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< BATE PAPO >

1 AINDA a respeito da nota em qu* a Câmara 
local enviou âs esferas estadoais, demonstrando e 
seu descontentamento pelo fato das relnvidicaçdes

loafoenses nSo estarem sendo atendidas pelo Estado, 
áltlmamente. h l que se comentar pouca coisa sõbre 
o assunto.

2 T e m  RAZAO aC âm ara , como dissemos domin* 
go, em assim proceder, reclamando e apoiando 
o discurso veemente do vereador Or. Waldomíro

Paccola. Mas também, acreditamoa, nSo cabe toda a 
culpa ao Govérno do Estado, se nossas soticito(3es não 
são atendidas.

3
SA B EM  por quê oSo tem tanta culpa o gover
no Estadual? Porque Lençóis não tem lá em ci
ma, uma petaoa que lute com mais firmesa pelos

seus interesses. N io  há insistências vigorosas e pron'* 
tel E isso ai. Só  temos conseguido algo, pelo esforço 
do sr. Eslo Paccola, que sempre está lutan'^o pelo 
municiplo junto ao Govèrno. M as algurin precisa a ju ' 
dá-lo flá  em cima).

4
E ANO TEM  IST O . Daqui prá f'ente. preciaa- 
mos de representantes que estejam Hgadoj ao 
Paulo Maluf, porque senlo, a coisa náo vai mu*

dar muito de figura, creiaml Quem viver, verál

5
O SANTO  PAPA PAULO VI, foi sepultado 
ontem na Basilica de S&o Pedro. O mundo cató
lico ficou arfio  de teu pai espiritual aqui na ter

ra, embora o Consolador, o Divino Fspirito Santo, 
permaneça eternamente danda vida a Igreja Universal. 
Dia 25, e novo Pontífice será eleito, em lugar de Pau
lo Vl, hoje participando da vida do Paraiso Celrst^.

6 OUTI70 DIA, em cootato eom fiscais da 
Prefeitura, fomos infornados que última- 
mente os recantos de nosso oemittrio an

dam repletoa de velas pretas, vermelhas sto. 
Essas crendlaea, foram trazüas au Brasil no 
tempo da Princesa Izabel, pelos escravos afrl 
canos, e há pobres de espíritos, fracos na fé, 
que acreditam nisso. Inclusive em Lençois.-

É lamentável, náe?

Outro dia, disseram com muito aoêrto. 
Se ésses negócios dessem certo, o campeonato 
baiano de futebol terminaria com todos os times 
em primeiro lugar.

7 R 5.a feira última, com muita inteligência 
o Padre Novaes rasgou dezenas de corren
te-, condenando Isso ao microfone da Ditu- 

fora. Tem razáo o sr. Vigário. Por boje é só.

Neta de Falecimento

Faleceu nesta cidade, no dia i2, aos 5i 
anos de idade, a senhora ANGELINA GODOY - 
(Angélica)

A extinta déiza 'duvo o sr. Nelsoo Go- 
doy e orfftoB os fílhos: Nelson Tadeu e Marta 
Angélica.

O seu sepultamento deu-se no mesmo 
dia, saindo o fèretro de sua residência para a 
Necrópole de Bauru.

A dona Angelina era pessoa bastante 
conceituada nesta cidade, possuidora de ume 
alma imensa generosa e boa. deixando um gran
de vácuo DOS corações Lençoenses.

A família enlutuda, os sinceros sentimen
tos deste

Chutc na Canala

Loga depois do Jogo odic o Guarani, 
Leão telefonou para o árbitro Arnaldo Cézar 
Coelho coQvldando-o para jantar em sua casa. 
dizendo: aRNa LDO VU? C O ^ER U n̂ ST^ 0 3 0 -  
NOFFÜ!

Vicente Matheos levou uma mala de 
dinboire para o Sul e nSo trouxe nada de oon- 
trataçáo. O presidente du Palmeiras também e 
nem a mala trouxe!

Hoje em Campinas, Leáo, Toniobo, Zenon
Edson, estaráo de tóra.

Paimairas e Guarani vão disputar quem 
será o campeáo brasileiro, categoria Amador.

Um repórter pergentou a Mateus, na 
sua volta do SuL

— p.ntâ», seu Mattua, pevdau «  viagem?
— ,\So, até que comemos uma bela 

pieioha com ea gaúchosl

Uma coisa é  ccerta hoje: Gaohe quem gaobar 
em Cbmpinas, nós vamos ver muita baaJerra alvi» 
verde agitada;^ por ai.

Pro seahorea verem como a o d a m  aa coisas do 
futebol: A té  o Boaxó anda comendo a bola ultima
mente!

leão  foi catêgerico. NSo agredí CAREv-A al
gum- Só dei um aôco oum cabeludo que estava me
gozando!

Chegou o ãno canavieir 3

Cata é a m a io r  l in h a  d t  Caminhõe.s FORD

Preços esDeçiaír pinondamentos ps^edais

T rad ição  Carafif
Jiua X V  de Ptovembrç, 351

Q u a l id a d e

Sençois Paulista fone 6302^^



Anívcrsariãnte
Hoje Adriana de O. Lina, tilba do sr. 

rrocopio de Oliveira Lima e doaa Neuza Gia- 
cominl O. LiBa; Flavlney )osé, ülho do ar. Edi 
valdo Antonlo Kavaoatu e dona Demarice A. 
Toledo Pavanato.

ijia 14 —> 5ra. Naiicy Patima ulanco de 
Oliveira, eaposa do ar. losé Fortunato de Oli
veira; ara. Aríete Artioli Cândido, esposa do ar, 
BernadlDO < andido; meDina jussara Criatina, fi 
Iba do 6v. Luiz Carlos faccoia e dona Elena 
Tbomazzi Paccola.

