
Eclipse 
do Sol

Plantão de hoje:— Farmada Popular — das 8 ás 20 hs.

No dia 12 de oaveabro f. 
ha«reri Ecl psc do Sol vcsível- 
perfeitamcnte ao Brasti, às S 
boras, ^

Bagé, Estado de Minas Gerais, 
c o local mais propicio para a 
observação do feaomeno. Cieatís 
taa do mundo inteiro, estão se 
reunindo naquela localidade, atim 
de melhor obter resultados.
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l.a f sta da 
Cerveja

Milho gosta do trator Ford
(...e  as outras culturas também!)

E quem vai tirar vantagem disto 
évocê!

O Trator Ford trabalha mais 
rápido, graças à sua balanceada 
relação potência/pêso, suas 
S  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.

C A R A N I

O 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. 
IMôs 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 compragi seu Trator Ford 
financiado em 4 anos e a juros 
baixíssimos. Procure-nos.
Nós 0 ajudaremos a consegui-lo.

T R A T O R E S
E Q U IP A M E N T O S

Fones 91 e 118

âGRADECIMENTO

O Rotary Club ác Lca- 
çoís Paulista ttaáa cai vis
ta o suce.“so alcançado pe
la <̂ I.a festa da cerveja^ vtn  
a publico rgraüecer a todos 
os que dela participaram e 
que com ela colaboiararaas.

Aqui vão pois os nosso» 
agradecimentos a todos os 
que, de Lençóis ou de fora 
material ou moralmente nos 
auxiliaram na venda das 
canecas; ■ a todo» os que 
dela participaram dande- 
nos a altgria de suas pre
senças e à Antartica um 
<ba:ta susto»; — à direto is 
do «Oinasiun de Esportes- 
que qentilmente nos cedeu 
o eitadio; — à Doroteia è 
Aríete e á Vaderês paio at« 
magnifico trabaiho; — aos 
«campeões do fi go», aque
la forma boa que «largou 
' peito..» a noite toda lâ 
Tta chu'rasqueíros. daado-̂  ̂
no <> que comei; — o nosso 
inu ti. ( brigaao ao  ̂ que nos 
auxiliaram nos preparativos 
da fe-̂ ta, ajudando nos n 
■'•.V depois a turma da 
li ..prz . ao pil'ciameoto. 
a turma do «deixa disso» 
e m f i m  a t o d o s  
os que de uma fotma ou 
de outra, contribuiram para 
que a «l.a Festa da fervejaj 
de Lençóis I aulista fosse 
o sucesso que foi. o nesso 
«muito obrigado, e finali. 
zando, à moda do.« torcedo- 
res de Lençóis, que quando 
nosso time faz um ponto, 
âguardam um tnomento, e 
depois, em untssono, bem 
alto, dizem, o que também 
agora ditemòs . . ,  "BÕA’\

a) Hrrual Paccola

fomissio de Rclacõei 
Publicas

R. C. Lençóis Paulísto

S E R R A L V O  continua 
vendendo Televisores Semp 
agora em melhí res condições



* * C a s a  L E B E R
A mais moderna da cidade^

f f

Fdrmáciã São José
A Farmacia São jose atende a noite e a domicilio

Colossal estoque de mercadorias do Ramo

Farmacia São JoSé a drogaria de Lençol» Fta

E L E T R O  M O D E L O
Mincto Hereira & Cia.

AV. 25 DP. JANFIRO, 258 -  FONE 165
E*pecialiStas era reenrolamento de Motores, Tran-formadores

e Geradores
Atenção Proprietários de Veículos

Temos a sua disposição um especialista em reenrolamento 
de Geradores c Motores de partida serviços eletricos de seu

veiculo

Instalações em Alta e Baixa Tensão

Antes de qualquer negocio consulte nossos pteços, sem com
promisso

j^gente de Seguros
da Sul Jlm erica

— Acidentes Trabalho 
> > » Pessoas 

> > Veículo 
» » > Incêndios

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

B A T E N D O  C A I X A
Comentando ô  Comentários

In«peçao do DF.R. outro dia. c ntando quantos carros passaram 
na viE de acesso durante 24 boras. Se o numero ultrapassas e a 2 
mil veículos, o trevo seria constru>do.

