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O Industrial Genesio de Mel-
lo Pereira, presidente do Grupo
Carfepc, um dos mais importan-

Comissão de Inquérito vai oporar
invasão de terrenos particulares

__:,-,!1*.;: , nu

O vereador Ézio Gonçalves dos
Reis denunciou nr, Câmara Muni-
cipal a invasão de terrenos parti-
cularcs por vários indivíduos, no
Bairro Novo Horizonte, informan-
do inclusive casos na Rua Tlm-
biras, 840, Caetés, 594 e 694
e Timbiras, 830 e fundos. Na-

quele local, segundo o relatório
do vereador, estão sendo edifica-
das case* de alvenaria, com U-

gação de água do DMAE e luz
da CEMIG. «Acontcre que os

proprietários, mesmo tentando
impedir que os invasores edifi-

quem nos terrenos que lhes per-
tencem, não são atendidos c são
atí 'ameaçados dc morto.

Disse o vereador que um dos

proprietários" já relatou o fato
ao chefe da governo municipal,
mas que aié açoro nenhuma pro-
virióicia foi tomada. Um proces-
so, encaminhado por um dos pro-
prietários à Secretaria de Obras
da Prcfeituftt, .desapareceu de
lá», disse Ezio. E cie acrcsccn-

tou: «Não se trata mais de fave-
ledos, são lnvasorz-9. E não 6

possível uue as autoridades do
município deixem o assunto con-
tinuar comi» está, com intrusos

perturbando o diretiô dc legíti-
mos proprietários».

E a seguir enfalisou: -Ê pre-
ciso que haja uma providência ur-

gente-.
Ao ftilar sobre a questão, o

líder do prefeito Adriano Bailo-
ni Júnior disw que ouviu as dc-
núnciíis feitas pelo vcretzior c-
medebista e «na verdade está ha-
vendo uma anomalia na autorí-
zação para construções cm U-
berlândia. Entendo que o truta-
mento deve ser o mesmo pois
sempre que vou fazer um rc-

querimento paro fazer uma ca-
sa, a prefeitura quer saber o nú-
mero de lote, o número do quar-
teirão, a escritura. Exige tam-
bem o projeto e uma serie dc coi-
sas. E quando vou pedir o «HA-

BITE-SE', o INPS também exige
uma í.íric dc documentos firma-
dos an'cs pela Prefeitura. E a
CEMIG não instalr. o relógio,
não Pea a luz, sem o número da
casa c com o alvará da Prefeita-
ra. EssES trâmites «rão chrigató-
rios. E sei também que o DMAE
exige uma cópia da PlanM da
Casa, c"m ;. indicação do hi-
dròmctro. Então essa anomalia

que está existindo, deve ser fru-

to de algum trabalho que a adml-
nistração municipal desconhece»,
disse Bailoni.

A seguir, Bailoni Júnior re-

portou-se a um «caso interno da
Prefeitura no qual fui patrono Co-
mo advogado, defendendo urna
das partes najustiça. E esse ca-
so parece ter referência com o
ca«i ventilado por Ezio Gonçal-
ves dos Reis».

E a seguir passou a rJarrar u-
m;i estória onde disse:

«Um cidadão trabalha na pre-
feitura. Vai de casa em casa Ie-
vando boletins de dívida ativa,
'asfalto ou outro tributo qualquer.
Então fica sabendo que o terreno
X é de fuluio de tal que reside
no Rio Grande do Sul. Então 3

pessoas se macumunam para fa-
zer uma fraude, com a seguinte
explicação: o funcionário da

prefeitura informa qual é o lote

que serve de alvo dessa ignomia.
Outro funcionário de cartório c-
leitoral de cidade próxima se
presta para qualificar uma pes-
soa e uma terccira pessoa, que
c qualificada, tira um título com
o seu próprio retrato e em nome
do proprietário do terreno que
está escriturado. Depois £ só
ir no Cartório e transferir a Es-
crituri».

O vereador Bailoni Jantar dis-
se na Câmara que: «fui advoga-
do de um calei como este e os fa-

HOJE A NOITE, '
PEGUE UMA CARONA
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tos narrados por Ezio Gonçalves
dos Reis podem ter alguma rela-
ção com esle fato que 'acabei de
mencionar».

Após essa narrativa, travou-
se ontre Bailoni Júnior e José
Abalem Neto, o seguinte diálogo:
ABALEM — Quero perguntar se
no caso em que V. Excia. se re-
fere, tinha a participação de
funcionários da prefeitura?
BAILONI — Tinha, Excelência.
ABALEM — V. Excia. conhece
esse funcionário?
BAILONI — Conheço, Excelên-
cia.
ABALEM — Então, para se a-
purar fatos dessa natureza já
tem pelo menos alguma informa-
ção concreta. Se um funcionário
da prefetiura participou de um
Icaso, do qual V. Excia. foi até
•advogado, poderia ter participa-
ção nestes outros casos de que
V. Excia diz que foi advogado.
BAILONI — O Prefeito Muni-
cipal quando tomou conhecimen-
to do fato, despediu na hora, o
funcionário.
ABALEM — Pode ter na pre-
feitura outros funcionários que
continuaram

Para apurar as irregularidades,
os vcrcqdores Marcclino Tavares
Mamcde, Ezio Gonçalves dos
Reis, José Aparecido Martin9,
José Abalem Neto, Ângelo Cunha
Neto, pediram a formação de u-
ma Comissão de Inquérito. Ao
justificar o pedido, Ézio Gonçal-
ves dos Reis disse que «a forma-
ção da Comissão dc Inquérito pa-
ra apurar o que está ocorrendo,
visa assegurar o direito líquido c
certo dos proprietários que pa-
gam seus impostos c demais ta-
xas referentes às suas proprieda-
des. O fato agrava-se mais ain-
da, cm virtude de não se trater
de favelados, mas sim de tercei-
ros que estão invadindo terrenos
de proprietários legítimos. Então
entendemos ser o município res-
ponsávcl pela situação que precisa
ser esclarecida urgentemente.
Como já citamos o caso foi en-
caminhado ao prefeito que não
tomou providências. Por isso
achamos por bem a formação des-
sa comissão que deverá ouvir ele-
mentos que garantam a proprie-
dade dos lotes».

Na sua exposição Ezio disse
que «algumas ruas serão breve-
mente asfaltadas naquele local.
Então pergunto: quem vai pagar
o asfalto, o proprietário do ter-
reno ou quem está morando lá?
Assim a coisa fica muito grave e
eu acho que nós, representantes
do povo, eleitos numa eleição di-
reta, devemos representar bem
esse povo que nos concedeu o
mandato».

Discutindo a matéria o verea-
dor Adriano Bailoni Júnior disse
que «estamos numa encruzilhada
terrível. Porque se -apoiarmos o
requerimento pedindo a formação
da Comissão, a Câmara vai in-
correr em erro. Se não aprovar,
incorre em outro esso», E expli-
cou que «a proposta me parece
pfij.-atiya do Judiciário.l Caba-
aos proprietários prejudicados
entrar com ação na Justiça, para
despejar os invasores. Esta fun-
ção é do Poder Judiciário».

A seguir, com o plenário em
grande espectativa, o vereador
Bailoni Júnior disse que «quem
está fazendo casa em terreno a-
lheio, está exercendo um direito
que a lei brasileira lhe dá (sic).
cE exemplificou: «ainda que com
violência eu posso construir no
terreno de V. Excia (dirigia-se ao
vereador Ezio Gonçalves dos
Reis), tirar V. Excia à bala de
lá c se isso durar 20 anos . eu
posso requerer usucapião extra-
ordinário. Isso ocorre até por

. _¦ Conclui na página 3

tes.grupos empresariais de Mi-
rias Gerais, recebeu ontem em
Belo Horizonte o título de In-
dustrial do Ano, conferido pela
Federação das Indústrias do Es-
tado de Minas Gerais. Ao ato
solene, compareceram o prefeito
Virgílio Galassi, o presidente da
Câmara Eudéclo Casasanta Pc-
reira e o presidente da Associa-
ção Comercial e Industrial de U-
berlândia, Dr. Osmar Carrijo o

inúmeros amigos do homenagear
do, dc Uberlândia c dc cidades
do Triângulo Mineiro e de Goiás,

O Dr. Genesio de Meio Pí";
reira, um dos pioneiros da' indlU-
trialízação no Triângulo Mineira
e Sul dc Goiás, muito merecida-
mente recebe as homenagens qua
lhe presta a entidade mater da
indústria do Estado dc Minas. I
(Mais informações no segunda
caderno). jj

¦llll Lt,,............»»! IHtMIl

MOBERCAR
Ru. Vasconcelos Costa, 532

TELEX MOTIVOU
REUNIÃO NA EMBRATEL

A fim do analisar a demora na
instalação dc telex pura os preten-
dentes locais, foi realizada uma rou-
nião no subdlslrlto local da EM-
BRATEL, entro os Drs. Fernando
Augusto de Abrou Armante, chefe
do Distrito Regional do órgão, Mas-
sarol Ynmashita, chefe do setor co-
mercial da região e Wilson Adão
Gomes, chefe do subdistrilo a A-
delso Ferreira Tavares, vicc-prcsl-
dente da Associação Comercial e
Industrial dc Uberlândia. O encon-
tro teve lugar na tarde da última
quinta-feira o cs dirigentes do ór-
São asseguraram que está sendo rea
lizado todo o esforço possível para
tino 05 pretendentes de Uberlândia
tenham no mais curto espaço dc
tempo, seus terminais do telex insta-
lados. Por ocasião do encontro o
dr. Wilson Adão Gomes aquíesceu
ao convite da ACIUB e deverá com-
parecer a sua reunião semanal do
dia 04 de junho. Na ocasião serão
prestados todos os esclarecimentos
neccssáiros c a Associação Comer*

ciai espera contar também com a

presença dos representantes do to-
das as empresas locais que estão
com inscrições dc telex aguardando
instalação.

caderno
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Aluga-se
Um APARTAMENTO na

av, João Pinheiro, 797, para
escritório, consultório ou
residência. Tratar pelo te
lefone 234-3391 ou av. Joio
Pinheiro, 807. -

COMUNICADO
Comunicamos aos nossos clientes, amigos, a praça de Uberlân-

dia c a toda região do Triângulo Mineiro, que, com a finalidade dc
aperfeiçoar ainda mais a nossa prestação de serviços técnicos, cria-
mos uma DIVISÃO DE CONSULTORIA E PROJETOS c transfor-
mamos o escritório de Uberlândia em SEDE REGIONAL. Estamos
agora cm novo endereço — RUA TENENTE VIRMONDES 526
— CONJUNTO 112 (ESQUINA COM FLORIANO PEIXOTO)
COM ESTE TELEFONE: 235-0318. ,<K

FUSO - Engenharia,
Fundações e

Sondagens Ltda.
Uberlândia - Uberaba - Belo Horizonfe '

Goiânia e Ribeirão Preto ik %â

Breve: Escritório em São Paulo •- Capital
m.~.,\
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ética enfrenta Batatais esta noite: JR
O América Futebol Clube tem Importante partida amistosa

mareada p:«-u hoje às 21 horas no Estádio Jucá Ribeiro, Contra o
Batatais, do interior paulista.

(Iniciii houve treinamento físico pela manhã, ministrado pelo
próprio ircimului Hamilton Frade, que tsti respondendo tambem

pela física dos jogüüorcs. No período da tarde houve apronto cole-
livo .no campo do Quartel, quando Hamilton Frade dellniu o time

que sai jogando hoje diante do Batatais.
O provável time amerciano para hoje: Lacrte ou Elcio; Hr.mil-

ton, Dias, Alair ou Pele e Serginho; Marquinhos, Gaúcho e Rober-
tintio; Muarcs, Noé e Gilmar ou Texas,

A delegação do Batatais chega hoje por volta de 14 horta e
fica hospedada no Hotcj Colombo, e retorna domingo pela manhã.
A partida começa às 21 horas e será apitada por Ismael Marques
de Oliveira, auxiliado por Milton Ornar Cardoso e José Targino, to-
dos da Liga Uberlandense de Futebol.

LUF escala imzes
O departamento ue ãtbltro da

liga Uberlandense de Futebol
c'se;.'ou julzei e bandeiras que
trabalharão nos j»gi« d; hoje e

om.nhã nox campeonatos d.i Cl-
dade.

PRAIA CLUBE

Hoje iix 16 horas acontecerá a
sensacional decisão do
campeonato praii-to de futebol,
quando logario Kubana e Ceva-
da. duas equipes muito bons. O

juiz. xlr.i Aitlon Vieira de Morais,
da Federação Paulist;., numa pro-
piocão ncdila do Praia Clube.
Os bandc!ras serão da LUF c fo-
ram escalado; Milton Ornar Car-
doso c Carminio Tundisi.

CAÇA E PESCA

Também no Clube de
Pe<ea haverá decisão,
amanhã às 10:30 horas,
jogarão Minas Atlético
Am:ricana, respcclivamc
peões dos priuciro i»
lu-no do certame. .J.iV
Paganini; b .idciras; Z

Chagas V ana e José Targino.

AMISTOSO

Hoje à note no Estádio Ju:a
Ribeiro, un: amistoso dc lutebol
profissional, quando o America
Futebol Cubo recebe o Batatais-,
do in'erioi p.vilixta. Juiz Ismael
Marques; bandeiras: José Targi-
no o Ue eino Anlonio.

O-ça e
só que
quando

Clube e
nre. cam

¦ .-1'iindo
Nelson
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INFANTO JUVENIL

Ji-ps que serão disputados
hoje 

"ti 
latde. No Baira Linha,

Monho x Omcga. Juiz: Joaquim
Martins Filho; bandeiras: Fábio
Quintino c Hlci Limirio.

No Centro F.sportivo, América
x Guarr.nl, Juiz: Hugo AlvEs Fer-
rclra; bande'ras: Eustáqu;o Ti-
hiircio e Dclcino Anlonio.

Ainda no Centro Esportivo,
Vasco x XV dc Novembro.
Juiz. Carlos Roberto Santana;
bandeiras: Hustáquio Tibúrcio c
Delcino; Antônio.

A outra partida da tr.bcla foi
antecipada para auarta-feira, na
prermirtar de UEC 1 x 0 Nacio-
nrl de Uberaba, quando o Uber-
landinlta ganhou dc 1 x 0 da Ce-
vada.

CAMPEONATO AMADOR

No Esládlo João Naves de Avi
Ia Omcga x Guarani. Juiz: Car-
los Flausino Neto; bandeiras:
Rubcnu I'crn:.ndes c Paulo de
O iveira.

Na Edu-aç ãoFisica, Ccvnda x
XV dc Novembro. Juiz: Milton
Ornar Cardoso; bandriras: João
Pedro Toblas e Orlando Ananias.

No campo dr. Daiwa. Estrela
Dalva x Floresta. Juiz Natal
Martins: bandeiras: Alamares
Alves e Alabor do Nascimento.

No Centro Esportivo, América
x Pulmeir.s. Juiz: Joaquim Mar-
lins Filho; bandeiras: José Ma-

. noc| da Silva e Sebastião Santos.
Ainda no Centro Esportivo,

Ipiranga x Vasco. Juiz: Carlos
RobírtO Santana; bandeiras:
José Manoel da Silva c Scbas-
tião Santos.

Futebol vibrante
é na Uberlândia

Amanhã, de Belo Horizonte:
VIU NOVA x UBERLÂNDIA ESPORTE

Liderança esportiva do rádio triangulino.