Dia I5 ~  Sr. Amadeu Radichi, sr. Mario 
Netto. era. Mir^an Aparecida Andrade Bernar* 
des. eaposa do sr. Gilson Claudíoei Bernardes, 
residente em Fraiburgo, Sta. < atarlna; Srta Ma
ria Aparecida 'J orres, sr. )urayr Alonso Rodrigues, 
Marcos Aparecido Toledo.

Dia 16 — Sr. Wilson Carlos Muller; 
João Antonio Pruspt, Sra Nancy Lilian Paccola 
Langoni, esposa do Sr. Marcos Antonio 
Langonf; prota. Ema Terezir.ba Perantoni, espora 
do Sr. nDtonío Luciano Granado: Marcelo Mas 
trangelo, tilbo do sr. |oão A. Mastrangelo e do
na Aparecida Mastrangelo.

Dia i7 - Profo. Therezlnba Elda Chitto, 
sra. Terezinba P. Tbomazzi, eaposa do ar. Rafael 
Tbomazzi, sra Cleide T. Valesi Paccola, esposa 
1o sr. Antonio José Paccola; Roberto Marcos 
Dias, Mareia de Paula Tapeio, Mareio Lumlnat- 
ti, filho do ür. Reinaldo Lellis Luminatti, e do
na Adelaide Andretto Luminatti; Sinaida, fllba do 
dr. Alberto de Oliveira Cíceone e dona Vanda 
Ana de Andrade ('iccone; Poberto Maicos Dias. 
Ivalr Moreira de S-ouza, t leide Maria Felissoll.

Dia '8 ^  José Carlos do Amaral. Maria 
Benedita Pinto.

Pia l9 -  ^r. Wilson Brcda, dr. tdmundo 
Nelli Filbo, sr. Walter Coneglian.

O
T ra to re s  usados  D is im ag

01
04 
UI 
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05
02 
01 
Ul 
01 
01

Trstor MF, mod. 65 R/Z50 equipado com pá carregadeira 
Tratores MP, mod. 85 
Trator M F. mod. 285
MF, mod. 65 X , equipa 'o c /  carregadeira de caua marca MOTOCANA
Tratores MF, mod. 65 X
Tratores M F, mod. 50 X
Trator MF. mod. T .E .F . —20
Trator Ford, mod. 6600
Trator Valmet Cafeeiro
Trator Furdaon Major PoWcr

e x p o s iç Ao

RodoVia Mal. Rondou, Km. 299 .• Lençóis Pta. DDD 0142 fones 63.0058/63 0758 

AGENCIAS

— Av. Cruzeiro do Sul, 4-82’ BaurU ÜDO 0142 fonea 23.7055/28.75*0
— Rua Viaconde do Rio Branco, 141-Jaú DDD 0146 fones 22.2762/22. 1509
— Rua Acre. i04o-Avaré DDD 0l47 fooe 22.08ú8 
Rus Dr. Pelipe Vita, a/n**-ltiporaoga TelcfoDe: 135

Dísintâg S / A  iMáquInas A g r íc o la s
I

J Trííerr Indiastráa
Mecanica

fabricação ae olontoàeiras. correniões, c/orqas, tanques Oara irrigação, ponte 

rolante, rodas estruturas metálicas, carrocerias Para transporte de mudas-ama
a

e bascuhnte.

Serviço de Mecânica em g e r a l
Comercio de f:rro para Gon t̂rução, ch<pa', cantonciras, ferro chato, trefilsdo aço em geral e carvão cok

TRIFERRO (antigo Trecenti S .A . )

R u a  T íradentes ,  132 - fon es ;  631424 e 631428

Lençóis P a u l i s t a
)



Movimento Religioso

U d ia  do PaDai
O i  ^A I^, qui trinsmitiram a vida aoi filhos, 

t(m graviisima obrigd^fto dc educar a prole e, por is
so. devem ser rrcoohecidus como seus primeiros e 
principais edacadores. Fsta fun^io cducativu é tanto 
pese que. onde nÍo eXiitir, difilmeote poderá ser 
suprlde.

Cem efeito, é  dever dos Pais criar um am* 
biente, de tal modo enlmado pelo amer e pela pieda
de para com Deus e para os homena, que favoreça a 
computa educaçCo pe-aoal e aocial doe filhos.

A tamilla è. portanto, a primeira escola daa 
virtudes soeiaís da que todas as sociedades tèm neces-

Mas sobretudo na família c ristã»am  virtude 
da gMça do aacramento do matrimônio e dos deveres 
que ele impõe —os filhos devem aprender desde os 
primeiros anos, segundo a fé recebida no Batismo, a 
conhecer e adorar Deua, e a amar todoa os irmfios.

É nela que eles encontram a primeira rsp e ' 
rícncia da aS sociedade humana e da igreja. É pela 
familía, enfim, que eles alo pouco á  pouco introdu
zidos no ooDsorcio civil dos homens e no Povo de Deus.