Engraçado não ? Será que confr r̂am também em Agudos. São Ma 
nuel ouGalia. cidades que também tem seus trevos e ja faz tempo 1

O negocio não é contar, minha gente. O negocio é fazer o trevo 
independentemente de contagens porque êle é uma necessidade pre' 
mente para Lençóis.

■Qscrifono Zêcnico Ccntábií
i i t  "C E Z r  h O T T i

Ruíi C. Jonquim A. Martics n.c 701 — Pone 116 — i.e»n'óÍB Pauihta
Contablidadc em geral, escritas, abertura.s, encerramentos 

contratos distratos e tudo concernente ao ramo.

Supervisão e Direção do Proprietário 
JARY CEZAROTTl

E ai cabe a presença da municipalidade para exigir dos poderes 
competente.‘’t a construção imediata e inadíavel da obra, custe o que 
custar. Porque ficar com o perigo que ali existe, não da nio .

CAL ent irtado outra vez. o que é lamentaveL Sua paralização 
é uma derrota para o esprrte local, Culpa de quero? Da diretoria? 
Claro que náo. Culpa de quem nega apoio mais dícistvo ao historico 
clube. Ape o « que nos referimos, é o financeiro, evídentemente.

Depósito de Vinho
D A

ADEGA GAÚCHA
VINHOS: BRANCO. ROSADO. TINTO. SE : 0 .  SUAVE R DOCE, 

DIRETAMENTE DO RIO GRANDE DO SUL 
VILA VERGILIO CAPOANI • Lençóis Paulista - Fone 96

Rua Anita Garibaidi, esquina com a Maestro JuIío Ferrari, esti um 
negocio, sabem! Ali, a agua empossada, é um autentico foco de mos
quitos. Não há vasantes para a agua estagnada, Esse problema é 
velho. Haverá solução. Prefeitura?

•

Pensamento de Hoje: «O indeciso perde o ânimo em sua vida, 
o resoluto o aumenta. — Sta» Teres



J uízo de Direito di 
comarca de Lençóis 
Paulista

rtório do 2ço Oficio

e d it a l  d e  p r a ç a
O Dr. Arnaldo Hecht, Juiz 

de Direito da Comarca dc Len
çóis Paulista, Estado de São Pau
lo, na forma da Lei. etc

FAZ SABER a todos quantos 
o presente editai virem ou de
le conhecimento tiverem, que no 
dia 7 dc novembro p. f. àsl3 ,30  
horas, à porta do edifício do 
fórum, desta comarca; situado 
a rud 7 de setembro, n.o 247 
o Oticial de JustiÇa que estiver 
sciv ndo como porteiro dos audi-
oriOB levará a pubüco pregão 
de venda e anematação, a quem 
mais der « maior lanço oferecer 
acima da avaliação de Cr$, 
7,000 000 (sete milhões de cru
zeiros). o seguinte bem penhora- 
do ao executado .ntoaio Guilhen 
oa primeira Açã o Executiva 
Cambial que oscxequentes Quim” 
bra^íí - Quimíca Brasileira S. A, 
move contra o me.smo, perante 
estejuizo e Cartorio do 2.o Ofi
cio. a -aber: UMA PROPRIEDAD E 
agrícola , com 27 .40  ha. d- 
terras. situada na (aZenda Bo
queirão ou Rio CJar  ̂ deste mu- 
aicipio e comarca contendo algue
mas benfeitorias, havida pelas 
transcrições n.o 7q8 e 1399 do 
Registro de Imóveis local, dividin- 
d-: de um lado com Manuel Ru-
mualdo por outro com Virgílio 
Fílísmíno c também com a cabe
ceira, c nos fundos com a agua 
do Cravinho. E. para que ch gue 
ao coahccimento de todos e nin
guém possa alegar ignurancia, é 
expedido o presente edital que 
vai afixado e publicado na for
ma da Lei. Dado e passado ne 
ta cidade c comarci de i enço 
Pauli.«ta, Estado de. Sáo Paulo 
aos cinco dias de mes de outu 
kse de 1966. Eu, Erne'-to Cet 
dèirOf Escrivão, f 2 dat, e subs 
crevi.

O Ia'Z de Hireito
Arnaldo Hecht

Edital de Proclamas
Wilsoa de Moraes Rosa, Ofi

cial do Registro Civil das Pessoas 
Naturais deste distrito, município 
e romcrca de Lençóis Paulista, 
Estado de São Paulo, etc.

