
Tigres Voadores em V. Cruz 
A equipe de poraquedismo 

de Lençóis Paulista, íonnada pe
lo monitor e  alunos da primeira 
turma do Clube de Poiaquedis- 
mo Tigres Voadores, estará hoje 
e omcmhã participando de um 
grande show em Vera Cruz pro
movido para homenagear o avia
dor José Ângelo Simioni. Além 
dos saltoe, oom participações de 
várias cidades, o espetáculo terá 
seu ponto alto na aviação acro- 
bátioa.

I tempo

Lençóis Paulista, 12 do outubro de 1985 . Ano 47 — N.o 3918 — Cr$ 500,00

Diretor: Alexandre Chitto — Fundado em 6 de Íevereiro/1938

O Serviço de Meteorologia 
pcevê para Lençóis Paulista tem 
po bom sujeito a  precipitações no 
deoorrer do período. A temperotu 
ra oscilará em tomo dos 32 graus 

a  máxima.•191 I •

Hoje tem festa para as crianças na Conclia Ocústica

A exemplo dos anos anteriores mais de 5 mil crianças são esperados — Foto arquivo
Hoje é 12 de outubro, dia dedicado à 

criança Aqui em Lençóis a  dota será come
morada com uma grande festa pública que te 
rá lugar na praça “Comendador José Ziilo” 
(Concha acústica), sob a  organização do Se<r- 
viço de Assistência e  Promoção Social do Mu 
nicípio.

Essa realização se repete onualroente 
desde 1983, quando a  sra. Maria Apareci
d a  Brandi Pacoola assumiu a  presidência do 
SAPSMu, dentro da filosofia de ativar a  Pro
moção Social em todos os níveis, e  tem con
seguido se firmar como o principal evento de 
dicado à comunidade infantil lençoense. Nes 
ta ocasião, embora com a  ausência d a  pri- 

eira dama. que se encontra acompanhan
do o prefeito Ideval Poccola na missão ofi
cial brasileia à  China e  Japão, toda a  progra 
mação será cumprida segundo suas determi
nações.

As atividades na concha acústica serão 
iniciados às 13:30 horas, mas desde os pri
meiros horas da manhã as crianças já po
dem se divertir passeando pela cidade no 
“trenzinho da alegria" colocado à  disposição 
pela C ia Cervejaria Brahma.

A 13:30 hc«xis a  Banda Municipal abrirá 
a  tarde festiva, seguindo-se o shcw humorís
tico de Sérgio Pillantra (sósia de Sérgio Mal- 
Icndro), show de mímioa com Alberto Gaus, 
Show Business de Uberaba com duração 
de uma hora e  meia e animada pallcipação 
de personagens de Walt Disney que distri
buirão balas e  pipoca. No local também es
tará uma barraca da Brahma, oferecendo 
refrigerantes a  todas as orionças presentes.

A festa, que deve reunir mais de 5 mil

crianças já foi levada no sóbcido e domingo 
passados aos distritos de Borebi e  Alfredo 
Guedes, onde centenas de participantes con 
cctrerom nas gincanas, receberam muitos 
prêmios, bolos, pipoca, refresco e  brinca
ram animcdomente com os palhaços e bi
chinhos de Walt Disney.

Incêndio destruiu fábrica 
no jardim Humaitá

A fábrica estopas Lençóis, que fun
ciona à  rua Humberto Alves Tocei, 634, foi 
totalmente destruída por incêndio ocorrido 
na noite de quarta feira última Tudo come
çou com um curto circuito na chave geral às 
^:45 horas, felizmente presenciado pelo 
sócto-proprietório ítalo Líni e alguns de seus 
empregados, caso contrário poderia ter cau 
sado vítimas, pelo foto de ser a  estopa ma
terial de focílima combustão.

Apesar da presença de caminhões pipas 
do corpo de Bombeiros (Bauru) do SAAE, U- 
sina Borra Grande e Cia. Agrícola ZL, além 
de extintores de empresas e  particulcsres len 
çoenses, as chamas não foram debelados an 
fes da destruição total do estoque, instalações 
e um caminhão carregado do produto da fá
brica, que encontrava-se n a  garagem. A a- 
Ção dos bombeiros e voluntários prosseguiu 
até o início da madrugada de quinta-feira, 
impedindo que estabelecimentos vizinhos fos 
sem atingidos. Os poprietários da fábrica não 
souberam estimar o  montante dos prejuízos, 
mesmo porque a  estrutura da construção ficou 
seriamente comprometida.

Dois Córregos: Montoro assinou 
a abertura de 32 consórcios

O governador Franco Montoro assinou 
ontem, em Dois Cíárregos, os convênios para 
a instalação oficial d© 32 consórcios de pres 
tação d© serviços, que reunirão 362 municí
pios nos serviços de patrulha rodoviária, com 
putação eletrônica, aproveitamento d© vár
zeas, central d© medicamentos e outros. Na 
quela própria cidade funciona o primeiro dos 
consórcios, o d© pavimentação, que reune 
18 municípios em tomo da antiga pedreira 
da Fepasa, que foi reativada e produz dia

riamente os pedras suficientes para o asíal- 
tamento d© seis quadros, a  custos que são 
até 40 por cento mais baratos do que cobram 
as empreiteiros. PAGINA 7 .

B. Bonita realiza 
a VIII Fepatur
Leia matéria na PAGINA 7.
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Ciclism o e alletismo 
trazem medalhas de bronze

Retoma hoje a  Lençóis Paulis
ta nossa delegação que partici
pou dos Jogos Abetos do Interior 
em Santo André. Na bagagem 
duas medalhas d© bronze, con
quistadas por Albieri, nos 110 me 
tros com barreira © pelo ciclista 
GOToldo Ronchini, 3.o colocado 
n a  prova Quilômetro oantra o 
Cronômetro.

O Basquetebol, enfrentando o 
alto nível d© (Zompinas, acabou 
desclassificado no sábado per
dendo por 89 a  83. O volei masc. 
esteve bastante próximo da classi

ficação para lutar por uma me
dalha, mas perdeu para Guaru- 
Ihos n a  quinta feira por 2 a  0 en
quanto o feminino, já sem chances 
venceu a  equipe de Bauru, no 
mesmo d ia  Até ontem. San
to André liderava no quadro de 
medalhas oom 24 de ouro, 13 d© 
prata © 17 d© bronze — total 54; 
(Dompinos vinha em 2.o com 12 
d© ouio, 13 de prata e 5 d© bron
ze — total 24; e  em 3.0 Sõo José 
dos Campos com 10 d© ouro, 2 do 
prata © 4 d© bronze, totalizando 
16 medalhas. Lençóis ocupa a  
23.a posição, com suas medalhas.

Técnico sugeremabilização
contra nernílongos

 ̂ A prefeitura deverá poceder 
a  limpeza dos margens dos Rios 
Lençóis e  F*rota, bem como retifi
car os tubulações d© lançamento 
d© esgoto, como povidêncía para 
eliminar os focos d© larvas de 
pemilongo comum, informou an
teontem o vereador José Carlos do 
Amaral, que acompanhou o téc
nico d a  Sucem, Chefe da Seção 
de Profiloxia do Serviço Regio
nal d© Morília, Antonio Silvano 
Oliveira, no levantamento reali

zado para detectar os fontes cri
adoras do inseto.

Entretanto, recomendaram, 
deve haver uma mobilização da 
população no combale a  essa va- 
riedesde, denominada Cúlex, com 
a  limpeza dos quintais, substitui
ção d a  água d© vasos, tanques, 
cochos, evitondo-s© ainda ocúmu 
lo d© garrafas, pneus velhos e 
quaisquer materiais capazes d© 
conter água.

Novas protissionais 
tormadas na oticina

Dezoito alunas dos cursos de 
Clorí© © Costura © Tricô, ofereci
dos pela Oficina Experimental da 
Assistência Social, receberam no 
último dia 27 seus certificados de 
conclusão, após 3 meses de opren 
dizodo oom a  professora Nodir <Ua 
novo. (Dc»n essa turma já sõo mais 
d© 50 as profissionais formados 
pelos ozrsos implantados no ano 
passado pela presidente do SA'
PSMu, Maria Aparecida Braridi 
Pacoola.

Representando dona Cida 
que encontra-s© em viagem ao 
©xterioT, o encenregado adminis
trativo Samuel Ademir da Silva, 
falou òs formandas. externando 
agradecimentos à  cooperação das 
mesmas pela disciplina e  dedica
ção que permitiram levar adiante 
mais uma etap>a desse projeto so 
ciai, lembrando ainda qu© a  O- 
flcina continua à  disposição d© to 
das para outros cursos d© oom- 
plementaçõo aos conhecim«itos 
já adquiridos.

Festa da Padroeira na Vila Cruzeiro
Tem início hoje, òs 10 horas 

da manhã, a  quermesse em prol 
da construção do Santuário da 
Aparecida na Vila Cruzeiro, com 
churrasco, salgados, bebidas e  di

versões ©, à  noite, show sertme- 
jo com Marabá © Madrigal e ou
tros duplas, mais um saníoneira 
Também haverá um campeonato 
de truco com inscrições no local.