Rádio Uberlândia e 0 TRIÂNGULO
unidos por um esporte melhor

Uberlândia ¦ iviajou confiante: Va Nova
Ub:r'ândia Esporte Clube jo-

g.-. amanhã à tarde no Mineirão,
na preliminar dc Atlético e Cru-
zeiro, contra o Vila Nova, pela
décima quarta rodada do primeiro
lurno do Campeonato Mineiro da
Divisão Extra. O jogo começa
as 15 hora?. Houve acordo en-
tre r« dretorias do Uberlândia e
Vila Nova, evitando assim unia
partida .'solada, o que acarreta-
ria grandes prejuízos para os dois
times.

O Vila está dcsfal.-«lo de
quatro jogadores titulares: Piru-
lilo, que eslá contundido, é mé-
dio volante; Faísca, também está
contundido, é ponta esquerda;
Marclnho, sente ainda da contu-
são, é ponta dc lança; e Luiz

Cr.-los, é meia esquerda e »rti-
lheiro do time e do campeonato,
eslá contundido e não joça. In-
cvx-vive, com a saída dessej joga-
dores, o Vila Nova vem perden-
do seguidas partidas.

No Uberlândia está tudo em
ordem « existe muita confiança
para r. partida ce amanhã diante
do Vila Nova, no Mineirão. De-
legaçâo viajou hoje às 7 horas
da matina e chega por volta de
15 horas a Belo Horizonte, fl*
cando hospedada no Hotel Bra-
g,-.nça. As 16 horas vai treinar
no campo do América, o Vale
Verde.

Ontem cedo houve cixetlvo a-
pronto no Centro Esportivo Air-
ton Bocges da Silva e os times

treinaram assim: A — Brandão;
Dé, Moraes, Fernando e Ângelo;
Carlos Alberto, Dante e Dirccu
Lopes; Xaxá, João Marques e
Mairon Cé:vr. B — Clmar. Ba-
tista, D que, üil e lidinho; Car-
los Roberto, Orciano e Mearínho;
Luiz Alberto Caiaba e Zczé da
Silva.

Por pre-aução. ficou r.uscntc
do coletivo de ornem Paulinho.
Maxwell, que viajou para Ipoã,
ond» foi visitar lanudarcs, não
voltou a tempo.

A rodada comp'cta deste do-
mingo é a segu'nlc:

América x Araxá, hoje cm
Belo Horizonte.

Vila Nova x Uberlândio, prell-
minar r.o Mineirão, amanhã.

Atlético x Cruzeiro, clássico no
Mineirão.

Uberaba x Ateneu, no Ubera«
b.: v

Nacional x Dcmocrata^cm U-
beraba.

Guarani x Araguari, em DiW-
nópolis.

Espcrtiv;. x Naclonal-M, em
Guaxupé.

Va'ério x Caldense, ím Ilibi-
r.i. "-.' S !

Comp'c:ando a décima !_tercel-
ra rodada, jogaram anteontem em
Uberaba, o USC e Nacional de
Murir.5. com vitória do Uberaba
por 2x0. ,i

UBERLÂNDIA „_.-
ESPORTE CLUBE •*;
-Todoa os Sábado»- ftfSv4*
LOTERIA FEDERAL XXVyí

i 0 «Guarani do Campina», CM» do {ofaribr PauBito. ettrutoowa a é hoje o Campeão Brasileiro

VOCÊ COLABORANDO TAIVIBEM CHEGAREMOS A CAMPEÃO

UTC: um dos fundadores da FAM
A revista Rcv-Bol, edição rr? 3

que fala sobre o esporte mineiro
traz um relato rápido da natação
cm Minas, onde mo9tra o Uber-
lândia Tênis Clube como um dos
lundadores da FAM — Federa-
ção Aquática Mineira. Diz o tex-
to:

«Anlonio Clcto, da Federação
Aquática Mineir.-., traça uma
breve memória da natação em
Minas: — O começo da nossa
natação está ligado a fundação da
Federação Aquática Mineira, em
dezembro de 1937, pelos clubes
At'ctico, Minas Tcnis Clube,
América Futebol Clube, Esporte
Clube Juiz de- Fora, Centro dc
Culturr. Esportiva c Cultural de
Uberaba, Centro de Cu'turn Fí-
sica e Cultural de Uberlândia, ho-
jc Uberlândia Tênis Clube. A
primeira pisc'na de competição
foi do Atlético Mineiro, inaugu-
rada em 1934 e tinha 25 metros
dc cumprimento. Seguiram-se a
piscina do Minas, com 50, e logo
após a do Américr. com 25. Po-
dfmos dizer que o período áureo
de nossa natação vai de 1940 a
1956. quando 09 nadadores ml-
neiros conquistaram onze cam-

peonatos brasileiros. Durante o
governo Benedito Valadares, o
apoio ao esporte foi total. Foi
constituída a Diretoria Geral das
Praças dc Esportes e então a na-
tação foi largamente difundida
em nosso Estado. De 1940 a
1945 a Policia Militr.r colocou à
disposição da Diretoria de Espor
tes, 50 monitores. Cursos de
preparação de monitores foram
criados pela PM, e não só a na-
tação Ioi incentivada: também o
esporte amador de uma maneira
geral progrediu. Tivemos um
grande comandante na natação:
Carlos dc Campos Sobrinho, o
Carlito, que deu curso no Minas
com duração de 4 meses, e o
aproveitamento era nr. ordem de
90%. Hoje dos fundadores da
Federação, apenas . o Minas, o
Esporte e o UTC participam das
competições de natação».

CAMPEONATO
DE VÔLEI

Começou ontem na cidade de
Form'ga o campeonato mineiro
inftjitil feminino de vôlei (inte-
rior). A delegação do UTC via-
jou anteontem às 21:30 horas, le-

vando Mariingela como treinado-
ra. ,

VÔLEI NOS JEBs

As atletas Idelma e Mariânge-
Ia toram convocadas para a Sele-
ção Mineira dc Vôlei que dispu-
tara os JEBs no mês de julho em
Brasília. O UTC que já leve
cinco nadadores convocados,
agora tem as volistas Idelma e

Mariângelo. «.-.;.. ._J

NATAÇÃO AMISTOSA

Natação do Uberlândia Tenia
Clube disputa provas amistosas
com Qlimplro e Mackenzie, hoje)
e amanhã, cm Belo Horizonte, nas
categorias mirim e infantil.
A delegação saiu ontem, levando
aindr. os técnicos Anlulio e
Ataydc. '" 

A >'- ..-

Agência de Bebidas
CEVADA
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Cuafaii. e Cenreia AHTflRCTICa
Av. Ceslrlo Alvlm. 22S3 — Fontt.: 115-1111

215.151* — 215.141»
J1S-I1M —

3 6SP0rtlV3 tudo para esportes
AV. AFONSO PENA,526 FONES:235«3300e235-3303 UBERLÂNDIA MG.
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CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
ATA D/i SieURDA SESSÃO DA QUARTA REUNIÃO EXTRAGRD1KÁR1A DO QUARTO PERÍODO DA SESSÃO

LEGISLATIVA DE 1.979/1.983, REALIZADA EM 8 DE MAIO DE 1.979.

PRESIDENTE: EUDICIOCASASAM- SECRETARIO: ADALBERTO DUAR-

TA PEREIRA. ~» TE DA SILVA.
VICE-PRESIDENTE: «IO GONÇAU 3°- SECRETARIO: ROBERTO DE

VES DOS REIS. jjJJJÍ) OLIVEIRA 
BATISTA.

FUSO - Engenharia.
Fíiipes e

Sondagens Life
t -SEDES REGIONAIS:

UBERLANDIA-MG: — Rua Tenentes Virmondcs, 526 — Con|

112 — Fone: 235-0318.

UBERABA-MG. — Rua Gabriel Junqueira, 460 — 1'oncs: 332-

4506 e 332-9289.

BELO HORIZONTE-MG. - Rua Muouii. 24 - Floresta. Fone:

224-6655.

/ ESCRITÓRIOS:
GOIÂNIA-GO. - Av. Goiá,. 310 - Sala 809 - Centro - Fone:

224-2IS4.

RIBEIRÃO PRETO-SP. — Rua. Visconde dc Inhaúma, 490

Sala 207 — Fone: 344603.

SAO PAULO-SP — (cm liulalação).

A Se-síii foi presidida por Eudécio
Casasanta Pereira, Presidente da Ca-
sa e Secretariada por Ary Novaes
Rocha, Secretário "ad hoc" e Adal-
berto Duarle da Silva, Secretirlo da
Câmara.
COMPARECERAM OS SEGUINTES
VEREADORES: Eudiclo Casasanta
Pereira, Ângelo Cunha Neto, 'Ary
Novaes fiocha, Orestes Cláudio Fer-
nandes, Eurípedes Barsanulfo de
Barros. Ézio Gonçalves dos Reis, João .
de Oliveira Paulino, Alceu Santos, .
Adriano Balloni Júnior, Antônio Jor-
ge Neto, Adalberto Duarte da Silva,
Josi Abalem Neto, Marcellnil Tava-
res Mamedc, Roberto de Oliveira Ba.
lista, Dorivaldo Alves do Na»cl-
mento e Jo»e Aparecido Martins.
DEIXOU DE COMPARECER O VE-
READOR: Jeová Abrahio,

Verificado o compareci monto do
número legal dos vereadores, no li-
vro próprio, foi aberta a sessão pú-
blica. às 20:15 horas, cora a seguin-
tp ordem de trabalhos:
PRIMEIRA PARTE: EXPEDIENTE:

— LEITURA E DISCUSSÃO DA A-
TA DA SESSÃO ANTERIOR: feita a
leitura da Ata da sessão do dia sete
de maio do corrente ano e colocada
rm discussão, como não sc mani-
Testaram nenhum dos vereadores
presentes. íoi aprovada.
II — LEITURA OE CORRESPON-
DENCIAS E COMUNICAÇÕES: foram
lidas as seguintes correspondências
p comunicações: 1) ofício circular dc
n. CÍÍ5,79, encaminhando Esclareci-
mento dn Público, sobre noticia pu-
bticada em ''O Triângulo" no dia
ÜG de ahril do corrente ano, rela-
tiva a declaração dc "José Carnci-

; ro, constrangido: Vacinamos mais
cães rjje o Posto de Saúde VacinouJ

Crianças", assinado pelo Dr. Evan-
dro Guimarães de Souza. Diretor do
Centro Itcsional dc Saúde dc Ubcr-
landi a.
2) O I'res. Eudécio Casasanta Perei-
ra, tez uma rápida explanação sò-
bre a cessão fie abertura das con-
corrênrias para a construção ' do
Estádio Municipal de Futebol dc
Uberlfindia, na qual participou, re-
prescnlando esta Casa na Comissão
Julgadora, c no seu ponto dc vista,
principalmente como economista,

l ficam alcançados todos os objetivos
ÍM previstos, tcnilo ;s concorrentes,
tf: cinco empresas de gabarito interna-
i* cfonal, destacando-se a Norbcrto

0'lerbrcchl e a Mendes Júnior, a-
lcm da CONVAP, Construtora U»u-
rival Sales e C.C.O., manifestando
um grande interesse pela obra, cujo
cusln final devera alcançar, no pia-
zo dc dC7oilo meses, a mais ou me-
nos duzentos milhões de cruzeiros,
prevendõ-sc uteuns reajustes e quo
os recursos pura estas despesas se-
rão obtidos atrav.s da venda dc lo-
tes, de cadeiras cativas e outros, en-
trando o poder público com apenas
quinze milhões de cruzeiros, já pre-
vistos no orçamento, ressaltou a im-
portãneia da obra para a comunida-
dc. O vereador Antônio Jorge Neto,
em explicação pessoal, manifestou a
sua discordância cm relação ã cons-
trução do Estádio, dizendo que se-
ria muito mais justo que se aplicasse
o dinheiro na construção do Parque
Sabiá, ao qual 6 favorável, porque a-
tenderá as necessidades dc lazer e
recreação dos trabalhadores e do
povo.
III — LEITURA DE PAREC5RES: foi
feita a leitura dos parecerps, pela
Comissão dc Legislação e Justiça,

dos processos 4.405 c 4.400.
ORDEM DO DIA:
Ia. PARTE: Dlscusjõo e Votação do»
projetos tm pauta, sendo aprecia-
dos os projetos relacionados na
convocação das sessões extraordiná-
rias. em primeira discussão o do pro-
cesso de n. 4.402, mie após o ape-
lo e as explicações do líder do pre-
feito. Adriano liailoni Júnior, foi a-
provado por unanimidade.
TERCEIRA PARTS:
I — ORDEM DO DIA DA SESSÃO
SEGUINTE: foram incluídos na or-
dem do dia da sessão seguinte, os
projetos oue tiveram lidos os seus
f?oi= pareceres, f»om como os que já
foram apreciados cm ta, discussão c

ANUNCIANDO

que são os seguintes: processo de n. ¦
4.402.
II — CHAMADA FINAL: Feita a
chamada final, constalou-so que cs-
tavam presentes todos os verçado-
res que assinnram o livro de Pre'
sença.

E, assim, não havendo nada mais
a ser tratado, foi a presente ses-
sáo encerrada às 21:10 horas, c, pa-
ra constar, eu Paulo Roberto San-
tos. Diretor Executivo, lavrei esta
Ata. nue depois dc lida e aprovaria,
será lançada no livro próprio, para
registros nos Anais do Câmara Mu-
nicipal de Uberlândia, em oito de
maio de hum mil novecentos c se-
lenta e nove.

EM 
'0 TRIÂNGULO; VOCÊ

ENCONTRA NEGOCIO MAIS TRANQÜILO

Comissão de
Inquérito...

a ._- _t_ _f ,/._L .". Unia rt.» IConclusão da primeira
violência, não tem problema-,
justificou. E a seguir completou:
por isso é que digo a V. Excia que
no aspecto cm que diz que há ai-
go errado nr. prefeitura, o prefei-
to c cu cüamos de acordo cm
fiscalizar. Mas a posse, mesmo
que violenta, c um direito de
qualquer cidadão. Qualquer pes-
soa pode entrar no seu terreno
(no terreno do vereador Ézio)# ti-

rá-lo ii bala ou a porrete e depois
dc 20 íinos, requerer a escritura
por usocapião. E V. Exció. só
pode valer o scu direito se recor-
rcr à Justiça, completou.

A Comissão de Inquérito' foi
constituída c está assim formada:
Presidente: Ezio Gonçalves dos
Reis. Membros: Jeová Abrahão,
Antônio Jorge Neto, Ary Novaes
Rocha c Orestes Cáudio Fernan-
des. e -

i .fi & iç-Av^StfJS UJ £ .1

'M

. Todo mundo sabe que „
o querosene é um produto tie; ....¦
grande utilidade não só no uso
doméstico como no industrial. 5

E, se o querosene Jacaré
sempre (oi uma mão na roda pra
todo mundo, imagine agora que ele
está sendo enlatado aqui mesmo

"*>Y-. .»'.

em Uberlândia, pertinho de você.
Conclusão: ninguém mais

vai ficar chorando lágrimas de
crocodilo, só porque não
encontrou o querosene Jacaré.

Querosene Jacaré. A qualidade
Esso, mais perto de você. >

À venda nos supermercados, /
armazéns e postos de gasolina, j

Os Distribuidores devem fazer
os seus pedidos diretamente à
Esso Brasileira de Petróleo SA,
à Avenida Esperanto n.° 367.
CEP. 38.400- Uberlândia - MG.
Tels: (034) 253-3308 e 235-3309.

