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B IO T O N IC O
F O N T O U R A

O MAIS COMPLETO 
FO RTI FI CANTS

Nascimento
Maria da Graça

Rejubila-se o lar do sr. Ino- 
cencio José Vieira e de da. A- 
dirce Paccola Vieira, aqui resi
dentes, desde o dia 5 do cor
rente, com o advento de uma 
graciosa menina que. sob as á- 
guas batismais receberá o ncme 
de Maria da Graça.

Vendem -se
2 carroças e 12 bur

ros novos, arreados
Pieços a combinar 

Os interessados deverão diri
gir-se à redação deste jornal.

Baile da Vitória
O Diretório local do Partido 

Socialista Brasileiro, tem o gra
to prazer de convidar o povo 
desta cidade para o baile que 
fará realizar no dia 13 do cor
rente, às 22 horas, no Bar São 
Paulo, abrilhantado pelo con
junto de Miguel Palombo, em 
regozijo à vitória do Sr. Janio 
Quadros, futuro Governador de 
São Paulo.

(a) João Medola 
Presidente do Diretório

yiviso aos traba
lhadores dêste 

njunicípio
O Prefeito Municipal, avisa a 

todos os trabalhadores do muni
cípio. que ainda não possuem 
CARTEIRA PROFISSIONAL, 
que entrando em entendimento 
com o Posto Emissor de Cartei
ras Profissionais de BOTUCA- 
TU, ficou resolvido, para maior 
facilidade dos interessados, po
derão receber a sua CARTEI
RA PROFISSIONAL, na Sede 
do Município, no Prédio da Pre
feitura Municipal, pagando so
mente 03 sélos exigidos pela lei.

Os interessados deverão apre
sentar os seguintes documentos 
necessários para aquisição de 
sua Carteira de Trabalho:

I De 14 até 18 anos incomple
tos, preencher a declaração de 
função, com duas fotografias de 
3 X 4 e prova de alfabetização, 
Cr$ 2,00 de sêlos Federal e mais 
o Educação e a certidão de 
nascimento.

De 17 até 18 anos incomple
tos, o C.A.M. (Certidão de Alis- 
lamento Militar), com o carimbo 
da dispensa passado pelo Exmo. 
Sr. 1.0 Tenente Delegado do 
Recrutamento Militar com sede 
em B'"'tucatu.

I Os maiores de 18 anos. uma 
fotografia de 3 x 4 datada. Cer
tificado de Reservista e para os 
casados, certidão de casamento; 
as mu’heres, certidão Je nasci
mento ou casamento com Cr$ 
5,00 de sêlo Federal e Cr$ 1,50 
de Educação.

Para esclarecimento dos inte
ressados, deverão os mesmos fa
zerem suas inscrições na P-̂ e- 
feitura.com os documentos exigi
dos, para depois, em dias a se
rem marcados, receberem as suas 
carteiras.

ASSINEM O ECO

No próximo mês a instalação 
da Comarca de Lençóis Pta.

Estamos seguramente infor
mados de que dar-se-á no pró
ximo mê.s, a instalação da nos
sa Comarca.

Não obstante a demora, ve
mos, pois, que dentro em breve 
se concretizará o nosso grande

sonho de emancipação política, 
que nos foi usurpada no início 
do presente século.

Preparemo-nos, assim, para 
celebrar a conquista que se efe
tivará em Dezembro!

Disco Voador sobre Lençóis

L E I .A M
“ O  D I A ”
O matutino de maior ven

da avulsa na capital.

Nesta cidade :
Asente: Assunta M . A ie lo  

Correspondente ; Hermínio Jacon

Um senhor, residente no Bair
ro d<) Campinho, nêste municí
pio, afirma ter visto ontem, pe
las voltas das vinte e três horas,

Satélite Artiíicial 
üa Terra

GRAND RAPID (Michigan), 
5 — Os Estados Unidos porão 
em estudo no próximo ano a 
construção de um satélite artifi
cial da terra, destinado a forne
cer informações de ordem mili
tar ao govêrno americano 
afirmou numa conferência de 
imprensa o sr. Wiliam P. Lear, 
especializado em instrumentos 
aeronáuticos.

