
Material Elétrico para
L en çóis P a u l i s t a

Segundo apurou a nossa re
portagem, a Cia, Paulista de 
Força e Luz, acaba de receber 
grande quantidade de material 
elétrico: Postes, Fi<»s e Cabos, 
os quais serSo aplicados na re
forma das linhas me-trps e ra
mais. atualmente ein íuiição no 
abastecimento de energia ao nos
so parque industrial.

Estão de parabéns, pois a Pre
feitura e Cia. Pauli>ta ,üe Força e 
Luz, que labutaram conjuntamen
te paia tiazer a Lençóis um re
forço de energia elétiica, ha tan
to tempo almejado pela nossa 
industria.

Plantão de hoje: — PARMAClA POPULAR ' das 8 ás 20 hs.
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falecimento
S r José Garrido Gü

No dia 26 do mês paiSade, fa
leceu. nesta cidade, o ir. José 
Garrido Gil.

O extinto contava 80 anos dc 
idade, cra casado com dona Vito

ANO X X IX S. P. Lençóis ^lulista 3 de Julho de 1QC6 BRASIL N.1462

ria Pardo Garrido, deixa os fi
lhos: sr. Fraaciico Garrido, casa
do com dona Lourdes Rensi Gar
rido; dr. Hiran Garrido, casado 
com dona Elza Sega Ia Garrido; 
dr. José Garrido, casado com do- 
aa Elcthcia Lorenzetti Garrido, 
deixa ainda 5 netos.

O seu sepultamento deu-se no

dia seguinte, às 10 hs, na aecro* 
poli local, saindo o feretro da 
rua Inácio Anselmo, residência 
da (amilia.

O sr. José Garrido Gil, era 
natural da Espanha, passando 

■a residir nesta cidade, ainda mui
to jovem, aqui se coasorciou, 
c criou sua prole e constituio o

seu admiravel patrimônio econo- 
mico. Pessoa de largas relações 
não só em Lençóis Paulista, mas 
também nas cidades visinhas, ó 
seu passamento consternou pro
fundamente os meios sociais, on
de era bem quisto.

Venha ver
O  novo FORD F-100 com tração total nas 4 rodas

íaz scoisas que ninguém ía:

CARANI Fmies 91 e 118 
Lençcís Paulista

S"E R’R A L|V O continua  

vendendo Televisores Semp 

agora enoi m elhores condições



Mas mecidas. 
68 X  1.83 e 
78 X  1,88

CÂMÂ̂ RESERVABEl
Muito confortávell Molejo "Fabric Link e acol
choado supemacic! F, ciüma de guardar I Basta 
dcbrá h  se"n tirar c :clcli^ci Fechada tem 21 cm. 
de largural Facil d,: transpcrtar! Equipada com pe
quenas roldanas, pode ser transportada fàcilmer>- 
tel Cabe também no porta-malas ae um automóveJI

A veriaa na

CASA DE M OVEIS  

MORETTO

Prefenda petos que sabem
e ^ c j i t r e r

Rua 15 de novembro 798, Fone 1C6

alegratt na musica de uma terra abençoada do sei
alegrate na baleza da um povo que ama as coisas 

vivas
alegrate na riquaaa cálida dos vinhedos banhados de

sói >
alegrate com a boa musica comprando seus discos 

de maiór sucessos na Agencia Centenário dejt''^Q 
tonio Augusta Corrêa

A Discoteca Caçula da Cidade
Rua 15 de Novembro 682 Fene 15

Srs. lavrad ores
Necessitando de Elementos bímples para sua lavoura tais como: 

Sulfato de amônio 
Cloreto de Potássio ,

Superfosfato

Escorias de comas 
Procure o agente nesta cidade Sr.

