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Ubírãma Tenis Gube
Assembléia Geral Ordinaria > Convocação

Convídam-se os srs. acionistas do Ubirama Tenis Clube, para se 
reunirem em assembléia geral ordinaria, a realizar-se ao dia 21 
(vinte e um) de dezembro de 1966- das 20 as 22 horas, em sua sede 
social, à rua 15 de novembro, n o 787. nesta cidade de Lençóis Pau
lista (SP), afim de deliberarem sobre o seguinte: - eleição da Diretoria 
e Conselho Fiscal para o proximo mandato.

Lençóis Paulista (SP) 8 de dezembro de 1966 
Helco Carani - Presidente

IKtmínação
Qe fontes autorizadas, temos informações que o ‘E.^̂ tadio Archan- 

gelo Brega” será iluminada.
Consta aos ainda que os trabalhos da iluminação terão inicio em 

fevereiro proximo.
Oxalá que a noticia seja verdadeira, concretizando-se em realida

de, Assim, os aficionados do no.sso futebol, poderão assistir belissi- 
mos espetáculos esportivos, à noite, E outra, o CAL tomará novo 
alento, com a iluminação do estádio.

Curso Inteqsivo de ferias qo
Colégio

Funcionará ao C. E. E, N; "Virgilio Capoani” dèsta cidade, a 
partir de 21 -12-55 até 4-1-67 um curso intensivo de ferias, para 
professores primários e normalistas, sob os aupicios da Faculdade 
da Filosofia Ciências e Letras de BotuCatu, e com a coordenação 
do Prof, Revdo. Cntidido Coimbra.

O programa do referido curso versará robre «Pedagogia espe" 
ciai da crianÇa e dn adolescente^; será gratuito e serão conferidos 
certificados, no final do curso aos que fizeram jús,

cA,

ã m d r a
Reunida segunda feira ultima. Assunto: aumento de impostos e 

estudos paza aplicação dc novos impostos criados no lugar dos que 
foram extintos por Lei Federal. Não haverá mais o imposto de In
dústrias e Profissões, mas sim imposto de circulação dc mercadorias 
assim dizem.

Mesmo assim havendo a nova lei tributaria, vamos torcer para 
que o aumento de impostos não seja de causar espanto, não ? A- 
guardemos.

S E R R A L V O  co n tin u a 

vendendo T elev isores Sem p 
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Milho gosta do trator î  ord
(...e as outras culturas também!)

E quem vai tirar vantagem disto 
é você!

O Trator Ford trabalha mais 
rápido, graças à sua balanceada 
relação potência, peso, suas 
8 marchas e seu motor de 56 H.P. 
Você pode fazer tudo na época certa: 
arar, gradear, semear, transportar, 
etc. E isto é muito importante para 
quem gosta de ver o paiol cheio no 
fim da colheita. Você não gosta?

São 8 velocidades diferentes, uma 
para cada tipo de operação.

0  Trator Ford tem controle auto
mático de ondulação (transferência 
de pêso), para trabalhar até mesmo 
nos terrenos mais acidentados.

Agora, mais versátil, com variações 
de pêso e bitola. Trabalha com 
qualquer implemento!

E você ainda tem estas vantagens. 
Nós estamos aqui para prestar 
assistência técnica permanente ao 
seu Trator Ford. Temos mecânicos 
treinados na própria fábrica e 
mantemos estoque das legítimas

peças FoMoCo.
Peça uma demonstração.

APROVEITE! Com a nova 
Resolução n." 8 do Banco Central, 
você compra o seu Trator Ford 
financiado em 4 anos e a juros 
baixíssimos. Procure-nos.
Nós 0 ajudaremos a consegui-lo.
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TRATORES
EQUIPAMENTOS
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O  melhor anúncio feito pela Volkswagen.
Lá vai êle,
Numa edição internacional 

de mais de 11 milhões, pois é esta 
a quantidade de VW  que rodam 
pelo mundo afora.

Por que tanta gente prefere 
0 Volkswagen?

Porque o Volkswagen tem uma 
infinidade de vantagens universais:

É prático, econômico, racional, 
insuperável no desempenho.- 

É refrigerado a ar, gasta pouca 
gasolina e sua manutenção é 
extremamente simples.

