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FER IA S

C O L E T IV A S

A exemplo do que v<eio ocorrendo noa anos 
afiteriortS/ a U^ina Borra Grande concedeu ferias co- 
letivae a teus funcionários; Essa medida vem dnr con* 
dlfdef aos funcionários de paisar es testas de Natol 
a fim de ano junta aos seus famUiares

«■ak' Realmaotee essa i  uma medida bastante ecer 
tada e que deveria ser Imitada por outr la empresas de 
Doaso município.

Foto superada
Na Rodoviária, acha-se expoatd uma fologri* 

fia do panorama da cidade e que Já não reveU a 
realidade.

Ê uma fotagrafia que precisa ter substituída 
ou ao lado dela dave figurar aquela que repr-senta 
vcrdadairameote o qua é atualmente l.ençola Paulista.

Devemos* acompanhar o crescimentu de Len
çóis, para que oS viaikaotes tenham verdadei a noi,ão 
do Doiso prcgresao

Criançada

fí cou feli z
Toda crisQçada pobre do município, ficou fe- 

lizda vida eom a  doaçio de brinquedos pelo
Serviço de AssisteDcla Social do municipic^ no NatsL 

Pelo que aa observou, iodos os pobres foram 
atendidos no Serviço /isfistencial ua Prefeitura E se 
isso. náo bastasse, ainda, par deteriDiDaçâo da sra. 
Maria Aogela Zaeharias Paccola, primeira dama do 
monicipio, um oaminhlo da municipalidade ainda vi  ̂
aitiu todas as vilas do municipto e doou presentes 
aos que oão vieram buscar na  ̂refeitura.

Parabéns, pois, ao S rviço de Assstencia So- 
cisl do município pela brilhante atitude que deixou 
feliz um punhado de criancas pobres de nossa terra.

Nascimento

O lar Ja  aaaal Carlat^ Aoclidaa c da dooa Odíla 
F1b |»  Ferreira Farrasii, tcha-ae enriquecida deade e 
dia 25. a#B o adveata da uma lidda menina de nome, 
liv ia  Maria.

Aaa pala da racam aaaeida, aa compiímanlaa 
daaia jeraal.

< BATE - PAPO >

I Deapootam algumas boas noticiap à Lençóis 
para o iuioio de 1979. Aqui ettao elaa: Saiu 
a coDCorrencie no valor de 4 "bl" dos ve

lhos, para ser construído o Viaduto de )4 metros 
dn largura, que ligará, sobre a estrada Peder
neiras • Sta. Barburu. a Vila Cruzeiro ao núcleo 
Luiz Zillo, (Via Rua Paraná)

2 Essa obra, graças aos esforços do Prefeito 
Ezio junto ao gi>vet'H» do estado, começa
rá em janeiro. Outra br a noticia, é que 

sairá 0 recapeamento da Via de acesso ao lado 
do cemiterio, «té a Rondou bem como o reca- 
peamento do trecho ii-nçoí» - Areloptilis. bem 
como duplicação da pista em algun.'  ̂ setores, até 
AreiopoliS. R o ' stado c  nstruirá aind um dis
positivo na salda da cidade para a Estrada de 
Sta. Barbara, visando diminuir acidentes. Boas 
talas.

3 Tembem a Camara, à pedido do executivo, 
aprovou verba de 40 míl cruzeiros destina 
da a aquisição de aparelho retransmissor 

de sinais de TV. afim de se exocut r plano dss 
9 prefeituras da legião de se comprar em con 
junto referido apurellio. Lugo, ô  sinais irão 
melhorar.

4 Âindn a Prefeitura conseguiu junto ao Es
tado. Verba no valor de 250 mi) cruzeir >s 
para conclusão do Ginásio de Esportes da 

Av. Brasil, que incluirá a construção de vestia- 
riOs, sanítarius e ajardínamento.

5 Outra boi noticia. A águ^ de Bortbi já está 
tendo tratata e filtrada e dentro cm pouco, 
oficialmente entregue ao povo daquele distrito- 

A ILstBÇJo de tratamento \\  eStà pronta. Sem duvida, 
ai está um I grande benfeitoria a um povo. ( brat 
atslm, fícarãc na bitt ria de um xíiunicpio, coroo ficou 
a nossa própria Estação construída pelo ar. Oswaldo 
de Barros, A de Boreb*. aegundo a 1'reLitura, eatá 
orçada em 1 "bt” doa velhoS.