LEL ORA A LEI
O íerlado de 15 de Novembro, pro

clamação da República, não será onted 
pado para a seçunda-leiro. embora se
ja nm daqueles que deveria soirer essa 
mudança, de acordo com a  lei n-o 7.120, 
aprovada em Junho passado. A anteci
pação não ocorrerá porque nesse dia se 
rão realizados eleições em todas as ca
pitais de estados e em muitas outras ci
dades. A informação foi dada pelo Tribu 
nal Superior Eleitoral que assim decidiu 
para evitar que os eleitores fiquem na 
dúvida quanto ao feriado e Isso possa 
pre)udicor o compareclmento òs umas 
nas localidades onde se escolherá os no 
vos prefeitos. Com isso. todos nós, que 
não teremos eleição, enfrentaremos uma 
semana completamente truncado, lato 
que não daria se o feriado fosse anteci
pado
. . . .  Se vivéssemos num pais mads desen 
volvido, a  decisão certamente seria pe
la manutenção do feriado da sexta feira 
apenas nos locais onde ocorrerão os ^  
leiçôes. Seria um "feriado eleitoral". 

Talvez até nem feriado, pois para votar 
o ddadão não gasta lá muito tempo ..

TRAnCANTES DE BEBÊS 
__ Agentes do DOPS de Curitiba pren
deram em flagrante Rosl e Magda RoÍ- 
nert, que estavam com uma criança de 
aproximadamente dois meses dentro de 
um automóvel de propriedade do Irmão 
de Aríete Honorina Victor Ifliu, envolvi
da em tráfico de crionços para o exterior 
há mais de um ono. As duos irmãs con
fessaram oo policial terem participado 
de pelo menos três casos de transferên
cia de recém-nascidos para o exterior e 
que a  quadrilha possvti contatos em di
versos cidades do Paraná, Minas Gerais 
e São Paulo. Uma dos conexões, segun
do revelaram, está ali em Bauru, mas 
ninguém revelou o nome dos bouruen- 
ses envolvidos

MOEDA LATINO-AMERICANA 
. . . .  Na reunião do Parlamento Latino- 
Americano, que termina hoje em Mont^ 
vidéu, o senador argentino Luis León, in 
centivou a  criação de uma moeda lati- 

nericana para vigorar no comércio•  Z e « *

entre os nações da região. Com isso pre 
tende evitar a  dependência do dolar, 
que coloca os ;>aíses endividados à re
boque dos Estados Unidos e de suas 1 ^  
de mercado e transferência de divisas. 
Na verdade a "moeda" que se propôs 
na reunião é a  abertura de grande 
conta-corrente entre os países interessa 
dos na elaboração do e te r n o .............

A PRECE DO THOMAZ 
De manhã, abro a  janela, para ver o sol. 

Ele simboliza Jesus. Com o color de seu amor, 
El© me aquece. Com o brilho de sua luz, 
Ele m© conduz. Peço-Lhe a  sua proteção, por 
meio d a  oração, que El© mesmo ensinou:

A noite, abro a  janela, para ver as es
trelas, EUcs simbolizam Maria. Ela © minha 
mõe. e  mãe de Jesus . EUa tem o poder de 
me defender contra a  serpente, que vive nes 
ta ten^a, uliupolhcndo a  vida d a  gente. 
Peço-Lhe a  sua proteção, Rezando a  AVE 
MARIA 6 durmo em oazi

— EXPEDIENTE

ftr

6 uma publicação da Empresa Jomolísti- 
oa O ECO Ltda — Diretor Re^jonsável; 
Alexandre Cltitto — O ECO é registra
do conforme Lei de Imprensa, pelo de
creto 2322 de 20-05-1940, com registro no 
DIP. Composto e imprenso em oficinas 
próprias. Redação Adminstração e Pxibli 
cidade — R CeL Joaquim Gabriel, 57, 
fone 631822 — Lençóis Pia. — Remessa 
para qualquer ponto do País, pela ECT. 
Assinatura pelo período de 12 meses 
Cr$ 20.000, — 6 meses, C rí 10.000, cheque 
Itominal visado a  íovor de Empresa Jor- 
Balística O ECO Lida.

morte do ditador
"Reür^ee daqui, seu cana

lha, íilho d a ..."
Essa a  ordem qu© o ex-presi

dente, general João Batista Figuei 
redo recebeu do neto do também 
ex-presidente general Emílio Gor- 
rastcmí Médici, ao  comparecer ao 
seu velório, na última quinta íei- 
ra, no clube Militar, do Rio de Ja
neiro. Figueiredo só nõo apanhou 
porque Sérçfio, íilho de Médici, se
gurou o sobrinho, mas teve de des 
oer clnoo orvdares pela escada, 
porque os filhos do morto não o 
deixaram tomar o elevador.

A morte d© Emílio Ganastazú 
Médici. embora tenha feito parto 
do noticiário p>elo foto de ter ele 
govemcxio o País, não chegou a 
causar consternação como no ca
so de outros ex<heies de Estado 
desaparecidos. Apenas 200 pes
soas oompareoerom ao seu sepul- 
lamento, um número ínfimo em re- 
kzção à  grande multidão que 
©m pleno regime fechado saiu às

ruas para levar o corpo do ex-pre 
sidente Jusoelino Kubitschek à  úl
tima morado. Inferior ató ao dos 
que acompanharam em São 
&3Tja o  sepultamento do ex-piresl 
dente João Goulart, morto no exí
lio e  cujo noticiário e  reportagem 
sobre sua morte foram impedidos 
por ordens expressos da Polícia 
Federal.. A morte de Médici não 
passou de um simplee oapitulo 
de importância apenas para sua 
i<2 nília e  poucos amigos, mas e ^  
qualquer dimensão público, em
bora tenha ©I© exercido o mais al
to oargo público da Nação.

Foi durante o  período Médici, 
no principio dos ar»s 70, que o re
gime militar d© 64 enfrentou seus 
piores dias. oom tortmos, prisões 
e mortes políticas qu© foram justi
ficados como necessidade para o 
preservcrçõo da segurança na- 
ccnal.

Mas embcra terüia coimeguldo 
alguma popularidade através de 
pcopaganda maciça nõo conse

guiu i<zer o seu sucessor, fican
do alijado do esquema de poder. 
Seu recolhimento estendeu-ee c- 
té o ano passado, quando, ao la
do do deputado Paulo Salim Ma- 
luí, a  quem protegeu e promoveu 
na cena política, concedeu xima 
entrevista criticando oe governos 
dos seus suceasores, generais Er
nesto Geisel e  João Figueiredo.

Morreu o ditador mais con
testado do período militar implon 
todo no Brasil a  1964. Nõo é da 
índole do brasileiro festejar acon
tecimentos dessa ordem, mas o 
comportamento popular eviden
ciou que a  figura do falecido não 
era benquista. Agora, o episódio 
havido com Figueiredo mostrou 
também que não havia sequer 
tolerância entre sucessores e  su- 
oedidos.

É certo que, se tivesse ooorri 
do na época do regime militar ao 
qual os protagonistas serviram, o 
o leitor jamais tomaria oonhed- 
mento do incidente, pois a  cen
sura à imprensa era fen^enha E 
foi coberto pelo manto dessa pró 
pixt censura que muita coisa oon 
tra 06 intereses nacionais foi como
tida. Portanto, Médici jamais fa re is

TNrrti.Wfalta à  cena polítioo-admiiüstrati- 
va desse Pois. Nem ele, nem quol 
quer outro que não respeite os di
reitos íundamenlois do povo. . .

ORAÇAO

São Judas, Glorioso apostolo 
fiel servo e amigo de Jesus . O no 
me do traidor foi causa que íoseis 
esquecidos por muitos mas a  igre 
ja vos honra e invoca universal
mente como o patrono dos casos 
desesperados nos negócios sem 
remédios. Rogai por mim que sou 
tão miserável: fazei uso eu Vos Im 
pioro desse particular privilégio 
que vos ioi concedido de trazer 
viável e imediato auxülo onde o 
socorro desapareceu quase por 
completo. Assiste-me nesta gran

de necessidade para que eu poe- 
sa receber as consolações e au
xílios dos céus em todas as mi
nhas precisões otribulações e so
frimentos alcançando a  graça do 
(aqui foz o pedido particular) e 
para que eu possa louvar a  Deus 
convosco e com todos os eleitos 
por toda a  eternidade. Eu vos pro 
meto, ó bendito Judas, lembror-me 
deste qrrande favor e nunca dei
xar de vos honrar como meu es 
pecial e poderoso patrono e iorar 
tudo o que estiver ao meu alcan
ce para Incentivar a  devoçõo pa
ra convosco. Amém.

F. Junior
COMÊRaO DE GAS E AGUA MINERAL 
STA BARBARA

Beba saúde, tomando água pura e para 
Isso, temos para entrega a  domicílio 
AGUA MINERAL conhecida por todos da 
região pela sua alta qualidade.

Temos também para pronta entrega 
e a  domicQio GAS DE COZINHA 
Rua Gino AJL Bori 241 — Porque R. Ron 

doo — Fone 630024 (recado)

AUTO MECANICA

IBUNIL
Concertos de veículos em geral.