"S.v
x@)
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01 rat-.u?es
PARANA1BA
Humberto Gláucio Jardim, di-

retor,comerciai da TV Paranai-
tía esteve semana pr.ssada em
Ituiumba onde apresentou o pro-
jcto dc implantação da rede de
transmissão daquela emissora
até a capital do Pontal. Ofereceu
um coquetel no Ituiuíaba Clube,
para o mundo enipresar.al c poli-
tico dc ltuiutaba.
Segundo informações divulgadas
em ltuiutaba, a TV Paranaiba
exibirá na oportunidade, um 6U"
dio-visual mostrando o que í a
REDE BANDKIRANTES no
seu todo, inclusive o projeto to-
tal dc implantação do projeto do
transmissão da imagem da Para-
naiba, oue rctransmlte a bandei-
rtintca, ató Ituiutrf>3. O projeto
da Paranaiba Inrlul infra-foiru-
tura para dotar ltuiutaba e a
rcgiSo de imagem c som dc tcle-
visüa de alia qualidade, além 'I*
um srslcmr. dc Irasmlssâo dc rádio
pela faiv.i de FM.

tico do município bem como
mantendo contatos permanentes
com alias autoridades da Capital
do E-.:ado.

Cüf.OLA \
Em correspondência enviada a

esto jornal o deputado Estadual
Mario Pacheco enviou recorte do
..Minas Gerais de 22 dc maio
deste ano, com a publicação do
Decreto do Governador reconhe-
cendo a Escola Estadual Hor-
tencio Diniz, da Vila Marta
Helena.

TERCEIRA
ENTRÂNCIA
Ai autoridades do Frutal cs-

tao empenhadas na promoção da
Comarca para Terceira Entrâncla
dado o grande volume de feitos
em andanento c as diversas co-
atunlitides da regiüo servidas pe-
Io Poder Judiciário daquela ci-
dade.

Para tratar do assunto, constl-
luiu-se uma Comi^ãn Especial,
liderada pelos advogados Hélio
dc Pau!:. Gomes. Lineu Macedo

'e Juiz Lázaro Mariosa. que estão
fazendo o levantamento csiatls-

CABELEIREIRO •

O cabeleireiro Rolando Rodri-
yu.-%, participou ontem que desde
n ttla 10 dc novembro, cm Drasí-
Ist o Rcilla Haotc Coillure já
eslii funcionando na CLS 305 BL
H _ Loja 19 e 23, fone 061 /
\il _ 6539. em cima da Dro-
"ária Davc. O coquetel de inau-
guraçío foi dia 27 de maio, i9
Ifi lu-ras.

(mer mios)
29 dc maio —

Lcny Augusta Faria
Eduardo Augusto Diniz, filho do
casal Tarciso Diniz
Suzctc Teodoro dos Santos, filha
do casal Teodoro dos Santos
Sra. Alexandrina Mc-rqucs
Jaci Assis Melo, filho do casal
Carlos de Melo
Maria Cristina Torrano, filha do
casal Milton Torrano
Sr. Euripcdcs Borges de Sá
Angela L. Ferreira, filha do casal
Leonardo Ferreira
Américo Quirino Vaz
Mttria Euzcbia Santos
Carlos Andrade Paio.

Nesta data comemora aniversá-
rio de cesamento, o casal dr.
Doriitato Jorge e senhora.

Aos aniversariantes destacados,
apresentamos nossos votos de
felicidade.

MEIO AMBIENTE

A representante do SEMA,
Anita <"'"*. enviou-nos um traba-
lho sobre meio ambiente, publi-
tildo pelo Ministério do Interior.
Trata-u de respostas básicas
robre r. problemática do Meio
Ambiente. Acradecemos il dedi-
:ada Anita Gilz, que sempre dis-
pcwla, tem nos oferecido todas as
informações solicitadas sobre

qu-jüSc* de ecologia.

l_tl_ti_B___£ '*'r_^_-—i_M_^__3B3HSPflH! r- *_lWiJ_WBri»»«_»**g___Íklfc___Wi

O I ions Clube dc Uberlândia Centro, sc fez representer na

XXVI Conv. Nacional dc Lions em Porto Alegre, através dos seus

membros e diretores. Gov. Geraldo Migliorint — Ary de Castro

Sos c snra. Adelivio Peixoto-Moacir Marques do Prado-Paulo A-

vila Sobrinho c snra. do Lions Clube Cruzeiro do Sul„ Lu.z Lins M.

du Franca e snra. do Lions Clube de Aragu».ri, Dázio Franco Moraes
c snra. do Lions Clube de S. Vitorie e Dr. Florivan M. Guimarães
do Lions Clube dc ltuiutaba.

O ex-governador Enoilcs dc Oliveira, compareceu ao embar-

quo du referida representação do nossa cidade e região.

CORAL -

O Coral da Universidade Federal de Uberlândia recebeu con-

vile do maestro Dioní.lo Cantero, regente do Corr.1 da Univcnida-

dc Federal de Rcconquisrta, para participar de um encontro dc co

r,< Polifônicos 08, cidade de Reconquista, na Argentina, sob a re-

«ência do Mnesiro Carlos Alberto Stortl, que por diversas vezes tem

so apresentado noticie pais, integmndo-se ao corpo docente da As-

sociación Camping Musical Bariloche. ,,„„,,,. i„nhn „0
O Coral da UFU se apresentará nos dias 4, 6 e 8 dc junho no

Oampus Santa Mânica, cm comemoração ÍI Semana da Arte Mo-

denta de 1922, devendo r.prescntar-se brevemente, no Anfiteatro do

Campu» Universitário Umuarama.

Ò TRIÂNGULO
— DIÁRIO MATUTINO —

FUNDADO EM 11 Dl JULHO Dl I.»

Propriedade da Emprfea Gráfica Trlln-ulo t|A
Rua Marechal Daodoro, M — Caixa Postal, 2*1
TELEFONE: 235-0437 _ COC 25.62».»57|O"01_

REPRESENTANTES)

Jjw. FERREIRA — Ser», lmp. Uda.
RIO — Ru» Evarlato ds Vetg», 1» — Sal» SOI

SAO PAULO — Rua Neator Pastaria, 10 — Cl. 15,
REPUBLICAR — Rep. Publ. Ltda.
BELO HORIZONTE — Rua Aquiles Lobo, 101

ASSINATURAS!

 CR» 400.00
 CR» 500,00

NOMÉRÒ AVULSO VJ„C"* _,0°
A direção nâo a» rtap-aaablllu P" enncelUt amltldns «m »rrl(M

assinada*.

; ANUAL
! INTERIOR

I HOJE

AINDA A SECA NO NE

POLÍTICA
Alceu Santos, num esforço dig-

no de admirr-ção por todos quan-
tos inTitam na política, conseguiu
8 mil inscrições dc pes-soas nos
quadros i'.\ Arena. Foi um tra-
balho pessoal, onde cie c, poucos
companheiros visitaram vila por
vila, casa por casa. Alceu preten-
de ririr uma legenda na Arena,
se cs'.a continuar, ou inscrever
seus amigos cm novo partido, quo
porventura for formado. E diga-
sc dc passagem, que as 8 mil pes-
soas que assinaram as fichas para
Ingressar no Diretório da Arena,
o (i/eram cm atenção b Alceu
Santos e pelo que parece, estarão
com cie cm qualquer oulro parti-
do. Neste particular, Alceu San-
tos está repetindo Chagas Freitas,
que durante muitos r-nos armou
um esquema dc 'apoio dentro do
partido — MDB — que pratica-
mente, cm lermos convencio-
nais, pode ser chamado dc o
«Dono do MDB no Rio de Ja-
neiro». Alceu poderá repetir o
mesmo, aqui cm Uberlândia.

FARTIDOS

Renato dc Freitas, eufórico,
conversava dominro passado, na
Av. Afonso Pena, com -tnigos, a
auem iníornii,ya que o fim da
Arena c do MDII cs;á próximo.
El; declarou que os novos par-
tidos começarão a ser criados
ainda este ano, certamente ha-
verá eleições em 1980, porque
no seu entender, «nada melhor
para solidific&r um partido do
que eleições*.

MÚSICA

Encontra-se cm pleno funcio-
namento o Curfco Livre de Músi-
ca c Artes Cênicas, criado em
11)77 e iniciado no ano seguinte

 Em 1979 . foi reestruturado,
funcionando tio Campus Santa-
Mônica sob a coordenação da
Professora Marly Bcrncrdcs Cha-
ves, chefe do Departamento do
Formação Musical. ¦ A Equipe
Administrativo, está composta pe-
los professores; Ester de Souza
Franco. Maria • Amélia Peixoto
Silva, Nilza Alves de Oliveira c
Guilherme Ribeiro Abrahão; co-
laboradores: Elizr-bcih Carras-
maschi-Teixeira, Maria Célia
Viciiü e Maria Márcia Mendpn-.
í**- • . 0ASSSS
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Brasília (SDIRP) — O Sena-
dor Dinartc Mariz (ARENA-RN)
pediu no Governo medidas urgen-
les para Impedir que a será que
sc registra no Rio Grande do Nor
te rssuma proporções de calami-
dade social, o Senador, que man
teve contato telefônico com o Go
vernador Lavoisier Maia, daquele
Estado, diste quo as perspectivas
sio desalentadoras, porque as chu

vas não chegam c já não há m-is
condições para o plantio.* 

Para Dinartc Mariz, o Governo
deve, com urgência, conceder fi-
nanciamenlos aos Estados, a ju-
ros baixos ou a fundo perdido, c a
longo prazo, como pretende o Pro
jclõ Scrtaicjo. O orador foi apoia
do, cm apartes, pelo emedebista
Humberto I.uccna e pelos arenis-
tas Bernardino Viana e José Lins.

ptA_9 IN^ÜÈ-
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OU MAOALENA NA -•'¦
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AMAZÔNIA AMEAÇADA
¦ Um brado de alerta is autoridades
liderais foi lançada pelo deputado
/Intonio Ponte» IMDB-AP) coin rela-
çjo a ameaça nue «e apresenta para
Jtatcsridade dc nosso território e
Íl própria segurança nacional, com
a proposta apresentada pelo presi-
dente do IBDF. ao apagar das luzes
da administração do Presidente Cel-
s?L no sentido do loteamento da fio-
resta amazônica, mediante contra-
tos dc risco. Observou o parlamcn-
tat que, pela Constituição, só podem
ser alienadas terras públicas de *•
reas superior a trís mil hectare»
cora a aprovação do Senado. Maa o
INCRA, segundo acrescentou, ten-
tou ampliar essa área, no ano passa-
do para setenta e dois mil hectares,
implantado uma fllosolia dc conquls-

>ta óue n5o pode' custar a venda do
nosso futuro, pela desortlücacao de
quase metade do nosso território, a-

través da destruição da maior selva
tropical do mundo.

Eiploracio — O deputado Iran Sa-
raiva tMDB-CO), por »ua vez, pro-
testou contra dcclaraçõei do 144-
nistxo Mário Andrcn— favoráveis
aos chamados contrato» de risco pa-
ri exploração da floresta amazônica,
afirmando que a medida irá, ape-
nas, beneficiar a» empresas multina-
-tonais, ''senhoras quase que abso-
luta» dos principais e estratégicos
setores da economia".

O parlamentar lembrou oue a de-
vastacão da floresta amazônica, se-
gundo o» mais categorizados eeolo-
so», teri conseqüências imprevlsfr

veis, pois, juntamente com outros
fatores, quebrará o equilíbrio eco-
lógico, provocará o desconfielamen-
to das adotas polares, elevando o
nível do mar em 35 metros.

fi

A PREDIAL
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
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íuRtôOOU FINANCIADO -VENDEMOS MAIS

NHA TOMAR UM CAFEZINHO "ONOSCO.

OH0RIZONTE,307-UBERLÁNDIA-MG.

FONE
PABX 233 33BB

Rua Santos Dumonf, SI7 - Oalerl» do Uborllneua Clube - Sala 14 -
Pono: J3S-1773 — Ularlândla — MC

;f?V (PART.CULA^-^jjtJ^i-ÇaW»» .
1 Ja. * 6a. hlriü: As* 1» á» 21 bora», fiSjattaa,,» ta M bora».
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11:15
12:00
12:30
!>r00

13:30
|5:00
16:10
|6:-Í0
17:20

17:40
18:40
11:00
19:45
20:05
21:00
23:00
24:00

Abertura da Estação
Educacional '. /'
Uaiman ' K
JcVnal Danrjci-antcs
(Ia. lEdição) ,'
Kcvisfa Fcmlnin» :
Xênia e Voei I ¦•
Marylin Tailor
D«:íWir> Animado
Projeto Mambembinho
(Novela Infantil)* 

'

Perdidos no Espaço
Jornal de Fato
Car.-. a Cara
Jornal Bandeirantes
Os Biônicos I
Buzina do Chacrinha
Ov Ouerrilheiros
Lancir ** V*

TERÇA-FEIRA — "v,05;i979 
[

11:13 Abertura da Estação
11:15 TVE — Clrtulto Nacional
11:47 Telecurto — Inglá»
12.03 O Mundo Animal ' /
t::34 Olobo Cor Esp»d»l
13:00 Olobo E»port» (
1 :15 Jornal Ho|» 

"'' "

1 :S0 Novela Reprise: Escrava
Isaura

14:30 Sassáo da Tard»
lt:30 Srssio Aventura ,"

Codiltr'
17:03 HB 79 — As P«nferlnh»»
17:11 Cloblnho
17:33 O Sitio do Pica Pau

Amarelo J
18:05 Novela Um: Mamirlaa de

Amor '

10:52 Jorrai da» Safe
19:05 Novela Dois — Fal|Ia

Maravllria
19:50 Jornal Nacional
20:18 Novela Trls — Pai Herol
2t:10 Show das 21: Globo

Rfporfer
2:10 Carga Pesada
1:11 Jornal da Globo
3:43 Frstival de Sucesiot
1:43 Enttrramtnto da Esta*io

REDETUR
DE TELEVISÃO

Canal 6 • Uberlândia
20.05.79 — TERÇA-FEIRA

1130 Abertura Musical
11:45 Clube do Campo
12:00 Meio Dia
13:00 Os Amigos da Pantera -

13:10 Cinema Comedia —
' «Doris Day Show>

13:40 Os PankekDs
14:10 TVE — Circuito

Nacional
14:40 MOBRAL
15:00 Inglês com Flsk
15:15 Cinema Livre
17:20 Lassie
j7:50 Marvel — Super Heróis
j8:20 Clube do Mickey
1S-50 Boftanza
19:50 Rede Tupi de Noticias -

Esporte Urgente
20:00 OEspantalbo' 20:30 Ride Tnpi de Noticias

Local
21:00 A Pantera Cor de Rosa
21:05 Galvõtas

t 2I:4«i'. Ride' Tupi de Notfüaj

j 22:00 Petócelli
123:00.'PÍnga Fogo" .
: OfJiÓOí. Ultiróü Scssü* de Onema

cadriiio).

tf
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CmÔlâf* | EMPREEHDIMEHTOS. PLAHEJtMEKTOS, ADMlNISTRAÇlO í CORRETAGEM

IMÓVEIS LTDA NEWTON VIL.LELA DE ANDRADE
R£G. NOCRECI 2363 _J

ALUGAM-SE

APARTAMENTOS »
I I % 

' -' ' 
v

Av Vasconcelos Coata, 1*144 — Próximo Reimaflsoa
— atiite — 2 .iios. demais dependências 6.000,00

Bua São Liiurenco, 397 — B. Oswaldo — li.il'.e , 2
qtas. demais dependências, inclusive garagem ....
5.510.00.