6  Como se vê, nosso munlcipio não para de cres
cer, e o povo é o grande beneficiado. Numa é- 
poca em que o mundo vive numa constante inata- 

tabilídade, inclusive economica, é motivo alentador-a 
gente ver o progresso conatante de Lençóis.

7 A demanda de procura de casas populares á a 
maior prova disso tudo. > or falar em casas pe- 
palarea , . . Bem. O melhor ó não falar nada 

agora aobre esse assunto Sabe! Ano Nevo astá aí, 
dia 1,* á o dia da Paz Universal •  o momento aão 
é propieio para falar ais;jo. Mas qua falaremos no 
aasunto os senhores não tenham davldas. Quem viver 
verál

8 Parab*DS aoi professores Joaquim Theode- 
ro de Moraes e dona Marta, pela demons* 
traçie de gliaatiea dada dias atras pelos 

alunes do Golegio "Dr. Paulo Zillo”. Um espetá

culo maravilhoso. Pena que meia dúzia de anal
fabetos ‘‘pá-de-chinelo” tenhais atrapalhado um 
pouco a apresentação, eom assobios inconveniso- 
tes. São especles de gente que não sorvem pa
ra assistir futebol nem em oampo de 5.a sate- 
guria. Lamentável.

9 0  melhor é parar por aqui. Afinal já fala
mos acima que estamos em época de paz.- 
Então, feliz ano novO para todos!

Por este ano é 36!

Adeus, Ano  

Passado
Poi mais um ano! Como o tempo passa I 
Ele nasceu no riso das crisnças 
E trouxe aa mão floridaa de c.-peranças 
A tudo o ser que a desventura abraça,

Foi de momen*'o só sua presença.,.
Foi dadivoso, entanto, como a messe.
Fez toJo o bem que pode. Coma a prece 
No coração dos justos! Como a crença!

b  já se vai, às pressas, como veio 
Levando, como paga, um manto cheio 
Do bem e do mui qu: cada alma lhe deu. 
E hojr, outra vez meu coração dírla:
— Se ele tivesse cada mão vazial.. .
Poi:» todo mal que leva é todo meu!

C. A. M,

Nuv'o!D «olntorns

de lixo
Em edições passadas, publicamos qu*« 

£eri:im colocados novos coletores de lixo na 
Cidade, por determinação ao sr. Prefeito Ezio 
Paccolí»,

Realmente, referidos coletores foram pos
tos em vari:i8 esquioai de ruas da dldade, aa 
tarde da ultima 6a. feira dia 29.

A medida, como não poderla deixar de 
ser, v>sa melherar o serviço de limpeza publioa 
da cidade.

Edifie dt hojr. 4 páginis



Editais de Proclamas

W llioo de Morais Rosa •  Vara Locia Rasa 
•íieial maior do Registro Givi) das pcssoaS 
aaturais Faco saber que preteodem eSaarse e apre* 
eemaiam o» documeotos exigidos peU artigo '80 do 
Cod>go Civil.

Clemeata Pereira de Souea a Terezinha de 
Jesua Cordeiro, sendo o pretendente nascido em Rio 
da AntoQio • Bahia aoa 24 da }uoho de 1910, Kastor 
Evangélico, viuvo e rasideote neata cidade filho de

Ana Pereira de Souza a a pretendeote naacida em 
tíotucaiu - 1.0 aubd - S Paulo, aoa 2 de agosto de i9õ9 
doméstica, aoltvira « re&idante nesta cidade, filha de 
Benedito Cordeiro Leite e de Hermtnia de Souza.

ApreSentaiom os documentee K 2, 4 e 5.

Samuel Lazsrini e W ilda de Paula sendo o 
pretendente nascido neste distrito aos 11 de novembro 
de 1959, pedreiro, soltelrO e residente nesta Cidade, 
filhe de Adolpho Lszarini e de Dolores Carbonl La- 
zarinl e a pretendente nascida oeste distrito aos 04 
da dezembro de 1960, domestica, eolteíra e residente 
nesta cidade, (ilha de joão Olímpio de Paula • Faleci
do e de Vicentina Domingos de Oliveira.

