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Jatiío Quadros venceu 
o pleito de 3 de Outubro
Prefeitura Municipal 

de Lençóis Paulista

A V I S O
A Prefeitura Municipal avisa 

que a partir do dia 28 de Ou
tubro de 1954 i iá  exterminar, 
todos os cães que forem encon- 
tiados nas vias públicas desta 
cidade sem a respectiva licença, 
de acordo com o código de 
Postura Municipal.

P. Municipal de Lençóis Pau
lista, 19/10/1954.

VIRGÍLIO CAPOANl 
Prefeito Municipal

BIOTONICO
F O N T O U R A

o  MAIS COMPLETO 
F ORTl  FICANT15

Convite
O casal José Paulino da Sil

va, convida os seus amigos, pa
ra assistir no próximo dia 31, 
às 8 horas da manhã, missa em 
ação de graças aos seus 25 a- 
nos de casamento — Bôdas de 
Prata. Desde já ficam agrade
cidos.

Dr. Hilton Canova
C iru rg ião  D en tis ta  
Pela Unluersiâaâe ôe5. Paulo

Ráics X
Rua X V  de Nov.. n.o 532

(Andar Superior do Edifício 
Studebaker)

Quinta-feira, por volta das 22 
horas, recebemos pelo rádio, a 
notícia dos resultados oficiais do 
pleito de 3 de outubro, procla
mados pelo Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo, os quais 
foram os seguintes:

PARA GOVERNADOR

Para o Senado foram eleitos i 
os ^rs. Lino de Mattos e Auro 
Moura Andrade, sendo os se
guintes os resultados:

JANIO 660.264
ADHEMAR 641.960
PR EST ES 492.518
W LADIMIR 79.783

A diferença entre os srs.
Janio Quadros e Adhemar
de Barros, foi apenas de 18.304 \
votos.

PARA VICE-GOVERNADOR
PORFIRIO 658.132
SALZANO 625.455
CUNHA BUENO 532.641

LINO
AURO
EUCLIDES
BORGHI
CALAZANS
CAN UTO

590.810
551.549
550.147
426.468
460.460
179.170

Compareceram às urnas . . . 
1.928.949 eleitores, tendo sido a 
abstenção de 30,16% . Para go
vernador, 38.239 eleitores vota
ram em branco e 16.185 votos 
foram considerados nulos.

Em nossa cidade, após a re
cepção da noticia as correntes 
janistas fizeram estourar bom
bas, foguetes e rojões em re
gozijo à vitória.

Vende-se
por Ótimos preços
1 Caminhão Ford F-6, ano 

1949.
1 Camioneta Ford, ano 1946, 

fôrça U'Ü H.P.
1 Caminhão Chevrolet, ano 

1952, estado de novo, 3 meses 
de uso.

Procurar com o sr. Tuffy 
Saab, Rua 13 de Maio, 831 — 
Telefone 32 -  AGUDOS.

Aniversário
Fêz anos dia 2l p.p., a meni

na Maria Francisca Bodo, filha 
do sr, Antonio Bodo e d. Maria 
Jordão Bodo"

SECÇAQ LIVRE

M A Z A R I, O  C O N C O R R EN T E D O  IA  A
Existe certas coisas interes

santes na vida de cada um 'de 
nós. Acontece o imprevisto em 
r-ada momento de nossa vida. 
No ataque e na defesa vence 
sempre o mais forte. Neste caso, 
mais uma surprêsa nos é reser
vada. Atacando e defendendo 
simultâneamente, vence um só- 
zinho. Exemplo, o Mazari. O 
meu mais conhecido pelo Orlan
do das garotas... Projeção aqui 
e acolá. Prestígio para cá e pa
ra lá. E o resultado vem ai... 
TUBARAO.