Pastelaria Para Todos
Apresente novidades;

FRANGO A "CHICKEN-INt9

Fnto na hora
Aceita-se encomendas pelo íone 631410

Motriz: R. Felipe Cornarão 556 - Ublroma 
Telefone 631410 
FUiol: At . BroU 624

Capacidade absoluta 
Eficiência comprovada

Av. 25 de Janeiro. 738, Fone 630726 — Lençóis Paulista

Cine Lençóis
APRESENTA:

Hoje à cpiarta feira — NIN)A — A força do 

Dragão — Censura 14 anos

17 e 18 — Dois Loucos com Sorte 
— Censura livre

Cimentex
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

A Cimentex lhe oferece qualidade, pre
ços e otimo atendimento nos produtos 
que vende.
— Aproveite nossos oierias de tijolos, 
telhas, areia, pedra, ferro .cimento e col

CONSULTE-NOS

AV. DOS ESTUDANTES 418 — F. 630662

AO LADO DA BROVAZ



Câmara adia votação da taxa
de iluminação pública

Por aprovação unânime da Câmara oo 
reqxiolmento do vereador Vicente Bento de 
Oliveira. íoi adiada para a  próxima sessão 
ordinária a  votação do pro)eto que institui a  
cobrança da taxa de iluminação pública de
pois de vários pronunciamentos a  respeito e 
uma minuciosa exposição de apoio à  me
dida, apresentada por Francisco Alberto 
Gordono que esteve com vistas do projeto 
por uma sem ana

Gordcno levantou dados Junto á  Cia. 
Paulista de Força e Luz pelos quais enten
deu ser plenamente justo o critério de taxa
ção proposto pela municipalidade, consld^ 
rando a  projeçõo ieita de que as iomflias 
mais humildes pagarão cerca de 480 cru
zeiros de taxa, sem nenhum reajuste duron 
te os seis meses iniciais da implantação. A- 
rimg dieso — crfirmou — somente indu- 
trias e  outros empresas de gronre consu
mo estão classüicadas .

Durante sua exposição, Francisco Gor- 
dono ioi constantemente a parteado pelo ve
reador pedessista João Sérgio Lorenzettl a- 
oerca dos beneííck» que a  medida trará à 
coletividade, sendo-lhe então enumeradas as 
vantagens decorrentes dq tributação, que 
propiciará arreoadação cc^aaz de p>ermitir 
maior reposição de bicos de luz, instalação 
de postes de corxmeto sem ônus, e  substitui
ção da iluminaçôo deficiente em vários pon- 
■>os d a  cidade.

Em seguida, Vicente Bento de Oliveira 
pTonundou-se em favor d a  aprovação, mas 
pediu que a  votc^âo fosse adiada para a  pró 
lim a sessão, para que os 13 vereadores se 
reunam, estudem o projeto e decidam 
consdentamente sobre a  sua conveniência

A sessão íoi suspensa a  pedido da bon 
coda do PMDB que se reuniu e, em seguida, 
falou o líder pedessista Fábio Dutra, classl- 
fioando de Incoerência dos poomedbistas o 
apoio à  taxação, quando foi aparteado por 
Vicente Bento e  estabeleoeu-se inflamada 
discussão entre ambos, porque Bento não a- 
ceitou o termo "demagógicos" que Fábio 
Dutra atribuiu a  ele e  seus companheiros de 
partido retrucando que demagoqria í<Eia o 

alestrcmte.
José Carlos do Amorcd também respon 

deu ao ataque afirmando que "a carapuça 
não me serviu, nem aos meus companheiros" 
e lembrou o esforço d a  administração Ideval 
Pacoola pela melhoria das condições de vi 
da d a  população, "como a  mplontação de 
asfalto a  18 mll cruzeiros o metro quadrado, 
quando em Sõo Manuel é o o b n ^  a  40 
m il"... ^

Sylvio Cordebo discursou em defesa do 
adiamento da votação, afirmando que o pro
jeto deve ser bem estudado para sw  a- 
provado ou rejeitado medicmte consenso en 
tre as duos bc

Pechinchâo
Vende-se roupas novas por preçoe KrH-rig 
simos e ooüjpra e vende roupas usadas

BOSl ANEXO 
FONE 631261

Serralhería

GRADEL
ESQUADRIAS E ESTRUTURAS 

METAUCAS
QUALIDADE COMPROVADA

RUA HUMBERTO ALVES TOCCL 698 
FONE 631115 — LENÇÓIS PAULIST̂ t

Após votação e  aprovação do pedido 
de adiamento. Bento agradeceu a  compre
ensão dos demais vereadores e disse nõo im 
portar que os debates sejam acirrados, con 
cluindo que o importante é que os assuntos 
sejam debatidos democraticamente.

Na sessão, foram aprovados definitiva- 
mente os projetos 1809 e 1811, o primeiro de
terminando nova delimitaçõo ao perímetro 
urbano e o segundo autorizando a  doação de 
área oo Governo do Estado, onde está cons
truída a EEPG "Antonieta Grossi Molatiom"

REQUERIMENTOS
O vereador José Prado de Lima requereu 

que o prefeito estude a  possibilidade de 
colocação de sarjetas e  reparos na povimen 
tação asfáltloa na Rua Coronel Álvaro Mor 
tins, entre as avenidas Brasil e  Podre Salustio 
Requereu à  COTiutran acolocação de obstá 
culos na rua 25 de abril, proximidades do bu 
eiro velho da Fepasa .

Sylvio Rodrigues requereu ofício ao 
executivo para que seja procedida a  conser
vação de ruas desprovidos de asfalto no Nú 
cloo "Luiz Zillo"; Fábio EXitra pediu asfal
to para as ruas José Bonifácio e  Castel- 
lo Bronco dentre outras; pediu também a 
instalação de calçados no trecho do lado dl 
reito da via de acesso à  rodovia Marechal 
Rondon, justificando que em dias de chuva 
os pe®ocB caminham pelo leito carroçável, 
expondo-se oo risco de serem atropelados; 
Francisco Alberto Gordono, requereu ofícios 
de pesar òs íamQias de Marco Antonio Net- 
to e  João Vagula, lençoenses recentemente 
falecidos; W ald«nar Geraldo Motta voltou 
a  pedir que seja oficiada a  2.a Cia de Polícia 
Milhar, para que seja mantido permanente- 
mente um policial de serviço em Alfredo. 
Guedes e  nas proximidades da EEPG 'Anto- 
nieto G. Mcdotrozzi" *

Sylvio Rodrigues falou em apoio ao re
querimento de Waldemor Geraldo Motta, pe 
dlndo policiamento paro o trânsito nas pro
ximidades da EEPG "Antonieta Grossi Ma- 
lotrozzi", lembrando que essa preocupação 
também é sua e  íoi motivo de um requerimen 
to de sua autcala para a  colocação de 
quebro-molos nce ruas que levam ao local, 
como forma de coibir a  velocidade. Cobrou 
da administração municipal a  continuação 
do asfalto do Núcleo 'Xuiz Zillo" e a  dincxni- 
zação de outirs obras interrompidos. Tam
bém pediu a  presença dos seus colegcs vere 
adores às reuniões da Sociedade Amigos de 
Bairro do Núcleo.

Myrian Pinheiro
CmURGIA DOmSTA 

CROSP — 2 8 ^

Atende-se Adultos e Cnanças
R. FLORIANO PEIXOTO 723, F. 630673

Francisco Alberto Gordono 
informou à  cosa que esteve no 
Palácio dos Bandeirantes na últi 
ma eegunda-^eira, acompanhan
do o prefeito em exercício, Hiller 
Copooni, quatido receberam meta 
de da veba destinada a  fundo per 
dido pelo Programa Sonebose que 
totalizará 150 milhões de cruzei
ros para Lençóis Paulista. Trons 
mitiu ainda a  Informação de que 
na mesma viagem foi assinado 
convênio com a  Secretaria da E- 
ducação, pelo qual qucrtro dentis 
tos serão contratados para prestar 
atendimento aos alunos das redes 
escolares estcsiual e municipal. 
Em re^íosta a  Sylvio Rodrigues, 
disse que está em constante con 
tato com os moradoroes do Núcleo 
e de outros bairros, sabendo de 
suas reivindicações básicos e  en 
casnínhan do-as diretamente ao 
prefeito. Parabenizou alunos da 
EEPG "Lecffitna A. Coneglion" 
que conseguiram classificação 
para o festivcd d a  canção que 
se realiza « n  Bauru; enalteceu 
a  tenista Claudia Foillace que re 
presenta o &asll em torneio inter 
nacional no Jojíão e, d a  mesma 
forma, elogiou a  conquista de uma 
medalha de bronze nos Jogos A- 
bertos pelo atleta Albíeri b>em co
mo as bo<s campanhas dos equi
pes de voleibol.

Waldir Gomes procurou em 
seu discurso demonstrar o ponto 
de vista da Comutron, da qual é 
membro, contrário à  implantação 
de quebra-molos, constontemente 
requerida por vereadores. Afir
mou que a  preocupação maior 
do órgòo é proporcionar melhor

educaçõo de trânsito, realizando 
campanhas abrangentes desde a 
idade escolar e, por outro lado, 
apelar à  ação cowcitíva da poli
d a  como meio de reduzir as in
frações. A respeito do trabalho 
junto òs comunidades de bairro, 
disse que sempre esteve empenha 
do em transmitir à  administração 
as neoeeskiades mais prementes 
dos munícipes.

