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Juiz e Promotora assumiram 
a Comarca 

Greve na Saúde continua 

O dr. Natan Zelinshi de Arruda, oriundo de Cer-
quilho (Tietê), assumiu ontem o cargo de Juiz de 

ireito desta Comarca. Ele atuava ultimamente na 
Capital, e foi designado pelo Tribunal de Justiça de 
S a o Paulo, para o cargo que vinha sendo ocupado 
interinamente pelo dr. Lui- R. de França. Em seu 
Pnmeiro dia o dr. Natan realizou várias audiências e 
ssteve em contato com os funcionários do Fórum, 
que foram lhe render as boas vindas. 

PRIMEIRA MULHER NO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

Ainda ontem, assumiu a Promotoria da Comarca 
a_ dra. Maria Célia i f v" '% também oriunda de 
Sao Paulo, onde atuava como advogada na Casa de 

chega toje na cidade 
O barbarense Carlos de Jesus Euzébio co

nhecido no meio esportivo como "Zebinho", 
deverá chegar hoje, no início da tarde na cida
de para passar uns dias junto de seus familiares 
9 amigos. Ele deixou ontem a cidade de Lion, 
no México/ onde atua como meía.armador no 
Lion Futebol Clube , e deverá permanecer por 
aqui por cerca de 15 dias. 

Ao retornar para o México, Zebinho deve
ra levar consigo, seu pai, sr. Benedito José 
Euzébio, cidadão barbarense muito conhecido 
n ° meio religioso. 

8 pagamentos sem juros só 
no Ofertão do Carvalho!!! 

Veneziana ferro cl 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 1,0o 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 j 

vitro de correr para sala c| grade de proteção 
v , !,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 4.020 
vitro basculante para cozinha 1,00 x 1 00 
p 8 x 8.230 
^orta de canela l .a para pintura 8 x 8.070 
Porta de imbuía l . a para verniz 8 x 11.530 
Porta almofadada cedro para sol e chuva 
J , 8 x 23.100 
«atente de cedrinho l .a g x 7.000 
Fechadura Fama bola c| tambor 005 8 x 6.390 i 
Fechadura Fama para quarto e banheiro 

8 x 3.190 
Azulejo eliane extra decorado 20 x 20 8 x 4.100 
Azulejo branco C Matarazzo 15 x 15 8 x 3.560 
Azulejo decorado C Matarazzo 15 x 15 8 x 3.250 
Piso Eliane extra 20 x 30 colorido 8 x 6.060 
Piso Eliane extra 20 x 30 decorado 8 x 6.640 
Piso Decorite extra 20 x 20 8 x 5.060 
Lajotão colonial semi esmaltado 30 x 30 

8 x 808 
Lajotão vidrado comercial em caixa 8 x 1.900 
Lajotão colonial 32 x 32 extra delta 8 x 3.190 
Mangueira esguicho 15 mts. CIPLA 8 x 2.870 
Mangueira esguicho 20 mts. CIPLA 8 x 3.600 
S E O DINHEIRO ESTIVER SOBRANDO, COMPRE 

A VISTA COM 40% DE DESCONTO 

Comercial e Madeireira 
C A R V A L H O 

OFERTAS VALIDAS ATÉ DURAR O ESTOQUE 
PREÇOS VALIDOS PARA AS LOJAS DE: 

PIRACICABA 
Av. Dois Córregos, n. 1220 — Fone 34-5011 

RIO CLARO 
Rua 2 n. 1549 — Fone 34-3449 

AMERICANA 
AT. Iacanga n. 13? — Jarôuu Ipiranga — Fone 61-8670 

Detenção. Em contato com Jornal d'Oeste, a nova 
promotora, que é a primeira mulher a exercer o re
ferido cargo nesta cidade, disse que esta é também 
a sua primeira Comarca e espera fazer jusfça, dan
do continuidade ao trabalho desenvolvido pelo dr. 
Luiz António J. de Salvo. 

SÁBADO, NO AUDITÓRIO MUNICIPAL: 

Técnicos da Copersucar falarão 
da cultura da cana de açúcar 

No próximo sábado, dia 8, técnicos da Copersu
car estarão discorrendo sobre importantes temas re
lacionados à Cultura de Cana de Açúcar, durante o 
simpósio promovido pelo Departamento de Fornecedo
res de Cana da Usina Santa Bárbara. O simpósio 
objetiva esclarecer e informar aos fornecedores de 
cana, sobre as melhores técnicas existentes para so
lução do surto de carvão que ataca os canaviais. 