Sim, tubarão em gramde for
mação. Apanhou o fraco e ficou 
forte. Continua irresistível. Ima
ginemos o que é ser concorren
te de uma autarquia. Sabe lá o 
leitor o que é isso? Mas como 
irão perguntar-me. Ora é muito 
fácil. Apareceu o Plano de De
fesa da Aguardente, e eis que o 
homem arranja a sua defesa, 
defendendo os outros — os pro
dutores de aguardente .que lhe 
confiam a missão, aliás muito 
nobre. Mas que espécie de de
fesa? Uma defesa interessante, 
interessantíssima, a de não dei
xar os seus representados pa
garem a taxa de Cr$ 2,00 ao 
Fundo Nacional de Aguardente. 
Mas como? Sim, o Mazari co
bra apenas Cr$ 0,30 (trinta cen
tavos), fazendo uma redução de

Cr$ 1,70. Parece coisa muito 
pequena, mas o fato é que ex
plora politicamente e comercial
mente o assunto. E ’ o trl da 
Sorocabana, defensor milionário 
da cachaça. Imaginem que o ho
mem tem mesmo que ser ele
gante no Leme e em Copacaba
na .. Pode manter uma exposi
ção dos seus produtos no Ibira- 
puéra em São Paulo, um escri
tório no Rio, Filial em São Pau
lo, loja na grande marquize do 
Ibirapuéra, no maior dos luxos 
e apresentações, pois com a 
concorrência feita ao I.A.A., 
nos Mandados de Segurança 
que esta safra já liberou a isen
ção do pagamento da taxa de 
4.986.000 litros de aguardente e 
que vai receber a insignificante 
comissão de Cr$ 1.495.800.00 
— vejam, quasi um milhão e 
meio de cruzeiros. Isto é que é 
saber defender. E nós aqui fi
camos, na espera de melhores 
dias. de melhores providências 
por parte do I.A.A. que não 
consegue deter os Mandados de 
Segurança, ganhos diàriamente 
cm tôdas as instâncias judiciá
rias, quer nos juizos de direitos, 
quer nos tribunais. Duas coisas 
«seu» Mazari, enquanto você 
locupleta uns, prejudica centenas 
de milhares de produtores vi
sando somente o seu lucro fa

buloso, entrosado como está ,nos 
negócios. . As rodas por aqui 
ventilam em tõda. parte o nome 
dêsse moço bem corado e chéiò 
de saúde (agora eu digo, cheio 
da «gaita»)’, fazendo os grandes 
sucessos. Um apêlo aos produ
tores precisa ser formulado. Pre
cisamos tómar uma decisão jun
to ao Instituto ou junto ao Con
gresso. Uma medida que vise 
amparar e reparar os disparates. 
Um têrmo precisamos colocar 
nas especulações. Cada qual es
tude o meio e a fórmula e apre
sentem aos poderes competentes 
para uma análise. Não quero 
ofender o Mazari, é um direito que 
temde ganhar a vida, mas... vamos 
ver que medidas equiparadas para 
o bem de todos em geral, venham 
a florescer.

Zé' D.‘\  BR A N Q U IN H A  
São I ’aulo, Outubro de 1954

COM UNICADO
Perdeu-se a caderneta da Cai

xa Econômica Estadual de Len
çóis Paulista, emitida em nome 
de Leonor Carani (menor) sob 
n.o 257, ficando a mesma sem e- 
feitocaso venha a ser encontrada.

Lençóis Paulista, 22 de Ou
tubro de 1954.

Edilio Carani Filho 
Responsável

O  Palácio dos Rádios serve bem,
porque oferece sempre o melhor.



o  ECO
ESCRITÓRIO DE fíDUOCRCin Efíl LEHÇÓIS

Dr. Rivaldo de Assis Cintra

Dr. Osmar Delmanto 

A D V O G A D O S
ESCRITÓRIO EM LENÇÓIS PAULISTA:

Rua Tibiriçá, n.° 722 (Baixos da residência do sr. 
José Salustiano de Oliveira)

Os advogados atendem pcssoalmente às quartas-feiras e sábados 
Outras informações com o sr. Norberto, no Bar Central (Fone 35)

. . . E  VOCE AINDA R .P R ÍS E ilT A  
A MENOR DESPESA B3 L«R .

— Se bem que já esteja habituado 
a ouvir dizer que a energia elétri
ca foi a utilidade que menos subiu 
de preço nestes últimos anos, não 
deixo de ficar envaidecido, toda a 
vez que alguma dona de casa me 

•;  ̂ segreda essas palavras, que me apon
tam como sendo uma das menores 
despesas no orçamento de um lar — 
diz “Seu” Kilowatt, o criado elétriou.