Apresentaram os documentos [,l%3e4

Irioeu Miguel de Oliveira e Regina de Fati- 
ma Anholeto sendo o pretendente nascido em Pratania 
S Paulo soa Oõ de março de 1950, almoxarife, soltei

ro e residente nesta cidade, tilho de Sebastiáo Ândré 
de Oliveira e de Ana Gomes de Oliveira e a  preten
dente nascida neite distrito aos 06 de abril de 957. 
blequista tgrálica), solteira e residente nesta cidade, 
filba de Alcides Anholeto e de Conceição Garcia.

Apresentaram os documentos 1,2 e 4

Benedita Rodriguee da Silva e Oenedita 
de Fatima Vicente sendo o pretendente nasci
do neste dUtrito aos 23 de (««vereiro de 19:7. 
lavrador, solteiro e residente neste distrito, fi
lho ae josé Rodrigues da 5ilva e de Eliza Do.

mingues e a pretendente nascida nesta cidade 
aos 21 de julho de l9-8, doméstica, solteiru e 
residente nesta cidade (ilha de Joflo Vi. ente 
falecido e de Maria Uriae • falecida.

Apresentaram os documentos 1, 2, 3 e 4.

Darci Rodrigues Fernandes e Elizabetb 
Martins da Silva sendo o pretendente nascido 
em Avaré - S. Paulo aos C6 de março de 
motorista, solteiro e residente neste distrito, fi
lho de Ulisses Rodrigues Fernandes e de le- 
reza de Jesus Lopes e a pretendente nascida
neste distrito, aos 29 de maio de 1960, cíomésti- 
ca, solteira e residente oeste distrito filha de 
€aldino Martins da Silva e de Mana de Oliveira 
e Souza Silva.

Apreseo ram oe doeumeotos 1. 2.3 e 4.

Jonae Pontes e Maria José Pires sendo 
o pretendente naseldo em São Paulo - 3.o Sub. 
Penha de França (Capital) aos 28 de abril de 
1936, viajante, solteiro e residente nesta cidade
lilhe de foio Pontes Pilho e de Ana Ferreira 
Feates; e a pretendente nascida em São Manoel 
São Paulo, aos 01 de dezembro de i957, domés- 
tioa, selteira e residente nesta cidade, filha de 
Miltoa Pires e de Maria Amélia Dias Pires*

Apresentaram os doeumeatos 1, 2 # 4.

João Francisco Abbl (dr) e Sara Elias 
Rosa sendo o pretendente nascido em Ibiuna 
Est. de São Paulo, aos 22 de Abril de 1952, en
genheiro mecânico, solteiro e residente em Ibiu- 
na Rua 15 de novembro, 38, filho de José Fran
cisco Abibi e de lerezioha Marum Abibi ea  pre
tendente nasolda em ibiuna, Est. de São Paulo 
aos 3 de dezembro de 1952, prof, svcundária sol
teira •  residente Desta cidade  ̂ à Avenida Ubirama 
301 filha de WiUoo de Meraes Resa a de Eugenia 
Eliaa Rota.

Apresentaram ee documentos 1, 2 e 4,

Ob5; este ed.tel foi publicado na oldade de Ibiuna des
te Estado, onde reside o contraente,

Elizur Samdies e Maria Ivone Garnica sendo 
o pretendente nascido em Pratania deste Estado aos 
27 de maio de 1953, comerciarie, solteiro e residente 
nesta cidade filho de Pedro Sanchea e de Araci Ca
margo Sanches e a prCtendentO nascida em Pedernei
ras • SP, aos 13 de abril de 1951, euz. de escritório. 
suUeira e leSideote em Paderoeiras, S Paulo, filha de 
Francisco Garnica e de Msrcilia Palamini Garnica.

Apresentaram os documentos l,2.3e 4

Si alguém souber de algum impedimento epo- 
nha-o na ferme du Lei. Lavro o prCsente para sCr 
afizado ero cartorio e publicado no jornal O ECO. 
desta cidadn.

LeeÇois ‘ aulista, 04 de dezembro de 1978.

Faleceu o sr.  Gíno
Bosí

Aes 73 anos de idade no dia 22 ultimo, fale
ceu, nesta eidade, o sr. Gino Besi.

Pm primeiras nupolas, era casado com a profa 
Cecilia Marina BoSl, deixando as fllbas: Odaniza, Ma- 
riza e Ivaniza. E , em segunda era casado com a sra, 
Santina Zillo Boti.