Rui Artur Bernardes, 1433 — V. Martins — 1 3ull>,
2 qlos., demais dependências  6.000,00

CASAS

nua Fclisberto Carrljo, 332, esq. Tiradentes — 3 qtos
— demais dependências, Inclusive garagem 8.OOO.I1Q

% *
Rua Melo Viana 63 — V. Martin» — 4 qtos., demais
dependências, abrtao pi carro — Própria para clinica
dentária —¦ escritório comercial  9.000.00v -- -s, vrma
Rua Caxambú; 1B9 — Próxima Reimessas .. 3.500.00
Rua Cambcqnlra, 9* — B. Oswaldo 3.000,00

C0M0DG3 COMEROAIS
Rus Artur Bernanles, 1430 — aeq. Ar. todlanòpolli
— pròilmo a Rodoviária — I cômodo» eomaidaia
cem iniiaiaç-ma sanitárias — 1.000 * 1.600,00.

Av. Vasconeelci Coita, Sil — cSraodo de 22 metros
de frente por ãl de fundos, com mala 1 armarm». O
garloe. d» 11x25. Próprio p| tlnnaa de aeeoa » mo
Ihaloi. loja* de móveis • ?'«•tm-dosifatlcoe, pecas pi
autor Irnslementoa asrlcolas, ate.

dosd e Ia. qualidide. boa írea livre a gsragçm —

boa pa.te tinani.'ar*a — Maiorea InformasiMi so pes-
soa-:.ente.

Rua Rodolfo Corria — Altamixa — Próxima targo
Rosário — 3 qtoi,deraalj dependências, incian/e ga-
raeem — área Uvre 10x12 ma. ..' 1.800.*rOO
Boa tiuque de Coxias 967— Antiga, em terreno de
15x55 mis. ¦>,

Rua Aliena» 373 — B. Oswaldo — 2 qtos. — Huite
— dimals dcpnd garagem p|2 carro» — constr. re-

cente — parteflnanciada 1.300.000.00
Fua a: 11. 3.330 — Próxima EEPASA — 2 suites, sala,
copa-osinha — área p| carro 300.000,00

Av. Klcomede» Santos — Jardim Altamlra — Mansão
cm final de acabamento — 450 mta.,2 área construi-
da — acabamento luxo. Maiores informações só pes-
soalmente. Parto iinancioda. Aeeita-so permuta com
terreno ou casa no centro.

lríDÚSTRIA
Fábrica de tijolo» de Mlo-eüneoto, bem montada,
nova com instalações, ferramentas e maquinárlos em
perfeito funcionamento, produilndo 10.000 tijolo»
por dia. Matória prima farta e barato. Dentro do
perímetro urbano ,a 20 metro» da rodovia, em terre-
no de 2.100 m2., com 3 entrada» e «alda» para vel-
culos, oferecendo grande espaço para armaienamen-
to. O terreno ó alugado por preço módico, com pra-
70 de atê 3 anos. Preço 420; 000,00, aceitando-se per-
mutü com casa ou terreno bem localizado.

TERRENOS

•TOM-S
CAi«

Rua Piaitio Guerra, e|03 ejtoe. 01 1
biQJbo  ..^

copa-cu*
... HOWí.

Av. Duque de Caxias, esquina com Tabajaras — V.
Saraiva — 30x12  350.009,00
Av. Mauá, esquina com Rua Niterói .... 180.000,00

Rua Canjie — B. Lidlea — Entra Duque de Chxu.
• Machado da Assis — lOxfJO.

Janllm Altamlra — Boa Jamll TannrSs — lOJSxüt
Tenoa dois ótimo» terrenos central», em travessas,
próiimoa à Av. Floriano Peixoto, um com 594 e uu
tro com 680 ni2. — Próprio» para prédio» de apor• a
mer.lus ou Edifício» Comerciais — Informações pri-
soai mente, no escritório.

Jardim Altamlra — Plnlsirlnia reeidíncia, em fase fl-
nal de coMtruelo, 450 m2. área construída, acaba-
mento de primeiríssima. Aealta-ae permuta, por ter-
renh mi caso. mesmo que ivtlga, no centro;i
Av. Sulca — Vila Tlbery — 2 «toa., demati depen-
oemu — 42fl.O00.no sendo 279.000,00 financiado*
— fariHla-M* reatante — prestação de 1.736.00

VENDEM-SE
APARTAMENTOS

Rua Jitlr de Fora 72 — 2 qto».. «ala. oopa-coilnha,
batibciro — 325.000.00 sendo 195.000,00 Unanclo-
dos, preataoio de 2.100,00.

Rea boiáj — Prórimo Av. GetúUo Vargas — 3 siltes
— 2 qtos. 3 banheiros — 3 salas — copa, e eodnha
e?paçcj-*s — atmutã dept-rd. — ArmeiriJ* fcnbuti-

BOUTIQUE
VENDEM-SE

IM»(t*i*r.vmW ilinilT ii i-r "

Av. Afonso Pena, local de maior movimentação. A-
lugnel razoável VendMe Instalações e merendo-"
rias a rreço de fatura.

CASAS — A*AITr.*\iMEN»tJS — IssKKeM»-.
• HaiAKAJS — sfrUsan — V*U*S*tt •'¦

lut tu» iriTfT>Madi< oa «ompra -v* .«to»**'
I.-íkj» ràr-toa lafinla a>ar» **ndt ao*» nV- *nn*>*)a

onçw ttm mnvuai a-«a ai*i>«a-s»»
Nós- temo» oa eindidaloe c- rule-no»
eao-.

Rnnci-ei»aclalliadOi m> rasa»

EMPLACIMÚVÉ LTDA. - av. Cip; dei Fávero.. 104 - fones: 235- 3809 e 235-3593

Meios te Ocasião
CftSOS NOVflS para financiar

A A*." MERCÚRIO
casa com terreno 12x30 - 3 quarto», sala, corlnh»,. batàeln} Uvan-

doilaf Entrada para veiculo. Financiamento total — Cri 300.000.00
l?re«tação: Cr* 3.850,00.

Casos com terreno 12 x30. .
1 ai Cosa; 3 qunrtos,; sala, coiinba, banheiro, lavanderia.

i Eotrcd» para veiculo.
2a' Casa: de fundo, entrada individual.

Cj 2 qnarlns. «ala. cozinha, banheiro, lavanderia
> Entrada para veiculo. ¦ X:iX'

nàanclamento total: Cr» ST».000,00. Prutacto — Cr» 4.888.0%

1 SOBRADO -- RUA BRIGADEIRO SAMPAIO ESQ. V
JUIZ DE FORA.
Cl 3 quartos com gu»rda roupa, embutido, sala. copa, eoilnha, 2 insta-

1ERLANDIA ESPORTE.
IMÓVEIS ,

Tratar *k Cí^iliHliR.' o^tótrulora ln.bbiíiária
NasctmeitioVLidãr> Ha lva#Alves do Nas^entil5

»muHa*ntm.nmui\u\tn

Ahügamost
iwldêncItB finas
casas
pontos

comerciais
galpões e'
•idniinistfamos

condomfnioy
CONStl' V» HO»
Fow. 735-177* „
».' «l«.«r-n Oelxot», TJBt
f^tlaOn. 'Sacar- WMr*-

i

\}

. »>-. .-»-•.

líBa i iinic*n ' '¦***¦% .. laraaa

. i,;^»- -—1

.- yfj*z4t -.-j^^t^»fyu*

TÜkTERRA SAi\!TAv

Vi. -1

Empreendimentos Imobiliários Ltda
AV. AFONSO PENA.1.205 FONE: 235 3869

UBERLÂNDIA MG A
VENDEM-SE:

BAIRRO SANTA MARIA — FINÍSSIMA RESID6N-
CIA — RECÉM CONSTRUÍDA — com 3 quartos, 1
suíte sala de visita, de janlar com forro e piso do
madeira, sala dc estar. Jardim de inverno, li banhos,
1 lavabo, era., lavanderia, arca de serviço, dependín
cia completa para empreenda c garagem para 4

APARTAMENTOS

BAIRRO EHLAN FINO APARTAMENTO, TODO COR-
TINADO — eom 3 qtos., 2 banhos, demais dependên-

¦ cias; armários embutidos nos qtos. e cozinha.

BAIRRO ERLAN — cora 3 qto», sala, cot, 2 banhos
área dc serviço.

BAIRRO CENTRO — corri 2 qtos., «ala, COI., banho, á-
rea de serviço — CORTINADO E COM ARMÁRIOS.
BAIRRO CHAVES — com 2 qtos., sala, coz., banho, á-
rea de serviço e garagem.

FINAS RESIDÊNCIAS — COM ÁREAS DE 280 m2 a
500 m2, NOS BAIRROS: LIDICE, ALTAMmA, SAN-
TA MARIA E TABAJARAS.

TERRENOS

CASAS

BAIRRO BRASIL — OPOBTÜNIDADB ON1CA — ca-
sa com 3 qtos., 1 suite, sala, copa, cox, 2 banho», 6-
rea de serviço, «uite para empregada, garagem; lado
da sombra.

BAIRRO BRASIL — S CASAS EM FASE DE ACA-
BAMENTOS — a da frente com 8 cômodos sendo 1
comercial; a do meio com 8 cômodos e do» fundos
com 5 cômodos .

BAIRRO BRASIL — Cas» com 8 qto»., sala, cot, co-
pa, banho, área de serviço e com garagem.

BAIRRO BRASIL — Casa recém construída — com
3 qtos. e demais ricpondênciai.

BAIRRO JARDIM BRASÍLIA — Casa com 3 qto», ia-
Ia. copa. coz., banho, área do »erviço, garagem, In-
ciusive com uma mela água nos fundo».

BAIRRO JARDIM BRASÍLIA — 2 casas Junta»; a» da
frente cem 4 eftmodo» e a do» fundos em fase de »-
cabamentn

BAIRRO DAIYIEL FONSECA — Construção nova —
casa com 2 qtos.. sala, copa, cot. banho, com uma
meia água nos fundo» — PODE FINANCIAR.

BAIRRO BRASIL — terreno de 12,50 x 40,00 lado da
sombra — Rua Bahia

BAIRRO BRASIL - terreno de 12 x 25 com ígua,
luz, esgoto, inclusive coro 3 casas no terreno.

BAIRRO BRASIL — terreno» de: 10 x 25; 15 x 25 o
10 x 40, bem localizado» — ÓTIMOS PREÇOS

BAIRRO SANTA MONICA — terreno de 10 J 10 com
«j-i luz, esgoto e asfalto. Rua 1.

BAIRRO SANTA MONICA - PERTO DO CEASA -

2 terrenos de 10 x 30 cada.

(17 x 30) com água e lut
BAIRRO CUSTODIO PEREIRA — terreno de 510 m2

BAIRRO CUSTODIO PEREIRA — terreno de 10,50 x
40, com rede de água passando na rua do lote.

BAIRRO RESENDE JUNQUEIRA — terrenos dc 12 x
42 com água, lut esgoto c próximo ao asfalto — O-
TIMOS PREÇOS

JARDIM UMUARAMA — terreno de 11 x 30 perto do
Cardoso Cia.

BAIRRO PAMPULHA — terreno» de 10 x 30 de es-
quina.

BAIURO MARTA HELENA — terreno de 10 x tfl na
Rua Paraná.

SÍTIOS — a 36 km. de Uberlândia, próximo ã Rodo-
via Uberlindia-Romaria; com muita água, energia c-
lótrica, terra de cultura c parte em cerrado vermo-
lho.

GI.EBA — de 700 alqueires a 62 kms. de-Uberlândia.
Aprovada para plantio do soja. pastagens, eucalipto,
pinus. etc. com muita, água — PREÇO A COMBINAR.
GLEBAS — No município do PARACATO — dentro
dos limites POLO CENTRO dc 500 a 3.00o hectares.

Casas e Apartamentos Financiados - Maiores informações em nosso escritório

ANÚNCIO SiC LA S SIFIC
•a/UE PREMOIDADA

Para piso e Forro

É PREMOITEC
Costa menos e £ mais rápida.

VENDASk Rua Machado de Assis «. lsll •

FONE: 235-0663
UBEKLAN1IIA

DR. APARECIDO PIMENTEL DE ULHÔA

DR. VICT0R HUGO MACHADO DA
SILVEIRA

ADVOCACIA EM GERAL

Av. Floriano Polxclo, 886 — Con|, 4

Edifício Avellna Moreira
Fonoi: 235-055» — 2350566

Uberlândia — Minas

CEHnMlCfl uBERlnHDin

Manilhas- Tijolos - Telhas - Lajes

FONE: PABX - 235-3099

DR- GERALDO MENDES
ADVOCACIA CIVIL - TRABALHISTA ¦ COMERCIAL

Av. Vasconcelos. Costa, 31u — »/lí
(Galeria Andró tuts)

Funci 235-0727 — Uberlândia

|HRE5
LEIAM 6 ASSINEM"

O TRiÁNGULO
Escritório: Rua Vigário

Dantas, 235. Oficina: Rua
Marechal Oeodoro 84.
Fones: 235-O4371*M02|4403

DRi' JOS& APARECIDO MARTINS1
ADVOCACIA CIVIL — TRABALHISTA — CRIMINAL

Rua Ctuiali* dos Petxótos; 377 (Estádio Jucá Ribeiro]

FONÉft 235-3767 — UBERLÂNDIA— MG. '

CERÂMICA VITÓRIA
Ó^n-ieliior" "jeo tura-io .

#l'RÍÍVo\f$ aamVm*fà*m*t!31ÍÍai
aaaassassasssisssi jrjuj^ *

DR. PEDRO MAIA
— ADVOGADO —.

HÉUA AZEVEDO MAIA
_ ESTAGIARIA —

Divórcio — Sepirucõet Judlcals — consensuais —
Inventários — arrolamcntos — aeSes de dcspelos —
recebimentos da sesuros — açíes de cobrança de
quaisquer natural».

EFICIÊNCIA, SERIEDADE E RAPIDEZ
Av. Clprano Dal Fávera. n. 558

Fonei S35-I2*» - 235-4458

Ísl
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CAVALGADA EM NOVA
FONTE DIA 14 DE JUNHO
— a estudante luis Terezinha Ber-
nardes Carneiro, (sobrinha do Dr.
Jcse Carneiro) no» participa da trn-
dlcloiul -CAVALGADA DE NOVA
1'OKTE" — onde vibram us cavalei-
ros que íaliem montar na sua sela
ornada, (uma indumentária colori-
da. alegre, bem como espadas) — c-
les aplicam uma careognfla nerta-
neja dot autêntico folclore bra.st.el-
ro, com significados e»pcciai», den-
tro do toirinu tradicional, desde os
tempoa do Império.

A fc*ta está prevista para inicio
íis 14 horas o. término as 17 horas.
Suo 3 horas dc muita emoção e be-
lc/a. nue vai no» mostrar a famosa
CAVALGADA DE NOVA PONTE.
Merece ser vista!

DIA 24 ACONTECEU
ENCONTRO DE
ESCRITORES E FUNDRAM
ENTIDADE CULTURAL

fioh o comando do ndvogado-cs-
crilor Dr. Antônio Couto dc Andra-
d*, re»liiou-se mais uma reunião
para fundar uma entidade cultural
e artística, «ue vise promover os
escritores c artistas uberlandenses.
REALMENTE, foi tudo acertado c
definido o nome da entidade cul-
tural que sc chamara FUNDAÇÃO
UBERLANDENSB OE CULTURA
ARTÍSTICA, que tem a linalidade
de: 1) participar do Congresso Cul-
tural e, que terá em Uberlândia,
promoção da Secretaria de Educa-
Cio Munlcinal — encontro previsto
para dia 21 dc agosto vindouro c,
término para dia 31 do mesmo.