José Carlos do Amoral ccxnu- 
nicou que foram iniciados na se
mana passada trabalhos de téc- 
nioos d a  Sucem, para identiiioar 
os fontes crkidoras de pemilon- 
goe, providencia por ele requeri
do junto à  Delegada Regi<^al de 
Saúde, visando culminar com me 
didas que minimizem c  ação dee-

W ald«nar Geraldo Motta u- 
sou da palavra para enaltecer o 
espírito democrático reinante, 
classificando a  discussão havida 
entre os vereadores na aprecia- 
ção <Í5 projeto da taxa de ilumina 
çõo, como fruto desse espírito que 
vivemos atualmente, "porque exis 
te divergência, mas não inimiza-

João Sérgio Lorenzettl elogiou 
a  postura democrática de Motta e, 
em re^xDsta a  recente pedido de 
solução para o problema do cha 
modo "carvãozinho", apresenta
do por José Carlos do Amaral, ín 
formou que já estão em funciona 
mento os novas caldeiras instalo- 
das pela Usma Barro Grande, e 
convidou todos os vereadores a  
conhecer os equipamentos em o- 
casião oportuna.

nCORD SIM !!!
Chegou em Lençóis a  mais nova distribuidora 
de bebidas em geral. Esta é a  sua opção:

RUA CEL JOAQUIM A. MABTIS, N,o 523 
ENCOMENDAS PELO FONE 631578

Sensa-Som
coMcaao para  veículos ltda.

Promoção de Volante* para todo* o* modelo* 
de corro por opena* CrS 80.000 em 3 pgto*»

RUA ANnA GAHIBALDL N,o 535 Fone 630118 
(oo lodo de Plocco MoL p / ço—lruçõ—)

ALBRECHT
Monutençõo. Construções e Montogena Industrie^* S/C

Especializada em Tubulações, Montagens de Instalações 
Industriais para ■ Usinas de Açúcar — Destilaria de Alood — 
Caldeiros — Fábrica de Papel, Topografia — Montagens 
de Tanques.
RUA PADRE ANCHIETA N.o 371 ~  FONE 631853 — LDfÇOlS



Muito csntes de Cristo, o ensino era tnans 
mitldo somente a  poucas crianças privilegia
das, onde os mestres ensinavam andando, em 
pequenos espaços livres ,a ceu aberto, ou os 
ve2)es, pelos grandes e verdes oompos.

Posteriormente .Platão, íoi o primeiro 
mestre dos gregos a  dor suas aulas, num lu
gar íixo. Tempos depois, os mestres se posta
vam diante dos alunos, sentados em suas 
cátedras (cadeiras) e  oí assinavam. Ficou 
assim abandonado o ensino pnmiüvo, oo 
a r Uvie, mas conservandoee aiiKla o errsino 
privado a  poucos crianças.

Somente com a  Revolução Francesa é 
que o sistema da escola íoi modificado, dei
xando de ser restrito e particular para trans 
íormor-se numa instituição mantida P©lo go
verno, abrangendo crianças de ambos os 

. sexos, em idoide escolar.
No BrcBil íoram os Jesuitas que Introdu- 

zirxam a  instituição, alfabetizando os índios e 
filhos de portugueses que aqui passaram a 

. residir . Os padres losé de Anchieta e  Ma
noel da Nóbrega, íoram pioneiros.

Com o correr do tempo, o ensino che
gou a  todos os povoados do Brasil, olconçon 
do a  Vila de Lençóis em 1868, com a  instala
ção das F>rimeiras escolas isolados, mascu
linas e  femininas.

Em Lençóis, o primefcro grupo escolar íoi 
instalado em 1914 e  chamava-se Grupo Es- 
oolcx Lençóis, passando depois a  chamar-se 
Grupo Escolar "Esperança do Oliveira" em 
homenagem ao ilustre professor.

Ho}e. Lençóis conta com sete grupos es
colares no município e dois nos distritos: um 
em Alfredo Guedes e outro em Borebi .

Queremos nesse dia 15 de Outubro-Dia 
do Professor homenagear todos os mestres e 
recordar com pequena biografia os professo 
res que sõo patronos de alguns dos nossos 
grupos escolares. São ex-professores, que 
passaram pelo nosso ensino, deixando-nos 
um belo exemplo de dever cumprido, de ab
negação e  amor e  que sempre serão lembra 
dos, por todos nós, com carinho.

Na próxima semana homenagearemos 
os patrcnos dos demais grupos escolares, 
que também merecem nosso reconhecimen 
to sincero.

EEPG "Esperança de Oliveira":
O proí. Antonio Esperança de Oliveira, 

nasceu em Itapetininga em 13 de junho de 
1878. Sua mõe dona Regina de Oliveira, mui 
to pobre, conseguiu motriculá-lo na Escola 
•Complementar daquela cidade. Durante seus 
estudos exercia a  pirAssõo de alfaiate. Após 
ter concluído o curso normal, iniciou o magis
tério em 1904 coirvo professor da 2.a escola 
isolada masculina, desta cidade, lecionando 
idepots no grupo local, até fins de 1921. De 
I temperamento alegre, mas enérgico, era mui 
ito amigo dos alunos. Foi grande entusias- 
ita do teatro amador, sendo que sob sua o- 
irientação, inúmeros peças foram levadas à 
loena. Admffador do futebol íoi ele quem 
ttiouxe esse esporte para Lençóis. Em 1929, 
ifoi nomeado inspetor escolar. Ao íaleoer em 
11932, como sargento, estava inccsporodo ao 
1 Batalhão de Voluntários de Professores du- 
irante a  Revolução ConslitucionaUsta Por de-

Merecida hemenagens
cieto de 5 de fevereiro de 1942, o governo 
do Estado, rendendo homenagem ao  ilus

tre professor, que duroite 17 anos exerceu 
com brilho e  dedicação o  magistério, detemu- 
nou que o Grupo Escolar Lençóis, pa ssasse a 
chamar Grupo Escolar "Esperança de Olivei 
ra". Perpetuou-se assim, a  memória do ilus
tre mestre, testemunho d a  nossa gratidão 
e reconhecimento.

EEPG "Profa. Leonina A. Coneglion":
D. Leonina, nasceu em Piracicaba, em 

30 de setembro de 1918, filha de tradicional 
famQia pirocicabano. Ao se formar, escolheu 
para ser substituta "a Esperança de Olivei
ra" onde permaneceu depois, como professo 
ra  efetiva, durante longos anos. Pelo gran
de amor que tinha por nossa cidade adotou- 
a  como sua terra natal. Era casada com o 
ST. Aldo Coneglion, de cuja união tiveram um 
filho. Por motivo de doença, tronsíeriu-se pa
ra  Piracicaba, onde veio a  íaleoer no dia 
4 de agceto de 1970.

D. Leonina dedicou ao magistério, mui 
tos anos de sua existência, e  hoje como pro
va de reconhecimento e  justa homenagem, 
temos um grupo escolar, com o seu nome.

E. E.PG. "Proío. Lina Bosi Canova"'.
D. Lina, n<stuial de Lençóis, nasceu dia 

1.0 de novembro de 1898, filha de Octóvio 
Bosi e  D. Maria BosL

Recebeu sua instrução primária na es
cola isolada desta cidade e  completou seus 
estudos no csntigo "Colégio dos Anjos", em 
Botucatu. Formou-se professora em 1920 e 
foi substituta efetiva no Grupo Escolar Len
çóis. Em 1921, foi nomeada adjunta do re 
ferido estabelecimento, hoje "Esperança de 
Oliveira". Em 1938, íoi nomeada diretora do 
Grupo Escolar de Alfredo Guedes, perma
necendo no cargo até 1955, quando se apo- 
seffitou, com 35 anos de serviço, ininterrupto. 
Foi ainda Presidente da Legião Brasileira de 
Assistência, local, professora de Matemática 
Francês e Trabalhos Manuais no antigo Gi
násio Imaculado Coração de Maria, hoje, 
Virgílio Copocmi Casou-se com o sr Samuel 
Canova e  teve três filhos.

D. Lina, tem mereddamente, seu nome 
perpetuado num dos nossos grupos escola
res, por ter prestado grandes e relevantes 
serviços ao desenvolvimento do ensino len-

EEPG
zi

D. Antonieta, exercia o cargo de pro
fessora efetiva, na vizinha cidade de Botu 
ootu, e  na remoção escolheu o "Esperança 
de Oliveira", onde lecionou durante muitos 
anos, até aposentar-se. Era casada com o sr. 
Wmter Molotrazzi e  teve duas filhos, t  D. 
Antonieta a  pcrtronesse de um dos nossos 
grupos escolares. Preparou para o mundo 
08 crianças que estiveram ao seu cuidado, 
com grande amor e  carinho, qualidades es
sas de lima excelente mestra.

nSIATRIA E REUMATOLOGIA 
DR. JOSÉ ANTONIO GARBINO 
CRM 26103

Atende com hora marcada das 16 òs 20 
Convênio com CABESP — BANCO DO 
BRASIL — XJNIMED

Consultório: Rua Agenor Melro, 9-57 
Fones: 233755 e 241077 — resld: 230991 
Doenças reumáticas, neuro-musculares. 
Hemlpleglas. paropleglos, enfermidades 
da coluna, deficiências da mão, de loco
moção e tratamento da dor _

BAURU — S. PAULO

ESTETICISTB
CHEGA NA CIDADE A F

DO FUTURO 
Raio Laser frio para 

Rugas 
Acne 
Celulite

Limpeza de Pele — Lift-Biológloo — Po©- 
ling Vegetal

Rua CeL Joaquim A. Martins 240_ione
630272 — atendimento òs 3.a e 5.o'. 
dos 8:00 òs 19 horas.