O s pais, portanto, reconheçam a imocrtència 
da familia verdadelramrnte cristd. a fim de queacjsm 
garantidos a vida e o progresso Jo  Povo de Deus,

(GE, n. 3>

Demonstração da Conta **Festa Pa 

zenda Rondinha” realizada em
21/05/78

Despesa

Cr$,

D

Desidério Moraies nt. 6557 
Fvaristo Momo rec. a/n.o 
Panificadora Mario Ltda nt 4^87 
Tonico Alberto Plftcca ot h484i 
Jorge Dias Barbosa rec s /o  o 
Coop. Plant. de Cana dupl. 134/78 
C asa Ayub ree. s/n.o 
Eaío Carani rec. s/n.o 
Duilie Radicchl £  Cia nt 28735 
Antonio Momo rec s/oo 
Helena Camargo Qumtilhano rcc a/n 
Deapeaas Gerais (construÇfio sanitário e
aumento 2m2 barraca, etc.]
Sobras a Distribuir

1*0,50
360.00 
500.' 0
200.00
200.00

2.255.00 
'.534,00

10.100,00
4.20Ü.CO
1.500.00 
i .200.00 
4.607,50

27 348.00 
1.087,00

29.535.00

Receita

Doações 
 ̂ ropagandas 

Renda Obtida

3.970.00
l.iÜO.OO

24.465.00
29.535,00

Daacõet feitas

A.P.A.E,
Lar das Crianças 
Lar N. S. Desampararmos 
Igreja S . Benedito 
Igreja Sts. Barbara

Cr$.
Cr$
Cr$.
Ct$.
Cr$.

337.40
337.40
337.40
337.40
837.40

C r8. 1.687,00

Lar daa Crianças — 6oo pfieziohos 
Lar N.S Desamparados—1~0 paezinhoa e 5 lk s. 

de carne

: Jacomo Langena 

José Luiz Souza

Este simbolo q je  representava em Leoçoia PaulUta mais da 40 anos

Tradiçãik em m a d e ira s
MÜRETTO

Agora representa também a iodostrla madeireira

Moretto Industria Comercio e Importação Ltda. Poma Porã, Mato Grosso

5Ô P ER Slfin flS

COLUMBIA
Tem estas caroderUiiros
Exclusiuas

PATEMPE ÍNTERN^UOMAL
Coaheça a íiaha completa
de proiutüs do «cmplezo Indu-irul
COLUMBIA
•  Persiana» 3 lipos
«Banho Boz * poita p / b ‘'Z
« Porta» e divísõc» saofonada^
« Porro e lacbada de aluminu*

Solicite orçameoru e demoastraçõe'. >em 
cooprumisso.

as>istencia. iccnica iturdiata para ateoder a« 
suas necessidades d« consertos e cfotsnss 

Representante autorize do>
Rua Jo»é do Pa'roclaio 1.3<7 r /  Alcosc

Fone recado» 63)005 

Lençol» Pauhsta

V E N D E - i E
4 Rodas Sport c/ Pneus para Opsia tratar 

e ver na Rus innacio Anselmo, 120.

VENOE-ÍE
lima Moto RO 50 cc. Ano de 77. cor vermelha, 

o interessado tratar a Rua José do -^atrocioio n* 

726 Lençói Paulistt

D r.  | o r g r
F r e a m c i  Vi;i»

l)r. Sídi o
Xuiz Sost

CIRU RG IÃ O  DENTISTA 

-  RAIO X  -

«itende se someote com hora marcada

C.onsultono
Rua Geraldo P. de Bair.tk

No 7 I(

C i r u / j i ã o  D « n t i s i « «  

ClittUa fcial 

RAIO X

atende das 8 as l l  horas 

d a s  15.0J ás 18,00 horas 

Rua PlorUno Peixoto 567

Fone 63.0377

N o V O Ewg e n \\z »ro

C A S A
Aluga—ae à Rua Cel. Joaquim Anselmo .Vlartios 

n.o 686.

Tratar na Cbanel Boutíque

Cuocluiu o CufSo na K acjK lid: d- Gagenha* 

ria Indusirlal, o Lençoense José Campsnari Neto

A C oIocíçS j  de Grau dar-se-á no Granae 

Plenário do l'aiácso das ( onvençõea do Anbembi — 

b£o Paulo, à s  ‘‘'-0 hora.*, no dia M de Agosto fluente.



Missas da Sem an a

DOMINGO - Intpnçfto particular (6 Mu- 
trizl AlexanOríDu Krssu e idlo A. Leite ( 8 Beu.) 
t amunitária (9 Matriz) lotençfto particular [19 
MHtrizJ

SEGUNDA - losé F. Bueno o .nnlonio 
Aagelico (IS Cemitério]

TERÇA - Lar da Criança (6) Asilo í6.’ 0]
QUaRI A - Hospital (6) Asilo PlU-

<ie e HeriLpnegilda Momo U9.30 Matriz;
QUINTA - Hospital t6) - Asilo (fi.íií] In

tenção particular (7 Matriz) Prodócmu Giacomini 
09.50 Matriz)

StXTA . Hospital (6) Asilo - Jose-
fina Lorenzetti [iv,3ü Matriz)

S a BaLO - hospital (6) - Asilo (6,30)- In- 
terçfio particular (7 Matriz) Intenção partícu- 
lai ( 9.:0 Matiiz)

DIA DOS PAIS

H«']e, dia I3de agosto, é consagrado ao 
Dia dos Pais<

t ou^^os dips há em nossa existência hu
mana, tão cheio de alesria como ooia le hoje.

