:P A R T

,NR 46 237 - D.E 18 DE JUNCO 0:E 1,9159:
TERÇA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE. 1933
novernbre da 1952, conihinacto com os
1a ,e 29 e 59 do r -:ato
-artigos 19,
no 990-, cie 14-5-62 e 69 'da Lei numere 3.789; de 12-',7 , 69, consoante et- t?ridimento firmado TIO Parecer nuPORTARIAS DE 12 DE FEVEREIRO.
mere 076-É, do Sr. Consultor 'Geral
DE . T33*
da República, publicado no Diáriá
"Cachoeira", cidade e muni. 'Offoictl;
N9^ l)08;-:OES Declarar da utili- renda
de 3 de novembro de 1954.
:capto
de
Nova
_Serrana,.
Estado
da
Mi.:
f
eito
-cie
,deSappe-:
:
O- Diretor-Geral' do Departamento dade publica para Ia
Eng 9 Elism liosendã, Dipeter-Gerai:
nas
'Gerais.
Priação
e
'afetação
a
fins.
-McIoidáries,
Nacional -de Estradas de Rodagem,
FWERErRo
;PoRTA:ra, ,pm
-usando- da prerrogativa que lhe adv.. nit B11,282, no trecho ,Oali1POS NovosN9 012-DES :Renovar' ata de,
1:97,3
cede e -artige . 14 do peoreto-lei nu- Sito Miguel IY0eate, -sutreclio Pente ,claratório
de
utilidade
publica
para
'mero 512, de 21 de março de 1959, Serrada-Xaxiiii,_ entre as -Jsons
. de desaprepr:acao fini, de. :re.' o, 'Diretor-Geral. do Departanienta
combinado ,00in, o artigo 81, inciso 356 + 12 .601 4- II. numa' efeito
, iarizar a faixa de' domlnio com a' Nacional O Estradas. de Roclagern,:
XVII, cio Regimento aprovado Pele' exteaaãe , de 39,152 .km, bem corne as m
conde ,8, 0 Metros, Obre ama área' usando da prerrogativa que lhe:
D6crete n9 08:423, de 25 de março ,nerdelterlaS porventura nela .encon-. Largura
. o artigo 14 de D.eerete , 101 nu3 terrene coar 35,10390 ma naus- cedetradas,, canferme projeto . cle Baga- séria
de 1,971, resolve:
aos trabalhos cie me:horamen,' mero 512, .cle 21 do março de
aliaria. Final,. -aprovada pela Portaria
:to e pavlinentação da mitiga rodovia, toinbinade com, o artigo. SI, inciso
.005-DEs Declarar de Min.:
232', ,de 13-12-.12, dá ,Dirdieria
Regimento abrovado pelo
-dade -publica para efeito.de desapre- .:Pladejainemte e . segundo os. desenhos^ e neje É14-2. 62, trecho Juatuba-, SVIL do49
58.423; de inarçO
estacas 415. Decreto
Pin çã o e a„iietação a fins rodeviarios, ri9 S PEET-96-73 até PEET422-72. -que. Pará de Minas, entre' aá . desanlid
que.: de 1971, ,e• o opnátante de ppoõesso .na B1i . 153, no 'trecho
ficam idepositadeS no. Arquiva TOMO- + 1,50 -e 428l conforme
436.03542, resolve;
trative:
.3aixa Cem o aludida preeease, sendo, adininis
"Varianto .Getulina-Dircair, entre os: :CO ,deste Departamento.,
'a propriedade atribiiida a PrandscO N9' .014-DER = Dadarar rda:
Kin 0= .37, 1:i111-112: -extensão da 37 km,
.02cilio Mendonça e situada no lu-' dada publica Uma :área de 61594,22.
cornos benfeitorias porrentina ne- N9' 909-1)578 .= Declarar de
danonlinacio Farancla "demes!,,
COTY1 2 frente de 350 in para O'
la . encontradas, confeime projeto de .dacte Pública para efeito de desaproe
afetação
a.
fins
rocloviárlos,.•
°idade e Município .cle Pará de
Engenharia, Pinar, aprovado pela Por,' : . priação .
afoite da faixa de derninio da. fõtrecho
-Campes
Novos42-72,
da
Direto.
.
nas,
Estado
de
Minas
Gerais,
na
BR-282,
nó
.
249,da
13
cloy10,
BR-293, -entre ps km-5 4660 1%,
' tatá u o
ria tia planeamento e segunde eS de- São Migual D'Oeste, .subtraehe Joa-, • NO 913-D- ES - Renovar :o . 0;to
71019 de trecho, Sag&
O-BR,153, subtrebbe 'Faxina, no'
-senhas rii,s PEE7-237‘73 até . PRE2- ; çaba-Ronte Serrada eatre os km 4. 'clara:teria de utilidade, para efeito de
duma .enten'
251-73, que ficas clepositados no Ardesapropriação' a tini de regularizar, lugar denonnnado
quivo Técnico deste Departamento, sãó de
4.46n
7.31d 't,bern como as ben-, a faixa de rdoininie com a largura de aio de Santana de Livramento, Esfeitorias
porventura
nela
.,'encorrtra;do, pro.
Grande
de
Sul,
,
39 metros, sobre . uma área; da tePPe- lado do Rio
N9 .006 , DES Declarar de. tétili, contorine projeto de Engenharia LIO :COTA 241.:86090 md2 necessária aos nrieciacle .atribriicia a Caetano de Sou.
riade publica para afeito de ,desapre, das,
-aprovada- pela portaria
e 'Milton f.,uclWig, Pinto,.'
-priação e afetação .a fins rodoviarios Final,
de melhoramento e pari-, za Mottola
'co237, de . 13-4272, -da Dirateria, de. trabalhos
esSa 'onde 'co encontra jazida dê,
-matação da, antiga rodovia, BR-55;: area
BIt--83, no trecho Estaca, 2109 - :Planejam
nto
e
sagui-ido
os.
-daserilMa
e
inaterial
terroso
necéssárle as obras
Pinhalrlirhe; auhtraeho Estaca 2100 s . PEET,-4(T-73. até PEET-95 .43,, , que. ne j e BR381, nó , trecho Ra:guará de Implantação, inellioramente
ç pa.i
o
as'
wo..Ohapece, astaca -= 229 + .2;29 'nficam
Santo
Antonio
do
Amparo,
entre
.depositados no Arquivo , Teca:lvfinentaeao dg rafando: 0. Stracia, poir‘
8.25,,
4toMó,:a
+
= 35 -(Variante) na extensão de 2,882' at. deste
estacas
1:990
Departaniento.
planta gila -baixa, .ãO21: o aton
Confdime desenhos- que baixam. dera' 'ferina
.Km é treeho ,, RIO Phapeco,Pirifialzi.
EtiS014
proceáso.
MÁ educa 20 .= O = 3141, '(Varlan , • N9. -010-DE5 = Perorar O -ate. .de.- o aludido processo, sendo a ,proprie- reter-Geral.
te),. na . extensão de 0,490. Kin, :belo claratOrM de utilidade publica para dada atribuicla a Alfredo Gunnarães,
, torii0 as aeriftorias perventida -na- •efeito. de desaprepriação a fim -da Parreira e situada, no lugar denerni-:
„PORTARIAS DE :29 DE
Ia: ,ericontraclas,, confonne projete de regularizar a,,fanca dc cierniide Com nade "Cerrado Grande'', na Cidade
FEVEREIRO- DE 1973
Engannaria Final, •prOvaclor pela a largura :de 89-metroa, Sobre tuna, :da Santo Antonio ao Amare, Estado'
Diretor,daral
de ilepartaniento.
:Portaria ici 23, de 18 de dezerribro .área de terreno tain 99 ...000;09 tri2.
de :Minas Gerais,
Sactonal. de Estiadas neditgerit„
de 1972; cia Diratoria de Planejamew- • :cessaria aos trabalhes de inelnorá Diretor-Geral.
:usando das ,atribuiçO â s que :11te Cane 'segundo Os 'desenhos numeres: inante e parinientaçáo
: anti ga reiteni XIX; .de
:o . artige.
:PEET-168 ,-73' até PEET-170-75
¡doida BR-55, hoje BR-281, no trecho PORTARIA DE1;),1:4107D3E FgVSIO,X0:1' tare
mento do DNER .aprovade ciOlci' De:PEET-171 , 73; respaativ-amenté,
:Betim-Itaguara, entre ai estacas
,Arquive
ficam depositadoa
Diretor,Geral -40 Departamento; ereto 9 68,4231, 4 25 de : março -cle
2.127 +. 5,40 a 2..170 + 13j00:. Con,,
-cá deste Departanicnto. Esta porta.: foram desenhos, que -banCala com O. Nacional .40 Estradas . de Redagern,: ..:971, resolve:
ria modifica nas VarianteS acima
aludido preeesso; sendo a proprie- usando das atribuições ,qae Oon-,;
Exonerais -O servidor Cantadas; pado de treehos ,já declarados: dade atribtiida, aJoão da-Queiroi.Go. fera-O artigo 81 itain XIX, do Regi-: N9 277
pinheiro de IVIedeiroS, inar:
de utilidade publida através- a Por- mas •e situada no 1ugarclenornina.do mento do DNER aprovado paio De- tricula'Joaé . ' 2483..821, pertenCante
Itatia,uçur, -ereto 11.9'd'e 25 de marco de 'Quadre -de Pessoal. desta, Autarquia,
ti n9 - 70-DES, de 5 de setempro,
Município de
de 1979..
1971, resOlve:
Estade de Mita,s.Geraia.
_
ao: cavo em Odinssão,simbolo 8-O
Declarar tie
001DES
:da Assessor do, itelEtefies 131:iblieãs,do
Declarar 0 :wvIciót
N9 252
ato
dê,
11.enoVar
o
..=
N9
-011:DES
dada publica para -afano de desaproda ,para: sé Campos ,dit inatr,.. número 14 9 Distrito Rodoriária . 'pedéPal,
piibli
priaçãe e 3,fetacãe a: fins rodoviárias,: daratário da 'Utilidade
ki á fim- de-re 2.101.241; a partir de 11 . 8'#.46; Agre--; :forma .de .diaposto no . item.-I, ,da .arria 511-282, rui, • trecho -Sile Miguel; efeito de •ClesapMpria,-pdei
gado -ão Quadro do Pessoal desta Au-, .tig0 '75, da tal 4.9‘ 1,144 de 28 cio oum
t- inia com
idarizar á 'faixa de
D'Oeste-Itio Chinela Qual-Ma-dó i etr:-; ,glargura
, parcpiN com; vencimentos eorrespon-; :tinire de 1952.
.de
.89
metros
sobre
unia
área
mima:
,
D.
-171
referente a:
'tra oã: Krn . ': 4
: com . 57.44093 , -1n2; riecea- denteá anQ' silabai() 5P . ;chefe
: N9 2130 =.NoMear O :Baaharal Tooextensão de 4071 •kal , bem como as; de terreno
tre;
melitorcemen- .Punçáo Gratificada de
benfeitorias porventura nela anon...! g ária ¡vos . trabalhos.. da,deMitiga
ser-: cloro, klis 'cie Oliveira, Zeite,..Inatri,
de
Polida
(S.Tr..D-314,,
do
4,0
real:iria,
paViinentação
Re-. Oda 1,..164;768; pertencente- ao-G/utt,
traclas,, -eonfornae prejeto de Enga-: to. 2
. de Trânsito! ao , p
1itR262, -trecho Pará -da ide°
.tiro da Pessoal desta ,AutarCipia, papa
ubasla Final aprovado pala Pertaritt ER31,..hojeentre
ClOviário
Federal,
-Verificando-se
nEV,
,as ,estaeaS 2.185 +'
,
'exercer Q. Carga cai ,cernisake,sisnboto
229, de 18 de deSeffibre de nu.,
'cargo
de'
á
vadância
'd
o
inasina
datai
16 :a 2,221 +. 14,, conferMe- 'desenho
da AoSéssega cie
ido/ ,Otretória da Planejamento e 00-: que
nrovimante :efative de pilda arecede pervisão Chefe
proõescs-,.
:baixa,
-eoln
o
aldtitclo
Técnica, da blvis'ao
.gundo: ros; desenhos n9s .PEET-.201.;73: sondo a propriedade atribuidc, ao Es, o inasrna Patrulhei-1e, nível: 12, tido'
Adritinistração,
ceipa, da Diretoria
até , .PEET!.....203,75;, que ficani deposi- pólio, de latira. Parreira dó ~arai' d'o. conforMiclade com C): ,dispostp,
forma do disposto no Item III, £10
tados rio, Alvo°. Técnico. ,dasté . Péartigo 19 da Lei n9 1.741, de 22 cio
'tio: lugar ,Oneininac10
..e.Situada
paptanle-00,OZPARTAIVIENTO,.NACIONAL
DÉ ESTRADAS DE 'F/GDAGEW

