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¦Presidente convidado para a
festa do aniversário da cidade

O vice prefeito Dr. José Car-
nciro c o vereadea- Dr. Dorivaldo
Alves do Nascimento, viajaram
ontem para Brasília, onde convi-
dam hoje o presidente Ernesto
Geisel e o general João Baplista
Figueired?, o ministro da Indús.
tria e Comercio Ângelo Calmort
de Sá c outras autoridades, para
a abertura da Exposição Nacio-
nal da Indústria cm Uberlândia
e para os festejos de Aniversário
dc Emancipação Política da Mu-
nicípio programados pela Prcfei-
taira Municipal. O programa gc.
ral dos festejos, que este ano se
revestem de caralerísticas espe-
ciais porque o município comemo-
ra 90 anes, serão posteriormente
divulgados pela Secretaria dc Tu-
rismo da Prefeitura.

Dr. João Edison de Mello e mais
cinto advogados
o vereador Amir

vi dele¦r
Os advrgados João Edison dc Mello, O.car Men. diunu a procuração assinado por Cheruíli, os pro.

des de Lima Júnior, Abel de Oliveira Freitas curadores o representarão no processo aberto e em

Wilbcr José Pa!azzo e o bacharel Francisco Leopol. tramitação na Câmara de Vereadores, visando a

do Novaes dc Mello foram contratados pelo verca- cassação Ue Amir Cheruíli, cemo integrante da edi-

dor Amir Cheruíli, para que c defenda no pro- lidade, podendo os advogadas praticar todos os a-

cesso que corre contra ele na área legislativa. Me- tes necessários om defesa do vereador indiciado.

Bloqueada ioda a fronteira do Triângulo cam S.
Paulo para eiitar a entrado da peite africana

Minas Gerais, o terceiro maior
produtor de suínos no Brasil, com
4,5 milhões de cabeças, já é um
Estado atingido pela peste suina
africana e necessita de cuidados
especiais do Ministério da Agri,-
cultura. Ê o que concluíram em

Remodelação
Colégio

Beio Horzrr.lc, as autókdades-
mineiras que anunciara^ a pre-
«ença de novo foco da díe.-ça em
Igarapé, município da área metro
litana de Belo Horizonte, locali.
zado no Centro do Estada e dis-
tanté 400 quilômetros de"" Yolt»

Redonda, na divisa com o Rio
de Janeiro. Foi onde ocorreu o
primeiro foco em Minas, com
abate obrigatório dc 45 porcos.

O mais grave, segundo explicou
em entrevista coletiva o delegado

..federal do Ministério da Agricul-

ipmpleta no
Agrícolf Uberlândia

lura, Auriccdes Alves Moreira,
é que o segundo foco da Peste
cm Minas c 13a. do Brasil surgiu
justamente numa propriedade que
mantém apurados cuidados técni-
cos na criação de suines. Morre,
ram 60 dos 1.100 porcos criados
em coníinamento pelo proprietá-
rio Lincoln Viana Filho e os e-
xames de laboratórios realizados
na Ilh^ do Fundão confirmaram
a peste.

Os técnicos não sabem como
a peste pôde chegar a Igarapé,

, coração de Minas, já que as di-
i visas com o Rio e São Paulo es.

tã^ rigidamente policiadas. Sus-
peita-sc que o vírus da doença
«.'nha sido transferida par um
viajante de produtos veterinários
que dias atrás teve acesso a sui-
nocultura do. Sr.-Lincoln Viana,
que mesmo cm tempos normais
conservava os animais isolados.

Aqui no Triângulo Mineiro, o
Dr. Eurico Andiadc Pereira, mé.
dico-chefe do Gerfamig, infonnCu
ontem que a situação está sob
controle e que todas as principais
estradas da região, na divisa cem
São Paulo, estão sob ccntrole ab-
soiuto, não sendo permitida a

entrada de suinos ou de produtos
de erigem suina. Ate o momento
não foi localizado nenhum foco
de peste africana nesta região o
o pessoal do Gerfamig, com au-
xilio ds pessoal da Emater, está
vigilan'^ durante 24 horas por
dia, inclusive visitando imediata,
mente qualquer fazenda onde o-
correr a morte de animais. Esta
semana começa a ser distribuído
um folheto a todos os criadores,
com informações detalhadas a
respeito das providências preven-
tivas que deverão ser tomadas pa-
ra evitar o aparecimento da pes.
te.

O Professor Pedro Damasceno
informou ontem a «O Triângulo'
que o Colégio Agrícola dc Uber-
lândia «continua em pleno de-
senvolvimento com obras de re-
firma e ampliação que permiti-
rão aumentar a capacidade a fim
de elevar o número de estudan.
tes internos de 160 para 300.

Segundo ele estão sendo cons-
tinidos: o Pavilhão do Centro Cí-
viço. Cooperativa EsccJar, Copa
e Cosinha, Refeitório, Lavande-
ria, 2 Alojamentos, 2 Aviários,
1 Pocilga com 32 metros; 1 Ins-
talação para a prática dc ovino-
cultura.

Os trabalhos essão sendo exe-
cutades com grande eficiência c

já foram reformadas 11 residên-
cias de funcionários, que a par-
tir dc agora, gozarão de melho-
res condições para morar.

O professor Damasceno disse
também que uma grande medida
tomada com apeio do prefeito
V.rgilio Galassi c com a partici.
pação decisiva da Transcol, foi
a inauguração de uma linha dc
ônibus ligando a idade ao Coié-
gio. Os ônibus partem da Esta-
ção Rodoviária às 6h30m e às
15h30m, diariamente.

Os melhoramentos segundo o
professor Damasceno foram con-
seguidos «graças ao Diretor de
Coordenação Nacional do Ensi.
no Agropecuário — GOAGRI

— Dr. Ocar Lamounier Godofre.
do Júnior grande incentivador
do ensino agrícola a nível técni-
co, no Brasil».

Viagem

Viajam com destino a Brasília,
c professor Pedio Damasceno, o
professor Ronaldo Kitamura —
da Secção dc Projetos Agropecuá-
rios e Eduardo Luiz Ferreira —
Chefe da Seção de Orçamento e
Finanças. Eles vão participar de
cursos para diretores e chefes dc
sctcrc9, visando ampliar os conhe
cimentos na área do ensino espe-
cializado. especialmente adminis
tração do setor.

Agenor Garcia será
homenageado: BH

O empresário comercial Age-
n",r Garcia, diretor de Irmãos
Garcia S.A., cm sessão solene
marcada para às 19 horas do dia
10 dc julho — Dia do Comereian
te — receberá cm Belo Horizon-
te Diploma c Medalha, por ter
sido «Comerciante Desloque do
Ano», em Uberlândia.

Extensa programação está sen
do organizada. As 10 horas ha.
verá Assembléia Geral da Fede-

¦ ração das Associações Comer-
ciais do Estado de Minas Ge-
rais-FECEMG. As 11 horas, ha.
verá reunião de trabalho da FA-
CEMG, com detalhes de assun-
tos de interesse das Associações
Comerciais c dc Sua regiões, às
13 horas haverá almcço de con-
graçamento no lestaurante da As
sociação Comercial; às 18 horas,
Missa de Ação de Graças oficia,
da por Dom João de Resende Cos

ta. Arcebispo Metropolitano de
Belo Horizonte; às 19 horas, ha-
verá sessão solene presidida pelo
Governador Aureliano Chaves e
com a presença do Ministro «An-
gelo Calm-n de Sá, da Indústria
e Comércio. Nessa sessão serão
entregues os diplomas c as meda-
lhas aos «Empresários Destaque
do Ano. As 21 horas haverá co-
quetel em homenagem aos agra.
ciados.

Qualificação eleitoral só no cartano
Plano de Expansão
ADQUIRA HOJE MESMO 0 SEU TELEFONE
A CTBC TEM 6 (seis) PLANOS DE PAGAMENTO
A SUA ESCOLHA.

VISITE NOSSO DEPARTAMENTO COMERCIAL

CIA DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL
a integração pela comunicação

Prossegue em toda a cidade a
Campanha dc qualificação dc no-
vos eleitores e transferências de
títulos. A Prefeitura Municipal
está colaborando com recursos
para as despesas da Justiça E.
leitoral e as entidades de classes
e clubes de serviços, além dos
partidos políticos são chamados a
colaborar para que o Colégio E-
leitoral ultrapasse a casa dos 110
mil eleitores.

Esta semana o Sr. Jordan Fran
cisco Guimarães, Chefe do Cartó-
rio Eleitoral da 271a. Zona de
Uberlândia expediu comunicado
informando que o Cartório fun-
ciena regularmente das 8 às lOh
30m e das 12h30m às 17 horas,
de segunda a sexta-feira. No ho-
rário da manhã serão atendidas
as pessoas que comparecerem pa-
ira fazer requerimento de segun.

da via e a tarde serão atendidos
os requerimentos de novas inseri-
ções. O Cartório funciona no Fo-
rum «Abelardo Penna>.

Os títulos requeridos pela pri-
meira vez, como também as trans
ferências e segundas vias serão
entregues a partir do dia 27 dc
junho, na Av. Floriano Peixoto,
757 — Clube Recreativo PorlU-
guês.

As pessoas interessadas deve.
rão dirigir-se diretamente ao Car
tório Eleitoral, nos horários de-
signados.

¦ AGRADECIMENTO E CONVITE
| PARA MISSA DE 7o. DIA

A FAMÍLIA do saudoso
r a

Mário fim Pinto
Ainda consternada com o seu falecimento, convida

parentes c amigos para a MISSA DE SÉTIMO DIA
que mandará celebrar por intenção de sua alma, si*
bado, lo. dc julho, às 19h30m na Catedral de San-
ta Tereiinha.

Aproveita esta ocasião para agradecer aos médicos
Dr. Renato Grama. Dr. Francisco Rama, Dr. Joio
Fernandes., Dr. Oswaldo de Freitas Filho, d»mais
médicos e enfermeiras que não
mediram esforços no cumprimento de sua nobre mis-
são e pelo carinho c dedicação com que atenderam
ao saudoso Mário Augusto Pinto durante O período
de sua enfermidade. Por todos os atos de fé cristã,
antecipadamente agradece.

DESTMOUE (D-2)
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DESTAQUE
ACIUB PRESTA HOMENAGEM AO DR.
6ERA1D0 DIAS DA CRUZ

Conforme j.i t:\ noticiado, a Associação Co.
merdal • Indusiriul do Ubuilündla, cm nome
d* Indúsiriu c «In Comercio, prestou scgunda-fel
ru pQSMdo, 1111 mutilo de Su.i diretoria. e«ne-
ClUimcnte antecipada púl aWJuÜlkl dia, significa-
llva homenagem <K> Ur. Gemido Dinv da Cru/.
«|uo im próximo 1I1.1 .1(1. deixa 11 apòn.-ia local do
Hjiicj do Ilra.il |.i «|ue lol transferido para OoltV.
nl», em obediência ao ndi/o, obrinte ,u dc
funcionários du referido estabelecimento de cre-
dllo. Alem do Presidente c t«<do» o* (JlrcKÍCi da
entidade, fornm especialmente coividudo.. pt
ra piestlgliirem a teunlào com luH prtK.IÇtb, :«.'-
preseniundo *.'u« respectivos ictoM* oe ui.v..
dados, o Sr. Nicolau Suláíbcclt, uupre .irio desta-
quu — sevír Indústria e o Sr, Agenor Aavei Ciar-
cia — empresário de«ini|iio — l«>78, setor co-
niércio. Compareecruin lambem, epontancamen
te, dando uSsim carinhosa nianllestação dc anil.
tado 110 homenageado, mal» a« seguintes pes-
»ous; Dr. Walier Ferreira Guimarães, subgcrcn-
le do Banco du Bratil, Sr. Hilário dc U.iveira.
responsável pela Carteira do CumCrcio Esterior
— CACEG, Dr. Ovidlo /\rantcs, assistente jurí-
dico du Uanco do Brasil, Dr. t.yrto do Vale Bra.
silclro, aml;' particular «Io Dr. Geraldo c ex-ad-
vogado do Banco do Brasil, Sr. Alfredo Abreu,
funcionário, deiJtiqui «Io Banco d: Brasil, Dr.
Scrgio Borelll Marllnelll, represcnlunte do Jor-
nal «Ccrteiu dc Uberlândia., Luiz Fernando
Qulrln... representanto da TV.Paranalba — ca-
nal 10, Sr. Waltcr Sunchcs, diretor da Casa Ru-
ral Ltda., e Dr. Antônio Podesta Navarro Viel-
ra — da Trlasa. Iniciando os trabalhos da reu-
nlilo, o Presidente Nilo Rejanc de Almeida, pro-
(crlu a seguinte alocuçSO: Rcvcstc-sc dc signlll-
caüva importância, nossa reunião ordinária dc
hoje, especialmente antecipnda, para recebermos
0 Dr. Geraldo Dias da Cruz, gerente local do
Banco do Brasil S.A., Desde quo assumiu seu
povto na agencia do Banco do Brasil, o Dr. Ge-
raldc tem mantido com esta entidade a mais es.
trelia rclac.1i> de nini.-«1,- e dcfcrtncia toda espe-
ciai. Como homem de larga visito, se Integrou ra.
pldamcnte no contexto dinâmico de Ubcr.Sndla,
compreendendo a Importância da atuação dc
seu estabelecimento dc credito para Impulsio-
n.ir o dar novo rimo .1 ânsia de desenvolvimen.
lo da» nossas empresas. A» características de
trabalhador incansável, administrador ellcien-
le, e vlslcmirlo do futuro, somam-se .1 slmpllci-
dade, à frani|uesn o ao fácil dlálcgo, fatores que
fizeram do Dr. Geraldo, o homem certo, para o
lugar certo e no tempo certo Nssefrj dessa bené.
fica fuíJo — Dr. Gcraldo-UbetUndlo, uma nova
era de proaress- e dinamismo no universo das
empresas desta cidade. Se de um Indo, o Banco
do Brasil SjÀ., na pessoa do Dr. Geraldo, com-
preendia a necessidade, de ampliar sua participa-
(Io no processo evolutivo da Uberlândia, per sua

vez, as empresas, com esse apoio, corresponde,
rnm com trabalho e dcscn.clv.ir.eulo, restlluin-
dc ao Banco, os Investimentos realizados, acres-
cidos dos encargos roüneiros, e canalizaram pa-
ra o mesmo, sua crescente movimentação ban.
cúria. Dessa união de esforçòcs em busca do
objetivo comum. <ó pedíamos esperar um resul-
tado — o sucesso. E hoic, auando Infelizmente,
temos que nos despedir do Dr. Geraldo por im-
posição dc suas atividades, r Saldo positivo de
Suas atividades, o saldo positivo desse trabalho,
está patente e se traduz neste instan.e, na forma
«le reconhecimento que c»ta entidade, em nome
das clarse» que reprrscnta — 'ntíústrla e comír-
cio, prcita ao Dr. Geraldo Dias da Cruz, por
tulevan), servidos prestados às classes produ.
toras de3te município. Oucira pois, Dr. Geraldo,
nr.-ltur es:e singelo c no entanto, representativo
cartão, c:m os seguintes diz.-re»: — «Ao Dr.
Gcta do Dlus da Cru?, gerente do Banco do Bra-
sil S.A.. acenda de Uberlândia, as homenagens
da Associação Comercial e Industrial de Uber-
lândia, cm nome da Indústria c do Comercio,
cm reconhecimento d"s relevantes Serviços pres
ledrs aos setores de produção deste município.
O Dr. Geraldo visivelmente emocionado, rece-
beu das mãos do Presidente, o carta: dc Prata,
proferindo cm seguida, suas palavra» dc agrade.
cimento oportunidade em que fez breve relato
«le seu início dc vida, como fi ho de operário em
Belo II ri/nn'-:, lea esforço c sacrifícios para
gaipar a pos'çào de destaque oue ocupa hoje, no
inadro de admlálstracSo do Banco do Brasil, e
apresentou o scgu'nte relatiVo dc sua gestão
com: gerente da agência dc Uberlândia: «O crês
cimento da agencia de Uberlândia, a partir da
nossa posse em setembro de 1972, pode ser no-
tado pela duplicação do quadro de pessoal, que
.»c compunha dc 9(1 funcionários àquela data, e
hcje tutaliza 181 servidores. Apoiados por tão
precioso contingente humano, legramos alçar as
aplicações da agencia dc 46 para 754 milhões de
cruzeiros, só não . conquistando I bilhão por
termos de acatar as limitações monetárias im-
postas pelo Governo Federal. Os depósitos vo-
luntárlos do público subiram nada menos de
1.200%. Em agosto de 197S, passamos a centra.
li/.ir o sisJFma Integrado de compensação de
cheques, abrangendo 24 praças, entre as quais
havia 19 tiiiais do Banco do Brasil. Hoje temos
o somatório de 136 unidades bancárias partlci-
pando do sistema, sendo 21 localizadas nesta
cidade. No mè» lindo transitaram 989.577 doca-
mentos pela câmara, no valor de CrS 
6.284.00000 afora a cobrança com 1.781 no
importe de CrS 30.000.000.(10 CACEP-CAM.
BIO — Nascida em setembro dc 1974: dc 450
mil dólares no nno findo, o montanv; as guias
de exportarão deverá suplantar a casa de 1
milhão de dó'arc» no ano em curso. Pedimos a
criação da Ae. em Monte Alegre (MG). Suba-'
pertein na Cidade Industrial e posto dc serviço no
CEASA. Adquirimos pOr doação 10.000 m2 de
terreno para construção do CESEC a funcionar

nesta cidade no próximo ano, bem como 225,93
m2 de terreno contíguo ao edifício da agência,
para facilitar carregamento e descarga de nu-
merário».

REUNIÃO DE (JEREMIES EM UBERLÂNDIA
Rcalizóu.sc cm" Uberlândia (MG), 

'aía'Í7.6.ÍÍ.

uma reunião com Gerentes de 23 Agências do
Banco do Brasil no Estado dc Minas Gerais, si-
tuadas nas Zonas Geográficas do Alto Paranaí-
ba e Triângulo.

Estiveram presentes os Administradores das
Filiais de /Vraguari, Araxá, Campina Verde,
Capinópolis, Carmo do Paranaíba, Ccntralina,
Conceição das Alagoas Coromandel, Estrela do
Sul. Frutal, Ibiá, Ituiutaba, Iturema, Monte Car-
melo. Patos dc Minas, Patrocínio, Prata, Sacra,
mento, São Gotardo, Tupaciguara, Uberaba e
Uberlândia, bem como os inspetores que se en-
contravam em serviço nas Dependências convo-
cadas.

O Encontro leve a participação do Dr. Ro-
bem Antônio, Pinlo de Melo Carvalho, Diretor
da 4.a Região Operacional do Banco do Brasil.

,' Integrando ainda a comitiva dé S. Exa. o Sr. Ge-
rente dc Operações Antônio Barcelos, o Chefe
dc Gabinete Carlos Alberto de Macedo Rocha
e os Secretários de Gabinete Casslano Marques
da Silva e Mário Juâio Pereira da Silva.

Na Região, que serviu também para nm pri-
melro contato do novo Diretor do Banca do
Brasil com os Presente» convocados, feram trata-
dos assuntos ligados a operações e programação
orçamentária das Agências.

O Encontro realizou-se nas dependências da
Filiai dc Uberlândia.

PEDRO CRÍPIIDI
Ele é o gerente industrial da CERÂMICA

UBERLÂNDIA, conhecedor profundo do ramo
onde muita há mais de vinte c quatro anos. Pes.
soa humana extraordinária, tem ele nesta cida-
de c na regulo um vasto circulo dc sinceras &mi-
zades. Seu nome: Pedro Crepaldl, oue aniversa-
ria nesta data, 29 de junho, oportunidade qne re-
ceberá cs cumprimentos dos amigos e familiares.
Daqui cirviamos-Ihe nossos parabéns e votos Üe
felicidade. ">'

PROFa. MIA SM0K4SS1DAMASCENO '-
Quem aniversaria dia 29, mas comemora com

festa hoje no Colégio Agrícola de Uberlândia o
seu «nat , é a distinta sra. Lylia Slmonassi Da-
mascerio, esposa do Dr. Pedro Damasceno, dire-
teir dó referido estabelecimento de ensino, e,
também professora ali. Na oportunidade do re.
gistro, agradecemos o convite a nós formulado e
auguramos, a aniversariante ilustre, uma vida
repleta de felicidade.