Segundo o Departamento promotor desse encon
tro, em razão do surto de carvão, "no fornecimento 
encontramos problemas na qualidade do corte e do 
carregamento, que causam perdas na colheita e ainda 
prejudicam a matéria prima entregue, acarretando 
prejuízos aos fornecedores". O encontro com os 
técnicos no sábado, deverá tratar sobre as melho
res técnicas para solucionar este problema, que de
manda de uma certa dose de conhecimentos e cui
dados. 

O simpósio terá lugar no Auditório Municipal, a 
partir das 8 horas, com três palestras que são: "Car
vão de Cana de Açúcar, Seus Efeitos e Como Solu
cioná-los \ tema este a ser desenvolvido pelo dr. 
Álvaro Sanguino, às 8 horas; "Qualidade do Corte e 
Carregamento visando Melhoria da Matéria Prima En
tregue", a cargo do dr. António Carlos Fernandes, 
às 9:15 horas; e "Pagamento de Cana pelo Teor de 
Sacarose", a cargo do dr. José Félix da Silva J r . , às 
10:30 horas. O simpósio terá intervalos de 15 mi
nutos, devendo se encerrar por volta das 11:30 horas 
e é aberto a todos os interessados. 

ESPORTE CLUBE BARBARENSE 
CONSELHO DELIBERATIVO 

CONVOCAÇÃO 

Atendendo os Estatutos Sociais, em seu 
art. 52 letra "a" — item 4 ficam convocados 
os senhores Conselheiros para reunião Ordiná-
ria a realizar»3e às 20 horas do dia 13 de junho 
de 1985, quinta=feira, a fim de deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: 

01 — Fixação das mensalidades para o pe» 
ríodo de 01.07 a 31.12.85. 

02 — Outros assuntos de interesse social. 
Para fins do art. 53, § único, não haven

do número legal à hora. marcada, o Conselho 
reunir»3e=á uma hora após o adima estabelecido. 

Pelo menos até amanhã, as atividades habituais 
estarão paralisadas no Centro de Saúde local, con
forme determinações do comando de greve. Desde a 
semana passada, os funcionários permanecem no lo
cal de trabalho, só atendendo o s casos de emergên
cia, como vacinação anti-rábica, distribuição de medi
camentos para casos de hanseníase e tuberculose e 
vacinação em g-estantes. 

Os funcionários dessa área conseguiram até ago
ra apenas 2 itens específicos de sua pauta de reivin
dicações, sendo a insalubridade, cujo benefício será 
matéria de projeto que tem promessas de ir para a 
Assembleia Legislativa dia 15 próximo, e a carreira 
rhulti profissional, que também tem promessas da 
Secretaria da Saúde de ser encaminhada em proje
to dentro de 90 dias. Quanto ao adicional por local 
de trabalho, o governo concedeu apenas para os 
universitários, medida essa que não veio de encontro 
ao pessoal que ganha pouco, segundo informaram os 
funcionários. 

VEREAOORES NO 29.0 CONGRESSO 
ESTADUAL DOS MUNICÍPIOS 
EM SANTOS 

Desde ontem de manhã, o presidente da Câmara 
Municipal*, Sebastião Adail Ribeiro e os vereadores 
Luiz Egídio de Godoy, José dos Santos e Maria José 
dos Santos Mano, participam do 29.o Congresso Es 
tadual dos Municípios, que é promovido anualmente 
pela Associação Paulista dos Municípios. 

O Congresso acontece na cidade de Santos até 
o dia 5 próximo, com atividades agendadas para os 
períodos da manhã e tarde e segundo o s organiza
dores, ganha uma nova importância este ano, pela 
proximidade à convocação da Assembleia Nacional 
Constituinte, que delineará os novos rumos da na
ção brasileira. 

O tema central dos debates, será "O Município 
na Constituinte", e deverá ser amplamente discutido 
pelas forças municipalistas. Dentro da programação 
do evento, a Apesp (Associação de Prefeitos do Esta
do de São Paulo) realizou ontem à noite uma Assem
bleia Extraordinária para comunicar aos prefeitos a 
mudança nas datas destinadas a realização da "Mar
cha a Brasília", e como serão montadas as estraté
gias a serem seguidas durante a realização da mesma. 

O vereador Natale Giacomini, líder da bancada 
do PDS na Câmara, deve seguir hoje de manhã para 
o Congresso, em Santos, para juntar-se aos demais 
vereadores barbarenses que só retornarão à cidade 
na quarta-feira. 