JARY CEZAROTI
Produtos da

Hugo Stinnes do Brasil Ltda-

jjg e n fe  de Seguros
da Su/ yim erica

cidentes'" Trabalho 
Pessoas 
Veículo 

Incêndios

> > >
> > >

a . * * *
------------ H E L I O  P A C C Ü L A  ------------

Rua 13 de Maio 429 — Fone 178 — Lençóis Pauista

Dr. João PacDtlrt I tihio

Médicu — Operador —- Parteiro
Do Departamento da criança

Carteira do Conselho Regional de Medicina n.o 7021 
Leaçóta Paulista — Caixa Postal, 38 —

Dr. Antonio Tedcsco

— M E D I C O  —

CLINICA GERAL — OPERAÇÕES — PARTOS 
Rua Ploriano Peixoto, i45  — Lençóis Paulista — Fone 61

Dr. Luiz Gonzaga Pinto Moreira.
CRl-M ESP 7,976

Clinica de Crianças c Adultos
— PARTOS -  

RUA ANITA GARIBALDI. 35 - Lençóis Paulista

Dentistas

Dr. Reinaldo Lelis Luminatti
IRURGIAO DENTISTA

Atende-sa com hora marcada
3.a, 5 a. e Sábados durante o dia

Consuitas __ 2.a, 4.a e õ-b  ̂ noite
Rua Inácio Anselma 212 (Residência)

Fone 63 — Lençóis Paulista

Dr. Lidio Luiz Bosi
-  CIRURGIÃO DENTISTA -  

RIO X

Atende-se com hora marcada
CONSULTÓRIO: Rua Cel. Joaquim Gakriel. a.o 298 
RESIDÊNCIA Fone 82   Lençóis PauJlata



luizo de Direito da Comarca de Lençóis Pta. r  J - j .  • J  D  \ ̂ tditais de rrocíamas
CARTORIO DO 2.» OMGIO

EDITAL DE PRAÇfi

O Dr. ARNALDO HBCHT, Juiz dc Direito da Conarca 
de Leaçois Paulista. tSstado de São Paulo, aa ferma da 
Lei. etc’

FAZ SABER a todos quaatos o preseatc edital virem ou dele co« 
nheciraeato tiverem, que no dia 02 de AGOSTO de 1.966. às 14.00 
horas, à porta do Edifício do Fórum desta Comarca, situado à rua 
7 de setembro. n,o 247. o Oficial de juitiça que estiver servido como 
porteiro dos auditórios, levará a publico pregão de venda e arrema- 
tação a quem mais der e maior lanço oferecer, acima da avaliação 
dc Cr$. 3,500,000 (trés milhões e quinhentos mi! cruzeiros) o seguin' 
te bem pcnhorado ao executado Antonio Guilhem na Ação Executi- 
va Cambiai que Distribuidora de *utomoveis Irmãos Carani S.A. 
move contra o mesmo e C^zar Pereira de Lima. perante este Juizo e 
Cartorlo do 2;0 Oficio, a saber: UM CAMlNHAO, marca «Ford» 
motor n'o 64 \AQ SBX - 20.270, ano de fabricação 1.959 cor mar» 
fim e amarelo, de 8 cilindros e ob'Cto do certificado de propriedade 
expedido pela Delegacia de Foiicia locai, sob n.o 20Ô.242. E. para 
que chegue ao conhecimento de todos c ninguém pcssa alegar igno 
rancia. t espedído o presente edital que vai afixado e publicado na 
forma da lei; Dado c passndo nesta cidade e comarca de Lençóis 
Pauii.sta. aos oito dias do mes de junho de 1.966. Eu Ernesto Cordei
ro, Escrivão fiz, dat. e subscreví.

O juiz de Direito — Dr. Arnaldo Hecht

Juízo de Direito da Comarca de Lençóis Pta,

CARTORIO DO 2.* O FICIO  

EDITAL DE PRAÇA

O Dr; ARNALDO HECHT*. Juiz de Direito da Cemar* 
ca dc Lençóis Paulista, Estado dc São Paulo na forma 
da Lei, etc.