0 TRIÂNGULO
FUNDADO EM 31 DE JUI.IIO DE 1.928

rroprtcd.de da Kmprèsa Craflca Trilngulu S|A.
ltda Mancha) Deodoro, 84 — Caixa Pastai, 293
Tikfoaei 2344407 — CGC25.629.957/0001-U
l)«tri..r.rir»M.-nirt Dr. Ilerculanaj Rodrigues Nave»
IHrrinr-.Sur.rrln. • Ca.mrrcial: Alberto Guaalde
!>írrti>r4'1iurKrln>: Albeito Augusto r)« Oüvelra

MPRIlINTANTIli
JJW. FMItlIRA — San. trair Ltda.
«Ia — Rua Ivarl.ta da Valfa, 14 — aala 501.
ti* Paula — Rua Neitor Pestana, 50 — C|. 15.
«IPUOLICAH _ Rar. Puat. Lida.
Rala Hartaanta — Ru» Aqulla» Leite, NI.

ASSINATURA.
Anual Cr$ 400,00
U*r4«t CA 500,00
N*»nl» ...04 3,00
A «Irmão ato te mpoaubUlxa poe comtttloa a-
salil.hk» an tuflgoe aasludoa.

ef3BgtBB la—at—— 
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CERÂMICA UBERLÂNDIA
iVtanJIhM - Tijolos - TelhM - Lagoa
•ti
rONESi «V380O 1 4-3335 . 44037

HORÓSCOPO
CARNEIRO — 21 3 a 20 4
O dia poderi ber.cIifi.Vlo em questões Intimas e Ia-
mlllatcs. Por iiso pense mal» cm seu lar e faça. porele o que puder . Alguém do sle.no de Leio poderifavorece lo intensamente em um negócio.

TOURO— 214 a 20 5
Procure começar o dia eom deliberação de consesulrtudo o que deseja no plano amoroso c financeiro. Seo auccu., nio I6r completo hoje, quanto la suas pe-quenn» prctenaòc», teri uma semana toda favorável.
(.f MIOS — 21 5 a 206
Poulbllldade» enormes de êxito cm quase tudo queculver relacionado com assuntos altllosoa. Fará bem
em nâo revelar segredoa que devam ser mantidos,
pois pagaria um preço multo alto por Uto mais tw-
de.

CÂNCER — 216a 20 7
Sendo esta um fluxo benéfico, esteja certo «le que te-
ri hoje, um dia pleno de felicidade, bastando parai»Mi. dar a devida atencio aos amigos e àa pessoasllnadas ao aeu trabalho e lu* vida.
LEÃO — 217 a 22 8
Algumas chances de íxlto financeiro deverão lurtrir
e você poderi aproveita la» eom Inteligência. Pro-cure contornar «le modo ripldo a» oposlçõe» e obsU-cuíca que surgirem. Faca prevalecer mu otimismo.
VIRGEM — 23;« a J2,'9
De oualquer modo, hoje voei catara sendo beneficia-
do pelo Iluxo astral de sua nona casa do Influências.
Peiioai naicldaa em aluno» harmônico» ao seu, istoa, Touro. Cincer, Escorptlo e Capricórnio ajuda-lo-io.

.aataS^^aal^^^^aàã.

« ÁW j^l 'a»^o\woW

^^mmt^mW^

^^ * ""fcmaQjg,
NATEMAIS PAKA CONSTROÇAO

¦ mW

A vista, faturado ou financiado ~ Vendemos mali barato — venhi tomar un calézloko coAoseo.
AV« Belo Hortonto, 307 - Uberlândia - MG.

TE1IF0NES .
P 6464

.. A 234-6465
; B 6466

X 4 16467r T 6468

li
BALANÇA — 23 9 a 2210

Notícias e novidades de seu Interesse devem ser
esperadas para o período da tarde, i deri ser Ia-
vorccidtj em questões de Inveniiiios, demandas ou
heranças. Conile mais na pessoa amada e so que ela
lho disser.

ESCORPIÃO — 23 10 a 2211
Nesta data você poderi enfrentar alguns obstáculos
e oposicões Inesperadas, mas que contribuirão enor-
mementa; para seu aprimoramento espiritual e íilosó-
fico. Evite atitudes agressivas.

SAGITÁRIO — 23111 a 2112
Agora voei está sob a Influência de sua Sexta Casa
Zodlacal, que lhe proporciona as melhores chances
de fazer compras lucrativa» e cuidar da saúde. Bom
dia para reconsiderar planos de trabalho.

CAPRICÓRNIO — 22 12 a 201
üma noticia ou telegrama que receber após o melo-
dia, trarlhei satisfação ou alegrias durante ca perio
doa da tarde s da noite. Os assunto» do coraçio e
possíveis transações financeiras estarão beneficiados.

AQUÁRIO — 211 a 19.2
O esmero e o capricho demasiados poderão resultar
em perda Inútil de tempo. Faca o que tem de fa-
ser eom a míxima brevidade r/oailvel .Teri loas
chances de viajar e trocar idéias com pessoas evolui-
das.

PEIXES — 20,2 a 2013
Possibilidades de melhorias em suas condições flnan-
cciras . Uma pessoa' Influente muito o ajnadrá. Seja
otimista e aja como se náo houvessem coisas negaü-
vas em sua vida. Êxito sentimental, romântico e em
viagens.

(mmpD
29 de junho — Sra. Hizabeüi.S. Almeicla; Joaé

Divino Gomes; Sr. Pedro Domingos Vendeth, re-

sidente ém Goiânia - GO; Pedro FraaqoeJro;

Edna Maria de Moraes; Mário Antônio Men.

des; Violeta Reges Pereira; Carlos Magno ,Quei-

roz; Maria Anlonieta Braullo; Lama F. Vieira

e Pedro de Oliveira Brandão.
Aos aniversariantes dei.acados,^, ntjssos votos

de fôicidarle c êxitos ocnstàntes t^rt seus «an-
preendimentos. i«.ixtl

aiasjiiatEie
i Construtora, M<M.

EIMPREIT/VDAS E ADr>UMSm»i<çpES

Al.áJMmttm,W — Co*jÍ
2MA3U — ZM-ÍStí

Uberitotía -MG.

# TV :

i»»ooooo«»«eii«t«*,a

3» rVTHAN6UlO

QUINTA-FEIRA: 29.04.78:. • &

11.40 Abertura da Estação
11.40 Globo Cor Espacial — Uma Nolta cem aa

Garotas.
12.10 TVE — Circuito Nacional
1145 Copa Brasil
13:00 HOJE
13:12 O Mundo Animal ,— O Cuai-cMa d* Paeajw

Ithavo. " 'i1'---1XV-¦"
13.52 01'obinho N. 71
14.02 Sessão da Tarde — Montanha do Perdia
ItVOS ZasYrax — Parnalono»
1Í*Í5 Faixa Nobre — Muhammd Ali'. .'^ W.W Ort
17.00 O Sitio do Pica Pau Amarelo N. 71
17.43 Novela Um: «na N. 04
1L30 CãmeraOito
11.41 HB 71 — Careta A Mutreta
UJ5 Novela Dois — Te ConteiT N. «
1M0 «tornai Nacional
2vV05 Novela Três — O atàstro N. 171
20J5 Show das 21 — Chico City
2135 Novela Quatro —O Pulo d0 (SataN. 11»
22J5 aSjTaanhã
2233' Ko|ak — Para onda vai vaca. truande aãa hã

lutar pata Ir.
2-55 Corula colorida — «Vlals Forta qu» • Vhssjaacs
02.00 Encerramento da Estaç«io -,, . - r

TV-PAMHAlBA^CisaHO
QUINTA-FEIRA: 29.0i.7l

O"-' -"-^VT-"

15:0» Talescola
15:30 Revista Feminina
17:00 Um iott tra' (desenhas) O Ursa Smeker, Oa»

paninho e Seus Aanltea»
llrDO Danial Baon
19:15 Jatnal da Bandeirantes
19*45 Lançar
21.-00 Estrala Mundial — O Rastreadet (*i»tl«*islan>
23:00 Sétima Arte (Foz) — lirclderrte liutiiá nrãf áa-

cura — Ollbart Raland — «avld Canat» "
(lrW

T^Sí^
"VESnBUUS É COM EU NBNír.

SUPaCUtlUBA
157ÍBI ; 1
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A situação atual da administração municipal e os pjates tio pleito Galassi
(Segunda fa uma série)

MAKUAMEfiTO

I «Nós já estamos recebendo Os primeiros traba-
'lhosfOB Hidrosérvicc. O projeto da Av. Rondon

Pacheco está no Gabinete do -prefeito, à disposi.
; ção da Câmara».

i Essa deciaração leva à interpretação de que até
agora não havia projeto para a Avenida Rondon

' Pacheco e que as obras até agora feitas naquela im-
jfc-tante via pública obedeceram a um esquema
operacional improvizado. E o prefeito prossegue:
- «O projeto da Praça Sérgio Pacheco, com as mo-

' dificações recomendadas já está pronto. Trabalha
muito sério, muito objetivo, com todos os dados es-
tatísticos levantados pelo Pmjeto Rondon e com.
putados eletronicamente. Com base nisso tudo foi
feito © projeto da Praça, que já está no meu gabl-
nete>. <A Hidrosérvicc, até o fim do ano terá que
entregar toda a proposição e revisão do atual siste-
áa urbano de Uberlândia, com correi-ão de todas

' ás falhas existentes e com recomendação de todas
as obras de —r<e necessárias, com especificações e
proposições para construir na medida das necessi-
dades um trabalho com escalonamento em idéias

• prioritárias para implantação de cada obra de arte.
O que a tiidroséndce já apresente, em termos de
Praça Sérgio Pacheco e Avenida Rondon Pacheco,
eu quero tranqüilizar esta: Casa (a Câmara), que
será, sem dúvida, o maior planejamento brasileiro.
Inclusive há 10 anos atrás, a Hidrosérvice planejou
em Belo H-"rizonte e sugeriu a construção de uma
linha expressa leste.oeste-, que não foi feita. Agora,
10 anos depois, está sendo feito o que foi recomen-
dado naquela época, gastando-se bilhões des co-
fies r-Sblicos, quando -há .10 anos a obra podeda
ter sido menos cara. E mais ainda: a Hidrosérvicc
é' obrigada a apresentar o planejamento de Uber.
lândla com prcjéçâo para 1 milhão de habitantes.
Ela terá que conferir e corrigir tudo o que existe
em Uberlândia e projetar as idéias na atualidade,
para uma área que possa abrigar 1 milhão dé habi-
tantes, população da cidade no ano 2.000 ao ano' 
2:005. Esses dados nãq são meus. Eles poderão ser
encontrados na Souza Cruz, na Cemig ou em repar-

I tições federais, como o IBGE. Nós teremos 1 mi-
lhão de habitante, nessa faixa do ano 2.000.

COMMRTAMEKTO DO SETOR RURAL

! í No setor -*-***,• *Tb*i_ndia dá exemplos ao Bra.'•sll. 
E dá mesmo. Nós estamos recebendo -visttas

I de pessoas que chegam para ver todos os tt***Jhos
i na área do Polocentrp. Um exemplo é esse projeto' 

de -c-n—tr-são de lepresa*, que eãá trazenda. gente
_ übe-iândia» •'•-*;' 
| «A Camig, mclusive, está estudando tim T*ppra-

ma em que aquela empresa perderá 25% do custo
de uma represa, a Prefeillira arcará com 25%, co-
brando-se d;, proprietário rural, somente 50% do
custo da obra. Evidentemente a aplicação desse
beneficio, obriga o propri-lá-io rural ao uso disci.
plinado das vantagens que lhe sio oferecidas. E is-

' so traia a Llbeilândla, num futura próximo, uma li-' derança total e absoluta no selpr de hortigrangel-
ros. Isto porque as represas obrigam à construção'
de um sistema granjeiro para a produção de aves,
suinos e b~*dnos.» •

«Vamos iniciar — e para. isco necessitamos da
concordância da Câmara — também, o sistema de
conservação de solos. Pretendemos iniciájo pelo
Rio Uberabinha. Com isso, vamos proteger os ma-
nanciais dos Rios que nos abastecem de água. Co-
meçaremos pelo Rio Uberabinha e em segiida no
Ribeirão Bom Jardim e depois vamos ao vale do
Téjuco. Nessas regiões com as represas que nelas
sç localizarão, será desenvolvido um grande sisfc-
ma hortigranjeiro».

«O Ceasoestá sendo construído em Uberlândia,
para comercializar 4 mil toneladas por mês e antes
de terminada a primeira etapa, já está sendo pia.
nejada a segunda. No Sindicato Rural, já está o
Ceasa alcançando a comercialização de 4 mil to-
ncladas por mês.

OBRAS DOSETOR URBANO

No setor urbano,, Vemos dois contratos depayi-
mentação e objetivamos pavimentar 1 mllhãode
metros qu-drados na nossa -_mmi*tração. Acredi-
to que neste ano, terminaremOB com 400 a 500 mil
metros quadrados prontos. E ovemos um ano que
não fizemos nada porque encontramos tudo des.
preparado. Não vai aqui crítica nenhuma. Quero
apenas dar uma explicação: nós não tínhamos na-
da. Uberlândia eta um buraco de cobra por um la-
do è um chiqueiro por outro. A cidade imiinda, que
não tinha máquina nenhuma. Quando eu digo ne-
-drama era nenhuma, Tínhamos 4 motoniveladeras,
uma amarrada com arame e 3 deSD-S-lada» no fer.
ro velho. Não tínhan—a um só traíor de esteira fira-
cionando. Os caminhões de lixo funcionavam pre-
cariamente e assim não tinha basculante, não tinha

¦ nada. Os caminhões que ainda funcionavam eram
aqueles que nós compramos na "-mir-Stração pas.
sada. Então gastamo quase 8 meses, para controlar

' a parte de máquinas da Prefeitura e a limpeza da
cidade., Só agora é que o sistema atende mais ou
menos às nossas pretensões. A Limpeza poderá me.
lhorar um pouco, como tudo o que estamos fazendo

poderá melhorar. O sistema de.coleta de, lixo.conta.
hoje com 5 carros s-rper-modernos e com os anti-' 
gos recuperados, o que, evidentemente, se extenden
dò pelos baiiTos. Com a experiência de cada dia,

que oferece boas conclusões, nós iremos ampliando
até, se Deus quiser, ao ponj» de 6 pobre da perife-

- rja fembem ver o caminhão de lixo passando por
: sua casa, o que é o absolutamente normal e o abso.

Intamente desejável. _sta*t-*)s tótendendo também
as redes elétricas para a periferia da cidade e já au-

' torizamos à Cemig para con<-f*uir ainda este ano,
uns 20 ou 30 quilômetros de redes. Os bairros es-
tão assim, quase todos bem atendidos».

EDUCAÇÃO
No setor de Educação, os senhores já sabem,

porque enviram por mais de 2 horas, na Câmara,
o Secretário do Educação. E como os" senhores sa-
bem, nós tivemos a oportunidade, de, nesses 16
meses de governo, em atender a 60% das unidades
escolares de Uberlândia, com serviços de pintura,
ampliaçã-i de estaturas administrativas, setor sani. _
tário, novas salas de aulas, construção de novos

grupos escolares. Esses benefícios nós estamos
programando também para toda a zona rural. Com-

pratnos 6 mil carteiras para melhorar o funciona,
mciito das escolas e já temos carteiras reservadas
para- o Grupo Escolar que estamos construindo no
Bairro Maria Helena. Instalamos o primeiro Suple-
tivo Oficia- na cidade e otín-egulmos o primeiro
Supletivo de Minas Gerais na Zona Rural, que vai
funcionar muito bem, para pessoas acima de 18
anos».

SETOR RODOVIÁRIO
«No setor rodoviário lutamos muilo. Para o con-

torno rodoviário de Uberlândia já há um convênio
assinado e está na Imprensa Oficial para ser publi-
cado. Eu estive segunda-feira em Iturama com o
Diretor do DNER, Diretor do DER. Na ocasião o
Dr. Ademar, diretor do DNER infor-
mou que trará no começo de julho o convênio com

COLUNA ESPIRITA: ,

R-jpon-ablIldad» de: Joié
Gonzaga da Freitas

SERVE E AMA

aditivo já assinado e publicado na Impteiisa Ofi-
ciai e eiu julho deverá ser colocada -er-j concorrên-
cia a primeira etapa, do contorno, dá cidade. Uma
obra que deverá custar bem mais dç 100 milhões
de cruzeiros. Sc demorar um pouco fica cm torno
de 150 milhões-de cruzeiros-.

«A estrada do Prata, já temos a promessa defi-
nijiva de quo será pavimentada no próximo ano. O
projeto de pavimentação está quase pronto no DER
em Belo Horizonle. já conseguimos a estrada Cam.
pina Verde.Iturama-P.orto Alencastro e a Pente so-
brc o Paranaiba, era" Poijo Alencastro. Digo que
conseguimos, porque 

"rata-Se de uma vitória de tCr
das as forças vivas que se dedicaram a essa con-
quista: a Aciub, Sindicato-Rural, Prefeitura, Câ.
mara de Vereadores, os deputados e as forças vi-
vas de cidades visinhas".

«Em Pirapora defendemos a ligação de Uberlân-
dia com aquela cidade e de lá com Ilhéus na Ba-
hia, que seria a estrutura definitiva de nosso corre,
dor de exportação. Parece que o Polocitrico será
realmente instalado em Uberlândia, o que é uma
grande conquista, porque serão plantados inicial-
mente 5 milhões de laranjeiras e viriam 2 indústrias
de produdo de suces. O projeto está pronto e entre
gue ao governo de Minas, que o levará ao Banco
Central para que este autorize o financiamento. Se-
rá um financiamento inicial da ordem de 1 bilhão
de cruzeiros. Não é fácil pode demorar, mas é uma
realidade»,

«E já es!)"u recebendo serviços da estrada do Po.
Iocítrico que ligará Uberlândia a Campo Florido e
Frutal. Essa estrada será feita com recursos multo
pcquen.:s da Prefeitura. O Polocentro é nue está
dando os recursos. Já liberou CrS 3.75O.0O0,00_ c
esperamos para o ano que vem, mais 15 milhões
de cruzeiros. A prefeitura entra praticamente só

' com caminhões, tratores e patrolas*. (continua no
próximo numere).

Chora, mas serve sempre,
Nada te desanime.
Amados te desprezam?
Não te queixes. Prossegue,
Ante as sombras em torno,
Deus te fará-caminho. -
Mais problemas e crises?
Mais recursos virão.
Seja qual for a prova,
Nao te afastes do bem.
Sofre, mas serve e ama.
Deus te sustentará:

EMMANLTEL
(Pagina recebida pelo mé-
dium Francisco Cândido
Xavier).

VOCS QUE GOSTA DE UM LUGAR CALMO, AREJADO E COM MÚSICA AMBIENTE
PARA COMER FORA PE CASA VAI SENTIR-SE MUITO BEM NO

DELICIAS FRANGOS
O FRANGO t FRITO EM SETE MINUTOS, POR UM PROCESSO TODO ESPECIAL,
DENOMINADO

CHICKEN-IN
DELICIA- FRANGtTS

SERVE ATÉ DE MADRUGADA E TEM EMBALAGEM ESPECIAL PARA CASA OU
VIAGEM. ¦• >. I.-.Í: '

RUA TIRADENTES. 250 — CENTRO

Lojas

Brasimac
MÓVEIS EELETRO DOMÉSTICOS

Brasimac, empresa que opera no ramo de--nóv-_- ;e 
-J-tredc-*-*.

ticos, ampliando suas atividades, maugin^fbreveniente mais uma

loja nesta cidade e está admitindo:

-CAIXA
ANALISTA DE CRÉDITO
ÍADASTRISTA

EXIGIMOS:
maioridade V

ginasial completo

ea-peti-rria cgjnpn>rada^

OFERECEMOS:
salário compatível eom o cargo
excelente 'ambiente de trabalho
ótimas chances de progresso
profimimial. . 

*mm^^~,*\  -¦

ÈN^^r^sí _y. AFONSO PENA, 618 -Horário Comercial

Gísãs Populares
Y^F Smtecadas

:^í^ffl-|M- aziJiejos.'-.,

jMflhefo-, r ;'.; !•

DESENVOLVIMENTO
DQ NORDESTE

O deputado Inocêncio O-
livelra (ARENA-PE) aflr-
mou que os investimentos
feitos no Nordeste e as me-
didas efetivadas para desen
volvê-los não foram sufict-
entes, principalmente no
setor da agropecuária, ati-
vidade mais importante da
região.

Inocêncio Oliveira disse
ainda que, apesar de ser
uma região essencialmente'geradora de produtos pri-"mários e participar com .."22% do produto agrícola
brasileiro, apenas 12% dos
recursos destinados ao cri-
dito rural do Pais são ali
aplicados, além de que so-
mente 5% dos agricultores' com propriedades inferio-
res a 10 hectares utilizam o
crédito rural, razão pela
qual se verificam graves" distorções no uso da terra
e no apoio proporcionado
pelo Governo.