O sr. Gin* Bosi era laureado em fermeoia e 
odontologia pela Universidade de S, Peule, azeraeu a 
profitsie pele eepaço de 16 anos, foi preprietarlo da 
Farmecia L oraeSe de Jcaua, na deoada de 40.

Ingreesou ae pelitice rm 1927; sendo eleito 
vereador Cm diveraea legislaturas, vícC e presidente 
de eamsra por diversas vezes, Pei eUtor de imperiantes 
projetes e betalhador em prol da fuadaçle de Hospital 
M. S, Piedade e um ardente patriota, am apaízenade 
pelas JastaS eausas leaçoensei, claramtnie demonstra
do na epaCa da criação da comarca.

O sr, Gino Bosi era membro da tradíelenal 
familla Bosi, cuje passamento oonsterneu prefundamen- 
te ea meles saciais desta cidade.

O sen sepultameate deo se ne meeme áta, 
es 16 bares, com grande aeoDlpanbamente.

105 anos de
existencía e 98 d

organização
No dia l5<ie dezembro a Igraja Presbiteriana 

Independence de Lençóis Pjulista completou seus 98 
anos como igreja urganizada.

Conforme narra o iluatre pastor e historiador, 
Rev. Vicente Themudo Leata em seu livro "Anoaes 
Da U. Egreja Presbiteriana de São Paulo*', a igreja 
de Lençóis Ceva tres fases importantes em sua Histo
ria Eclesiástica;

1- 1873 — Em agosto de 1873 dirigiu se para 
esta *'VÍlla” o Rev. João Fernandes Dagama, que 
transpondo o Tietê, ia até o sitio de Manoel Pereira 
de Toledo de Magalhães, no vasto municipio de Len- 
çoes'*.

2- 1880 • Em 15 de dezembro de ]d80, o lí
der dos missionários no Estódo de São Paulo (antiga 
provincia), Rev. G.W. Chamberlain. fundador do Co
légio Evangélico de Sao Paulo, hoje Universidade do 
Mackenzie, responsável pelo trabalho evangelistico de 
Lençóis Paulista, como seu pastor, organizou Juridica
mente esta igraja dando-lhs assim autonomia e trans- 
formando-a num centro missionário da ' ‘boca do 
sertão".

3- 1903 - O ano de 1903 fei de suma impor
tância para a Igreja de Lençóis como o foi para o 
presbiterianiamo nacional. Ne»te periodo Já residia em 
lyençuis Paulista o insigne Rev. Vicente f .  Lessacom 
sua eSposa dona Henriqueta e recém-nascido Orige- 
nes Lessa. Esse pasto* vigoroso em seu espirito de 
luta pela liberdade humana dentro dos princtp.os evan
gélicos. conhecedor e amante de grandes fllosofos 
uniu suas forças com outros pastores e intelectuais da 
ê,.oca Revs. Eduardo Carlos Pereira [Gramático), 
Otoniel Mota (Pilólogo) Bento Ferraz (Advogado] e 
outros expoiotes, lutando p^la emane pação política da 
igreja nacional que era dirigida pelos norte-umeri- 
canos.

n luta já  vinha desde as últimas décadas do 
século X IX , queodo Eduardo C. P<.reira já se preo
cupava muito com a abolição dos e. cravos e tantas 
coisas mais. No entanto, o que transbord ou o copo foi 
a incompatibilidade da Fé Cristã com a Maçonaris.

Lm 81 de Julho d9 1903 começou a nova f!lse passan
do uma parte da igreja ser chamada e reconhecida oo- 
mo Igreja Presbiteriana Independente do Brasil.

Rev. Antonlo Coine > Fastor

Noisos votos
Aos.nesses assinantes, 

anuneiantes *  amiges, os nesses 

votes de Beai Festás c um 1979 

prospere c Fclii.

Repicte da aeoatccimantas 
felizM.



Movimento Religioso

SCNossa
Caixa S f

A Caixt rconomicu do Estado de São Peulo. 
«travas de aua Diretoiia e. ccm a ficalidade de tn* 
ceotivar o habito da poupança entre oa alunoa de to* 
daa aa eacolaa de pticueiro grau, tostitulu como prêmio 
uma eaderneta de poupança no valor de Cr$ S06.CO 
para cada aluno de cada ealabeleclmento que durante 
o anu de 1976, ubtlveaae o primeiro lugar atravéa doa 
-critérios de cada estabelecimento.