2) Fuicr pwitSo para publicação
do livro de Antônio Pereira da SU-
va e, sua posse nn Academia de Le-
trás do Triângulo Mineiro.

3- Definir a filosofia cultural de
nossa ciiia.lo e. promovô-ia aqui,
rr-ciào. Minai c Brasil. — manten-
do intercâmbio cultural com ou-
Iras entidades, pelo processo dc cn-
centros, correspondências ctr„ etc.

E bola branca paru o Dr. Antônio
Couto de Andrade, grande incentl*
vador do nossa cultura.

UBERLÂNDIA ESPORTE
FEZ BONITO
— Josanclo com 9 homens, poderia
até ter perdido que não era leio.
mas fez das tripas o coração e, por
pouco, pouco, saia dn Mineirão com
a vitória sobre o Viln. De qualquer
maneira, valeu o Ixl, deu sabor do
vitória. Vamos cm frente!

HOMENAGEM PÓSTUMA
A pedido de um nobre amico, co-

lega dc profissão e estudo do £-
VIVA, transcrevemos na Integra,
uma mensajem de seus colegas dc
trabalho c Agência Conccpt Propa-
gaadft, inserida no jornal "Correio
dt- Araxa", em 21 do abril passado.
Aqui a mensagem:

EVITA
Tarcísio Cardoso

Das teclas frias de sua máquina

lie escrever os suas mãos pequenas
u liyciras percorrqram c viveram

momentos felizes, aquecendo cada
tecla cm busca da melhor idéia.

Quantas víie* a frne,ill<ladc dc

sua condição feminina c ainda fio-

reacendo em juventude padeceu cli-
ante da criação . Apesar deis seus

poucas anos de vivência você precl-
sava niatcrialiiar um pensamento a-
dulto o convincente para a perma-
r.í-nria da Idéia.

A sua cabecinha adolescente não
era cheia dc baton ou de blush, mas

sim dc idéias, dc lula. do angústia,
de riso, dc choro, de bri.ta, de paz,
de vida nue você teve tâo pouco.

Quantas veres vocS nnsustiacta
e pensftUva nos surpreendia quan-
do Interpelada, pois não era aquela
tristera normal de um descaso de
amor Juvenil, mas sim um sufoco da
vida adulta c preocupada com ns
pessoas. Aquele sufoco de artista,
anucla fossa marcante e definitiva
nue lorna a mão mensaceira de lu?.
no labirinto escuro e mecânico de
uma máquina de escrever.

Nío sei. querida Evita, se você
fii entendida em vida, pois os ar-
listas sempre foram marginalizados
por viverem distantes das futilida-
des sociais. Mas eu scl q. no âmago
ile sua convivência você sempre foi
destacada e querida.

Oa textos e poemas que vocô es-
creveu são hoje espelhas de uma e-
Mstència curta mas marcante.

O seu começo foi breve mas de-
flnlttvo.

Simples mas criativo.
Vocí deixou.

(Homenagem póstuma de seus cole-
gas da Conctpt Propaganda).

VALEP PRODUZIRÁ 900
MIL TONELADAS DE
CONCENTRADO
FOSFATICO ATÉ 1980

Furam três anos dc obras até que,
cm fins dc janeiro, o presidente
(.cisei inaugurou a primeira etapa
da unidade industrial da Mincra»-ào
Vala do Paranalba — VALEP, cm
Tapira, a 34 quilômetros de Araxá.
A empresa subsidiária da Compa-
nliia Vale do Uio Doce produzirá
900 mil toneladas anuais dc con-
«nlrado fostático, a fim de aten-
der a Mil do consumo de rocha
íosfática na região Centro do Pato,
cm 19110.

Na primeira etapa da obra. oa In-
vcsttmcntus atingiram a 217 ml-
lhões de dólares . Deste total, 837»
foram aplicados na compra dc c*
qulpamcntos e na contratação dc
serviços junto a empresas nacio-
nais. A instalação do projeto pro-
pcrclona 1 mil -lo empregos diretos
para a região do Alto Paranaiba.

As atuais instalações da VALEP
poderão ser ampliadas a fim de
produzir até 2 milhões dc tonela-
das de concentrado fosfâtlco por a-
no. A VALEP já vinha operando
em caráter experimental desde o dia
11 de dezembro, quando sc obteve
uni produto final com 82% dc P2)
05. Adora, Já na fase dc escala
industrial, a empresa produzirá

concentrado íosfãtico com 36% de
P2 05. para a fabricação de ácido
fosfâtlco. Está também nos planos
da VALEP a exploração de suas
reservas de titânio, nióbio c terras
raras.

FARMÁCIA DO
AMERiC

A Farmácia da familia ubcrlandense

ENTREGAS E APLICAÇÕES A DOMICILIO

Av. Afonso Pena. 1229 -- Fone 234-4099 -- Uberlândia» MG

..-,....

I

UBERTUR&
LÍPASSAGENS RODOVIÁRIAS R

Ü! PARA TODO 0 BRASIL n
s-f AV. AFONSO PENA.768 ¦*>
U Fone 2353254 Uberlândia MG $
Kà^<^=i<^Ç=l»~>

D.N.E.R. FAZPESOUISA
PARA EVITAR OUEDA
DE BARREIRAS

Mesmo com toda a chuva que cas-
tijtnu a reuiâo Leste do Pais dc ja-
nclro o fevereiro, as principais ro-
dovias do Estado dt» liio continua-
ram permitindo o trafego e, entre
ns estradas vicinais, apenas 107, fo-
ram interrompidas devido à queda
de barreiras o inundações. A situa-
çfio privilegiada de acesso aos mu-
nle Iplns fluminenses' levou o Sccre-
latiu dc Transporte do Estado, An-
loni.i ferieis 1'irarro. a valorizar a-
inda mais o plano de pavimentação
desenvolvido pelo Governo.

Ma», extracondo o quadro rcRis-
traclo no Estado do Rio, as condi-
(.vos das estradas trouxeram sérios
transtornos, principalmente em Mi-
nas Gerais o no Espirito Santo. A-
tó mesmo os principais eixos de
transporte dos Estados — BR101 c
BR-116 — fórum bloqueados em vá-
rias trechos Esse problema de que-
da de barreiras, comum nas épocas
dt* chuvas fortes, poderá ser bastan-
te atenuado ao final da pesquisa so-
bre n estabilidade dc taludcs, que
está sendu desenvolvida pelo Insti-
tuto de Pesquisas Rodoviárias do
D.N.E.R.

A CAUSA

Na primeira fase da pesquisa, os
técnicos do l.P.R. aqruparam. sc-
Kimdo a predominância de fatores
mais aparentes, uma serie do tipos
de fenômenos primários, observa-
dos isoladamente ou em conjunto.
Os fenômenos destacados fornm a
erosão, a instabilidade superficial,
a instabilidade interna, a instablli-
dade profunda em grande espaço de
tr-mpe, os problemas anômalos de
fundo ecológico e, finalmente, a
ruína das obras de contenção.

Agora, o Instituto de Pesquisas
Rodoviárias procura eslabelccer um
método para estudo do fenômeno
da erosão. Os técnicos querem de-
terminar uma metodologia je en-
saios capaz de proporcionar um ín-
dica de erosão do solo que, cm con-
diçòes climáticas semelhantes, indi-
que sua maior ou menor sujeição
ao fenômeno.

CRIAÇÃO OE NOVOS PARTIDOS

Por considerar que inexistem
no País condições propícias á cria
ção de novos partidos c, sobretu-
do, para a reorganização de onli-
gr-s agremiações^ o deputado Wal-
ter Silva (MDB-RJ) condenou mo
vimentos que, nesse sentido, ora
são efetivados.

Disse que esses movimentos a-
penas têm por objetivo dividir a
Oposição brasileira, assinalando
que a unidade do MDB é, nesse
momento, imprescindível à volta
do Estado de Direito, e afirmando
qu; o partido não v,.i desaparecer
da cena política, enquanto o Pais
não voltar ao seu leito dcroocráti-
co.

O mesmo ponto-de-vista foi cx
presso pelo deputado Adhemar
Santillo (MDB-GO), dcfeiidcndo
;, unidade do MDB, <até o dia em
que alrançra-mos a plena redemo-
cratização^ o que somente será a-
tingido com a convocação de uma
Assembléia Nacional Constituin-
te».

NO TRABALHO E HO LAR!
Iáó-REVEST=\
'SABE DECORAR

Vu!c:j!;o,C2r-2!;s|rjlon,
A ÍMtex Mural

Fones: 235 2430 (235-2764/I
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FERRAMENTAS E •

___ PARAFUSOS LTDA
Parafusos e Porcas em
Geral,Arruelas Lisas e
de Pressao,Brocas,Re. \„
bites e Ferramentas.
Av. Vasconcelos Costa.428
Fones: 235-3940-235-H73
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!?>•

CARNEIRO — Nio leve cm consi.le-
racío as rmuçõcs momentânea!. A
-Hanse duas veros antes üe agir
Terá bom entendimento çony nativos
jt- Sagitário e Leio.

"OURO — O Scl aluando no terr-i-
ro ri-c.in.ito d? seu signo lhe envia
.-.:.; !.\ts> cfiu.ices de sucessos em
novo» empreendimentos, bem como,
e possibilidade de êxito no amor.

GÊMEOS — Os fluidas nio sio do*
melhores, entretanto poder** plane-
i«r .» organizar novas tarefas a se-
rrm pc&tas em pritlca. Evite assl-
natura de papéis ou documentos.

CÂNCER — Alguns obstáculos po-
ifcráo surgir no trabalho •> relaçio-
nados ás finanças; entretanto deve-
rá manter a calma e fazer o possl-
vi l par.i solucioná-los sem a.uua.

LEÃO — A possibilidade é dr pleno
êxito na profissão, desde que náo se
envolva cm negócios de grande vul*
to. Os astros enviam alegrias na
vida familiar e Intima.

VIRGEM — Os astros anunciam um
dia positivo ás finanças e ás atlvl-
dades de modo geral. Aproveite
para ampliar seus negócios e me-
lhorar sua posição no trabalho.

BALANÇA — Nio deln* que os pro-
Ucmas m*t*rlals perturbem * e*I-
ma e «balem sua» «*per*nça». Con-

Irule as emoções • sei» otimista. No
amor domine ot ciúmes.

ESCORPIÃO — O* mens*geIro* •*-
<r*ls recomendam qu», no troto
ccm pessoas menos Intimas evite
t.:cr confidencia» sobre seus pia-
nos. Bom para a meditação.

SAGITÁRIO — Os aspecto* O» po-
sitívos r poderá realizar alguns de
seus projitos. S*|a perseverante,
pois o sucesso dependerá em parte
de seu esfurco • persisUnd*.

CAPRICÓRNIO — Os «stros conf*-
rem entusiasmo e prometem Inten»
sa atividade. Todavia reflita antes
de agir, t seja prudente nos gas-
tos; pessoas inrscrupuíosas poderio
tirar proveito de sua generosldid*.

AQUÁRIO — A boa influência da
Lua atuando n* décima primeira ca-
t- do seu signo, promete êxito nos
empreendimentos e maior apoio de
amigos influentes. Pode amar.

PEIXES — Teri alguma» soluções
favoráveis nos negócio* bem como
a consideração e apoio de tuperio-
res e familiares. Por outro lado á
bom o periodo para as pesquisas am
equipe •* ao desenvolvimento merv
tal. Bom para vla{ar.
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Ontem em BH: Presidente do
Grupo CARFEPE
Genésio de Mello Pereira recebeu
"Ordem do Mérito Industrial"

Ontem às 20 horas precisamente, — aconteceu a grande honraria
ao ilustre engenheiro triangulino, (filho de Araguari) industrial ra-
dicado em Uberlândia, onde desenvolveu uma série dc atividades
industriais, educandárias c outras mais, que veremos mal5 adiante,
nessa ampla reportagem dc sua vida.

O ACONTECIMENTO .
Com a «CASA DE INDÚSTRIA* superlotada de convidados

especiais, industriais, políticos, representantes de classe sindicais,
associações comerciais c industriais, (de Uberlândia, pela ACIUB:
Presidente Dr. Osmar Carrijo, Argemiro Evangelista Ferreira,
Nilton Peixoto de Souza, Adelso Ferreira Tavares, Ariy Trindade
Carvalho, Adjair Fernandes Faria, Libanês Gustin, Merige 'José
Alexandre e o Secretário Executivo Dr. Aldo Prudente ds Silva),
seus familiares, foi-lhe entregue o honroso título.

AQUI SUA VIDA: •• «

7~* MÉRITO INDUSTRIAL " tf «*

Nome do Candidato à Ordem de Mérito Industrial: j' ¦ : •

GENÉSIO DE MELO PEREIRA í

Data de nascimento: 26.021925 \ "• 1
Naturalidade: Araguari — MO
Nacionalidade: Brasileira
Endereço: Rua Santos Dumoni, n. 610 Apto. 112.

Entidade que faz a indicação: Associação Comercial e Industrial de
Uberlândia, Sindicatos das Indústrias de Alimentação, Vestuário,
Carnes e Derivado», Metalurgia Mecânica c dc Material Elétrico.
Cidade cm que atuou o empresário indicado: Uberlândia, Ituiutaba,
Itumblara, São Paulo, Belo Horizonte, Campinas, Feira de Santana e
Goiânia.
Carvalho, Adjair Fernandes Faria, Libanês Gustin Merige José
Nome e idade dos filhos: Ronan de Freitas — 25 anos; Virgínia de
Freitas Pereira — 24 anor. Mauro de Freitas Pereira — 23 anos;
César de Freitas Pereira — 19 anos; Carmcm de Freitas Pereira —
18 anos.

— Mencionar as atividades que caracterizam prestação de servi-
ços relevantes ao Estado, País e comunidade;
Serviço de obras da Prefeitura dc Bctim e Uberlândia; engenheiro
do DER-MG; Fundador e Diretor por seis anos da Faculdade Fe-
deral de Engenharia da Universidade de Uberlândia; Fundador e
reitor por 2 anos da Universidade de Uberlândia; Fundador de 11
empresas espalhadas- por Uberlândia c região, gerando mais de
2.000 empregos diretos.