Em São Paulo exclusivamente na

Casa Anglo Brasileira S.A. —  MAPPIN
será V.Sa. atendido nos pedidos das originais e soberbas MINIATURAS 
das Aguardentes de Canas Selecionadas especialmente fatjricadas para as 

marcas padrões da mais alta qualidade da

In d u stria l e C o m ercial ORLANDO M AZARI
Lençóis Paulista — São Paulo — Rio de Janeiro

AGUARDENTES

Século IV —  25 de Janeiro
I adrões de Alta Qualidade

No Restaurante MAPPIN peça o seu aperitivo favorito INDIVIDUAL. 
Na Mercearia Ma PPIN adquira sua MINIATURA para a COLEÇÃO

VISITE SAO PAULO NO IV CENTENÁRIO

(continuação do número anterior)
r

Instituto do Açúcar e do Álcool
RESO LUÇÃO  N.o 957/54

Tabela de preços por litro da aguardente requisitada, com a revi
são decorrente da majoração autorizada pela Comissão Executiva 

em sessão de 20/8/54, estabelecendo como base 
51° G.L. a 15“ C. - Cr$ 2,50

G.L. a 
15« C. Densidade PREÇO G L. a I 

15“ C. I Densidade PREÇO

47,2 0,93965 2.31.4 50,7 0,93300 2,48.5
47,3 0,93947 2.31.9 50,8 0,93281 2,49.0
47,4 0,93929 2.32.4 50,9 0,93261 2,49.5
47,5 0,93910

0,93892
2.32.8 51 0,93241 2,50.0

47,6 2.33.3 51,1 0,93221 2,50.5
47,7 0,93873 2.33.8 51,2 0,93201 2,51.0
47,8 0,93854 2.34.3 51,3 0,93181 2,51.5
47,9 0,93836 2.34.8 51,4 0,93161 2,52.0
48 0,93871 2.35.3 51,5 0,93141 2,52.5
48,1 0,93798 2.35.8 51,6 0,93121 2,52.9
48,2 0,93780 2.36.3 51,7 0,93101 2,53.4
48,3 0,93761 2,36.8 51,8 0,93081 2,53.9
48,4 0,93742 2,37.3 51,9 0,93061 2,54.4
48,5 0 93723 2,37.7 52 0,93041 2,54.9
48,6 0,93705 2,38.2 52,1 0,93021 2,55.4
48,7 0,93686 2,38.7 52,^ ' 0,93001 2.55.9
48,8 0,93667 2,39.2 52,3 0,92980 2,56.4
48,9 0,93648 2,39.7 52,4 0,92960 2,56.9
49 0,93629 2,40.2 52,5 0,92940 2,57.4
49,1 0,93610 2,40.7 52,6 0,92919 2,57,8
49,2 0,93591 2,41.2 52,7 0,92899 2,58.3
49,3 0.93572 2,41.7 52,8 0,92878 2,58.8
49,4 0,93553 2,42.2 52,9 0,92858 2,59.3
49,5 0,93533 2,42.6 53 0,92837 2,59.8
49,6 0,93514 2,43.1 53,1 0,92817 2,60.3
49,7 0,93495 2,43.6 53,2 0,92796 2.60.8
49,8 0,93476 2,44.1 53,3 0,92755 2,61.3
49,9 0,93456 2,44.6 53,4 0,92735 2,61.8
50 0,93437 2,45.1 53,5 0,92734 2,62.3
5C,1 0,93418 2,45.6 53,6 0,92713 2,62.7
50,2 0,93398 . 2,46.1 53,7 0,92692 2,63.2
50,3 0,93379 2,46.6 53,8 0,92672 2,63.7
50,4 0,93350 2,47.1 53,9 0,92651 2,64.2
50.5
50.6 1

0,93340
0,93320

2,47.5
2,48.0

54 0,92630 2,64.7

SERVIÇO ESPECIAL DE CONTROLE DA 
REQUISIÇÃO E REDESTILAÇÁO DA AGUARDENTE

Luiz de Abreu Moreira 
SU P E R IN T E N D E N T E

J)r. João paccola primo
M É D I C O

Clínica geral de adultcs e crianças — Cirurgia — Partos 
Doenças do Ouvido, Nariz e Garganta

Ex-intí>rno por concurso do Pronto Socorro do Rio de Janeiro - Ex-interno por 
concur.so da Maternidade do riospital São Francisco de Assis à cargo do Dr. 
Aguinaga - Ex-interno residente da Casa de Saúde São Jorge (Rio de Janeiro)