A construção de um satélite 
artificial, disse o sr. Lear, exigi
rá a cooperação de grande nú
mero de firmas e especialistas 
e um esforço semelhante ao que 
permitiu o fabrico da primeira 
bomba atômica.

O projetado satélite terá cer
ca de 150 metros de diâmetro e 
girará em tõrno da terra a uns 
800 quilômetros de distância. Se
rá sôlto no espaço em peças 
desligadas que depois serão reu
nidas por telecomando. Câmaras 
de televisão fotografarão contí
nuamente a terra em tõrno da 
qual o satélite fará volta com
pleta em 24 horas.

um objeto luminoso, cruzando os 
espaços daquela localidade.

Segundo êle conseguiu obser
var, dad,as às suas formas e 
velocidade, não podia tratar-se 
de outra coisa senão um Disco- 
Voador.

Diz-se tanta coisa sôbre os 
Discos-Voadores que, por via 
de regras, vamos admitir também 
esta.

L O N G A
ESTIA G EM

Faz meses que não chove nes
ta região. E a falta de chuvas 
tem impedido o plantio de ce
reais. Os agricultores que efe
tuaram suas plantas estão na 
iminência de perderem tudo, ca
so as chuvas não cheguem.

A sua preferência por de
terminados programas de 
rádio, pode não ser a mes
ma do vizinho: use de ur
banidade e de boa educa
ção, ligando o seu aparelho 
receptor de modo a ser 
ouvido tão somente em sua 

própria casa

^  “Paraíso” cie ívan

I
O  Pãlacio dos Rádios serve bem,

porque oíerece sempre o meinor.



o ECO

Atendendo a pedido de al
gumas jovens que as vêzes pas
sam comigr' algumas horas em 
gostosa palestra, devo iniciar 
uma série de cartas, a fim de 
satisfazê-las; essas cartas ocu
parão no entanto uma coluna 
do nosso Eco, dêste jornalsinho 
que o povo anseia nos Domin
gos, pois que sempre há qual
quer coisa de interessante para 
todos. Temos tido o prazer de 
ler palestras instrutivas de pro
fessores, crônicas de pessoas do 
local, poesias, etc.. As cartas 
que hoje inicio, em número de 
mais ou menos seis, abordarão 
assuntos d versos, se bem que 
as jovens apreciarão mais àque
las que se refiram à Cupido, é 
lógico. Mocidade quer alegria, 
amor, vida, porém, nem sempre 
Cupido irás lá muita alegria e 
na maior parte das vêzes, trás 
lágrimas e desilusões profun
das! Pois bern. A minha caita 
de hoje seiá dedicada às Mães. 
Os nomes dos personagens, se
rão fictícios. Assim, sucessiva- 
mente o Eco terá para cada 
Domingo uma carta para as 
leitoias se di^trairem. Como de
vemos em tudo na vida à lem
brança de nossas Mães que por 
vêzes se encontram distante, se
iá a elas a nunha primeira ho
menagem.

Leiamos pois:
Carta de um bom filho

Vale de Lençóis, 5 de no
vembro de 1954.

Minha bondosa e estimada 
Mãe.

O relógio da torre bate onze 
badaladas. Acabo de chegar da 
aula. O calor está insuportável! 
Nenhuma viração nesta noite, 
minha boa marrãe. Você sabe 
que o curso que freqüento é 
noturno, motivo pelo qual só 
posso a estas horas dizer-lhe 
alguma coisa com relação à 
minha vida, ao meu destino de 
filho ausente, isso bem contra a 
nossa vontade. Um dia eu lhe 
disse que o pobie vive de tei
moso; recordo-me que você se 
riu muito, mostrando aquela co
vinha que lhe dá tanta graça 
nêsse rosto que eu trago per-