FA Z SABER que pretendem 
se casar:

Antonio Torres com dona Ca-
cilda Nicolino ele com a profis
são de oleiro- estado civil soltei
ro; com 26 anOs de idade, nasci
do em N&gueira, com. de Bauru 
Estado de São Paulo, aos 12 de 
fevereiro de 1940. filho de Ozorío 
Torres e dc Benedita Alves Ro
drigues Torres, domiciliado e re
sidente neste distrito; Ela com a 
profissão de prendas domesticas, 
c.stado civil solteira, com 17 anos 
de idade, nascida em Guarantã, 
com. de Pirajui Estado de São 
Paulo, aos 12 de Setembro de 
1949, filha de Israel Nicolino e 
de AntOnia Tavares Nicolino, 
domiciliada e residente neste dis
trito.

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

Banco In d u stria  • 
Com ercio de S ta . 
C a ta r i r a  S. A. 

I N C  O
M ATRIZ -  ITAJAl (SC) 

FUNDADO EM 1935

CAPITAL D E R E SE R 
VAS Cr$. 10.554,544.284

105 departamentos instala
do* no Estado de São Pau
lo, Santa Catarina, 1 araná, 
Rio ae Janeiro, e Distrito 

Federal

Agencia em Lençóis Pta;
Rua 15 Novembro 843 

prédio proprie

S O L O R R I C O
Adquira »gora adubo granulado

SOLORRICO
Pela tabela a vista

p a g u e  eo m en te . d epois de u m
e m b a rq u e

ano apoB

P a r a  m a io re s  in fo rm e s
AGENTE AUTORIZADO 

SR. VALERIO ANTttNK) OAííAGEAMDE

Nesta Cidade

E D I T A L
(Citação do denunciado WALTER CARVALHO LOPES, com o 
prazo pe 15 dias)

O Dr. ARN.ALDO HECHT, Juiz de direito desta cidade e comar
ca de Lençóis Paulista, SP.

FAZS-^BER a quec o p esente virem e especiâimente ao denun
ciado W mLTER C a r v a l h o  LOPES, que, por estejnizo e Cario* 
rio do 2.0 Oficio, se processa os termo» de uma ação penal movi
do contra o mesmo como incurso nas sanções do art, l 2i ,  § 3.o 
e 129, § 6.0 do C. P. B. considerando que citado denunciado agiu 
com impericia, pois. alem de nSo ser habilitado como motorista 
provocou o descontrole do veiculo que o mesmo dirigia, sem que 
houvesse outro motivo para tanto, e que provocou a morte de 
Joaquim Batista Santana, fe imeutos no referido condutor; e ainda 
em Aparecida Peis Lopes, Geni Benedita Silveira e na menor O 
gezia Oliveira Lop2S. t^dos ocupantes do veiculo sinistrado. Pelo 
que fica o denunciado Walter Carvalho Lopes, citsdo com oprszo 
de 15 dias (quinze) para ser interrogado e para os demais lermoa 
e atos da ação penal, cuja audiência realizar-se á neste Juizo as 
14,00 horas do día 28/10/66, sob pena de revelia. E para que che
gue ao conhecimento de todos expediu se o presente edital que 
vai afixado e publicado na forma da lei. Lençóis Paulista, aos vin
te e Sete dias do mes de setembro de 1966. Eu. (a) Ernesto Cordeiro 
escrivão, iiz dat. e subscrevt.

O Juiz de Dirrito Dr Arnaldo Hecht

Püsles defronte ao ceiiiiterio
Há dias, este jornal fez referencia de po*tes que existem defron

te a parte lateral de n )tsu cemíterio, e segundo, tudo indica, não se 
ria nada máu que aquelt->- p istes fossem iluminados, já que não pa
rece havtr ali, nenhum incoriveni. nte e nenhuma dificuldade em 
procedei Os serviços de iluminaçã no loc;'l. < xala partes compe
tentes estudem tal fato e coh quem mâos à obra logo.

B A N C O  D O  BRASIL S .A .

