
'~_ ,t ~~PERINTêNO~NCIA DA INOUSTRIAUUçAO 00 XISTO

•••• 0.
0

CAIXA POSTAL 29 - TEL.. 16

T R E M E M B É • (VIA TAUBAT~)

ESTADO DE S. PAULO

SIX/GFA-7. 1-571/66 Trememb~, 14 de jun~o de 1966.

«.

Ao 'Eng&Ricardo H. Iozak
Coordenador do GFA~7

Da Superin tendên<:ia .*
" -,

Ref.: GFA-7/SIX. 9-10/66.,....
~.-: .

Tendo êsse Grupo concãuf do iccm eficiência o desempenho Ce sua

miss'io para que foi formado p'elo expediente SIxjDIX. 66-1461/64, fato c~

racteriZádo pela assinatura do Têrmo de Recebimento do projeto da Unida....
de 7, fica a~ui formalizada sua dissoluçao.

Congratulo-me com o coordenador do Grupo Fiscal da Area7,cor.'t -'~

os Engenheiros Naur Pereira Borges, Eurico Diasd~ Silva e J'o~o Carlos~~:'
.. '.

Gobbo, pela dedicaç'io, eficiência e capacidade demons tz-ada no desempenho
. ", .:' -1/,

das importantes tarefas, associando-me ao coordenador nas boas 'referêL-
"

cias aos mencionados companheiros. '
",' . - .. ,-'. .

Comrespeito' a atuaçao do Coordenador, 'caberia mendionar a C:;:.

tisfaç'io de constatar o.acêrt~'do'~osso empenho, 'qu~do na Chefia da Di
. , ..,. ..,",'

vis~o de Processamento, no sentido ,de se obter para a SIX a colaboraçao
dos Engenheiros Kozak'e Gobbo.

Associo-me t ambêm ao coordenador, estendendo os agrade,cime~.

tos da Superintendência às auxiliares de esc~i t6rio 'e demais em'pregados'.

que prestaram eficientes serviço~ ao Grupo, contribuindo para a . realiz~
N '. . ..;

çao do bom trabalho apresentado. '
"

'Ó, '

Atenciosamente,
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, Eduardo da Costa Barcellos
, ASSISTENTE~CNICO DA

:~·,f/S~PF.RIN'rENDeNCIA:..;.;" ,
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