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Governador libera duplicaçã o
da Santa Bárbara -American
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DEC/Ofic io ne 117/86-CG

Pelo presente, tenho asatisfaçã o

de comunicar a Vossa Excelancia a decisão do Governo do Estad o

de prestar ajuda financeira para as obras de duolicacão da an

tiga SP-304, ligarão urbana Santa Barbara D'Oeste/American a

através do Programa de Mobilizarão Energética - PME, no monta n

te do Cz$ 20 .094 .000,00 (vinte milhães e noventa c quatro ma l

cruzados) .

A Secretaria de Economia e Plan e

lamento do Estado, designada Coordenadora do Programa de Mob i

lizaçãu Energética . tomarã as pedidas necessãrias preparação

do convcnio a ser celebrado entre essa Prefeitura Municipal e

o Governo do Estado .

Sendo o que se me apresenta par a

a momento, aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Ex

celi;ncia os protestos de estima e consideração .

GOVERNADOR DO ESTADO

Semana de Açúcar e Álcool (UMW cult di poloki o

Sio Paulo, 20 de agosto de 1986

0 governador André Fran-
co Montoro encaminhou oft -
cio número 117-86 ao pre-
feito José Maria de Araúi o
Júnior, participando-o da li-
beraçâo da importância de
cz$ 20.094.000,00 para a du-
piicaçâo da estrada Santa Bár-
bara-Americana.

Agora, a Prefeitura de-
verá assinar o convênio com
a Secretaria de Economia e
Planejamento do Estado pars
receber a verba . Ao lado, a
íntegra do ofício do gover-
nador .

deite já ë
normal

na cidade
As filas já não existem

nas portas dos estabeleci-
mentos, como antes . Isso já
é um sinal de que a situação,
pelo menos do leite, está nor-
mal, ou perto de normalizar .
0 leite agora é encontrado
desde a manhã até o inicio
da tarde nos estabelecimen-
tos .

Em contato com comer-
ciantes que fornecem esse
produto, pudemos observar
que a tranquilidade parece
estar de volta para os con

À Sua Excelência o Senhor

	

sumidores . Entretanto vale

Doutor JOSE MARIA DE ARAÚJO JONIOR

	

lembrar que grandes quanti-
Dignïssimo Preteito Municipal de Santa Barbara D'Oeste

	

dades ainda não estão sendo

SANTA BARBARA D'OESTE - SP .

	

vendidas .

Semana do freguês movimenta o comercio
A Semana do Freguês iniciada na segunda-feira ,

com a participação de mais de 50 estabelecimentos
comerciais da cidade, numa promoção da Associaçã o
Comercial e Industrial, chega hoje no seu quarto dia
já com um bom saldo de vendas, conforme afirmaçõe s
de diversos participantes .

Os descontos variam de 5 a 20% e chegam, em al-
guns casos, em até 40%, oferecendo variadas opçõe s
e vantagens para os consumidores . Junto à Semana
do Freguês estão promovendo um sorteio de brindes :
Para concorrer, o consumidor deverá preencher o s
cupons nas lojas participantes da Semana do Freguê s
e acompanhar o sorteio pela Rádio Brasil, no horário
do almoço . Entre os prêmios estão um fogão, duas
batedeiras, dois liquidificadores, dois espremedores de
frutas, dois ferros automáticos e duas panelas d e
pressão . 0 encerramento do sorteio será na segunda
feira, dia 15 .

Em anos anteriores, segundo afirmações de con-
sumidores, "algumas lojas só colocavam em promoçã o
na Semana do Freguês, mercadorias de estoque, e rara-
mente se via roupas da moda em promoção" . Mas o s
comerciantes ressaltam "isso é uma questão de cons-

Bancos superlotado s
na véspera

da greve
A corrida às agências bancárias

da cidade começou logo na segun-
da-feira quando ganhou vulto a
ameaça de greve por parte dos fun-
cionários . 0 movimento foi grande
nas agências, principalmente porqu e
a maioria das empresas antecipou o
pagamento a seus funcionários .

Segundo o Sindicato há cerca
de 341 bancários em atividades nes-
ta cidade e eles têm como iten s
principais em sua pauta de reivin-
dicações um piso salarial de cz$
3 .000,00, mais 26,5 por cento de re-
posição salarial e estabilidade de
emprego . Tudo estava pronto on -
tem à noite para a mobilização ge-
ral da categoria . A deflagração d a
greve só dependia de uma últim a
assembléia realizada em Piracicaba ,
também ontem à . noite, quando o s
bancários aguardavam negociaçõe s
junto ao Tribunal Regional do Traba-
lho .

ciência de cada participante, uma vez que todo o esto -
que existente na loja entra na promoção da Semana
do Freguês, pois a vantagem não é apenas do consu-
midor, mas também dos próprios comerciantes parti-
cipantes" .

Pudemos verificar, principalmente nas lojas situa-
das na área central, que a moda primavera-verão 86
também está em promoção, com descontos de 5 a 1 0
por cento até em compras feitas pelo crediário . Mui-
tas lojas estão com o estoque totalmente renovado, j á
que das vendas de inverno nada restou .

GREVE : A EXPECTATIVA NO COMERCI O
A greve dos bancários prevista para hoje, poderia

afetar a Semana do Freguês, como ocorreu no ano
passado, quando a Associação Comercial acabou pro-
longando essa promoção por mais seis dias . Os comer-
ciantes acreditam que "se a greve acontecer em prazo
indeterminado, poderá afetar em muito a promoção" .