FAZ SABER a todos quantos, o presente edital virem ou dele 
eonhecimeato tiverem, que no dlo 03 de AGOSTO de 1.966, às 
13.00 horas, à porta do Edificto do Forura desta Comarca, situado 
a rua 7 de setembro. a<o 247, o Oficial de Justiça que estiver ser 
vindo como porteiro dos auditórios, levará a publico pregão de 
venda c arrematação a quem mais der e maior lanço oferecer, aci
ma da avaliação de Cr$. 4:000,000 (quatro milhões de cruzeiros) 
o seguinte bem pcnhorado ao executado Antonio Gillen, na Ação 
Executiva Cambial que Díitribidora dc Automóveis Irmáot Carani 
S. A. move contra o mesmo e Cczar Pereira dc Lima, perante este 
juizo c cortorio do 2.o Oficio, a saber Um caminhão marca Chevro
let, motor G. 6 1 B - 4839 M, de 6 cilindros, ano de fabricação 
1.96!, cor cinza escuro, conforme certificado de propried.ide, expedi
do pela Delegacia de Policia local E. para que chegue ao conheci
mento de todos e que ninguém po«sa alegar ignorancia, é expedido o 
presente edital que vai afixado e publicado na forma da Lei. Dado 
c passado nesta cidade e camarca de Lençóis Paulista aos sete dias 
do mes de junho de I966, Eu; Ernesto Cordeiro, fiz dat, e tubscrevl.

O Juiz de Direito — Arnaldo Hecht

Wilson dc Moraes Rosa, Oficial do Registro Civil das Pessoas 
^laturais deste diitrito, municipio e comarca de Lençóis Paulista, 
Estado pe São Paulo, etc.
FA Z  SABER que pretendem se casar:

Deoclecio Paccola com dona Maria das Graças Macedo, êle com 
a profíssio de lavrador, estado civil solteiro com 22 anos de ida
de, nascido em Alfredo Guedes Estado de SSo Paulo, aos 10 de 
maio de 1944. filho de Luiz Paccóia Sobrinno e dc Amalia Campa- 
nari, domiciliado e residente neste distiito, Ela com a profissão de 
prendas domesticas, estado civil solteira com 17 anos de idade, 
nascida em Guanambi Estado de Bahia, aos 28 
1.948 filha de Manoel Rodrigues Macedo, e de 
Macedo, domiciliada e residente neste distrito.

Apresentaram os documuntos 1 2 3 e 4.

de Agosto de 
Nair Rodrigues

Clrilo Sales dos Santos com dona Inácia Cerqueira Rocha Santos 
ele com a profissão de laviador estado civil solteiro, com 32 anos 
de idade, nascido em Santo Antoni.-» de Jesus. Estado de Bahia, 
aos /5  de dezembro de 1933. filho de Salustiano Sales dos San
tos e de Damiana Maria dos Santos, oomiciliado e residente neste 
distrito; Ela com a profissão de orendas domesticas, estado civil 
viuva com 2o anos de idade, nascida em Nazaré Estado de bahia 
aos 16 de novembro de 1.939, filha de Bartolomeu Cerqueira R o
cha e de Qiocleciana dc Jesns. domiciliada e residente neste distrito 

Apresentaram os documentos 1 2 4 e 5

Edo Mario de Santis com dona Rosa Mãria Casali ele com a pro- 
fissão de bancar io, estado civil solteiro com 29 anos de idade. nas. 
cido neste distrito. Estado de São Paulo, aos 21 de maio de ]937  
filho de Orlando de Santis e de Peria Lutgard Ohirotti, domiciliado 
e residente neste distrito; Ela com a profissão de prendas domesti
cas. estado civil solteira, com 21 anos de idade, nascida neste distri 
tríto. Estado de São Paulo, aos 24 de janeiro de 1.945, filha de 
Virgílio Casali e de Mercedes Cacciolari; domiciliada e residente 
neste distrito;
Apresentaram os documentes 1 2 ( 4 .

Josê Borquezan com dona Maria Helena Moretto ele com a pro' 
fissão de Gráfico, estado civil solteiro, com 24 anos de idade nas. 
cido em Echaporã, Estado de São Paulo, aos 22 de setembro de 
1.941, filho de David Borguezan e de Concheta Funarí, domiciliado 
e residente neste distrito; Ela com a profissão de prendas 
domesticas, estado civil solteira com 19 anos de idade, nascida em 
Areopolis. Estado de São Paulo, aos 15 de janeiro de 1947, filha de 
José Moretto e de Maria Joana Russo, domic. e residente a/ dis- 
trito.

Apresentaram os documentos 1 2 3 e 4.

