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Agora, São Pedro e Capliari tamócm no UUO HegioM
ORAÇÃO

DAS 13 ALMAS

Oh! minhas 13 al nas
!,endltas, sabidas e enten-
cidas, a vós peço pelo amor
de Deus, atendei o meu pe-
dido . Minhas 13 almas oen-
d:tas, sabidas e entend,das .
a vós peço pelo sangua qu c
Jesus derramou, atendei
meu pedido .

Minhas 13 almas, bendi-
tas, sabidas e entendidas ,
peço-vos pelas lágrimas qa
Jesus Cristo derramou d e
seu sagrado corpo, atenda) o
meu pedido . Meu Senhor
Jesus Cristo que a vossa
proteção me cubra, que os
vossos braços me guarism
no vosso coração, e me pro-
teja com os vossos olhos .

Ohl Deus de bond .ala.
vós sois meu advogado ne
vida e na morte, peço-vor
^ ~e atendei meus pedidos, e
ne livrai dos males e dal -

sorte na vida. Servi
meus inimigos que os o1nas
do mal não me vejam, cor-
tai as forças dos meus ini-
migos . Minhas 13 amas
benditas, sabidas e enten-
dldas se me fizerdes alcan-
çar estas graças (pede-se as
graças), ficarei devota u e
vos e mandarei publicar es -
ta oração, mandando cam-
bem rezar uma missa Re-
za-se 13 Padres Nossos a
0 Ave Martas, 13 aias

Mandado publicar por al-
cançar uma graça .

L .P .

Calcadas 136,00 e 146,00 a m 2
Procurando oferecer à ci

dada um aspecto mais be -
lo, com melhor feição ur-
banístico, a Prefeitura Mu-
nicipal vem estimulando a
construção de calçadas nas
frentes das residências e
terrenos baldios .

Sendo assim, o prefeit o
municipal firmou contrat o
de serviços com duas em-
presas especializadas na
construção de calçadas : Va
le do Rio Pardo e a UNI -
CASA .

Diante disso, representan
tes das duas firmas tem
percorrido os bairros que
serão beneficiados com es-
ses melhoramentos, un s
com a implantação de cal-
çadas tipo bloquete, hexa-
gonal, e outros de tip o
"mosaico português" .

Conforme informações de
técnicos do setor, a cons-
trução das calçadas pode-
rão ser feitas e o pagamen-
to financiado através de
bancos ou da Caixa Eco-

A partir do último dia 28, às 0 :00 horas, São
Pedro também se integrou, ao Sistema de Disca -
gem Direta a Distância — DDD Nacional, DDD
Regional com as localicadades de Piracicaba, Ame
ricana, Santa Bárbara d'Oeste, Nova Odessa e
Capivari e ao Sistema DDI .

Dessa maneira, as ligações dessas localidade s
para as cidades brasileiras já integradas ao DDD
podem ser efetuadas diretamente, sem o auxíli o
da Telefonista, bastando discar o respectivo códi-
go de acesso da cidade para onde se faz a liga -
Por exemplo : para chamar o telefone 221 .812 . ,
Por exemplo : para chamar o telefone 221 .818 . ,
no Rio de Janeiro, o usuário deve discar ininter-
ruptamente, o código de acesso do Rio de Janei-

ro (021) e o número desejado (221 .8182), ou se-
ja 0212218182 . Os códigos de acesso das cidade s
integradas ao DDD Nacional acham-se publicado s
na Lista Telefônica "LTP 150" . Caso o usuário
não souber o número do telefone da pessoa ou
da Empresa com que deseja falar, poderá obtê -
lo discando o código de informações da cidade de-
sejada . Por exemplo : o código de informações do
Rio de Janeiro é 021121, o de Sorocaba, 0152121 ,
etc .

DDD REGIONA L
Com integração também de São Pedro a o

DDD Regional, as ligações dessa cidade para Pi-
racicaba, Americana, Santa Bárbara d'Oeste, Nov a
Odessa e Capivari, ou vice-versa, são agora efe-
tuadas mediante a simples discagem do númer o
desejado, não havendo necessidade de se discar o
código de acesso . Assim, para chamar o númer o
33 .9700 em Piracicaba o usuário deve discar ape -
nas os algarismos do referido número, ou sej a
33 .9700 . As ligações para as demais localidade a
não integradas ao DDD, continuam sendo efetua -
das através do 101 .

COMO UTILIZAR 0 DD I
Para se fazer uma ligação para o exterior vi a

DDI, ou seja, sem o auxílio da Telefonista, é tã o
simples como ligar para qualquer cidade brasilei-
ra ou como fazer uma ligação urbana . Para isso
basta observar o número do código internaciona l
código do país para o qual se quer ligar, código
da cidade onde reside a pessoa com quem se quer
falar e finalmente o número do telefone dess a
pessoa .

Assim, por exemplo, se o usuário quer fala r
com Nova Iorque telefone número 542 .3570, deve
discar ininterruptamente 00 (código Internacio-
nal), 1 (código dos Estados Unidos e do Canadá) ,
212 (código da cidade de Nova Iorque) e 542 .3570
(número do assinante) .

Para os países da Europa Ocidental, o pro-
cesso é o mesmo variando apenas o código do
País . Assim, para se discar para Viena, telefon e
1234567, deve-se discar 00 (código Internacional) ,
43 (código da Áustria), 222 (código de Viena) e
1234567 (número do assinante) .