MINISTÉ RIO
'DOS TRANSPORTES

4

É

2)

36 'Terça-ferra 27

Rex,

• D' O exPediente, •das rePartiçOe

DIARIO OFIiAL •(pep0 1
cwintuomew

Pare 111

Fevereiro cig

fon

E)-'(P,ECDIENTE

cheque ou vale postat,, em fator do
públicas, destinado à publicação;
Tesoureiro do De ptirtanteritO ele Pim'
,fterd: ' recebia° na Seção de Coinuniwensa: Itraciond,T,QUartio- cto
• Oações até as ' 17 horas. O (1ten5.1"
co •de porte • a6retr, em favor da De-,
enento público pela Seção 'de krè.
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NAQIONAI,
!.legaditi Regional -da Emprêsa Vréish;
.stação serd de lá às 18 horas.
de ,Correigs 0 TelegraloS. em
Os
originais Para piiblicação;
Vrasilia.
.t.tallóTOR-GP.FtAg.
•Wevidem,eritc -autenticados, devera- o •
• ALBERTO . ' DE 'BRITTO PEREIRA
I), No -caio de porte .aereo, ,pará ,
àer datilografados diretarriente, em
localidade não -servida por ''dsse
-espaço dois, em papei doetinade
dê
ou'
Mirrou(
14e
ctietriviçb
çus
PUBLIOAÇaitel
aperg aminhacto,. medindo . 22x38
aviaria 04 ,azóÂp
imem,çkdo cia transporte, Pelegacia Regional:
Zill P rêsd Brastleilfa fe Coa7CiOS
tinteiros, sem. -emendas .01t raellmas
Dt. ALMEIDA .CARNEIRC)
FLORIANO GUIMARÃE• 1 l'erekrafos .ent •Erasiliti -sé obriga a
(Mó dificultem' a• soa coMpreensão,,
completa" 0 encaminhantento -ao des-em, especial :quando OontiVereM;
tinatário. por ()atras. vira,, hzdópendo&1:DIÁRIO. OFICIAI
telaS:
;temon¡te cZó dcresóimó nb, preço.
Serão admitidas cópias . - em ilv,t%
sgokira
'Fi,ARTÈ ir
• à/ A Delegacia -Regional aki
Preta e indelével,, a - critério do
p2 em Brasileúyt de 0orreio.9 e peleDj.N.
(Órgão destinada À publicação' dos atos da edniinistração descentralizada.
'grefoá cm Br a gita resertar-se
-3) Os "originais eitcamínieados
reit& de regitáttur os uns prktnie,, cio
Impresso nas oficin.s do De p urtamenio de imprensa -Nacional
:caso dè elevação de tarifas -dom-arPublicação não sedo restituidos ás'
-dais- ,aereas, met:Uai/4 aviso.,previo
partes.
,grarS if,L1
aos -aSsinantes,
•
dts reet(maçóes pertinentes ã.
-9) OS pragoã da aSsáittlitra
matéria retribuida, nos casos de
_
êrta ou -omissão- serão encaminhadas,
•deatto ser semestralan-ttal .e
Por escrito, a Seção cia .ketlação, atd
'irtiaittrdo sempre no- 0W/eiró dia OX2,
ASS-45-i
4.•
(j.1:7-A.S
,• .0 quinta dia util su0segileitte •d•
:Mês SULSSCa¡lentÓ. ,0 pedido- de
Perte aéreo poderei
publicação.
moista,_
REPAinlótSES ia 9AR5'IdULAÉE3'
Ponom/dama
niestrat ,occ anual,ó- praeo •tissi
0)- 43 atsinaturas iserdo tontarta;t-'SÓMCãrÓ
3,1,,t50
ea•
i • Cr$ $0,00 Semestre .. .... ..,;
//aturas
para
-o
Exteri
or
•4
sôrriente
0:á
v.•
•
o
.
no T),LN.
transporte por via
C14' 100,00 Amo. 0.,•••••••:•,• ** **********
aérea sera contratado -separadm
aente
** . . •
'1500 'v(xitazsaaiét;eea,não- haVerá '"7"°r4c
•
pot
coiin, EsZogacza da Einprêsa Era-'
Exterior
. Exterior
10)- A -rendvaçáo devera ser .sodal.
edeira de - Corretos •è Telegrafas eni
iBrasMa. Esta poderá se encarregar 'And
.05$ '12090 4.11 0 o•iio o'a •o• • re• e . • * * G'r$ 86,00- rada com anieceancia de ao- dias do
venoinzento -da. assinatura é •rlã port4
tambéM,Ide • encarninhar o pedido , ge
aéreo. iVe ne i de s:, S.e,,rdo en-SP--msos
•
assinatura ao D-I.N Neste casá o
P013,2'È AEREO
•dopenaentemen
te
.assinanie dirigirei , :ao' .0.7.-N,
aviso-previa. .
pe- Armai
DÔO- 11: Semestral
Cr$ 100cicio- de assina:taxa e •o -p agamento de
0-r$ 2040' ri) Pare ree eb
lima?
eróVi
snPlenten'
. :Odor correspandento; na „forma da
tos as edições dós órgãos -0ficials, os
NUPMEÈ0 AVULSO
••jteriz, Seguinte.
g8Sinétlaó$ deverão solicita,lbt ia tair
z---. 0 p féço do número , avulso. figura na última va
91. A rettessa de vciltires parag ina ide Cadad'al2P) ssiOn(;,t órec:4;lidos
'
,
-aiseirtatura, que Serei. acompanhada exemplar .
aásinaturas dásattiitiorós devam ser •enettininliadoS
. de eselarcorm
ei ~ quanto à sue
,--D prego- do çxeinplar atrasado sei yi -acrescido de 'Cr$' 0;01, e d ó lezt
o
gienda
o
i
aplica.09, será
m
provante
de
sua eituação•
feita
somente
por
mesvio
ano;
.o
de
•Cr$
,
001
. .
. por ano; se de 'anos anteriores. . ___ • •_ • .
•
, .. . ,
•
• -.-. .
..
.....
•
•
tigo . 12, da Lei 119 1311, de 28 de O Diretor do Departamento Nado y
'outubro de 1952.
.„al de Estradas de Rodagem, usancic arges respectimm poderão sés riesem, ealigo -- respectivos poderão ser-descai-