Caixa, 35 - Fone, 48 - Lençóis Paulista - Est. de São Paulo

A 'icna da Cri a n ç a
Como não poderia deixar de 

ser, foram feitas também em 
nossa cidade, com bastante bri
lho e entusiasmo, as comemo
rações da «semana da criança». 
De fato, êsses pequeninos sêres 
são merecedores de tôda a nos
sa atenção e caiinho. Pela sua 
meíguice, alegria e coração des
pido de qualquer maldade, cons
tituem o mais belo adorno do 
universo e a inspiração dos 
melhoies sentimentos humanos 
tornando alegres e felizes os la
res em que habitam.

Em homenagem a essa «ida
de de ouro» foi organizada no 
decorrer da semana que lhe é 
dedicada, pelas alunas da Escola 
Normal Municipal desta cidade, 
uma série de cartazes com ilus
trações referentes à data os 
quais foram expostos nas prin

cipais casas comerciais com o 
fim de exaltar a criança e esti
mular a atenção dos adultos 
para o bem estar e felicidade 
dessas adoiáveis criaturas.

No último dia da semana rea
lizou-se na Escola Normal uma 
festinha alegre e agradável da 
qual participaram os professo
res e alunos daquele estabeleci
mento, diretor e algumas alunas 
do Girásio Estadual «Geraldo 
de Barros» e professoras e alu
nos do curso prirrário. Crianças 
encantadoras declamaram e can
taram exibindo sua graça ino
cente e fazendo aumentar ainda 
mais o nosso afeto por elas.

A festinha con'emoi ativa cuja 
organização coube à Profa. Da. 
Maria Izabel M. Jacon e Profa.

(continua na página seguinte)
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(continuação da página anterior)

A  Semana da Criança
Da. Idalina C. de Barros, obe
deceu ao seguinte programa:

1 — «Arranjo de músicas po
pulares» — pelo orfeão da Es
cola Normal.

2 — «Meu Brasil»
— Zoli Luminatti.

3 — «Pernilongo»
— Hiléia Paccola.

4 — «Acalanto» -  
duas vozes — pelo 
Escola Normal.

5 ^  «Mamãe e papai» — 
poesia — Ademir Simioni.

6 — «Lili» — canção — Zo
li Luminatti.

7 — «A criança que estuda»
— poesia — Mario Paccola.

8 — «Criança Feliz» — can-

poesia

— poesia

cançao a 
orfcBO da

ção — pelas crianças do curso 
primário.

A seguir foi feita a distribui
ção de doces |às crianças e fi
nalmente os professores e alu
nos da Escola Normal e Giná
sio Estadual dirigiram-se à Ma
ternidade N.S. da Piedade a fim 
de ser feita a entrega de roupi- 
nhas infantis à diretoria, rou- 
pinhas essas destinados às cri
anças pobres e oferecidas pela 
Profa. Da. Betty D. Nascimento 
e alunas do Ginásio Estadual. 
Este foi, sem dúvida alguma, 
um gesto nobre e louvável e 
constitui a chave de ouro que 
encerrou as comemorações da 
«semana da criança» em Lençóis 
Paulista.

.  >

TEfA TUDO 
O QUE ELA 
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Agente e correspondente ne ta cidade

Ideval Paccola

Dr. Antonio Tedesco
' ^ = M EDICO =

C lín ica  g e ra l - O p erações - P a rto s  

Rua FlorianoPeixoto, 345 • LENÇÓIS PAULISTA • Fone, 61

2)r. Jo sé  de Õ. jytachado
C lín ica  G eral

riRUKeiR-mOLESriFl d e  SEDHORBS E CRlRnÇFlS-PnRTOS

Fone — 1-2-7 — Consultório e Residência, Rua Tibiriça 890

Pequenas coisas
-------~  Jo sé  S erralvo  S ob rin h o

Dos prazeres da vida, os 
maiores são, geralmente, os que 
nada custam, ou que custam 
muito pouco! A nossa felicida- 
de pessoal depende mais de 
nós mesmos, de nossa disposi
ção e de nosso humor, que das 
nossas forças ou possibilidades, 
e se torna ainda maior quando 
podemos repartí-Ia com os nos
sos semelhantes.

