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Come çaifi as obras na SP Interna
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A SP-304 interna, duplicada, deverá ser uma "av e.A Prefeitura está ando início às obras da via qu e
liga Santa Bárbara a Americana (SP-304 interna), u m
investimento que atinge o valor global de cz$	
20 .094 .000,00 . Esses recursos, concedidos pela Secre-
taria de Economia e Planejamento do Estado, atravé s
de convênio, deveriam, segundo a Prefeitura, sere m
utilizados na construção do viaduto da Fepasa .

Após ouvir a população, o prefeito José Maria d e
Araújo Júnior "entendeu ser a duplicação, mais im
portanto que as demais obras" e solicitou então o re -
passe da verba junto ao governo . Essa estrada, além
de ligar os dois municípios, dá acesso também ao s
bairros barbarenses da zona leste, que são populosos e
contam com grande fluxo de veículos, principalmente
por estarem próximos ao Distrito Industrial I .

nida" de 5 mil metros de extensão, iluminada, com . .
11,20 metros de cada lado, sendo 7 metros de pista, 3
metros de acostamento e 1,20 metros de ciclovia . As
pistas, serão separadas por canteiro central de 2 me-
tros, e serão construídas 2 rotatórias (uma retangular ,
na Avenida da Indústria ; outra oval, na Avenida In.
terdistrital) . A via deverá ter ainda, 2 quilômetros de
galerias e contará com grama e primavera no canteiro
central, e ipê amarelo nas laterais .

ENTREGA DEVE SER EM MARÇO
0 Secretário de Obras e Viação da Prefeitura, en-

genheiro Antonio Jarbas Fornazari Filho, disse ontem
que os homens da empresa Lix da Cunha, que será a
responsável pela obra, já estão iniciando os serviço s
de topografia no local .

"Não fossem as chuvas dos últi-
mos dias, os trabalhos estariam
mais avançados", disse o engenheir o
Jarbas . Segundo ele, a previsã o
cial para a entrega da via duplicada
é para março do próximo ano" . Além
de beneficiar a população barbarense
e demais usuários, que contarão
com maior segurança, a duplicação
deverá pôr fim aos graves acidentes
registrados, principalmente com re-
ferência aos ciclistas .

"Dia do Livro"
na Biblioteca
Municipa l
A 29 de outubro de 1810, foi

fundada a Biblioteca Nacional, por
determinação de D . João VI e essa
data foi escolhida para comemorar
o "Dia Nacional do Livro" . Assim,
foi comemorado de 23 a 29 de outu-
bro, a "Semana Nacional do Livro"
e no 29, o "Dia Nacional do Livro" .

A Btblioteca Municipal "Maria
Aparecida Nogueira ", comemorou
essa passagem com leituras de texto
aludindo a data .

Monteiro Lobato, que foi um do s
pioneiros da indústria do livro no
Brasil, ecreveu : Um pais se faz conl
homens e com livros" . Isso quer
dizer que o livro é o principal vei-
culo da cultura, base do progress o
de uma nação. No Brasil a indústria
livreira tem se desenvolvido, já ago-

ra satisfatoriamente : em 1971 foram

editados 5 .219 livros e 1.233 folhe-
tos . A tiragem dessas edições chego u
a um total de 114 .444 .998 exem-
plares .

Os assuntos que mais se desta-
caram, depois dos manuais escola-
res (com tiragem superior a 23,5 mi-
lhões de exemplares), foram religião
e tecnologia (21 milhões de exempla-
res), literatura (10 milhões), ensino e
educação (7 milhões) . Já em 1972 a ti-
ragem total aumentou, superando a
casa dos 150 milhões de exemplares .
"São números muito expressivos,
que tendem a crescer ainda muit o

mais" .

PTB e PMDB farã o
comício na praç a

(Partido Trabalhista Brasileiro) que tem um candida-
to barbarense para deputado estadual, dr . Jesus A.
Cones, realiza o seu comício nesta terça-feira, a par-
tir das 20 horas . Pode se dizer que este é o segundo
comício do PTB na praça uma vez que Antonio Ermirio
de Moraes, candidato desse partido ao governo do Es-
tado, realizou um comício relámpago durante sua visi-
ta a esta ,cidade, em outubro .