664 Agencias no País

Deposites à prezo fixo
com correção Monetaria

juros c Gorreção monetaria isentos de imposto 
de rendas nos depositos efetuados até

3 M 2 - 6 6

Em paSseio ou a negocio  
utilize nossos cheques de

viagem

r redío do correio é 
necessidade

Não restam duvidas de que Lençóis Paulista necessita ile 
um piédiü proprio paia o» correios. Como se sabe.hátem- 
p '■ que t i ftiia a dofiçâo do tenenopara esse fim, pelo 
entã pit ftito *ntonio Lorenzetti ' ilho, Mas até agora, ao 
que parece, nada f >i estabelecido para que o prediO fosse 
construid par»- Lençóis,

Sabemos perfeitamente, que o problema não é  de facil 
solução, mas se; ia de tuda conveniência, que a Preitui â 
Municipal insistisse vigorosamente junto as esferas federais 
visando obter tão importante obra para esta cidade. Ainda 
outro dia, jornais da Capital anunciaram que o DCT iria 
gastar 3;5 bilhões de cruzeiros, para melhorar serviços e 
construir novos prédios proprios em diversOs pontos d» 
Brasil.

E nós. precisando de prédio proprio . . .

Almanaque do pensamento

Acábamos de receber belissimo e util «Almanque do Pen
samento», para 195?: Astrolego e Literarioi



FABRICA DE M O V E IS  M O R ETTO
j o s €  j t f oí iecuo

Tudo em madeira que voce precisa para sua casa

Linhas, Ripas, Caibios, Taboas, Forros, Tacos, Batcatcs, Portas. Janelas. Balaústres e Portões 

Orandes vantagens em preços. Estuda-se planos suaves de pagamentos

Av. 9 de Julho. 716 — Fones 113 e 21l3 — Caixa Postal_357 — Lençóis Paulista

Cosisércío
Televisor

A d q u ira  o seu  T e lev iso r p a g a n d o  s o m e n te  
L r$ . 20.000 m e n s a is

Todos os meses dois sorteios: Geral e
Especial

o  primeiro Consorcio de Televisores desta cidade

Associação de órientacao em empreriidimenu'» e participação
de Lençóis Paulista

Nota: 08 Televisores serão entregues pela E L E T R O
TÉCNICA LENÇÓIS a qual dará toda assistência necessária.

Para maioes informações na ELETRO TÉCNICA LENÇÓIS 

Rua 15 de Novembro 455 — Fone 88 — Lençóis Paulista

Leiam, assinem, e propaguem 
esta folha

Você encontrará na

A l í ã í â t a r i â
Ciccon e

de OlOVANNlNO
eICCO N E 

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

com vantagens de paga 
mentos e preços

Peçaa "Singer” legitimas, concerto
garantido

LENÇÓIS PTA.

o

( ( Diário de São Paulo f f

e g a n h e  tu d o  p a ra  re a o v a r  o  s e u  ia r

Faça hoje mesmo a sua assinatura do mais completo matuti
no paulista: Você terá o mundo diari^imente em scu lar e to" 
dos os meses poderá dotar sua casa de todo oconfoito mo
derno concorrendo aos seguintes prêmios;

1,0 prêmio:— 1 geladeira 9 pés “Hot-Point”
1 máquina de lavar roupa ‘TORGA’
1 teUvisor 23 ‘ •'TRAUSS”
1 enx V'1 de cama mesa e banho c/ 67 peças 
‘‘NINHO”, um f. gão i  gaz "ALFA”, uma co- 
zinh- americana FIEL e uma maquina de costu- 
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 — l maquina de costura

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

Agente; Mauro Crotti
Rua Duque de Caixias n.o 39 

Vila Marimbondo 
Lençóis Paulista



Elétro Técnica Lençóis

Jyíiguel Cesta Cia.

Televisores, maquinas de lavar, refiige- 

radores, maquinas de costura, fogões e 

completo sortimento de materiais elétrico.

Farmacia Coração de Jesus

— --------------------------- r» V —

DECIO CELSO CAMPANARl LTDA.

Rua 15 de Novembro 675 Fone .0 - Lfci çois Paulista

nja f  noite a serviço dr ‘ iia saude

Rua 15 de Novetrbro, 455 — Fone 88 

Lençóis Paulista

Deixem que digam, que pensem, que falem 

É a L^ooperativa a mais popular 

La eu compro todo dia. . .