Anfonio Aparecido Fávaro com dona Maria Aparecida Vagula 
ele com a profissão de inspetor, estado civil solteiro, com 28 anos

(continua

Oficina e Loja ^BRANDI*
Farmacia São José

A Farmacia São jose atende a noite e a domicilio 

Colossal estoque dc mercadorias do Ramo

Farmacia São Joac a drogatii de Lençóis Pta,

A sua disposição para instalações de 
agua a domicilio

Artigos de Ramo

Conheça os nossos preços para verificar as vãntagens que

Ihc oferece

Rua Ignacio Anselmo 223 fone 40
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E s p o r t e s
C. A. L. 0 X Municipal 0 e . . .  muita luta, 
pouco jôgo, foi o que vimos domingo! Hoje 

► o CAL irá à Oriente.*
• i '*

Completando mais uma rodada do certame da 3.a divisão, aeata 
cidade, prelíaram C.A.L e (VAunicipil de Vera Cruz. <

Desde os inomentos iniciais, a partida (oi disputada paimo a paluio, 
com a equipe visitante defendendo-se com unh^s e dentes, procu
rando jogar pelo empate custasse o que custass-:,;E, no fiin de tudo, 
conseguiu seu intento, roubando pontinho precioso do alvi-negrOi

1.*’ e 2.“ tempo
No !.• tempo, tudo aconteceu na base que afirmamos acima.'-A 

equipe visitante defendía-se como podia, atirando abola para todos 
os lados. Resultado: Com isso, pouco ou quase nada deixou o C AL 
jogar. E assim o placard terminaria e'm branco tanto na 1 .a como 
na 2.a fa<e. » '

Todavia, é preciso salientar que no periodo final, o Glorioso só 
■ ao converteu em gols algumas jogadas das poucas que construiu, 
graças a um goloc de chance do adversário. Por exemplo, aos 3Ó 
minutos finais, Geraldo atirou forte e de longe c o goleiro contrário 
soltou o balão, onde ningutm lhe foi acossar. Aos 42, numa centrada 
da esquerda, Walter cabecearia bola pingada no canto esquerdo e a 
bola iria se chocar com o pé do travessão. Golpe de chance e muita 
sorte do Municipal. Apesar do empate, o C.A.L. não atuou mal. Hou
ve muita luta por parte dos seus craques e^irdefesa foi outra vez 
o ponto alto da esquadra local, tendo em Romano e Rubmho os seus 
melhores homens, seguidos de perto pelos demarsi Com relação ao 
ataque, achamos que Walter precisa de um companheiro para tabe
lar e que Geraldo precisa ser mais lançado, afim de se explorar sua 
velocidade. O CAL jog.'>u com Romano, Clemente, Biral e Antigas. 
Dirceu e Rubinho. Geraldoi*, Edilio Walter, Broico e Gcbara. 
Juiz: Fraco e admoestando sempre os craque* do CAL quando mui
tas vezes as faltas eram a seu favor. Renda 235.000 .
.! i>>b ,'n i J  . j  ̂ I .
I Jogo de hoje '

°  í b ío in»-' *iq»"
O Glorioso rnmará logo mais até Oriente, onde vai enfrentai o 

Usina Paredão F .-C . em díficíl cotejo. Acreditamos que os coman
dados de Milton poderio conseguir hoje, um ótimo resultado para 
nossas côres. — . , , . '  i
u í ; ; '  •  ,

>yO CAL inscre.verá pata o 2.o turnq os seguintes craques; Vicente 
e. Oidi (Barra Grande) Robertinho (São José) e Boso (Alfredo Guê-

t i . .. : ol

B A T E N D O  C A I X A
ESTAM OS em plenas ferias escolares e . .  . o Jardim da Infância' 

não funcionou ainda em 66. O l.o semestre já se foi minha geate. 
Ficaremos sem o Jardim no 2.o semestre também ? Uma perguntínha 
que se faz e se. pele menos não fôt respondida, serve de lembrete, não?

r p :
V , TO D O  ondulado o asfalto das ruas da Mamedina., Tomára que 
isso não seja nada. Caso contrário. . .teremos outras ruas Tiradentes?

r ,, 03 V 0  *
C. AiLençoease já se faz por merecer de maiores atenções de nos

sas autoridades municipais. Lençóis precisa de seu futebol maior, 
compreendam bem isso, como precisa de outras modalidades também. 
Todos devem ser atendidas de forma equitativa.