5-1:anilados pai funcionari.m estiet-wo $ cio penhaclos por funcionários efetivos-do
N9 282 AutoriZar o 99 DiStrito das attlbuiçoes que lhe confere o 10,11, DNER. ou- por servidores moVimenta- DNER,. oiti por se, ivicióiies
l'?:ocleiviatio Federal a preencher às IV do artigo- 81, do- Regimento cio . . dos ique possuam Oart.2.itrassi Naciona/ dos -que possuam Carteira Ni-tolerai
:1: ag!
vagas previstas na Portaria r).9 1,529, DNER, aprovado pelo Decreto nurue- de Habilitação de Motorista profissio Piabilitação
.iriotoriata profissional;
de 16-6-72 -(Etario Oficial da, União, si:0068.423, -de 25 de ma r ço de 1071, re- na-i.
2 — .OS Candidatos a encargos ida
-de 21442 ir- Spçãe
,2
Parte
cariclidaitos. a encargos -de motorista
deVerãO sei stibmetidos .
N." 307 -- Delegar competência ais 'motorista -deverão . ser sUbinetidos
mediante a coutratação, sob o regi-,
2,1 —exame de sanidade fisica pelo,
me da Consoliclacão das Leis do Tra- Diretor de pessoal, para, na Adin:i p sexame -do sanidade fislea pelo Orgão
-Competente
do DNER.;
balho, dos candidatos abaixo rela- traã.o Central do DNER, atribuir a ;órgão competente do DNER.
eSamb psidotéCnico poio De,
cionados,. aprovados no Concurso ng- luelonaries do Quadro de Pessoal do 2..2 — exame . ,psicoteenico pelo Dei- i 2.2i
tiartainento . de Trânsito: Iodai.
Ineso- 2-70 e CleinalS ocarne2, para () DNER. e aos servidores movimenta-, ipartamento de TriAinsito
dos para, esta Autarquia, encargos de 2 A 0,11M-tição de encargo . dei molagreSSÓ cama Patrulheiro
-- Os .1..datritos Rodoviário:a no,
Motoristas, obedecida .a,'Insiituçáo em torista -não- podera aaa,rretar imiaionex :Orais deverão remeter á Diretoria de:
N9 de ordem
Nome
anexa.
ruins .para .a Autargina nem modifi- PeSsOal, :relação dos fims eionarias.a que.,
1.
Lins 'Eduardo /Will,.
2) Revogar a Portaria DG, n. o 1-086, car o ` istatUs" funciOnal,•do Servidor, ' 9ennain ser atribiliclos encargos de: •
- 4 — Não pocietão ser atribiliclos en- triotórista, na forma deSta
Èrancisco Bolinelli Neto,
de 15 de junho de 1971.
cargos cie motorista a servidores. re&• indieando noine, Matricula o-cargo
3'
Osmar Camargo Michelis.
Instruçãopara
titribnição
eibivó. •
de Emar,
pela, D.L.T.
4 — Jorge Assis_
troS de Motorista it funcionarias do
-Os casos omissos- e dáVidas se- 4 — A atribrderie do 'encargo de rrio±,• — Daria- de Meira e Silva.
:
Quadra
-da
Pessoal
do
D.N.E.R,
e
'são
decididos
pele
Diretoria
cie
6
Claudio Plorentino.
:Corista não Meia acarretar :qualquer.
aos Movimentados inuct esta Autar— Carlos Manter Neto.
quia,- a---ua se refere a porta/ria na, O Diretor do Departamento. _Namoi ônus p ara gf APtar q uia, nem, modifiát
'cai o "status" funcional
-- Rubens Eugênio Dclatre.
servidor.
mero 307, de 21 ele fevereiro de 1973 mal de Estradas cie Radagern
'1.1(1
5
NãO pederão , ser- abribuidos,:pm.
Ose Valvi.
das
atribuições
que
lhe
conrere
o
item.
1.—
Enquardio
não
for
am
p
liado
o
cargos
de
motorista
,a
servidõres
deão Carlos Plovisan.
de cargos de motoristas do- TV. do artigo -81, -do Regimento-cio
aos pela C,L,T.
11 -- Valdomiro Oarneiro da Silva. número
cie Pessoal do DNER., de for- DNER, aprova-do pelo Decreto- oCiine,
6 — Os casas omissos e dúvidas
Eng? Eliseu Resende; Diretor-Ge- Quadroa serem gualdidas as necessidades 'ia 68,423, .de 25 de março -de 1971, re, dto .decididos. peio Diretoria, de Pês.ial. •
solve:
dos ciiiiessos serores.de traba,i-no. oiS
:soit4.
;
308
1) — Delegar competen-:
PORTARIAS DS
tia, aos 'Chefes DitSritos Rodovia- •
FEVEREIRO DE 19'73
Diretari ao Ressoai
'AVISO AS REPARTIÇÕES
-rios Federais para em :.:eas çspe, taras,
O 151-retór ., Gera1 da Departamento
prildições, atribuir a funcionar-os co PORTARIA DE' :5 DE FEVEREIRO
'PÚBLICASiNacional de Estradas de Rodagem,
Quadro ide Pesa-l- -do ..0Nws, e aoá
DE 1973:
usando cias atribuições alie coa-:
°, Depanamenio de Imprensa
servidores maknmentados psit:ia esta
tece o artigo 81, item Z g, dó RegiO
Diretor
da
Diretoria de Pesseal,
Nacional avisa ãs •Re inut li aes
Autarquia, encargos de -Motoristas , usando da competência
delegacia pelo
niento do DNER a proVadó Pelo De-Nicasemgeralquedcveráopkovi, obedecida a Instraçoo clii Sárviço
Sr, Diretor-Gerai,. atravéa da Porta,
i er go 1-1 9 -68.423,. cia 25 de março de:
eridar a reforma cias assinaturas anexo.
ria
n.°
658,
de
23
de
abria
dê '1971,
1971, resolve:
dos. OrrAos oficiais afã o -dia 30 .dá
2-) — Revogai a •Pori,aria.
publicada 'no Diário, Oficial da
1q 9 Autorizar para preenchi,.
abril, a fim de evitar o cancelamento - Mero 1.087, de ''5 de junho--de 1971. —, ,fi•nião, cie 5 de maio
de 1971, resolvei'
'mento das 4 Vagas' decorrentes das' da remessa a • partir daquela data
Eng.. Eliseu Reserale
;
NP 214
desistenCias de Policloro Ademir Derral,
•
O registro de assinatura noVa, ow
por R,onieti Mario Sehilemper --t — Designar 0 serildor Ricardo
de mitos-ação, será 'feito, -contra -a tristrução Para atribuiça0 de Encar- Augusto da Silva Borges,, matrícula
Eutálip. Luis da Silveira e Roberto
gos
de
Motorista
a
~ozonarias ao 2.179.169, pertepcente ao Quadro doATollen a contratação pelo 16 9 Dis.
apresentação do empealto da duo. •
-Quadro -tle pessoal . do. D-.N ,E.tt e Pessoal, deste, Autarquia, para exerse respectiva,
frito Rodoviária Federal, sob o regi:cms •Movimentados para esta .1140,7— cer a função gratificada, símbolo
da Censolidação das Leis do Tua-a,
A rum :cação do contrato de porte
q204, a . que de refere a Portaria -nu- 1-19, de Assistente da Divisão Mécil-.
balliO, dos Candidatos Rogério 'Cararco deverá ser snlicitada J cOni
mero 207, de 21 de fevereiro :de 1973;. Co-Social, da Diretoria do peason.
los : de„ ROO.:
Aristorides Tadeu Ri'receando
de
trinta
'dias
do
vendi,'
'beiro de Melo.,
Dispensai O referido servidor
Rogerio :Oliveira
1
EMItlarite- -nãó for iampliado
manto, á Diretoritt Regional da
da Igneão gratifiCadit, spribolo 6.4r,
Silvei e FlariO Candido da Silva„apró.
TAXPetO de cargos de motoriStais , dei de Chefe da Seção: clã JI/MagaeN
Empresa. Brasileira de Correiosvagos nó Concurso p. 9 240
deinals
QUaciro :de PeaSoal : do DNER., de
;A4 Divisão dê Material; da Diretoria,
iTeiéNafos, em _Brasília...
exe.mes,, pára gatrplheiros
• -1 ma; a serem atendidas . áá -necessidades, de Achninistraçao,
Téó,
glos divelsos setores de traba;l'ao, os en, Géttadó. j030 de, Olivóirct.
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129 13.011 - Dispensar o Engenhel,
nível 21, 'Teima Benévolo -de BenéPORTARIA N" 001, DE E- DE
PORTARIAS DE 12 DE JANEIRO
volo, matrícula n 2,143.,;322, perte.nDiretor da Diretoria .de Pessoal,'
JANEIRO DE 1972
DE 1973
°ente no Quadro do Pessoal desta
usando da Competência delegada pelo
O Chefe do 6' Distrito Rodoviário tarquia, da função 'gratifica-de, shnbo• Sr. Diretor-Geral, -através da Porta- . G Chefe. cio 59 Distrito Rodoviário Federal,
no uso das atribuições que lo 1-F, de Chefe do Escritório, de risiia rie . 668, de 23 de abril de 11371,• -Federei, usando rias atribuições que
calização 134 .(EF-13-1),. sob a juras,
poblicada. no. MariO Ojicioi da lhe confere o nem VIII do Art. 116 Me confere o licor VIII, cla artigo 116, dição deste 13, DEO', com a g,rotliMaa
ao Regimento do DNER, aproiado do Regimento do Erlaitc aprOVP CtO pelo
de .5 dê maio- de 1971,
Ur,
çao- mensal no valor ria Cr8 838,00 Cor- •
pelo Decreto 19 68 423, d. o 25-3-71, Dec:reto na 62.43:-,, oe 26 de março de tootritos
• N." 226 --a Retificar no relaciona- resolve:
e trinta e oito cruzeiros:). ne '
1911 e tendo em vista- o constante do co
-Mento constante -da portaria númenfeimida...:te eom e. &á :rapas-to no De,:
N9 5,008 - Tornar sem efeito a processo ri" 250, 1.-U-V, -- 0" DRE., re- creio Ir) 134, 'ris,
- ro 2.203, de 3 . de novembro de 1972, Poetaria,
de 3 cio julho de
-n9 5.05j-12, que ricaignou o solve dispensar o ecrvidor , Slaroldo e a Tabela de Gratif,caciin
publicada no Dittrio Oficial da
aa-ova-,
Rodriguca, matricula nti., Miau, de 1242-912,, o nome- do servi- c¡ervidor Tornaras. jahne Ferreira, Mendonça
moro . 112. 401, perierictate ao
a"
9`1°
i-)7er
et°
119
70.51r1'
d. -12 Q0
tuatr,
119
2.134.220,
para
substituto
Melo,
para
R,orriulo
¡cloc RarolIo . de 1272, Pubd="- '1 "
P31.1.1°
evontual do Cheia do setor de Con- dro do rcsáoal, - Parle PspeCial, Cies- inato de de
•de P.-1:1G, matricula ri." '2,150,249.
16de
riram
de
1972.
ta
Autarquia,
uia,
aa
toam
gratificada
em
faltas
ou
N." 227 --a Retificar no relacionta, trole de. Materia!
119 13.012 --- Da-me:ar-ar o Foracntrinsimbolo
G-P,
de
Libere
da
Seçao
de
Da'
ininedimentoa
ate
30
dias,
, mento constante -da 'Portaria numeco Civil, Contratado, Janne Camelo
II -, Designar o servidor Abalo r-oratório do 'Escritório de fiscalização '.a
- ro 2.593, de 3-11-'72, o nível do serSilveira, antr. n9 131498, do carde Brito, Pilho, matr, M- 6-8, sediado em Bonn Despacho; ¡Uri:5- go de
vidor -Jories Enraivam Nunes, matri- Joaquim de
conlimaço, ,111113&-0 2-F, de Asdt~ deste 6" Distrito Rodoviário Fecida 2.248•.• 75(1, de Operador de Má, inero 2.109.280, itscrevente-datiaó- deral.
- Aimoré Dutra filho, Enge- sistente ct Chefe do Escritório de
quinas Rodoviárias . direi 10, para grale, nivel V, pertencente ao Qua- nheira-Chefe
Fiscalização
13-1 (P.IF-13-D, deste 139
do 6, 1)-RIS,
Operador de -Máquinas RodoviariaS dro de Pessoal- desta Autarquia, para
DRF, com a, gratificação mensal no
nível 12, -conforme constou. da porta - substituto eventual do Chefe do Sevalor de Cr$ . 696,00 (seiscentos e no1.0,° Distrito Rodoviário
_ria- de prorrioço m e 2.249, de 14 de tor de Controle de DAM:criai (St. Co-:
venta -e seis 'cruzeiros), de cento:mi,
.seternivo• -ao 1912, publicada na Dida 51, em alias faltas ou impedimentos'ia-de cord o disposto no Decreto
Federal
, dir 71riiáo, de 25 de setenr- até 32 'dias,