C A R T A S
S  u ! a

manente na memória. Como es- 
quecê-la, se entre tôdas as mu
lheres você está colocada no 
profundo recanto do meu cora
ção? Sei que por mais que eu 
lhe diga isso, você sempre en
ciumada, não crê. Afianço pois 
que será você a mulher predi
leta e nem poderia deixar de 
ser, mas, minha bondosa Mãe, 
você sabe que uiii dia, uma ou

tra mulher virá tomar um lugar 
no coração de seu filho. Pense, 
reflita e verá que nêsse caso, 
duas mulheres gozarão do meu 
amor, do meu afeto, e dos meus 
cuidados, no entretanto, de ma- 
neii as diferentes e eu serei a- 
mado também por duas mu
lheres. Você a primeira em tu
do, como minha ,Vlãe, a primei
ra do mundo, que além de dar-

2)r. José Jj. de Õ. //tachado
'i ín ica  G eral

riRURGlR-mOLESriR DE SERHORRS E CRIRRÇRS-PRRTOS
Fone — 1-2-7 — Consultório e Residência, Rua Tibiriça 890

Em Sâo Paulo exdusivamente na

Casa Angio Brasileira S.A. —  MAPPíN
será V.Sa. atendido nos pedidos das originais e soberbas MINIATURAS 
das Aguardentes de Canas Se'edonadas especialmente fabricadas para as 

marcas padrões da rnais 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
1 adrões de Alta Qualidade

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

V ISITE  SAO PAULO NO IV CENTENÁRIO

Dr. Antonio Tedesco
M EDICO

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

Rua Floriano Peixoto, 345 - LENÇÓIS PAULISTA - Fone, ól

Sirva-se

u m a  c o m p le t a
ORGANIZAÇÃO 

BANCÁRIA 
A5 SUAS ORDENS
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« DESCONTOS 

•  CAUÇÃO 
•  COBRANÇAS 

•  CÂMBIO 
•  ORDENS DE 
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MATRIZ RUa  DE SÃO BENTO. 341 — SÃO PAULO 
AGENCIAS URBANAS Brás Central, Lapa Luz 

23 Filiais e Agências no Interioi 
CORRESPONDENTES EM TODO O MUNDO

I -me o sêr, criou-me dentro do 
< seu amor ilimitado. A outra, a 

primeira que será provàvel- 
mente a pedra fundamental na 
continuação dêste seu filho úni
co, nas normas da moral, do a- 
mor, da dedicação. Será em sín
tese, mais um coração para o 
nosso achêgo, para as horas a- 
legres ou tristes que por des
ventura tivermos.

Como a sua eterna preocu
pação é o meu futuro, quero a- 
visá-la que nêstes últimos dias 
em casa da Ctilia, em uma de 
suas reuniões dos sábados, fi- 
quei conhecendo uma menina 
que diz ter algum parentesco 
conosco. Chama-se Anita e é 
prima do Aldo. Disse-me ela 
que você a conheceu pequeni
na, por sinal que assistiu ao seu 
batisado na Igreja do Redentor.

Pense o que quiser a êsse 
respeito, minha Mãe; se pensar 
que estou maravilhado, pensa 
certo. A menina de negros o- 
Ihos e de lábios bem traçados 

' é uma jóia de real valor! Se tô
das as meninas de sua idade 
soubessem encantar pela simpa
tia, pelo lingüajar, pelas manei
ras distintas e delicadas, pelas 
expressões singelas, eu lhe a- 
fianço que, nenhuma mocinha 
ficaria solteira. Não me julgue 
apaixonado, Você sabe que nes
ta época de lutas e corre-cor- 
res, não existe mais Paulo e 
Viiginia nem Romeu e Julieta, 
e eu, conforme você me ensi
nou, sou precavido e sensato. 
Limito-me a lhe pedir que não 
veja nesta história que começa, 
o ponto final. O tempo indicai á 
a minha sorte; ouvirei sempre 
os seus melhores conselhos 
que são de valor incomparável! 
O sono reclama o leito, minha 
bondosa Mãe. Bastante tarde, 
mas ainda ouço longe daqui um 
rádio ligado. Lembro-me de vo
cê que gosta de ficar ouvindo 
o melhor programa, depois das 
onze. Músicas finas, romances, 
prelúdios... Vou fechar as jane
las, obedecendo as suas recer 
mendaçôes, mas o ar está quer> 
te e abafado. Dormirei tranqui
lo, pois parece-me que você já 
adivinha que lhe escrevi. Des-; 
peço-me, pedindo os seus bei
jos e as suas bênçãos. Escre
va-me adorada Mãe.