Os pais são sempre coraçõeh extremos(>6 
que dsbdeos nossos primeiros vagidos, deede a 
mais ten^a irtancla, encaminham os nossos p i
sos. evitando perigos e dando não só os mais 
'nobres exemplas oòmo os mais salutares conee- 
Ihos

Que importam as dores, as amarguras, 
06 cuidados» que sempre acarretam para cs pais 
a missão de criar os pequeninos seres que a 
Divina Providencia confia aos seus carinb' s e 
desvelos, seum serrtso, uma cancia de um Mho. 
de sobejo comi-ensa tôda essa tragédia iotiii.a 
de sobressalto e leceio?

Papai, é aquele que não tem adjetivo. 
Queè verbo. Êaçfto, ê fazer alguma coisa, é sentir 
alguma coisa, é sentir, é completar, é promover, 
è amar.

O pai substantivo já não basta. Desde 
que 0 filho nasceu o homem muda de categoria.
Ê prooicv do, irctbe utra IDi^•ão de. A mis&âo de 
amar. mentir e educar os íilhot.

O pai e mãe, sáo o prolongamento do Ur
Pal. su*'teftdade do òrooze e a ternura das 

árvores, que fão fortes e dão lembta quando devem 
<Ur{

Pai. ê aquele que resiste a todas ae fadigas 
porque o lar precisa do pão para alimentar, lenha para 
o frg o o o  inverno, resguardo e seguraOçS nas tempes
tades!

Enfim, pai é aquele que tem um coração tão 
nobre a ponto de não conhecer a vua própria fetxl- 
dade separada da felicidade de seus idolatrados 
filhos & de sua querida esposa.

Que a nr>!-sa santa Padroeira. N ossa Senhora 
da Piedade os guie sempre mundo, cclocando-os no bom 
caminho, no caminho áo Amor, no camioho da terou- 
r»i 00 caminho do respeito, da honra e da dignidade, 
para a grande felicidade da família brasileira.

Alberto haccola

Atenção

Você que não estudou!

Finalmente em Leaçols Paulista a opor
tunidade que tanto esperava.

Você pode fazer o CüRSc) GINASIAL em 
apenas z anos.

inicio das Aulae: 21 de Agosto de 1.978.
CURSO SUPLETIVO - COLÉGIO PRAN- 

CISCü GARklDO
Rua Anita Garibaldl, u.o 82i - Lençóis Pta.

Dr. Reínaldo Lcilis Luminaui

C irurgião Dentista

Kaio X

Atende-ae diari

da 8 aa M da ms ak i 

AV. 25 de Janeira 103 63DI93

LenÇeis
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M®veis
£ m 1978

Contínua sendo o melhor

grandes íacilidades

p e lo  C R E O I-M U R  J
Fone 030232

Imóveis \a venda

Uina c sa residmcial à Rua <8 de Abril 
Urr.a casa residencial à  Rua Manoel Amâncioj 
Uma casa residencial à  Avenida Braail;
Uma casa residencial á  Rua Amapá • Vila Cruzeiro;
Um lote de terreno sito oo lardim Humaitá|
Um prédio para fina comerciaia alto à Roa 15 de Novembro: 
Dois lotes de terreno s*toa no Jardim Alvorada^
Um lote de terreno sita no Parque Residencial S. Joaé.

Procure a IMOBILIÁRIA JARY e faça um bom negócia 
Rua Floriano PeiXoto. IbS - Fone 63.0131 
'• indic^ilizado C R BC l N.o 6S51

Artes Graiicas Bueno
.Serviço.*» grático.'i em  g e ra i

Kapidhz c perfe(*àD



Poder Ju d ic iá r io
juízo de Dirí^ito da Comarca dt

l.epçois Paulista

E O I T A L

o  Doutor Roberto da Coita Orlandini. |uiz 
de Direito e Preiideote do Tribunal do Juri 
da Comarca de Lençóis Paulista, Estado de 
São Paulo, etc.'

FAZ SA B E R  a todos quantos o prcsoete 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interes-- 
sar possa Que, por haver designado o dia 21 de Se* 
tcmbro de 1978, as 9,00 horas, neste tdificio do Fo^ 
rum para ter inicio a teiceira se«são periódica do 
Tribunal do Júri, orocedeu hoie ao sorteio dos jurados 
que devorão rervir naquela sesaão, tendo s do sortea* 
dos e aceitos os seguintes senhores juraJn»:*

1. Ademir ^antllon>, Func. *’úb. Municipal
2. Adilson José Brega Escríturário.
3. Arnaldo Alexandre, CiFurglIo • dentista,
4. Antonío Igoácio Leite. E^rituráiio,
5. Belmiro Benedito Radichi, Comereiante,
6. Oarlo* Kuclides Ferraei, Comercirnte.
7. Cláudio Antonio Paccola, comerciante.
8. Clovis LeSj Sampaio, Bancário,
9. Fábio Antonio Brigido Dutra, Eng. Agtonomo,

10. loão Domingues, Fscriturario,
11. José Antonio Marizi, Bancário,
| 2. José Carlos Paccola, Bancário,
13- José Carlos Pelegrin, Comerciante,
14. Jo sé  Roberto Capelari. Téc; em contabilidade
15. Luiz Carlos Brosco V aZ , Eng. Civil,
16. Luiz Santana Zillo. Eng. Agrooomo,
77. Marcos Temer Feres. Comerciante,
18. Milton Moreira, Escriturério,
19. Pedro Walter Fávaro, Advogado,
20. Roberto José Conti, Universitário, e,
?l»W aldir Pavanato, Ferroviário.