CÂMARA AMTECIPA SESSÃO ORDINÁRIA 
Em razão da participação de 5 do s 15 vereadores 

no Congresso, a Câmara Municipal antecipou sua 
sessão ordinária para a última sexta-feira, às 20 ho
ras. Não houve ordem do dia e grande parte da ses-
sã ofoi tomada por pronunciamentos de vários edis: 

1985. 
Santa Bárbara d'Oeste, 03 de junho de 

Dijaime D. Folster — Secretário 

Ivo A. Blgnotto — Presidente 

RODOVIÁRIO 
SANTA 

BARBARA 
MATRIZ: Av. da Indústria, 222 — J. Pérola — Fone: 

63-3331 — SANTA BÁRBARA DOESTE 
ESCRITÓRIO: Rua das Figueiras, 118 — Jardim S. 
Paulo — AMERICANA. 
FILIAL: Rua Gal. Charles de Gaulle, 332 — Fone 
260-5044 — Parque São Domingos — PIRITUBA — 
São Paulo — SP. 
'Transportes de cargas em geral, mudanças residen
ciais, locais, intermunicipais e Estaduais em carros 

fechados, com pessoal especializado. 

MÍVERDE MODAS 
mr Liquidação total para entrega do prédio 
Temos camisetas, calças jeans, camisas, soutiens, roupas infantis 

e 
• 

vestidos de noiva. 

Descontos de 20, 30 e até 40% 
-

Rua XV de Novembro, esquina com a General Câmara -

As demais reivindicações continuam sendo ne
gociadas amanhã, às 10 horas, em São Paulo, será rea
lizada uma nova assembleia que poderá decidir a si
tuação, colocando um fim na greve que já dura 8 
dias. 

Prefeito retoma lia l i e 
e reassume o cargo amanhã 

• 

O prefeito licenciado, José Maria de Araú
jo Jr., retornou ontem, por volta das 10 noras 
da missão oficial que cumpriu desde o dia 18 
de maio na Alemanha Oriental, integrando a 
delegação brasileira juntamente de 7 outros 
prefeitos. Ele conversou apenas com o prefei
to em exercício, José Benedito (Zezito) Claus 
e disse que a viagem foi muito produtiva. De
pois permaneceu em repouso em sua residên
cia. 

Segundo Zezito, José Maria fica em licen. 
ça ainda hoje e reassume seu cargo amanhã/ no 
gabinete. 

Até novembro, Santa Bárbara 
terá 6 mil telefones 
Está prevista para o mês de novembro vin 

douro a instalação dos 1.000 aparelhos telefó
nicos do plano de expansão da Telesp, confor
me informou o eng. Domingos Keiti Nishimaru, 
ontem à tarde. Atualmente estão instalados .. 
4.000 terminais no município e o número de 
aparelhos (incluindo extensão) é de 5.200. Com 
os 1.000 novos aparelhos, Santa Bárbara pas» 
sara então a contar com 6.200 telefones. 

Segundo ainda aquele engenheiro, um no
vo plano expansão neste município, está pre
visto somente para o próximo ano. 

LISTA DE 1985, SÓ EM AGOSTO 

Com alterações, a nova lista telefónica de 
1985, antes distribuída no início do ano, chega» 
rá aos assinantes somente no rtíês de agosto pró» 
ximo. A lista agora será bem regional, apresen
tando apenas os telefones do código 0194. 

NOVOS TELEFONES PÚBLICOS 

Mais de 40 telefones públicos (orelhões) de
verão ser instalados no município até o final 
do ano, segundo a Telesp. A ampliação equiva
lerá a um aumento de 65% aproximadamente 
no total de orelhões, atingindo o total de 100 
telefones públicos. Esse número, segundo ã 
empresa, devera atender perfeitamente a de. 
manda. 

l K f f i CL 
BH e Cidades Histéricas 

SAÍDA — O5.0G.85 — VOLTA — 09.06.85 
Nossos serviços — Hotel Financial, guia especiali
zado, agência de viagem, amparo legal regulamen
tado pela Embratur, restaurantes de ótima quali
dade, ônibus especial de turismo — Scania ou Volvo 
— 2 motoristas, seguro de vida a todos os passagei
ros, toda assistência que o cliente necessitar du
rante a viagem, ótima programação noturna. 

Observação: Nosso Hotel está localizado na Av. 
Afonso Pena, em ótimo ambiente familiar. 

— Não corremos o risco de ter nossa viagem in
terrompida por fiscais da EMBRATUR. 

— Não pedimos pagamento antecipado ou à vista. 
— Todas as reservas (Hotéis, restaurantes, etc) 

são feitas com prazo nunca inferior a 45 dias, con
forme comprovantes que os clientes devem verificar. 
Nosso Preço — Cr$ 480.000 por PAX. 

— Em 3 pagamentos sem juros. 
— Em até 24 meses com juros bancários. 

VIAJE COM SEGURANÇA — COM CONFORTO — 
E SEM PREOCUPAÇÕES 
TRATAR FONE 63.4461 