— Mencionar atividades que mostrem empenho em iniciativas vol-
tadas para o bem estar social:
a) — Associação C/ÍRFEPE, órgão que congrega mais dc 3.000
funcionários mantida prJas empresas dirigidas pelo homenageado;
Jj) 

— Seguro em grupo, açambarcando lodcrs os funcionários do
Grupo Carfepe, cm que o seguro é pago pelas empresas- arcando o
funcionário somente eom a diferença do prêmio;c) — Financiamento dc casa própria para funcionários, com recur-
sos oriundos das próprias empresas;
d.j — Assistência médico-hospitalar a nível de preço do INPS, sem
fila;
e) — criação c manutenção da Fundação Helena de Freitas Pereira,
em Ituiutaba-MG.
f) — Praça 'de Esportes Genésio dc Melo Pereira, situada em U-
bcrlândio, composta de campo de futebol e quadras de basquete o
futebol de salão.
g) — Assistência técnicc-csportiva a todos- os funcionários do Gru-
po, através da criação e manutenção de praças de esportes na cida-des de Itumbiara e Ituiutaba (CAGICOe FISA, respectivamente),
h) — Fundação Segisraundo Pereira, que funciona anexa ã Faculda-de de Engenharia da Universidade de Uberlândia da qual o nome-nageado é um dos mantenedores. ,i) — Colônia de férias para os funcionários do Grupo (está sendo
projetada) em Cassimiro de Abreu (litoral fluminense).
3) — Mencionar fatos que demonstrem, na atividade sindical aliosentido de colaboração com o Estado para se alcançar a paz sociale o desenvolvimento;
Atual vice-presidente do Sindicato *õa Indústria de Carnes e Deriva-dos de Uberlândia, tem pautado c, sua conduta no sentido de umamaior integração entre produtoMs|l-rigorfficos|djstribuidores.— Mencionar fatos que indiquem bem sucedido esforço por maiorproduüWdade ou «alcem preocupação com incentivo e a ajuda aformação profissional, higiene, segurança no trabalho e desenvolvi-mento tecnológico;

Sempre se preocupou com o homem, assim é que, a maioria do* di-ngijntes das empresas dirigidas peto homenageado é composta defuncionários adraidos e consequentemente formados nas própria»
rd!LP,S. 

ISt° 
í P°5íveI «raças ao aprimoramento téaüco-admi-¦nistrativo a que é submetido periodicamente o funcionário aliados

¦¦mt^^f .,teaac"^àe e vontade de vencer do próprio fimcio-nano. «"em <" ctero.do Incentivo constando que recebem do dirigen-
•?,' íU,a 

"«"P"0"»1. relataremos abaixe um caso excepcional, pelasua natureza, acontecido numa empresa dirigida pelo Homeiugea-oo. cODr.Manbel Quirino Machado "ingressou no Moinho Sete

'. Irmãos S.A., como servente de pedreiro, percebendo o seu esforço
•: e o seu interesse em estudar, o homenageado concedeu-lhe uma boi-
* sa de estudos para os cursos primários, ginasdal c de contabilidade;
1 Posteriormente incentivou-o a ingressar numa escola superior; pa-
V ralelamcnle, o citado funcionário foi galgando posições dentro da
5 empresa, e hoje, é o seu gerente Industrial, além de contador, pro-
' fessor c economista, possui ainda vários cursos de especialização,

| numa demontração inequívoca de que o capital e o trabalho podem
! c devem marchar juntos.' 

5) — Indicação, através de documento, de exercício de comando
; empresaria] há mais de 10 (dez) anos: (Documentos foram enviados
' anexos).

6) — Mencionar fatos que demonstrem o caráter de pioneirismo, em
relação a comunidade, região, Estado ou País, na atuação empresa-
rial do candidato:
a) — Fundador da Cia. Agro Industrial de Goiás — CAGICO, pio-
neira no Brasil no fabrico dc óleo de arroz (extraído do gérmem do
arroz)
b) — Fundador do Instituto Valléc S.A., pioneiro do Brasil na
produção dc Vacina Anti-Aftosa, pela técnica de Frenkell.
Além desses empreendimentos, participou, pioneiramente, no pro-
jeto c na instalação das seguintes empresas:: — Construtora Rodoviária União S|A — CRUSA' — Moinho Sete Irmãos S|A • J

Granja Planalto Ltda.
Agrícola Brasil CenUal Ltda (Sementes de milho híbrido).

Projetou c executou, ainda, & ampliação e modernização do Frigo-
rifico Ituiutaba SjA, colocando-o entre os Frigoríficos brasileiros
mais bem dotados, quer para Ia exportação interna, quer para a ex-
tema.
Trabalhou incessantemente num projeto experimental dc irrigação
por inundação, bem como no aprovcltamcrto dos cerrado; pela a-
griiuItuAi (anterior a iniciativa governamental).

"«CUHHieUUJM 
VITAE» \ '

— Dados biográficos: ""
1.1. Nome: DR. GENÉSIO DE MELO PEREIRA .
12. Data de nascimento: 26.05.1925
1.3. Naturalidade: Araguari — MG
!-•(. Filiação: Genésio de Melo Pereira e Oarmem

de Melo Pereira
1.6. Nome da esposa: Helena de Freitas Pereira
1.6. Nome e idade dos filhos:

1.6.1. Ronan de Freifus Pereira — 25 anos
1.6.2. Virgíniade Freitas Pereira — 24 anos
1-6.3. Mauro de Freitas Pereira — 23 anos
1.6.4. César de Freitas Pereira — 19 anos
1.6.5. Carmem de Freitas Pereira — 18 anos

— Currículo escolar
2.1. Curso primário; Flazenda c Grupo Escolar Bueno Bran-

dão
2.2. Curso ginasial: Colégio Estadual de Ubeíândia
2.3. Curso colegial: Colégio Arnaldo e Colégio Estadual de

Belo Horizonte
2.4. Curso Superior: Faculdade dc Engenharia da UFMG Be-

lo Horizonte,
2.5- Especialização: Engenharia Civil. Autodidata: Mecânica,

Economia e Agricultura. ,

— Atividade Acadêmica: "*j

* 3.1. Fundador e diretor por seis anos da Faculdade Federal
dc Engenharia da UNU.

3.2. Fundador e reitor por dois anos da Universidade de U-
berlândia. ,

3.3. Titular da Cadeira de Projetos da Faculdade de Ciências
Econômicas da Universidade de Uberlândia.

3.4. Possui o título de Benemérito da Universidade de Uber-
lândia concedido em 15.09.75.

3.5. Homenageado pelos acadêmicos da Escola de Engenha-
ria da Universidade de Uberlândia, os quais deram o seu
nome ao diretório Acadêmico daquela escola superior —
DAGEMP.

3.6. Homenageado pelos acadêmicos da Escola de Engenha-
ria que o convidaram 2 vezes para paraninfo e patrono
da turma

3-7. Responsável pelo entrosamento do estudante da Enge-
nharia na sociedade uberlandense, através das condições
especiais conseguidas junto aos clubes recreativos de
nossa cidade, bem como fiador das locações coletivas.

3.8. Foi titular da Cadelrk de Organizações Industrial na
Faculdade Federal de Engenharia de Uberlândia, em
1.970.

— Atividade empresarial
4.1. Fundador e atual Diretor Presidente da CARFEPE S|A

— Administradora e Participado"*
Fundador c sócio gerente da DELTA — Administração
e Participação Ltda.
Fundador e atual lo. vice-presidente da Cia. Agro In-
dustrial de Uberlândia — CAGIGO I
Fundador e sócio gerente da Construtora Rodoviária, i
União Ltda — CRUSA
Sócio gerente do Frigorífico Ituiutaba Ltda — FISA
Fundador c sócio gerente do Granja Planalto Ltda

4.7. Sócio gerente da Imobiliária Tubal Vilela Ltda.
4-8. Fundador e «tual 2o. vicc-Presidente do Instituto

Vallée S.A.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

'«' ;.

"'

4.9. Fundador e atual Diretor Industrial do Moinho Sete
Irmãos

4.10. Fundador c sócio gerente dl Paviterrana Agro-PastonrJ
Ltda. ,,. , x*a.

4.12. Sócio gerente da So:inol — Ind. c Com. Ltda.
4.13. Fundador e sócio gerente da Uniagro da Bnhia — Ind.

c Com. Ltda.
— Atividade comunitária

5.1. Doação do terreno para construção da Faculdade de
Engenharia dc Uberlândia

5.2. Doação da Icrraplar/agcm para construção da Faculdade
dc Medicina de Uberlândia

5.3. Trabalho junto aos grupos escolares municipais e
estaduais dirigido à alimentação e cantina, no período

de 52|63
5.4. Fundação Helena de Freitas Pereira, em Ituiutaba-MG

(mantenedor)
5 5. Fundação Scgismundo Pereira, que funciona anexa a Fa-

culdade de Engenharia da Universidade de Uberlândia
(mantenedor)

, 5.6. Doação dc uma árch de 200.000 m2 no município de U-
berlândia, para instalação da Central de Abastecimento
(CEASA)

5.7. Doação dc uma área no município dc Uberlândia, para
instalação do Cemitério do Bom Pastor (180.000m2)

i 5.8. Doação de 90 lotes pára a Fundação Uberlandense de
Esporte Turismo c Lazer, para construção de novo es-

tádio de futebol. |
5.9. Doação de uma área dc 34.000 m2 para ampliação da

Central dc Abastecimento (CEASA)
' 5.10. Doação do pavilhão da lavanderia i?a Santa Casa de

Misericórdia de Uberlândia
5.11 Membro do Conselho Deliberativo da Associação Co-

mercial c Industriai de Uberlândia
5.12. Ex-mEmbro do Rotary Clube de Uberlândia Centro
5.13. Ex-membro do Lions Clube de Uberlândia Felisberto

Carrijo
5.14- Vicc-Prcsid£ntc do Sindicato da Oarne c Derivados de

Uberlândia.
— Sinopse: passagens na vida do homenageado
Natural de Araguari-MG, onde nasceu cm 25.02.1925, mudou-

se para a Fazenda em 1930, por circunstâncias econômicis, onde
trabalhava e estudava â noite, com familiares.
Em 1934 velo para Uberlândia para complementar o curso prima-rio, no Grupo Escolar Bueno Brandão. Nas férias retornava à fazen-
da do pai, onde o ajudava nos trabalhos do campo.
Em 1938, mudou-se definitivamente para Uberlândia, juntamentecom os seus familiares, quando teve oportunidade de concluir o
curso ginasial no Colégio Mineiro (hoje Colégio Estaduhl). Neste
período, para colaborar no orçamento da casa, dedicou-se a co-
márcio de frangos c ovos em pequena escala.
Em 1943, transferiu-se para Belo Horizonte, para prosseguir osseus estudos; concluiu o curso científico nos Colégios Amtildo e
Estadual, ingressando cm 1945 na Faculdade de Engenharia da Uni-versidade Federa] de Minas Gerais, onde concluiu o curso de ence-nharia civil, em 1949. ò
Durante o curso universitário, trabalhou cm nivelamento, como au-xiltar de topografia e posteriormente como topógrafo. Pouco antesde concluir o curso, já era responsável pelo serviço de obras daPrefeitura dc Bctim.

Concluído o curso, retornou a Uberlândia, ingressando na Prefel-
tura Municipal, no serviço de obras, onde serviu nas gestões dos se-
nhores José Fonseca e Silva, c Tubal Vilela da Silva.
Dois anos, depois, conhecendo quase todo o serviço que lhe fora
entregue, e na ânsia de aprimorar seu conhecimento, resolveu par-
tir paia nova empreitada. Assim é que passou a integrar o quadro
de funcionários do DER — residência de Uberlândia, como Enge-
nheiro Auxiliar, onde permaneceu um ano. Após este período, con-
vidado a assumir o cargo dc Engenheiro Residente, dispensou-o 6
resolveu partir para uma nova atividade, já se manifestava nele o
gosto pelo trabalho no campo onde, abrindo estradas e em contato
com a natureza, poderia aliar o útil ao agradável.

Fundou então a Construtora Alves e Pereira Ltda., juntamente
com o Sr. Francisco Paulo dos Santos. Mais tarde, cm razão do
pequeno porte da empresa, resolveram fundi-la â Mecanização Ras
Ltda (constituída pelos Drs. Edésio Alves Carneiro, Orvenor Fer-
nandes e Helvécio Alves Carneiro) o que possibilitou o surgimento
de uma empresa bem maior. Esta nova firma recebeu a denomina-
ção de Paviterrana — Pavimentação c terraplanagem Nacional Ltda.
A partir de então, seus dirigentes dedicaram-se de corpo e alma à
Paviterrana, visto que todos cies residiam nos acampamentos das
obres executadas pela mesma. Seu crescimento foi notável, fruto
da obstinação c do esforço dc todos.
Desta época, inclusive, vem a iniciativa pioneira dc integrar o ca- j
pitai ao trabalho, através dc transformação da Paviterrana em So-
Ciedade Anônima, com a inclusão em seu quadro de acionista^ de
grande parte de seus funcionários, para tanto, a Paviterrana doou ¦
parte de ações e vendeu o restante, em condições extremamente t& jvorávies, para serem pagas com o próprio resultado da empresa.
Já ao ano que antecedeu esta transformação, aproveitando a idéia
de um uberlandense acima de tudo idealista — Anísio Pereira 'de

Continua na página 8 Jr^- "CL
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Satatais vence América de goleada: 4 x 1
Jogando játiado a noite no Estádio Jucn Ribeiro, amistosamente,

o América Futibol Clube foi goleado pelo Batatais por 4x1. O time
'americano chegou a abrir o marcador, fazendo UO por intermédio
de Robcrlinho, mas D representação do interior paulista não se inti-
niidou a partir firme prá cima dos americanos, empatando por in-
IcrmMIo de Fernando, cabendo a Dunga. fazer 2x1 e Mila ampliar
para 3x1 e 4x1.

AMÉRICA — Êlclo, Hamilton,, Dias, Pele e Careca; Marden
(Mococa), Robcrlinho e Marquinhos; Muarcs, Noé c Gilmar (Bento).

BATATAIS — Pcdrinho; Batalhão, Ricardo, Donizette e Feman-
do; Marcos, Dunga c Marcinho (Mila); Simonal, Ezo e Edu (André).

Juiz: Ismael Marques dc Oliveira; bandeiras: José Targino e Del-
cino Antônio.

Renda de CrS 4.900,00, dando sério prejuízo ao América, che-
gando a casa dos 30 mil cruzeiros.

Com o prejuízo que tomou no amistoso contra o Batatais, a
situação par» o América fica Ainda mai» dificil, porque a equipe está
em fase de reformulação e o déficit atrapalha muito nit seqüência do
trabalho que a diretoria vem realizando.

Uberlândia empata com Vila no Mineirão: 1 x 1
Pelo Campeonato Mineiro, o U-

lit-rlàmlia K.spt.rtu empatou, domin-
(O a tarde no Minrlràn CORI o Vila
Nova, pela contagem mínima. A
partida f"i nn preliminar dc Atlé-
tico c Cruxeiro, que também empa-
taram Km abertura dc contogem,

O centro-ovanta JoSo Marques foi
expulsa logo ari líi minutos *i*> pri-
meim tempo, criando uma situação
desnecessariamente, A diretoria
precisa inclusive observar isso mais
de pcrlo c nunir os faltosos que
tem prejudicado o Ume. Outro do
Uberlândia *_uc fitl expulso foi o la-

Ural direito DA. O lateral esquer-
do AnfiCla pegou o terceiro cartão
amarelo c também não joga ama-
nhã diante da Esportiva Guaxupé.

Moroei, robrando penalidade má-
xlma fez 1x0 nara o Uberlândia aos
12 minutes do seuundn tempo, p huiz
Carlos empatou aos 40 para o Vila.

UDEItl.ANDIA — Gilmar; Dé. Mo-
raes. Fernando o Anseio: Paulinho,
Danto o Dlrcou Lopes; Xâxâ (Mau-
rinlioi, João Marquei e Mairon Có-
sar i Olqtic *.

VILA NOVA — Souza; Gomes
(Dias), Rodrigues. Bosco c Toninho
Brasa: Sidney, Sauva (Marquinhos)
c Aguilar; Ronaldo, Luiz Carlos c
Falsa.

Juiz: Eduardo Cirllo de Lima, com
péssima atuação; bandeiras: Hélio
dc Matos e Lúcio Alves da Silva.

Hcnda da rodada dupla: CrS
3.2111 2Gn.no, com 17.220 pagantes.

