
D Clube dos Diretores Lo 
jistas e a COMTURP já 
el-eboraram: o regulamento 
para o concurso de vitri-
na,, sobre temas natalinos, 
a ser realizado no período 
de 10 a 25 de dezembro pró 
xinio, em Ribeirão Preto. O 
regulamento prove a con-
cessão de 2.300 cruzeiros 
em prêmios em dinheiro 
para os vítrinistas e 3 tro-
féus para Cg 3 primeiros 
colocados. A divulgação 
dos rseultajdÍDs deverá ser, 
no máximo, até o diia 23. 
O REGULAMENTO 

Segundo o regulamento, 
somente as empresa^ que 
forem associadas ao Clube 
dos Diretores Lojista^ e da 
Associação Comercial « 
(Influ:Jír'iáI: e rque poderão 
participar g,o concurso ás 
vitrinas. A inscrição é pie 
via e deverá ser feita até 
o dia 5 do corrente nase-
cretaria da ACI a rua Vis-
cond de Inhaúma 489, 5.o 
andar. A decoração é livre 
restrita, apenas, ao tema 
QP concurso, que são os fes 
tejos natalinos. A vitrina 

deverá estar pronta até o 
dia 10, permanecendo d i s -
posta até o dia 25 cíe de-
zembro. As vitrinas COP--
cprrentes .deverão perma-
necer iluminadas a noite, 
no período já referido. O 
concurso será encerrado 
tem. 20 de dezembro. Os 
seus resultados serão divul 
gados no máximo até 
dia 23 de dezembro. Os ele 
mento^ em qug se basearão 
os miembros da Comissão 
Julgadora para a escolha 
das 3 mSelhores ' vitrinas 
são: identidade com o !;e-
pia, tipo de decoração, ori-
ginalidade, bom gosto, com 
posição e outros.. Os mem 
bros ida Comissão Julgado 
ra diarão noita de 1 a 10 
e depositarão suas Cedu-
lâ - em urna própria, ria 
sedç do Clube de Diretores 
Lcjistas, para postreior a-
puração. garantindo-se, as 
sjm, o sigilo da votação. 
Não se ndm (tirâo recursos 
da? decisões da Comissão, 
kendo esta, nortanto, sobe-
rana e irrecorrivel. Das 
reuniões da Comissão se-

rão lavradas as competen 
tes atas, especialmente da-
quela." dè onde ems.nar a 
decisão finai. 
COMISSÃO E PRÊMIOS 

A Comissão Julgadora es 
tará formada pelos srs. 
profs.. Fui via Gonçalves, 
Laercio Neves Zucoloto, Ma 
t o Moreira Chaves, Odila 
Mestrir.er e Waídema;- Ro-
berto. Or prêmios são de 
mil cruzeiros para, o vitri-
nista primeiro colocado, 
800 para o 2.o e 500 para 
O 3.0 cabendo troféus pa-
ra as respectivas firmas 
vencedoras. Os casos omis-
sos íesrão resfolv dos pelos 
membro;- da Comissão, por 
maioria simples, ouvidos o 
presidente do Clube doa 
Lojistas e o Superintender; 
te da COMTURP, órgãos 
promotores. 