Menmm ¦ ¦ r I líl

AI—lErfAHA — Provocando imensa repercussão em to-
dos os setores espirita» do Norte de Minas e Vale du Je-

qultinhonba, o jornal "VIGIA DO VALE", editadu neste
município, transcreve publicação Inserta pelo jornal
"DESOBSESSAO" órgão do Hospital Espirita de Porto
Alegre — Rio Grande do Sul, sobre mensagem atrlbuida,
ao ex presidente Juscellno Kubitschek de Oliveira, em
sessão intima realizada na residência do Jornalista e es-
crltõr Mário B. Tamasia, em Campinas — São Paulo. A-
través da "médium" Use Hinz Passarelli, da sociedade
camplnense, em transe Inconsciente e de forma psicofêni
ca, a principio com dificuldade e depois de forma fluen-
te. expôs o seguinte:' "Pode parecer estranho estar eu aqui neste momen-
tei .'Mas Isto se tornou possível graças as orações fervo-
rbsas-feitas em Intenção de minha alma, por todo este
Imenso Brasil. Não obstante, ainda assim, eu nã0 tenho
aquelas condições ideais para dirigir-lhes a palavra.

Fui político e objetivei metas gloriosas para este Pais.
• Nossos ideais, no fundo, sem que o percebêssemos, a-

llmèntavam-se de sensível humanismo e reverência à co-
munidáde qiie representávamos, dal que, senão uma vida
empenhada, nossas palavras eram fundidas no ideal de
construção e grandeza, em tal dimensão que nem sem-

pre fomos compreendidos.
Olhava c via o futuro deste País com os olhos, multas'

vezes cheios de ilusão. Deslumbrava-me á sua vastidão,
e a própria floresta, virgem, que necessitava vencer, a

qualquer custo.
Não nego que era tomado de ansiedade, como se de-

vcss'e''fa-er logo e agir depressa, sem seguir as linhas
convencionais das finanças, a fim de que este Pais se
desenvolvesse imediatamente e pudesse .car-inhar, so-
bran-eir-, ombro a ombro, com as nações ditas desen-
volvidas. ¦

O sonho se ine íez realidade, mas as desilusões tene-
nas. noutros sentidos, culminaram com o meu exílio po-
litieu. Fomos inlerrunuiides em nossa sede dc progresso.

Agoru, "oniprcendeinus que Isto deVia ter acopteci-
du. Quahrlo vúllava du umn viagem nnnuelc ostracismo
forçado da política.1 vujo-me violentamente noutra pátria:
a pátria espiritual.

Os altos e baixos da paÍ5-_em humana terrena haviam
desaparecido. A morte, tudo nivela. E por que não, ao
pé da letra esta máxima, náo nivelar tudo em vida? Não
importa a cor, a religião, a raça, a posição social.

Aqui também encontramos desníveis, mas os que man-
dam e impõem não trazem as mãos cheias dè ouro, mas
repleta de amor para levantar, guiar o suavizar o sottl-
mento do mais carente e não se tornam vaidosos da posi-
ção, mas se servem dela para ensinar melhor e exempll-
ficar. Este é um desnível de amor.

As metas, aqui, se transformam naquelas de tornara--
nos iguais aos nossos mentores superiores.

Eu agradeço as rezas e a oportunidade de comunica-
ção que foi concedida, por processo que nunca esteve 6m
minha cogitação. -.

O acidente não chegou a me ferir, não senti dor algu-
ma, pois, instantes antes, um ataque cardíaco me havia
desligado' da vida. ..

Finalizando, sussurrou baixinho "Juscellno".

Afirma Mário B. Tamassia que o espírito de Juscelino
foi visto pelo diretor do Grupo Eclético da Fraternidade
Universal, pessoa de elevadíssimo nível espiritual "Me-

dium" clàrividente, sem ser propriamente um espirita,
ele participava da reunião e, momentos antes, da com—íf-
cação, cochichara a um companheiro: ""Inacreiitável o
qúe estou vendo! Juscellno! Vejo.agora, só"87ciibe-a 3o
ex:presidente pequepa,parte dotórax: , Ora... Não 6
que váí mesmo comunlcar-se?\ . \:- „-;-.

n

Não pague aluguel
Preço à partir de 170.000,00 - Entrada
10.O00,íW - Mais 5 - prestações de...
2.-00,-0 - restante em prestações de
1.690,00 pelo BNH.

O BNH financia
Para quem
ganha mais de
5.500,00 t

Entrega em 5 meses

?__i_»-_a_Wi|_-rí-ís^
Tri_R WSmmk WA WttME-to nri-etTte,3iO - fone:234-4017. --Pl-nl-0^iren-a-t»(tem
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COMPRA EVENDA

K HP.INOS .Mvi.tflCW
IWwniito A. Cardoio vtttda
•t mflborft Urrtnnt a
•mt.eao am Ub.rllndla.
lotais da «xcatanl* vnlorl»
t«<«n, Manor prt*ta«l«,
AV. C.iirls Al.lm, 3/» —
Panai .-¦•.• u«

<«*A — na Aarnnr Psee
eom rua M>ln Viana, era

< ¦> I .'.1,-1 I-. |V, ti a—
*•'¦'• tr.n Tr it ir ni praça
l*<e»rii Hirrdii. :«», d». J
Im IJ .,-..

.*»a m» \,,-¦ í- ar orna pflf I
a«»i«ni« fi.ci) r»« ti

/tara Ail.lwrtn Itodrlíu.1
m Cunha, S7, H-liro R«.
Mfld«, um terreno d" lfl»27.
*»fwn iflla, eólia c^tnha, 3
VtV*t«t. bunhelru *te Tr«v
fr l Rua Ma'j Vt.nn
URI,

ÍÍÍÃ~niilrfo Tlbor» -
Rua Frad.rirn 'Nhnry. um»
ewa eom 3 qiitrti*s, imI».
copa, eczJnhn. banho, dr-
penitlmi» di. empreife»**
><.•¦¦- .v,., ftn ¦-¦!¦¦ <i.-
10,40 « IS Pt"Çn Cr» ...
snnnmi.m Tívnr OR-
OAN - luto imiMIUr.o»
KC Ltda A», •<••¦¦ a, ..
1114

Cr1 MD onn.no. Tratar na
OKGAN — Knip. Imobilia-
nu. bC Ltda, A*. Br.aU.
1114.

tsHRCNO - «tenra op«-
rario — Kua ihT.Jimm
CoMUr.t, * n-rri-m-i dt ..
luaai). 1'rocn. Cr)
liai ono.oo cila Tratar
OKOA.N Emp, Imobiliários
S,C Lula A., tlru.ll. UM.

^KHtTÉNO — .Va At. C««a-
riu À*vi*n. nsfli.indo t2*4-i,
proainui ( Coronel Antônio
A.vrt, Cunn-m um barra
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fraca Clero M««do, Í4»,
•l«> 1 I. 12 boraa.

CAIA >• i irr . Op.rtrln
- Kua Ituiiitiha, uini tu-
M d» ctmutrucín witUn.
contando ««Ia, cjuar'u. eo»
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III»

CAÍA — Eseel*"»» r*«M*n
rta e| 4 dormitório», «ndu
I tiUtf» tj »rm b.nlio w.
flui. tala dc Junur. ..Ia Ar
n«ll ii »«l» do mii.lia. rv.
cuua-ciirinha. anriarm V 2
rm**m v aMlC) O1 .1 WfÕt«
oap d» amprurad» — Cr»
130000000 — Tratar na

canina» uwaotit. 614

I **iaai ¦ iirVi .«ffiv-.J*>sJ

u«4 .M^^.,rOáVÍj

APMTAMtHTO ~ nn K>
.un. onraA. to. «mm.
ei » quwtea, lula. eopa, cn.
tinna, «le., v«rt<«e-*« ua tiu
(«no» — Cr» r-JUla. A».
João Pinheiro, Ml - C«i|
B - r•¦•>¦¦ 23 ¦ '••! l«
W*-f"* V PI(UtU IjtÇdfl U
nsoblliiri»

*A?Á«nrAM»N10 
- a» Ã.

lon.n |'.n«. apto ei 3 r|t»
t, dfm*\* d*ptt — *'t% ...
«onomiim Tr.t.r ai A
i.<i*. P«n* «14

VÍNt)ísT"ü No"Ã7'
Jnítt hnhelrn a rN-1#n"H
a. 110, quem Int.rcMar
cnmunlcar pelo lona: ....
.'. i n i--

APARTAM! NTO — V.nltk
tr um (InlMimo apurta-
m.nto c' 3 aultri, 1 qtn».,
iftinr''-» rotlpl fmSintt«!o,
tívítirt. '•cps. en»(r.Sn, (!•»•
pifinienelu empreira-ta, sa-
r»j(rm. Na» tei bnb.tttfa.
Knvamito Kmnr-íoflriltwft-
toa Tnwnl|i*r'i<* íl'i» 1«n-
ío* r>nmnot, W3 foft*' ,,
iCM-OMÍ

t». Vaacnnnln. Cmta, 'ifm
tf.» pflm ¦frorp bihi'Bf!"«
rim i 'tr'»' q'i»rio«. .(Ia,
wwtnha *f*i» «i*i •»»rvlc".
dupon-Ieneinf p.i"a i-mprí--
gata. 3 (dnl.t bonhnin». «•"
raíi'm cnhcrla I*ri*c» Cr»
im 103,03, cnm pn'i finai).
eMn§, R T«n Vlrmcnd»*»,
487 —trl 234 4IO

TMDfNO — V...,.!.-«„ 1
termo nn Bairro Altamlra,
i,a Itua Ma-ln Purto cl Pra-
ta l!m-«cvfii. melando ...
"i"." valor Cr» 
MO 000. Av. J^ln Plnh«|.
ro, n. 3t2. Conl 32 — fo-
ta: 234 0740, Ncrra Adml.
c>litra«6ea Imoblllirlaa.

IriRãgNO — nalrro JarÃ.
ariiA — Rua <i» Cerp}e(rn*,
I Urr.nna da i '<m Pre-
CO: Cr» SSOtai.OO eaila. —
Tratar', OllflAN Tjnp. Imu-
hlllArlna SIC ltda av Bra-
ali, 1114.

TIRRÍÍnO - íiTrr.i Bra.il
-• Um terreno tio 310 m»3.
Indo d* «ombri*. d<» ew|iiina.
Preço: Cr» 120nno.ou Tra.
tar: 0I10AN — Emp Imo-
blllirln» »|C Ltda. Av. (ira
M. U14

TMUNO — n.lrro Tlberr
— Itua Tortucnl. uma A*
r«a do 1.4M mA Vtreo:

^0L^
jaBaaaaaBaaBBI
TIJOLO»
C I M I N T O
CHAPAS
OALVAMI/AOA*
TUDO»

A Z U L 1 J O
Av, Afonta Pm», 3éiê

TíORfNO» — Vfon/i 3, pM
flmo *Q Cltttbai. mfítlníln
cad» um I7»2t Prrco M
ml) rada um Truar Pra.

CK Ctetni M^eedo. IMB dai
1 to 13 h.iru.

TtOPCNO — pa rua Diiqua
de Cailu» pr0»lmn 1 Av.
Ilomfon Pfebeeo, medindo
|ii»;« _ sou o-il. Prac» C*
erro Macedo, 1'40 da» 7 aa
13 horaa

tUtRf NO — Batera Tlbi-r»
*— varttta tcrreiioa. Preço:
Cr* «i iv.n i*i fíiln Trmnr-
miC.AN En-p. Imoblllírlo»
SC Ltda Av P.ra«ll Itt4

ADIA — d. 30 '-tlquftrra.
errado, naic.ni». dlitam«
fU) km», próxima an C1N*
OUENTAO ~ HUftSO —
fraco por a1r}ii«ir« — Cr$
I3OOO0.C0 — Sinto» DU'
p***«i. é*4

V«MCI«.«OÍ ctr.Icn-n ama
rir Cf'?3 metros ao lado rta
Av. AnlritH» Cint.tnl. ÔU-
ma par» nlltlcaciti' de 20
eaaa» populari-». cnm ísua,
lui. iwfalio a AO metrna,
¦;¦¦•.'.'¦( juntei t aepara-
dn. I*rec« a vL-ta • partir
*t Cr» o3.000.P0, Tratar
t'nrí*'rtttnra Limn Duart*,
Rna Tifaitcnte» 380 — Eo-
ne k^.l-4017.

FA7í>iOA — otlma pro.
pH#diid*i. prótlrna -w C»ba-
çíiI, enm U) iitijuetrea. tendi'.íi d» entrara,. 20 da cerrei
do. f\ n*n'it» Hiv|itíio»j, boa
*Mr tíntri 4 quirVi», neua
em-nnitda, baeliel/o, ótimo
pmpar. nitcenttt, ertrreao
— Cr» t "UM U0O.0O. IDIstan,
t# fl.t fcm-i) — Sintea Uu.j
BlfiM. 014

CHÁCARA — (iroximo «o
cpiartel. nn R rir>rr*f, bm.
«uida «IHO m2. Cr»
130 000. Av Jnía Pir.belro.
813 - Con) 23 — i-.ne
Í34 0710 - Nf ••»» Admlnl»
tracirfn Imeh^liartM

VFNDí.SE OU no bairro
Dralll, aa ria Sío Paulo.
(ora .1 quarto», «ala. copa,
cinlnba, banheiro, irea de
lavamli-ri t e «aracem. ter
reno Sno m2 — 12.30 X
40in. Tratar pelo fona:
rii7'.K« cura Mino.

JM LOTE a rua Itablra a
100 metrni d-i a»lalto, pre-
eo Cf» 03.0M.0O. Fone: ..
231-4017.

2 LOTES a Rua Qilnllno
r.nculuva esqulnn de rua 3
tirei) alto* Saraiva, KI0 me-
troa. apenaj Cr$ 33,000.00
o» d«l»
Tratar a rua Tlradonta»,
3110 ou pelo Fnr.e: 23+4017

CASA — Wnde«i» ,rom ».v
la. cepa. cnilnha. 3 quartoa.
etc. prixlmo ao Superl)om.
Tratar 4 Hua íantoi Üu-
mont, 814

CASA — Vendeío uma a
rua Duque de Ca*l >*, eom 4
quarto». 2 »»!»«. 2 bnnhn«.
ele. Trílar » Hua Santo»
liumnnt. 014.

TERSEN03 — Kl rua Fe-
llaberto Cairllo perto da
Av, Prloreüs babel, medin-
du 23 de frente por 30 doa
lado».

Nn rua Tocantln». medindo
II do frente por 18 de fun.
du». c D3 de um lado o 40 do
«utro.

Na Rua OMpiinla. próximo
oo Fórum, com 2t)0 metroi
•*;iiailra<.li>s, em cxcclenta
leal.
Tratar a av. Cipriano Del
Fávaro, 104.

TERRINOS — Rã Av. A-
ra.:uari. medindo .It por 90.
Ni Rua Coelho Neto, me*
dlmlo lo («r 33 Na Rua
63 du II Irro Pre»ldcnte Ro-
«e\elt, medindo 13 por 40.
Na Av. Argentina, medindo
10 por 29. Na Av. Hr.i.'l.
len.no de tn pt 40 Tra-
lor i rua Santo» Dumo-it.
614.

IMÓVEIS

AlUGUH

APARTAMfNTO — 2 apt»
Oi r Afiliar Hernnrrte$
14.W esq e! «v fndian«V
po{i«, a 1 qutrtelrfto tfa Ro
davUrt*. d 2 qetrtoa I x.iU
t* ,, t1rrrv.i* dep*.. rm pr**
dto novo — Av Ciprtaoú
Del - . .. 104

ALUGA SI — I aritn r.o
rioriano Ptteoto n 38 —
Ao andar, cl 3 quartnt, aa-
ta, copa. eorlnba, ere. va*
lor — as 3200. Av. Joio
Hnbolro. n. 312 — Con)
22 - Fone 234JT740'¦•¦-. l'l'ii:|«'n.;i.'. Im*
bill.rlia

SALAC COMkRClAt. -
Nn haiTti Rraill, próprio
pn» erm#r*io. de esquina,
eom «anltàrlo. 3 portaa. av.
Ftorllllio 1'rl.nlo. 3803 —
Trata" n A« Va*ennreloa
Cmta iir» — Crt 27r«i.nn

ARARTAMINTO — na R.
figura Coita. '.:."'i — m ¦ -¦>
C 301. 3 o andar e' 1 aiiits
e! arm emhut.. 2 quartoa.
aendo 1 e' a^m emb íuir*»
p' empri»^*^!* 2 «ala*, ro-
pa. eor banho *í>etoL :ndo
exrpfiíid'. ({anutrern. área
de fcrviço nrdir.do 4tB —
Tia* ir" Av."7oJo ptnheira,
312 — .ai. 22

AL.UGA-SS — pira eontut*
tirio ou e«erftárlo cana da
Tenente Vlrmnmlc» 2ii|.
Soon.oc contrato c liadur.
Cbavta m n. 207.

nrriR ¦»¦••• -. i •. -,.-s ¦:¦¦•

ALUCA-S» em excelente
ponto comercial, aala « lo>
)».. a punir de 1.300,00, K-
cíubo, iii.ua, lux, e condonü-
nio. (Km treata ao Ala
üiuiU li.

PONTO COMERCIAL — A-
lus;a se um a Av. CesÃrlo
Alvlm, 133. Preço: CrS ..
3.000,00. Carie» Coimbra -
lmovíls.

aluga-se excelente bar-
r. ¦.. r cm etirutura meu- I
hcn. cem eaenturlo na so- .
breloja. r-n grande terre- [no ao. ;.].¦¦ o fundoa, à
av. Florlano Peixoto.

vi i; '•. :-,K uma caia na
Hu. Jota Asoatlnho, 233.
com 2 quartoa. Sala. Cotl-
fi ». Rnnbairo. Preço:
Cr» 1.200.00.

VEÍCULOS
COMPW E VEKDA

CARRO — Vende-.» ma
Vnlk»wa;en. ano 1068. mo-
tor novo. pintura original
em excelente estado d*
coníi-rvaçio. Tratar eom
A 11 p I o a Rua Almirante
n*rro*o. .W. em feente *
antena da Ridlo Difusora
— bairro Tubalin».

VOOnTeSC Moto Honda
r-.iil.-n. Cr» 32.noo.no.
Emplacada c/ «qulpamen-
toa. Tratar com Edion —
t..n, ÍH 3-120.

VARIANT — Ano 73, per-
feito eitado da conserva-
Cio. tratar cora o sr. Luii
nn praça Cícero Marido.
137. ou pelo Telefone:
2340442.

ANÚNCIOS
DIVERSOS

GARRAFA» — Compro
qualquer quantidade de (ar
raiaa por* («ua rrdneral
Paso á vf.ita o melhor pré
eu av Paranaiba .177.

JORNAIS VELHOS — Veri-
clumo*. Quilo Cr$ 3,00. Rua
alar Deodoro. 84

VENDÍ-SE — plaina 3 fa-
eu IlANKEIt. própria pa-
ra fabricar laços, circular
pnra o mesmo fim.

Telefone 234-MI4.

MADEIfiElfifl VERA
CROZ LTOA.

CAIBROS — RIPAS — VIGAS — TÁBUAS DE PINHO
MOGNO — PORTAIS — PORTAS — JANELAS — TELHAS

PREGOS — FORRO — íoSOALHOS — CALHAS.

- TUDO PELO MENOR PREÇO -
FONE: 234-6385 ......

AV. FLORIANO PEIXOTO, 850-A — UBERLÂNDIA — MG.

Peste suína
Diante do noticlirin da

Imprensa falada, escrita c
trlcvisada. disse o deputado
Krneslo de Marco (MDB-
SC), snbrc a reste africana,
que o consumo da carne dc
porco nes £randcs centres
foi redurido a menos da
metade, mesmo com o cs-
chrrrimenta «le que o vírus
nao ataca o homem.

A peste, nue ji atingiu
Minas Gerais, Estado do
Rio c São Paulo, motivou o
sacrifício de milhares de a-
ninais suspeitos c 511a inc-
xlst£ncia em Santa Catari-
na foi motivo de alivio pa-
ra criadores e povo. já an-
tos atingidas pela inclemên
cia da seca e, depois, pelas
Geadas.

AULAS £ CURSOS
CURSO OI TEATRO — A
prenoa teatro. Repre.senta
v.jo. dicção, empoataçio r
coreografia. Rua Bernar
do Guimariea, 344.