mero 64.T78, de à de julho de- 1969,,
Ne 5,013 - Designar o Engenheiro PORTARIA DE 27 DE NOVEMBO
lora) de 1972, •
R o a Tabela de Gratificações aprovaDesignar a servidora -911scin Torres de Murilo, matir., nat.
DE 1972
14.0 292
da pele Decreto 19 72.1503, de 12 . dá
• Araei IVIairelea de :Soim,. Matricula 'mero - 2,231.214, pertencente ao • Quamaio de 19'72, ¡publicada no- Diária
1-165.869, pára stibaiiituir a Secreta - dro de Ressoai desta Autartplia r para -0- Chefe - 109 Distrito Rodovia., Jficica, de . 15 do
Maio' de 1972. •
:ria do Chefe- da DiVisào• -cle Estudos ,substitute eventual do, Chefe .do Sv. .rio Federal, usando da atribuição. que,
Designar o referido Engenheiro CXconfere o nein VIII do artigo, 1I6
•¡e. projetos, da Diretoria, do Planeja- 't0-5, -em suas faltas ou impedimentoS lhe
dó RegimenM . do DNER aprovado, vil, para desempenhar e- op,rgo de
. Mento, 'era Seis impedimentos 'Oen- ate 32 Mas.pele pc*otèto 11,9 28.422, de. 25-3-:11, ooiOauc'r siinbola 1,-F, do Chefe dt?,
.
' tripas.
de leigealização 13,1 •CE.9,,
N.° -278 -Designar o. eervidot PORTARIAS DE 18 DE JANEIRO ,e tendo em vista- o constante do Pro- Escritório
DE 1918 •
:cesso 19 10.D.443.230-'il, resolve:
. 13-1), so.b a juriadição deste. 139 Dur, -Canclide Jose • Pinheiro. Mecleires,,
'10.150O servidor Heitor' com a g,ratifiriação. mensal ire Valor
Matricida 2.088 221,.. pertencente ao
Chefe dó 59 Distrito Rodoviário,
filS • 838;26 '(Oitocentos e trinta, e-"• Qriadro cia Pessoal -desta Autarquia,. Pederal„usando -das . atribuições que Raefling„ matr. ar9 2.120i,896 ;per, oito' .áruzeirosa
, de conformidade com
pArp, eX.ercer a 'Punção. Gratificada, lhe confere o item VIII do Art. 112' tencente ao Quadro -de Pessoal -' o disposto no Decreto
84.5776, de
tinibelo 2 r da Chefe de Serviço l• ido Regimento do DNER, aprovado, Parte :Especial desta Autarquia, para. á
de
julho
de
1969,
.e a Tabela de
sUbstituir
o
Chefeda
Núcleo
da
Po-'
~apeiro, da 14:0-Di2tritO Rodoviário Pelo Decreto n9 69.423, de 25 de :UnirGratificaçõea
aprovada
pelo
Decreto
Mela
Rodoviária
Federal
dá
Resitiên-:
.•
Federal.
ço de- 1971, resoive:
10.7; em suas faltas ou irripedi, n9 72.522; de 12 de Maio de 1972 , Pd
N.e 27.2 Dispenéac o servidor
NO 5,0151 Exonerar o sondam: Re- ala
DiárioC)ftdial,'
de 15* do-bac:Fidno
r!reodora Leila' de Oliveira Emite, xna- trato Perimirdes dos Santos, matra. MentoS ,eventuais. - Celso Gruinia- maio de 1972.
o4lberto 44.7tOnio
trícula •;16. 4468„ Perteneente ao -cuia n9 2.124.362, da função de subs- rires Pai4o1.4, Eng9 Chefe do 10 9 DR.E.
Eng9 Chefe tio 129 1DR."'•,.
Quadro . clo Pessoal desta A.Utartalict, tituta :averittlal do Chefe da Seção PORTARIAS- DE. 5 DE' JANEIRO'
. •
„.
'função: gratificada, afiralrolo , 1-10„ le Abastechnento da Residência 5-8';
•
DE
1973'
c
de Assiatente de 'Chefe da Divisão Italamirt, em suas faltas ou impedi'17
Distrito
Rodoviário.
(..)
Chefe
cie.
109
Distrito
Reciovhia
Financeira, da Diretoria de Adininls- Mentos
ato 30 dial, que fora desta ígo. Federal, usando da .phribtticâo que
tração,
Federai
através • a, Portaria 40 5:115, de lhe .confere Min. do• artigo
NP' '224 -,- Designar o- servidor bade
3 .42„
116, do. Regimento dD DNER, algo, PORTARIA DE ,22 DE JAREMO.
'Jacinto de larcea, Matrícula nume 16-N9
5,018 Designar :o servidor IO-, -.vario pelo Decreto 1968.423, de 25 de
DE. 1973 •
'1O. .2¡ .170,225; pertencente 'ao: Quadre
Orla:Meigo -de Oliveira, matricula -mareei de. 1971, e tendo enr- vista o
da Pessoal desta ArdiarqUia, para nas
O Engenheiro Chefe dó 1-79
t9
2.129.485,
pertencente
ao
Quadro
.sulistituir . 2 Chefe do Serviço de de. • Pessoal desta. Autarquia, para; ¡constante da Processo O>' 443.620-31, to Rodoviário Eederal, usando das:
resolve:
Orientação é Comidenação, -da Dite'acribuiçoes -que lhe conferem os itens
eventual cio Chefe da SeNO 10.149 - Designar o, servidor
torta, de Pessoal em. seus iniperli- Substituto
cão de. Abastecimento da Residência: Alceu Pereira Veleda, -meti', nirme- 1 e VID_ tiO art, '116 do Règlifairno.
nrentoa :eventuais. - 'Téc. aAtim., 5/8
Itablura, cru suas faltas ou impe, ro 2..122.63'7, pertencente ao Qua- do D.Dr..E,R., baixado pela Decreto,GeNlc40 :José OliveCa, Diretor cle
63.423: - de 26 "de março de 1971, raii
lineritoa :até
das.
E
dro de Pessoal - Parte special :esDitetórie, dê Pessoal,
O Direfe do 59 Dietilto Rodoviãria: ta. Autarquia para substltu'r Che- solve
PORTARIA DE 21 DE FEVEREIRO, :Federai, -Usando das 'atribuições que' fe -do Nueleo da Policia Rodoviaria
t'" r 7, - 'Designar o' .19seriturã,
DE 1933
lhe confere o item VIII ,do Art. 116 federal da Residência 10.5, em suas rio incei E) 'Walter Carvalho de. Ala
molda matricula 2.083,165 do . .......
O Dhetor da Diretoria de Pessoal; do Regimento .cla DNER, aprovado (altaa ou impedimentos eventuais,
Chefe da Seção de Cadastre risanclo da competência. delegada, pelo pelo Decreto 09 ,28.423, de 25-3-11,
149 10,.158
Dispensar o servidor QPPE-1
(iça-trote Financeiro...1:7, para exerSr. Diretor-Geral„ ataa,véa . da Por- resolver
laenclio pato Bergetnal, nia ecee
a
função
de Substituto do „Me...
taria ri,' .6684 de 23. de abril de 1977,. N9 5.220 - Designar o servidor mero 2..1.20.77a, do Quadro de Pespublicada no Diaffli,a Ofwial çla' :Waidomiro Barreto. Guimarães, ma- soai a.- Parte Especial desta Atirar- fe do Serviço de Pessoal 11,, em zelas
Uiiiãa de 5 ,de Maio -de 1971,, .e tendo trícula 119 2..109,502; Tecnologista. quis, de substituto de Chefe do Se- linuedimentos eventuais, conforme ci
-ein Viste, o constante do Processo . trivel 12, perteneente ao Quadro de lar de Protocolo e Expedição da, Se- constante do processo em relereacia.
Eng, kr-abiano Vivacqua
. -Pessoal desta Autarquia, para subs- ção. da Comunleações do Serviço AdPrete
6,514-12, resolve:
N.- --- Designap a servidora tituto eventual do Chefe de, Seção, de rinnistrativo •Cleste Distrito,
PORTARIAS
DE 24
JANEIRO Iv.one Grangeiro„ matricula número LiabOratório da Residência 5-8 fui-'fiO 10,169 - Designar O servidor
DE 1933
1018..066, pertencepte ao Quadro de' bana, em suas faltas ou arapeclimen- Paulo Balduino Schweitzer;
'Pessoal' desta Autarquia, para -subs- tos até 30 dias. - firiVai d,0 00712,23
o letig, Chefe do 170 Distrito RDcuia
119
2.121.442,
pertencente,
ao.
tituir Secretaria da Divisão de Mota, Eng9 Chefe cio 59' DRP:
Quadre de Pessoal - Parto Especial, dasrialio Federal, usando das atriConservação, .daDiretoria de Operadesta Autarquia para substituir o, buições que lhe conferem os itens I
-çÕes, em seus ¡impedimentos even- PORTARIAS DE 80 DE JANEIRO Chefe de Setor de Protocolo é E.x., e VIII do art. 116 do Regimento dg
DE
1973
tuais. - Garrado' José
pediçao de, Sege de Coniunicações ' D.N.E.I.R. baixado polo Decreto tiú..
. Oliveim, Diretor da Diretoria de
4
Chefe do 59 Distrito Recitiviario do Serviço Adniinietrativo- deste Dia-. meio 08.423 de 25 dê março de 1971,
Pessoal,.
al,
usando
das
atribuições
que
Feder
brito, em suas faltas atm impedinien- resolve
Nb 17,013 - Designar o Condutor'
lhe Confere o item VIII da Artigo los eventuais.
2::!) Distrito Rodoviário 'Fed'er '116 do 'Regimento do DNER, apro- Ne 12.160- Designar a servidora de Topografia nivel 11' Agriniaido
Vado pelo Deaveta ne 68.421, de 25 de Ciair Conceição Machado Pelissari, •Pinto, matrícula 2.083.362 de,
PORTARIA DE 31 DE JANEIRO Março- de 1911, aesólve:
para. exercer' a Punção Ora. • anatr. 19 2.051.820, pertencente ao. QP,PE-1símbolo
DÉ. 1973
10 .. F; de AdministraN9 5-036. - Exonerai. ' o servidor Quadro de Pessoal Parte Especial' tificade,
O Engenheira-Chefe do 2., Distrito
dor
de
Trecho
da n.11-1,, conforme
.desta. Autalqina para substitilir -e
Adinalde
'Teixeira
Nunes,
.1mb-tríada.
Rodoviário Federal do DepartamenChefe da Seção Administrativa da- constante do Processo em. referência.
to Nacional de Estradas de Roda, 119 '9434.433, EscreVeate-clatilografoi 1.0..1 ern suas faltas ou impedimen,
' 319 17.014 ,.. Designar" O Desenhista
gem, de acordo corn aaaatribuições Mivel '1, pertencente ltd uactrib de
eventuais. __.., celso claaaaraes nivel 12, . José _Pessoa mat. número .
-qUe. lhe confere o iteni VIII, do arti..-¡- -Pessoal desta Autarquia, das funções tos
2,089,369 do QPPE-1, para excitei.' a
Pottoja., Fane (Meie.
i-go 1I6, do Regimento de DNER, de Chefe ao- Setor cie Patrimonió,- 7Punção Gratificada •,shrihole 10-F de
'aprovada pelo Decreto ri .9 68,423 de II; que fora designado atraves ..a Por.
Administrador de Trecho da R.174
•
teria rie 15.124, •Cie 1542-11.
1,3° Distritó Rodo Niiário , Federal, conforme
25 de março de 1971, resolve:
tonstonte de Processo em
Designar o Servidor Adinala
II
, - Designar o servidor
N.° 2001
referência,
PORTARIAS DE 1 DE
Rubens Gonies Cabral, ¡matricida .clO"I'eixeira. Nanes, inatrieula
FEVEREIRO
DE
1973
310 "a .015 “--, Designar' o Meatre de:'
2`..099.348, pertencente ao quadrh do, ro 2.134,433, Eacrevente-datilógrafo,.
Chefe do 139 Distrito. Rodoviário umes nivel 12 Arando Vicente, MaPessoal :desta Aiitarquia, para exer- :nivel 7, pertencente ao Quadro da ,
;
Federal,
Usando
da
,atribuição
que
tricala
2.112.468, dó QPPE ¡-2 para
cer a função gratificada, símbolo :Pessoal desta- Autarquia, para_ eXer,
43..P, de Chefe dá Seção de Material' .cer as funções de Chefe da Seção de' lhe confere o item VIII, do artigo exercer a Função. Gratificada Mnbolo.
116, do Regimento do DNER, apara, 10-F de Administrador de Trecho da
tio 'Serviço Adriliniátrativo, deste 2,0; Coordenação . A:ilidira; 4-E..
saldo gomes 'cio Mota, Erige Chefe .do- vedo pelo Decreto n9 6%423, de 26 ft, 11-3, conforme . C,onstarite do Proa
Distrito. Rodoviário Federal. -:cesso ein referênefr
, {0 illÉo.!;0 de 1971, reseilve,
,ise DRF.
cO, Amaral,'Chefe,
Perliier
PORTARIAS