Na vida moderna, o conforto 
matei ial que podemos propor
cionar a nós mesmos e aos que 
nos são caros, foi elevado pela 
ciência e pela técnica, ao mais 
alto grau, ao mesmo tempo que 
o seu custo tem sido reduzido 
ao mínimo.

Um exemplo curioso dos pe
queninos prazeres de que quasi 
todos desfrutamos por um preço 
barato, é o cigarro, o irresistí
vel hábito que entusiasmou e 
dominou a humanidade inteira. 
Assim também, o cinema, a lei
tura, a música, são pequenas 
coisas que estão ao nosso al
cance, e nos fazem bem.

Atualmente, o rádio é um dos 
nossos melhores companheiros;

S i r i í

u m a  c o m p l e t a
ORGANIZAÇÃO 

BANCÁRIA 
Aí SUA5 ORDENS

9 DEPÓSlTOi 
« DESCONTOS 

•  CAUÇÃO 
•  COBRANÇAS 

•  CAMBIO 
•  ORDENS DE 
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23 Filiais e Agências no Interioi 
CORRESPONDENTES EM TODO O MUNDO

êle nos informa, (diverfe e edu
ca. Quando adquirimos um apa
relho receptor de rádio, esta
mos assegurando uma nova par
cela de alegria e satisfação para 
nós mesmos e tôda nossa fa
mília. Êsse objeto de propor
ções tão modestas, e de custo 
tão accesbível, é um belo exem
plo do esfôrço da ciência e das 
realizações da técnica j'ndustrial 
moderna, em benefício do nosso 
bem-estar. Se examinarmos, com 
um pouco de curiosidade, tudo 
o que se faz necessário para a 
realização de um simples pro
grama, desde a fabricação dos 
receptores, a montagem das es
tações emissoras, os serviços, o 
pessoal, etc., não poderemos 
deixar de concluir que, de fato, 
o rádio é o mais barato distri
buidor de alegria.

Talvez stja êsse mesmo o 
motivo que criou mais êsse há
bito de todos nós: ouvir rádio. 
Há milhares de pessoas que 
possuem o seu receptor, e não 
sabem passar sem ele. Milhares 
de famílias o têm como passa
tempo predileto, e tiram dêle 
tantas vantagens que seria difí
cil enumerá-las.

Pesíoalrnente, eu não hesito 
em eleger o Rádio como o mais 
pei feito encadeamento de esfôr- 
ços, artes, técnica e serviços, 
em favor de nosso confôrto e 
nossa distração.

Vale a pena, caro leitor, ad
quirir um dêsses receptores de 
piazeres! Se você ainda não tem 
o seu, venha qualquer dia dês- 
tes ao Palácio dos Rádios, e eu 
lhe mostrarei como é fácil re
solver o seu caso. E, de ante
mão, posso assegurar-lhe que, 
qualquec que seja o seu gôsto, 
a sua predileção ou sua neces
sidade, o Palácio dos Rádios 
está em condições de satisfa
zê-lo plenamente, além de lhe 
oferecer sempre um negócio 
melhor.

/dotorisfa!
ED U U Q E sua BUSINA USAN
DO-A M ODERADAM ENTE.
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Aniversários

FAZEM ANOS:
Hoje: Sita. Lelinha Fonseca 

Biaga; jovem Sant<̂  Paulo Ber- 
garnaschi, residente em Palmital; 
sr. Antonio Serralvo; menina 
Maria Izabel Azevedo, f lha do 
sr. Luiz Azevedo; menino Mil
ton Rafael Paccola, filho do sr. 
Pedro Paccola 'í de da. Tereza 
Gasparini Paccola; menina Ma
ria Izabel Placca, filha do sr. 
Afonso Placca e de da. Izabel 
Delgado.

Amanhã: srta. Adelaide Bleza 
Moraes; menina Luzia Tereza, 
filha do sr. josé Magnani e de 
da. Benedita M. Delgado.

Dia 26: sra. Amélia Batistela, 
esposa do sr. Luiz Batistela; sra. 
Cacilda Moretto, esposa 'do sr. 
Antonio Moretto Sob.; srta. Ze- 
linda Radicchi; jovem Aichan- 
gelo Brega Piimo; menino An
tonio Silvio, filho do sr. Nello 
Breda e de da. Angélica Breda.