Naturalmente os proprietários 
de VW  acham tudo isso a coisa 
mais normal do mundo.

Até 0 dia em que desejam

vender o seu VW.
Ai êles descobrem que tôdas 

essas qualidades do VW  significam 
uma vantagem extra:

Seu alto valor de revenda. 
Venha conhecer

em nossa loja o melhor 
Ianúncio já feito - 
pela Volkswagen.

venn

R evendedores

S A L C A
S. A. Lençoense de Com. e Automóveis
AV. 25 DE JANEIRO, 141 — Lençóis Paulista



Fábrica Alemã íaz carros
r

S f s >E ^w  I b 6 rte-smericanos
Produzindo exclusivamenfe para atender às vendas Tnos 'Estados Unidos, a fábrica da 

Volkswagen localizada em Emden, com 550 unidadea/dia, n§o conseguiu, sòzinha. fazer face à grande 
demanda da nação norte-americana para os veículos daquela marca. Apenas um de cada trêz veículos 
Volkswagen reclamados no ano passado pelo mercado norte-americano foi produzido nesta fábrica, a 
quinta instalada na Alemanha. A Volkswagen de Emden está em atividades há menos  ̂ de 15 meses 
e já produziu mais de 125.000 veículos. Via Wolfsbug, onde se situam as principais* instalações da 
Volkswagen, recebe, diariamente, 40 vagões ferroviários com material destinado à montagem do 
Sedar. VW. Em breve serão 80 vegões. além de outros 25 que levarão material de industrias fornece
doras, para atender ao aumento de produção programado e que atingirá a 1,000 veiculos/dia, em mea
dos dêste ano. Pelo pôrto de Emden são embarcados os veiculos Volkswagen destinados aos Estados; 
Unidos; tanto os produzidos no local como os que chegam - diariamente.[em 40 vagões duplos - 
procedentes das demais fábricas VW da Alemanha.

Revendedores Volkswagen

S. A. LENÇOENSE DE COM. E AUTOMÓVEIS 
Av. 25 de Janeiro, 141 — Lençóis Paulista



B a n co  In d u s tr ia  e C o m ercio  de S ta .

C a ta r in a  S. A.

I N C O
Matriz — Itajai (SC) — Fuadada em )q35

CAPITAL DE RESERV A S Cr$. 10,554,544.284

105 departamentos instalados no Estado de São Paulo. 

Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro. Distrito Fede

ral

Agencia em Lençóis Pta: Rua 15 de Novembro 843

prédio proprio

CASA DE SANTIS

Deseja a seus amigos

e fregueses um

j'eliz flatal e 

frospero Jino fíovo

1966 1967

V ò c e  J á  n o to u .

m a i s  b e m

i n s t a r r i e n t e

Garanta você também seu exemplar d’ O E.STADO DE S. PAULO 
fazendo uma assinatura com nosso agente nesta cidade:

ASSUNTA MARIA AIELLO 
AV. NOVE ÚE JULHO, 314

LENÇÓIS PAULISTA

2i.>3B'J iv,
H

Biblioteca Municipal 
“Orígenes Lessa”

CO N V ITE

A Diretoria da Biblioteca Mu
nicipal "Orígenes Lessa” convida 
autoridades e o povo cm geral 
para assistir a solenidade de en
cerramento da I Exposição de 
Artes Fotográficas, dia 12 2.a fei
as 20 hs.

Ju r i  amunhõ
Está designada para amanhã, 

às 13,00 horas, a quarta e última 
sessão periódica do Tribunal do 
Juri, dêste ano, oportunidadt em 
que deverá ir à julgamento o 
réu José Henrique Moreira, acu
sado de tentativa de homicídio.

A defesa do réu estará a car
ga do dr. Rivaldo de Assis 
Cintra, de Botucatu, uma vêz que 
a defensora do acusado, Dra. 
Maria Izabel Mattos Jacon en- 
contra-s enlutada.

Assinem O Éco



Elétro Técnicã Lençóis

jYtiguel Costa Cio.