8 DE 2c\l'EaV-12,0

&; Q *Distrito ;Rodeviárip Federai & Distrito Rodoviário Federá
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BRsoLvei.-4o DT9
-RESOLIWAO N i? 4.2261
RESOLWAO N-9 4.222
249 11, Designar o ''Recnologis,
ta nivet 12 Hei mar Pedrini; uratri. Autorização :ae funcionamento -de em. Autorluição para funcionar -como .
,Coniferêncid
Interamericaiia de -Fretes
cula 2.110,049 do QppE-1, para
presa de navegação _interior (fluvial
presa de navegação interior.
Admissão de Dtnha Membro.
exercer a Função Gratificada sim'ao
e
lacustre).
.
A Sneántenclencia Nacional -da-Ao12.E,deA/nIistraf'edTcho
A _Superintendência Nacional da.- A Superintendèficia Nacional da,
da R.17-3, conforme constante do Marinha Mercante, GISO,O110 das atnmiiçdes
que lhe são -conferidas pelos Marinha Mercante usando das ato Marinha Mercante usando das ateiP,rcesso em lelsrÊncia.
: ,Oecratos 62. 383, de 11 de março buições que lhe são conferidas pele:- , buições que lhe eá.o Conferidas pelo
N" 10.017 -- Designar e Mestre de de 1903, e 67.922, do 20 de dezembro De.erctos n” 22.383. -de 11 de niarçJi' Demito n9 87.992, de 30 -de dezembro
Obras nivel 12 ,Tosé Maria cie Abreu • „ 1570,
.
de 1965, -e 97.902, cio 30 de clezernbLw de 1019; resolve:
Netto, Mat. 2.083.359 de QppE '
Autorisar a firma Monteiro- Vale de 197-0, m..elve.:
para exercer a Etinofto Gratifica
Navdgaçáo e Comércio Limitada, seHornelonr
a
admissão
tia empre.
Autorizar a firma WaidemiroSímbolo 10-E de Administrador de diada., em Deléra, Esta-de do Pará, o Lustosa,
.., sediada em. Itareit sa "Mito Operators- 4Iriternat1oria1):
Trecho da R,17-3, conforme o con-J- :funcionar em caráter precário, pelo tient; Esla/.:o- do Amazonas. a funde Ine.", cia M'ami Florida, domo meiaImite
,processo em referência.
prazzr de 1.20 (centu e oitenta) , dias, na-r, era co.::ter precario, pelo pra7o: - bro efetive cx eco ferência loto-ame.
¡ging" 1,2 abiano Vlvacqua, ,Chefe
ume empresa da navegação -interior' de. 380 dias, como _empresa de nave •• /drena cle. Fretes -- Arca- cie Porto
(flkivial e lacustre, (em -a capita' ,, ação Interior (-alivial e lacustre) com Rico e Illvs Virg ens db5
`ORTARIAS r_-)É 26- DE
: serial -de •Cr8- 29.090,00. obrigando-,s,
earital :de Or:;', 1,000.000;0 g . -obri^an , ! rartir de 1 9 de fevereire. de 1072,
j1434120 DE 1973
inuma a apimentar dentro _do rege. de-sa
-mesma a apresentar, dentr,
ciclo--afaze,
o
Certificado
da
Registro
Esta Resolução entrará em, visor l'2E1,
O Eng° -Chefe cio- 17° Distrito Rad,. de Arinador exped i do peto 'Tribunal •de referido pra-/o õ . Certifica rio
R-wristro
de Armador xpedido 501,; T.Tata fie sua publicação to Diãidoviár:e 'Federal, usando- -das atribuIçÕes. Maritrmo..
-01,313unhl Marítimo: ein nonie -da 9ficial -da União.
que. lhe coOferein os itens 1 e VIII
Esta - Resolução -entrará em -vigor no firma.
de art. Da, do Regimento -do
Diário
(Reunião do Córiselho Copsulthio
e
sna
ptiblicaçãono'
data
-d.
presente Resolução- entrará, ein
, baixado pelo Decreto oh-da
vigor na data -de sua publicação -no rica SDNAMAM di 16-243 •,--:Proreseó
Mord :68.423 ,de '25- de março de- 1911 ()Miai,
(E.sunião ,do -Conselho Consultivo Mário
C42/3049) .
-da
pesolVe . •
da SUNP:MAM de 16-2-73- — Processe
(Reunião de- -Conselho Consultiv.i.,
Rio dei ,Janeiro. 22 de fevereiro Aé
NO 17,019 -- Designar õ servtdel "E-72/216 4.3) .
da SUN 41\4-- AM -de 16-2-73 — Precesra
Panoffoita Co4eDa-aio
Rio- de janeiro, 22 de fevereiro
João Panlú Effgen mat. .2. XI3,922 te,
1840/2574-3) .
'
Real, Sune.rintenA.rite. •
1973. — Paulo N. Pamplanu Corte
9P2'E/-2, pare exercer a Ésunção Gra
de Janeiro, -22 A:: ,fevereiro
tifleade sintbolo 10-F de Aelniiniss,ra, Real Stmerintendente,
"913. -- Paulo N. PaInfflona -CortÈ.
Oficio n9 2;271,
CAnifornie
-der de T.Preeho da R.
Real; Superintendente.
RESOI,WCAO N 9 4.222
.. .
-constante do processo era referência
Autorização -de funcionamento d.e em•
Nd 17. 020 -- Designar O- ser n
presa
ele
navegaçãointerior
José :Soer. Fagundes mat. 2.147.626 dn ' -e -Ira-catre)
I N I; g "T ER I
OPPEV2, para 'exercer a Punção Grik
A ,Stiperintendência Nacional
• Enreda. simbold 10f-10 do Administr4
De -Cr$ 1.-000;00 para
Marinha
Mercante,
asando
das
atei-'
.1C'ÉlTr TIA1 DOBRA-Sq;
BATt,
cicir de Trecho da R.17-2, conforme .1'
Instrumento de '22.9:.
buições que lhe sào conferidas pelos
-Cobâtante do .proceasó- em referência
Mudança de 'a-ene/nine-0Q -÷•
DioncAD0
-:-ERÊNCIA
NI:Tetos IV, .62.383, de 11 de março
Refórnia de estatuto:
Designar • p- servidot de 1968,, e 60,992, de 30 de dezembro;
N9 10„021
• DE CAPITAIS
A-72/2292 — DIVESC
•
itacy- Vieira Ag achado -mal. 2.110,1M- . de 1910. resolve:
DESPACHOS DO- CHEFE
dora d. Iltulos e valoree Mobiliários
para exercer a Funça--'
Autorizar a firma Jatai Navega'
DA
DIVRO
Santa Catarina á'. A.
Gratificada siMbolo 10-1r de Achninu- :ção e Comércio Limitada, sediada em;
S.,
R.1-7- 2, confot-. Porto Alegre, Estado do Rie Gra-hal De 14.2.72, Deferiria°, na ferina dos: Adotada a denomina ção DE,
trader de -TrechoMe o. constahle -do processo em
tie SIA, a funcionar em caráter pra. pareceres, o requerido no processo nh- Distribuidora de. Tituiloa é Valores Mo.,S.
A.
rendia.: — Eng° Rabiava- Veaceio ceado, pelo prazo -de 120- dias, roni,`., mero:
de 18.2.ria
Sociedade Corretora
A.-G.E.
p-Chefè do- 17° DRF. -- Eng. Vict,.n,, erinprese, de navegação- interior -(,Ru,:
00 1 pireno Netto; S.übébefe do 17' vital- e lacustre), ,com o Capital
rverorma de estatute:
Reforma, de estatuto
-de ter8 62,000,00, obrigando-se a filos.':
P.
0.
.Corretora de
-2/2431 — SPI
A7
A431113 PINHAL A.
ma -a providenciar, -.dentro do Teferm? Cl,-inb.:o e 'Veles
$: A. ,,tribuiclora
am
de Tituloa e Valores Mobiorno, a -apresentação do Certificado; A.G o. ,de 27,11.12
Mmador,
-expedido
em:
de
Registre
SISPERINTENDMICA
De 15.2.73 -= Delexinclõ, na forma '11"os
•
.
A.G.E. -de
-nome rfele. Tribunal: Ma.ritina„.
do pareceres,. o requerido- nes -preces-. De
12.2.72, Deferindk no ferina -doa'ITAGEO-N.41.10A.M.NRI:NRA
A Present.' Resolução entrará eni sce
nes.
p rodeSseeo
requerido
Qareeerç4
vigor na. data de sua nublicação no
.111:ERUNTE
Sociedades Corretoras
11.útTlerPs
piario Oficiai? -da :União.
= Alteração contrattial;
.(Re.união cio CoNelho Consultivo.
BPICO -de NvegimentO,
R;E$oriuçA0 ,N9 4.221
i-15, SUN AMAM de 16-2-73 Procesao. A-72/2084 — 1VIalsonnave Correi:Ora
Aumento -de' -Capital'
p-77/2.5 o06.v .
de
Valores
Lida.
Autorieaçã o Se' ,-rontzmiaçáo -de f001Rio de Janeiro: 22. rir feveteiro
forma- de -estatute,
Instrumento de 14.8.72.
CtiOnfiVie -nt0 -de -emuresa cio 2i,avega,. 1073. -- Paulo N. Pamplona,
A.,. 73/173 = Dando nallea de Irives,
Alte-- Aumento d-e Capital
'çtio. -de. -longo -CIMO .
Su nari ntendente.
timeotos S. A...
raçáo •coritratual:
0° Cr$- 77.469,000A0- para 'Cr$ .. .
'Superintenancia. Nacional da
A42/20844-- Maisonnave Cor retor a
PESCI:0'0AD ,M9 4.224
129.009.-900i00
Marinha Mercante,. usaada das- atuíde Valores- Ltd'a.
A ..G..E. d:e 22.12,02 e 12.2.73:
biliçães 'que lhe sac conferidas pelos -Cancelamento de autorieactio de PM.
De Cr$ B004 000,00 para Ce$
oionamento de joliza Vidivjduat.
Decretos-n9'- 62,383, de 11 -de Março
J00;90
Sociedade
-de ',C4dite.; tinanOiaMente.
de 1268, -e 67.'992; cle 30 de -clezerrib:.o
10.8.02,
A Stiperintendência- Nacional -da
Instrtimento
Inve,909nOrvtds,
de- 19.70 resolve:.
Marinha Mordente usando das atei,
— Mudança de denominação:
pr -de
Prorrogação: de- azo
A-72/2084 --Malsomiave Corretora
- Autorizar a socieda-de L. Figueiredo Imiçfies que lhe são con feildae:pecr
,
Navegação- E.. A,. se.diada em Br:.,Iérn, ':',""?erreto n9 61.992, de 30-de dezembro. de Valores 1.4cla.
Adotada :a ,clenominação IVIaisonrx1970, art. 29 item H, alínea "a'',
Finam:
A-72/-2290 — FlpAR
-Estado Ao 'Pflrá, autorizada pela daConsiderando
que a firma Weide-. ve Corretora de Vaiaras Mobiliários dadora de, Paraná.
C.reclito,'Finan-SENA-MAM a operar aia linhas -C13 •
A.
ciamento- e Inv.estimentO
incido turgõ ebn.fornao a Reeolução mito P. Lu,stosa. .C.omparrhia -asso D.A.G.E.
de
22.2,72
adiu
a
responsabilidade
Ao
-ativo
e;
:3-.308 -do Boletim 110' 555, a -contiAté 1.2.75.
A-72/2254 — Alexandre Rale
ults.aivo cla firma individual Waide.
iniar funcionando, tendo eco vieta
:piedade Corretora de Câmbio e VaioSociedades Distribaidor0
miro P. LtiStosa;
alteração estatutária -aprovada
'Considerando que em ta
da -de 2u- .res Mobiliários Ltda.
Extraordinária reaAsseroblega
A-te-Aumento .cte Capital
Adotada
a
denominação
-Rale-S.
A..
de
outUbro
dê
1-972.
'foi
Cancelado
e'
lilade -a 18 de juram. -de X001, de que
""
ração c.ontratual:
Corretora
de
Cânible
e
Valores
Mo-,
!registro,
'n9,
junta
Cpinercial
do
AMa,,•
resultou a elevação do- capital seriei -op as, -da firma -individual Weldeinire.
A-03/151 EVORA Diatritfindt-,billarios.
_autorizado para Cri`, 40:000-.00000, dos
ra de Titules e Valolea N1°0111414;4 1,"i
A
. — -de 21.0. 72
tuStosa, resolVe:
Ca:$,- 10.009'000,00. já inte. graliAnilada.
'Cancelar
a
autorizaçãoconcedida
a
.
dados, -desde ,que -60% do -capital reá-.
, Sociedade de Crédito Financiamento:
Cir$, 34.000108 para Cr$ ,69.000,09
:Nade pertença .seirm-re a pessoas fl- ''rnia. I ndi vidual Waidernire Peres
e InvestiMentoS
Instrumento- de 17:8.'11.
. eiras brasileiros nostos ou a pessoa: Lustosa, corp- sede em MariauS i ESAumento
-do
capital
—
Re-1
jurídica mino -capital seja- integal e :• scie do Amazonas,. para funcionar
A43/168 — •EcuniimiCo
ferina de esta-Rito:
-comprovada-mente -de , pronriedade -de como efispresa -de navegação interior
dota de Titules e vaio-es moutigiiiós
A42
/2462
Cia. Bandeirantes
cfluvial
e
lacustre):.,
:brssileiros -natos, ebrigancle- se a m o aCrédito, Financiamento. e Investinien: 114mitada.
A present, Resolução entrará
ma a Curriprir int.gralniente .as leis
-Cr$. Ioa,.(maii)o pa ra :Cr$
tose regulai-nen-toa em Vi ger, Oil- -que Ve-- -vieer ria -data de sua publicação nd
r
C $: 1.009.000;00
De Cr$ 2.000..090300. para -Pr$
adiará .avigorar; sobre -e-objete- desta •Diário Oficial da União, revoga.nclo
X.2.73- *
instrtimenk.d.o n0 3.846 constante .clo Boletim il .:000.-000;09
.autorizacã
o„
A
..G,..E.
de
6
12.'72
ri 9 668
Cancelamento- ca,rta-pa
SUNAMAM (D.i..río
A. ,Presente ResMuição -entrará em, de 1-3-74')-.
tente de dependei:miga' — -Altera'
Sociedades DistribuidoraS
'Viger na data •cle sue publicação
-(Reunião--do 'Conselho -Oons:ultho
ção contrattlai:
Alteração contratual:
Oficial -cia Nniao,
da SIM:AMAM de 12-2-73 — Procesec,
-A43/167
Erinsaor — Pletribuido.
443/152 -- DNA
Distribuido
ra
i..e, intac
i.
clieTalt.ulos e Valores Mobiliários.
*Rein-Mio-do ,COnselhá -Consultivo W-72/25743)-.
Rio de Zaneire, 22 de feveuiro de clo Titules e Valeres Mobiliários 1..,tda.
•da .,S.I.0NAMAA4 de 16--2 .73 .— PrecessO
Instrumento de--29-.1t.72
de 1'973.. Pa2aó- Nr, Painp/onu Corte
•
•
,t,, 72/2416.0.
Em Londrina
Dento:
-= Aumento:
capita1:.
Real, .Su pe.rin len dente.
Horizonte fAgGá,-, tanipinat: DR),
•feVereire.
de
Rio cie- janeiro, 22 de
A4.3/139 — Antonio Rodrig,uee
Oficio n°
1973i — l'afflo N. Painplona -Corte 1973.
Azevedo. — Intermediacler de iltd,os: Er-SP.)„ Curitibta a3131, e Bauru (sk))
Pauto N. Pamplona
:s1.1popintétioritm.
,Reql. Superintendente,
e Valeres
Instramento de 15-4.3? •