Abaixo relacionados 05 alunos premiadas que 
receberão o prêmio durante aa festividades de eocer- 
r mento

Rotny AikaWa da Silveira.
fscola h»tadual I.<> Grau - Esp. de Oliveira; 

Maurilío Fsperandio • E. E. P. G. Com. Josi Zilloj 
Marino de Camooa, E.E.P.G. Prefa. Cecília M. Boaí; 
José Vieira de Motaea; F.E.t^.O, Prof. Leonina Alves 
Conrgiian; Raul Ramos da Silve. E.B.P.G, Dr. Paulo 
Zillol Aodreia Ap. Saranholi. F.E.P>G. Rubena Plrtra* 
rola; Ana Lucia Martins, E.E.P.G. Profa, Antonieta 
G. Malatraai; Mareia Regina de Souza E.E.P.G, Vir- 
arilio Capoaoi

REQUERIMENTO
Na ultima sessão da Itdllidade locei levada a 

efeito no dia 76 pp. o veretrdor do MDB Wal-

demar Geraldo Mctta apresentou requerimento ao ar. 

prefeito municipal, no seniido de que SS -tome as 

providencias necessárias e determine ao setor compe

tente para que proceda reparos nas esteadas dos 

Bairros Bocaina e Farturinha.

O r.;querimento foi oportuno, pois propiciou 

calorosos debates.

Na 4 ( N. Nobillis^’

C laudia  foi 3.t>

Classificada na faaa rsgisoal dc Bauru, Clau
dia Paillasc diaputou ■  fase fisa l da Cepa "Natu 
Nebillia'* ds teeis do eaape, aaa quadias de Glukc 
laperit, tm Ste Paulo.

riaudia elaailticeu*ae cm S .* Ingat, recebes- 
de e aacdalbs tetpccilva, pei eeeaUo de eeqsetal da 
eDCcrsameste, epds vences Loeisna Samptenas (Pal- 
■ slras) per 1x6. 6x3 e 6x6; Roberta Caldia de Rtb 
Prele, per 6x3 e 6x1 e aer vencida peU Campei, Li« 
fie Viana, de RC Slrle, per 3 x 6 ,  1x6

Clandia, para a praxlme ane, aantlnnará na 
eatafaria da aié 16 anoa, •  deverá aentinalr obtende 

relultades Boa aampaanatea qna padet dirpuiar

Fimil la cm critc
A Pamilia entrou em crise. O refrão está 

podre de velho. Aliás, como dizem, não é em 
crise que se deve falar, e sim em agonia da fa
mília.

A sua cabeceira, médicos ilustres se re
vezam na tentativa de reanimá-la. mas todos 
Hsem abanando a cabeça e diagnosticando as 
previsões mais sombrias. Oa profetas da morte 
se admiram porque <̂ la ainda nãu se decidiu a 
render o último respiro,

Rem que os “futurólogos" nos tinham 
prevenido. Elea que « nxe gam claramente 0 fu
turo. dizem que não bâverá lugar para a tamilía 
na sociedade do Século XXI. A sobrevivência 
dela não pode $er justificada sob neobum ponto 
de vista.

* divulgação dr am«)r livre botou dina
mite em s-us al cerces. O divórcio acabou apli
cando- lhe um golpe fatal. O aborto também vetn* 
ai. e então será 0 ftm, 0 velório, o enterro...

Enquanto isso, de Nazaré vêm a nós uma 
fagulha de esperança e uma lição signlficatica: 
“Maria e José foram ao templo para apresentar 
0 Menino ao Senhor e oferecer um sacriticlo".

Talvez, aqui esteja 0 segredO: buscar a 
força e a vida que iJeus nos proporciona atra^^és 
dos sacramentos lá em seu templo, isto é na 
Igreja, para manter em vida a famiiia.

Familia em crise? Ninguém pode negar. 
Mas não acredito que devemos preparar-nos 
para 0 enterro dela, nem a curto nem a longo 
prazo,

Porque, se é verdade que a familia saiu 
das mãos de Deu;$. Deus mesmo a salvará.