CORTE E COSTURA — Ü.
tudo Coíle e Costura, In»
cnçora ca Kua Benjamim
Couatant, 844

BORDADO — Quem quiser
apreiidrr a arte do borda.
do. deverA fazer sua Inseri*
cio part o Curao do SESC
Hua Benjamim Conatant,
¦44

COCUMENTOS PERDIDOS
— Declaro, para fina de ali-
rrilo. que perdi minha Car
tc!ra Nacional do Habilita*
çjo. entre outros documen-
to».

Uberlândia. 20 dc junho
dc 1978.

Márcio Marra da Silva •
Ria Lúcia Mato», 37 — fo-
if; 234 0432.

C-IAMACA CE EMPREGA-
CO — TOSTO ALVCAUTO
l.TDA. — Rodmla BRO50
Km 403 — Ul-crlândia. nes
termo» da CUT — Cons-iü-
d.nçâo ,|aj Lei» de Trabalho,
r* nrora o funcionário OE-
RALDO PEDRO DOS SAN-
TOS, Carteira Profl««lonal
n. 0f«533 — Serie 319. a
comparecer ao escritório
para nfuloríttr sua situa-
ção funcional, sob pena de
ier ear;i' *• n -1-!., o abando-

no de rmpreço.
Uberlândia. 27;junho;i978

Uidraçaria
Triângulo ltda.

01STRIBU1D0SA DAS FABRICAS WC10HAIS

Beneficiamenlo de vidros em geral !|
Vidros para construção — Box e fachadas de vidros temperados'
Instalações com Magi-Bclas - Massa para colocação de vidros.

Atacado e Varejo

S
- Av. João Pessoa. 914 a 934 - CER 38.400 - Fones: -
234-6429 -234-7766 234-8325 Caixa Postal 269-

Uberlândia -MG.

Partido de contestação
O deputado Taulo liar-

que» (MDB-PR) criticou o
secretário dc imprensa da

Presidência da República, grama partidário, jamais
Rubem Dudnlg. por suaa——fmderte^contcstar o regi-
declarações de que "o MDB me que ai está. E, portan-

ANTES DE ESCOLHER:
ARQUITETURA — ODOMTOUXnA — EN-
r.KMIAUIA — ECONOMIA — MEDICINA.

ESCOLHA U

t'* um partido de oposição.
e não de contestação", a*
firmando nâo ver como pos-' 
sa o porta-voz do Sistema
junto à opinião pública ar-
vorar-sc, também, em elas-
sifícador político do Movi-
mento Democrático Brasi-
lelro.
Dc sua parte, entende que.
sendo o MDB um partido
democrático, e principal-
mente em razão dc seu pro-

Construtora 10 liuüã Nasci
A C0N3TSÜLAR"

1110
AV FLORIANO PEIXOTO, 2.141 — FONE: 234 6«62

COMPRA - VENDA E ALUGUEL
ALUGUEL:

Vcndj-sc 3 casas na» Imediações da ARGEL
Vcndc-sc uma casa no Bairro Custódio Pereira, rua Barão Categlpe — Cnart.
ciada, 2.200,00 mensais.
Vende-se uma casa à rua Morrinhos, esquina com Cesário Alvlm, lado da
srmhta, etc.

Loja 2, Travessa Uberlândia Esporte (lado Alô Brasil)
l.-ij.i 3 Travessa Uberlândia Esporte
Loja 4, Travessa Uberlândia Esporte
Loja 6, Travessa Uberlândia Esporte.
4 casas a rua 19. n.o S39, com 3 quartos, sala, copa, cozinha e instalações

| sanitária». Aluguel: 1.500.

COMPRAMOS A VISTA TERRENOS EM QUALQUER LOCAL e
VENDEMOS TERRENOS EM PRESTAÇÕES.

CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA NASCIMENTO (A CONSTRULAR)

to, além de ser um parti-
do de oposição, è, também.
Inequivocamente, ura parti*
do de contestação.

ApcsenladDna para
professar

Foi ainda aprovado pela
Comissão projeto do depo-
tado. Pacheco Chaves ..
(MDB-SP). relatado pelo de
putado Nunes Rocha (ARE-
NA-MT), que estabelece a-
possntadoria aos 25 anos
de serviço para professo
res com mais de 50 anos
de idade.

DISTORÇÃO DA CLT
A constituição de um grii

po de trabalho - destinado
a elaborar uma redação
mais abrangente e mais 16-
fdea para o artigo n. 487
da CLT, que obriga o paga-
mento, pelo empregado, da
contribuição de 8% à Provi-
dí-ncia Social sobre o valor
do aviso-prévio, foi solici-
tado pelo deputado Peixe-
to Filho (MDB-RJ), por con-
liderar que, na sua forma
atual, esse dispositivo cons-
titui uma distorção.

A seu ver. não havendo
contraprestação <íc servir
ço, o aviso-prévio pago per-
de o caráter salarial e assu-
me o a specto indenuatório,
sendo certo que o emprega*'do 

.imediatamente após a
rescisão do contrato, pode-
rã ingressar cm outra em-' 
presa e, nesse caso, seria o-
brigado a pagar duas ve-
zes a contribuição ao INPS.

Mil
Livre

Concluiu afirmando que,
além da redução interna do-
consumo da carne de porco,
o mesmo ocorre com as cx-
portações e cotações, daí a
necessidade de que o Go-
verno socorra a combalida
classe dos pecuaristas que
sc dedicam ao criatório de
suinos no Pais.

UBERLÂNDIA. jANO NO-
VENTA, não deixa por me-
nos: "Não aceita banda —
que é entendida pelos ml-
neiros do "uái" como ME-
TADE. Aqui tudo tem que
ser por inteiro, grande,
sem nenhuma imitação de
1TU, mas, Itu que se cuide,
senão, vejamos: O Renato
construiu (aliás quem cons-
truiu mesmo foi o Zé Es-
pindola) uma Sucupira pa-
ra abastecer eom água tra-
tada à cidade, ATÉ O ANO
DOIS MIL, e, ninguém dei-
>:qu por menos. O Renato
construiu (aliás, quem cons-
truiu mesmo foi o arquite-
to Fernando Graça) uma
rodoviária monumental,
que no dizer dos entendi*
dos atravessará, folgada-
mente, O ANO DOIS MIL.

O RENATO, ou melhormen
te falando, o Burle Mane
construiu a maior praça pú
blica do Interior do Braill
para Uberlândia, mas no
entender (dos entendido»)
a mesma não passa da u*
ma mixarla. qu* precisa
ser ampliada, dinamizada
e ter aua extensão agigan-
tada (que nem praça pú*
blica de ITU), para tam*
bém suportar o arroxo da
passagem do ANO DOIS
MIL.

AGORA PELO visto vamos
ter uma avenida Rondon
Pacheco, a mais "bonita do
País e uma das mais lindas
do mundo". O "Parque Sa-
biá e o Estádio Municipal,
formarão o maior projeto
social do Pais", já se comen
ta Isso por toda a cidade. O
rio Ubcrabinha navegável,
numa extensão que vai do
Praia Clube à Sucupira do
Zé Espíndola, ninguém no-
dera negar o pioneirismo
do projeto muito nosso e o
maiur, também, neste setor
no Estado. E' isso aí, ou tu
do ou nada. Itu que se cui-
de...

ESTE AQUI (aliai, esta |or--¦ai, para °.ue a* coisas não
sejam mal interpretadas) i
o maior do mundo. Em ter-
mos de tiragem, noticiário,
etc e tal, ganhamos alto do"Estadão", do "New .York

-Times" e outros mais. Para
que se tenha uma Idéia, «a-
ta coluna i lida da GRAN-
DE Saraiva 1 GRANDE Pre-
sldtnte Roosevelt; do
GRANDE alto do Calapó,
ao GRANDE alto da Esta.
ção da FEPASA. l«»o em
dias de semana, pois a sa-" ber pelas EXTRAS de sé-
bado e domingo, é ela lida
além Xapetuba, atim Cru-
ieln> do» Palxoto».' alam

>. <*•?!> -
Martinéslal '. '

i até BEM pouco em ma-
térla de número de candi*
datos ou interessados nas
suas candidaturas com vis-
tas para o Legislativo Mi*
neiro, estávamos ganhando- alto das demais cidades mi*
ncíras. Salvo algum enga-
no: Renato (lo) — Jeová
(2o) — Amir (3o) — Huai-
nes (4o) — João Paulino
(5o) — Mário Pacheco (8o).
Mas, de conformidade com
o» "experta" em política,
prá valer mesmo , no du-
ro, ficam o Renato, o Má*
rio Pacheco e só. Aliás,
não entrou no fogo o João
Pedro Gustin, que lutará
tão somente pela rcelei-
ção, uái!

E POR FALAR em reelel-
ção, quem está com a cor-
da toda é mesmo o "fede*
ralíssimo" Homero San-
tos. Por aqui só se fala,
por enquanto, num concor*
rente à lhe pisar o sapato e
ti aia-se, do emedebista Ro-.
nan Tito de Almeida, que
segundo dizem será mesmo
candidato a concorrer nas

•próximas eleições por uma' cadeira na Assembléia Le*
gislativa Federal. Por aqui

item gente'pagando para
ver o Renato disputando
com Homero a preferência,
dn eleitorado local, mas,
HF não seria de ir nessa —

¦uiwram — no. Corredores
Ido "Butanti"..;,

¦ 
.(•«*?)' ,-:':•COMENTA-SE, que èflquãn-

to o lidar da Arana, 4eo-
vi Abrahão raaolvao criti-
car "•everam.nte" a adml-
niílraçío municipal, p líder '
do prefeito em exercido
present. à tasüo d__ últl-
ma «egunda-felra, nem ia-
mou conh«cimento das cri-
tica». Ditem qu. ela esta-
ya multo concentrado a ler
um Jornal de esporte», ra-
xão parque deixou que o i
J.ovi dissesse »ua» "co-
bra» e lagarto»'*, mas que,
s« o Jtové cair noutra, at
sim, haverá revide em alta
aatttoi '¦¦-¦•¦" ' 

,

¦ ¦.-"-¦ 
•'"' 

.
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Araxaehse expõe em Nova York
Uma coletiva de. artistas mineiros vai ser apre-

sentada, a partir do próximo dia 25 do mês de
julho, na Brasilian American Cultural Center,
em Nova York. Entre os expositores, em número
de oito. Uma arajtaense: Tcrczinha Corrêa Soa.
res Demais paniepantes da coleüva: Noêmia
Mota, Yara Tupinambá, Décio Noviello, Clébio
Maduro, Maia, Lúcia Marques e Marisa Lapar-
tosa.

Terczinha S"ares in:c!ou-se no mundo artís-
co cursando a Escolinha Guignard, em B. Hori.
zon.u, c tem fido mu. o bem aceita pela crítica
especializada naccnal. Ela pertence à chama-
da escola moderna.

Ministério autoriza: IMBIARA em FM

Uma notíca sencicnal para os araxaenses,
especialmente para a unida e dinâmica Família
da Rádio lutara, chegada às 21 horairatravés
de Pcrtaha 591, de 9-6-78, o Ministério das
Comunicações concedeu à «Sociedade Rádio Im.
biara d» Araxá autorização para instalar, aqui,
uma emissora dc Freqüência Modulada.

Nossos cumprimentos efusivos aó casal dr. Jo-
sé Dcuídcti (Regina Porfír!::.) de Rezende por
ma s es/i extraordinária conquista e .votos dos
maiores sucessos para a Imbiara. uma emissora
irmã do Correio dc Araxá, cia também inteira-
mente voltada, ao longo d:s anos, para o bem-
catar da coletividade araxacn:c.

SUPERAUTARQUIA

A idéia do sr. Camilo Calazanas, presidente
do 1BC, de extinguir esse instituto e criar uma
superautarquia para comercialização interna e
externa do café cacau e açúcar, foircombatida
pelo deputado José Zavaglia (MDB.SP).

Lamentou a idéia conflitante com o bem sen-
so e os anseios do cafeicultor e a própria nradi-
ção brasileira, concluindo por apelar pela re-
núnoia do sr. Camilo Caiazans. senão ao cargo
que ocupa pelo menos à condenável medida que
e..tá defendendo.

Ex-Secreíário visita Correio
Acompanhado do sr. José Gonçalves de Paiva

Teixeira, presidente do SndcaiO Rural.de Ara.
xá e do ex vereador Antônio Vieira Dornelas, es-
teve em visita à iiissa redação na última 3.á fe.-
ra, período da fride, o doutor Dário de Faria
Tavares, ex.Secretário de Saúde do Estado de
Minas Gerais, e que acaba de se afastar daquele
alto cargo, a fim de se candidatar, a ama cadeira
do deputado federal naa próximas e-eições pela

Doutor Faria Tavares já está estabelecendo
contatos com vistas à sua e!e'ção e espera cbter
boa votação em todo o Estado.

CANAL NO RIO
TUBARÃO

Congratulou-se o deputado Adhcmar Ghisl
(ARENA SC) com o ministro Rangel Reis, do
Ihter.tr, e com o DNOS pela publicação do edi-
tal de concorrência n.o 29|78. por este último
Depar.femento, para alargamento e retificação
dos cursos dágua na bacia do R'o Tubarão, em
Santa Catarina, estando o custo da cbra estima,
do em 336 milhões de cruze'ros.

Informou que, em decorrência dessa medida,
reclamada pelo sul-catarínense desde a catástro-
fe que enlutou, em 1974, o município de Tubarão
vítima de uma calamitosa enchente, será possí-
vel, já net próximo mês, o início de uma, série
de empreendimentos que redundarão na cons.
trução de um canal de 24 quilômetros de exten-
são no rio Tubarão, com uma largura de 120 me-
tros e profundidade de 11 metros, permitindo até
sua navegabilidade e impedindo que novas en-
clientes pessam ocorrer.

_3J

CARRARA

DESMATAMENTO
REPRESAS — CURVAS DE MVEI.

DESMATAMENTO COM CORRENTÂO

Fona 234-4251
R. Francisco SaJe», 86 — Uberltodl»

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL

O processo de endividamento da Rede Ferrovia,
ria Federal f:i denunciado pelo deputado César
Nascimento (MDB-SC), que alertou para o volume
dc .78 bilhões de cruzeiros de juros e amortizações
a serem pagos á;l o ano dois mil, dos quais 57 bi-'
lhões em 1979 e 1985.

O representante oposicionista reivindicou uma
definição de política para o setor .ferroviário, tendo
em vista que o seu anunciado reáparelhamento es-,
tá ficando muito caro, e disse esperar qüe essai
companhia não. volte àqueles dias em que desejava,
uma greve de ferroviários como forma de não au;
mentar seus deficits.

ilu
u

l: RE BOM
TUDO DE ÚTIL PARA SEU CARRO!

ESTACIONAMENTO PRÓPRIO
Av. Floriano Peixoto, 914 - Uberlândia — Minas Gerais"

Triaço Ltda.
DISTRIBUIDOR DE AÇOS COFERRAZ

Ferros para constrnçio
CA-24 — CAáO — CAJSO — Arame»,

TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO
Fones: 234JS72 — 234-3347

• Av. CorUotrto, 500 — Uberlândia

APOÍO A FIGUEIREDO

BB RETIRA LIMITE
PARA FINANCIAR
MÁQUINA AGRÍCOLA

O Banco do Brasil resol-
veu conceder financiamen-
to extra-limite, para tra-
tores, Implementos e máqui
nas agrícolas em todo a
território nacional. A in-
formação foi dada pelos di-
retores Financeiro, Carlos
Brandão, e o Crédito Ru-
ral do Banco do Brasil, An-
tonio Alvares, ao presiden-
te do Sindicato Nacional da
Indústria de Tratores, Ca-
minhões, Automóveis e Veí
culos Similares, Mário Gar-
nero, que enviou às autori-
dades federais um balanço
do setor dc tratores demons
trando os altos estoques e-
xistentes c a pequena pro-
dução prevista para este a-
no. A informação foi divul-
gada pelo sindicato.
A medida deverá reativar
o mercado, solucionando o
problema dos estoques que,
no final de maio, somavam
mais de 15 mil tratores, en
tre aqueles em poder dos
fabricantes, dos revendedo-
res e os Já entregues aos
agricultores, além das ...
7.200 propostas de financia
mento entregues nas agên-
cias do banco, segundo da-
dos do sindicato, divulga-
dos anteontem. Os finan-
ciamentos deverão refle-
tir-se positivamente no se-
tor industrial, que terá sua
capacidade ociosa diminui-
da e poderá manter está-
vel a mão-de-obra, e no"setor 

primário, dando aos
agricultores melhores con*
dições de investir na agri-
cultura, diz a nota do sin-
dicato.

O deputado Adhemar dc Barros Filho (ARENA-
SP) manifestou se favorável à candidatura do gene.
ral João Baptista Figueiredo à Presidência da Re-
pública, desmentindo notícias que o davam como
propensa a apoiar outros candidatos, até mesmo da
Oposição.

No que se refere a São Paulo disse continuar ao
lado do ex-governador Laudo Natel, «cuja lideran. rpiTirAr. A
ça popular o tema, hoje, força indispensável a qual- uunuw «

quer consulta eleitoral. E reofirmou sua crença de
que a indicação, pela Convenção, dc um candidato
não proposto pelo Presidente Geisel e pelo general
Figueiredo, resultará uo afastamento político do
Estado junto ao atual e ao próximo governo da U-

1 Edusãauto Lida wmhbií
Equipamentos para Automóveis

ESPECIALIDADE EM SOM

AV. CESARIO ALVIM, 1972 — UBERLÂNDIA — MB

FUKDE5TRIL _ Fundação e Sondagens
Triângulo Ltda.

BtECUTAt , -
.. Sondagens gaologlca"". . Eatacas tipo Straina .,..

. Tubulações a. céu aberto
Praietot de fundaçSea e'.. «ttruturat de eonerato. '.. *

R.T. — E"ng°. A.C.L. Cavalcanti
' Av Afonso Pena n° 1*17 — Fone J14J0J2 •«"« UBERLAHDIA

Informou o deputado Francisco Rocha (MDB-RN) que,
& semelhança' do que ocorreu com a cebola, recentemen-
te, a safra dc feijão du Rio Grande do Norte está seria-
mente ameaçada por falta de preços, pois que ninguém
compra, ninguém vende, e os órgãos de abastecimento
não se manifestam.

Encaminhou, a propósito, apelo dos produtores de dl-
versas regiões daquele estado, dirigido ao ministro da
Agricultura e ao presidenie da Comissão de Financia-
mento da Produção, no sentido de que seja encontrada,
com urgência, uma solução para o grave problema.

Administração
de Imóveis

cmpific
IMÓVEIS LTDA.
A». Cipriano IK'I Favero. 104 — Fone 234-8811
Newton Villela Andrade Creci 2363 '

,ÍU»_rt oUrt ln_rtt1«J«..U-uu<AlJt ^ULHVtli-C*Oò O
JtXUÜUfcL h aUmINÍSIRaCAO üfc SBUS I-
vlOVfcli. tNtAKRüGAMO-NOS DO PAÜA-
viErJlO OOt» IMPOSTOS, TAXAS E DOS RB-
íAROS SEM QUAISQUER DESPESAS.
:.Rli£RlO — UA0A>i/Atv-*O *> íjAM*MT!A

cui ¦.r-wvir.T

Cale SCARAHO
0 sabor do melhor café

DO SUL DE MINAS PARA O
BOM PALADAR DO TRIÂNGULO

Av. Cenário Alvim, 1970 «-Fone: 234-3768
UBERLÂNDIA — MINAS

Crédito agropecuário

NOVA SISÉíATíCA MFISCA1IZAÇÃ0

O deputado Osvaldo Buskcl (MDB-PR) registrou como
positiva a nova sistemática de fiscalização da qualidade
dos produtos agropecuários a ser implantada, bem como
as profundas modificações que se pretende para a estru
tura do Ministério da Agricultura.

A perfeita conceituação da inspeção, a nível industrial
c de fiscalização, a ocorrer durante a comercialização, foi
apontada como um fato racionalizador do serviço, que
permitirá a suplantação das dificuldades que se encon-
tram. atualmente para permitir que um maior número
de brasileiros tenha acesso a alimentos de boa quallda
de. 

'¦.

Encontro cem o ministro da Fazenda. Mário Henrique
¦ Simonsen, para adoção de providências relativas ao cré-

dito agropecuário, foi relatado pelo deputado Cardoso
de Almeida (ARENA-SP). O parlamentar citou sugestão
formulada pelo representante da Comissão de Agricul-
tura, deputado Humberto Souto, no sentido de que tos-
se concedido financiamento de matrizes bovinas para.
que o criador possa continuar em sua atividade.