Boas mercadorias... Pra minha família

Seja você também um associado da Cooperativa de Consumo 

de Lençóis Paulista usufruindo de suas reais vantagens

A G O R A  S IM

Proprietários de Geladeiras

A filetro Modelo comunica que agoia 

também está atendendo a consertos de

Geladeiras

Av. 25 de Janeiro 258 . Lençóis Pta. - Fone 165

Oíícinã e Lojd "BRANDI"

A 5Uá disposição para instalações de 

agua a domicilio

Artigos do Ramo

Conheça nossos preços p/ verificai as vantagens que lhe
oferecemos

Rua Ignacio Anselmo, 223 Fone 40

•COM

M i m
ADUBANDO DA

Representante autorizado neste 
município

Sr. A ldo Trecenti
Rua 7 de Setembro, 464 - Fone 54

Lençóis paulista

B ar do ZICO
O mais moderno da cidade



E D I T A L
(Oitapi» d« dcDUBciado JO SÉ  BONPIM, eom o praio 4e 1* dia»)

O DR- ARNALDO HECHT, Juiz de Direito, de>ta cidade e coaarea de Leaçeia 
Paulista, Eatado de Sfto Paulo, na forma da Lei, ete

PAZ SABER, a quena o presente edital virem e eipecialmente ao deouneiade 
JO SÉ  BOM PfM , qee, por este Juizo o Cartorio do 2.o Oficio, ae processam oi 
termos de uma ação penal movida contra o mesmo como iecurio nas sanções do 
artifro 244 c/c eom oa arts. 539 do C, P. P, em virtude de ter ido trabalhar fora 
e que em breve voltaria, deixando, sem justa causa, de prover subsistência de 
Aparecida Geraldina Bernadino Bomfim, que do mesmo espera um fübo, com quem 
era cagado legalmente conforme a certidão de fis, 4, pelo que fica o denanciado 
J08K B U M P IM , citado cotn o prazo de 15 (quiosa) dias para ssr iaterrogado e 
para os demais termos e atoa da ação pesai, euja audiência realiiar-se-á aa sede 
deste Juizo as 13,Oo horas do dia 811 6ti sob pena de revelia. E para que che* 
gue ao conhecimento de todos expediu-se o presente editai que vai publicado e a- 
fixado na formada Lei. Dado e passado nesta cidade e comarca de i ençois Pau
lista, Bstadede .São Psulo, aos seis dias do mes de outubro de I9C6. Eu, Brnes 
to Cordeiro, Escrivão fiz dat e aubscrevi.

O Juiz rie Direito Dr. Arnaldo Hecht

Dslegacia de Policia de Lençoie P au lista
AV160 DA DEi>:i..AClA DB t^oiJCIA LOCAL 

./4cha-ac afixado na sede da Delegacia de Policia local, o EDITAL 
pelo praZo de 8 (oito) dias, de concoriencia publica para o forne* 
cinento. durante o ano de l9õ7, de alimentação aos presos pobres 
recolhidos à cadeia local.

Os iateressados deverão apresentar as suas propostas atê o pró
ximo dia Z5 do corrente mes de outubro.

Leaçois Paulista, l8 de outubro de 1966 
O Delegado d Holicia 

(a) Bél. Luiz Lobo Gaivão Bueno

Chute na Caneta
Ultimamente, n eans queimada tem servido prá duas coisas, lizem os estendidos; 

Dar dor de cabeia em fornecedores e sujar a ares da casa doi outros.

Se o Dr. Peroando m irrer na novela «Redençio>, a turma dn eidaduainha Vâi 
arrumar novo medico chamado dr. Limootac

Na próxima lesta da cerveja, convem fazerem uma ligação direta dn Aniartiea 
até Lençóis!

O ('arrincha nâ» tem jogado e não écu'pa do Filpo. É que a Elza Soares nio 
quer que ele atue ao lado de NAIR!

A historia qu« estão contandoaí sobre as pastilhas anti-bebes que deixam 
a mulheres CARECAS é de arrepiar os CABELoB:

As refeições comerciais subiram e acho que foi por isso que vi falar que 
ram o < ü ’o t*l do Andrade»

eaisa<

Na traseira de um cam nbãu pa<ado defronte o Hotel Lençóis estava escrito- 
<Em casa que mulher manda; ate o galo canta fino».