O Uberlândia recebeu a quota
normal ilc 30 mil eruzeiros e vol-
(ou com problemas, porauc os Iate-
rais DA c Ângelo não jogam e tam-
bém o centro-avante João Marques,

rUDIl 911

Bro. sitia
reno leva

à Europa
O brasiliensc ROSÁRIO PU-

PO MORENO, vlt.ou na t-ema-
na passada Com dC;tino ú Ingla-
terra, onde participará do Cam-
pjonato Inglês de 1-ormu'a Ford.
Juntamente com mais dois bra-
slleiros; Carlos Abdalla (língemix

— Elacap) c Fernando Diw Ri-
beiro (Rasiro — Jesus Savcs Ra-
:ing).

Depois de ALEX DIAS RI-
BEIRO c NELSON PIQUET,
•CHAVEIRINIIO,» como é co-
nheedo, é mais um piloto brasi-

WM vllrante
í:: ierlândia

Amanhã, de Jucá Ribeiro:
UBERLÂNDIA ESPORTE x GUAXUPÉ

Liderança esportiva do rádio Iriangulino.

Rádio Uberlândia e 0 TRIÂNGULO
unidos por um esporte melhor

K—
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¦ '¦m*3»c3 <^mmmMmi^vmmmá 1

liense, recém saido do kart, que
tenta levantar o nome do Brasil
no automobilismo internacional.

Com vinte ano. de idade c vá-
rios titulos conquistados no K;r-
tismo (Campeão Brasileiro na ca-
tegoria 125 ce em 1976), PUPO
MORENO vai ã Inglaterra cor-
rer.pcla HOBBV CATCH RA-
CING TEAM. com o patrocínio
da HOBBY CATCH CONFEC-
ÇÕES IDEAL AUTO PEÇAS,
PNEULANDIA, CASA PLANE-
TA e FOCAL,

Sua viagem foi adiada várias
vezes, porque a verba de seus
patrocinadores não havia sido li-
bernda. No entanto, seu carro
Royale de 1600 cc já foi enco-
mendado por NELSON PIOUET,
como também já foi contratado
um mecânico Inglês.

No inicio dc sua carreira, PU-
PO MORENO receberá o apoio
c orientação do ex-chefe de e-
quipe d» PIOUET, o inglês PE-
EWER, mas «CHAVEIRINHO»-
vai ter que contar mais c com
sua experiência de .-certo dc chás-
si c vontade dc vencer. Portan-
to já adotou o seu lema nas pis-
tas inglesas: «WE TRY HAR-
DER» (Nós nos esforçamos mais).

Na Formula Ford Brasileira,
Eduardo Cardoso corre dia 3.7.
cm Tarumã, Porto Alegre. Pelo
H.-U patrocinador — a equipe
Squash, c vai tentar melhorar a
sua colocação, que ocupa no
Campeonato Nacional.

se hem nue esse Ia mesmo sair do
time para dar lugar a Arlindo.

RESULTADOS:

' A décima quarta rodada do cam-
pconato mineiro apresentou os ae-
gulnles resultados neste final de ae-
mana:

Sábado à tnrde no Mlnelrâo, A-
mérica dois, Araxá dois. Amauri
e Mnneca fizeram para o Amériei.
cnqimnto Rogério fei os dois tentos
para a equipe do Araxá.

O Juiz da partida foi Jose Alber-
to Teixeira, tendo como auxiliares
Serafim Martins Filho e Gerson A-
pollnirlo de Souza.

A renda (pi dc CrS 80.210,00.
A noite, cm Divlnópolis o Guará-

ny local não foi além de um empa-
te frente a fraca equipe do Aragua-
ri cm ura a um.

O juiz foi Francisco Cândido, sen-
do auxiliado por Lorival Conceição
e José Efigènlo dc Paula.

Anteontem mais seis partidas de-
ram seqüência a décima quarta ro-
dada do campeonato mineiro.

. r'o Mineirão rodada dupla. Na
preliminar dc Cruzeiro c Atlético
jogaram Vila Nova c Uberlândia.
Moraes marcou de pênalti, para o
Uberlândia e Luiz Carlos, empatou
para o Vila Nova. Juiz: Eduardo
Cirllo de Lima. Bandeiras: Hélio dc
Matos c Lúcio Alves.

No jogo de fundo. Cruzeiro c A-
ti ético, nio passaram do um em-
palc sem abertura de contagem.
Juiz Abel Santos. Bandeiras: Ral-
mundo Divino e Osvaldo Juquelra.
A renda da rodada dupla ontem no
Mineirão somou CrS 3.208.260,00.

Em Uberaba também aconteceu
rodada dupla, na preliminar o Na-
cional perdeu para o Democrata por
quatro tentos a um. Juiz: Waltcr
Luiz I.cltc de Abreu. Banda.: Fran-
cisco Cristóvão c Lauro Amando
Lopes.

Na partida dc fundo, o Uberaba
-.olcou o Ume do Ateneu por seis
tentos a um. Juiz: Rondlno Batis-
ta. Bands.: Juvenal do Pinho c José
Hch, a renda da rodada dupla so-
num: 211.030,00.

Na cidade dc Guaxupé. a Esporti-
va local não foi além de um empa-
te, com o Nac.[de Muriaé em dois
tentos a dois. Juiz: Francisco Lc-
andro Rocha.

Na cidade do Itablra, o Valério e
Caldense empataram cm dois ten-
tos a 2. Juiz: Joaquim Gonçal-
ves da Silva.r^^i
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CLASSIFICAÇÃO:

Apõ. os jogos desta 14a. rodada
a classificação do certame mineiro
fiem. assim:
lo.: Atlético Mineiro: 23 pg;
2o.: América e Cruzeiro: 20 pg;
3o.: Uberlândia: 17 pg.
4o.: Uberaba: 16 pg.;
So.: Vila Nova e Valério: 13 pg.;
8o.: í.ac. ttin. e Nac.|Muriaé: 14 pg.
7o.: Araxá, Guarani c Esportiva: 13
pu.;
8o.: Caldense 12 pg.;
7u.: Democrata: 06 pg.; j •

10o.: Ateneu: 07 pg.;
lio.: Araguari: 05 pg.

PRÓXIMA RODADA:
O Certame Mineiro teri sequen-

cia na próxima quarta-feira, com
estes jn-ROs:

Em Uberlândia:
Uberlândia x Guaxupé.
Em Uberaba: NacJlocal x América

Em Divlnópolis: Guarani x Cruzeiro
Em Governador Valadares: Demo-
crata x Araxá;

Em Muriaé: Nacional x Caldenae
Em VraRuarl: Araguarl x Valério
No Mineirão na Preliminar: Vila No-
va x Ateneu;

Partida dc fundo: Atlético z U-
bèrabau

Torneio Brasil Central
É Fórmula Honda

Depois da estrela da categoria cm
Brasília, tem aumentado considera-
velmentc o número de adeptos e.
para a terceira etapa do Torneio
Brasil Central, disputado parte cm
Hrasilia e parte cm Goiânia, veriü-
cou-se uma quantidade bastante sig-
niticatlva de participantes.

A corrida loi realizada anteontem
e contou com pilotos de várias ei-
dades da região, como Anipolls, U-
beraba c Uberlândia, pois a partir
desta prova os pontos começaram
a kt computados cm uma única
classificação. Apenas para a dis-
puta da prova final, cm 2 dc dezem-
bro. é que será feita uma classiti-
cação cm separado para cada uma
dis sedes do certame regional.

A exemplo do que aconteceu nas
duas primeiras provas regionais, a
disputa foi grande entre os lideres
da prova. Goiânia, agora com a ex-
pcriêncla dc uma corrida já reoll-
zada, equipara-se a Brasília cm
nível de preparação das suas moto-
dclctas. Segundo o presidente da
Federação Goiana dc Motociclismo.
Irajã Martins, todos os pilotos de
Golis compareceram â prova, bus-
cando enfrentar seus adversários do
Brasília cm igualdade dc condições.

Bruno Siqueira, presidente do
Brasília Moto Clube, também está a-
nimado com a realização dc mais
esta etapa do Torneio dc Formula
Honda. Cori toda certeza, Brasília
apresentou a boa organização da
primeira prova, c mais ilc 28 pilo-
tos largaram a prova.

O alto índice de disputas que Ire-
quentemente ocorre na Fórmula
Honda, i deve-se principalmente a
Igualdade dc preparação nas moto-
clcletas, pois so são permitidas pc-
quenas alterações na carburação, es-
capamento c regulagcns em geral.

Ue resto, somente a carenagem, ue-
dalciras recuadas e muita perícia do
piloto, pois qualquer erro podo alg-
ni ficar a perda de uma, ou mala po-
sições durante a prova.

Depois dc ter sido adiada, a prova
dc Brasília. 3o do Torneio Brasil
Central da categoria que mala mo-
vlmcnla o motociclismo brasileiro
dc velocidade, riclo Incentivo que
vem dando aos seus participante*
através das facilidades do aqulsl-
ção dos compfmentíç^jpcccssários.
deverá contar com um-, número de
concorrentes sur^aretjnàepte.

Congregando pilotos Ha capital
Federal c dc Goiânia, além de on-
tros vindos dc Anápolis, Uberaba,
Uberlândia, etc, o Torneio Brasil
Central pode contar com um Incen-
ti-.o ainda maior, poi* a Honda
Motor do Brasil optou por subsidiar
parte doa custos relativos aos cqul-
pamentos necessários (Kit Fórmula
Honda), reduzindo o total de mais
dc CrS o sno.oo para CrS 3.790,00
para os primeiros trinta Jogoa ven-
didos cm cada uma das cidades -
sedes do certame regional.

Assim sendo, tanto os revende-
dores dc Brasília (Cap e Start) co-
mo oa dc Goiânia (Clcal e Motobráa)
terão trinta desses Kits «pedala ao
preço citado para que seus pilotos
não deixem dc participar pelo eus-
to do material. J

Na última prova, realizada no
dia 20 tio abril cm Goiânia, um pi-
loto de Brasília venceu sem, no en*
gem comum só começou na prova
do dia 27 anteontem. O, pilotos da
Goiânia tiveram um pouco mais
Goiânia terão assim um pouco mais
de tempo para desenvolverem a
preparação de suas motocicletas,
jã que os de Brasília contavam com
uma prova de vantagem.

Agência de Bebidas
CEVADA

Euaranrl e Cerveja AHTARCEA
Av. Cesirlo Alvlm. 2233 — Fones.: 335.1113 — 215-115* ¦

215-1529 — 235-142»
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Outorga da Federação das Indústrias de Minas Gerais
FIEMG concedida:
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Ordem do mérito Industrial
do Estado de minas Gerais

i

Industrial do uno - 79

Ao Engenheiro Eenésio fe Mello Pereira
HOMENAGEM JUSTA E MEMÓRIA

NOSSO LÍDER!

NOSSO ABRAÇO FRATERNAL

fII,
4

f -
t ¦

a ¦ ¦ a

(ARFEPE S/A - ADMINISTRADORA ! PARTKIPAD9RA

CIA. AGRO INDUSTRIAL DE GOIÁS -- CAGIGO

f$ CONSTRUTORA RODOVIÁRIA UKU.0 LTDA.--CRUSA

% DELTA-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA,

FRIGORÍFICO ITUIUTABAS.A. -- FISA

/ GRANJA PLANALTO LTDA.

IMOBILIÁRIA TÜBAL VILELA LTDA. , .,

' "»S - ír ' ¦

¦"'-.-' «h

. ¦¦

INSTITUTO VALLÉE S.A.
«ífjji

MOINHO SETE IRMÃOS S.A.

PAVITERRANA AGRO-PASTORIL LTDA.

SAMAMBAIA AGRO-PASTORIL LTDA.

PLÁSTICOS UNIÃO" INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

SOCINOL--INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
yy

UNIAGRO DA BAHIA - INDÚSTRIA í COMÉRCIO LTDA.
. 

¦ 
%*&'

VALLÉ NORDESTE S.A.
I
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Resende implantou cm Uberlândia umn indústria de moagem de trí-
'go, com umu cota'inicial demoagem dc IH.840 tònéradfe anuais, c-
levada posteriormente pura' 98.675.
Daí, então' a coisa não parou milis... Criou-se em seguida, o Ins-
tiluto Valliíe SjA\ Em comum com os dentais sócios' du.Pàvitcrrana
(já cnláo denominada Construtora Rodoviária Unlãó':SjÁ'' — CRU-
SA). juntou-se aos Dr». Amleto Mosci c Luciand Bcío: Pereira, téc-
nicos brasileiros, recém chegados da Europa, e iníptantou cm irosso
município o Instituto Vallée.
Este laboratório foi 6 pioneiro no Brasil na utilização da técnica
de IrenUH, para produção de vacina anll-aftosa, cm alia escola.
Hoje o Vallée ocupa o lo. lugar no Brasil dcnlrc os laboratórios de
topital genuinamente nacional e o 5o. lugar no contexto geral,
fmplaniado o Valíéc, a ânsia de nova atividade pioneira voluhi a
K manilcsiar. lim eontain com o Dr. Irineu Borges do Nascimento
tomou Conhecimento da possibilidade dc se extrair óleo comestível
dc arroz (do suh-produio do arrozj. Associandu-se ao mesmo, criou
a Cia. Agro Industrial dc Goiás — CAG1CO.

Hujc, a CACilCO Transforma o farelo de arroz em dois preciosos
produtos, um pnru alimentação humana (óleo de gérmem de arroz)
c outro para alimentação animal, dc grando valor internacional, pois
a sua grande maioria é exportada (farelo estabilizado).
1'osicriornientc, foi adquirido o Matadouro industrial Inluiutaba S.A.
MUSA, que, totalmente remodelado o ampliado transformou-se no
Frigorífico liuiulaba S]A e cm órgão exportador, numa fase de sobra
du pecuária nacional. A sua capacidude de abate é d* ordem de
600 bois por dia. No momento, com todo o seu esforço dc venda
no mercado interno, instalou um terminal cm São Puulo, buscando
venda direta, sem intermediação.

Ainda com objetivo de aproveitar as riquezas humanas c matéria
prima da região, foi constituída u Granja Planalto Udiu, explorando
do Imediato o pinto dc corte c o ovo de consumo industrial, de
modo a permitir o equilíbrio do» dois faturamentos. Sua programa-
Çâb a médio prazo visa atingir 3.000.000 de pintos por més
1.1X10.000 dc poedeirus cm operação. Atingidos estes níveis, ainda
na seqüência dc melhor aproveiturrredtar a mão de obra c a matéria
prima disponíveis, pretende implantar o ovo industrializado, para a-
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b» • <« *¦''*'':,-'ÍIcndcr a crescente deuiand.i nacional e internacional.
Foi adquirida a^ seguir, o* Imobiliária Tubal Vilela Ltdà., tradicional
firma ái nossa cidade, fundada pelo saudoso Tubal Vilela da Silva.
A urbanização c a compra c venda dc imóveis tem sido a atividade
-onstante c dinâmica da empresa. Os resultados até boje obudosr pe-
Ia Imobiliária, inspiram um trabalho ainda mais intenso no setor.
Em segoida vieram;

• ' ..¦¦* _
SOCINAL — Indústria e Comercio Ltda.
Implantada cm Campinas-SP., tem como obj»tivo o aproveitamento
das borras graxus, animais e vegetais (resíduos) em produtos nobres,
tais como ácidos graxos de grande consumo cm tintas, vernizes e a-
malmente na flotação dc minério dc fósforo.
PLÁSTICOS UNIÃO — Indústria c Comercio Ltd».
Empresa incorporída reoemeniente ao Grupo Curfcpc, tem por li-
ríalidade possibilitar ao Grupo, a integração do vasilhames de piás-
ticos c embalagens db;modo geral. Está localizada na cidade Indus-
trlul de Contagem — MG.