A todos oa quais e a cada um de per 
si. bem como ao público em geral se convida a 
comparecer aquela cessão no dia e hora acima 
designados, enquanto duraiem os trabalhos da 
mesma sess&o, e, para que chegue ao conheci
mento de todo^, mandou o MM. Juiz expedir o 
presente Edital, que será afixado na forma da 
lei e publicado pela imprensa local.^ Dado e 
passado nesta cidade e comarca de Lençóis Pau* 
lista, aos 07 de agosto de 1978. Eu. Ademir A. 
Cacciolari, Oficial Maior do Cartório du |úr< 
datilografei

O Juiz de Direito,

Roberto da Costa Orlandini

C O M U N I C A D O

E.scritório T. C o a t a b i  i - P ap e la r ia  Gom es
í( E stecu )u r i”

Sob díreçfto de: Dr. SÉRGIO GuMF.S CRCSP 59.334

Comunicam a mudança de seu atual endereço da:

Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 685 * Fone 63<33 7 
PaR.\: Rua Cel. loaquim Anselmo Martins, 620 - Fone 610337

(Antiga Loja Andretto e Coletoria Federal!

Onde continuam atendendo os seus clientes e amigos.'

Escritorlo:- Serviços Gerais
de exped'cnte:

Xerox, guias, contratoa. requerimentos, 
atestados, cartas, declarações de imposto 
du renda (Obtenção de IC, cadastro no 
Funrural. Incra, Quitaçáo de Inps [cons 
truçao Civil], tscritas Fiscais. Rurais, Au
tônomos (ISTR, Aposentadoria p/ Fuorural 
e Inps, etc.

Papelaria

Matnriaift Escolares. Materiais p/t,scrÍtorlos, 
Artigos p/’’resente6, envelopes, Convites. 
Canetas, Cartões, Papeís, suitit?, Ca^tollaa. 
Presente, Certão, Carboou. cstencídl, Im
pressos Fiscais e Comerciais, Bobinas p/ 
máqu lias de somar. Tintas Acriiex p/Te- 
cidos, etc.

Rua Cel. Joaquim Anselmo Mcrlns, 6‘’0 Fone 630337 
íEm frente a nova sed.» Ja  Coletoria Federal'

D r .  L u i z  C a r l o s  BroFCO V a z
Engenhíiro Civ!l CWrA. n.o 4,q8/D

Pr<^j.tos, .Administração, Cálculos Estruturais e Ssrviços Topográficas 

oJov ; Çndereço -* Ean'itor3 Rua Pedro Natalio Lorenzatti 58>Tel Lenç»:< ‘ m i».

I

\

]oia5 íinaSr Alidnça Brilhantes, Aneís buveir^

Novidades e presentes para casame .los. ' ra.arias 

completa SecçSo de Helogtos da« marcai»

Filmes e Camaras Potografícas e Calcubdora^ Gravadoras

« la i ena e

Laboratorio Otico» para o aviamento de receita de ocnloS 

Onde voce recebe um Certificado de Seguro contra quebra de lente

Vendas Umdém a oraze
k
e

I
4

J



o ECO L E N C O '‘  1'A U L IST A  l3 D E A G O ST .) I f I97H

ta ra  a  felicidade da família, o espero da ̂ A]riant. 
ta ra  a  felicidade do chefe da família, o nosso plano de financiamento.

No suo cotegorio o Vonont é o que tem 
menof preço.

E o nosso plano de fínonciomenfo permite 
que vocè e suo família sintom. ainda ho|e, toda 
o comprovado versatilidade, economia e

resistência do Vorianf.
No uso diário vocè descobre o quonfo elo é 

útil. Nos fins de semana, outro surpresa, a 
Voriont parece que fica cindo maior. A Voriont 
tem um gronde porta-malos no frente e muito

espaço poro bagagem atros. São 921 litros.
Com o Voriont vocè vai longe. E economio 

no consumo e manufençõo.
A felicidade da fomílio cabe inteirinha dentro 

dê Q.

Revendedor Autorizado v c " .x s : v a :

S / A .  Le nçoense de Com ercio  e Autom óveis

RevcMdedor A utor izado

N
Avtnida 25 de janeiro 537 Lençóis Paulista



Editais de PfocífOCtéíndS
Wíl&^Q de MorAia Rosa - Lucy Nagay Pacuo* 

Ia • oficial do Registro Civil daa Pessoas Naturais.
Faço saber que preteod.^m casar se - apresen* 

taram os Dccumeotus exigidoi pelo artigo 180 
1,2,3 e 4 do Código Civil

n.o

Beoedíto Batista Vieira e Sílvia Pereira Par- 
dinho sendo o pretendente nascido em Oomella deste 
Estado aoi 24 de agosto de 19^4, tratorista, solteiro 
e residente nesta cidade, filbo de Jo sé  Batista Vieira 
e de Rosalioa Batista Vieira e a pretendente nascida 
em Arelopolís deste Estado aos /9  de janeiro de )962 
domestica, solteira e residente nesta ctuade, fUba de 
Jesuino Pereira Pardinho e de Nair Caznpanini Pardi* 
abo.