Segundo Cardoso de Almeida, o ministro da Fazenda
queixou-se da falta de recursos para extensão das medi-
das protelatótias nos débitos agrícolas aos agricultores

. goianos vitimados pela seca que também assolou o Para-
ná, São Paulo e outros listados. Deu-nos, entretanto, o
ministro, grande esperança quanto ao financiamento de
matrizes e de fertilizantes e inseticidas', afirmou o par-
lamentar, .;.¦"' ...

LENTES DE RESINAS DEGRADÊE COM
GRAU — LENTES BIFOCAIS VARILUX

Joiadada Ótica
ARMAÇÕES
Av. Afonso Pena, 284 -
Rua Carmo Gifoni, 48 -

Uberlândia

NACIONAIS E IMPORTADAS

Fone: 234-3888 .
Fone: 234J845

Minas

ANUNCIE NOS CLASSIFICADOS DE

J-0 TRIÂNGULO"
3f!.;. Leia na página 4 5!;

MINISTRO
O deputado Valter Silva

(MDB-RJ) continuou ali-
nhando exemplos para cri-
ticar o ministro do Fia-
nejamento pela queda da
industrialização, principal-
mente das multinacionais,
especialmente a de automó-
veis.

Enquanto Isso, apesar de
créditos substanciais para
setores produtivos da eco-
nomia, como a agricultura
os grandes produtores são
quase sempre os maiores
beneficiários, em prejuízo,
é claro, do pequeno e mé-
dio agricultor, impedindo
de mecanizar suas lavouras
e continuando a pagar os
mais altos juros cobrados
pelos empréstimos agríco-
Ias.

Ml APJKMORA
ESTATÍSTICAS
AGROPECUÁRIAS

Procedentes de Belo Ho-
rizonte, encontram-se em
Uberlândia, Dr. Antônio Ba
tista da Silva — Delegado
Adjunto do IBGE cm Mi-
nas Gerais, Dr. Paulo Au-
gusto Gonçalves — Chefe
do Serviço de Lcvantamen-
tos Agropecuários da Dele-
gacla do IBGE, Prof. Osias
Borges Profeta — Assis;
tente da Delegacia do IB-
GE e Dr. Luiz Pimentel A-
morclli — Técnico do Mi-
nistério da Agricultura.

Eles vêm para uma Beü-
nião de Trabalho de Aper-
fcicoamènto das Técnicas
de Levantamento Sistemáti
co da Produção Agrícola
nesta região. A reunião te-
rá inicio às 8 horas do dia
29, no Auditório do INPS.

Além dos ilustres visi-
tantes estarão presentes o
Senhor José Maria da Cos-
ta — Assistente da Dele-
gacla do IBGE no Triângu-
lo Mineiro, bem como to-
dos os Chefes das 11 Agên

. das respectivas, e, ainda,
os Membros de Comissões'Regionais de Estatísticas A
gropecuárias, destacando-
se o Dr. José Hamilton Ra-

. malho — Supervisor Seccio
'nal da EMATER. -.

IP-sr
Manai» ffll
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O TMA!Wn?tO —

TERCASfl Imobiliária
Rua ian.os Dumo-n. òl4 ~- fones: 234-4523 - 234-6732
ÍHr-rlüiiiH.t — OitiiM li.:

Vends de Casas; —
- de ''..•, tlc 1978

II.MIIRO LIDICB — llua Duque 'I, ' ,«i.u — Ollma
rastdeucll c 4 ql», com armArli, ci..,, tido — eottln»-
(Im, 1 «ala», pl«,i nrtlillo, 2 bunii "-iragem poro
4 carro», dep. empregada — l.rjOO.Oui.ou.

ALTAMIRA — Ilu„ T„l,la« Inicio — Otlma coao eom
•mplfl sala, COpa, co-tlnha «ul., 3 qtinrtos, sendo 1
•ull, ilep. emprrg. garagem — 1.000.000,00,

BAintlt) OPERÁRIO — Rua Golatuba — Cai» aaml-
ni,v„ c| 2 quarto», tala, peç. copa, cotlnh», bate ao-
brado — tr$ S.Vl.triKl.iiu.

BAIRRO MARTINS — Ru» Eduardo Marquei — O-
tinia rrttf-i rnm 'I qunrtoi, 2 salas. nina. nufnha, rn-
nho «orlai e ilcp. empregada — Crt 830.000.00.

BAIRRO MARTINS — Av. Joio Peito» — 2 bnai crt-
«ii« rom 3 quartoa a drmala dependénd»». entrada
lirlcprtnrtfnfit tafffBO mfilfndo 12 X 44.
Cri SSii tinn.im,

IIAIHIIO MAKTtXi — Rua P«dr» Feijó — Conjunto
de 3 caia» eargllotelo, 2 nuarto», sala, copa, cotlnha,
liaiilio «orial, em turno medindo 10x30 — CrJ ....
700. «10.00.
¦TNTHO — Av Prln'»»» 1«»N>I — I eu»» » um b«u>
neto. ire* do terreno medindo 718 mt» 2 — Cri ....
7IVi.000,00.

RAIHRO OSVALDO — Av. Ettralt do Sul — ritlm»
lYsluencla, «cabnniento d» Ia, com garagem p| 2 car-
m», atpt-mlre. mU». copa. cozinha, 3 quartoa, sendo
2 cl Armário t«,ilt,>). banho iodai, dep da empr» ¦>.
da rnniDletl — Cri 830.000,00.

, »-¦'¦ 11:, i — Ru» Eduardo da Oliveira — lio* ca-
t» com ,i„ i,-„. «ala. copa-eoxlnh* ampla, 3 quarto*
nntfcaO,,». banheiro iodai • mal» outra cata no»
funiln», tnitepcndenlc com »»l», 2 quarto», banheiro,
awhu. ¦alacopa-ccalnha. ire* d* »ervlço 
CrS 880.000,00.

IIATmtO BRASII. — Av. Ter«tln» — Boa co«a
tllo habltad*. com abri**, «nla, eop», cotlnha, 3 quar-
KM „.,,»•.!.,« btnhelro «oclal * de «mpragod*.
Cr3 480 000,00.

BAIRRO PSia, ROOSEVELT — Otlmo loe«l. eu»
nova C| a qis. slntecndnt, mia, copa.cozlnha. banho
•orltl * ire» de lervlço — 180.000,00 — (ActlUt»
flBunclamcnto).
BAIRRO TIIIKRY — Cua nova, tljollnho i vlata, c|
tala, cio», cozinha, plio vltrlflcado. 3 quarto*, irea
«Ml .rrrlç,. — Crt 300.000,00. (Aceita»» llnancl»-
mento).

BAIRRO TABAJARA — Av. Prlnèu* babel — Cu*
com 3 quartos, sala, copa, co&lnha, 1 suite e banho
incuti e MAIS um cômodo comercial anexo e UM
APARTAMENTO .- 3 quarto» r .,n„ todo» orpeto-
ao», oanno (nelal. cotlnha, «le. — CrS 1.(100.000,00
— (Aceita >o ttrrenui como parte de pagam*nto).

APARTAMINTO IM OELO HORIZONTI — Ru» da
(Bahia — tala. 2 quartos, coilnha, banho social, quer*
i • » banho de empregada — Crf 400 OtKJ.OO — (Ven--
de ou troca).

BAIRRO OSVALDO — Rua Alfredo Jüilo — Boa ca-
•a nova com abrigo, tala, tuu», cnzlnh*, 3 quarto»,
»or.il„ l aulte, banho do emism.iida.

BAIfinO OSVALDO — Ru» Luli Dell» Pcnn» — Boa
eHJn om Iiist; de acabamento, com aala, copa-cozinha
Cllipl.s. 1 quarto». K-ndo 1 mito, banho soclol a OU-
TUA (ma com «nla, 1 q-.iano — cep* — cotlnha, a-
rea. toda» iie Itínte, em teitcnu inujindu 24 x 18 —
CrS Wl 000.u0.

flAIltltO TIllERY — Av. Noruena — Bot ea»o, eilllo
Colonial, com alirli;,,. aala, copa coilnha. 3 quarto*,
bunlw «oclal otulcjado até o teto. — Cr) 370.000,00.

D. ALTAMIRA — R Sout» Costa, '44 — Apto. 102
— 3 ql*.. »uia. 2 banheiros, cupa-cozlnha, quarto dc
eni.iregaUa — CrS 4.00O.0O.

CENTRO — Edf. BEMGE, Apto. 1.702 — 3 qt*. c|
armários, sala, copo. coz., e| armário, banheiro c| boa.
,l,-i»,i. ile empregada, cortinas — CrJ 5.000,00.

CENTRO — R. Portugal, 55 apto. 03 — 3 qto», icndo
ci armários, jiula copa. cozinha, deps. dc empregada
completas e (.tiragem — Cr$ 5.300,00.

CENTRO — R Johen Ctmelro, 815 — 3 qtt, »en-
do 2 c| armirlo», sala. copa. coilnha. 2 WC, 2 qt*.de empregada, garagem — CrJ 8.000,00.
CENTRO — R Santo» Dumont, 348 — Casa p[ escri.
tório — Jardim, 4 Mias, eopa, cotlnha, 3 banheiro»,
CrJ 8.000,00.

CENTRO — R. Artur Bernardes 18. (Praça do LIba-
no) — Fina residência em centro de grande terreno,
com Jardim, garage pi 2 carros. 2 tolos. 4 quarto». 2
copo», 2 escritório» ,- louio, 2 banheiro» colorido* In-
temos, ainpln cozinha, quarto c banheiro pf emprega-
da ii-.iii.), ,„..„, de '60 m2). Aluguel — 12.000,00.

Aluguel

II. MARTINS — R. l*a.lro Ftljó n. 321 — armatem
c| irea de 1)7 m2 • W.C.

n. MARTINS - R. Pailr* Ftljó a, 311 — armazém
c| irea de 0» m2 o WC,

D MARTINS — R. Artur Demorde» n. I » — »r-
maióm n»» proximidade» d» Rodoviária c| 60 m2 •
W.C.

R. RRASIL — Av. Florlano Peliato n. 3828 — »r
mutém c| .100 m3, pédlrelto 3,3 m2.

Aparlamenfos à Venda

BAIRRO GENERAL OZORIO — Rua Souza Coita —
Apartamento térreo, com garagem, sala, copa-cozl--nha, 3 quarto», banho social e de empregado. Trons-ferc-se lin.m, i.i.n, t,t„ CEF — CrJ 280.000.00 — pres-taçio mensal de CrS S.880.00 — Reemolbobo CrJ140.000,00 ej Inrilldudc» — Preço CtJ 420.000,00.

BAIRRO GEN. W.IRIO — Ru* Souza Coita — Bomapartamento com mia, 3 quartos, sendo 2 com arma-rio, cortinado»: «.« carpetados, copa-cozinha. Arca de•ervlço. banho sm-lal e de empregada, garagem.Tronsteres* «aldo rinanciado CrJ 320.000.00, presta-eio mensal de Cri 3.680.00. Recmbobo de CrJ ...80.000,00

Venda de Terrenos —

BAIRRO OSVALDO — Av. Araguari — Otlmo lote,
medindo 34x00 (3.060 m2) — CrJ 1.300,00,00.
BAIBRO D. ZULMIRA — 10 lote* eom frente paralt,i„ MolIbldCnlo e Vautulo — cada lote de 12x30 —
CrJ 200 000,00.

Bairro Tabajua, rua Coelho Neto. lote da lthoH ....
CrJ 200.000.00.
CENTRO — ttua Augütto 0»«r — Otlmo lota d*
1"J t 33 — tr* 100 uou,(iD
ALTAMIRA — Av. Liberdade — prox. av. Mcomede*
A. Santo» — Lote de 23x40 — CrJ aflo.000,00.
BAIRRO SANTA MARIA — Ra* Joio XXTJI — (aafaLtol — 2 lotai» Juato*. medindo 10x38 — cada: Crt ..200.000,00.

BAIRRO PRES. ROOSEVELT — Bua 53, lote d*
13 X 40, eom água, luz, esgoto — Cl- l(W.000.00.

BAIRRO PRES. ROOSEVELT — Av. Argentina, 1»
te de in X 2» — CrJ 100.000,00.

Venda de Imóveis Rurais —

SITIO — Art» de 10 alqueire*, cerrado vermelho, 2
cataa antlsa», nascente, .listando 38 km», nu prexl-mldodes do aifalto — CrJ 300.000,00. Estuda sc c-,n-
dic.es de ptgamonto.
ÁREA de 13 alqueire», nascente, parte cultura, mar-
geamlo Rodovia Uberlindia — Prata — CrJ 400.000,00

ÁRIA DI 21 ttquelrtt, mtrgrando Rodovia Uber.
Undl» Pr.ta, dlitondo 21 «ms. — Prece por alquelra
CrJ 20.000.00.

SITIO — Ótima propriedade com 8 alqueire*, ter-
ro mauapé, reco d'agua, nascente, boa lede com
ótima» dependência», lux elétrica, curral, pomar, 8

pastos divididos, formados em capim brachlnna,
colonlnho, Juagui, .lutando IS km*. — CrJ ....
800.000,00.

' II '.,.!)'. CIVIRSAS PROfRIlDADIS IM COIAS, A BOM PR8ÇO I CONDIÇÕES Dl PAGAMÍNTO".

ADVOGADOS

DR. APARECIDO PLMENTEL DE ULHÔA

DR. V1CT0R HUGO MACHADO DA
SILVEIRA

ADVOCACIA IM GERAL

Av. Florlano Peixoto, Ui — Con|. 4
Edifício Avellna Moreira

Fones: 234-5559 — 234-419»
Ub.rl.odia — Min»»

DR. JOSÉ APARECIDO MARTINS
ADVOCACIA IM URAL

Rua Cruzeiro do» Peixoto* 377 (Estldio Juea Ribeiro)
Fon*t ÍJ4-M11 ¦

UbarllndU — Mina*

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
OTONI TORRES
MARINA RIBEIRO TORRES
OTONITI TORRES
RUBENS RODRIGUES DE PAULA
ANTÔNIO SEVERINO MUNJZ
ARNALDO COSTA

ADVOCACIA EM OERAL NA CIDADE 1 REOIAO

Fonn: 234-7254 — "04-5237 — 234-12M
Rua Ouooe da Catla», 299 — »/ 1 a 6 — Ubarllndl*

Dra. Maria Clara da Silva
— ODONTOLOG A —

C.P.P. 070386D7S — C.B.D. 1801
TRATAMENTO CLINICO DAS GENGIVAS —

PONTEC MOVEIS — DENTADURAS —
ENCBUSTAÇOES

Av. Florl.no P.I»oto, 3M • Sala* 205 ,* 301
FONES: 2348881 • 2348548

Idlfldo AveUna Moreira — UberlindleJIQ

» :'
HOSPITAL STA. TEREZMHA

SOB NOVA DIREÇÃO
RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 264

FONES: G.ra': 234-8840 — 234JTJ7**

CORPO CLINICO
DRA. AMILIA REZENDE ROCHA
Ginecologia — Obstetrícia
DR. CELSO DE FREITAS PEDROSA

: Clrural» PHstlea
DR. CONSTANTINO DIAS DA SILVA
Ciorrlnolarlngologla
DR. EOELWEIS TEIXEIRA JONIOR
Pediatria
DR. EDSON ABRAO
Cirurgia Pllstlca
DR. FNNIO AVELAR NAVES
Labora.ótlo de Anilltn Clinica*
DR. FRANCISCO VIEIRA DA MOTA
Cirurgia Geral
DR. JAOER LINHARES
Clfnka Médica

I DR. JOSÉ CARLOS DE ARAOJO BESSA
Anglologia — Cirurgia V»»cul»r
DR. LUIZ HUMBERTO SANCriES
Anglologia — Cirurgia Vascular
DR. MILTON OLYMPIO SOARES
Cardiologia — Clinica Midlca
DR. NICOLAU DEMÊTRIO JOROI
Olnecologla — Obttetrlda
DR. OSCAR] ALVIM BRUNO
Pediatria — Clrurgl* Padlitrlc»
DR. PAULO ROBERTO SALOMÃO
Cirurgia Geral
DR. RENY CURY

> Glnacologl* — Obttetrlda
. OR. ROFLES CICILIO

Trawtiatalogi* — Ortoparfia
DR. UBALDO NAVES DE LIMA
AnMtatlologla

ATENDIMENTO COM PLANTÃO PERMANENTE
- PRONTO SOCORRO — 24 HORAS POR DIA

ATENDE-SE PELO INPS E UNIMED

MONA. fKn

..I. li-L 

íiRQOSIfl
m pisos
W PAREDES
ffl RSCADAS
W PIAS
M TODOS OS TAMANHOS *
M SUBSTITUIÇÃO DF. PEDRAS DANIOCADAS
W ASSISTÊNCIA TOTAL
83 E MAIS: LAGOA SANTA

SANTISTA
PAUVERA
SAPaAO
PMNO--OLIS'ETC.

Rua Olavo Bilac 371 (Bairro Tabajara) - Fone: 234-3W9 -Uberlândia

==B=9 ¦

-BRUTA E SERRADA-

*————&——_______m——fai_

FACILIDADES DE 
|

PAGAMENTO ; |

klJSJSJ casa das -

-90MOO>rO-JIACA*>AltEKrO ,

-MG.

flulolântiia Ltda.
. PEÇAS MERCEDES BENZ
FORD.. «CHEVROLET . JEEP

VOLftSWAGEN E FNM
AvcaJda Afomso Pena, 22»

Tah: 7111H4 . 234-4119
UBERLÂNDIA ~- RUÍNAS «aERAB

ISO CIMEnlIi
TUDO MRA SUA CONnMIÇiO

FlnaoclamanU »r»S>fle «W II «ie»*«.

' Av. Ess£tflitrrs Maiz, 1.151
Fone: 274-5329 -Uberlândia - M6.

..»-.-»...«»»,^.--..

¦ --;:

]<l !Cf JiTIQi

>!-.-

táírâíT
manavttK

Av Cipriano Del Fávero. 104 • Foae: 234-881Í
NEWTON VnXlâLA DE AaNTJRjam •'' ' -

UEC NO CRECI — 23*3

ALU&ÀM-SE 1
APABIAÍfflnOS

.B. Artur Bernarde* 1.438, B. Martins, em prédio novo
cl 2 ato», 1 suite, demaii deoendt-, Inclusive de em-
pregada -«v-WW»

CASAS
R. CeL Severiano 880, 2 tala*, 2 qtoa, 1 "rui**, copa,
demais dep», abrigo p| 2 carros e uma garagem —
preco à combinar.

R. Javari, 67, Centro, c| 3 qtoa, tala, copa«n., gara-
gem, pto. de empreg., grande irea livre 5.000j50

B. Teixeira Santana 197, centro, c| 2 qto». 1 tulte,
abrigo p| carro, dental* dep», c| telefone 8.500,00

Pee. Ladárlo Tebtelra n. 2 — Jardim Altamlra, com
3 qto», 2 salas, coz, deps. empreg., grande quintal,
entrada p| caro* 7JW0J1O

R. Quintino Bocaiúva 248, entre av. Joio Pinheiro e
av. Afonso Pena, c| 3 qto», tala, copa, cot, banho,
dops. empreg. goregem 7J00,J)0

Praço Nlcolau Feres, B. MtrUnt, 3 quarto», sala, co-
Pa grande, cox, banho, lavanderia, abrigo p| corro,
deps. de empregada, grande quintal 8.000,00

r. Silviano Brandão 169, Centro, em baixo: 2 sala»,
1 qto, 1 banho, coz. em cima: 3 qto», tala, banho,
no* fundos: dep». empreg. .... ..IISOOjTO

Av. Afonso Pena 768, c| 2 «alas, 3 qtos, eop*» cor.,
banho, demais deps, gde. quintal, próprla-pl eicritó-
rio comerd"d, prox. ao B. do Brasil — * ILOOO.OO

Av. Getúlio Vargas, Centro, c| 3 qtos, 1 suite, 2 ta-
Ias, demais deps, inclusive de empregada, garagem
p| 3 carros, carpete*, armários embuti, arconcUdona-
do, churrasqueira, construção moderna 13.000.00

Av. Joio Pinheiro 278, 2 tala*, copa, em ixuelojo «té
teto, 2 qtso, 1 suite, todos carpetados, 2 banhos,

demais deps, abrigo pj carro. No* fundos: 2 qtot.
banho H.OOOflO

CÔMODOS COMERCIAIS
armazém novo c| escritório et sanitários, medindo

10x30. e 2 terreno» anexos, 1 de 10x30 e outro de
15x40, na av. Fl. Peixoto, 3328 — à combinar. .