UMAGRO DA BAHIA — Iridiislriu « Comércio Ltda.
Instalada cm Feira de Santana.
O objetivo do Grupo Ctirfepe'em criar a citada empresa, se deveu
ao desejo de doiur aquela região de uma distribuidora dc produtos
veterinários a sua altura. Comercializando os produtos fubricados
pelo Instituto Vallée e pelos demais laboratórios que atuam no ter-
ritórin nacional, será perfeitamente integrada aquela vas:a região do
nordeste.
Em busca dc uma tecnologia atualizada, que possa ser assimilada
pelo homem do campo, o Grupo Carfcpe instalou c mantém em Pa-
rauna-GÕ e Monte Alegre de Mina — MG., a Pavitcrrana e a Sa-
mnitibala; Agro-Pastdril Ltda_ respectivamente, numa arca total de
3.238 hectares.
O úllimo projeto do Grupo e o Vallée Nordeste. Aprovado em
24.11.78 pela Superintendência do. Desenvolvimento do Nordeste,
será instalado cm Montes Claros-MG. A implantação desta indús-
iria permitirá ao Grupo dotar Uberlândia de uma unidade Industrial
voltada exclusivamente para a uviculturu, visto que a unidade a ter
instalada em Montes Claros se dedicará a partir de então a linha
bovina, através dc uma tecnologia altamente'sofisticada e recente-
mente importada. ( ., Vtfi j,
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i Propositadamente deixamos para o final a! CARFEPE S\X — Ádmi-
nistraélora e participadortr.
Ouando o Grupo começou a atuar em várias atividades distintas, tor-
nou-se Imprescindível ta criação dc uma empresa, que, por sua ver-
satilidade, pudesse congregar e orientar todas as demais unidades.
Face a isso foi criada a CARFEP1VS'.'A'., — Administradora e
Particlpadoríi, em dezembro &e 1963.': SW pesquisas, òsVíovós pro-' 
jetos desenvolvidos, a implantação de uma dinâmica e bem estrutu-
rada política dc trabalho, abriram novos c bem sucedidos caminhos
nu setor da agro-índústria,
Falar do homenageado é falar do Grupo a que fundou e do qual à
um de seus. expoentes no» dias atuais. Por isso, nos permitimos a-
prEsentar anexo, um pequeno quadro, contendo algumas informa-
ções dc cunho cconómico-social acerca do grupo CARFEPE.

No campo social, o Dr. Genésio dedicou-se aos grupos escolares
estaduais e municipais, notadamcnlc no período de 1952J63, atra-
vés de um (rtibalho dirigido, voltado principalmente para alimentação

v e cantinas.

Em I°64, após incessantes esforços, conseguiu a implantação ' da
Escola de Engenharia dc Uberlândia; foi nomeado seu Diretor, car-
go cm que permaneceu até 1970.
Trabalho idêntico foi feito para criação da Universidade, com a-
poio das autoridades administrativas c técnicas do município, estado
c União, conseguiu tornar realidade um velho sonho da gente u-
berlandcnse: a criação da Universidade de Uberlândia. Foi sed
primeiro Reitor e permaneceu à frcnic da Reitoria alé que a Uni-
versidade fosse reconhecida dc falo c dc direito, o que foi possível
graças ao apoio, esforço e compreensão dos direiores das demfajs u-
nidades da Universidade.
A partir dc então, achou por bem se afastar do cargo, entregando-o
a pessoa n.iiis ligada do setor, voltando a sua origem, de homem n-
gado â agro-indústria, voltado para os crescimento» verticais c sem-
pre cm busca dc tecnologias adequadas.
£ titular da cadeira, de Projetos da Faculdade dc Ciências Econô-
micas e da Cadeira dc Organização Industrial da Faculdade de En-
genharia dc Uberlândia.
Guarda da Universidade de Uberlândia' a lembrança feliz de ter
participado dela. Possui o título dc Benemérito da referida insti-
tuição, titulo que lhe foi outorgado em 1975.
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A DIRETORIA DA CCO. -- CONSTRUTORA CENTRO
OESTE S.A' sente-se orgulhosa e envaidecida pela me-
recida. e justa homenagem que o DR. GENÉSIO DE
MELLO PEREIRA., conquistando o Título de INDUSTRIAL
DO ANO 79 "ORDEM 

DO MÉRITO INDUSTRIAL" con-
cedida-pela. Federação das Indústrias de Minas.Oerais
- FIEMG.

Nós que fomos seus companheiros de tr^ba-
lho, lutando ombro à ombro na luta pelo progresso,
-: na CRUSA e PAVITERRANA -• sabemos de perto o seu
valor pessoal, profissional e além de tudo isso, o seu
equilíbrio'ímpar na solução de lodo e qualquer pro-
blema. v

Indiretamente essa honraria nos atinge e, assim vi-
bramos com essa outorga de Mérito.

,ÜBffil4NfíE - CTADODt^ASG^S"
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legítima representante do povo, por seus pares, ho-
menageia o ilustre empresário DR. GENÉSIO DE MELO
PEREIRA, neste momento em que Minas Gerais, atra-
vés da Federação das Indústrias; lhe concede o título
de 

"INDUSTRIAL 
DO ANO".

Empresário dinâmico e um. dos responsáveis por
significativa parcela do progresso desfa cidade, o Dr.
GENÉSIO DE MELO PEREIRA recebe urna das mais justas
homenagens dedicadra um* grande propulsor do pro-
gresso e a CÂMARA MlÂÉllPAt DE UBERLÂNDIA sen-
te grande orgulho de poder dizer presente neste
momento histórico.

i'*H'.Y' v? KQ&H

Presidente -- Eudécio Casasanta Pereira

Vice-Presidente - Ézio Gonçalves dos Reis

Io. Secretário -- Adalberto Duarte da Silva

2o. Secretário -- Roberto de Oliveira Batista
Adriano Bailoni Júnior - Líder do Governo
Ângelo Cunha Neio -- Líder da ARENA
Marcelino Tavares Maméde — Líder do MDB
Alceu Santos
Antônio Jorge Neto
Ary Novaes Rocha
Dorivaldo Alves áo Nascimento
Euripedes Barsanulfo de Barros
José Aparecido Martins
Jeová Abrahao
José Abalem Neto
João de Oliveira Paulino
Orestes Cláudio Fernandes
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Professoras falaram ontem eom o governo
A Aisoriaçãn üos Professores

Primários de Minas Gerais come-
çou ontem as negociações com o
governo, visando encontrar uma
solução para o problema da greve
da'» professoras.

No fim da semana passada, a
Associação dos Professores, por
Mtenivl-iiio -da presidente Marta
Telma Lopes Cançado reiterou ao
governador õs termos do menio-
nal que a entidade do professora-
do lhe entregou em fins do mês
passado, confirmando ainda que¦>»-"•-:V'' 

;".'¦'

a proposta do governo seria de-
batida na assctnbléia-geral de on-
tem.

A Associação apresentoa .15
reivindicações contidas no memo-
rial encaminl-.ado ao governador
e que são: 1 —cumprimento da
legislação federal a qual nos dá
direito aos seguintes vencimentos:
professor com formação a nível
dc segundo; grau, obtida cm três
séries, CrS 6.156,00; professor
com formação a nível de 2.0 grau,
obtida cm quatro séries, Cr $ ...

8.417,00; professor com licencia-
tura dc curta duração, CrS ....
16.695,00; professor com liceu-
ciatúra plena, CrS 12.975,00; 2

efetivação dos professores con
vocados; 3 — concurso público
pára o pessoal do magistério; 4

contrato pela CLT em caráter
provisório até o preenchimento
dos cargos-, através de concurso
público; 5 — carga horária de 20
horas, sendd 16 horas-aüla e qua-
tro horas módulo III, com defini-
ção objetiva para o seu cumpri-

mento; 6 — Altercção da carga
horária do corrente ano, conside-
rado letivos os dias cm que o pes
soai do magistério trabalhou nas
escolas, atendendo a desobrigar-
dos; 7 — Alteração da sistemáti-
ca para concessão de licenças pa
r,-, tratamento de saúde; 8 — Ex-
tensão da gratificação de produtí
vidade a todos os integrantes do
quadro do magistério (pagamento
extensivo aos professores c espe-

cialistas quando em tratamento
de saúde e afastamento iit,s fun-
ções por laudo médico); 9 — Con
diçúes seguras de trabalho para
o magistério. Equipamento das
escolas estaduais e assistência efe
tiva ao educuido carente; 10 —
Professor aposentado. Retorno
dos inativos (professores c espe-
cialistas) ao quadro do magistério;
11 — Revoaacão do artigo 29 da
Lei 7.356, d"c 3 dc julho dc 1978;

12 — Criação dc mais cargos do
inspetores para alendimemo à re-
de escolar; 13 — .Uniformização
na execução^ por parle cias Dele-
gacias dc Ensino, quanto ás orien
lações emanadas da Secretaria
de Educação; 14 -i- Criação de
quadro de auxiliares adminislra-
tivos para escolas esladuais; 15
— Revisão do Estatuto do Magis-
tério, com participação efetiva
das entidades de classe». j

üís vi iniir i soa imap
- COMARCA DE UBERLÂNDIA -

EDM DE CITAÇÃO DE IUCIMAR PASSOS MORElGA
O DOUTOR PAULO BATISTA BRAGA. J1.1Z DE DIREITO DA l.a

VARA DA COMARCA DE' UBERLÂNDIA, ESTADO DB MINAS GERAK,
NA FORMA DA LEI. ETC. FAZ SABER • todos c uantos o presen-
te Edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo c Car-
tórlo do l.o Ofício, corre uma ação de SEPARAÇÃO JUDICIAI., rèrjue-
rido por JOS£ MOREIRA, brasileiro, casado, comerciante, residente c
domiciliado neita cidade, a Hu» Pedro Ivo. Ji..62, Cidade Industrial, con
tra LUCIMAR PASSOS MOREIRA, brasileira, casada, do-lar,- residente"c domiciliada em BARRA DO GARÇA MT. em lugar incerto e não sa-
bido, com base no artigo 331, do Código Civil, por est.i melo CITA e
CH AMA LUCIMAR PASSOS MORK1RA, para compaieccr à audjônria
para o dia 02 dè'Agosto 'de i.979. às L1.00 horas no-fórum. lo'«H, Abe-
lardo Petaniii'ita.'íkitó Ponieeii.1 rre«tà'rfàade7c*ffl.tSà'emiríue"sçrá
tentada a reconciliação ou » solução do litígio por melo de SEPARA-
ÇAO AMIGÁVEL, ficando o réu igualmente citado para contatar a a-
ção no prazo de quinze (15) dias-contados da data da owiíêncSa, e ad-
vertido de que nio contestada a'ação será prèíumldi s"WMtts* como-"
verdadeiros os fatos nrculados na inicial pelo aülonni f-rma rta o*» W
5.0 "capuf clirTJelT,. ffMS-íe Hf.ltTÍ.' ÚTÕSÒ VKCSAbO nesta éirfa-
de de Uberlândia, ao» 11 de.maio de 1JJ79.íu.VVíjdéiaaiiFerrelra. l.r:,
escrivão do cível, o dotllorrrofel > iubscrevo.0 Juiz drDJreitd oa* la.-
Vara. (a) Paulo BttünVBrafcí.
CONFORME: O ORIGINAL E DOU FÍ.
UBERLÂNDIA. 11 DE MAIO DE 1.979.""*¦( VAttHZJIAR FlarJtElflAs<ásEjtrKIodp Ip Offilo;' ,' ¦ i % >í »

-kS^

&*

A principal modificação, a euf
to prazo," na. atuação dos Llon»

.Clubes dò Brasil, rue fizeram eni
Porto Alegre, a sua 26.a Conven-
cãi-. N"acional, fui «-o abandono da
aliiudc meramente filantrópica,
paia a adoção de campanhas qúe

| dc.p;rt;m nas comunidades as
sua; po:cn:ial:dade:.. latenies»,
còi.fçrme o, secretário geral da
Convenção, Wilson dei Oliveira

.Ça-**--
Ele disse que os Lions Clubes

vem sentindo que a aiur-ção fi;
lanlrópca «cria dependência nos,
^«'sJdos.qu-i param de jular rtbr

;' iiferidrcí-çoilídições de vídg». /&¦'
strnoí-síis-mil leões qué particr»'

pjrão da Convenção «buscarão"

cn:anífar- fôrmas de sairmos'deste
' oírèu*o vicioso, que prejudica os

setores atendidos pelos Lions Gjtt

Mvacffjcentou Wilson ,dé OK--

veira Castro.— - • -;C * 
.'rí';i

í

GUARDE
AS JÓIAS DE FA1V..LÍA
NO COFRE
DA TRANQÜILIDADE.

SEGURANÇA E GARANTIA
RARASEUS BENS NA VARIADA
E RESISTENTE ^«^ . *||
UNHA DE COFRES
DAVIKING.

uaarieJwtxÃ. araguari oviiuxaba
naw\ta^PaUa^V^HÍta3aB.JSSi. JSaia PaJxnto.10.tt-n. 33W. r.y, «a» e ^.ta lon.e.3Tg0

VENDA ESPECIAL:

POR APENAS 4i990, Vv
OU 12X SEM ENTBAPftl
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CBERUVNDtA — TERÇA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 1.979 — O TBÍaVVGlIU» — — ¦«- / trr? ."rr_Birti_tt3_n_i.Tr:

4

Ao Dr. Genésio de Mello Pereira,
1 *&<___£

t;-.J>

HOMEM INTEGRO, PROGRESSISTA,'"4

IHDUSTR1AL Oi) AHO 79 .'

POR MINAS GERAIS, DANDO-LHE
í ,i -i

0 TÍTULO "ORDEM DO MÉRITO INDUSTRIAL"

(Outorga concedida pela FIEMG)

NOSSO RESPEITO,
NOSSA ADMIRAÇÃO

NOSSOS CUMPRIMENTOS

¦iltffl

_(*•;.

Imoliiliária BrasiS S. II.
UBERLÂNDIA -- MINAS GERAIS

AO ENGENHEIRO,

PROFESSOR,

EMPRESÁRIO E

CHEFE DE FAMÍLIA

/ ¦Genésio ÉS Pereira
QUE MUITO FEZ POR UBERLÂNDIA, MINAS GERAIS E O
BRASIL, -- no momenlo que -- todos os seus compa-
nheiros, amigos, colegas, correligionários políticos,
empresários, entes queridos, abraçam-lhe jjelp Título
conquistado INDUSTRIAL DO ANO 79 "ORDEM DO
MÉRITO INDUSTRIAL", rendo-lhe, minha homenagem.

Deputado Federal
Homex'0 Santos -/

PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL -,: /

.- 5 -.'.

AO HOBRE ENGENHEIRO E INDUSTRIAL

"NOSSOS CUMPRIMENTOS PELO TÍTULO CONQUISTADO

-- "ORDEM DO MÉRITO INDUSTRIAL" (INDUSTRIAL DO

ANO 79) -- OUTORGA CONCEDIDA PELA FEDERAÇÃO DAS

INDUSTRIAS DE MINAS GERAI

V FRIGORÍFICO %
OIY1EGA LTDA.7

Fone: PABX Geral 235-2611 >
Rua Tenente fíafael de Freitas 861

Uberlândia (MG)-

»-iííi Yn.i riu