Já o presidente da Acisb, Luiz Gonçalves, um pou-
co mais otimista, disse ontem que não haverá necessi-
dade de prolongar a Semana, uma vez que a Associa-
ção contatou as empresas locals prevenindo quanto
aos seus funcionários" .
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Grande movimento nas agência snos últimos dias

BANDEIRANTES VISITAM 0 JORNAL D'OEST E
Reunindo alunos do curso de Açúcar e Álcool e

diversas autoridades ligadas à área, a Ea:PSG "Com .
Emilio Romi" estará promovendo de 22 a 26 próximo s
a VI Semana de Açúcar e Alcool, na Auditório do Pa-
ço Municipal .

A abertura acontecerá às 20 horas, com pronuncia -
mento do dr. Ericsson Marino, diretor-procurador d a
Usina Santa Bárbara, e o primeiro tema em debate
será o "Controle da Poluição nas Usinas", cuja pales-
tra a cargo do engenheiro-mecânico e consultor téc-
nico de caldeiras, Ney Pietro Perez .

No dia 23, será debatida a "Atual situação d a
Indústria sucroalcooleira" e a palestra será proferid a
pelo dr . João Carlos Caruso, diretor administrativo fi-
nanceiro das Usinas Santa Bárbara e Costa Pinto . Na
sequência, dia 24, o agrônomo José Roberto Benteve-
nha, supervisor de tratos culturais dal Usina Santa Bár -

FRANCA CALÇADOS
Também na SEMANA DO FREGUES ,
oferecendo descontos de 20 a 30 %

Rua Dona Margarida, 451

bara, discorrerá sobre "Ervas Daninhas e seu controle
na cultura de cana de açúcar " .

"Nutrição e Adubação de cana de açúcar" é o tema
do dia 25, e estará a cargo do palestrista Nadir Almei-
da, professor-adjunto do Departamento de Químic a
da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" ,
de Piracicaba .

A Semana será encerrada com um Seminário so-
bre Açúcar e Álcool, no dia 26 . Conforme informa-
ções do diretor da Escola promotora desse evento, pro-
fessor Miguel Lopes Jodas, a Semana é aberta a todos
os interessados e as inscrições poderão ser feitas no
próprio local .

CHICO'S BAR
Comunica seus amigos e fregueses que

estará abrindo de segunda a domingo .
Domingo das 16 horas em diante, com

a melhor cerveja gelada e porções .

MUSICA AO VIVO :

Hoje, amanhã e sábado, com ALINE (MPB )
de Piracicaba .

RUA 13 DE MAIO, 1348 i

0 Grupo B1 composto por 11 integrantes ,
sendo 2 coordenadoras, do Distrito American a
de Bandeirantes , daquela mesma cidade, visi-
taram ontem a redação e as oficinas do Jornal
D'Oeste, por ocasião do Dia da Imprensa ; quan
do receberam explicações sobre toda dinamit a
de se fazer um jornal , desde as repprtagend
externas até al sua última etapa que é a impress
são . Na oportunidade as Bandeirantes fora m
recepcionadas por integrantes deste jornal e por
dirigentes e membros do Grupo Escoteiro Uira-
puru .

As Bandeirantes vistantes : Daniela Binda
Glasser ; Gabriela Pompeo; Camila Quinoni Pân
tano; Daniella Gaspar ; Mirelle Abrahão; Reni-

Morador do Sartor i
reclama de poluição

0 operário Moisés Prado morador na rua Estados
Unidos, 755, no bairro Sartori, esteve na redação on-
tem de manhã reclamando da fuligem emitida pela
usina de pedra instalada nos altos daquela vila, e qu e
pertence a uma das empresas que está duplicando a SP
304

Um tanto revoltado, o reclamante mostrou o se u
Fusca azul, placas GS 3420, que na realidade parecia
preto, pois estava recoberto por uma camada de "po-
zinho oleoso" que ele disse ser liberado pelas chaminés
da usina . Mais à frente frisou também que "pelo me -
nos uma vez por semana acontece isso, trazendo muit o
prejuízo para nós que moramos nas proximidades,
pois temos nossas casas invadidas, nossos veículos en-
cardidos e até as roupas no varal são manchadas" .

ra Rampazzo -Gambarato ; Alessandra Regina
Buzzo , Bárbara Elaine L . Marin ; Fernanda
Pinhanelli (filha do nosso diretor) ; Virginia
Faé e Juliana Pompeo; sendo as duas últimas
as coordenadoras do grupo . Já os escoteiros
que, anfitrianaram as Bandeirantes também em
sua sede , foram: Sandro Rogério Martins—mo
nitor da Patrulha Coruja, André Luciano da Si l
va da Patrulha Lobo, Alexandre Marcos de Frei
tas e Hamilton Carlos Freitas, ambos da Patru-
lha Coruja , mas o chefe Edson Dessordi e Da-
vid Dessordi - fiscal adjunto .

FAÇA PESSOA S
FELIZE S
COM

	

LINDO S
PRESENTES !

FARMACIAS DE PLANTÃ O
Drogaria LI6pOitS

Rua Peregrino de O. Lino, 223 - fone 63-3742

A LOJA DE TODOS OS TEMPO S
R .SANTA BARBARA,718 Tone 63.5722

CEHARIVN MAC ÀZINE Está com	 ilha	 incrível	 prowoçãona SemanadoFreguês ,

Oferecendo 20% de descontos em todas as mercadorias .

Confira algumas ofertas especiais: – Calça social a partir de 199,00

	

– Camisa Sport a partir de 99,00
Rua Dona Margarida, 141 –

	

Centro –Foce 63-4131

Em setembro a III Corrida de Casais

Promoção: Fundo Social de Solidariedade e Asilo
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