Mauro Ferreira Duete e Ines Aparecida Pe
reira aendo o pretendente nascido em Mirante do 
Paraoapanema desta Estado aos 09 de Janeiro de 
19^7, motorista, solteiro e residente oesta cidade, 
filbo de |o9é Ferreira Duete e de Liodinalva dos San
tos e a pretendente nascida nesta distrito aos 2" de 
Outubro de >959, domestica, solteira e residente nes
ta cidade, tilba de José Pereira e dc Luiza Andriosi 
Pereira.

Apresentaram os documentos ),?,3ed

Luiz Cezar Cacciolarl e Vera I ucia Pereiri 
0 pretendente nascido neste distrito aos 05 j»-sendo

oeiro de >951, Técnico em Cootobilidadií* .«olteiro e 
residente ne^ta cidade, filho de Altair Antonio Caccio- 
lari e de Maria Adelaide Andrioli e a pretendente 
nascida neste distrito aos 19 de Dezembro de 19^^» 
professora, solteira e residente n^sta» cidade, filha de 
LaZaro Pereira Filho e de Amélia Dtmasceno e Sou
sa.

Apresentaram oa documentos l.?e4

Ronaldo Ciccone e Neucí Mari% R:>rato sen 
do o pretendente nascido neste distrito aos ^Ode Fe
vereiro de 1958, estudante, solteiro e residente nesta 
cidade, filho de Renato Liccone e de Laura M.^ssafo 
Ciccone 6 a pretendente nascida em Macatuba de:»te 
Estado aos O9 de Fevereiro de >955, professora, soltei
ra e residente ne .ta cidade, filha de Irineu Rorato e 
de Olivia Carvesan Roratu.

Apresentaram os documentos >,ie4

Rubens Rosa e Grécia Maria Elena Long^to 
sendo o pretendente nBscido em Maríoga, Estado ^o 
Paraná, aos 18 de abril de 1955, cJtpínteiro, solteiro 
e reside ate em ASsís Chateaubrind, a rua Ipe • s/n 
Estado do Parana, filho de Julío Rosa e de ]ulia L\s* 
boa Rosa e a pretendente nascida em Janqueirópolis 
deste Estado, aos II de janeiro de 1^57, eperaria, 
solteira e residente nesta cidad**, filha de João Rubio 
Long^to e de l.indatra de Jesu s l ongoto.

Apresentaram os documentos ),?e4

^ntoDlo Carlos Sartorí e Mpria Helena de 
Sou/a sendo o pretendente naactdo neste distrito aos 
11 de maio dc 1954, comerciario, solt^siro e residente 
ntsta cidade, filho c t  ]osè Sartori bobrinho e de 
Pranci^ca Maria Fernandes e a pretendente nascida em 
Lucelia deste Estado aos i3  de março de >95/, p. 
domesticas, solteira e residente nesta cidade, tilha de 
Manoel Caetano de 5ouza e de iracema Bueno de 
Souza*

Apresentaram os documentos l,2e4

Dirceu Moreira 1 opes e Cleusa Gabriel de 
Souza sendo o pretendente nascido em .Mirador Esta
do do  ̂Paraná aos 2> de julho de 190t\ operirio, sol** 
teiro e residente nes^a cidade, filho de Manoel Morei* 
ra Lopes e de Flauzina dos Anjos Lopes e a preten
dente ecn Vangloria de^te Estado 28 de
novembro de 1951, vendedora sr>lteira e residente nes
ta cidade, filha de Nicolau Gdbriel de S< u a e de 
P rioâ Baiboss de Sou«a*

Apreseoraram cs docacr^eufcs l,2,3e4

OHc ma d S'u«<>lãriarid e Cãid<sirãrid
CONSERTA.SE ÜBIETOS DE FOLHa E COBíE -  SOL!)A> OTOGENICAS c ILh- 

TRICAS -  i n s t a l a ç õ e s  DE AGUA A DOMiClLlJ -  ^c ’̂ VlÇOS EM C A L H aS

completo Scrviçoi Seír»lheria, le^viçot em porias dc iç-). ^rade>, p<jriôca. viiiot, tanques p/ hquid.).

BRAN í | W

RUA lO N A CIÜ  A N SELM O . MI F >,c -  63 LE N Ç O lSa L.LIS A

j
»  a

um produto  

Açucareirj

Zillo l ;  tS
t /

Lo •enzztli 4. . ^

Tfiplamente F iltn.iT

<7enuiPO cm s n  cisetcii 

e lider no merca 1 >

USIMA S vü  Jü>5

V  , i

r dizer
doçura.

\

1
íi.ylvío M achuca

Construção de Unhas de alta e baixa tensão e enrolamento de mot >rcs

transformadores

S i alguém «ouber de aig^im impedimcrro 
oponha.o na íorma da i.ei. Lavro j  pie-eote para '■̂ r 
afixado em Ca'tor'o e pubLcado no {ornai - O  Eco 
desra cidade.

Leoçols Paulfita 03 dc Fevereiio de 1978

Matérias Elétricos e Bomba d’ agua MARR

Rua Floriam» Peixoto, 169 — FCNE 630201



Bom dia i l u s t r e

A n iversar ian te

I

Bem dia para vacê. extraordinário amÍ;o 
Juliaoo Loreozetti, nome que honraria qualquer cida* 
de em que vivesie, nSo fosse, como de fato o é, ver
dadeiro e iatraasferivel patrimenio defisa rica jóia 
incrustada no interior de SSo Paulo e que se cbama 
Lençóis Paulista.

Você é  boje o nosso homenageado. Voce que 
completa mais um ano de ezistincia.