Av. St*. Terezinho — B. Brasil, armazém e[ 1878 m2,
construçio nova, varias portas,.sanitários mate. e
fem, padrão Cemlg, baixa e alta tensão, rua asfalta-
da, prox a rodovia, próprio p| empresa de transpor-
tes ou firmas de grande porte —i preco. A ce-nhlnar.
do»- separadamente —a combinar. -

Av. Afonso Pena 248, Ed. Válentln», Centro, grande
cômodo comercial, medindo 270 ms2, próprio .par»
Banco, empresa financeira ou firma de grande porte

a combinar. . as-,'"

H. Artur Bernardes 1.438, 3 cômodo* comerdal, em -
jwedio novo, prox a Estação Rodoviária 2.000,001 -

i 2800,00.

! RaJBoiatub*, a 10 metro* da av. Cesitio Alvlm, ótimo
cômodo paro deppsito ' - . -¦' 41O0Ú.00
R. Arlindo Teixeira 290, cômodo de 8Jx7Ji, novo e|
a frente toda em porto» de vidro, 2 vltraux ovai*,
conotrutão moderna, próprio p| boutique, tolio de
cibeleirelra ou escritório 4M0JW

Av. Florlano Peixoto ,esq. c| R. Itumbiara, cômodo c|
65 m2, ponto de alto movimento comerdal, prox ao
Bemge e Cine Capri 7.000,00

Av. Araguari, B. Osvaldo — 2 armazena de 11,5x27,
irea útil 310 mts2, cobertura metálica 10.000.0 cada
Av. Vasconcelos Costa 65, armtzm c| 1L30 de fren-
te por 24 dè fundos, terreno anexo de 12x24, antigo
sede do Rovodiario Colai 8.000fl0

Veiien—se
CASAS

R. Johen Ctrnelro, B. Lidlce, semi-nova, eorittruçio
de primeira, ei 2 qts, 1 suite, banheiro socbú, entox.
me sala de visitas, grande cepa-coz, I apto, dep».
de empreg. e grande quintal — fadlltate ptrt* do
pagamento. Ótimo negódo para quem deteja re*I-
mente comprar tua residôncla em ponto privilegiado.
Bua Joaé Tomaz Betende, B. Osvaldo, 1 tno da cota-
truçio — li ecimodor, lnclmive ura wnaai.'i»i _ bo*
fundos construçio c| 5 *-*"«H»rt

R. Itojubi, prox ao Superbom, leml-urra,
eom 2 qtt, 1 tulte, «rmario ezrttmt. aala».
Nós fundos um «apto.
Rua 3, prox i Engenharia, casa nov«, com tala, «rz,

qíót, carpetados. banheiro, lav-aSderio. garagem e[
outro cômodo, grades, tírreno que permit* cratro cotn-
trução 320.000,00

8. Tapajós, Engenhar!», c| I qto», nla, e»»r«, grond*cot, banho, garage e abrigo p| carro, azulejo afi o ta-to. viot pi «rmariot — nov*. nio tem Hnimlmln
to — 150 m2 de área cemttrttiela, em terreno de 12x
31 — «celtMe taareno «té ID.800,00 — faerHtMe
parta até 80 dio* eop.OjIOa»

Ar. Princea Izabel, prox ao Sripertom, d 8 -jr/ri,
tala, 2 copai, 2 banho» e dtpa p| ertroreg, «struemSW.000,00. financiados — permiti»«ii ——mito,
Prettoçôe» de ítOUfia muSS^.

R. Rodolfo Conta, Jardim Altamlra, c| 2 qto*, loul-
te, tolo de ettar, tala d* Jantar, Iovabo, cot, dep*.
empreg, arm*. embut», «brigo p| carro. No* fun-
do* 1 apto, com 2 «t*. e buiho, cenitieviu d>^ arra* -

5.000.00, Cntncitdo» prestacioet * 7.000,00 ,i.2oo,ooojio. , ¦-; : -A >t.

TBWHÜS
R. Felltterto Carrejo, prox i Av. ftint-aza Izakel,toribó-sun- ótimo P| ttmai t^atT ^T.
R. Toeantin», B. Tab*J«r*», Hxlí — 83 de t
40 de antro, (próprio P»r* uma croade i
At. Gotinl*, a 0»»aldo, temo* vário, i
frente p| av. Goilnla e ma* I
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ttlTALDÉ PRIMEIRA E SEGUKDA PRAÇA¦mr^.»immm
3o Cartório Civcfia.-'a Comarca de Uberlândia. MG.
Dr. ERNANE FIDELIS DOS SANTOS, Juiz de Direito
do.3a, Vara. Ação: EXECUÇÃO. Exequente: ELMO
SIEES-ALVES-DA SILVA. Executado: VALDO A,
CUIAR MARQUEZ. O Ofidal de Justiça, servindo
de Porteiro, à porta do Fórum local, levjrá a PB'-
MEIRA PRAÇA' no dia DEZOITO (18) do mes de SE-
TEMBRO do corrente ano, às 13:30 horas, no maior
lanço' acima da avaliação; é, não havendo licitante,
IeVari a "JEGüNDA PRAÇA no dia VINTE É NOVE
(29) do mesmo mes, local e hora supra, a quem maior
lanço oferecer os seguintes bens penhoradosr — "1/3
(Um terço) da SUA propriedade do imóvel situado
nesta ddade e localizado i Av. Afonso Peno n. 1.205,
Bairro Operário, constituído de uma casa de morada,
construída de tijolos, coberta de telhas francesas,
com cinco (5) cômodos, e uma Instalação sanitária.
forrados, piso em taco e mosaico, janelas vitrosádás
e, teu respectivo terreno, medindo 8,00 (oito) metros
de frente e fundos; por 20,00 (vinte) metros nas late
rats, confrontando com a dita Avenida pela frente;
Antônio Luiz Pereira, Tubal Vilela da Silva ou seus
sucessores e por quem mais de direito .oelo* lados
e fundos; — imóvel este havido pela esposa do Exe-
cutado, dona Maria-Jf^ »¦>•-. Onsra Marq'">7, 00*" r~-
critura pública de doação, transcrita no Registro de
Imóveis foca], *ob n. l«L3uã, no livro i-tF, avoiuuto a
parte ideal por Cr$ 100.000no (CEM 1HTL CRUZEI-
ROS). "Constando crimn USUFnt"nií,,T» *- réfe-
rido imóvel a Sra. ALVA-4IBA GONDttl COSTA, bra-
tilelr», casado, do lor. residente nesta ddade, i Bua
Coronel Antônio Alves, 594. Ficando, pelo presente
Edita;, INTIMADOS o Executado VALDO AGUIAR
MARQUEZ é sua mulher Da. MARIA JOSIÍ DA rns.
TA MARQUEZ, da referida praça. E, para p* devi-
dos fins, expediu-se o piesente Edital, o qual uevera
ser afixado e publicado na forma da lei Dado e dsr-
todo nesta ddade e Comarca de Uberlândia, Estado
de Minas Gerais, aos vinte e seis dias do mês de ju-nho dé mil novecentos e setenta e oito (26.06.1978).
O Juiz de Direito. (Ernane Fidelis dos Santos). Es-
crevehfe Juramentada, (Joana Batista Marfins).

AHIJTEIKIAl SWDKAL
DEÜBERIAKD3A--CASÜ

Foi realizada no dia 19 de junho de 1.978, confor-
me Edital publicado no Jornal O Triângulo no dia
18 de Maio de 1.978; uma Assembléia Geral Ordino-
ria is 19 (dezenove) horas para eleger a nova Dire-
toria. .

Por falta de "quorum" em primeira e segunda
convocação nas eleições do dia 19 (dezenove) de Ju-
nho de 1.978, a Assembléia será realizada no dia 03
(tret) de Julho de 1.078 (hum mil, novecentos e aeten-
to e oito) em terceira convocação.

Uberlindia, 27 de Junho de 1-978.
JOSUÉ FRANCISCO REGES — PRESIDENT5

JUÍZO DE DIREITO DA SECUNDA VARA DA CO-
A*ARCA DE UBERLÂNDIA, ESTADO DE MINAS
CERAIS. ' ¦

EDIIAL DE CITAÇÃO-PRAZO 20 DIAS
O Doutor Sebastião Llnt», Juiz de Direito d* Se-
gxnda Vara da Comarca "** Uberlindia, Estada d.
Minas Gerais, na forma da Lei, **e.

FAZ SABER aos nue deste conhecimento tiverem,
expedido nos autos de n. 11.635. de Execução, em
que é exequente: ROTINA ADMINISTRAÇÕES E
CONSTRUÇOES-LTOA, e executados: CARLOS VH3I

. RA DIAS e JOÃO DIAS DA SILVA, que cita os exe-
, cutados, ora em lugar ignorado para, em 20 (vinte)

, dias contados da publicação deste no órgão Ofidal
do Estado, e nas 24,00 horas subsequentes, pagarem
a divida assumida com a autora, na quantia de Cr$
10.600.00 (dez mil e seltcenUis cruzeiros), concer-
nerite ã. duas (02) Notas Promissórias de Cr$ .-.
5.300.00 cada uma. vencidas em 30101 e 05102178. mói»
CrS 360,00 (trezentos e sessenta cruzeiros) de des-
pesas de protesto;- custas, juros e honorários .na base
de 20% sobre ó valor H.i rqndenacno TiaHa a n><*
sencio dos devedores foi feito, o arresto dc bens per-
tendentes * XSÃ.O DÍÁS T)A ÉtÇÓVA. o»» t^tnrfnr»"»-
do an penhor* da qual fica, também, desde já intl-
mado para oferecer os embargos legais, caso queira,
dentro .de 19 (dez) dias, cujos bens não constantes
dá Matriculo ri. 2.442. do 1» Registro Imobiliário da
Comarca é que se encontram financiados o Baaco de
Crédito Real de Mino» Gerais S|A, em primeiro grau,
com .vencimento' em 11)10183, conforme' inscrição n.
1.703, Livro 9-A, compondo, o imóvel rural, neste
município, ná Fazenda denominada'"Capão da Ri-
pa", com todas as benfeitorias, em unia gleba' de ter-
ras contendo 4 alqueires e 52 litros de cultura de
mato seco e 24 alqueires e 12 litros de campos de
chapadão. com as-slivisas e confrontações constantes
da referida Matricula . As presentes citação e Intl-
macio prevalecem, taunhám, nas pessoas das esposas
dos executados, tudo até final julgamento. Para
que não se alegue ignorância ,expedlu-se o presente
edital a ser publicado em forma leeol. DADO E
PASSADO nesta cidade de Uberlândia, Estado de
Minas Gerais, aos vinte e um (21) dias do mês de
Junho (06) de mil novecentos e setenta e oito (1978).
Eu, (José Costa dé Oliveira), Escrivão, quê o dali-
lôgraféi. \

SEBASTIÃO LINTZ '
Juiz de Direito da 2a. Vara

/Si-" SÜÉB

\±______

^ mmviÁsm 'imi^Bà.__\

Servindo Uberlândia e região com carregamentos diários de

SÃO WUUr- RIÕ DE JANEIRO
BELO HORIZONTE -RIBEIRÃO PRET0-FRANCA

ü ÜCDWIÁRIO CAÇULA S.A. MATRIZ: UBERLÂNDIA MG. w

^EWUKAssistência Autorizada

PECAS ORIGINAIS B
NAS MARCAS:

CCS — »Aot«rlídlo — Sanyè — National — tatm ¦
Philip» — Evudim — Samp — Talaoto — Orunrü* .

TaUfunkan.
AV. FLORIANO PEIXOTO, 1274

FONES: 2344784 — M4JJ5»»
UMRLANDIA — MO.

CASA DOS TUBOS
MATERIAIS HIDRÁULICOS EU GERAL

TUBOS E CONEXÕES DE P.V.C. E
GALVANIZADOS

VAZOS SANITÁRIOS EM GERAL

AV. FLORIANO PEIXOTO, 3383
FONES: 23<V0M9 — 234-1114

RETU-ICA UE MOTORES EM GERAL,

Vno» -te pét-** .

Mmnrra Mettetleg Be*m i baae *k {«Ma
Fones 234-3002 e 234-9144

R*. **uj«»*o -—Ata, mm — WiiMata*

Brecauto Peçasa,'

PEÇAS FARÃ TODOS Í*ÉIC*üXOS NAGONAIS
FONES: -I340I3Ò - 234.5804

AV. FLORIANO PliairrO, 1.877

Ò MAIOR GRUPO WDUSnóiAI, DO

BRASIL EM CA»ROCBRaVtS

Carrocerias MAMBR1KI TondineUi Lida.

Av. José Andraus Gaisani n. 12S (Cidade

.Industrial — Uberlândia*MG.

Fones: 234-3910 * 234-7208

PKÇOS DO MEBCADO
r ee-LABORAÇAO DA IMATIR

¦ELO HÒRBONTE — SAO PAULO

Arroz amarelão extra — saca 80! quilos: BH:
SP: 450,00" ¦— 470,00;
Arroz amarelão especial (Estados Centrais) — saéa
60 quilos: BH: SP: 480,00 — 470JW;
Feijão enxofre Jalo — saca 60 quilos: BH: 750,00 —
800,00; SP: 750,00 — 760,00;
Milho — saca 60 quilos: BH: 160,00 — 175,00; SP:
150,00 — 185,00; ¦_
Alho nadpnal — quilo: BH: SP: 17,00

ui», :
Batata eomum especial — tac* 60 quilo»: BH: 240,00

300,00; SP: 200,00 — 260,00;
«bola pera — saca 45 quilos: BH: 450,00 — 585,00;
•SPtSBOJJO — 400,00; •
Cenoura vermelha — caixa 22)30 quilos: BH: 130,00.

1.0,00 SP: 50,00 — 70,00;
Moranga — quilo: BH: 2al0 — 2,70: SP: 0,80 — 3,00;
Repolho — quilo: BB: 2,00 — 2a50-, SP: 0,47 — 1,63;
Tomate extra — caixa 22{29 quilos: BH: 140,00 —
150,00; SP: 70,00 — 90,00;
Banana caturra — quilo: BH: 2JJ6 — 2,86; SP: 1JB

*W8-,
Banana prata — quilo: BH: 5,71 —5,71; SP: .......
Laranja pera — caixa 28131 quilos: BH: 80,00 —

. 80UJ0; SR 45.00 — 50,00; i_-_£SL:jli
Ovo* de granja (Grande) — caixa de 30 dúzias: BH:
370,00 —. 390,00; SP: 345,00 — 345,00;
Frango de granja (Vivo) (Preço de Compro) — quilo:
BH: 1L00 — ílalO; BP: 11,00 — U^0;
Bovinos em pé (Boi Gordo) — arroba: BH: 300,00

320,00; SP: 310,00 — 310,00;
Suínos em pé (Porco Gordo) — arroba — BH: 255,00

26000; SP: 270,00 — 270,00;
;: Queijo Minas — quilo: BH: 45,00 — 50,00; SP: 40,00

44,00;'' 
Queijo; prato — quilo — BH: 56,00 — 89.00; SP: ..

* sojtn¦— sftofe.•"" ,

FIDÊUDÜbE LóÁJtfIDÁiMA

i O deputado Celso Barres (ARENA-PI) afirmou
qhe a ARENA, temendo o fracasso da candidatura
db general João Baptista Figueiredo, apelou para °
pfincípio da fidelidade partidária, criando uma si-
tuação em que não haverá veto mas homologação
e interesses subaltfcrnos a defender.

No entender do representante oposicionista, no
Colégio Eleitoral o parlamentar dcsvincula.se. doa
compromissos partidários, atingindo como eleitor e
obrigando-se apenas aos deveres de consciência ao
tempo em que a fidelidade partidária é exigência
política para se impor urna determinada disciplina,
uma norma de conduta partidária incompatível, em
princípio, com a condição de eleitor.

0U1NZE AMOS DEPAULO VI

Os quinze anos do vitorioso Pontificado do Papa
Paulo VI, transcorridos cmjpm e c-amemorados por.
dez mil turistas, no,Vaticano, foram saudados pelo 

'

deputado Francisco Ubardonl (MDB-SC), com vo-
Ks para que continue governando a nau de São

- Pedro por muitos anos.' Lembrou a palavra de Sua Santidade, «um an.
gustiantie apelo contra a corrida armamelitista, cha-
mando ã respon^bilidade ás grandes potências cu-
ja rivalidade arneaça a paz do mundo».

Dlase tarritéjrt que as p-rexKupações de Pauta VI
são as mesmas da crlalandade universal e concluiu
dizendo que esperava que soas palavras de adver-
tência colham frutos e que não termine os seus tuas-
sem que veja amaagrada a fjroscricâo da* armas.
¦fffÁ.itfriif i -

Ô -tmot ÜJoío .fttrado JV^

OBIrtaJUOrlA
CLUBE

Rua Santa. Dumont, S17 - (Maria do UberlIniB* Clu-
b* • Sal* 14 - Fon»: 2244*24 • Uberlindia — Mina*

HO «A Kl 6*1', ¦

MASCULINO:
2*. a' ok feira» «at* 1/'
»s 22 hora»,

¦ uii n

FIMININOt
lá ata. Mrwt •**• ¦
», li hora».

Satadw: da» I ta li

S*una» teca • vap*r. duehu, natiistni, ripem» »

Piaalnjl». «ja* I 8* 12

ÍNECROLOGIPÍ
ÁUREA LÚCIA CAMPOS — Faleceu dia 22 nesta ci-
dade com 65 anos de idade, viúva do Sr. José Aveli-
no Campos. Deixa o filho Gaspar. O seu sepulta-
mento deu-te dia 22(às 17 horas, saindo o féretro da
rua Itãnhadu, 217, para o Cemitério São.Paulo.

JOSEÁNE ROSA SANTOS — Faleceu dia 23 nesta
ddade com 1 mes de idade, filha do Sr. José Oliveira
Souza Santos e da Sra. Celina Rosa dos Santos. O
seu sépultamento deu-se dia 23 lis 16 horas, saindo
o féretro do rua General Câmara, 255, porá o Cerol-
tério Municipal São Pedro.

JÓAO JACINTO DE SOUZA — Faleceu dia 24 nesta
cidade com 77 anos de idade, viúvo da Sra. Ánapoli-
na Glfonl. Deixa os filhos: Suaana e Lourdet. O seu
sépultamento deu-se dia 28 às 20 horas, saindo o fé-
retiro da rua Grande, 40, para o Cemitério Municipal
Sio Pedro.

DAN1ELA LIMEIRA — Faleceu dia 24 nesta cidade
com 11 dias de vida, filha do Sr. Antônio Limeira- e
da Sra. Potiro Soares Medeiros. O seu sepulfamen-
to deu-se dio 25 às 9 horas, saindo o féretro da ruo
Bahia, 2198, para o Cemitério Municipal São Paulo.

ANA R. DOS ANJOS — Faleceu dia 24 nesta cidade
com 81 anos de Idade, viuva do Sr. José Francisco
de Camargo. Deixa os filhos: Januário, Divina, AI-
vim, Antônio, José, Aurora, Marinha e José Antônio.
O seu corpo foi transladado para a cidade de Matu-
tina — MG, pelo Serviço de Luto Olavo Chaves. O
seu sépultamento deu-se dia 24 às 18 horas, saindo
o féretro de sua residência para o Cemitério' Munici-
pai de Matutina — MG.

SEBASTIANA BASILIA SILVA — Faleceu dia 24 nes
ta cidade com 37 anos de idade, casada com o Sr.
Laerdo Florlano da Silva. Deixo os filhos: Adelo-
mar. Ellamar, Elane e Heloísa. O seu corpo foi trans-
Iadado para a cidade de Tupaciguara — MG., pelo
Serviço de Luto Olavo Chaves. O seu sépultamento
deu-se dia 25 às 17 horas, saindo o féretro de sua
residência para d Cemitério Municipal de Tupaciguo-
ra —MG.

DARLÉY CARLOS Í)A SILVA — Faleceu dia 25 nes-
ta cidade com 1 mes de idade, filho do Sr. João Car-
los dá Silva c da Sra. Maria Aparecida da Silva. O

. seu sépultamento deu-se dia 26 às 9 horas, saindo o
: féretro da rua Duque de Caxias, 513, para o Comitê-
rio Munldpol São Paulo.

'ANDRÉ 
LUIZ DA SILVA — Faleceu dia 25 nesta d-

idade com 28 dias de vida, filho do Sr. Clarimundo
José dá Silva e da Sra. Shirlcne de Oliveira' Silva. O
seu sépultamento deu-se dia 26 às 14 horas, saindo
0 féretro da av. D, n. 605, para o Cemitério Munid'

I pai São Paulo. .