DA 'F AZ:END A
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aié á

feverèiib de' 1913 160

;PA,rie

Ràf 16 de fevereiro de 1973'
EM 16 de feverelte -da 1973
Aumento ,de..capital e reforma de
eatatttes.
-3E17,1T1p2. BtEOIDNAL D'4
0P-15-73 — Banco Suniltonit 13ra,Em. 15 'de fesiereiro de 1973
Batei), Indiletr1al: de SUS,
De Cr$: 20'.000,00300'
11\10,ETCRIA DE BANCOS
sileir6 C, A.
SP'. 14473 Banco Auxiliar de São: para. Cr$ 38.00,9.1)000b'
ASeernbleia' pa,tue $ .4, pp., pando SF1 S.4:
— 'MC) PADi.D •
Baldo S A, — De Cr$ 5725..885001 "Geral EXtraórdiliária de 6-2-72.
IDESBAõ110E1'DOCEBBE
Assernbléia gerei e4raordina1iiia,
para Cr$. 73,725.935,00 — Assembléia:
extraerciandries, de 2242-.73, e.13; Reforma de. detatutes, 5nelusive.a., 19 ele janeiro ele 1973 .5 '
DeferincIM ta forma dos. hareerés,..'
"
1p:tida:no. , de denomilià4ão:
de fevereiro de 1971,
trecesSes .1199 •
IN$DINTDRIÉ4 DE DANÇO&

' . 1.3.A19ANC0 EM 29 DE 'DEZEMBRO PE 1972
'ATIVO

er$ •

terila

•, 5 . a. ora 2' •
no ...EidOlor èe 'Moedas nstrangeiras
• • • •••••-• •
•
•
•
..•••••
..••••
•••••
Vã1 .9- 1ÇS
.eineedas .EsirCageires.'
.. *4014 • • • , n 9 a.3. a
o *to

-' 61;rés.i5-onaOitçs

1.7.i801.705;314;47
2 .'091 .1)02 . 387,91
Cf

19,396...768.202,38'
19 .902. 248:57.22.5-Z9'. ,

.480..520.ái "

, • • • • nnnn• • .9.

'Einapeefro,;./Intethe
:Cipereçè'es.i

,

.

T du l os R e d escona d os

i,1 - 4 • • o

oo

,: ...-•-•••

á

•

•

'2..23.633. 857.04
1,3
2.444, 383.765,12'

•••••••

4.

.̀.eievederes por Financiamuilos e t•tetlilanciamentee
Sancentral Ai' 24
iD
. evedores poè ,
• 'Empre-stitnes a .i.riatitiiit8CS, Financeiras.

9 :Ofie.ips 4,04,ki?s;.
-de •Moviniento
'13Cnce -do
-.•••
Çonta.
de Suprimentos' Especiais
Oafkçõ de. Brasili

•

2.515.481608,0
;

.

11, 928.368 .31809

•.iDevederes. por AdientaMentes.
Devedores poi Cbrilpronlissea Imobilnitos..... 5.5.. .5- 5 ... 0 .55;
Devedoies pol. 'titt:116's ra: :Recebei, pol., Financiamentos. de '1'.axa
Responsdvejs por Retetiçiia. e Repasses de 'Recursos Vinculados
Responsavels .p.er 'Repasses. de Recursos Resultantes de -OperaeOes Especiais
.. - .....
Coei Entjelades Internacionais 55
.....
'Conte de Reesarcireento cix Suspenso '
Naelotred
intemiaTizaçãle * de :Quotas e Reájustemen(o de 1-1aVereS'
-TeSettre,. Naeleilád
.,.......
.;
de '.0, iic.jatifsiners' Fui anceiros intechaeicinais
-Outras:Cantas . .

•.•••

•

:942,49,

140'5.525..866,07
— • 41,186, 602,56
1 .376 . .101-, 485173.
.389.045,62
s ..ó4a,. 46024.

404.240.581,42'
2 .404..
2 .108.879 .9'80,70
595. 597 722,01
260, 726201,69

". 2/29 :549.. 813;99,

2.232 ,502 g1;85

• .. • . • • ..5•

,

'7EYiv4efa...400a.;

•.

....

.erMitog: fiscSiS IlSciatos.

•.,

• • ... • . • • •• • • .... •••,•

• a .a.,.

333.272,55.

o;

é••••or ••• o o.. ••

Tai,ot.es.' e Béhst...gNçõe$, , ef,(,)brigkições ..............

•••

•

• • ..

766..305. 952,72
1.374 _690;68

•' • '

• • • ."

.

'Imóveis •não Destinados c 'Uso
Total do Ativo 1.-","inanceiro, • .

o.a

37 410 662 65M3

107: .680

.312 91-•.381Ç24"

• ‘,.•.•.!!!!!....,...........a,!!•,.....•!•.!.eaiço n Noal..:,•.,,,

•Percianente"
' inem-ninado'
N

,

.

".

— • Meie. 'Circulante Transterido

•encurti

.

.. , .

-•-•.• o•o.- ... .. i,•-•n •• o • •••••• ••.; • •'!•

2 .614 .,655,68
24.331 21.8,76.

•• •

,

•,.

• . ,

, 54 °946:855,97 =
L504..777 , 846,56,

Penaenív
Dif erid o

. . . 5.„.•
(311tras. ,Centas
.

_

• n• •

,
—

• • • • • • •n•

1 • • • • • •• • • n i • n • • n • • • n • • •

• • • • i A. i

••

826449;5j
174. 723,07,77'

• áao

;

• '$Libtoçal . .
.

•

.(..;i_wripett.seMo-

.00 57.ezie lCs

•

••• • . ... •

..

. •-••• .

.. ! .

• i'••nn • n

...

