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"Nós não estamos fazendo uma estrada para ho -
je, mas para o ano 2000", disse o prefeito José Mari a
de Araújo Júnior logo no início da coletiva por el e
convocada em seu gabinete na tarde de terça-feira, ( e
não ontem como chegamos a divulgar ante-ontem), n a
presença de repórteres do Jornal D'Oeste (o iinico jor-
nal da cidade presente) 0 Liberal de Americana ; TV
Campinas ; rádios FM Municipal local, FM Notícias, d e
Americana e Nova Sumaré . Mais à frente, passou d e
talhes sobre a avenida a ser inaugurada amanhã, send o
auxiliado pelos assessores diretos Antonio Jarbas For-
nazarf Filho (secretário de Obras e Viação), João Ba-
tista Biajoni (Secretário de Planejamento), Efigêni o
Pio (produções artisticas) ; esteve presente também
o vice-prefeito e diretor-superintendente do Depart a
mento de Agua e Esgoto da cidade, José Benedito
Claus, Zezito .

MEIA HORA DE ENTREVISTA
As 14h52 de terça-feira chegava à prefeitura diri-

gindo o seu veículo particular, o chefe do Executiv o
barbarense, que depois de 23 minutos recebia a Im-
prensa em seu gabinete no sétimo andar do Paço .
Por mais de 10 minutos falou da importancia da Ave-
nida Santa Bárbara dizendo que "ela é o pivô de to -
do progresso futuro daquela região do município ,
principalmente dos bairros da divisa com Americana ,
uma vez que facilitará sobremaneira o acesso do pov o
para as duas partes da cidade: centro velho e divisa ,
que hije, segundo disse o alcaide, soma mais de 5u mil
habitanets, porém a maioria faz o município barba
rense de dormitório, uma vez que um terço de les
trabalha em outras cidades, conforme frisou .

Frisou também Araújo Júnior que além do aces.
so estar sensivelmente melhorado com a Avenida San-
ta Bárbara ela deverá atrair novas indústrias e per .-
sando nisso já há inclusive um loteamento industria l
novo em sua margem direita, com toda infraestrutu-
ra necessária .CUSTOS

Na duplicação dos 4 .700 metros da hoje avenida
Santa Bárbara, pela Construtora Lix da Cunha S .A . .
num período de 11 meses foi gasta a importância d e
35 milhões sendo 31 milhões vindos do governo esta-
dual e 4 milhões da prefeitura, que deverá ainda d e
senbolsar mais dinheiro para os detalhes finais d a
obra, como ajardinamento e sinalização .

Conforme disseram os Pngenheiros Jarbas e B
joni, cerca de 30 por cento dos gastos finais da du-
plicação da antiga estrada Santa Bárbara-American a
foram consumidos entre tubulações e passagens dos
córregos Giovanetti, Gerivá e Mallon, e mais 2 mil me-
tros de canaletas .

Avenida Santa Bárbar a

Ao todo, os quase 5 quilômetros da via somam 8 2
mi] metros de pavimeontação asfáltica . Tendo em toda
sua extensão 12 paradas de ônibus e ciclovia em am-
bos os lados . E' toda iluminada com 165 nostes e 29 1
hracns longos para lâmpadas de vapor de marcfiri o
de 400 watts .

CICLOVIA
A construção de ciclovia (local apropriado para o

tráfeen de ciclistas ao lado do acostamento) é algo "sut
generis" em todo Estado de São Paulo, conforme o
prefeito José Maria de Araújo Júnior cue asseguro u
ter conhecimento deste benefício somente em Joinvil-
le—SC. Ao ser questionado sobre o nadre o técnico da
cielovia, fora o prefeito aparteado por Jarbas que ex-
nlicnu• "a determinação é de que ela tenha 90 c m
de lanrrura e a nossa foi construída com 1m20 ; portan-
to. está além do necessário" .