CÉLIA CECÍLIA BAIO DE OLIVEIRA — Faleceu dia
25 nesta ddade com 45 anos de Idade, casada com

.ò Sr. José Soares de Oliveira Filho. Deixa os filhos:
Elza, Osmar, Mauro, Mario Aparecida. Eleuza e José
Carlos. O seu sépultamento deu-se dia 26 às 15 ho-
ras, saindo o féretro da av. João Pessoa, 1088, para
o Cemitério Municipal São Pedro.

EVERSQN DANIEL DE ARAÚJO — Faleceu dia 25
netta ctdade com 9 dias de Idade, filho do Sr. Urlas
Joaé Teixeira e da Sra. Maria Atmrecida de ArmíK
O; seu tepidtamento deu-se dia .28 às 15 hora», saindo
o féretro da rua 46 n. 146, para o Cemitério Murdcl-
pai São Paulo.

MARIA VERÔNICA SILVA — Faleceu dia 28 nesta

cidade com 66 anos de Idade, casada com o Sr. Cio-
doveu Silva. O seu sépultamento deu-se dia 26 às >6
borás, saindo d féretro dá Ruo General Ozorló, 82,
para o Cemitério Municipal São Pedro.

JOSÉ HILÁRIO PACHECO — Faleceu dia 26 nesta
cidade com 51 anos de idade, casado com a Sra. Ma*
ria de Oliveira Pacheco. O seu corpo foi transia-
dado poro a cidade de Monte Carmelo — MG., pelo
Serviço de Luto Olavo Chaves. O seu sépultamento
deu-se dia 26 às 18 horas, saindo o féretro d» Pra-.
ça Getúlio Vargas, 222, para o Cemitério Municipal,
de Monte Carmelo — MG.

BECEM NASCIDO — Faleceu dia 26 nesta ddade,
flltio io Sr. José Luiz Lourenço e da Sra. Noemia
Guimarães Cabral. O seu sépultamento deu-se dia
26 às 11 horas, saindo o féretro do Velório Olavo
Chave», a rua Slhrláno Brandão, 72, para o Cemitério
Municipal São Paulo.

MARIA APARECIDA LOPES — Faleceu dia 26 nesta
cidade com 6 meses de idade, filha do Sr. Raymundo
Lopes da Silva e da Sra. Fraridsca Cândida dá SU--
va. O seu sépultamento deu-se dio 27 às 14 horas,
saindo o féretro da rua Carlos Gomes, 401, para o
Cemitério Municipal S. Paulo.,

VIRGÍLIO RODRIGUES MEDEIROS — Faleceu dia
26 nesta cidade eom 64 anos de idade, solteiro, filho
do Sr. Avelino Rodrigues Medeiros e da Sra. Tereza
Maria de Jesus. O seu sépultamento deu-se dia 27
às 17 horas, saindo o féretro da rua N. S. dos Passos,
234, para o Cemitério Municipal São Paulo.

CLARICE MARIA DÉ OLIVEIRA — Faleceu dia 27
nesta ddade com 20" dias de vida, filha da Sra. Ade-
llca Maria de Oliveira. O seu sépultamento deu-se
dia 28 às 15 horas, saindo o féretro da rua Brasil,
1.234, para o Cemitério Municipal São Paulo.

MARCOS CAETANO FERREIRA — Faleceu dla 27
nesta ddade cóm 1 hora de vida, filho do Sr..Ante-
nio Ferreira e da Sra. Maria Aparecida Ferreira. O
seu sépultamento deu-se dia 28 às 14 horas, saindo
o féretro d» rua Seringueira, 2, para o Cemitério
Municipal São Paulo.

Uma empresa criada èm TM.
Sob a dlrtcio da OLAVO CHAVES e LELIO

BIVlLACQIlA.

Velório própria — Plantio permanente — Atendi-:
m«nU f»l» INPS — Troniporte» em carros e»peéi»l»>
inoUreço»: Loja": Rua Silviano Brandia. 76 — Vele-
riu: Rua Silviano Brandi», 72 — Fortes:' 234.2205 —
234-9449.1

m Comércio Indústria
Trãfòrés Lfd-s.

PEÇAS CABA TRATORES E MAQCTNAS

DE TORI1APLENAGEM CATERPILLAR

At, Vat-eoweelw «ae*». 1944.A tíMíAtÊàMO;
TELt 234-MW5 — 234-UU — 2344931

ÓCULOS DE SOL E DE GRAU
LENTES DEGRADBE

ÓTICA IMPERIAL
LABORATÓRIO ESPECIALIZADO
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ttltál DÉ PRIMEIRA E SEGUNDA PRAÇA
«Mf»AZ0DíyiinE(2»)DlA$

3° Cartório CfrfTaJJ-ii Comarca de irberiândía. MG.
Dr. ERNANE FIDELIS DOS SANTOS, Juiz de Direito
da 3a. Vara. Ação: EXECUÇÃO. Exequente: ELMO
SIEES-ALVES-DA SILVA. Executado: VALDO A-
GUIAR MARQUEZ. O Oficial de Justiça, servindo
de FÒTteiro. à 'porta do Fórum local, levjrá a PB'-
MED3A PRAÇA* no dia DEZOITO (18) do mes de SE-
TEMBRO do corrente ano, às 13:30 horas, no maior
lanço acima da avaliação; e, não havendo licitante,
levará a SEGUNDA PRAÇA no dia VINTE É NOVE
(29) do mesmo mes. local e hora supra, a quem maior
lanço oferecer os seguintes bens penhoradosr — "1/3
(Um terço) da SUA propriedade do imóvel situado
nesta cidade e localizado i Av. Afonso Pena n. 1203,
Bairro-Operário, constituído de uma casa de morada,
construída, de tijolos, coberta de telhas francesas,
com cinco (5) cômodos, e uma Instalação sanitária,
forrados, piso em taco e mosaico, janelas vitrosadns
e, seu respectivo terreno, medindo 8,00 (oito) metros
de frente e fundos; por 20,00 (vinte) metros nas late
rata, confrontando com a dita Avenida pela frente;
Antônio Luiz Pereira, Tubal Vilela da Silva ou seus
sucessores e por quem mais de direito .pelos lados
e fundos; — imóvel este havido pela esposa do Exe-
cutado, dona filaria -ar** «>•» i>sta Marq«*7, otv p*.
crltura pública de doação, transcrita no Registro de
Imóveis focai, sob n. 14.30o, no livro s*F, avauaao a
parte ideal por CrS 100.000 no (CEU MIL CRUZEI-
ROS). "Constando crimn USUF>triTUí,,T» *i réfe-
rido imóvel a Sra. ALVAM.IRA GONDttl COSTA, bra-
sileira, casada, do lar. residente nesta cidade, à Rua
Coronel Antônio Alves, SM. Ficando, pelo presente
EdStaf, INTIMADOS o Executado VALDO AGUIAR
MARQUEZ e sua mulher Da. MARIA JOSfi DA rns.
TA MARQUEZ, da referida praça. E, para os devi-
dos fins, expedlu-se o piesente Edital, o qual oevera
ser afixado e publicado na forma da lei Dado e d?s-
sado nesta cidade e Comarca de Uberlândia, Estado
de Minas Gerais, aos vinte e seis dias do mês de ju-
nho dé mil novecentos e setenta e oito (26.06.1978).
O Juiz de Direito. (Ernane Fidelis dos Santos). Es-
crevehte Juramentada, (Joana Batista Marfins).

IQMUrl.aADt AHIJÍHKIAL SNDKAL
Dt ÜBElítAMKA - C A S ü

Foi realizada no dia 19 de junho de 1.978, confor-
me Edital publicado no Jornal O Triângulo no dia
18 de Maio dc 1.978; uma Assembléia Geral Ordiná-
ria às 19 (dezenove) horas para eleger a nova Dire-
(oriav . ;

Por falta de "quorum" em primeira e segunda
convocação nas eleições do dia 19 (dezenove) de Ju-
nho de 1.978, a Assembléia será realizada no dia 03
(trea) de Julho de 1478 (hum mil, novecentos e aeten-
ta e oito) em terceira convocação'.

Uberlândia. 27 de Junho de 1-978.
JOSUÉ FRANCISCO REGES — PRESTDENT5

[ iiíp iijg;
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REITHCA DK MOTORES EM GERAL

..;-. .etíVt-tíí .^lraW"^ff"'»>rTTrW

Mwintia Mercadcs Bcsn i b»*e * I
Fone». 234-3002 • 2344144

Re. ateio' BtmiilB, M* — OI ilNeV

Brecauto Peças
PEÇAS FARÁ TODOS TOICTJLOS NACIONAIS

FONES: ÍJMIJÒ — 214.5604
AV. FLORIANO PWOaTTO, 1.477

P8IÇ0S DO MEBCADO
r COLABORAÇÃO DA RMATRR

¦ELO IxÓRBOÍITE — SAO PAULO

Arroz amarelão extra — saca 60 quilos: BH:
SP:450,00' ¦'— 470,00;
Arroz amarelão especial (Estados Centrais) — saca
60 quilos: BH: SP: 480,00 — 470.00;
Feijão enxofre jalo — aaca 60 quilos: BH: 750,00 —
800,00; SP: 750,00 — 760,00;
Milho — saca 60 quilos: BH: 160,00 — 175,00; SP:

- 150 00 — 155,00;
Alho nacipnal — quilo: BH: SP: 17,00

18,00;
Batata eomum especial — saca 60 quilos: BH: 240,00

300,00; SP: 200,00 — 260,00;
«bola pera — saca 45 quilos: BH: 450,00 — 585,00;
SP: 380,00 — 400,00; •
Cenoura vermelha — caixa 22)30 quilos: BH: 130,90.
-¦ 1.0,00 SP: 50,00 — 70,00;
Moranga — quilo: BH: 2.60 — 2,70: SP: 0,80 — 3,00;
Repolho — quilo: BH: 2,00 — ZfO-, SP: 0,47 — 1,63;
Tomate extra — caixa 2212» quilos: BH: 140,00 —
150,00; SP: 70,00 — 90,00;
Banana caturra — quilo: BH: 2JM — 2,86; SP: 1JJB

34»,
Banana prata — quilo: BH: 5,71 —5,71; SP: .......
Laranja pera — caixa 28131 quilos: BH: 80,00 —
80,0o; SP; 45,00 — 50,00; ..,.-i,.J£ . .
Ovos'de granja (Grande) — caixa de 30 dúzias: BH:
370,00 — 390,00; SP: 345,00 — 345,00;
Frango de granja (Vivo) (Preço de Compra) — quilo:
BH: HÍO0 — ÚJOO; SP: 11,00 — U,2uí
Bovinos em pé (Boi Gordo) — arroba: BHt 300,00

320,00; SP: 310,00 — 310,00;
Suínos em pé (Porco Gordo) — arroba — BH: 255,00

26OJ0; SP: 270,00 — 270,00;
Queijo Minas — quilo: BH: 45,00 — 50,00; SP: 40,00

\—.44,00;' ¦ Queijo prato — quilo — BH: 56,00 — 59,00; SP: ..
1 B0JK — WfcBfe ' 
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CE&AMICA VITÓRIA

tijolo 'toado j£
»t*au k «vau* "

JUÍZO DE OIR6ITO DA SECUNDA VARA DA CO-
ÍÍARCA DE UBERLÂNDIA, ESTADO DE MINAS
GERAIS.' ' ¦

EDIIÃL DE CITAÇÃO-PRAZO 20 DIAS
O Doutor Sebastião J-tntx, Juiz de Direito d» Se-
t»<nda Vara da Com.rc» ale Uherltndla, Estado d.
Minas Gerais, na forma da Lal, *j*e.

FAZ SABER aos que deste conhecimento tiverem,
expedido nos autos de n. il.635. de Execução, em

. que é exequente: ROTINA ADMINISTRAÇÕES E
CONSTRUÇÕES LTDA.. e executados: QÍRLOS VTEI

. RA DIAS e JOÃO DIAS DA SILVA, que cita os exe-
, cutados, ora em lugar ignorado para, em 20 (vinte)

, dias contados da publicação deste no órgão Oficial
do.Estado, e nas 24,00 horas subseqüentes, pagarem
á divida assumida com a autora, na quantia de Cr$
10.600.00 (dez mil e seiscenUis cruzeiros), concer-
nerite a duas (02) Notas Promissórias de CrS ..
5.300.00 cada uma, vencidas em 30'ni e 05102178. mais
CrS 360,00 (trezentos e sessenta cruzeiros) de des-
pesas de protesto;- custas, juros e honorários na base
de 20% sobre ó valor Aa .condenação Tíã-la a nu-
séncia do» devedores foi feito o arresto dc bens per-
tendentes a JOÃO DÍAS r»A SILVA, o»» >r»^»í>»r*v
do em penhora da qual fica, também, desde já intl-
mado para oferecer os embargos legai», caso queira,

, dentro ide 10 (dez) dias, cujos bens são constantes
, dá Matricula ri. 2.442. do Io Registro Imobiliário da

Comarca e quê se' encontram financiados o Banco de
Crédito Ileal de Minas Gerais S|A, em primeiro grau,' cnm .vencimento' em lX|10f83, conforme inscrição n.
1.703, Livro 9-A, compondo, o imóvel rural, neste
município, ná Fa7endà denominada'"Capão da Ri-
pa", com todas as benfeitorias, em uma gleba' de ter-
ras contendo 4 alqueires e 52 litros de cultura de
mato seco e 24 alqueires e 12 litros de campos de
chapadão. com as divisas e confrontações constantps
da referida Matricula . As presentes citação e intl-
macio prevalecem, também, nas pessoas das esposas
dos executados, tudo até final julgamento. Para
que não se alegue ignorância ,expediu-se o presente
edital á ser publicado em forma leeal. DADO E
PASSADO nesta cidade de Uberlândia, Estado da
Minas Gerais, aos vinte e um (21) dias do mês. de
junho (06) de mil novecentos e setenta e oito (1878).
Eli, (José Costa dé Oliveira), Escrivão, que o dali-
lograféi. \

SEBASTIÃO LINTZ -
Juiz de Direito da 2a. Vara

/S

Ò MAIOR GRUPO IrTOUSTRiAI, DO

BRASIL EM CAIttCfCEKIAS

Carrocerias MAHBRINI Tondinelli Uda.

|Av. José Andrans Gassani n. 12S (Cidade

.Industrial — Uberlândia-MG.

Fones: 234-391(r * 234-720»

^5&^K:

^QvtmiÁm w^ima mà.
«m

Servindo Uberlândia e região com carregamentos diários de

SÃO PAULO-RIO DE JAKEIRO
BELO HORIZONTE -RIBEIRÃO PRETO-FRAKCA

ü BCÜWIÁKIO CAÇULA S.A. MATRIZ: UBERLÂNDIA M.G. m

^ Mi»
Assistência Autorizada

PECAS ORIGINAIS B
NAS MARCAS)

CCS — MotorMI. — Sanyè — National — íoadi -
Philip» — Eviidlm — S.mp — T.lMto — Grundi. .

T«Ufunk«n.
AV. FLORIANO PEIXOTO, 1274

FONiS: 2SM7S4 — 2*4-15*1
UMULANDIA — MO.

CASA DOS TUBOS
MATERIAIS HID1AULICOS EM GERAL

TUBOS E CONEXÕES DE P.V.C. E
GALVANIZADOS

VAZOS SANITÁRIOS EM GERAL

AV. FLORIANO PEIXOTO, 3383
FONES: 2340849 — 234-1114

FIDELIDADE: PACTIDÁiHA

i O deputado Celso Barres (ARENA-PI) afirmou
qbe a ARENA, temendo o fracasso da candidatura
db general João Baptista Figueiredo, apelou para °
ppncípío da fidelidade partidária, criando uma si-
tuação em que não haverá veto mas homologação
e interesses subaltfcrnos a defender.

No entender do representante oposicionista, no
Colégio Eleitoral o parlamentar dcsvincula.se. doa
Compromissos partidários, atingindo como eleitor e
obrigando-se apenas aos deveres de consciência ao
tempo em que a fidelidade partidária é exigência
política para se impor uma determinada disciplina,
uma norma de conduta partidária incompatível, em
princípio, com a condição de eleitor.

QUINZE «USOS DE PAULO VI

Oá quinze anos do vitorioso Pontificado do Papa
Paulo VI, triinscorridos onlem e comemorados por
dez mil turietas, no Vaticano, foram saudados pelo '
deputado Francisco Uoard|oni (MDB-SQ, com vo-
Ks para que continue governando a nau de São

- Pedro por muitos anos.' Lembrou a palavra de Sua Santidade, «um an.
gustiantjs apelo contra a corrida armamentista, cha-
mando ã responsabilidade ás grandes potências eu-
ja rivalidade ameaça a paz dã mundo».

Disse também que as pitecrspaçoes de Pauta VI
são aa mesmas da crialandade universal e concluiu
dizendo que esperava que suas palavras de adver-
tência colham frutos e que não termine os seus dias
sem que veja consagrada a proscrifão das armas,
istórnicas. ¦¦< ¦?

OSRUNDIA
CLUBB

Ru. Saiitw Dumont, 517 - Galaria do Uberlândia Clu-
Im • Sala 14 - Fona: 2S44TM - Uberllndla — Mina*

./:HaM:*i.6.$-i«:> '
IMSCUUNO:

2a. a étú feira* da» 1/'
ls a horas.• u». n

FIMININOt
Ia. a «a. Mraii alas ¦
*» li hora».

«aiitjsi du • ta li

taunn seca • yapar, duchas, aaBwmni, lapcuia .
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ÍNECROLOGIPÍ
ÁUREA LÚCIA CAMPOS — Faleceu dia 22 nesta cl-
dade com 65 anos de idade, viúva do Sr. José Aveli-
no Campos. Delira o filho Gaspar. O seu sepulta-
mento deu-se dia 22 as 17 horas, saindo o féretro da
rua Itanhadu, 217, para o Cemitério São.Paulo.

JOSEÃNE ROSA SANTOS — Faleceu dia 23 nesta
cidade com 1 mes de Idade, filha do Sr. José Oliveira
Souza Santos e da Sra. Cellna Rosa dos Santos. O
seu sepultamento deu-se dia 23 às 18 horas, saindo
o féretro da rua General Câmara, 255, para o Cerni-
tério Municipal São Pedro.

JÓAO JACINTO DE SOUZA — Faleceu dia 24 nesta
cidade com 77 anos de idade, viúvo da Sra. Ánapoli-
na Gifoni. Deixa os filhos: Siuana e Lourdes. O seu
sepultamento deu-se dia 25 às 20 horas, saindo o fé-
retro da rua Grande, 40, para o Cemitério Municipal
Sio Pedro.

DANIELA LIMEIRA — Faleceu dia 24 nesta cidade
com 11 dias de vida, filha do Sr. Antônio Limeira; e
da Sra. Potira Soares Medeiros. O seu sepultamen-
to deu-se dia 25 às 9 horas, saindo o féretro da rua
Bahia, 2198, para o Cemitério Municipal São Paulo.

ANA R. DOS ANJOS — Faleceu dia 24 nesta cidade
com 81 anos de idade, viuva do Sr. José Francisco
de Camargo. Deixa os filhos: Januário, Divina, AI-
vim, Antônio, José, Aurora, Marinha e José Antônio.
O seu corpo foi transladado para a cidade de Matu-
tina — MG, pelo Serviço de Luto Olavm Chaves. O
seu sepultamento deu-se dia 24 às 18 horas, saindo
o féretro de sua residência para o Cemitério' Munlci-
pai de Matutina — MG.

SEBASTIANA BASUJA SILVA — Faleceu dia 24 nes
ta cidade com 37 anos de idade, casada com o Sr.
Lac-rclo Floriano da Silva. Deixa os filhos: Adela-
mar, Ellamar, Elane e Heloísa. O seu corpo foi trans-
ladado para a cidade de Tupacigüara — MG., pelo
Serviço de Luto Olavo Chaves. O seu sepultamento
deu-se dia 25 ãs 17 horas, saindo o féretro de sua
residência para d Cemitério Municipal de Tupacigua-
ra —MG.

DARLÉY CARLOS Í)A SILVA — Faleceu dia 25 nes-
ta cidade com 1 mes de idade, filho do Sr. João Car-
los dá Silva c da Sra. Maria Aparecida da Silva. O

. seu sepultamento deu-se dia 26 às 9 horas, saindo o
: féretro da rua Duque de Caxias, 513, para o Comitê-
rio Municipal São Paulo.