INFORMAÇÕE S
A relação das cidades integradas ao DDI e os

respectivos códigos de acesso acham-se publica -
das nas páginas introdutorias da Lista Telefónica .
Caso o usuário tenha alguma dúvida, basta disca r
o número 001081 que obterá todas as informações
sobre a maneira correta de discar números a cha-
mar, códigos de área, etc . Essa ligação é gratuita .

Para os Países que ainda não estão integra-
dos ao DDI chame 000111 código de acesso à
mesa Internacional e a ligação será completada
via telefonista .

TARIFAS
A implantação do DDD permitiu a redução d o

tempo mínimo tarifável para um minuto . No sis-
telr convencional, o mínimo tarifável de cada li-
gação interurbana é de 3 minutos, As ligações pa-
ra as localidades distantes a partir de 100 km
gozam dos seguintes descontos : nos dias úteis, 4 0
por cento nas ligações feitas das 20 horas à zer o
hora e de 60 por cento, nas ligações feitas de
zero horas às 6 horas da manhã . Aos domingos
e feriados, os desconots são de 40 por cento das
6 horas da manhã às 24 horas e de 60 per cento
de zero horas às 6 horas da manhã .

Início da construCão d¢ 15 6

Casas Populare s
Visando amenizar o "dé-

ficit-" habitacional crescen-
te, o prefeito municipal,
através do INOCOOP, con-
tratou a construção de uni-
dades habitacionais .

Numa primeira etapa se-
rão construídas 156 casas,
que serão destinadas a mu
nfpipes que ganham at é
cinco salários mínimos, j á
inscritos .

Segundo informações co -

nômica Estadual . Os finan-
ciamentos poderão ser em
6 ou 12 prestações mensais ,
ou mesmo com pagament o
à vista .

Por exemplo : para a cons
trução de calçadas com
bloquetes de cimento, o
preço por metro quadrado
e de Cr$ 136,97, sendo que
o pagamento à vista cont a
com 5% de desconto .

Para o calçamento tipo
"mosaico português" o pre-
ço é de Cr$ 146,00 o metro
quadrado . Em 6 prestações
a pessoa interessada ir á
pagar Cr$ 175,00 o metr o
quadrado e, em doze pres-
tações, Cr$ 198,00 o metro
quadrado .

Se necessitar visitar um
familiar ou conhecido doen
te, não leve crianças . Elas
contraem moléstias mai s
facilmente .

Escritório Contábil LEX S/C LTDA .
CONTABILIDADE EM GERAL

Cadastro no C.R.C. SP 5.10 1
Adalcy Marques Penteado
C. C .R.C .-SP 20 .053
Ariovaldo Meneghel
TC. C.R .C.-SP 37 .858

Matriz — Rua Washington Luiz, 94
FONE: 61-2732 — AMERICANA

Filial — Rua 15 de Novembro, a
Fone : 63-1444 — Santa Bárbara d'Oeste

,~.~,,,	

ÓCULO' S
A única especializada, com técnica Diplomad a

em ótica

Otica Santa Bárbara
Rua Dona Margarida 719

lhidas no setor competente ,
as obras desse Conjunt o
Habitacional terão infeto
nesta semana, no Loteame n
to Santa Rita . A firma
vencedora da concorrência ,
UNICASA, promete entre -
gar as casas dentro do pra
zo de 6 a 8 meses .

Esse núcleo habitacional
receberá o nome do indus-
trial Francisco de Cillos .

Fotos coloridas de qualquer tama-
nho, inclusive para documentos, (3 x 4
2,5 x 3,5 — 2 x 2), reportagens de ca-
samentos ou aniversárion, é com a "MI-
RAGE CINE FOTO", que possui o mai s
moderno laboratório a cores da região .

AGE CINE FOT O
Rua Gal . Câmara, 648 — Fone : 63-2668

Supermercad o
Battaglia

Continua a grande batalha dos preços baixos — Vendemos mais a

preços menores — Moderno açougue, dotado da melhor higiene e

com melhores carnes — Diariamente das 8 às 19 horas .

RUA GENERAL OSÓRIO, 492 — FONE : 63 .2343 — Sta . BARBA-

RA D'OESTE — 0 ENDEREÇO CERTO PARA PREÇOS BAIXO S

NOS "VENDEMOS" SEU PRODUTO E INFORMAMO S
0 ANO INTEIRO, COM IMPARCIALIDADE

assine

ANO

XXXI 1JORNAL D'OESTE 63-2491
FONE

CIDEIRAS CATIVAS no Estádio Antonia Guimarães
0 UNIÃO A .B .F .C . CONVIDA VOCE, BARBARENSE, A ADQUIRIR A SUA "CADEIRA CATIVA" NAS NOVAS ARQUIBANCADAS

COBERTAS, EM CONSTRUÇÃO .

COLABORE PARA QUE SANTA BARBARA D'OESTE TAMBÉM TENHA UM GRANDE ESTÁDIO DE FUTEBOL FAÇA UM BOM NEGOCIO! !
PATRIMONIO REAL — VALORIZAÇÃO CERTA — BEM ESTAR SOCIAL E ESPORTIVO
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