No cumprimento de meus 
sempre lembro me de cumprimentar 

. grato ao meu coração.

deveres social , 
alguém bostante

Nao seria poc ventura, esse alguém se eU 
deixa*se de homenagear por mais essa tão grande 

'cfeméri..e.

Amigo desinteressado e efetuoso*nâo podería 
deixar de ser quem se cxorno com as msís primorosas 
qualidades de espirito e coração, eis o que eu tenho 
encontrado sempre, estimadissimo aniversariante.

Tela tua alma geuerosa, carater cheio de brio, 
coração que tracsborda do mala extremado afeto, eis 
como o considero, o respeito, o admiro e estimo.-

4

Ê duplamente fef^tivâ exta celebração para 
vocè, amigo Julíano» porque hoje se comemora o s«u 
nataliclo e o Üia dos ^ais»

Frímeiramentee porque nesta data^ áiSSiDola o 
nascimea^o de um homem que tem sido um chefe 
exemplar de família, e uoi cidadSo eXtraordioària*^ 
mente dedicado à sua querida Lençoii HeulUta«

Fm segundo, pelos seus predicados de pai e 
esposo, que esornao> seu caráter aeoj jaçd.

Tôda a sua existência caro amigo Jullsno, tem 
aiuo Dobre exemplo de honra e de atividbde^ legitimo 
é  portento que, pela dilatação de uma vida tão pro
veitosa, todos façamos os mais ardentes votos, e que 
sirva de incentivo, para que amanhã possamos roere* 
cer a coosideraçftof que tão belamente sobredoura essa 
existência, sempre considerada a tudo quando pode 
engrandecer um cldadao e valer*lbe o titulo honroso de 
homem de bem.

Receba amigo Julíano, este preito sincero de 
minha admiração e estima e ver e de sentir o quan
to é  quendo, o muito que é respeitado, em nossa co
munidade.

ALBERTO PACCOLA

Faf|T ácie São Jost

Manot I Lop^s

A t ‘r t  ç ã

Huf.estidaae

ü< rantia

Rua iS de Novembro 

f o n e  630177 

Lcnçvii I auli!-<a

Dr. W a n e r  P acco la

Advogado OAB 27l»3a SP 

Lençóis Pauista SP 

FONE 631)402

U! TK \F R IG O R
r e f n g e r i ç à o eletrodomcsticns

^tR V lÇ O  E PEÇAS 

para geladeira, balcão frigoriíico, 
caiDcra fria e condicionador de ar

SERVIÇO E PEÇAS
para lavadouraa Braatemp, 

enceradeiras, liquidificadores, ferro» 
elétricos ventiladores.

Avenida 9 de julho, 4S0 Pone 5̂0578

C L IN IC A  V LTtíR lN  ARi A LANGONA

LR. ÂNGELO LANGONA 
Médico VateriDãrlo 

C R M V -  42163

Clinica Geral —Lirurgia, Vacinaçães A8s*stêDcia à Fazendas 
Fisiopatologia da reprodução. Oiaguóstico de gestação 
txam es de Brucelose e Tuberculose

Consultorío
Rua Tíradentes 172

Residência
Rna Anita Garibaldi 819 

PONB d sn si

a TENDE-SE ~  das 8 ãs 11 e das 13 as 18 boras

Dr. Joõo Paccola ^rimo

Airnde pelo ’ N.P.S

WédlCü — Opcrsdor — pificifo

do Cdançs

Csrielrsdo Conselho Regional de Madiclaa

oV 701

I
Parmac^a Coração dc Jesus

DECiO C. CAIIAANARI

noite a serviço de sus aaads

Rua 15 de NevemWe, %76

Pene

%
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Dia do Maçon co m em o rad o  na Loja

*‘Üeus e Consciência 9 f

^ a lb e t A r te s
A V TO N IO  M O NTO ftO

Pintara, LaqueaçSes e DecoraçScs cm Parede* 

e moveit eocirameoto de madetrar

KOI 6eBS&o magaa realizada no 
dia 2:8 último, presidida pele Dr. Acbiles B. Sor- 
mani e com a presença de elerado número ie 
Obreiros, comemorou a Loja Maçooica *‘DEUS 
E CONSCIÊNCIA" o DiA DC MAÇON, erento 
que é comemorado muodialmente, de maneira 
festiva. Para talar sobre a efeméride foi desigoa- 
àe o orador de oficio da entidade, Dr. Ezequiel 
de Castro Guedes que. dentre outras considera- 
cões. disse constituir o amor a Deus e ao Ho 
mem, pregado por todas as religiões do mundo, 
a base, o fundamento, o alicerce sobre o qual se 
ergue a construçfie da nova sociedade que a 
Maçonaria quer edificar. *a fé inabalá^ei que 
temos em Oeus - disse m ais^, a quem chama
mos oGrsode Arquiteto do Universo, é a força 
geradora para enfrentarmos a» dificuldades 
da jornada e desanuviar os horizontes, por 
vezes sombrios” . >ludiu uínda o Or. Ezeqoiet 
ao aniversário da criação do Grande Oriente de 
Sio Paulo, que deu-se no dia 29 de julho de 
^927, quando foi eleito seu primsiroGrão Mes
tre e iDolvidàvel ür. josé Adriano Marrey júnior.