'ANDRÉ 
LUIZ DA SILVA — Faleceu dia 25 nesta cl-

idade com 28 dias de vida, filho do Sr. Clarimundo
José dá Silva e da Sra. Shirlcne de Oliveira' Silva. O

i seu sepultamento deu-se dia 26 às 14 horas, saindo
0 féretro da av. D, n. 605, para o Cemitério Munlci'
pai São Paulo. .

CÉLIA CECÍLIA BAIO DE OLIVEIRA — Faleceu dia
25 nesta cidade com 45 anos de Idade, casada com

. o Sr. José Soares de Oliveira Filho. Deixa os filhos:
Elza, Osmar, Mauro, Maria Aparecida. Éleuza e José
Carlos. O seu sepultamento deu-se dia 26 às 15 ho-
ras, saindo o féretro da av. João Pessoa, 1088, para
o Cemitério Municipal São Pedro.

EVERSQN DANIEL DE ARAÚJO — Faleceu dia 25
nesta cidade com 9 dias de Idade, filho do Sr. ürias
José Teixeira e da Sra. Maria Anarerlda de Arrtãln.
O; seu sepultamento deu-se dia 26 às 15 horas, saindo
o féretro dá rua 46 n. 146, para o Cemitério Munlci-
pai Sio Paulo.

MARIA VERÔNICA SILVA — Faleceu dia 26 nesta

cidade com 66 anos de idade, casada com o Sr. Cio-
doveu Silva. O seu sepultamento deu-se dia 26 às 16
horas, saindo o féretro dá Rua General Ozorld, 62,
para o Cemitério Municipal São Pedro.

JOSÉ HILÁRIO PACHECO — Faleceu dia 26 nesta
cidade coro 51 anos de idade, casado com a Sra. Ma-
ria de Oliveira Pacheco. O seu corpo foi transia-
dado para a cidade de Monte Carmelo — MG., pelo
Serviço de Luto Olavo Chaves. O seu sepultamento
deu-se dia 26 às 18 horas, saindo o féretro da Pra-.
ça GetuIIo Vargas, 222, para o Cemitério Municipal,
de Monte Carmelo — MG.

BECEM NASCIDO — Faleceu dia 26 nesta cidade,
filho io Sr. José Luiz Lourenço e da Sra. Noemia
Guimarães Cabral. O seu sepultamento deu-se dia
26 às 11 horas, saindo o féretro do Velório Olavo
Chaves, a rua Sltviano Brandão, 72, para o Cemitério
Municipal São Paulo.

MARIA APARECIDA LOPES — Faleceu dia 26 nesta
cidade com 6 meses de idade, filha do Sr. Raymundo
Lopes da Silva e da Sra. Francisca Cândida dá Sil*1
va. O seu sepultamento deu-se dia 27 às 14 horas,
saindo o féretro da rua Carlos Gomes, 401, para o
Cemitério Municipal S. Paulo.,

VIRGÍLIO RODRIGUES MEDEIROS — Faleceu dia
26 nesta cidade com 64 anos de idade, solteiro, filho
do Sr. Avelino Rodrigues Medeiros e da Sra. Tereza
Maria de Jesus. O seu sepultamento deu-se dia 27
às 17 horas, saindo o féretro da rua N. S. dos Passos,
234, paTa o Cemitério Municipal São Paulo.

CLARICE MARIA.DÉ ÒUVEIRA —: Faleceu dia 27
nesta cidade com 20" dias de vida, filha da Sra. Ade-
lica Maria de Oliveira. O seu sepultamento deu-se
dia 28 às 15 horas, saindo o féretro da rua Brasil,
1.234, para o Cemitério Municipal São Paulo.

MARCOS CAETANO FERREIRA — Faleceu dla 27
nesta cidade cóm X hora de vida, filho do Sr.. Anto-
nio Ferreira e da Sra. Maria Aparecida Ferreira. O
seu sepultamento deu-se dia 28 às 14 horas, saindo
o féretro da rua Seringueira, 2, para o Cemitério
Municipal São Paulo.
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Urna empresa criada ém B16
Sob a dlrecio d. OLAVO CHAVES e LELIO

BSVILÁCQÜA.

Valório proprie — Plantio permanente — Atendi-.
m.nU ..Io INPS — Transportei ern carros especlilf .
EnrHreços: to|.: Rua SiMano Brandão, 7í — Velo-
rló: Rui Sllvlano Brandão, 72 — Fones:' Í34-2Í05 —
2J4-944».| >

I(\ ¦"'•S^C
Comércio Indústria
Trãfòrés Lfds.

PEÇAS CABA TRATORES E MAQUINAS
DE TORIIAPLENAGEM CATERPILLAR

An V*teametim Costa W4*A VbtMÍ0Êmm.-'.) TEU 2349M5 — 234-6311 — 234-8921

ÓCULOS DE SOL B DE GRAU
LENTES DEGRADBE

ÓTICA IMPERIAL
LABORATÓRIO ESPECIALIZADO

|vi»»s«T»aWVMa, 4.
¦MG.

r!34_3«78
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Ia já está pronto para enfrentar o UEC
' ml» pvoiU» tUiiitr.; iln Uberaba l:sp«>rtf p.ira O

mistos» uV domingo contra o Ubctlundla l .porte,
i Io Mu» cm Jucá K'Ivlro, 'flmc ubcrabcitH- deu
ola.it tltt alguns ili.ts sus leu» atletas, npns o tcrml.

n- da Rt-pcícifCm onde njo se classificou. Agora
o conjunto volta jo» treinos prcpjrandosc para o
amistoso deste dn.il ele semana. O Uberaba deverá

aprcicntar domingo este time: Diron, Carmelilo,
Edvald\ Tim c Augusto. YValdo, Osmar e Scrgio
Zala; Itamar, Vaquinha c 'li Roberto. O Uberaba

continua sendo orientado por Célio Lara mas sen
contrato terminou no último sábado c a time pensa
em contratar Juquita José Lúcio.

Atlético poderá jogar em Uberlândia no mês de julho
A illiet.'!1,! du flwrlindlo P.lpoftí íHí acertan- rn uma aprcsentl^ão cm Jucá Ribeiro c o time es. nha ser rca'i/ad». At'clico Mineiro virá com todos reto. O negócio poderá ser concretizado, ainda esla

sli um i")' , ttniiüUt»»! pura o más tlc julho, com o meraldlnu v,il oferecer 80 mil cruzeiros. Mesmo 0s seus titalutcs, inclusive Reinaldo e Toniniio Ce- semana.
\s! I lio Mineiro. O ijalo pe.lc 12o mil eru/elros pa- cm cstu diferença, é provável iju? o amistoso vc-

Reformulação4 no Periquito O ex-presitolfi Atai Dias
I 1VIVIUIMIMWMV IIW ¦ VMVjviiiiw Com,, 

presidente do Uberlãnd-a Esporte eiç ira.
<

em
u..
fu
ti
i*ii
fi,t
ni i

m dn l bvrl.iiul tt l.ipftv, Ailerh.il Lano
:'c».*nii íi eUlade e uniem abr»u os uviimimiioa
Jiie.i it.tielro. Dis-u á imprtn u t|iie i.i acenou
i|iilttfd u (iitiiíu novos Jogador.'! puta O vertlao,

.mi i nu «Muno ítji Io du» 'cu< numes « ufigsns.
mo u *ji

ri tiiitiir.ir *'|» ¦ *-' *>H'^ - * w » iiuniva % w.iajgw**-*-

iiiii.itlu Vlt nilo.ivil Oo Comercial de RM-
i'1'.mi «•» ,i cm i"ip.Ticii.'iu. Ajirmnr goleiro tio

NI miiuitii; O l'h.ràiilill promoveu íris juve.
Nado, zagueiro centrní, 17 unos; Ferrcic, quar-

tiiiiiiiii l)i pi «.fu juyu li ;in*

te tio Uberaba Eipono o técnico Aderbal Lana pre-
tende Viajar. IJuruntc uma acmana ele estará man.
tendo c.ntáios com vários atletas c clubes vivando
ira/cr novo» elemento, p.iru o seu clube. Ontem
momo oa a.rijente» esmcraidinoi iniciaram a opc-
niÇSO tliipnsa. A liam ia foi dnuçada por nós.
Nd Ii*Eâo, Gil estâ enm >cu nome incluída nu-, «to

ue p.i;eee. ee teru uma nov.i oportunidade. Nival-
i|ue não cOrrcipuiluVil, será devolvido ao Vila

Ni vu de Goiânia,
c

QETE RODAS
Fam,ir»< pura rlepntlto r lrnn»porte.< de liqnldo
Jíi.iiiiiiiH nio dr cbaxsli i» in i'i in.i iii- areia
Nvpunn <•» r '¦ ' ' < iuu»|UÍua.n pura cerâmica

A». ík-i AadfMa («usauiil. 775 — Distrito Industrial
t-.ii>-. 234J244 — 11"'ti.iiiiii.1 — Mnu.i Gerub

Agência de
Rtitndidot dos P(0dutcs AHIARCT1CA'

Bebidas CEVADA 1

Gusraná e Cervejiiiitra
&
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U3ERABA E

UBERLÂNDIA:

DOMINGO CEDO

Srrá neste dominço. dia
dol», As nove horas o enenn-
tro entre Uberlândia e trbc-
rabo. o velho clássico do
Triâneulo Mineiro. Nas
duas vezes que estiveram
em luta o periquito levou
a melhor, neste setenta e
oito. Uma vitória anui e
um empate na capital d»
xebú. O Uberaba virá modi-
ficad» e pronto para sur
preender o nosso represen-
tante. O Uberlândia não c
o mesmo da jornadas pa.s>
»aila». Alcnn» Jocadorcs e»-
tão sendo dispensados e A*
dcrtwl Lana quer dar «por
tunldadc aos novot atleta»
Maurtnho. Lult Alberto.
Orclano. t3o alcuns novo»
Jogadores que o tricolor
quer aproveitar neate amia-
loio. Um amistoso para a
torcida comparecer na to-
taitdade. Incentivando o
Furacão nesta sua primeira
partida amlitoia ar*'., a Re-
pepieagcm do Nacional.

Como presidente do Uberlândia Esporte ele tra.
ç;-u plano* e fez o tme ser respeitado e mais que-
rido. Ele se afastou do futebol Cu mais propriamen-
te do Ubcriãndia Esporte deixando o cargo para
óutro3 que souberam também dar bons momentos
ao coniunt? csmcra!dino. Ag'ía com a salda de
Josc Aparecido Martins em caráter irrevogável eis
o seu nome na testa dos acontecimentos. TodOs são
unáiVmes em aponta lo como a chave para solu.
vões de vários problemas ligados à formação de
um l>:m plantei.

ALDORANDO REGRESSA

On:em ú tarde fomos eno:ntrá.lo ao lado dc sua
gen tora. A cgr.-, profundo conhecedor dos assuntos
e-porttv\)s da cidade. Um excelente relacionamento
com ns mas importamos clubes brasMcros c c.,i cs-
pecial com os grandes do Rio de Janeiro ele apc.
nas respondeu cum um sorriso quando a reporta-
geni lhe perguntou: Tudo certo'.' Sua resposta foi rá-
pida: «Comigo tudo certo-. E o Uberlândia Espor-
t.\ voce será me<mD o presidente? «Estou vendo di.
z?r por aí que sim. Estou sempre pronto a servir
minha terra e minha gente mas, c um caso que pre-
c sa ser analisado. Mas ate estamos na luta. «Per-
puníamos do seu encontro com o dr. Sebastião
Una c cie afirmou que, c presidenta do Conselho
Del berativo do Uberlândia ainda não esseve com
ele. mas tudo bem. Ele c o juiz e dá a sentença, va-
mos cumpri.la.

VÁRIOS ENCONTROS REGISTRADOS

Aldorando Dias de Souza durante todos esses
dias, tem mantido conlátos ecm esportistas e mes-
mo com alguns diretores dc clubes nos mais diferen-
i;s centros brasileiros. Em outubro, quando assu-
mlr a presidência do Ubcriãndia Esporte ele j'á te.
rá cm mãos seus planos de trabalhes e seus auxilia-
res mais diretos. Até agora tudo certo. Aldorando
Dias de Souza «cri mesmo o sucessor de José A-
parecido Martins.
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Omega é líder em tudo: CPI 03 SCICÇãO
mtw Pm face dn eliminação do Brasil das finais t

disciplina e vitórias
FAtiatla O c'.í'j.l'.i quj reuniu Cevada o Omcgn.

a d.i«í(:eas,."ui amadora da cltladu deixou patente
m.iK uma viv, qiu o Otwjta está outra vez com pin.
ta de « nqulstur mais um titu'o. Nio desmereceu-
d> o» «tomai* Clubi» e nem querendo eom isto. an-
kítvpur uma ilaclíuo onde muita água vai carrer p°r
biiUi! iln ponte, K'tumns 4 certo poue: mata da me
tado do prinelro turiii, luram cumpridos sete do»
onzv Jogos dcsitnutl.K il cada clube, No domingo que
vem icrcmos a oituva rodada. Do todos esse» fatos
Soma.se g ul:u dlfelplina do elenco cmeguiuno que
li|j iii!oi'i n.lo leve nehum jogador expulso c possui,
io.ilmille um bane- multo bom, O Cevada, no do-
mitigo i|ti<* pastou informou que jcjj.irlu >cm vários
líltil.ires ti por Isto n.io acreditava na vitória. Uma
prova dc nu«, o lime anlda não se preparou para um
certame Uo tlificll cemo 4 este patrocinado pela
LUF, O Cevada paga caro pelo seu novlclato. Em
uniu das rodada» pastada» o Omega teve o mesmo
problema onilu vários dc seus titulares nân joga-
rum tsll.lo em vlst;i ii compromissos dentro do ecr-
tanta nra'ano tio fnt*r»~l. Mus o téenlco 1'tiulo Ce.
Sur Ntirtitis náu se perturbou c arrumar a eastt.
Com titulares ou suplentes Iodos estão correndo c
(Inmlo iriunfos uu l'nie. l'ara o entrener do cam-
ptj.io ila cldiidc IikIos- siu considerados tlluiares no
1 iv.iiito 4 obvio que somente on/e p.idcm iogar.
Mus na emergência 0 Omega Coloca a meninada e
pronto, A faiura i certa. F.slá nl eom 14 pontos
gliiilius: nenhum perdid"; nenhum atleta expulso;
uniu ilcfesu que ut4 hofcj não «ofrer um gol. Domln-
go o Omega pega o XV dc Novembro que esta cm

qurtrlo lugar com 8 pontos ganhos. Um j:go dilicil
para o Omega porque o conjunto republicano tem
se apresentado bem. No último domingo cie cCnse-
guu um bom empate diante do Daiwa. Um time
que vem se constituindo cm um verdadeiro fana-s.
ma pür.i os demais concorrentes do campeonato c
C- Guarani. Dlvno Vitorino, na Sua humildade e<tá
colocando o Guarani nu grupj d.N grandes. O bu-
gro do Patrimônio só perdeu um,i vez neftc certa-
ne e foi diante do Omefa na pr'meira rodada.
O (iuarani cs:á com nove" por.Vs ganh:». menos um
do que o Cevada que tem II). O pior time, a pior
campanha dc todo-, ns dtve participantes c a do
America quo tem apenas um p.mto ganho, empate
em zer:, a zero diante do Palmeiras. O America
precisa se arrumar se pretende realmente ir para
¦ cabeça ou ficar cnwc os seus disputantes do cam-
pconato. A situação geral do campeonato apresen.
ta este quadro:

por pontal gnnhoS:

io 'ugar Omega 14; 2o Cevada 10, 3.: Guarani 9;
4 o Uberlândia e XV dc rVovcmbro 8: 5.0 Floresta.
Ip'rangn e Vasco com 06; 6.0 Daiwa 05; 7.o Juven-
tu> c Palmeirxs 04 e Ho América 01.

A prótlma r.Hlada do campeonato amader de
78 determina os seguintes jogos: Ubcriãndia x Fo-
resta; Juvcn'»t x Palmeiras; Vasco x Cevada; XV
dc Novembro x Omega; América x Ipiranga e Gua-
ranl x Daiwa.

Em face da eliminação do Brasil das finais da
Copa do Mundo, devido à derrota do Peru pela
Arsenllna de seis a zero, o deputado Nina Ribeiro
(ARENA-RJ) solicitou que se fizesse funcionar a
CPI da CBD, requerida por ele para apurar as fa-
lhas técnicas, tlíticas ou dc convocação dc jogado-
res responsáveis pela frustração do que chamou a
derradeira esperança d3 povo brasileiro que sofre
todo tipo de dificuldades.

Pela me«ma razão o deputado Gomes do Ama.
ral (MDB-PR) defendeu prejeto de lei de sua auD-
ria que obriga o exame de contas da CBD e das
federações filiadas pelos tribunais de cCntas e pro-
pus também que a CBD fosse transferida para Bra.
síiia como forma de reduzir a cartolagem e o envo'-
vimento político-militar na condução do esporte n:
Pais.

manchetinhas

íâü í í;
João Clnii trabalhando muito em favor do Uberlln-
dia Esporte. Ele tem se constituído em um bom com-
panheiro e eom isto, Jo»* Gomei e Cidão podam tra-
balhar com mais objetividade. O trio é sucetto em
Juca Ribeiro.

Qjem chegou ã cidade, traiendo algumas lembran-
çn para ot amigos foi Paulo José Alve», do Uberlàn-
dia. Ela eitevo assistindo oi jogoi do mundial. F»-
lou tobre tratamento» li na Argentina . O negócio
citava feio e o Paulo Joié Alvei eiti bronquaado.

Divino Arnaldo Costa preparando o programa festl-
vo de inauguração do Ginásio Toninho Naves. Na aa-
gunda quinzena de lulho a feita no Clube do Colina.
Associado! do Cajubi reclamando contra, o fecha-
mento do clube ao» domingo! quando exiltem feitai
no sábado. A reclamação i dirigida ao dinâmico pre-
lidente Antônio Navei para uma solução.

Prefeito Virgílio Calais! e letretãrio Paulo Ferola
da Silva trabalhando para tratar até Uberlândia o
presidente da CBD, almirante Heleno Nunei e o pre.
lidente da FIFA. João Havelange. Cel. José Cullher-
me outro que wlari preiente quando da abertura da
frente de trabalhei para conllrução de Estídio Mu-
nieípal.

Kabana e Cevada um iogio de bola marcado para ai-
bado, na decisão do campeonato Interno de futebol
de grama do Praia Clube. Kabana tem um ponto de
vantagem me» a Cevada Informa que teu tlma eiti
preparado a vai partir para a conqulita do titulo.

Ali hoie a Cimara Municipal nio atendeu a Reaolur
ção IM 71, que homenagea o» melhorei do etporte. Ji
estamoi na metade do ano 1971 • nada foi feito. A
Resolução t de autoria do então vereador Carlito C«-
delro que cuidava com multo carinho da promoçlo.

Na hora de buscar votoi todo mundo |1 fet alguma
coita peto etporte... A Resolução deve ear cumpri-
da anualmente e, além dl»», nesto esporte amador
merece a atenção do» lenhore» vereadores. Ou esta-
mes errado»?

Alguns diretores do Uberlândia Eisort* nio ficaram
taliifeito» com a nota, dizendo que elea se afaitaram
da diretoria. Alegam que nio * verdade. Acontece
que, quando iam ii reunlõei, nada tinha a tratar,
porque tudo já estava determinado, tornando enfio
desnecessária a presença dos mesmos.

Fa»e final do Campeonato Salonlita de Veteranos do
Praia Clube começou ontem com duas partidas: Ce-
vada a Cesag e A Esportiva x Casa das Cortinas. Na
semana que vem a segunda rodada e na outra a d**
cilão do titulo. Os jogos serão il 19:00 e20:00 horas.

Não importa a campanha do clube em ti, no certa-
me que disputou. O objetivo; o pensamento • a ven-
tade de trabalhar pelo nono futebol noa obriga a
respeitar o homem Felipe Calixto Mllken (Rabib). O
time do Amirica foi multo mal; o ideal des» dlr!-
gente merece respeito. Uma vida de luta e dedica-
ção em prol do neiso futebol precisa ler olhada eom
mais carinho.

Futebol é com a Rádio Uberlândia
__»__ II e^^*^^ ¦ ,—- ¦ .-I. . ¦: **m*: ¦ :-2
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a esportiva
i

DOMINGO DIRETO DE JUCA RIBEIRO - UBERLÂNDIA x UBERABA

Matriz: Av. Afonso Pena, 526
Fones: 234-7771 234-9668

Filial: Av. Floriano Peixoto, 2.045 'Xmxtt*.
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