Televisores, maquinas

de lavar, refrigerádores,

maquinas de costura, fogões

e completo sottimento

de materiais elétricos.

Rua 15 de Novembro, 455 — Fone 88

Lençóis Paulista

Farmácia Coração de Jesus

D E

Decio Celso C a m p a n a ri L td a .

 ̂ Rua 15 de Novembro 675 — Fone 10 — Lençóis Paulista 

Dia e noite a serviço de sua saude

Deixem que digam, que pensem, que falem 

E a cooperativa a mais popular 

Lá eu compro todo d ia ...

Boas mercadorias . . . Pra minha íamilia

Seja você também um associado da Cooperativa de 

Consumo de Lençóis Paulista usufruindo de suas reais

vantagens

A  El étro.  M o d e l o
de Jvíinetto pereira Cia,

Tem o prazer de comunicar aos seus ami.

gos e treguezes a mudança de ruas ins-

talações para a rua 7 de setembro, 280

(Pertinho do Forum)

Comunica tambera que alem de: Reenrolamcnto 
de motores, induzidos de gerador, partida e ins
talações em automóveis e residências, agora tam
bém está atendendo a consertos de refrigerado

res domésticos e industriais

Prezado amigo esperamos a sua visita

í a CO M

u m
A D U B A N D O  DÀ

J(epresentante autorizado 
neste munidpio

Sr. Aldo^ Trecenti
R. 7 de Setembro. 464 - Fone 54 - Lençóis Pta.



Editais de Procíamas

Josc Luiz dos Santos e dona Nair Machado Ele natural de Pas
sagem do Meio, distrito de Condeuba, Est. de Bahia, nascido em 
16 de julno de 1935 profissão lavrador, estado civil solteiro, domici' 
liado e residente a Wua 28 de abril, 493, em Lençóis Paulista, des
te Estad >. filho de Vitorino Luiz dos Santos e dona Sebastiana 
Maria d Jesus; Ela natural de Presidente filves, deste Estado, nas 
cida em 12 de .Agosto de lQ32 profissão de prendas domesticas 
estado civil solteira, domiciliada e res'dente rua Itororó, s/n, segun
do subdiítrito de Bauru filha de Darvalino Machado c dona Olivia 
das Neves.

Si alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
lei. Lavro o presente pira ser afixado em Cartório no lugar de cos
tume em cartório e publicado no Jornal O Éco desta cidade, e no 
Jornal "Correio da Noroeste” de Bauru.

Bauru, (2.0 Subdistrito) 3 de dezembro de 1966. (Assinado pelo oficial)

Lenfóis Paulista, 5 de Dezembro de 1966

Cláudio Soei e dona Lurdes d’ Avila Êlc natural São Paulo-Conso- 
lação nascido em 24 de março de 1947 profissão comcrciário, estado 
civil solteiro domiciliado c residente neste distrito filho de Giuseppi 
Soei e dona Eliza Eugenia da Silva Soei: Fia, natural Agudos, 
Estado nascida era 20 de Fevereiro de 1942 profissão prendas do
méstica?, estado civil solteira domiciliada e residente neste distrito 
filha de Nicanor d’ Avila e dona Albertina Pereira d’ Avila

Apresentaram os documentos n.o 1, 23  e 4

Antonio Gonçalves Carneiro e dona Eva Terezinha Tangerino Êle 
natural deste distrito nascido em 14 de setembro de 1938 profissão 
torneiro-mecânico, estado civil solteiro domiciliado e residente nesta 
cidade filho de Antonio Gonçalves e dona Dolorcs Carneiro: Ela na
tural Borebi. dêste Estado nascida em 19 de novembro de 1947 pro
fissão prendas domésticas, estado civil solteira domiciliada neste dis
trito filha de Mendor Tangerino e dona Antonieta Boscolo

Apresentaram os documentos n.o 1, 2, 3 e  4

Laurindo da Silva e Maria de Lourdes Tosta Êle natural deste dis
trito nascido em 10 de janeiro de 1934 profissão lavrador, estado 
civil solteiro domiciliado c residente nesta cidade filho de José Anto
nio da Silva e dona Thereza da Silva Ela natural de Paulistânia, 
dêste Estado nascida era 15 de dezembro de 1944 profissão prendas 
domésticas, estado civil solteira domiciliada e residente neste distrito 
filha de Iza Tosta e dona Maria Del Carmo Moreno