TREVO
A entrevista cue caminhava com deseontraeãn ea-

nhon tonalidade faiscante guando Araúio Júnior fo i
abordado sobre as criticas feltaa nelo advogado Nival-
do Cerne através do jornal D'Oeste em arti^o Tm-
hli 'r n nn átt ;mo sãbado, quanto ao trevo de acesso
sn Jardim Pérola . Exaltado, o prefeito disse que o
advogado foi apressado demais em criticar uma obr a
pari, nen inaugurada e que "isso é fruto de soa earn-
nanha para vereador" .

VISITA
Anos o contato de gabinete. prefeito . assessores

e repórteres foram visitar a obra e inclusive até a
questionado trevo, aue nelas explicações técnicas dos
engenheiros da prefeitura trata-se de algo muito mo-
derno e os motoristas ainda n5o estão acostumados
com ele e por isso, pelo menos no iniciG haverá u m
trabalho da guarda Municipal e da Polícia Militar nara
orientar o trânsito na região até cue se tome cons -
ciência de sua ampla funcionalidade, pois conta até
com desaeeleradores em ambos os lados .

TNAUGURAÇAO
Inicialmente a prefeitura chegou a divulgar que a

inauguração da avenida Santa Bárbara a ocorrer
amanha . às 20 horas, no marco inaugural . Due fo i
construido no acesso para a avenida Interdistrital te -
ria a presença do governador Orestes Quanta : porém
na entrevista o nrefeito negou isso, justificando que
"o governador já havia aasumidn um compromiss o
inadiável" .

Um atrativo que está sendo muito usado por po-
líticas a fim de assegurar a presença do povo em sua s
manifestações é show sertanejo, o que também não
faltará na inauguração da Avenida Santa Bárbara ; vem
a dupla Gilberto e Gilmar .

DUPLICADA, ILUMINADA E COM CICLOVI A
. .aã1

Vamos conhecê - 1a !
DIA 21 —SEXTA- FEIRA — AS 20 HORAS

No marco da Avenida Santa Bárbara, em frente à Rotatória
da Avenida (Interdistrita l

Show com a Dupla
Gilberto e Gilmar a dNnwd.d . Rponhndo w■pdp

Após insistentes solicitações da Câmara Municipa l
pars. que a Telesp viesse à sua tribuna explicar as ra-
zões de tantas falhas na prestação de serviços a es -
ta cidade, na segunda-feira três representantes seu s
vieram : os engenheiros Antonio Lucio Pires Sana (ge-
rente da Região Centro-Sul . Campinas) e Domingos
Keiti Nishimaru (gerente do Distrito A a, Piracicaba) ,
mais o administrador da Seção de Lojas Osvaldo
Paparotto .

0 debate travado, basicamente, entre Sana, vere a
dores e a Imprensa (Jornal D'Oeste o unico presen-
te no Legislativo) foi esclarecedor pois durante sua
realização ficou evidenciado, conforme as palavras d o
próprio representante daquela empresa estatal (o ge-
rente Antonio Lúcio), a sua "falência", uma vez que
não possui recursos para resolver os problemas, devid o
à contenção de verbas ocorrida nos últimos anos
nivel federal através da Telebrás .

No entanto assegurou Pires que, "em noventa dias
os problemas de congestionamento de tronco e r a
mais deverão estar amenizados" e que também "os no-
vos telefones, comercializados no último plano de ex-
pansão, em dezembro de 1986, serão instalados até de-
zembro do próximo ano , sendo ao todo 3 mil anare
lhos" .

POSTO
Demonstrando desconhecer por completo o fun -

cionamento do recém-reaberto Posto (qua prefere cha
mar de Loja) da Telesp na cidade, o engenheiro Sana
afirmou que ele presta todo tipo de serviço burocráti-
co ao público usuário barbarense atém das ligações .
No entanto, ao ser cobrado da não realização d a
transferências de telefones (em casos de vendas, o u
mudança de endereço), coma também não atender so -
licitações do aparelho fale-fácil e extensões, disse An
tonio que "se ele não presta estes serviços hoje (noit e

Duas moções foram aprovadas na sessão camará -
ria de segunda-feira junto a um volume razoável d e
indicações e requerimentos pedindo melhorias par a
diversos bairros . Adail Ribeiro, através da moção
24-87 pede ao ministro Bresser Pereira providências
no sentido de estabelecer convênio do Ministério d a
Fazenda com a Associação Comercial desta cidade pa-
ra que ela passe a realizar o serviço de processa -
mento e entrega do "C?dastro de Pessoa Física" ;CPF) .