FlNAlò de ruas em péssimo estaao. São elas: antiga Tibínçá,‘ 
Ignácio Anselmo e Ce!. Joaquim Gabiic!, tudo isso perto do Asilo 
A estrada para Avaré também piecisa dc reparos.

d
FALTA D'AGUA e'p-'r.idi.-a f ;z ĉ . n*umidores entrar pelo cano. 

Se precisam cortar a água por insiautes cm cada dia da semana avi
sem .. O/jornal está à Jup«sição !

3  - ■ ■ A
PLANTAO Da s  FAkiViÁL ÍA:> em pleno vigor. Otimo, conquan

to que não entortem tudo outra vez.

Pensamento de hoje: “Tôda grande emprèsa parece, à principio
impossível (Carlyle) ' *'

j  í^l V-

/'roprí^fàrios de Çeladeiras
J * a- «W I, •
iOG' ■ f-_.

Brevemente tm Lençóis Pta. será montada
L f '  ̂ ^

uJTiâ  sessão completa para consertos de

. Oéliideiras
r
li

% ‘ í. üU;: 'iyv'i

♦ O d ;' ^  '

Adquira' o seií' Televisor, pagando som ente
Cr$ 20.000 mensáis 1 ' -̂--- '

Codos qs m,eZeK'dois sorteios: Çeral
f

O primeiro Consórcio de Zelevisores nesia cidade 
Associação de Orientação cm Empreendimentos e participação dc Lençóis Paulista  ̂
NOTA: Os televisores serãe entregues pela ELETRO TECNl^A LENÇÓIS, a qual dará

toda assistência necessária
P ara  m aioree inform ações no ^ éC iV C O  JO ctlÇ O lS

RUfl is DE nouEmgĵ o, 754 — Fone ss -  cençois pta.



* Diário - de São Paulo
O mais compielo matutino paulista

Negócios e televisão tem um objetivo no Diáiio de São Paulo. 
O Pregio Imobiliário e “Sete Dias na TV” levam êsse objetivo 
até você.
Faça a sua assinatura e receba aos domingos essas duas revis
tas.

P i e g o
Assinatura anihd 24.000 

” sem. Cr$ 12.000 
Agente em Lençóis tHa. Ma IJR( > ROTTI

Vila Marimbondo — Rua Duque de Caxias, n.o 39_____

Editais de P roclama.s
(continuação dá pagina 4)

de idade, nascido em Agudos, Estado de São Paulo, aos 12 de 
abril de 1938, filho de Juvenal Fávaro e de Attilia Moreira Fávaro 
domiciliado e residente neste distrito; Ela com a profissão de pien- 
das domesticas estado civil solteiia, com 22 anos de idade, nasci
da em Alfredo Guedes. Estado de São Paulo, aos /.o  de abril 
de 1.944 filha de João Vagula e de Honorioa Zacarias, domiciliada 
e residente neste distiito.

Apre^cnta^am os documetos l 2 e 4.
be alguém iOUDer de algum impedimento acusem-os.

€  ̂ crífor/o Z^écrjico Contobí/
i  í

I A !‘O TTr^
l u  Jo*quim  A. .Mrtrtics n '■ 701 -  Pon» U 6 — L ençóis P su ísU

Coatablidade *̂ 6111 geral, escrita®, aberturas, encerramento»!, 
contratos distratos c tudo concernente aa ramo.

Supervisão e Direção oo Proprietário 

JARY CLZAROTTl

uro dá vergonha f l

Vòcêjá notou.

Sim e*®* é o termo eXato qtt * se podí aplicar, tendo em vista 
o atual estado do muro do nosso reformado Colégio Estadual.

Está lenliuente horrível a ceicadura da tnencitfnacla casa de en
sino. Urge que providencias necessárins, venham a ser tonindas 
Cüoi ao assunto, amaniia, uu luei» lor Jsr, ate o , 01 da se
mana. O que não se pode mai conceber, é a protelação se é que 
assim se pode frisar, da con.^trução do novo muro do Culegio.