11,10, • • •

298',

•••••••,-

251:. 384556
383 .55;4
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P Â S$ 1 V 'O
Exeectio
Oliti,qaçb'es en/

Cr$

itloectas Ei,straPgeiras • • • • • • • • • a‘• • • • .•

•

:,•jorf•••n,: • •'•*,•.•

Cr$
11.752...618.68

* I* ',I,. Co

DèptisitOs. .em Clyzeirós de nzc1ade.s bitèmtaçionaist,

AsSOciaçgo Internacional t
Desenvolvimento
•
Banco ItiterameilCano de Desenvolvimento
!léó, Intértmeiotiat de ReconstrUção e Desenvolvimento
,Vgado, .Wiemetkirie, :Internacional'

116.981 . 617,56
11 .•.007. 733 . 943,271
204 965.44799
2.154.421.44915,

erk

4...4.

3.484.102.457,97

5,236,2241420,

:1•0,,,,•`,4!••••••••_n,•"•••',4••••••••,••

..fii?aneeirg Intel:11p
.r.repdrái-tós. de .Mstituiç.0-e.s-fs'itianceli,4,s;!

DegiSitoaCOtatitilsófitis ":4
Dcpç:.sitos: 'paÊ4.(291-iatiMç.'4o: .e Aumento cie •CpitÈil! de Instituiç'óes fflinaneeirà ã
:.PcpóSiOs' Deéprifeates' ,de: Vendas: de ;Cari:Mo

4:075.590. 70609,
75.502 . 627,60
5't3.11975884
758,84
•••••••• ••n •••

4.664.513, 092,53
791, 047. 974,86

•'••• b,•• • n • • • • • • •,•,•1

Rpçtti.s_o.§ Vinciandoà:

,Apeouisiormiireuto de Recursos para .0peraçeieS Especiuis . • i ••,:,
.
.. ••,•
Pite.gramg,dc RedistrilMição de Terras "e de Estímulos
Agit.lrielústria dó.
Norte :C 'Nordeste
...
.•.• • • .à.• •
,r; u4do. de: DeteSa de Produtos AtIropecuários
•
•).
frigido de. Estabilização da. .Receita: Cambiai'
. „,... .....••• •;•••,•,••••,•,•;•-•
Filado ,cle Fifianciameato Exportação (1-'11\IBX)
• ••••••• n.,
Co, • •
Fundo :Oefz11 P.4ka a A.i4Octibra,e lricitistria •(11311NAGRI)
Decreto
56.:8354
uo. n •

3.287.123 , 086,12
5@2.224.2O775
.5. 167 434 . 30761;
161.986 .245,0
531.458. 777,59

o •

032.351 . 84-3,73
:67.169.588,64
53;536..387,41)

Fundo pama IiiestiMentos.
()P.U.ININ3Q)
. fundo para..!Qeorrer a ,(..:oinproinissos Decorrentes de Empréstimos Externos ..
al:esouró .NaCiopal:
Fundi) de liwicuicações Wra1)a1i-iistaa
Deveto auldero'

'112. 89826'

4.40à.397.342,3A:

Ontréis:
.
.Banco do Brasil S.A.
Obrigações por Repasses de Recursos X esui tantes c10
Empréstimos- Exterpos.......... . .
.4
Ire-soiaro Nacional
Obrigações 'Resultante a de Qperaçóes Especiais com

.372:•082 . 301,10
2 A91.114.153,19
1'0.553.O20.'925;.53.
2.028.677, 412;05
_

'Operaçôes de Crédito da, 'União .
•

.•

• 'Total ,c1,6" Pass.0o Financeiro

gr* •• n•••••n••

•••.• .• • ....•=•.•,••;•.....91,-,•,. • ':•• •••,••••

15. 044,894 .79148Z
••••• • •• •

•

.33.003, 853. 20157i,
39'• 140'.
_ 571, 344 38=

•,•

• Permailehte
erri ,Circultinte,
..„

:41,•• • ••• •.•••,•,••• ••;••••• •••;•••••• •,,•• n • ••••• • • o':Ciee,i,W.,• n • • •:*.*, •2• n••=•• *À • ••••:'•jO,,,,,O • •'•,•
•25frir001?•

R eservas

•
•••• o ,..••••• • •n •n •••••,,,,,• •:•";• •‘•C•fif...5",,,•;.• •-•'• • • • ••• •,• •‘• • • • •.• n•
• • •:.• n ••-••:.••• ••, n• • •,•;•-.4;•,.••••••••••i' •,,i„,•••,•• • .• •
• • e, ?.•„:•,,..`••• ••••

2.688,814.176M
406.511.398,0Z

Pendente
Oiferrciti,‘,..
41,)t.ttzias,"-ContaS

StIbC 9:1:4 1.

• •••

•••••,:•

.

..... •
(•.>• *Le.••• '21••• • ••• ••••,• • •••••-•,•• •'•)•••'•(,,•-1.-••

..• .-•.4 • •••1
-

25.739,098,53
3:823.916.592;94

3 852 655 691 47 -

••••••,••••4--,---••••••••••••••.

•-•n••••••••• n• .. ... ••••••••

••

59.07.5..132.163,27i .

Qmpèrtsa0.0,

-.5"jciós•,OredoteÉ'

•,•.• • i..e:•~1,•;•••••{Érilii• ,•Ze,t• ••• n,•••,,•••• •-.14i•• •:•.anif;•nn ••;•,•'fiao••fir`ta,03•1••• •7.1“/• n•n••

•"••• • • n• O.• `•'• n • •,•.• • ••a• • À •', • a'• • O • 0 O ‘•

•.

298 454 251 38458
3W.529:38.3',34743.

1/gasi1iti ( Dr.) „ 15 de janeiro: de 1973,-,
fs.•,115?
dr,g7;:i

.
Emane Op/tfe'it, Cesjelegite...

.
Paulo Y:p4oPle, Diretor.

_

.

.

"

,V7Ankine1r Somes de Almemda Çonfitclolt Per4 •

R
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DEMONSTRAÇÃO DA. CONTA "RESULTADO DO 'EXERCICIO›
.E.;,'m 29 , -de dezembro de 1-972:
DEBIT O

''Or$

Cr$

Financeiro
n •••

•••• n • n ••••••••

• . • • • • • .•:. ..... - . 4.••
..... .... • •
Despesas Correntes --,.- Custi. q o
.......
,••• • •
.....,
•.•• •
Despesas
Correntes
—•
Transferências
-"•'.
. . . . ...
....... . ...
Despesas de Capital — Investimentos
.....
..
•
..
„...,
Despesas cle Capital --`11.2 'versóes -Financeiras
IV
.......
•••
13espesas de Capital Transferências .....
V
.... .
• , • • . • . ..... ••• •••• •
iWutações Patrimoniais

VI

233 .53- 1 , 207,70
46.522,625,48
112.889.014,90
762 . 300,00
40 . 000 .00,),-00
789 134,44

434.494.282,52

• • o • e ..• •-•.• • •

10-. 527.879M.

•.••

445..022.16195.
.633„,091.8G5,64

Nito 'Financeiro
VII

` PiltVaS Variações-

. •-• e • o' ••

VIII --- Patrimônio C Reserv4S

••I••••••

•.. •

•.•

••• • ••• • • C • .-• . ..... .. • ..... • • .. . • • • là. e.. à • • •

e • • a • -o • • a • ...o

• .r !: • • . • i.• ,a. o • • •-• • a.. • •

••••••n ••••••••• n •-•

1,44„,027,59

^(2 :R á D. T

Receitua de Operações •••• • • ••,•,,••••.,;• • • • • • •
eceitas ' Patrimoniais

11

,. • •'n •••• n •ioáei,.....,••.eo.•••••: .....

,40 Capital

•• n ••• n •• n • n •••••••

•-• • • • •'•`.• • • • •'' •"' •'• • • •.! k • • • • • a • • • • ••

„

PT ••••• Transfer'eneias Cociente,
V5. eoeltA

Cr$

Car.

ilioneOirá
,

..... '• • .•

...

•••••

.

.. . , . .ità•-•••••••-•••- ........ •0•44:••••••• n ••• ... , ... •••.••

Não Finanéefra
.•.
•
•
Outras Variações..........................
Variaçes

.

765 . 003 . 25664
5 .08/.. 728,57
'16 .298,229;63.
225.402.85988.
789.13444
33 . 503 .247;00

..... .••• ........... .• .....

•

••••

3'2.029,,571 M
1.078 ,111,027,59

Yokota, Diretor. — 'Ws/de/p ar Sdai'es de Airine.k:a. Contador •(4'elial:'
BraSilia• (DF), 15 •de janeiro de 1973. — Emane éolvèos, Prcsidente, — Paulo
s—or
—
PB
n' 18.299
C4 1 P25,00).
-(N" 7,147 —

'11(1-1",/ES,..VOLVIIVIENTO
•
. 1).`A•fiESO
Vo11'„rikal45 DR 12 DE:4‘EVERprito

tmoNts-re:ER10 .¡;) A
-A .
rtj R
1RCULi
I
.
A 010,
de 11 de ca — SVDEPR ---,- usando 'dá; ati.f-

Delegadari.,"
DEI 1973
1Outubro
4 ,0 da Lel de
1962, resolve: bulcão que lhe confere o artigo. 4,0
Delegacia ti." 10, -de 11 de
.superigteoaente da. SUperinterida L'el de
1nI.0 77 — Designar Benjamim -de ' outubro
.
1962, resolve:
dencia de Desenvolvimento da Pesca

SUPEIP,111 ' — Usando •da atribu'i ,
cão -que lhe Lotitere o artigo 4.? d

1,01 Delegada. n.o 10, do 11 . de

;obro de 1952 .tePol•Vb.
Desig,nar; de acM:do leo];
N•° 83
1,-11
os artigos '72- e 73 da Lei
28,10 ., 52; o Oficial Aciorp,,,,.
tlfacAcv,- ulve,1 1241, Edinundo • faleis vi
para substMuit, em seus impennuen
los , eventuais, •o -Chefe cia Morna. d
l5attirnOrno desta SDOP•El.
1\1•° 85 — Designar Stracella -Santa
-cia Pinho; papa e gercer o Encargo ci

'