^ rista  de renorme internacional, qoe tio  asainaladoa 
serviço* prestou à  Ordem Maçónica, a S . Paulo c ao 
brasíL Referinde-se a outro* emíoente* maçons que 
ocuparam aquel* alto cargo, destacou a booorárel 
íigura de emérito c saudoso Or.- Benedito Picheiro 
Machado Tolosa, médico cirurríio de renome interna
cional. que iotrodusiu a cadeira de obstetrícia no ensino 
das faculdades do nosso pais. w atual GrSo Mestre 
do Grande Oriente de S. Paulo é e eminente jurista 
Dr. Jo sé  Meneses júnior, rrocurauor do Mioístério 
Público de S ío  Paulo, posição maçónica que ocupa 
pela segunda vez, graça» ao convoco de grandes qua
lidades cívicas e morais qUe cxoroam a Sos person i- 
lidade de msçon e de homem público. Também iaiou 
sobre as duas importantes datis e Professor Antonio 
Batista de Almeida, quando enfatizou que *'A maçona- 
rís é  essa discipliru moral que eosín* os insçcos a 
dominar as s las paiXSes, a vencer o* seus precoi*cei> 
tos, a harmonizar os seus desejos com a jus a razão, e 
finalm-nte a cultivar os melhores dons da vida, as 
melhores virtudes.”

Reportagem de R_ F

I

Rua Sáo Paulo njo 12ó

Pone 630461 Recados i^lar
ccm Roncy

Q U I T A N D A
A n d ré  K a rn im u ra

Prodofos horti/rmi^an/cú-os

/nttos eíc.. Por preços qoe não sofrem concor-

rericias.

Ao 25 janeitoi 654- Poae 639495 

Lençóis Paulisra

u
Transportadora

especializada em trõnspo tes de enccmendá^ mudanças

yJverjiaa Ubiramo 197 Sençois /auUsta fone 630393

Visitando Lençóis Paulista

hospeHe-se no

^ a s a n d e te
V a lé r io  Antonio Ca.sagrande

Rua Floriano Pe»xoio n r  16 fon? 63074y Len;ois Paulista SP
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Nc va indust 

H s t a l a d a

na s(?ta

Nas ímedibcões do Trtvo, na rodovia M are
chal RondoD. dentro de Poucos diaa terá íoicto a ina* 
talação da C P F  ^Croncreto PRE Fabricado)i

No genero a C PF será a principal nesta re> 
gíão e estará em condlçõea de atender pedidoa de * oa* 
tea. Estacas, Galpdes Industriais, Tubos; Konies, V ia
dutos e C oncreto Protendido.

Mais uma industria que estará em funciona
mento nesta cidade e que proporcionará traballa  a 
dezenas e dezenas de operários.

Lençóis Pauli ta tende, assim, em tomar ca
da vez mais variavel a [rroduçSo do seu parque in 
trial.

Sr. Juliano Lorcpzctti

Hoje, transcorre o aniversário nstalieio do sr. 
Jaiíano Lorenzetti, Diretor da Açuctreira Zillo-loren- 
zetti S/A  e fijura de nrajeçâo nos círculos rocisis, in
dustriais comerciais e políticos em Lençóis Paulista e 
oa regiáo

f  oropre-nos apresentar-lhe os nossos sinceros 
e merrctdo cumprimentes, pela passegem de mais um 
fe b z  evento de sua ezlstencia. deSejando ao sr. Julia- 
7B0 Lorenzetri que transcorra a data de hoje, unido 
aos que lhe são cartas.

3ANESPA Fa Z  p r o m o ç ã o

PIONEIRA.

A agencia local üo Oaocspa, es arâ percorren- 
•òo a cidade, visitando o comercio. p'cmovendo a 
Campanha “ Venda Fácil” , oferecendo a grantia do 
Cheque Especial 1'anespa, visandu o seu transito mais 
facilitado come veieulo de pagamento e principalmen
te e maior crédito s esse documento (o cheque^ que já 
deveria ser o substituto eventual do papel moeda.

A prcmoÇSe prende-se a um convênio que 
as firmas manterão com e Banespa para o recebimen- 

- to do cheqoe especial Banespa, de qualquer parte do 
Brasil, sem risco algum para o ccmerciante.

Mais um tento precioso do Banespa • NO VO
TEM PO .

Enlace Malrimoniaí

No dia do corrente, ss 10 horas, realizar* 
se*á o enlace matrimonial da Srta Maria Tcreaa Sll* 
velra, filha do sr. )osá Silveira e dene MarU A pa
recida W. Silveira, com o jovem Paulo Roberto 
lacom, filho dc 0 r. Herminio Jacon e Dra. Matia 
Isabel M. jacon.

O evento terá lugar oa Igreja de Santo Ivo. 
no largo da Batalha, |89 - )ard m Lusitania S io  Paulo.

V E N D E M - í E
Veodetr te um Volkt 1300» modelo 1972, bom 
eetado de conservoçSo.

Lm  moíor Mercedes Beos 1967 eompUto.

Trator nâ Leaçoia Auto Pe^as.

Kua Floriano Peixoto, 47 « Fone 6^0503

Lençoia Pautiata

^ra .  Dona de C asa
Vnnhazu conhacar o nove A ç o u g u a .  

G ran des  variadadaa de Corna tem p erad a .

Estames fazendo tudo para servi-la bem.

Supermercados Sta. Catarina
AV. Q de lulbo 588 AV. Brasil 650

I

Tecidos cam a  meFa
Presentes cm Artesansto 

Rua Cel Joaquim Anselms Martiss b.q t l3

!
r!áj
I
«I

vai d ar  tudo  certo  com p rod u to s  C h evro le t  da

1.1
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