Outra moção , é de José Adhemar Pat in!, referia
do-se a extinção do Sesl Sena!, ;9esc e Senac propos-
ta pelo senador Almir Gabriel . Petrini pediu que seja m
enviados ofícios às representações federais, pleiteand o
que esforços sejam envidados no sentido de que es-
sas instituições e outras semelhantes, continuem ser -
vindo .

ORELHAO
A instalação de um orelhão nas proximidades d o

Parque Infantil do Jardim Panambi, foi solicitada po '
José dos Santos atendendo aos moradores das pro :<
midades e frequentadores do Parque .

ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAI S
Adail Ribeiro quer conhecer a real situaç o do cr . t

zamento das ruas Campo Salles e Gal . Osório o '
se verifica falta de escoamento de águas pluviais . Re
querimento nesse sentido foi encaminhado à Prefe -
tura . Também José dos Santos pede providências pa-
ra uma galeria da Campos Salles esquina com a Gm
ça Martins .

SEPULTADO ONTEM,
DINHO ZANATT A

A quarta-feira amanheceu fria e cinzenta, com o
que prenunciando um fato que mais tarde seria rece-
bido com muita tristeza por uma grande parcc ;a da
comunidade barbarense . Vítima de acidente, falece u
em Camapuã (MT) Cândido Antonio Zanatta Júnior .
o conhecido Dinho Zanatta filho de tradicional lamí-
lia barbarense, que estava radicado em Campinas, on
de comandava a rede "Dinho's Carnes" .

Ele contava 38 anos e era casado com Suc1i P
Zanatta, com quem deixou três filhas : Patricia, Pai s
cila e Paula . Era filho de Cândido Antonio Zanatt a
(falecido) e dona Iolanda C . Zanatta e deixou tam-
bém 5 irmãos : Valentim, Marcos, Sandra, Lázaro e
Pêdra . Segundo seus familiares, Dinho retornava d r
cidade de Camapuã para sua fazenda em sua caminho-
nete, por volta das 17 horas de terça-feira quando
sofreu uma convulsão e o veículo desgovernado, cai u
numa ribanceira, causando a sua morte .

Seu corpo foi trasladado para Santa Bárbara, che-
gando no aeroporto de Americana por volta das 1 5
horas e permaneceu no Velório Municipal até por vol-
ta das 18 horas. Ele foi sepultado no Cemitério
Municipal Central .

de segunda-feira) passará a fazll-loa a partir ie amp
nhã (terça-feira)" .

Na justificativa, disse que "a Telesp está sem
funcionários e diante de um acordo do prefeito co m
a empresa ficou certo de que a prefeitura cederia u m
funcionário para atuar no Posto, o que vem ocorren •
do, pprém o funcionário não tem muita prática no r a
mo, como também não sabe de todos os serviços que
deve prestar ao público" .

TARIFAS
Sobre a pleiteada unificação de tarifas para liga-

ções com cidades mais próximas como Piracicaba ,
Americana, Nova Odessa e Sumaré — do mesmo tipo
existente na Grande São Paulo — Lúcio disse qu e
"isso é de competência somente do Ministério das Co-
municações e está fora de nossa alçada" . Na sequência
afirmou ainda que não acredita nessa possibilidad e
pois envolve alteração de preço rias tarifas (redução) ;
as interurbanas passariam a ser cobradas como liga
ções locais .