COMUNICADO

O Instituto Musical *‘Villa f obos" de Lencftis 
Paulista i tda. com sede na Rua 7 de Setembro n,o 
8Cã, em frente ao correio.

Comunica qua suas matriculas para os cursos 
de piano, violão e flauta, estarão abertas do dia 8 ao 
dia 13 de jianeiro de l979 no horário das 8 as 11 hs| 
e das l?,3o as 17 hS;

Misses da Ŝemana
Domingo — Intencãe particular (6 Matriz] 

eomuaitaria (9 Matriz) Cláudio Carrilho f l7  S Bea]

F-m louvor a S Judas Tadeu (19 Matriz)
Segunda »  Jacemo Augusto Paccola (6 Matriz) 

Gomunitaria (9 Matriz) Intenção Particular (17 S Ben)

lateaflo  Parilcalai ( \9  Matriz]
Terça — Lar da Criança (6) Asilo fé.SO)
Quarta — Hospital (6) Asilo [6,30] Intenção

Pattioular (T Mstriz) Missa e l.a  Comunhão (G. E,
Rubens Pistraroia, 19 hs)

Sexta — Hospital (6) Asilo (6,30) Pelo Apos- 
tolade da Oração [7 Matriz) Hora Santa o Missa 
0 9 .3 0  Matriz)

Sabado »  Hospital (6) Asilo [0,30] lateaffe  
lar (7 Matriz) Usina Barra Cranda (19,80) Não

Nova Psicóloga
Sexta-feira, dia 22, eatre os Psicólogos 

de .978, da Fundação Rduoacíonal da Bauru, 
constttO nome da B ; aTR1Z ELIAS ROSA, que 
colará grau.

Nada msis somos que debeis plantas qua pro
curam a luz do sol, mas 0 sol da instrução, a luz 
que disaipa as trevas du nosso cerebro.

Agora. Beatriz, o caminho está aberto, e 
se uns vriDcem e alcançam 0 que almejam, não 
é que sejam predestinados, senão porque forçam 
os obstáculos com coragem, fé, arrojo e tena> 
cidade.

Parabéns, e que seja uma esperança no 
árido campo da Psicologia, para alegria de seus 
pais, e para gáudio de todos nós.

Engenheiro
Agronomo

Reslizar-ie-i em Piracicaba, naadiaa ll a |2 
de janeiro vindouro, as iolen.dades de Formatura da 
76.0 Turma dé Engenheiros Agronomos, da Q.a Tur- 
roa de Ecooomla Domestica e ã,a Turma de Esoola 
Superior de rigricultura ' ‘Luiz de Queiroz" Enge
nheiros Florestais

Dentre os engenheiros agronomos, destacamas 
o nome de JOSÊ VICENTE FERRAZ, filho de Vi
cente de Paula Ferraz, antigo colaborador dos primei
ros números de O ECO e de Luiza Qhitto Ferraz.

Aos novos Engenheiros, os cumprimentos de
O E C ü

A R aquel  Elíaü
R osa

Entre as professorandas de 1.978, da Es
cola Estadual. Virgílio Ca|.oanl. que colará grau, 
está a lutelígente e simpática Raquel, a receber 
seu Diploma.

Que 0 seu Oíploma, conserve sempre em 
tua mente, o teu juramento: Cumprir a lei c oa de
veres de professora, devotar-ss à instrnção dos que 
lhe ferem oentiados, incutir-lhe o amo.' a Deua e à 
Pátria Brasilei ra«

Assim Raquel, voce estará contríbuiado para 
a pujança a a grandeza do nesse ensino. Parabéns, e 
que seja com amor e dedicação, uma neva mlsaionária 
da instrução, quando este ano se Comemora o Ano 
da Criança.

Agradecim «nto
A CenfcrcDcia Vicentina N. S. da Piedade 

agradeoe penberadameott a todoS que oelaberaram na 
campftnbá do Natal proporcionando a entrega de 87 
eaixaa ceOl gencroS alimcntieios.