Quem transita pelas calçadas sitas ao redor, pode facilmente sen
tir o trepidar das pranchas de cimento que coBstituem o atual fecho 
do pateo colegial. Se o fato ficar assim, e se as partes competente* 
persistirem em maaterem os braços cruzados, não tardará e, infeliz*

mente, teremes que lamentar^a- 
cidentes de transeuntes com as 
pranchas de cimento do muroem 
apreço. Quem não acreditar, que 
veja as condições do muro, que 
mais è um muro que dá vergo
nha. . .

mais bem

são justamente 
as que leem

OESTAD
Garanta vocé também seu exemplar d’ O E.STAD0 DE S. PAULO 

fazendo uma assinatura eom nosso agcnlc nesta cidade:
AS6UNTA MARIA AIELLO

AV. NOVE DE JULHO, 314
LENÇÓIS PAULISTA

jYhs^c de 2,0 
aniversário

A famiiia de Henrique Moret' 
to convida os amigo» e parentés, 
para Missa de 2.o aníversáiio, 
que no dia 9 de julho, às 19,30 
horas, mandará celebrar, áa 
Igreja Matriz, pela alma dc Egi- 
dia Rosa Moretto.

Por esse ato de religião penho 
rada agradece.

|op(s de Hoje

feia 3.a divisão 

E. C, Municipal x Galía E. C. 

Duartiaa F. C .x  V , Cruz F. C. 

Garça F. C. x S. E. Resegue 

Usina Paredão x C. A. L.

> .

f



ELETRO M O D E L O
Minetto, Pereira & Cia.

AV; 25 CB lANElRO, 258 FONE 165

Especialistas em reeorolameato dc Mo
tores. Traasformadorca c ^Geradores

Atenção Proprietários de * Veículos

Temos a ”a/ disposição um erpecialista' em reenro- 
lamentos de Geradores c Motores de partida. Serviços 
eletrícos em geral .̂ de seu veiculo.

lastalafões cm Alt» c Baixa Tensio

Aates de qualquer ■agocio. èonsultem 
■essoB prcfoa, sem compromisso

c
A o Sentar-se a H

Mesa O
Exija este fino Aperitivo R

O
R

C H O R O R Ô

Pedidos Fone 144 Õ

Farmacia Coração de J -rsus

D E

Décio Celao C am p án ari Ltdd.

Fontt— 10

RUA 15 DE NOVEM BRO 675 LENÇÓIS FAULISTA

Dia • Noít* d aarviço de aua Saude

Banco Industria e Comérci»» de Santa

Catarina S/A

M ATRIZ — ITAJAI (SC) -  FUNDADO EM 1935 

CAPITAL E  RESERVAS — CR. 10.554.544.284

195 Dcpartaacaios íastalados nos Estadas de São Paulo 

Saata Catarina, Paranã, Rio dc Jaaeiro. Guaaabara e Distrito

Federal

Agcacia cm Lençóis Paulista — Rua 15 dt Novembro, 843 

(PRÉDIO PRÓPRIO)

Deixem que digam, que pensem, que falem 

É M Cooperativa a mais popular.

Lá eu compro todo d ia ...

Boas mercadorias . . .  Prá minha familia

Seja vece também, associado da Ccopcrativa dc Consuma dc 

Lençóis Paulista usufruindo de suas reais vaatafcns



o FCO Leaçéit P«ul<«ta, 3 Jc Julho dt 1966

n o  B r a ç i l ,  

a u r n è n i a  a j f '  

p r o d u ç ã o  e  |  

f a c i l i t a  a  a q u i s i ç ã o I
entrada

e 25 mensalidades iguais de

sem mais despesais ou acréscimo!
Nâo acredita? Mas, é a pura verdade! Com estas facilidades 
você leva para casa um belíssimo refrigerador com 
todas as características'de alta qualidade, 
bom gôsto e 270 litros de capacidade.