Apresentaram os documentos n o I, 2 c 4

Enviado Copia de Edital de Proclamas ao Oficial do Registro Civil 
> de Alfredo Guedes

Estado de São Paulo, comarca de Lençóis Paulista, município c 
distrito de Lençóis Paulista:

Antonio de Godoy Bueno Sobrinho, Oficial do Registro civil, do
2,0 Subdistrito de Bauru, deste E.stado,

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documen
tos nxigidos pelo art. 180 n:0 1 2 e 4 do Codigo Civil Brasileiro.

Felizardo Bonifácio com dona; isaura Magalhães de Figueiredo êle 
com a profissão de lavrador, estado civil solteiro, com 20 anos de 
idade, nascido em Fartura, Esc, de oào Pauio, aos 7 de janeiro de 1946 
filho de Luzia Vieira, domiciliado e residente no di.?trito de Alfredo 
Guedes, dêste Estado; Ela com profissão de prendas domésticas, 
estado civil solteira, com 24 anos de idade nascida em Brejo Santo, 
Estado do Ceará, aos 12 de j-meiro de 1942. filha de Manoel Pau- 
lino de Figueiredo e de Maria Magalhães de Figueiredo, domicilia
da e residente neste distrito.

Apresentaram os documentos n.os 1, 2, 3 e 4

Lavrou se o presente editai para ser publicado na forma da Lei, 
cm oeste cartório e no de Alfredo Guedes, onde reside o contraente.

Lençóis Paulista, 28 de novembro de 1966

Copia de Edital de Proclamas enviado ao Cartório do Registro Ci
vil de Macaíuba, dêste Estado

Ely Carl os Mazzanatti, com dona; Francisca Pereira Corrêa êle com 
a profissão de pedreiro, estado civil solteiro, com 20 anos de idade, 
nascido em Macatuba, Es. de São Paulo, aos 22 de dezembro de 1945, 
filho de Ubaldo Mazzanatti c de Hida Bectanin, domiciliado e resi
dente em Macatuba, Rua Rio de Janeiro, n.o 308:, Eia com a pro
fissão de prendas domésticas, estado civil solteira, com 17 anos ds 
idade, nascida em Pratânia, Estado de São Paulo, aos 28 de dezem
bro de 1948, filha de Antonio Pereira Corrêa e de Palmira Lau- 
rinda das Dores, domiciliada e residente nesta cidade.

Apresentaram os documentos n.os 1, 2; 3 c  4
Lavrou-se o presente edital para ser publicado na forma da Lei  ̂

em este cartório e no de Macatuba, dêste Estado, onde reside •
contraente.

Lençóis Paulista 28 de novembro de 1966

Ja rd im  da In fau cía  
v o ltaria  !

Segundo chegou ao conhecimento de nossa reportagem, o jardim 
da Infância local, que não funcionou em 1.966, poderá voltar em 
1.967, quando o Colégio funciomr no novo piédio e o 2,o Grupo 
Escolar passar para o atual prédio do Colégio.

Oxalá, tal fato aconteça realmente, porque sabemos perfeitameule 
quanta falta tem feito o Jardim da Infância para a criançada de ida
de pré primária da cidade.

E que o mesmo volte a funcionar ali mesmo, no tradicional prédio 
ao lado do Fórum.

Assinem este Jornal em 1.967

Feliz jYüfü/ e Venfureso J^no Jiovo soo os Votos do

B A R DO ZIGO
f

Aos seu amigos e fregueses



FA B R IC A  DE M Õ V E IS  M O R E TT O

J O S €  M O i{€cCO
Tudo em madeira que voce precisa para sua casa

Linhas, Ripas, Caibr >s. Taboas, Forros Tacos,'Batentes, Portas. Janelas. Balaustrei e Portões 