Ot corinthi<no8 estavam >fuíos> coui o corintiano A!do Trecenti. Queriam saber 
o que ele deu para o Noroeste comer no Hotel

Suma tabuleta de um restaurante da Lapa. estava eicrito: <Hoje 
fejoada com . , . pretai,

Na próxima festa da cerveja, 
ao invés de canecas.

devem vender cm Lençóis, baldea

tm  nossa redat^ão

J-ateamenlo Lona Emilíc Estabussa Doretto

Guedes, faleceu dona Emilia Es-No dia 15 do correste, em A 
tabussa Doretto.

fí extinta coatava 81 aaos de idade, era viuva de jacono Doretto, 
deixa os filho ; Nicola. Rosa, Angelina. Eduardo. Adelia, casados, 
c Tereza solteira. Deixa ainda 20 n?tos e 18 bissetos,

O seu sepultamento deu-se ou dia seguinte, as 16 horas oo ec- 
aaitérío local, saindo o íeretro da residência da faraiiia da extinta, 
c a  A« Guedes:

Em visita a esta cidade, esteve eai nossa redação, o ari Antonio 
Luiz Ferreira, ex prefeito de Ourinhos, e candidato a Deputado 
Estadual, pela ARENA,

O sr, Antonio Luiz Ferreira é filho de Lençóis Paulista, defende» 
as cores do CA l por luago tempo e agora pretende batalhar pelos 
intere.oses do nosso caunicipio na Assembléia Legislativa de São Pau 
lo. Seu numero 12/4.

*ROSANFT PASSARA FUNCIONAR
De fantes cempetentet, temos iaforanaçôes que a industria de papel e papelão 

vfiOSANA» paseará s funcionar aovamente.
O seu funeieDamento se dará por estes dias.

ViA DE AClvSSO MAL 
CUIDADR

Nossa reportagem notou, eas dias d i 
ultima semana, que nossa via de aces
so, encontra-ee bastante suja, cheia que 
está de detritos de paus e pedras, alem 
de resto de canas estirados em plena 
via. 8e nossa via deaceeso receber me
lhores cuiflad. B, não resta duvida que 
poderá ser um doe cartões de visita da 
eidade,

Vòce já notou, qne as pessoas

0 ESTADO DES.MULO
Geranta você também seu' exemplar d'’ O E.STADO DE S. PAULO- 

fazendo uma assinatura com nossa agente nesta cidade:
ASSUNTA MARIA AIELLO 

AY. NOVE DE JULHO, 314

LENÇÓIS PAULISTA

■>*T 2. 13̂

Mendicância 
nova mente

Nossa reportegem, tem, erma- 
tantemente notado perambulande 
pelas ruas da cidade, inúmeros 
pedintes, nuitoa dos queis sãe
oriundos de cidades vizinhas.

Urge que cs parte cn^apeten- 
tcs. tomem providencias cabíveis 
visando sanar tais iregularidades.

A nova via de acesso
Estão bem adiantados os ser> 

VÍÇ.TS de pavimentação da nová 
via de acesso, situada no prolon 
gamento da Av, Brasil e que 
irá atingir a estrada Federneires 
Santa Barbara, a qual passa a» 
lado de nesta cidade. Acredita-se 
que dentro de bieve tempo, os 
trabalhos de pavimentação 
serão conduidos.

J/íe/hcrias r\o 
cemitério

Estão sendo cuastruidat, n» 
cemitciio locai, noVd.s caiçadat 
ud via  ̂ internas, siraves da Pre
feitura Municipal. Tal fato. vem 
colaborar para o embclezamea- 
to de nossa aecmpolc, visando 
o dia de Finedos.

Hora de 
verão

A hora dc verão iaiciar-sc-ã 
c zero hera do dia l.o dc No
vembro c terminará às 24 keras
do dia 28 de fevereiro.

O  ECO»
seu jornal



Dr. João Paccola Primo

Médico — Operador — Parteiro

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

Lençóis Paulista — Caixa Postal, 38

Dr. Antonio Tedeí^co

— M É D I C O  —

CLINICA GERAL — OPERAÇÕES — PA RTO S 

Rua Floriano Peixoto, 245 — Lençóis Paulista — Fone Cl

Srs. lavradores
Necessitando de Elementos Simples para sua lavoura tnis como:

Sulfato de araônio
Clo-ftn d~ ^otassio 
Superfosfato 
Escorias de t''mas

Procure o agente nesta cidade Sr.