CONTRA-SENSO
Apesar de Sana declarar com veemência de que

a Telesp, assim como todo sistema de telefonia do
País, enfrenta sérias faltas de recursos, foi notado um
contra-senso naquela noite, pois os três representantes
da empresa ocuparam dois veículos oficiais para vire m
até a Câmara de Vereadores : um Opala azul, 4 por -
tas, placas OT 9234 (que trazia o emblema da Telesp
e os seguintes dizeres : "Uso exclusivo em serviço") e
um Fusca L600, branco, placas RG 3165, ambos dc
São Paulo ; o primeiro veiculo ainda com motorista
particular . No entanto o pequeno público presente
ao debate encarou o fato com naturalidade e uma da s
cinco pessoas presentes disse "diante de tanto ato
vergonhoso praticado pelos setores públicos, dois car-
ros não representam nada" .

PASSARELAS PARA PEDESTRES
Em indicação assinada por José dos Santos e Adail

Ribeiro foi solicitado a Secretaria dos Transporte s
que dote a Rodovia SP-304 de 2 passarelas para pede s
tres, beneficiando o Jardim dos Cedros Jacira, Bra-
silia, ligando ao J . Pântano .

LIMPEZA DE LOTE S
Nelson Sartori indicou providências para o Jar•

dim São Joaquim, referindo a limpeza de lotes, Ilumi-
nação e asfaltamento ; eliminação de depressão na cal-
çada da Av . Tiradentes, próximo ao cruzamento com a
Joaquim de Oliveira; e ainda a eliminação de água es-
tagnada na rua do Chumbo, acesso à SP-304 .

PONTES METÁLICAS
A instalação de 3 pontes metálicas ligando o Jar -

dim Icarai ao 31 de março, o Jardim Cavalheiro à
Vila Lola com acesso à Av . da Saudade e outra ligan-
do o Jardim Itamarati à Vila Sartori e Parque Olaria ,
foram indicadas por Adail e José os Santos . José
quer também maior cobertura das viaturas e ronda s
no Jardim Brasilia, e Cedro e Parque Jacira .

CANALETA S
Valdir Bellan indicou a construção de canaletas no

cruzamento das ruas Estados Unidos Paraguai e São
Salvador, que apresenta problemas com águas pluviai s

AGUA POTÁVEL PARA
0 SANTO ANTONIO

Saulo Fornazin e Luiz Egidfo . Indicaram junto s
a conveniência de executar a rede distribuidora de
água potável no Santo Antonio do Sapezeiro .

Suplente de vereador reassume

o segundo suplente de vereador, pelo PMDB, An-
tonio ELde Cleif Froner pela segunda vez trabalha
na prefeitura . Anteriormente, há cerca de dois anos .
atuou em atividades secundárias na Divisão de Cul-
tura do Decet e "por questões particulares", conform e
declarou na época, deixou a função . Agora, recente -
mente, está de volta ., porém junto ao setor de Plane-
jamento, na parte de planos comunitários, inclusive d e
verá ser o contato, a domicilio, entre os cerca de trê s
mil moradores do Planalto do Sol e cercanias par a
o futuro asfaltamento daquela região .

Projeto dos supermercados

foi aprovado

Foi julgada na semana passada a ação judicial im-
petrada pelo Grupo Batagin contra a Câmara Munici-
pal e a Prefeitura . 0 Grupo, através de seu advo-
gado, entendeu que a votação inicial na lei nP 1701 ,
qua fechou os supermercados às 13 horas, aos sába-
dos, foi irregular . A Câmara defendeu-se e ganhou a
causa . •

Cumprindo o prometido . o presidente daquela Ca-
sa de Leis, vereador Jacir Furlan colocou em votação
segunda-feira o projeto 20 .87 que lá permaneceu por
mais de 1 mês, aguardando o resultado do julgamen-
to da ação. 0 projeto foi aprovado em La discussã o
e deverá retornar na próxima semana para 2 .a dis-
cussão mas já tem parecer favorável dos vereadores .
A partir de então, os proprietários de supermercado s
voltarão a trabalhar aos sábados até às 18h30 em c a
rater facultativo, sem temer pela fiscalização muni-
cipal .

FORMACIA DE PLANTÃO

farmácia Santa daria

Aar Monte Castelo, 194 fone 63 .2197
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Passarela, ponte e orelhão
pedidos na Camara
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