Grandes vantagens em preços. Estuda-se planos suaves de pagamectos

Àv. 9 de Juiho. 716 — Fones 113 e 21l3 — Caixa Posta! 357 — Lençóis Paulista

Você encontrará na

A ir  aiat 0 r 
C i c c  one

l a

de OlOVANNINC)
C 1 CL ONE 

a sua maquina de costura
“ S i n g e r ^ ^

com vantagens de paga
mentos e preços

Peças 'Singer” legitimas, concerto 
garantido

_____  LENÇÓIS PTA.___________

Cosisórcío
Televisor

A d q u ira o «eu Televisor p ag an d o  so m en te  
C r$ . 20.000 m en sais

Todos os meses dois sorteios: Geral e
,  . f ; ? p e c ia l

primeiro Consorcio de Televisores desta cidade

Associação de orientação ein empreendimentos e participação
de Lençóis Paulista

Nota: os Televisores serão entregues pela E L E T R O
TÉCNICA LENÇÓIS a qual dará toda assistência necessária.

Para maiores Informações na ELETRO TÉCNICA LENÇÓIS 

Ru £ 5 de Novembro 45l> — Fone 88 — Lençóis Paulista

‘̂D iário de São Paulo”

e g an h e  tu d o  p a ra  r e a o -a r  o seu la r
Faça hoje mesmo a sua assinatura do mais completo matuti
no paulista; Você terá o mundo diariamente em seu lar e to
dos os meses poderá dotar sua casa de todo o conforto mo
derno concorrendo aos seguintes prêmios;
1.0 prêmio:— 1 geladeira 9 pés "Flot-Point”

1 máquina de lavar roupa ‘TORGA’
1 televisor 23 '‘!>TRAUSS”
I enxr>val de cama, mesa e banho c/ 67 peças 
"NINHO”, um fogão a gaz "ALFA”, uma co
zinha americana FIEL e uma maquina de costura 
ELGIN

2.0 prêmio — 1 maquina de lavar roupa
3.0 prêmio — o enxoval de cama mesa e banho com 57 peças
4.0 prêmio — I televisão de 23”
5.0 prêmio — 1 maquina de co-tura

O sorteio será realizacjo pelo canal 4 no ultimo dia de 
cada mes às 22 horas

Agente; Mauro Crotti
Rua Duque de Caíxias a.o 39 

Vila Marimbondo



Dr. João Paccola Primo

Médico — Operador — Parteiro

Do Departamento do criança 
Carteira do Conselho Regional de Medicina n.o 7021

Lençóis Paulista Caixa Postal, 38

Dr. Luiz Gonzaga Pinto Moreira

CREM ESP 7 976

Clinica de Crianças e Adultos
-  PARTOS -

RUA ANITA CARIBALDL' 35 — Lençóis Paulista

Dr. Antonio Tedesco

— M É D I C O  —

CLINICA GERAL _  OPERAÇÕES -  PARTOS

Rua Floriano Peixoto, 245 — Lençóis Paulista — Fone 61

Srs. lavradores
Necessitando dr Elementos Simples para sua lavoura tais como;

Sulfato de amônio 
Cloreto de Potássio 
Superfosfato 
Escorias de tomas

Procure o agente nesta cidade Sr.

lARY CEZAROTTI

Produtos da
Hugo Stinnes do Brasil Ltda.

E ou não é uma «brasa»

Dentistas D E

Dr. Reinaldo Leiis Luminatti
-  CIRURGIÃO d e n t i s t a  -

Atende.se com hora marcada
— 3.a, 5.a, e Sáfiados durante o dia

Consultai

Fone 63

— 2.a, 4.a e 6.a à noite

Rua Inácio Anselmo 212 (Resideacia) 
— Lençóis Paulista

Dr. Lidio Luiz Bosi

Atcnde>se com

CIRURGIÃO

RAIO

hora marcada

DENTISTA _  

X

CONSULTÓRIO: Rua Cel. Joaquim Gabriel, n.o 298
RESIDÊNCIA: Fone 82 — Lençóis Paulista

Já está funcionando na ampla e moderna
loja

Rud 15 de Novembro, n .o 564



Devedores aos IAP’S ~  Prazo para Liquidação 
Processo por crime contra a Fazenda Nacional

"Foi prorrogçdo. até o dia 20 de dezembro próximo, o 
prizo concedido aos empregadores, para que se ponham em dia com 
seus débitos de contiibuiçôes, sem correção monetária e sem pro
cesso crime, se o fizerem até aquela data.”