Cláudio

Vendem -se
e 12 bur- 
arreados

2 carroças 
ros novos,

Preços a combinar 
Os interessados deverão diri

gir-se à redação dêste jornal.

Dr. Hilton Canova
C iru rgião  D en tista  
Pela UniuersíâaâeõeS. Paulo

Ráios X
Rua X V  de Nov., n.o 532

(Andar Superior do Edifício 
Studebaker)
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IA  DE F IN A D O S

])r. Joao paccola primo
M É D I C O

línica geral de adultos e crianças — Cirurgia 
Doenças do Ouvido, Nariz e Garganta

Partos

Ex-interno por concur.^o do Pronto Socorro cio Rio de Janeiro - Ex-interno por 
concurso da Maternidade do Hospital 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

TEM TUDO 
O QUE ELA 

GOSTA DE SABER

• »9 m 9 Mcessos,  f m  I n c o n v en l in c íc s ,
c o m o  m e l h o r  c o n v é m  a o  o m b í e n f e  d a  t v o  c o i o l

A fluência de pessoas ao ce
mitério local no dia de finados, 
teve lugar desde as primeiras 
horas da manhã. Foi o povo, 
durante o dia todo, render, con
doído, homenagens àquêles que 
se foram. Misturaram-se pois 
os homens no dia que a todos 
envolve porque a finados todos 
se reduzem.

E nésse dia, em que somos 
realmente semelhantes porque

os sentimentos se assemelham^ 
encontramos também o sr. Joa
quim Estrela que, juntamente 
com o povo, visitou o túmulo 
de Laureana, que aqui viveu por 
mais de 100 anos. Emocionado 
com a manifestação solidária de 
condolência do povo, mandou- 
-nos o sr. Joaquim Estrela a 
nota abaixo, que publicamos de 
acordo com o original;

r J . r â '
Política 1 Música I Esporte I Turíe! Conselhos 
de beleza! Educação e Ensino! Modas!

ASSINE O DIARIO DE S. PAIIEO 
- o jurnal de confiança da famUia br-süeira .

Um bom jornal instrui, formo um erpíriíol
Cr$ 380,00 o oisinoturo anual 

PfOCwr* o  A g *nt»  locol 
A iim oturoí totnbém no

departamento de circulação
4» Abril, S30 • 4.® oné«r • S. Powi*

Diário de S.lfeio
j o í i K í l  íci'(/ p a r a  <

M om entos no Campo 
Santo -- Dia de Finados

Ao presenciar cruzes esque
cidas e catacumbas ruídas pelos 
tempos, e diversas ornamenta
das, lembrei o esquecimento e 
a lembrança que tem os vivos 
entre os mortos. Porque entie 
as ornamentadas achei a pobre 
Lauieana, não homenageada pe
los seus entes queridos mas 
sim, pela população local, p;in- 
cipalmente pelo prefeito local 
que suube escolher para a mãe 
piéta um lugar de piirrasia en
tre os pequenos. Muitos da lo
calidade e cidades circunvizi- 
nhas valüiisavam a homenagem

do povo na pessoa do sr. Pre
feito Municipal Virgílio Capoani.

Nisto presenciei êsse quadre 
autêntico, fiquei sabendo que 
em minha terra existe pessoas 
de caridade para com os neces
sitados. Ao retirai-me fiquei 
pensando em socorrer os neces
sitados e fazer o bem possível 
enquanto Deus me der vida fí
sica aqui na ferra, para valori- 
sar as palavras do pregador E- 
clesiasti: capítulo 11 versus pri
meiro: «Lança seu pão sôbre as 
águas que um dia tu acharás>.

a) Joaquim  Estrella

l a r í

Agente e correspondc^'te ne-ti cidade

ídevai Paccola

ESCRiroaiQ DE RDUQcncm Em lEnçóis 

L r. Rivaldo de Assis Cintra

Dr. Osmar Delmanto 

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

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

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

você sabia que...

Uma locomotiva elétrica 
das Estradas de Ferro Na
cionais Francesas desenvol
veu uma velocidade de 243 
quilômetros por hora a 21 
de fevereiro de 1954. Foi 
esta a maior velocidade já 
conseguida por um trem.

