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Sao Paulo, 16 de março de L970   
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Esta tem o fim de polos as par das rogalr uções da reuilão do maskie 

gut 8 realizada no dia 16-mne Participaram da remxslão os chaverimt Ed 
Titos vens mesm, Guilhesmo, Rayuondse 

a *ת .4 ₪ 6 < .  

SUICIVÍ amAvÉ= continuando os debates de agtrutura da nasktrut pêlia,1-  
E pi . “ 

resolvon=go que o chaver Gullheme sera o encarregado dos assuntos da shi= 
> 
  420783 07080 cantralí sur a parte de tochnt Lots poguishot, machanot oסשה

ativiênios centrais, preparação ao sknat hach! sbará, Pos Inisgialmente 6 
chaver propos wa 0 para recolher dados necessários sara um aa 

  00 da ceu posição exata do ahichvá em volação a tomo de 4, nfveנסה
cultural, SUSs Reselveu-so que o shoilos será crviado a todos 09 2. 
da shickva 0 1000 03 sitis enviem os nomes,idades, e nível ogcolar do 

todos os chaverim da suichvã, pois semente então passarão q 800131: 8 
chaver im a nento designados pola maskirut peilão 
2» SUICINÊ DE DONIM = Regolveu=so 608 0 עקוב serto encarregado da shiehvá 

às bonim, nos negmos moldes que o Guilherme com a slicnvá גי 

= 10 = Rogolveu=so que o preço do venda do visho será 06 81 20000 8 6 
caixossondo que desta quantta M) 8,00 deverão ser pagos à guisbarut artait 
para cobrir o preço de custos Resolveu=se aínda quo cada est? deverá pagar 
0 preço do 292000 06 à menor distância de São Paulo, isto ês como 

o freto do vinho SPelio ou EPsGtba É de E) 50,00 por cada 100 caixas, todos 
08 além de M) 0,00 por caixa, deverio nagar 1 guisbarat artait 

2 50,09 por cada 190caixas enviadase 

lo VEIDÁ ARTE? » resolveu-so iniciar es preparativos para a YI VEIDÁ ANTA Ts 

00 a publicação, pela nachteiot itarmt do trechos de re niuções de veldét 2 
. * 6 kKimusgim ma torioros, assim Som um resimo des deba tes da ultima moatsa 

5 - a artait, com o que 08 chaverin nos adia poderão iniciar os 34000008 =11ןש 

 



 


