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Canalização
do Ribeirão Bauru
Segue acelerado o ritmo de
trabalho para a canalização do
Ribeirão Bauru. Em um mês, a
Secretaria de Obras executou
150 metros de terra armada,
atingindo a passagem Jardim
Santana-Parque Vista Alegre.
A previsão é de que essas obras
e outras, até dezembro estejam
concluídas.

Remodelação
de parque

Walther Mortari

Exposição
O pintor “prata da casa” Walther Mortari, vai promover mais uma
exposição de trabalhos óleo sobre tela, na galeria de Artes do SESC. A
vernissage acontecerá nesta sexta feira e todos os apreciadores da boa
arte estão convidados.

Novo viaduto
da Duque

Numa iniciativa pioneira em
termos locais, a Companhia
Atlantic de Petróleo acaba de
passar, para o Setor de Obras da
Prefeitura Municipal, 120 mil
cruzeiros a serem aplicados na
ampliação do parque infantil do
Vitória Régia.

O engenheiro Luiz Roberto
Avallone, do DER, informa
que o trabalho de duplicação
da Nações Unidas, no trecho
da rodovia Marechal Rondon,
está em fase de conclusão,
por isso o viaduto da Duque
de Caxias e o trevo da Santa
Luzia já estão prontos para
inauguração.

Novo presidente
Cássio Carvalho já responde
pela presidência do Clube de
Diretores Lojistas de Bauru,
tendo recebido o cargo das mãos
do empresário Orlando Burgo,
presidente cessante da entidade.
Cássio promete grandes
realizações em sua gestão.

Homenagem a Maceri
O comando do 4º BPMI
promoveu um jogo festivo de
futebol de salão para marcar a
despedida do sargento Wilson
Maceri, que no decurso de 26
anos prestados à Polícia Militar,
soube demonstrar a sua excelente
capacidade de trabalho.

Luiz R. Avallone

Lelo Rodrigues

Fora do centro
Estudos quanto a viabilidade
da proibição do tréfego de
caminhões, com ou sem carga,
pelo centro, excetuando os
que abastecem o comércio
em geral, dentro dos horários
previstos, foram sugeridos
pelo vereador Lelo Rodrigues,
do PTB.

João C. Amaral

Ciclismo no Santo
Antônio
A equipe de ciclismo Santo
Antonio está disputando o
título pela Copa Interior e o
ciclista Oswaldo Crepaldi, com
o incentivo de José Svizzero
Filho e João Carlos Amaral, está
em primeiro lugar na categoria
individual.

Ministrando curso
O professor Roberto
Vicente Calheiros estará,
no dia 28 de julho,
ministrando o curso Dados
Básicos com Meteorologia
de Radar e suas aplicações,
no Instituto Nacional de
Meteorologia, em Brasília.

Bauru Tênis Clube
Novo diretor Décio Patelli Júnior foi entrevistado pela Rede Globo, sobre a sua
participação como árbitro do Campeonato Mundial de Pólo Aquático. Ex-atleta e
diretor do patrimônio, Décio Patelli estará levando o nome do clube na Espanha.