Mademoiselle Genevieve 
De Galard-Terraube, a en
fermeira francesa cujodes- 
vêlo para com os doentes 
e feridos no Vietnã ren
deu-lhe o título de «Anjo 
de Dien Bien Phu», foi 
condecorada com a Me
dalha da Liberdade pelo 
Presidenre Dwight D. Ei_ 
senhower, dos Estados U 
nido.s.

Dez polegadas de neve 
são iguais a uma polegada 
de chuva?

— O primeiro emprêgo do 
poeta VICENTE DE CARVA
LHO foi o de encarregado de 
recados no consulado alemão 
de Santos. Nêsse tempo seu di
vertimento predileto eia recor
tar figuras de navios e paisa
gens marinhas.

— Todo o teatro de Shakespeare 
será brevemente publicado pelas 
Edições Melhoramentos, que 
assim continuam divulgando os 
grandes mestres.

— Aofalecer, o pai de CASI- 
MIRO DE ABREU disse ao filho 
que esperava estarem unidos na 
morte os dois, que não se haviam 
entendido em vida. Um ano de
pois, o poeta foi sepultado ao ladó 
do-progenitor. E suas cinzas estãck 
ainda lado a lado.



S O C Í A I S
2!" Aniversário

Transcorrerá a 12 do corren
te, o <̂ egundo aniversário nata- 
lício do menino Luiz Carlos Co- 
neglian, filho do sr. Milton Co- 
neglian e de da. Maria de O- 
liveira Coneglian e neto do sr. 
e sra. Vitorio Coneglian, antigo 
assinante do O E (-0 , todos a- 
qui residentes.

Reàator-Chefe: Hermínio laro.n

Aniversários
FAZEM ANOS:
Hoje: sr. Humberto Cicconi; 

jovem Aleixo Basso.
Amanhã: sra. Hilide Ciccone 

Baccili, esposa do sr. Paris 
Baccili. residente em Ourinhos; 
srta. Maria Clelia do Amaral.

Dia 9: srta. Cleyde Marly 
Silva Coelho; jovem Carlos Al
berto Pasquarelli, residente em 
Alfredo Guedes: menina Maria
Virginia Biral.

Dia 10: jovem Edson Pacco- 
la; menino Nery Amaury, filho 
do sr. Demétrio José Segalla; 
srta. Elza Francisco.

Dia 11: sra. Wilma Giacomi- 
ni, esposa do sr. Cesar Giaco- 
mini; jovem José Breda; srta. 
Carmela Amélia Paschoarelli.

Dia 12: sr. Nicola Rossi: jo
vem Nilton Rossi: menina Bea
triz Rossi: jovem Oswaldo Co
neglian; sr. Lydio Bosi; sra. 
Isaura Baccili Cavalacci, esposa 
do sr. Francisco Cavalaccj, re
sidente em São Paulo: sra. Leo- 
nilda Ruiz Botan.

Dia 13: sra. Danila Casali
Trecenti. esposa do sr. Aldo 
Trecenti, residente em Ourinhos; 
sra. Maria Placca; 'jovem Santo 
Briquesi; jovem Renato Radicchi; 
sra. Deolinda Presenço Falasca, 
esposa do sr. Hercules Falasca; 
srta. Maria Madalena Gaspari- 
ni, filha do sr. João Gasparini e 
de da. Antonia Gasparini.

Superintendente: luarez lacon

Diretor: RLEXRDDRE CHirrO

ANO XV I Lençóis Paulista, 7 de Novembro de 1954 Número 862

Casan^enfo
Capoani — Fernandes Martins

No dia 28 do corrente, às 18 
horas, na Sé Catedral de Bo- 
tucatu, terão lugar as cerimônias 
do enlace matrimonial da srnha. 
Leonilda Capoani, filha do sr. 
João Capoani, cem o jovem 
Marinho Fernandes Martins, fi
lho do sr. Afonso Fernandes 
Martins e de da. Esperança Ro
cha Fernandes.