EEPG "Profa (Cecília Marins
Bosi

D. Cecüía, nasceu a  24 de no 
vembro de 1905 e  era filha do sr. 
Luiz Guilherme Marins e de D. Eu 
tholia Marins. Estudou em Botu- 
catú onde concluiu seus estudos 
em 1927, lecionava na l.a  escola 
do distrito de Alfredo Guedes, 
quctrtao casou-se oom o sr. Gíno 
Augusto Antonio Bosi e  desse ma 
trimônio nasceram três filhas. De
pois de casada passou a  residir 
em Lençóis e  a  lecionar no "Es
perança de Oliveira", onde perma 
neoeu durante longos anos. 
Quando faleceu, em 29 de ja
neiro de 1953, o Grupo Escolar 
de Alfredo Guedes, recebeu seu 
nome, como homenagem póstuma 
das mais justas. D. Cecília, será 
sempre lembrada, tenho c^ e za , 
pelos seus ex-olunos, pois soube 
guiá-los oom amor, no caminho 
d a  vida.

EEPG "Profa Iracema Leite 
e  Silva":

Em Borebi, o grupo escolar

daquele distrito tem como potro- 
nesse a  profa. D. Iracema £ uma 
justa homenagem e sinal de pro
funda gratidão pelos ensinamen
tos que espalhou ao longo da sua 
carreira de educodoro.

Queria que essa minha crô 
nica, pudesse expressar todo o 
meu apreço à  essas nobres figu
ras do ensino, tanto as patrones- 
ses dos nossos grupos escolares 
como os professores em geral 
e dizer a  eles obrigado por tantos 
ensinamentos, desvelos e sacrlli- 
dos e dizer ainda, que todos irão 
recordar com emoção aquela ílgu 
ra querida, do tempo alegre e 
de^reocupado do nossa iniôn- 
d a .

Parabéns proíeseorqs- Oue to
dos os seus discípulos, sejam dig
nos dos seus mestres.

Não podemos deixar de home 
nageor também as crianças, nes
se d ia  Crianças! Cumpram seus 
deveres, estudando, cooperando 
e amando, porque o nosso ama
nhã, depende de vocês.

Alexandre Chitto

BDILE Dfl PRIMAVERA 

Dia 19.10.85 as 23,30 hs

O UTC fará realizar mais um grande Baile oom o Conjun
to APOCALIPSE. Não percam; sódos recibo 10, traje esporte. 
Reserva de mesas na Secretaria do Clube ou pelo ione 631515.

A DIRETORIA I

Vidros E COM A 
VmRAÇARIA Cristal

LEDA E MORELU LTDA.
Uma nova concepção em servir bem c 

povo lençoense.
Vidros de todos os tipos com colocação 

imediata. Montagem de aquários, e  agora 
com colocação de molduras em quodros. 
Preços sem concorrênda orçamento sem 
compromisso.
BUA PIEDADE 993 — LENÇÓIS PAULISTA

FONE 63U76

Lençóis Hotel
Venha conhecer o verdadeiro "Rodízio 

de Mossas" lazanha, nhoqui, ravióli, ca 
neloni — e a mais verdadeira pizza Italiana, 
o CALZONNI, além dos 20 tipos já servidos.

Venha conferir — Sábado à  noite e domingo
no almoço.

BREVE — FORNO A LENHA 
Encomendas pelo fone 630026
Rua 7 de Setembro n.o 934 
Prop. Nelson Pagon

SUPERMERCADO

Santo Expedito
Faça economia, comprando produtos da me
lhor qualidade pelo melhor preço. No Super

mercado Santo Expedito você conta ainda, 
com um completo açougue servindo todos os 

tipos de oames.

RUA RIO GRANDE DO SUL 367 — TELEFONE 690888



Cultura leva artistas à
Bienal

Uma comitiva integrada por cdunos e  mo
nitores da Casa de Cultura e  por alguns ar
tistas plásticos da cidade, seguiu ho}e para 
São Paulo afim de visitar 18xi Bienal Inter
nacional de Sõo Paulo gue leúne trabalhos 
de 476 artistas de 46 países. A excursão cul
tural tem o  apoio da ^e íe iu ra  Municipal, que 
oferece o ônibus, e  da Secretaria de Cultura 
do Estado, que colocará ò disposição dos len 
çoenses vários monitores para lhes expUoor 
as técnicas, tendências, motivos e origerrs das 
obras expostas bem oomo suas respectivas re 
presentatividades no contexto atual dos ar-

Terõo 06 visitantes a  oportunidade de 
utilizarem as oíicmos instalados no interior 
dõs pavilhões da Bienal para desenvolverem 
produção de peças artísticas e, era seguido, 
visitCTão o CÔitiè Cultural d a  Capital e, tal 
vez, assistam uma peça teatro! antes do re 
tomo a  Lençóis Paulista que deve aconte 
cer nas primeircB horas do domingo.

SBNTBNB QUBNTUM 
Um lançamento destinado

ao sucesso

t f

O SANTANA QUANTUM inaugura en- 
e nós, em alto estilo e com exclusividade, a  
ra das 4 portos para veículos da sua cate

goria.
As quatros portas, na verdade, ofere

cem vantagens .A primeira delas é obvia; o 
ocesso aos bancos traseiros sem perturbar 
quem está nos bancos dianteiros; o melhor 
acesso ao compartimento de carga, especial 
mente quando o banco traseiro estiver rebati
do. O Santana Quantum, pode ser utilizado 
também para cargos e cumprindo esta hm- 
çâo, a  tarefa de carga do bagagelro inter
no toma-se mais fácil através da tampa tra
seira ou das duas portos laterais traseiras.

O corro tem acabamento requintado, ba 
gogelro desmontável no teto, ar condiciona- 
d:', direçõo hidráulica, transmissão automáti 

^ a  e uma inédita cobertura saníonada do com 
^artim ento interno de carga.

Concorrendo com vcoitagem oom o produ 
to similar da concorrência, o Santana Quan
tum oferece ainda um motor de concepção 
mais moderna, linhos arrojadas e um nível 
de silêncio só comparável com o de veícu
los importados.

Inleriormente, provido de um novo teto 
moldado em poliuretano de alta resistência 
numa só peça, que substitui com grandes van 
tcgens o estoíamento de teto convencional, 
proporcionando \jm visual multo mais a tratl 
vo e sintonizando o produto com os concei
tos mais avançados que hoje estõo de moda 
no mercado europeu.

E, como se não bastasse, o Santana Quan 
hun ainda leva a  assinatura da tecnologia 
Volkswagem; a  tecnologia do líder.

Venha ver o Santana Quantum em nos
sa concessionário, a  SALCA e .sentí-lo em 
suas próprias mãos.

Desta vez a  Volkswagen foi além do au
tomóvel.

SUCB
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 

avenida 25 DE lANEIRO 537

CURSO DE ARTESANATO 
Cresce dio a  dio o número de interessa

dos no novo curso de artesanato da Casa de 
Cultura, agora ministrado pela artesã EHaine 
Zaratin Leite que. inidalmente. ensina en
velhecimento de gravuras e, em seguida 
paseorá a  transmitir noções de confecção de 
molduras, broches e  siinilczes. utilizando o 
mesmo matéria] plástico (Durepox). Em iose 
posterior os aprendizes receberão lições de a- 
plicação de massa oorrida em relêvo e pin
tura em metal, vidro, madeira e  porcelana 

As Inciições estarão sempre abertos, com 
formação de turmas a  cada vez que se intro
duzir novos técnicas, de acordo com a  inten 
çõo da coordenadora Thais lacon, que espe 
ra  poder manter os artesãos aprendizes em 

constcmie desenvolvinvento cfftistico, ofere 
oando também oportunidode poro recicla
gem aos mcús odíontadoe.

flgradecimento
A Direção e  a  APM da EEPSG "Virgílio 

Capoani" desta cidade, vam. de públioo, a- 
gradecer a  todas as pessoas, pais e  alunos, 
empresas, cosas de comércio e  Preíettura 
Municipal que colaboraram para a  'Testa 
da Primaveca" realizada dia 21 de setembro 
próximo passado, proporcionando lazer a  
seus alunos e  arrecadação de fundos pena 
a  APM ter oondições de dar melhor assistên
cia aos alunos do estabelecimento.

G rotas a  ajuda e  trabalho de todos a  
a  'Testa da Primavera oonverte-se mais uma 
vez, num gixmde e  animado acontecimento 
como tradicional mente vem ocorrendo.

Lençóis Paulista, 04 de outubro de 1985.
Ozires Maria Cordeiro — Diretor de Escola

VENDE-SE uma casa residended na vila 
Cruzeiros com três dormitórios, entrada para 
veículos, lavonderia. e  sem financiamento.

Trotar em Exata Serviços de Contabili
dade. Fone 630528 — Horário Comercial.

VENDE-SE uma cháoora com 7D mil me
tros quadrados, s«n benfeitorias.

Trotar em Exata Serviços de ContobÜl- 
dade. Fone 630528 — Harário Comercial.