Sómente Oeus poderá reoempeasá-los.
A Diretoria

haverá missa na Mutriz àt 19.36 hOras.



a g r a d e c i m é n t u Votos d« Boêf Festai

0 «  Bzcep«i*nai* dc Leoeali Paulista, agrade* 
cem a Sedai aquelea qua daaram uma porta para coDa 
truçio da loa lede PrdprUj no vaiar de Cr$ ̂ 350,00 
cada uma.
Daadoraa:
foaquim da Silva 1 riatovia
Construtora Industria e Comercio "BRO V A Z" Ltda. 
Relojoaria Boso 
Cartorio l.<> Ofício 
Tosto t ezaco
Comercial de Acumuladores SSo Crístovâo Ltda. 
Marino Qrandi e Cia.
Harminie Jacon e juarez Jacon
Tilico > Industria de Esquadrarias de Madeiras Ltda.
Santo accola
Adão Franco de Toledo
Oivtldo Momo
Laa Mario Andretto
Flama SC  Ltda.
Eqío Casali 
Vergilio Casali 
Aldo Treceotl 
Joaquim 01. Souza 
Banito Faioli
Organlzaçio Contábil Capelari 
Distribuidora de Bebidas Lcoçoanie Ltda.
Atílio Cicrone 
Mario Siobata Bísio 
Outras doações:
Willian Orai Cr$. 6.000,00
Aval > AviaçSo Agrícola Lençóis Ltda. QrJ. 4.600.00 
C mi > Zillo Lorenzettl SA Ind, Teztil Cr$ 7.000,00 
Joaquim S, CristovXo Cr$.. 190.00
Anoaima Cr$ ÍO.000,00

O ooi.«o Deus Ihea pague 
A Diretoria

Agradecimento

IL
Assembléia Geral Extraordinária

Convocação
A diretorid da "Acilpa" convida a todos 

ot seus afsociados para uma Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada no dia 08 Je  ja 
neiro de 1.979 (^a teira) às >9,30 horas na sua 
sede social à Rua 7 da Setembro n.u 785, em 
I euçois Paulista, 8,P. para a seguinte ordem do 
dia; -

a) Designação da nuva dicetoria do SPÜ 
{Serviço de ' roteção oo Crédito)

b) Alteração do Regulimeato do SPG.
c) Outros assuntos de íoterease social.

De acordo com os estatutos, a nfio ha
vendo presença de mais de il%  do quadro so
cial. lerá reflízada a assembleia com a presen
ça de qualquer numero de sócios às 20 horas 
no mesmo local.

Lençóis Paulista dezembro de 1.978.

As ociaçAo Comercial Industrial de Lençóis
Paulista.

Armando Orsl - Presidente

Recebemos votot de Boai Peatas: LIetro 
São José (Syh’ío Machuca), Dr. Cláudio Lembo, 
Sr Vicente d j Faula Ferraz e esposa, Ofieiaís e 
Praças da Segunda Companhia de Policia Mili
tar, dó 4.o B M/1, Lençoii Paulista; Sr Roberto 
Oebara, Weltnes Repke e tamília Odete, Carlos 
Eduardo e Zanca, Sr Vereador Arlindo Torres 
da Silva, Sr Claudloair M.. Banzato - CPPL., Sr 
Altino Martins. Gerente do Banoo do Brasil, nes
ta cidade; Sr Paulo Oelsu Pacia, Goodyear, Dr 
Nelson Brollo e Família, Ford Brasil S/A.. Om i»
Oliva e espota.

Aniversariantes

Hoje — Ptof. ^'arceljno Dryrel Queiroz, sra 
Judith Martine Blanco, eeposa de ar Elio Lourenço 
Blancnj Jorge Hebertsn, filho do tr. José julio B«»e 
dettl e dona Maria Angela Souza Benedetti: Paulo 
Tadeu, Matcoi Aotonio F, Gomes

Dia 2 — Francisco Vieira, Dorival Leonlldo
Parela,

Dia 3 Antonio Luiz Malagi, meo n l Vivia
ne, filha do dt Luiz Santine Perantoni e dona Tere- 
zioba Maria Ugocieni Perantoni,

Dia 4 — Sr Abílio Lasari. sr Orlando Ribeiro
Nizza

Dia 5 Prof Kdo Jesus Coneglian, jovem 
João Domingos Ribeiro reeidente em Coinello Proco* 
pio, Paraná; Luiz Antonio. filho do sr Luiz Gonzaga 
de Moraes e dona .Alice Monteiro de Moraes, resl 
dente em Bela Vista do Paraiao, Leraná

Dia 6 — Sra 1'erezinha /'iello, sr Victorio 
Bottani residente em São i aeteno do Sul.