M otorista!
Ao deparar com uma Vja 

Preferencial, diminua a velocida
de, olhe para ambos os lados e 
atravesse devagar. Entretanto se 
algum veículo vier na Preferen
cial, deixe-o passar, porque êle 
tem Preferência de Trânsito.

Prefeitura Municipal de j 
Lençóis Paulista |

E D I T A L .
O Prefeito Municipal comu

nica que acha-se aberta a con
corrência pública para a aquisi
ção por compra, do mobiliário 
destinado ao Fórum local.

A relação dêsse mobiliário 
será fornecida aos interessados 
pela Secretaria da Prefeitura 
Municipal, que dará aos mes
mos os informes necessários.

Os interessados deverão apre
sentar proposta, constando tipos 
e qualidades de móveis, bem co
mo preços e condições de pa
gamento.

As propostas deverão ser en
tregues na Secretaria da Pre
feitura local, em envelopes la
crados, até às 12 horas do dia 
13 do corrente mês.

Esta Prefeitura reserva-se o ; 
direito de tornar sem efeito a ' 
presente concorrên'’ia pública, 
uma vez que a mesma não pre
encha as condiç es legais e do 
interêsse público.

Lençóis Paulista, 5 de No
vembro de 1954.

VIRGÍLIO CAPOANI 
í Prefeito Municipal

F U T E B O L
J. Vasco da Gama, 6 

X Macuco L .C , 1
Jogando domingo último em 

sua cancha, o juvenil Vasco da 
Gama colheu magnífico triunfo 
pela contagem de 6 a 1, fiente 
o esquadrão do Macuco F.C..

Na fase inicial já vencia a 
equipe local pela contagem de 
4 a 0, tentos marcados por in
termédio de Peneira, Aparicio 2 
e Ovildo.

A segunda fase, apesar de um 
tanto equilibrada, regi.-tou mais 
3 tentos, sendo 1 a favor dos 
visitantes e 2 para os locais. 
Foram os marcadores dêsses 
goals, Leite (contra), para os 
visitantes e para os locais, Ar- 
minio c Maiio tcontia).

A arbitragem esteve regular a 
cargo do senhor Salvador Pur- 
gano.

O Vasco jogou assim consti- 
tqjdo: Brito, Leite e Barbosa; 
Pedro, Ferreira e Vagula; Armi- 
nio, Ovildo, Aparicio, Divino e 
Arlindo.

Em Abril a primeira íunçao 
do C ine Guarani

Tivemos, há dias, a oportuni
dade de palestrar com o sr. 
Mario Ribeiro, sócio da Emprê- 
sa Cinematográfica de Lençóis 
Ltda., que vem de levar a cabo 
a construção de um moderiio e 
majestoso cinema nesta cidade.

com tela panorâmica.
Folgamos em noticiar aos 

nossos leitores que, segundo as ( 
afirmações do sr. Mario Ribeiro, | 
o novo Cine Guarani dará sua > 
primeira função em Abril vin- ! 
douro.

prefira o melher preferit]do

S T U D E BAKER
iM iiT P ir  B»gaEg3B=aaMitmu3íiiin BiiMii HMB— —

Aiiíomóveis, Caminhões e Caminhonetes 

Tratores Massey-Harris e Ferguson 

Completo estoque de Peças Genuinas 

SERVIÇO ESPECÍa LÍZADO

REUEnDEDORES RUT0 R1ZRD05 
GARRIDO & FILHOS LTDA.

é o orgulho da 
dona de casa moderna!

FABRICA o 
PRÓPRIO GÁS

P l^ fA C ií-

OUEROZENE COMUM 6AZEIFICAD0

Hão m  LENHã H E M  CARVÃO

GARRIDO & FILH O S LTDA.
R E V E N D E D O R E S

Rua 15 de N ovem bro, 632 
Fon e, 100 —  Lençóis Paulista

O C P - D A O - 4 7 - S 4

G arrido Filhos Ltda.
Revendedores PHILIPS

jÇpresentará err) breve
O FOGÃO a gaz de querozene

PHILIPS
sem  fu m a ç a , sem  cheiro  e de fdcil m an ejo

VENDAS COM FACILIDADES DE PAGAMENTOS