Móveis Guido
Scnçóis paulista

CHAlffKM
•9»  p«< eW m
•Pctunt* eompreaor, fúdOidO tcb RcM̂  
«to TtCumtb PratfoGto Co.(V«8A}



o  ECO Paulitt», 3 dt Julho de 1966

Visílte a “CASA LE;b e r **
E verifique a mais recente novidade da afamada marca W EISS tais como Litro

garrafa térmica W EISS e a mais linda florcira.

y/s//e -ncs e comprove esta verdade
A CASA LEBER vende mais porque vende novidade

•COM

ADUBANDO DÀ

Ai Ui \

ALIMENTO PLANTA

í^epresentante autorizado

neste município

Afdo Tecen^e
Rua 7 de setembro n. 464 -  Fone 54

LENÇÓIS PAULISTA

Instituto Nacional do Desenvolvimento
Asrário - 'INDA’

Prorrogado o prazo para o agricultor liquidar o seu débito doINDA
$

o  Governo Federal, por portaria conjunta dos 
Ministros da Agricultura e Fazenda, atendendo 
à exposição do Presidente do Instituto Nacional 
do Desenvolvimento Agrário, deliberou prorro
gar o prazo de vigência do Art. 13. da Lei n.o 
4.862. de 7q de novembro de 1905, até o dia 30 
de junho do corrente ano.

A rcterida pe taria que tem o ».o 140, diz tcx- 
tualmeatr; “Autorizar e recebimento até o dia 30 
de Junho de I9O6: sem quaisquer outras penali
dades, inclusive novas multas de móra; das impor 
tancias dnvidas ao Instituto Nacional do Desen
volvimento Agrasio (INDR), que devem ser reco
lhidos aos exatos termos do art. 13 da Lei n.o 
■4.862, de 29 de novembro de 1965”,

O débito dos lavradores refere se ao não reco
lhimento de taxas fitcas pelo ex-Scrviço Social

Rural e ex-Superinteodendas da Reforma Rgra 
ria * SSR e S U P R R - n o  que menciona o art 
13 - "O  contribuinte que. até o dia 31 de Janei
ro de 1956, (prorrogado até 30 de junhoj efetuar 
de uma so vez, o pagamento do debito fiscal que 
deveria ter sido liquidado antes de 17 de julho 
de 1964, gosará redução de 50% (cinquenta por
cento) da importância das multas devidas, bem 
como ficará dipensado da correção monetaria, do 
valor do debito, desde a sua constituição até a 
respectiva liquidação”.

O pagamento deve ser efetuado aas agencias 
do Banco do Brasil ou nas Coletorias Federais a 
Estaduaisi à conta da INDR mencionando ser 
para a liquidação do debito fiscal referido aeiaiu

Procurar a Colctoria Federal:

C u ^ a  a u  

yimizade em 
/d c c

Prosseguindo suas atividades 
relativas ao ano rotário 65/66, a 
Casa da Amizade, orgão do Ro- 
tary Chib, desta cidade, bob • 
presidência da senhora Leonilda 
Maria Nelli Duaite, procedeu a 
entrega ao Asylo Nossa Senhora 
dos Desamparados, de 40 camas 

'de ferro.com os respectivos ban
quinhos, cuja inauguração oficial 
será levada a efeito oportunamen
te. ou seja assim que estejam ter
minadas as obras de construção 
do novo pavilhão,do refendo A- 
silo.

No^més de maio último, foi 
promovida a Campanha do Aga
salho. por intermédio das com
ponentes da Casa da Amizade, que 
conseguiram donativos em espé
cie, os quais depois de vendidos 
pela presidência da mencionada 
entidade, produziram a expres
siva quantia de rr$.40l.250.

Com o produto dessa campa
nha fo-iam adquiridos na Casa 
Paccola. 246 blusas de lã, para 
crianças.

Dessas blusas 42 foram vendi
das devido .serem de numerjs 
pcqueno.s e a importaacia foi a- 
plicada na própria campanha.

Rs 204 blutaa restantes foram 
distribuídas da segu nte forma:

Grupo Escolar cEsperaça de 
Oliveira> 97

2.0 Grupo Escolar 57
Curso Primário flneXo C,E.E.N 

Vírgillo Capotai 25
Lar da Criança D, Rngelina 

Zíllo 12
Bvulsas 13

Total 204



FÁBRICA DE M O V E ib  M ORETTO

J  o s  €  Jt! O O
Tudo em madeira que vocc precisa para sua casa

Limhas, Caibros. Ripas Taboas. Foiroí 

TacoSí Bat<ínrcs, Rortas, Janelas, ba

laústres e Portões

Grandes vantagens em preços 

Estuda-se pianos suaves de pagamentos

Avenida 9 de Julho, 716 — Fones H3 2113 — Caixa Postal, 357 — Lençóis Paulista

Você encontrará na

A l f a i a t a r i a  
Cicc on e

de G IO V a Nn INO

a sut maquina de costura
oinger

com vantagens de paga* 
mentos e preços

Peças "Singer” legitimas, concerto 
garantido

l e n ç ó i s  PTA.