Frigorífico
Lençóis

VENDA DE CARNE, FARINHA DE CAR
NE E OUTROS DERIVADOS. NO ATA
CADO.
COMPRA DE GADO GORDO EM GERAL
RUA GABRIEL DE OLIVEmA ROCHA 
N.O 704 • FONE 0142-630974 — LENÇÓIS

Eletro Técnica Lençóis
A MAIS TRADiaONAL LOJA DE ELETRODO 
MÉSnCOS DA REGIÃO E OOM OS MELHO

RES PREÇOS DA PRAÇA 
FAÇA-NOS UMA VISTA E CONFIRA

dos servidores monicipais
Mais de 80 por cento dos fun 

muiúdpais poticiparom 
de 23 a  27 de setembro, d a  I SI- 
PAT, — Semana de Prevenção 
de Acidentes no Trabalho, pro
movida p ^ a  CIPA da ftefeituro. 
O evento consistiu era palestras 
e debates, oom a  perticipoçâo dos 
presentes através de inúmeras su
gestões. projeção de "slides" llus- 
tiesndo o tema e exposição de e- 
quipomento de proteção indivi
dual (EPD

da Silvo, enfatizou o opoio que o 
ocxnissõo reo ^eu  do prefeito Ide- 
val Pacoola que permitiu aos che
fes de setores a  dispertea dos ser
vidores nos horários de ativida
des no encontro. Disse que o prtn 
cipal objetivo do CIPA é zelar pe
la  integridade íísioa dos trobolha- 
<tores. tresendo beneficio tonto pc 
ra ^p regad(X  oomo emprego^ , 
daí a  impcrtância d a  Semana de 
Prevenção, oolocmdo-ee à  dis-

sentodoE a  CIPA e  Engenharia 
de Segurança fazem agora o le  
vantamento em todos os setores 
buscando equipó-Ios de modo a 
reduzir ck> mínimo os risoos de 
ocidenles de tr^ialho .Também 
está sendo programada a  H Sipal 
que a  julgar pelo interesse desper
tado nesta sua primeira realiza 
ção, aloançará participação oárj- 
da motor no próximo ano.

Ao encerrar o evento, o pre 
sidente da CIPA, Samuel Ademir

qualquer reivindicaçâo ou pro
posta futura, acerca da Seguon- 
ça ZK> Trab^ho.

Samuel agradeceu os chefes 
de setores pela l ib ^ ^ õ o  dos seus 
subordinados, ao empenho dos 
seus oompanheihos membros da 
Cipa pela realização do encon
tro e òs brilhantes participações 
dos palestrantes , engenheiro de 
segurtziça João Cerár, supervi
sor de segurança Aparecido José 
Daibem e  o promotor público Dr. 
Hator Evaristo Fabrícío d a  Costo.

VAI CONSTRUIR?

MAFER
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Tudo oom 20 por oento de desconto e  financiados de 2 a  24 
meses sem entrodo.

MAFER — Materiais para Construções aberta das 7:30 òs 
18:00 horas, inclusive na horo do almoço.

RUA GERALDO PEREIRA DE BABROS Nx) 631 ~  F. 631297

BUA ZV DE NOVDIBRO. mo 7S4 — FONE 630180 LQ4Ç01S PAUURTA



Combustíveis subirão de
preços uo dia 20

A gasolina e os demais derivados do 
petróleo e  o álcool terão no dia 20 um au
mento, míerior a  10 por cento, mas o consumi 
dor poderá ler uma surpresa com a  conta do 
luz, pois. caso o governo acerte seus pon
teiros com o  Banco Mundial ,em tomo do 
plano de recuperação do setor energético 
a  eletricidade terá aumentos reais de 50 
por cento acima da inflação até dezembro, 
podendo seu reajuste fíoor entre 15 e 20 por 
cento nas próximcs contas .

O plano de recuperação visa a  oonae-

guir que a  rentabtlkiade mínima do setor e- 
létilco este <mo seja pelo menos igual à  do a 
no passado, de 6 por cento. Com a  sist«nátl 
ca de aumentos mensais com base na infla 
Ção futura, a  rentabilidade do seter não se 
recup^xzria dos efeitos do congelamento e 
ficaria em 3,5 por c«:rto do capital investido.

O minstro dos Minas e  Energia, Auielia- 
no Chaves, estima que a  sistemática dos re
ajustes que foi aplicada ctos derivados do 
petróleo não está oíetctndo a  capacidade de 
investimento d a  Petrobrás.

Um dia diferente para 
alunos do “ V irg ílio ”

Os alunos do pré-primário, primeira e 
segunda séries d a  EEPSG "VírgíHo Capoaru 
participaram de intensa programação de vi
sitas na semana da criança, sob a  organiza 
ção e cjcompcmhamento dos professoras 
Jeonice e Nilce. No roteiro da visitação inclu- 
liam-se estabelecimentos industriais e  comer 
ciais, começando pela Cia Cervejaria Brah- 
ma onde as crianças estiveram no dki 26 
de setembro, recepcionados com uma fes- 
tinha que teve solgodirflios e refrigerantes. 
Depois elos percorreram os instalações exter

COMUNICUDO
A Prefeitura Municipal de Lençóis Pau

lista .COMUNICA que os serviços de constru
ção, reformas e  pinturas em Jazigos, capelos 
e túmulos, deverão ser executados até o dia 
28 de Outubro impreterivelmente, afim de 
que a  Municipalidade possa proceder os ser 
viços de limpeza e ornamentação do local 

I o dia de FINADOS.
Prefeitura Municipal, 02 de Outubro de

1985.
Administração do Cemitério

Chapadão
U r S T ^ Ü B A I V T E

Salão cmplo e coniortóvel com ar con
dicionado. atendimento Classe "A"

O melhor rodmo da região 
Play Ground

Rodovia Marechal Rondon Km 308

Curso Manequim 
Prolíssíoual

Aulas de Postura, Passarela, Boas Maneiras, 
Produção de Moda e Fotografia, Expressão 
Facial, Maquiagem.

Horários;
Terças — 19:30 òs 22:30 hs 
S á b io s  — 13:00 òs 15:00 hs.

Professores — Maria Q eusa e Valdo Ro
cha

VAGAS LIMITADAS

Matrículas até 21 de outubro
Rua saint m artin  is-28 -

— fone 241096 
BAURU - SP

nos da cervejoia no Trenzinho da Alegria.
Nesta semana, as visitas foram aos su

permercados Santa Catarina e  Jaú Serve. 
Panificadora Mário e Coneglian, Móveis Mo- 
retto, Palácio do Servete, Lanchonete Va

gão e Jornal "O ECO". Em todos esses lo
cais as crianças receberam noções do fun
cionamento dos estabelecimentos, aos quais 
a  direção da escola e as professoras Jeonice 
e Nflc® agradecem o carinho dispensado, F>or 
proporcionarem aos pequenos estudantes 
um dia diferente.

Calhas Rufos e 
píngadeiras

Procure quem mais entende 
Na rua Padre Anchieta 267, com Sosso 
ou na Rua Anita Garibaldi 337, com Zico 
ou pelo fone 630959 (residenda) a  qual
quer hora.

Psicóloga
MARIA MADALENA FAIOU LEDA 

CRP — 06/20.311-8

Atraso no Desenvolvimento — Problemas de 
linguagem e escrita — Problemas escolares 
— Psicomotricidade.
RUA ANITA GARIBALDL 931 — SALA 3 

FONE 631156 — LENÇÓIS PAULISTA

Limpeza e 
consertos

Para a limpeza de caixas de água 
concertos de válvulas Hidra, chame

LUIZ ANTONIO MOREIRA 
RUA 7 DE SETEMBRO 1595 (ao lado)

FONE 630445

M A C
MONTAGENS INDUSTRIAIS S/C LTDA.
Prestação de Serviços para: Usinas de 

Açúcar, Destilarias de Álcool, Caldeiros, Tur
binas a  Vapor, Fábricas de Papel e  Celvüo- 
se, Fábricas de Produtos Químicos e Monta
gens de Instalações industriais em geral.

HQUE COM A MELHOR OPÇÃO 
Nelson Rodrigues e João Antonio Mazzlni

RUA DOS TUCANOS. 273 — FONE 631014
Lençóis Paulista

OGRaDECIMENTOS
A Diretoria d a  Fábrioa de Estôpas de Lençóis Ltda., vem de 

público agradecer a  solidariedade recebida das firmas lenço- 
enses. Polida Militar, Açucareira Zillo Lorenzetti S.A. Usina 
Bana Grande de Lençóis S.A, Corpo de Bombeiros, SAAE, 
Prefeitura Munidpal e  Voluntários durante o incêdio que a- 
tingiu as suas instalações no último dia 09 corrente.

FABRICA DE ESTOPAS LENÇÓIS LTDA ..

H  f i U t  I i  > W i
VENDE-SE

Um caminhão Chevrolet ano 72. Trator n a  Avenida 25 de 
Janeiro fone 630281

ALUGA-SE • «

Um prédio comercial no centro. Tratar na rua Piedade 829

Prefeifura Municipal de Lençóis Pta.
. . .  LEI N.O 1810

Dispõe sobre autorização pa
ra participação em convênio com 
a  CONES’ — Companhia de Cons 
truções Escolares do Estado de S . 
Paulo.

Hiller João Capoani Vice-pro 
feito em exercício, do munidpio 
de Lençóis Paulista, Estado de S. 
Paulo, usando das atribuições 
que lhe são conferidos por lei, 

FAZ SABER que, a  Câmara 
Munidpal de Lençóis Paulista, em 
sessão extraordinária realizada 
no dia 25 de setembro de 1985, A- 
PROVOU e ele, vice-prefeito mu
nicipal sancionou a  seguinte lei.: 

ARTIGO 1.0 — Fica o Exe
cutivo Munidpal de Lençóis Pau
lista autorizado a  portidpar de 
convênio com a  Cia de Constru

ções do Estado de S. Paulo — 
Conesp, com a  finalidade de e- 
xecução de obras escolares no 
Murúdpio.

§ Unico — O instrumento de 
convênio assinado nos termos do 
Anéxo I passa a  fazer parte int '  
gronte desta Lei .

Artigo 2.0 — Esta Lei entra
rá em vigor na dota de sua pu
blicação.