Com estas declarações os srs. drs. Enéias Cordeiro Fernandes 
e Cláudio Basile, da Delegacia do lAPl em S5o Paulo, iniciaram 
a nossa entrevista.

"Integramos um grupô especializado do lAPI que percorre 
o interior do Estado, em missão relacionada com o “SERVIÇO 
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL”. No entanto, face à 
determinação do Sr. Coordenador do Grupo Executivo do 
PLANO DE AÇÃO DA PROVIDENCIA SOCIAL”, em São 
Paulo — o Dr. Péricles Sampaio — estamos, também, encarre
gados de divulgar dados leferentes ao novo prazo para reco
lhimento das contribuições em atrazo. É o qu<* aproveitamos 
para fazer neste momento. Tem o Governo oferecido várias 
oportunidades para que os devedores dos IAP’S se ponham em dia 
com as contribuições em atrazo. A primeira delas consta da 
Lei n.o 4.357, de julho de 1Q64, que instituiu a correção mone
tária. Em fevereiro em março deste áno tiveram os empre
gadores a segunda oportunidade e, afinal, desde O mes de ou
tubro, e até o dia 20 do pioximome> de dezembro, aqueles 
que, por^um motivo ou outro, nãO se valeram daquelas morá- 
torias poderão faze-lo agora. Dezejamos frizar que este será o 
ultimò ensejo parâ que os empregadores regularizem sua situa
ção, Dizemos o ultimo porque as autoridades fazendarias já 
jd estão tomando as providencias preliminares para processar 
os devedores renitentes. Assim é  que o sr. Diretor da DIVISÃO 
DA POLICIA FAZENDARIA. do DEPARTAMENTO FE
DER tL DE SEGURADÇA PUBLIC.A oficiou à Delegacia do 
IAPI em São Paulo - oficio n.o 24Ó/66. do dia ó- lõõg,  no 
qual solicita Ih» seja remetida a relação dos empregadores 
faltosos, na forma da Lei n.o 4.729, de 14-7-65 e Decreto n.« 
57.609, de 7-1 66. para a instauração de inquérito e competente 
prc cesso por crime c-jntra a Fazenda Nacianal. Essa relação 
que está sendo eUbarada, será remetida àquele orgão somente 
apOs o dia 20 de dezembro, quando se escoará o prazo a que 
ja nos referimo.s,

Alem do processo crime, quais são as outras penalidades impos- 
t«a aos devedore-?

Os débitos serão cobrados imediatamente por via judicial. 
E, como debito serão entendido.  ̂ o principal, juros c multa. aOs 
quais será aplicada a correção monetaria. alem dos honoiá 
rios advocaticio. custas e percentagens de cartorio. Mas, não 
patamaias sançoe.»; todo aquele que, sendo empregador, qui 
zer vender sua propriedade imóvel não poderá faze lo sem 
primeiro quitar seu debito fiscal. Com relação a estes fatos 
desejamos lembrar que não só os estabelecimentos legalmen- 
tc organizados estão sujeitos a estas sanções: também as cnn 
tribuições relativas à CONSTRUÇÃO CIVIL, nesta inciuida a 
da C a s a  p r ó p r i a , devem ser pagas até o dia 20 de dezem
bro.”

Como procederíam os empregadore.s em atrazo com suas contri
buições. para evitarem tais penalidade?

"Devem procurar a Agencia mais próxima de seu Instituto - 
e com urgência - onde obterão todas as informaçõc.« necessá
rias. i- ôdemos adiantar que as contribuições anteriores ao 
mes de Julho de 1964, se pagas ate o dia 20 12 66. estão 
isentas de correção monetaria e. as posteriores a julho sofre
rão a devida correção, qualquer que seja a data de seu pa
gamento. Todavia, se o empregador comprovar que não pode 
liquidar seu debito de uma so vez, poderá faze-lo em parce
las, até o limite de 20.
Para obter o parcelamento deverá o empregador consolidar 
toda sua divida e cinfe-;sa Ia, cora Indi.spensavel garantia. 
Neste caso a correção monetaria será cobrada ate a data da 
assinatura da referida confissão, isto se ô empregador cum
prir rigorosamente seus termos”.