Já amanhã, no mesmo horário, encerrando a
campanha eleitoral, estará na praça central o PMDB ,
(Partido do Movimento Democrático Brasileiro), co m
a presença de deputados e candidatos da região .

TECNIIPE— RECEPCIONISTA
REQUISITOS:

— Boa caligrafia — Experiência comprovada e m
carteira .

A empresa oferece :
Convênio com Unimed — Semana de 5 dias .
As interessadas deverão comparecer à rua Joã o

Lino, 604 — no horário comercial .

JOAO PACHECO CHAVE S
DEPUTADO FEDERAL (CONSTITUINTE )

1518	 PMD B

voto forte
Sério — Coerente — Defensor das causas populare s

— Do MDB — e PMDB — Histórico
PACHECO CHAVE S

"Cidadão Barbarense "
(Prestou serviços á comunidade barbarense e foi

homenageado pela Câmara de Vereadores )

ARY PEDROS O
DEPUTADO ESTADUA L
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,PMD B
Ary Pedroso . Ele é barbarense . Você

conhece . E' igual a você .
Duplicação da SP-304 — Estrada Santa Bárbara -

Capivari — Escolas — Auxilio às entidade s

PARA GOVERNADOR: ORESTES QUERCIA

(1a1D

Congresso reún e
testemunhas de Jeov á

no salão de Assembléias de Cosmópolis, no Jardi m
Alvorada e os congressistas debateram o tema "An -
demos Progressivamente nos Caminhos de Jeová " .

Segundo os organizadores, o compareciment o
do público congressista superou a expectativa . Ago-
ra as testemunhas de Jeová preparam uma promoçã o
especial para o dia 23 próximo .

Farmácia de Plantã o

OROCANOVA
RIJA DONA MARGARIDA, 746 — FONE : 63-143 5

A INFANTI L— Qualidade garantida —
Promove a QUINZENA DE ANIVERSARI O

Tudo em 4 pagamentos, sem acréscimo, ou à vist a
com 20% de desconto — Aproveite e antecipe suas
compras de Natal, comprando os últimos lançamento s

-- da moda infantil
A INFANTIL — Rua Dona Margarida, 701 —

Fone 63-2278 — Crediário rápido e fáci l

S1A.MRBARA escolheu seus
Deputados

15

Apenas dois partidos estarão realizando comícios 300
Cerca
desta

de 3.670 testemunhas de Jeová, entre eles ,
cidade, estiveram reunidos em

	

congresso
na praça central para as próximas eleições . 0 PTB no último final de semana . 0 congresso teve lugar

Federal Estadual

CXICO "
AM~IRAL,r

Carlo s
Cruz-Ti.-

N9 1625 PMDB N9 15291

MALUF N .o 11
-Santa Bárbara d'Oeste, novembro de 1 .986

Barbarense :
Aproxima-se o grande momento político brasilerio e tomo a liberdade de vir a

sua presença para indicar-lhe o nome de VAND,ERLEI MACRIS para Deputado Estadua l
e RALPH BIASI para Deputado Federal .

Falar de VANDERLEI MACRIS é associar o apoio recebido nas grandes con -
quistas que o nosso município obteve do Governo do Estado de São Paulo como exem -
plo o asfaltamento da Rodovia Santa Bárbara-Capivari, recursos financeiros para a Es-
tação de Tratamento de Água n . IV, Duplicação da Rodovia SP-304 entre outras .

Defendendo os interesses do município junto à esfera federal sempre conta -
mos com o apoio de RALPH BIASI e que sem dúvida será uma grande força na Cons-
tituinte .

Entendo que este seja o momento de, com o nosso voto, prestigiar aquele s
que, de forma real, tem trabalhado por nossa cidade .

Em 15 de novembro vote P .M .D .B . de ponta a ponta .

Cordialmente

José Maria de Araújo Júnior

	

José Benedito Claus

Em reconhecimento ao trabalho por ele realizado por

Santa Bárbara D'Oeste, com carinho, amor e dedicação .

Portanto, MALUF merece o voto de todos .

Comitê barbarense pró-Maluf

Deputado Estadua l
Artur Alves Pinto N.o 25125

COM MALUF PARA GOVERNADOR

Dia 15 de novembro, vamos de MQLUF:

Prefeito Munic ;-)al - ' : :e-Prefeito —
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