Artigo 3.0 — Revogam-se os 
disposições em contrário.

Prefeitura Munidpal de Len
çóis I^aulista, 26 de setembro de 
1985.

Hiller João Capoani
Vice-Pieíeito em exerddo
Publicada na Diretoria dos 

Serviços Administrativos em 26 
de setembro de 1985.

Reginaldo Rossi — Diretor
------  i

Qualidade e Tranquilidade

'SABB3Êofosnv’

63.1399
NORIVAL JOSÉ BOSO
InstolaçõM» reionnoB e pinturas

Retngeradores — Congeladores — Lavadoras — Lava Louças 
Condicionadores de ar * Fogões * Secadoras

NORIVAL JOSÉ BOSO — Páteo da Estoçõo*
47 — Centro — Fone 631399 — Lençóis Pto.

IP r ín c i p e

Confecções e tenis das mais afamados

Duvidamos que alguém venda mais barato.

AV. 25 DE JANEIRO 263 (Defronte à Igreja
de Sõo Benedito)
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nniversariantes 
da semana

HOJE:
Felício Clccone ,Marta de Lourdes Ran- 

zani; Vligilk> Díomedes; Francisco A. Gor- 
dono; Notólia Maria ,íilha de Miguel e  A- 
r»a Maria Petencnzi 2Íüo; Maria Aparecida 
de Oliveira; Morlene Zeíermo; Sonia Apare
cida Santos: Paulo Ricardo Sérgio Júriior, fi
lho de Paulo Ricardo e  Nodir H. Sérgio.

AMANHA:
Antarüo CcrvOTon: Wlademir Octávio 

Bosi; Carlos Alberto Diegoli de Souza; Anto- 
nio Carlos de O. Lima; Solonge Regina dos 
Santos, filha de Osvaldo dos Santos; José 
Wilson Gomes; Aurora Cruzeiro Gimenez.

SEGUNDA DIA U
Dj  Antonio Tedesco; Gilberto ConegÜan, 

filho de José Fernandes Coneglion e Cormem 
Lygia FSaccola Coneglion; José Augusto, fi
lho de Germano e Francisco Rodrigues da 
Paz Zimerman; Iracilda Alves de Oliveira; 
Antonio Celso Campanholi; Cristiano Vacchi 
B. Voz, filho do dr. Luiz Carlos e  Lucta Maria 
Vacchi B. V<E; Ivone de Paula Queiroz Mou
ra, esposa de João Batista de Moura.

TERÇA DIA 15
Dr. Woldomiro Paccola; Leoiüze Camar

go; Diomor Coverson Godeguez; Gílce-He- 
lena Ribeiro; Paulo Roberto Vieira da Silvo.

QUARTA DIA 16
Arlindo Segalla; Miltan Moretto; Maurí

cio Antonio Colomera; Eduardo Antonio Mus 
scdini; Morlene Biazi Vieira d a  Silva.

QUINTA DIA 17
Dr. Hilton Canova; Dirce Oliveira Souza; 

Carlos Alberto M. Duarte; Arlene Pinheiro; 
Cesar Augusto, filho de Antonio Luiz Maga- 
nha e  Roez Maria Cantlzzani Magarüia.

SEXTA DIA 18
Edile Coneglion Giacomlnl, espose de Ju- 

rondir Giaoomini; Hélio Ccnxmi; Antonio 
Brandi; Mafalda MoIovceí Rossi; João Luiz 
Baccili; Ezio Paccola; Olívío Capelari; José 
Angélroo; Onélla Momo; Luiza Adélia BroUo, 
filha de Dirce e  Nelson BroUo; Luiz Gustavo, 
filho do dr. Luis Carlos e Maria Rosa Ferrari 
Conti; Débora Lúda Serrolvo, filha de Paulo 
Amoury Swralvo e Ina Lúcia de Oliveira Ser 
salvo; José Ramos de Oliveira; Raquel R. da 

Silva; Cleber José Forlon.
4 »

Neste fim de semana o SNOOPY e o gato FRAJOLA estará na

Kimelutti
"Aos Sábados mú^ca ao vivo*

. .Noite da criança com o confunto "Som da Terra" — A voré..
De segunda a  sexta-feira — mais de 25 variedades de pizza 

à sua escolha e o nosso ALMOÇO TÍPICO ITALIANO 
Sábados e  d<xningo6 — Pizza pelo sistema rodízio 
Domingos — almoço oom RODEIO DE MASSAS 
Para suas festas consulte BUFFET KJMELUTTI
FONE 631356 — Rua Raul Gonçalves de Oliveira 109

Prí^taetário Octaviano ChimeUo 
ESTAaONAMENTO PRÓPRIO

Dois Córregos; Montoro assinou 
a abertura de 32 consórcios

O governador Franco Montoro, acompa
nhado pelos secretários do Interior e  Trone- 
portee, inaugurou ontem, em Dois Carregos, 
a  pedreira e  o conjunto de britodores que 
servirão ao  oonsórdo íntermunicipol de pa
vimentação ao qual fazem porte 18 municí
pios do região Central do Estado. Depois 
de ter servido para a  extração dos pedras 
que compõem o leito ferroviário entre lürapi- 
no e  Panorama aquela jazida permaneceu 
abandonada por mais de trinta anos até que 
no ano passado foi desapropriado i>^a Prefei 
tura de Dois Córregos que, Juntomente oom 
a  Secretaria do Interior e  as cidades vizinhas 
vtabilizou o consórcio para, segundo os cál
culos, cora o pedra dali extraida. produzir as 
falto a  preços até 40 por cento mais baratos 
do que o o:>biado pelas firmas empreiteiras 
do ramo.

Paia a  extração das pedras, o DER ce
deu, ecn comodato, um conjunto de dois brl 
todores com capacidade de produzir entre 
250 e 300 metros cúbicos de pedra, o sufici
ente para pavimentar seis quadros lineares 
a  cada oito horas de trabalho. Os equipa
mentos foram tímidos de Piedade, onde es 
tovcnn sem atividade numa antiga pedreira

Montoro e  sua comitiva nõo foram à  pe
dreira A inauguração deu-se num ato for
mal rto centro da cidade, a  20 quilômetros do 
local, onde iom n exibidos audio-visuais pa- 
consórcios cujas atividades se estenderão 
ra 06 mais de 200 prefeitos que oli comparece
ram, entre outros coisas, para assinar 
os oonvênioe de implantação de 32 
por 362 mimicipios, servindoos nas áreas de 
pavimentaçôo, patrulha rodoviária, central 
de medicamentos, s«viços de computação e- 
letrónica, aproveitamento de várzeas, prodii 
çõo de alimentos para a  merenda escolar e 
outros seviços. Até agora o maior número 
deles, segundo informações do CEPAM, é 
constituído pelos de patrulha rodoviária re
gional, já fundados era nove municípios.

Os consóictas, embora sejam geridos pe
los prefeituras, têm a  estrutura dos Escritó- 
rice Regionais de Governo à sua disposlçrô 
e, no próximo <z k > receberão CrS 26 bilhões 
para Íínandm parcialmente os seus servi
ços. Na oplnlOo do secrerário do Interior, Cho 
pln Tavares de Lima, essa é a  forma moder 
na de adminis tra ção que, se tiver sequência, 
dará uma nova dimensão aos serviços públl 
COS no Estado de Sõo Poulo.

Barra Bonita realiza a VIII Fepalur
Foi aberta ontem em Barra Bonito, a  

VUI.a Fepatur, Feira Paulista de Artesanato 
e Turismo, promovida pelo departamento de 
turismo da Prefeitura Municipal, com a  parti 
clpoção de expositores vindos de todos os 
pontos de São Paulo e de portes de Minas Ge 
TOis, Ceará e  Porá, que alí comercializarão 
peças em tecido, m<taeira, corda, cerâmi
ca, porcelana e  outros segmentos artesa- 
nais, utilizando para tanto as bunocas arma
das ao longo da avenida Pedro Ometto, na 
margem do rio Tietê.

Junto à feira também ocorre o  salão de 
artes plásticas do qual participam exposito
res locais e  regionais e  quadros trazidos pe

Ia União Nacional dos Artistas Plásticos tam
bém colocados à  venda.

Foi armado, dentro d a  feira um palanque 
ovtae diariamente estarão acontecendo shows 
ortisticoe oom a  participação de nomes Impor 
tantes de nossa música popular inclusive a  
sertaneja. De ano para ano a  Fepatur vai 
crescendo e  ojxesentctndo melhores oportu
nidades para seus visitantes. Na otual edi
ção as novidades corrwn por conta da cerâ
mica morajoara e outras peças de artesana
to trazidas da Ilha de Marajó e demais regi
ões do Estado do Pará. Existem 248 borra- 
oas montadas ao longo da avenida e  os or
ganizadores esperoro a  visita de mais de 300 
mil turistas ao longo dos dez dias de feiro, 
que se estenderão até o  próximo dia 20.

REGINA BOUTIQUE
Veste você com exclusividade 

elegância

RUA XV DE NOVEMBRO, 1202 
FONE 630S20 — Lençóis Paulista

GENTE
Aniversaria segunda feira o Dr. Antonl< 

Tedesco que ao kmgo dos anos angariou sim 
p a tis  mil, entre as famílias lençoenses. A 
ele nossos votos de feliz comemoração dc 
dota .