Elétro Técnica Lençóis

M iguel Costa & Cia.
7{uu 15 de JVcvemòro ii-55

Televisores, maquinas de lavar, re 
frigeradores, maquinas dc costura, 
fogões e completo sortimento dc 

materiais clétridos.

fone 88 Sençóis Pta.



SOCIAIS £>frt<Av

/'Xindtt Chitt* □ E C D Redator— Chefe

Herraiaic Jacoa

P«zem anos 

HOJE

Ana X X IX Lençóie Pta. 3 de Julho de i966 N.o 1462

Sr. Blixarfo M. da Silva; ptof. 
Hilcr JoSo Capoani.

Sr. Duilio Capoani ^nlcce Jyíatrinjonial

Dia 5 —■ ara. Elza G. Pacco« 
la, esposa do sr. * l2xandre’ Pac- 
cola; Dr. juarez Jacoa, resideate 
em Bauru; sta. Janete^ígnorettt, 
Maria Heleaa Biral.

Dia 6 — sr. AlcidessFerrazzi,
• t i

ara. Aparecida A. Lini, esposa 
do sr. Amadeu Liai, '.fj,

No dia 6 do fluente, aaiversa* 
ria o sr. Duilio Capoani, comer- 
cante nesta praça.^ Pessoa que 
reune entre no<= grande numero 
de amigo» c parentes, pela > pa.s- 
sagem da sua efemeride nataii- 
cia, será por certo alvo da sin* 
ccras c cordiais manifestações de 
amizade.

Ao »r. Capoani, as nos-
sas^antecipadas felicitações, pe
lo alegre acontecimento do dia 6.

No dia 16 do corrente, às 10 horas, aa Igreja Matriz N. S. da 
Piedade, realizar-se-á o Enlace Matrimouia! da sta. Ro«a Maria 
Casale, filha do casal Vergilio Casale, com o sr, Edo Mario de 
Santis, filho do casal Orlando de Santls

Chute na Canela
Hoje tudo sobre a seleção

Ao regressarem ao Brasil depois da Copa, o Bclini e o Orlando 
ja combinaram: Vão montar uma fabrica de PENEIRAS!

Dia 7 _  menina Maria do 
Carmo, filha do sr. João Augus
to tíecardo e dona Santa Maria 
Z. Bocardo; jovem contador 
Adiliea Modesto.

— Sílvio Adalberto Paa- 
choarellij jovem OliVct Biral.

yigradedrrientos
Do jeito como vão as coisas na seleção, e.->t»mos prevendo uma es 

pecie de TRI - a TRI turaçio do Brasil!

Dia 9 Ana Maria Brigido Du
tra, contador sr, Jary Cezarotti.

A familia de José Garrido Gil 
agradece a todos que a conforta' 
ram durante o doloroso transe 
por que passou c acompanha
ram os festos mortais afé sua 
ultima morada, de seu cactque-- 
clYcl chefe.

— Mas coroo? Não dispensaram o FIPELIS?
—' Não. Ele vai servir taaabem de COMICO para DIVERTIR a 
PLATEIA adversária !

Faatana foi cortado. Bem. ésse ai seria um bom reforço para o 
CAL aa 3.a divisão!

Não sei seoW aldir foi «cortado* poqueé BAIXO como disse a 
C T ou seé BAIXA da CT como dizem por ai.

O  t e O  seu jornal
Será qne as ameaças de GEADA estão atrapalhando o «estado 

de PARANA ?

Pôsto Esso Cristóvão 9 9

Cada vêz melhor

A presenta agora o tro cad o r de oleo acionado
por a r  com prim ido

Jieo utiliza elevadores hidráulicos ou valetas para lubrificação
r

E Instantâneo
Rua 15 de Novembro 782, Fone23 — Lençóis Paulista

A