✓

A APAB de Lençóis Paulista, agradece »s 
Lions Clube de lençóis Paulista pe>a doação de 2 
(Doisl Aparelhos de Fisioterapia, a saber; Uma Roda 
d s Punho e Uma Escada de Ombro.

A Diretoria

Agr? decimento
A APAE de Lençóis Paulista, sensibilizada 

-agradece ea Srs. Rotarianos e as Sras. da Casa da 
Amisade, pele premoçeo do desfile de modes teeliza- 
d# ao dia 2 p.p> revertido cm beoecifio desta entida* 
de oa impertaaeia de Cr$ 13100,00.

A Dircterla

Enlace Matrimonial
No dia 20 de Janeiro, sa |C,30 ha. na Igreja 

Matriz, realizar-se-á e enlace matrimonial do jovem 
|oAe Pranclsco Abibi com a srla. Sareh Llias 
Rosa.

Bla. filha do Sr. W Isen de Morara Rasa e 
« dana Eugenia Elias Rasa.

Ele filhe do ar José Francisco Abibi e dona 
Tharealnha Maram Abibi

A Memória de 
Gino A. A. Bu.si

Alberto Paccola

Pai mala um lençoense qua d o  dia 22 p p„ 
tombou pela garra adunca e fatal da morte.

Diariameote eu ia vialtá lo, queria éle saber 
de tôdaa aa novidades e de que estava ocorrende em 
•ua terra natal.

Quando pala maohE do dia 32; ao dar acease 
ae hospital, oa portaria souba de aue morte oeerrlda 
mioutoa atráa.

Fui cm sua aasa, rodeada psloa tamiliarca, inerte 
e frio já dormia oaeno dos justos.

Morrea para sanspro aquele emlgo tioeero e 
bom, esposo ezemplas e pai abnegado.

Pol autor do vários o importantes projatna de 
Leia eemo e da fundação de Hospital Benafefieanto 
N. S. da PUdado, que foi O maior aunho do aue vida, 
ondo vaio a falaoar,

Maa, o Sr Olno e ia  marrou para BÓa. Mão 
morrem nuDea os quo seuberaB faaof de vide ume 
epopiíe do heteismo, de seerlfioios om prol doa in* 
torasaea do sen torrão oatal.

Amigo (Sino, reeeba 
póstuma, eomo a última de 
primaire da mtnbe ueudedcl

eate mlobe komeneg*: 
mioba admíraflo o

Dr. Willian Orsi

Sjbado proximo vindouro, dia 6 do coTOote, 
n i nossa Agende consta o aniversário do dr Willian 
Orsi.

Assim, naquela data, fan.liares e amigos es
tirão prestando as merecidas homenagens ao dinâmico 
industrial Lençoense, às quais, desde já. unimos as 
nossas, fazeodo votos para que, o s8u feliz evento o 
possa festejar por longos anoa, repletos de aconteci
mentos felizes.

Nessa Mensagem de Natal

A)b< r̂to Paocola
Neste crepuscular do ano que so liada, 

é nosso deséjo. lelicttar a todos muaiolpoi do 
Lençóis Paulista.

Esta nossa mensagum de oariabo o de 
admiração, se exteiide a todos quo mourojam no 
campo e ua oídado, pobres c ríoos, volbos e 
moços, ás mães, para o nosso amplexo festivo 
e oristão.

Estamos por voaeer mais usi aao, na la
ta pela subroviveneía humaaa.

As portas do Aao Novo qoo so abrem, 
quando toda a humanldado, oemomora a magaa 
data da Fratoraidade Uatvorsal, é nosse desojo, 
rogar ao Todo Poderoso, q«o nos abençoo, quo 
extíDga odios e imeompreensOes, quo haja mais 
eotondimoato aatre pais o filhos, mais raspoito 
e amor à Deus, para oonsegalrmes um muade 
malbor, e possamos eantar s dizer bem alte; Só 
o amor ooustroe a verdadeira lellcldadel

Nossas lágrimas àqueles que aes deixa
ram psra sempre: eomo patriotss apeaas dobre
mos os joslhoz, para jantar-lbas «ma praes em 
suas memórias.

Que os planos sonhados por todos oom 
esperançai, eojsm rsalizadot o oonerotizados p a
ra o ano do 1.979 o para a vida iatolra.