í i  I i  r<t

F U N E R A R I A

#
G U ID O

OMÍ fAIA A FUMltÀJhâ GOOO 
VOOO o atlMONIAl FUNtett. kPtOÍNCíA I 
SlM̂UOOAOi NOS MOMtNIOS OOlOtOSOS 
ATCNOÍ * SI D(A f NOitI > — ION( A3 0O94 
iINCÓIt AAUllilA.

Mais dDís titnlDs 
de cidadania para

VENDE-SE uma casa nova com 02 quar
tos, so la  cozinha e banheiro, vila Ubiramo 
bem localizada Trator pelo fone 630567.

VENDE-SE uma casa oom 87 m2 com dois 
qumios , banheiro, cozinha, so la  Terreno 
oom 360m2. v^o r 45.000.000 no centro d a  ci
dade. Fone 630567.

VENDE-SE um Freezer metálico 240 li
tros. Trotar ò rua Bros Cubas 266.

VENDE-SE um cortador de frios elétrico 
s«ni novo, marca Fílizola Trotar pelo fone 
631676.

VENDE-SE um telefone Comercial oenn 
extensão. Tratar pelo fone 630108.

Quércia
Ontem foi um dia muito im- 

PGftarrte para o vice- governador 
Orestes Quércia, no que diz res
peito ò leafiimoção do seu pres
tigio político. A tarde, a  Câmara 
Municipal de Farraz de VasoGn- 
o^os outorgou-lhe o titulo de ci
dadania fenmense, por ocasião 
da abertxira dos festividetoes do 
32.0 aniversário daquele municí
pio; o mesmo aconteceu o noite, 

Toubaté, quando Quércia tor- 
Qou-se o mais novo "Cidadão Tou 
hoteano", recepcionado por im- 
PVtontes lideranças daquela re- 
9lâodo Estado.

UMTRATOR 
EM  CADA RODA.

I
I

♦ , • .* Va/met

bauru díesel Itda
Concessionário Autorizado

R. CeL Jooquim Anselmo Martins, 439 — Cx. Postal 433 
Fones: (0142) 63-1666 e 631855 — CEP 16.680 
Lençóis Paulista - SP • Telex (0142) 719 DBLT



Nossa
homenagem 
ao doutor 

das nossas 
terras.

12 <J.e ouhibro. DIa do Engenheiro Agrônomo.

DISIMAG SJL MAQUINAS AGRÍCOLAS

Massey Ferguson

B forca que está com você.

Reveodedores (as)
-  Semijõias -

Estamos selecionando REVENDEDO
RES (AS) para SEMIJÕIAS, diretamente 
da iábrioa.

Lançamentos novos, SEMIJÕIAS de 
primeiríssima qualidade, totalmente FO 
LHEADAS à  OURO, de preços baixos e 
de fácil venda.

PULSEIRAS — GARGANTILHAS — 
CORRENTES — ANÉIS — PINGENTES 
GOTA D'AGUA com inicial de Letra e 
com SIGNOS — CRUCIFIXOS, diversos 
tamanhos, BRINCOS, CORAÇAO diver- 
sos formas e etc.

Os interessados deverão escrever pa 
ra  o nosso GERENTE DE VENDAS; OS- 
WALDO BRANCO — Av. Duque de Ca
xias, n.o 3-80. Fone; 23-8833. BAURU-SP. 
CEP.; 17.100

Aroção a Santo 
Expedito

oracao — Ou  ■
«âo do glorioso o án ir 
Expedito 00* fvcoffieiide, é 
iDcu, funto à vo«a boDdide 
t  6m  óê qo€ CCRP su i peou* 
çio  ubtenhâttoi o  DOMoe 
prdpríoe mériioê t io  üapoitâit 
ict p M  Alcsoçânnot.
Ndt voi fuplícuDOt, Seobot, 
^ue oúÉ inipireit c o a  V oat 

to d o e  o c  q d m o c  p c o a .  
t  Èçõcê p à ft que ciet 

eocontrta em leui priaci. 
piüi $ leiftD, por bitcrceaio 
dô ScAio EApedJto, kvado» 
c o a  coTii^o^ fidcUdàde t 
piootidio, em tempo próprio t 
fevorivcJ o t o a  e feliz f ia  
por N oao Seobor Jesoí Critio

SOPUCA — Semo Expedito, 
bonredot pelo reco&bectiDcalo 
dequetet que oo$ jovoceram 
i  ó ltíqa bor« c a  M ió d o t ur 
pefiiet. oòt «opliceaot que aot 
e a  u l  d ii) a gnça d t que. 
co a  toda a lu ta íss lo , «oUcite 
cnoe d t vootadc divina.
Padre N oao. Ave Maria «

Convites de casamento e impressos em geral: Consulte

Artes Gráficas 
Bueno Ltda.

RAPIDEZ E PERFEIÇÃO 
RUA CEL: JOAQUIM A. MARTINS — 549

FONES: S30S66 — 631305 
Lençóis Pouhsto

ORAÇAO DAS 13 ALMAS BENDITAS
Q h  » m h e e  t r u t  bca»

d iu i, ttb idai e entendidas, 
a  vúe peço, pelo a a o r da 
Pane. aieodeJ c  meo pedido.

Minhat trtxe almas beadL 
ta l t i Nrtat e entsodidas a 
,vói peço, pelo sanfue que 
}tm n  derrmaou, atcodci o foen 
pedido.
90$ derrmaoQ do sen sagrado 

PeUi gotas de euuf que i«.

corpo, itsndrt o meu pedido. 
Meu «enbor icsui CriAo, que 
voeia proteção a s  e o ta  e oe 
▼oem braços, a e  guardem 
00 vosso Goraçdo e a e  prg 
leia ooa o t voseoe olhos. Ob, 
Deus de bondade, vóe iPto 
meu advogado na vtda e aa 
uodei oe meus pedidos e 
mc Uvrei dos m eltt e a«í 
sorte na vid^ Seguí naus ini

aigoe, que olboi do a a l oAo 
a e  vejam, cortai as forças doe 
Epeus iaiinigoi.

Minhas crea bcndi*
(as, abidas s  entendidas, m 
a e  fizerem alcasçar setas 
graças ficarei devou de v6e e 
aaadarei publkar etU  onçdo 

tâm béa Rzar e a s  
ou tta  Rtza.se 13 Pai Noeao e 
13 Av« Maria durante 13 diai 

Agradece Graças alcançadea

São Paalo F.C. vem selecionar novos iogadores
O Departamento de Futebol Amador do 

São Paulo Futebol Q ube inicia no final des 
te mês trabalho de seleção de )ovens nasci
dos de 1966 a  1971, oomeçancb por Lençóis 
Paulista,, uma dos 4 cidades escolhidos. Tra 
ta-se do Projeto "Vicente Feola" idéia lança
da para descobrir novos futebolistas que por 
viverem longe dos grandes centros, jamais 
tiveram a  oportunidade de serem observados 
pelos clubes profissionais que possuem divi
sões inferiores esíruturadas. Outro objetivo é 
difundir o  nome do clube, angariando mais 
simpatia no Interior.

Aqui em Lençóis Paulista cs inscrições 
estão obertcns no Ginásio de Esportes, con
forme ficou acertado entre diretores do De
partamento Amador do S. Paulo e o diretor 
oeral da UME, Híller João Copooni, no início 
desta sem ana A Prefeitura colocou à dispo
sição do Clube o  Estádio "Archongelo Bre- 
ga" e  o oonjunto poliesportivo "Zeílro Orsi" 
oomo locais dos jogos de avaliação nos dias 
26 e 27 próximos.

"O projeto homenageia Vioente F ec^  
— ex-técnico de futebol do Sóo Paulo e Sele
ção Brasileira — porque ele sempre ioi dedi
cado oo clube, prinapolmente òs ootegcxlas 
amadoras", explioarcan os dirigentes Mori- 
valdo Krombeck e Luiz Boungermlno, que a- 
centuoram terem escolhido Lençóis, pelo i- 
magem que nossa cidade projeta no esporte 
e pelo foto de estarmos com nosso represen
tante no futebol profissional licenciado 

da 2.a divisão, pressupondoee que os ta
lentos novos estejam a  oportunidade de 
opareoer. Além de Lençóis avaliações tam
bém serão feitas em Oswaldo Cruz, Guora- 
tinguetá e  Mirossol.

Esta pode ser a  grande chance para al
guns garotos habilidosos no dominio da bo
la, principolmente em se considerando quo 
na sua atual fase o São Paulo tem aprovei
tado muitos jogadores recentemente revela
dos, como é o caso de Miller, Silas e  Sydnei, 
já verdadeiros ídolos d a  torcida tricolor.

Chegou a linha Del Rey
modelo 86

Só quem possui um Ford Del Rey 
pode compreender o real significado 
de palavras como luxo, requinte, 
prestígio, sedução...

Ford Del Rey é tudo aquilo que 
você sempre desejou num automóvel: 
um conjunto harmonioso de economia, 
durabilidade, e  slotus.

Conheça as novas e maravilhosas 
oores Del Rey 86 no seu Distribuidor Ford

V

Rua XV de Novembro, 351 — Fone 630244

CARANI v e íc u l o s  LTDA.

‘Comprou ganhou’
Sómente por 15 dias. quantidades limitadas

Na compra de seu donnitório de casal mo
delo «ipelinha, cama baú, 10 portas padrão 
cerejeira, fino acabamento, você recebe in
teiramente grótis um colchão de casal.. . 
NAS

Lojas Guido
É ASSIM, COMPROU, GANHOU! 11