JARY C FZA RO TTI

Produtos da

Hugo Stinnes do Brasil Ltda.

Or I uiz Gonzaga Pinto Moreira

CREM ESP 7 976

Clinica de Crianças e Adultos
-  PARTO S -

RUA ANITA CARIEALDI, 35 — Lençóla Paulista

Dentistas

ü r. Kcinaldo Lelis Luminatti

E ou não é umd «brasa»

D E

-  CIRURGIÃO DENTISTA —
Atende.se com hora marcada

— 3.a, 5 a, e Sábadoi durante o dia
— 2 a, 4 a e 6,a à noiteConsultas

Fone 63
Rua Inácio Anselmo 212 (Rcsidcacia) 
— Lcnçéi s Paulista

Dr. Lidio Luiz Boti
— CIRURGIÃO DENTISTA -

RAIO X
Atende-se com hera marcada

CONSULTÓRIO: Rua Cel. joaquím Gabriel, n.o 298
RESIDÊNLlA: Fone 8 — i enféis Paulista

Já está funcionando na ampla e moderna
lo ja

R u a 15 de Novembro, n .o  564

Cooperativa dos Plantadores de Cana da Zona de Lençóis Paulista

Prorrogada a Intervenção na Cooperativa
"DEPiiRTnmEnTo de  R SSisTÊncm  floA fim de dar completa normalidade à si

tuação de irregularidade que «e verificou na 
Cooperativa dos Plantadores de Cana da 
Zona de Lençóis Paulista, houve por bem
o Diretor Técnico do Departamento de As
sistência ao Cooperativismo, através de por-
taria publicada no Diário Oficial do Estado, 
prorrogar a intervenção na respectiva Coo
perativa, mantendo como interventor o Dr. 
Lu.z L úcio Paccola.

Inserimos a seguir, na íntegra, a portaria 
publicada no Diário Oficial do Estado, no 
dia 19 de outubro de 1966.

COOPEKHTlUlSmO”

Pórtarli âo Diretor Técnico Substituto
CuBsidtcando, persistir, ainda, conquanto 

sensivalmente minoradas, as irregularidades 
cuustatadaa na Cooperativa dos Plantadores 
da Caaa da Zona de Lençóis Paulista, com 
aéda «a cidade de Lençóis Paulista.

Caaaiderondo. que tais irregularidades ca- 
saeta  de tsmpo razoável para serem devi- 
dasaate canvalescidas;

Caaaldetando, que o retôrno à admínis- 
t*«!^a ^atrasai dã sociedade, de imediato, cm

face do clTurso do prazo da intervenção, 
pode ensejar solução de continuidade nos 
trabalhos até aqui procedidos pelo interven
tor;

Considerando, que tais irregularidades, 
pela sua gravidade, podem, ainda, compro
meter seríamente a continuidade das ope
rações sociais;

Resolve, com fundamento no art. 4.0, § l.»  
do Decreto Lei 6 980 de 19 Üó 41;

1.0 - Determinar a prorrogação da Inter
venção na Coop. dos Plant. de Cada da Zo
na de Lençóis Pta., pelo prazo de 180 dias. 
que *e iniciará após decurso do térmo 
”ad quem” concedido pela portaria n o 1/66;

2.0 - Manter como interventor o Sc. Luiz 
Lúcio Paccola. q/continuará respondendo p/ 
administração da soc.. nos têrmos da lei."



s o c I a I s Diretôr

Alcxindre Chitto □ E C D Redator —Chefe

Heraiaio facon

Fazem Anos

HOJE

sra. Aagela D. Netto, esposa 
de »r. Ticiano Netto.

Dia 24

sta. Maria Izabel Azevedo, jo 
vem Milton Rafael Paccola. Ma- 
riâ Izabel, filha do sr. Afonso 
Placca e dona Izabel Delgado 
Placca.