Dia 27: sr. Virgilio Paccola.
Dia 28: menina Angelina Apa

recida, fillia do sr. Primo Cam
peão e de da. Dalva Campeão; 
menina Ivone Maiia, filha do sr. 
Virgilio Grande e de da. Lidia 
Malavazzi Grande; sita. Anelices 
Capoani.

Dia 29: menino Edvaldo Pac
cola, filho do sr. Silvio Paccola.

Dia 30: sr. Benedito Baccili, 
residente em Sto. Anastacio; me
nina .Maria Terezinha Baccili; 
sra. Ednira Capelari.

C o n trab an cio  o c a r 
ro de M a rta

São Paulo, 12 — O belo 
«Dodge» que Marta Rocha ga
nhou de Mirian Stevenson nos 
Estados Unidos, quando do con
curso de beleza, está ameaçado 
de não entrar no país. Alguns 
aventam a possibilidade de que 
seja considerado contrabando, 
mas as autoridades que opina
ram sôbre o assunto acham que 
uma solução favorável será en
contrada. Caso o ministro da 
Fazenda não conceda permissão 
para deseiiibarque do carro, ês- 
te poderá voltar para os Esta
dos Unidos, cu, depois de seis 
meses, ser vendido em leilão.

Redotor-Chefe: Hermínio 7acon ggfl Superintendente: luarez lacon

Diretor: flLEXflDDRE CHILTO
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C O P O
Sydney G. Wyss Barreto

E’ O copo quem desgraço vários lares 
transforma o puro amor de muitos pares 
de muita gente rouba tôda a sorte...
E ’ o grande companheiro da «cachaça» 
que envolve pelos lares a desgraça 
trocando vidas nobres, pela morte!

Em cada copo, um litro de veneno 
que ataca a vitima de um modo ameno 
■envenenando a raça —» o moço e o velho... 
tiansforma a paz no seio das famílias 
persegue avós e netos, pais e filhas 
e causa assim, desonras ao Evangelho!

Trazendo enfim, ruínas e rancores 
coloca o mundo em pleno mar de dores 
e quebra o amor paterno sem piedade... 
Determinando o crime sôbre o mundo 
Em cada dia forma um vagabundo 
e arrasa assim, o amor e a dignidade!

E ’ quem conduz os homens para o crime 
nos quais, seu forte efeito só comprime 
até fazê-los mais desventurados...
No entanto bõca em bôea o copo passa
Deixando no seu rastro uma carcassa
que é a própria morte aos pobres desgraçados!

Õ Çinàsio -Esta
dual e a “Sema
na da Criança" 

! em nossa cidade
A exemplo dos anos anterio

res, esteve presente também des
ta vez o Ginásio Estadual local, 
às comemorações da «Semana 
da Criança» em nossa cidade. 
Devem os infantes lençoienses, 
agradecimentos à atuação lou
vável e utilíssima com que o 
nosso estabelecimento de ensino 
secundário os homenageou.

Com efeito, propondo-se a 
realizar algo de prático e pro
veitoso às crianças de Lençóis 
Paulista, a Profa. Betty Dutra 
Nascimento, lente de Trabalhos 
Manuais e Economia Doméstica 
no Ginásio Estadual, • mobilizou 
os esforços de seus alunos da 
1 .a, 2.a, 3.a e 4.a séries e, or
ganizando um plano de come
morações que veio a se coroar 
de êxito, logrou fazer com que 
seus di.̂ rcípulos confeccionassem 
nada menos que 121 peças de 
roupas para recérn-nascidos da 
Maternidade do Hospital N.S. 
da Piedade. O enxoval, que 
consta de cueiros e paletosinhos 
de flanela, camisinhas de man
ga e pagão, e sapatinhos, foi 
entregue àquela fundação bene
ficente em cerimônia de encer
ramento da «Semana da Crian
ça» realizada pela Escola Nor
mal Municipal, no dia 16, com 
a presença de alunos, professo
res e diretores de nossas esco
las.

A docente de Trabalhos Ma
nuais e Economia Doméstica do 
Ginásio Estadual, por nosso in
termédio, agradece aos seus a- 
lunos e respectivos pais a coo
peração emprestada, sem a qual, 
indubitàvelmente não se poderia 
ter realizado a ação caritativa, 
tão valiosa nos dias que correm.
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