Somente as eontribuições devidas an IAP’S estão sujeitas às 
penalidades ora mencionadas?

‘ Não. No mesmo caso estão as contribuições devidas ao 
SERVIÇO DE PREVIDENCIB SOCIAL RURAL. Todo o

produtor que deixou de recolher a taxa de 1 % sobre a venda 
em primeira colocação - do produto agro-pccuario, está su
jeito às mesmas sanções, podendo, contudo, gozar das regalias 
previstas para os que regularizarem sua situação até o dia 20
do proximo mes.

E, no que diz respeito ao SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SO
CIAL RLIR.^L, o que pode nn- i.;fo:.mar?

"O Diretor Geral do D E r/ R i AMb NTO NACIONAL DE 
PREViDENClA SOCIAL - Dr. José Dias Corrêa Sobrinho- 
determinou a execução imediata do ‘‘PLANO DE AÇÃO DA 
PREVlDENClA SOv.lAL’ aprovado por Decreto do Excelen
tíssimo Senhor Presidente da Republica. E, o responsável 
pela execução desse plano no h.stado de São Paulo è o Dr, 
Péncles Sampaio, Coordenador do Grupo Executivo do refe
rido Plano de Ação. É essa a missão da nossa equipe - que 
sob a coordenação do Sr. Sixto Vieira Lins - ora viSita Lcn 
çOis Pauli.sta. Já percorremos inúmeras cidades do Estado e 
mantivemos contato esclarecedor com as Associações de Plan
tadores de Cana e Sindicatos Rurais. Esse contato é indis- 
peniavel, pois, o Plano de Ação da Previdência Social preve a 
imediata prestação de ben.eficios aos trobalhadores rurais e. 
o Sr. Diretor Geral do DNPS baixou instruções regulametan 
do a forma da prestação desses beneficios sob a forma de 
convênios com as entidades de classe rurais. Ja recebemos e 
encaminhamos à Administração Central, propostas de oito As
sociações: de Porto Feliz, Piracicaba, Capivari, Santa Barbara 
D’Oeste, Araraquara, Scrtâozinho. Ribeirão Preto e Guariba. 
Mantivemos contato nesta semana, com Associação de LEN
ÇÓIS P1 Pl, através de seu presidente Sr; Vigo Aagesen e 
Consultor Jurídico, Dr, Olivio Capelari. no mesmo sentido e 
com resultado satisfatório. Entendemos que, jâ a partir de Ja 
neiro proximo, os trabalhadores agrícolas passarão a ter, ini- 
cialmentc, o direito a Assistência a Maternidade, para, logo enr 
seguida, a assistência m.edtco hospitalar”.

Ei.s, portanto, uma informação alviçareira para os trabalhadores 
deste município: 0 5EKU1Ç0 QE PKElMÜEnCIfl SOflRL RURRL vai 
funcionar; mas, ao coiicíiuimos esta noticia, cesejamo.s alertar os 
que ainda devem aos institutos: procurem por-se em dia ate o dia 
20 de dezembro-

A Casa de Moveis Guido está preparada 

para voce escolher um rico presente de

Natal

Lençóis Paulista



“ C a s a L
A m ais m oderna da cidade

O aperitivo que satisfaz o mais exigente patada:

Farmacid São José
A Farmacia São }ose atende a noite e a domicilio 

Colõssal estoque de mercadorias do Ramo

Farmacia São José a drogaria de Lençóis Pta

I

jfjgente de Segures
da Sul ,flmerica

i

— Acidentes Trabalho —  
» > > Pessoas 
» » » Veículos 
> » > Incêndios

H É L I O  P A C C O L A
Rua 13 de Maio 429 Fone 178 — Lençóis Pauista

S O L O R  R I C O
Adquira Adubo granulado S O L O R R I C O

Pela tabela a vista

E pague somente depoif de um ano apos o embarque

Para maiores informes

Agente autorizado 

Sr. Valerio Antonio Casagrande 

Nesta

Depósito de V in h o
D A

A D EG A  GAÚCHA
VINHOS: b r a n c o , ROSADO. TINTO, S E 'O . SUAVE E DOCE, 

DIRETAME.NTE DO RIO GRANDE DO SUL 
VILA VIRGÍLIO CAPOANI • Lençóis Paulista - Fone 96

Sseritorio 'Cécnico (jentábil

C EZ A R O TTI
Rua C, Joaquim A. Martins n.“ 701 — Fone 116 — Lençóis Fauista 
Contablidade em geral, escritas, aberturas, encerramcntmi 

contratos distratos e tudo concernente ao ramo.