Dia 25

Luzia Tereza Magnani, Ange
la (  ristína filha do sr. José Ros- 
si e d. Ivone Bazzuco Rossi; sra. 
Santa Mar*a Z. Boceardo esposa 
do sr. José Augusto Boceardo; 
menina Carina filha do sr. Igaa- 
cio Spinelii e dona Shirley R. 
Spnelli residente em São Pauto.
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Casal Helio Carani
Alo dia 18 do andante, o casal Helio Carani comemorou o seu 

25.0 aniversário dé casamento.
Após a Missa, celebrada etn Ação de Graças, na Igreja Matfiz. às 

19 hs. pelo Revmo. Pe. João  C. Coimbra, o sr. Helio Carani e exma. 
esposa reuniram em sua residencia grande numero de amigos len- 
çoenses  c de cidades vizinhas, sendo lhes oferecidos chopp, refrige
rantes. doces  e salgadinhos.

O distinto casal, pela comemoração da sues Bodas de Prata, rcce 
beu ricos presentes.

jfiniversário de casameqfo
No dia 25 do corrente, transcorre o 19:0 «niversatio de casamento 

do casal Joio Augusto Bocardo.

TV: outros canais vem aí

e dieputou a semi - final com 
Santo André, perdendo por 2 a 
0 c dis lu Pra o 3 c Com Jun i.

Ao encerrarmos esta edição, 
nossa agremiação participava das 
provas de natação e o atletismo 
começava hoje.

indp pendentemente dos resulta 
dos, O ECO sauda nossa delega 
ção e dirigentes, que' souberam 
honrar sobremaneira, o glorioso 
nome esportivo de Lençóis Pa^" 
lista.

Dia 26

sra. Amélia Baptistella esposa 
do sr. Luiz Baptistella; sr. Ar- 
changelo Brega Primo.

Dia 27

sr. Virgilia Paccela, Rcisslde 
dos Santos.

Dia 2 t

ata. Angelina Aparecida Cam
peão, sta. Ivone Maria Grandi, 
Aaclices Capoant. Marcos Rober
to Fugagnoli.

Dia 29
Edvaldo Paccala. felina Pas- 

choaielli, sta, Maria Zélia Paiis- 
soli.

Estamos seguramente informados que, Lençóis Paulista, dentro 
de poucos dias; no que tange a captação de sincis de T V . terá ima
gens do «9» sensivelmente melhoradas com a compra de novos apa
relhos pela Associação protetora local. Aleia disso, a colocação de 
tais aparelhos fará. sem duvida, cOm que o telespectador lençoensé 
consiga capitar perfeitamente o canal 4; velha aspiração dos re.spon- 
saveis por smai.s de TV  nesta cidade.

Acredita-se, por outro lado. que seja captaslo eai Lençóis, o Ca
nal 13, da T V  Bandeirantts. que será posto em experiência, no ar. 
pela primeira vez, dia 15 de novembro proximo.

Lençóis nos jogos Abertos do interior 
Rio Claro

Ao encerrarmos e.sta edição, não estavam ainda, encerradas as 
disputas dos jégos abartos do interior, que se ralizam em Pio Claro. 
Nossa cidade, através de suas representações, havia conquistado as 
seguintes vitorias;

Voiei Feminino: Lençóis venceu a Araraquarn e Araçatuba per 2 
a 0 e foi desclassificado por Santos, quando as lençoen^es foram 
derrotadas por 2 sets a 1 .

Volei .Maaeuliao: Atuando cspetacularmente. Lençóis derrotou 
Botucatu por 2 a 0, Caçapava por2 a l. Rio Claro por 2 a 0,

búlcn garante: I. E.

ja

o  deputado Solon Borges dos 
Reis garantiu ao Dr. Leny P. 
Santana, diretor do Celégio V ir. 
gilio .apoani. que Lvnçois Pau
lista terá seu Instituto de Educa
ção. tão almejado por seu povo, 
para já.

O deputado em apreço, disse 
que o projeto a io  vem seguindo 
os trâmites normais tão rapida
mente, por causa das sucessivas 
faltas de «quorum  ̂ na Assem
bléia, porque es deputados, con
tinuam cm perigrinação pele inte
rior. fazendo campanhas políti
cas.

Portanto, os leaçoenses podem 
confiar, que dentro era pouco, te
rão seu.s ^onhos realizados, com 
a criação do Instituto de Educa
ção «Virgilio Capoani»,

A G O R A  S I M !
Voce pode trocar o oleo do seu veículo a cada

6.000 Kilõmetos rodados

Júude hoie mesmo para o rrjelhor
Mude para o novíssimo Esso Extra Motor-Oil

Posto Etso São Cristo vão Rua 15 de Novembro 728


