conselho de Representantes. É o prof. Abel Quina-
lha da EEPSG "Com. Emilio Romi". Ele está na cha
pa 2 juntamente com os professores Agildo Silva Bor
ges, Nadim António Amad, Maria Inês A. Pupo e Su-
sete Stefanini. 

Segundo informações da Apeoesp, os professores 
da sub-sede que comprende Americana, Nova Odessa, 
Santa Bárbara e Sumaré, receberão dispensa de pon
to nos 3 períodos, ou seja, manhã, tarde e noite, pa
ra participarem da votação. 

8 x 
.8 x 
8 x 
8 x 
8x 
8 x 
8 x 
30 
8 x 
8 X 
8 x 
8 x 
8 x 

3.190 
4.100 
3.560 
3 2*0 
6.060 
6.640 
5.060 

808 
1.900 
3 100 
2.870 
3 600 

T.Riotão vidrado comercial em caixa 
T,q<nt.ão colonial 32 x 32 extra delta 
Manp-iieira esguicho 15 mts. CIPLA 
Manenieira esguicho 20 mts. CIPLA 
SE O DTNTTETRO ESTIVER SOBHANDO COIWPWE 

\ VTSTA COM 40% DE DESCANTO 
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.OFERTAS VALIDAS ATÉ DURAR O ESTOQUE 

PREÇOS VALIDOS PARA AS LOJAS DE: 
PTRACTCABA 

Av. Dnls Carreiros,. n. 1220 — Fone 34-5011 
RIO CLARO 

Rua 2 n 1S49 — Fone 34-3449 
AMERICANA 

AV. Iacanga n. 132 — Jardim Iplranga — Fone 61-8670 

FARMÁCIA DE PLANTÃO 

F A R M A C E N T E R 
DAS 8:00 às 22:00 HORAS 

R. Floriano Peixoto# 434 (r. estreita) centro 

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 
Comunicado à população 
Comunicamos que a partir do próximo dia l .o 

de junho do corrente ano, esta Entidade irá cancelar 
temporariamente o fornecimento de remédios e pas
sagens rodoviárias para itinerantes. 

Os remédios serão fornecidos somente quando 
existirem na Farmácia do S.O.S. (amostras grátis e 
medicamentos arrecadados na comunidade). 

A presente medida tem por finalidade adequar 
os gastos à realidade financeira da Obra e saldar 
compromissos com fornecedores, especialmente Far
mácias e Cerealistas. 

Quanto as demais atividades e Programas do.-. 
bairros, bem como a Creche Olimpia Gelli Romi, 
continuarão com o atendimento normal. 

A Diretoria realiza no momento a Campanha 
Participação III e com o apoio da comunidade, espe
ra conseguir superar as dificuldades mais prementes, 

Diretoria do S.O.S. 

BRANDE PÚBLICO NO SEGUNDO 
DEBATE SOBRE A CONSTITUINTE 
Novamente de "casa cheia" a Câmara Munxipal 

realizou o debate nobre a Assembleia Nacional Cons
tituinte. Compareceram professores, diretores e alu-
ros de escolas locais, advogados, presidentes, vice-
presidentes e militantes de partidos polífcos, presiden-
dentes de entidades de classe e assistenciais, o prefeito 
rrn exercido, José Benedito Claus. além do delega
do titular de polic;a de Americana, dr. Ruy Leme. 
Agnaldo Rabelo, vice-presidente da Câmara Municipal 
de Sumaré e o vice-prefeito daauela cdade. Roberto 
rordenonni. e o presidente da Câmara de Nova Odes
sa. Áureo Nascimento Leite, entre outras autoridades 
presentes. I 

O convidado para falar sobre a Constituição, depu
tado federal Ralph Biasi, foi saudado pelo líder da, 
bancada do PMDB na Câmara, vereador José Luiz G. 
da Silva que falou de sua projeção na política fede
ral, ressaltando suas maiores conouista* e assinalan
do entre elas a duplicação da rodovia SP-304 externa. 
O deputado iniciou sua explanação felicitando a Câ 
mara Municipal pela realização dos debates e foi 
enfático ao dizer que a Assembleia Nacional Consti
tuinte e a nova Constituição não terá razão de ser se 
não vier carregada de legitimidade e representada por 
todoo os segmentos da sociedade. 

Ele explicou que a Constituição é a lei magna do 
naís e não pode ser contestada de forma alguma, 
"pois é a expressão da vontade política de um povo A 
Deve defender e promover a dignidade e estabelecer 
claramente as responsabilidades e obrigações do, in
divíduos. grupos sociais e do governo, acrescentou. 

Ralnh Biasi. juntamente com o deputado estadual 
Vanderlei Macris. foi quem iniciou Os debates pela 
convocação de uma nova Constituinte na região c 
durante sua explanação na tribuna da Câmara, lem
brava que a" constituição tem elementos 
de todas as camadas sociais, por isso deve haver dis
cussões como essa". Ralph chamou a atenção dos pre
sentes. quando disse, alertando, que é necessário que 
os eleitores estejam esclarecidos sobre o assunto oor-
oue quando a Contltuição for instalada e promulgada. 
não existirá direitos adquiridos. O ideal. d'sse e1^ p 

todo o povo participar e é importante oue "uem vai 
eleger seja conhecedor dos grandes problemas na
cionais" . ' 

Depois da explanação de Ramh, seguJu-s^ uni de 
bate caloroso sobre o assunto. Houve grande partici
pação do público, oue tornou acanhadas as depen
dências da Câmara Municipal. O presidente da Casa. 
Sebastião Adail Ribeiro, satisfeito com o resultado 
do debate, cuja repercussão "é muito boa", iá anun
ciou a realização do terceiro, que deverá contar com 
a presença de grandes nomes do cenário oolitico fe-
ripi-ni Rie nada adiantou, mas cogita-se que um dos 
riróvimn.- convidados será o deputado federal João 
Hermann Netto. 

Fundação Romi prepara sua 
Festa Junina para o dia 29 

Para a família romiliana, a data de 29 de 
junho / dia de São Pedro ( tem grande significa
do pois em outros tempos , eventos ou fatos 
tornaram-se marcantes para a empresa e exten
sivamente à coletividade barbarense , como por 
exemplo as próprias inaugurações de suas es. 
colas técnicas na cidade. A data foi oficializada 
como "Dia do Patrono", o Comendador Américo 
Emílio Romi. 

Objetivando comemorar condignamente a 
data, o Departamento de Esportes e Recreação 
da Fundação Romi vem se empenhando na pre
paração de uma grande festa junina ; que en
volverá praticamente todas as suas equipes es. 
portivas. Essa festa t que é a primeira a se 
realizar no Clube de Campo da empresa, está 
programada para o último sábado de junho^ 
dia 29, a partir das 18 horas. 

Segundo informações de António Carlos 
Angolini, um dos organizadores do evento, a 
Fundação Romi visa, com essa realização, pro
piciar uma verdadeira integração de seu pes
soal esportivo — que será o responsável pelas 
barracas — com seus familiares e outros bar . 
barenses que poderão ser convidados pelos ro-
milianos. 

Para facilitar o acesso ao Clube de Campo 
no dia 29, a Fundação Romi colocará ônibus 
para transporte da família romiliana. 