Supervisão e Direção do Proprietário 
JARY CEZa ROTTI

O ficina e Loja B R A N DT*

A sua disposição para instalações dc 
agua a domicilio

Artigos do Ramo

Conheça nossos preços p/ verificar as vantagens que lhe
oferecemos

Rua ignacio Anselmo, 223 Fone 40



S o c i a i s Dirttòr g ■

Alexandre Chitto DBHEaiã r n Redator Chefe 

HerraíBio Jacon

Fizeram Anos

DIA 1/12

Edvaldo Moreira

DIA 3/12

Eriovaldo Moreira

Ciaerte Fa rinelli filho de Leia 
Medola Farinelli e de José Fari- 
nelli:

Fazem Anos

HOJE
Hilton Carlos Paccola

Dia 12 — sr. Joaquim L.
Duarte. Nelson Capelari, sr. Mil. 
ton Moreira da Cruz. Luzia Fer
reira, filha do sr. Luiz Ferreira 
e dona Carmem Quadrado Fer
reira

Dia 13 — Maria l.ucy Gio- 
vanetti

Dia 15 — jovem EdilioCa-
rani Netto, Mâria Luiza e José 
Luiz Boso, filhos do sr. Hugo 
Boso e dona Luizinha C. Boso

Ano X X IX Lençóis Pta. 11 de Dezembro de i96ó N.e 1482

Dia 16 — sla. Mariluci Te-
desco, sra. Dalva F. Gomes

Dia 17 — sra I >elia P. Pac
cola, esposa do sr. Luiz Paccola 
Sobrinho, jovem Adalberto Pac
cola, sr. Wilson Grandi, auto 
funcionário da Caixa Economica 
local

Dia 18 — jovemAlceu Fer
nando Azevedo. Maria Aparecida 
düs Santos, filhado sr. Benedito 
Geraldo dos Santos e dona Pau
la Camargo da Silva

Calçãdos
para homens, senhoros e 

criancQS

HRTI50S PflKR ESPORTE

Uenàas âuranfe o mes âe 
dezembro com desconto de 

10 0 20%

Casa de Santis
Rut 15 de Novembro 6l9

CH U TE NA CANELA
POR RimEDEm

— A Previdência Social vai dâr garmtias ao “homem do campo”
— Então o homem do campo que preste atenção nas redes do 

Pacaembu hoje, porque os palmeirenses não querem recla- 
maçôes de rêdes furadas

Só porque anunciaram que o Govêrno não dará mais 35% ao 
funcionalismo, as selarias não vencem de fazer mais um furinho no 
cinto do funcionário !

O Palmeiras “papou” gostosamente um jantar "Comercial” 4.a feira 
e após essa refeição quer fumar um “charutinho” hoje.

O Dorval, logo apos a partida com os mineiros, quase agrediu 
um garoto que vendia revistas e gi itava: «üha o Cruzeiro, Olha o 
Cruzeiro»

O lema agora é assim: Se o Corinthians não marcar, o Armando 
M ARQ U ES !

— O avião que viajava Roberto Carlos quase explodiu sôbre 
Jundiai !

— O qu' foi. "Brasa ' perto de gasolina ?

Aquele 5.o gol que o G alhardo marcou em Ribeirão, 
não fc i gol de PERU  ANO. Foi um PERU  do ANO.

Esso
Sao Crísíovao

2 ' i7/c, Copoani Cia. Sida.

C u m p rim entam  seus Amigos e Fregueses 

desejando-lhes Feliz N atal e Próspero 1967
Lençóis Pta.