Garcia, de
calmante
:do carg°
STSDEPE --, usando, da' atribtliefia I,eiros
Classificados
Produtos,
nivel de
17, N.° 80 ---- Conceder dispensa da
do Ministério Tune/to de Substituto do Delegado
Alue lho earifere. ,artigo 4. 0 da. Lij
cagbro vai. Regional da :SODEPEI em Recife,
nelègacla Thõ 10,- de 11 de entalir° da, do Quadro• de Pessoal
da Agricultura; Alvaro de
de Pernahibl,10, ao Esereven - Chefe da 'ruma de Revenda ,cla
1962„ resolve:
Regional ,dá $T.JDEPI:t1
Fiseal Arrecadador uivei ' gstade
•
'legacia
P,
te Datilógrafo nivel 7, Gilberto Ca .
Conceder dispensa-a "5,11P- elo ilbo„
',
Pis
9-A,
e
dolo
Alencar
Oavalcante
•Salvador, Latada cl ii. Bahis atribum.
ggixi MOretzsolin. Moreir.a da Costa,'
çosiR.2v4lcantii
cal
Arrecadador,
Uivei
'9-A,
estes
do
do
lhe
a
ratiTicacão
prevista
nó
Da'
COM
,
dá
acordo
• do. Encargo de -Chefe da Seção de- Quadro de Pessoal da •$VDEPk, pa,. R° Cl ,— DesIgnax.,
54.-Q8L2-, ( 4,1) '23 i de ,mareo
-os artigos 72 ç 73, paragrafo 11 ds
Assistência 'Técnica aos Pescadores,:
r N - SOb a presidência do prinieiro, Lei n.° 1.711, 'de 28 de outubro , de' ,1956..-,, J.Pftp Cletuãia PanotSá
desta .81:1DEPE..
constittilrern•
a
Comissão
de
IncitiaSuperintendente
N.9 75 — Conceder -dispensa a Ar1952 a Escriturária, nível 8-4, pus,
- mando Luis Aleantai'a Daltro do Ena rito incumbida 'de apurar as irregitla- Edna Coutinho Aguirre, 'cle. 'Quadro. - P.CRTAR
.. 1,14. '86)ID
-cargo do Chefe-da turrna de Reven.-: widadea apontadas na processo- ..' . de, Pessoal (10 Ministério da Agricul,
rEVEREIRO,DE 1973. •
da da. Delegacia, Regional da ,SITDI>, 8-897140,, :apulando-Se 0 processo tura, Ora à clisposicao. desta Autaradministrattivo instaurada Pela
oula, Para, Substituir a Secretaria de o Superintendente da pkoe2.-1-40,
P111 em Salizador, Watado -da
ti:" 538, de 34 de .agosto•de 1971, Di visão Wilma Colombo Nogueira dência. do DeSetni.olVimento da Pe,sef
Jptió , Clduclio .DaMas Campos,
publicada no p. P. n.9 35, de 30+71. Pacheco, em seusinmedirrientos _ áljnÈp.R; —, usando
,Superintendente,
--João CleNcliO Omitas Campos, eventuais ,
João ,Ciduclio DantaS - nue lhe conteke o Ct. .4° da Lei 'Dele;
PIC/nTAitIA PE: 1:5 Dt' PUIVEREIRLS Superintendente..
Campos, superintenderite.
_ ;gada n° 10. de 11 ,cle- outubro* de 1952'
DE1-1973
,•
pOR,TARIAS , DEI. 20 DE FEVEREIRO PORTARIAS DE 21 DL 1PEVE110311R,C.) resolve:
Snperiritenderite da .Siiperiti,
área de pesca de, Pi+,
• Dlii 197:3
DE
197.3,
Ag, 1, A
.
Desenmoiyirnento
tendência
(Brachypie.tystoma - vadlan, Superintendente
da
Superintenramutaha
à
Superintendente'
da,
Superinten- O,
us'ando da
'
Pesca
ceriere- e -artigo déricla do•DesenveIvImento da feái-, ciência do DesenvOlviMento da Pés- ti) está domprçendida eritre oS
.atribtil,CAo -qii,e1l
•

•72
'
1 . 9-1Va.-feira 21

.0190,-4L

(Seçáo

rade 11)
•

Fevereiro d'a„ 973,•

clianos . 048°W e 050°W e air norte , pai o tarja n;° 52, de 26 de janeiro de 1973,
a pedido, a contar de 14 .„2,73; Mula
paralelo 1" 40'N e ao sul .pela linha o a na relação das gratificações;
Cristina Lisboa Salgada, matricula
••.• • .... , ..... • • •,.•
, costa .centinental.
n.” 801.890
' ,CLT), da função de con ,,
Onde
se
lat
Art. 2? A , área demarcacia
Art, 1
fiar.ça cle Chefe do Laboratório , cS):• *
é subdividida ern. duas -subáreas,. a sa•
• • • e ... • .. • .. • •• • • % g • •••
sirribolo .9-PC, no PIPV,
ter:
... ..
. •.
Stihárea A — Compreendida en t ce os , • •
SUPERINTENDENCIA RECUON.AL
Marldianqs '048°W e '050 0W e entre o
• • • • • é • ...... .. • • • .... ..
No RIO cS,'.1NDE DO SEL
Equador '(Paralelo 'O") e o paralelo. 1 0 ......„
• • ... • .... • • • • • • • • • • • • •• •
•
•
,
.....
•
•
,
.
r
.......
N.'
10..898; de 14.2.73 — Exonera,
40 N.pedido, a contar de 12.2.73, Ch•vis
'Subárea E ---- Compreendida entre Bernardo Sicsu Siqueira 48,00 — 25 Bernardo Sicsu Siqueira 20,(0 -- 25. aRaymuncio
Guimarães da Silveira,
os niericlianes 848°W e 550°W e ad sul
go•cti-ricuaa, 2.919, do- cargo ern eodo Equador {Paralelo '0°)' até a liniva
niesito
de
Cnefe
cle Serviço de Arre
cia enata continental,
e3 1- ÉR," DA E 1.3 CA C";.A
aldaçãe e 1-, ;scalização CO, simbolo
Art. 8 9 Na área, A e ,permiticta a p:es
" C, corr, a rábuições de Assessor no
.corn qualquer aparelho de pesca.
G,abinete da Su p erintendência; N'Ck.:.
E-R
in‘
ero 10 . 900; cl e. 14 . 2 .73 — a) No,,
. Art. 4' Na área .13.'é derimlioa so,
Meia Luiz: Carlos Pereira Pinta, mamente a pesca .cle linha de .qualquer titerem sido nomeados -para o Cargd tricula 30,249; para ,exercer cargopo com Lede de emalhar à cleriVa, com
I:1*IVERSTOADg
de Professor Adjunto E0-502, do. em comissão- de Chefe de' Serviço de
Malha niirdina dê 100, -cle rio a DO,
rÉPV
:ai:
ALNGDAS.,
Mesmo . ;Quadro,, de coniorunticale 'cum Arrecadação. e Piscalizaçao CD Sihy,
medida em 'an g ules opostos .9 ,çi'a vea Portaria á." 492, -de - 29-12-7-2 ,publi• bolo '7? .,C, vago em decorrência da
dada a pesca por - barcos da fiot in,
PORTARIA N." 42, DE 12 DE
nada no Dffirio- Oneiat da União cic exeneração, pedido, a contar de
- dustpial.
.
.itEVEREIRO . DE 1913,
,12.2.23:, do . ntlas' da cargo, mantidaa.
'Art„.5" R' proibida à pega em coda
Reitcr
DniVersidade
as atribuições, de Assistente-Weenico
'á; :arca de pesca da prarriutaba . .(13ra, dei-ai de Alagoas, usando de atribui-'
José de Carvalho Trigueiros
:cla Supeintendêpeia Regional; h)
•ChOplatysteina cern arra:•to. ções de sua 'competência, e tendo em
Osvaldo Barbosa Calado
.cliS p eilaá-40, a pedido; a eontar de,
de porta,.
Rui-ai-horto Calheiros Nontevista o que . consta do processo MI.12.2.12, da função gratificada de
Lucia Ra-miro Basto
Art, , 69,,As Infrações ao . dispdsto nes- mero 4.4'46-72, r , olVe:
-Chefe de :See{ve de Expediente '()1,,
Clovis Ildboa Lia 'Castro
ta ,pOrtaria serão punidas nos 01 mos
símbolo 5.11 , -do 6...R.P.
I -- Exonerar, de a,cordo •Com a.;
,Casado Valente. cie Li-mi
el-a
letra "i". -do art.. 35 Estatuto da, ,Jose
Jacy
Vaz,
de
Almeida
• Art. 2° A presente Portaria :entrara Universidade 'Federal de Alagoas,
Relacáõ ;N•Ps .119 36; de 1073:
.ei igor á partir da data; de s-,:a publi- aprovado pelo Decreto ri.° 66.050 .de • 0 — Deelp,rar, em consequência,.
cação ;. e-cevoga -a Portaria n° 51- de 20 11.-6,-72, os ProfeSsOres abaixo rela- , vagos sete {7) cargos de Professor:
PORTARIAS
de : janeiro de 1023 e as di,Spouções cai cionados Cargo de Professor Assis. AsSistente Codigo EC , 503; do 'Quadro DEp
ARTArvaNuro
DE' rEsscax,
. • contrário,
.Jotio Clciuctio .,Dairtas tente, Código EC-503,de Quadro l'inico de pessoal, Parte Permanente,
DA DIREÇÃO , 'SUPERIOR
Onico da PeSsoal, Parte Permanente, d'està Enive,rsiciacle.
Nabueo Lopes:
.Ccor
-o
%.;Superinte.nderi
te'
•
desta Universidade, em virtude ,cle Tavares. -da Costa Santos..
; N. , L571,, de 15,2..72
,Oeneede
N•ESOLUOAO. N.° 4; DE' 9 DE
, a p Oseritader;a- pdr invalidez a -J.ulia
FEVEREIRO: : DE' 1923
:de Asa-is Selva, ma triania 4'94r,
:Ninar- de - portaria, nível 7; N.. t.:572,
• 41 Cerisellie 'Deliberativo da Su16„2:.'73; n Cáncecié aPoseataderia,
perintendência ,.do,• Desenvolvimento
ED<D . TRAE3A,L.,H0
,por t eMik..clá.seiMee, fa. Paul ielárdOso
da Pesca: tSODEPE);, usando- das
-da Costa: mátrietila
atribinções que' lhe -confere 'a Lei De,
Técnico'
legada ia 0 10-, de 1.1.46-,62, e tendo ,E PR'
cio Adminiatracão,. nível; 22-..C.
chi- vista o que conata cie, proceSse:
'COORDENAÇÃO DE: PESSOAL
,StiDEpE 23-18, e a . decisao, toma-:
.COORDENAÇAO Dg PESSOAL
, CONSELHO REGIONAL
' „'•
DA- snip-A.
da em sessão realizada à; •9 .cle Leve,
DA SRPE
Dg ENDEN:HARIA
teito dá 1973; reSOlve, nos Urines da.
N-;
,
-440,
-de
ENenera,
42, de 2.2.73 — .Concede apo"ResolUeão 0.? '6, , de 11 de • setembro
a confiar -de 1.10 : 72,, "Luis
de 1822, 'a.provar . o nrOgrarna de riu-: ARQUITETURA E A,GRO'N•DMIA sentadoria, IJOJJ hav.alidez; a Djanita :,'Ped-ido,
g
arreto
,
de Oliveira, matricula nu•
Medeiros de ; Oliveira, matricula nú, -mero 31.118,
bliciictade apreeentado. pela Assedas
•
•
Oficial de , AdMintstra--Rogiâó
Mero 19.836, Telefonista, nivel 5; : -Olo
:cão Nacional klaa L'inoream do :.Pes,
nível
IP
N.' 414, -de — Concede tipo-ea, adteriiandci4 ,a a 'firmar :Contrato
'DEIS-FACHO DO- pRESIDRNTE
dorn .a firma Standard Pronaganda ázpedierite de 12 de, fevereiro . de 1-973 áeritadoria, per invalidez, a IVIleack
COORDENAÇÃO DE PE:SOÁ'T.
dalcilno ;Figueiredo; Matricula nú- !
S.A., por ela indicada para a, roa,
'DA -SAtGn,
processoa:
mero 90,414, Escriturário, Silvei- '8,.A„
11,?,-?,çãci do referida programa, -no va,.,
7.729,
-ar
15.2:73 : -,
ler Máximo dê Ciê 2,007,324.19
N." 38,175 . — Benedito Amaro -á
COORDENAÇÃO og PESSOAL
a, pedido„).. •-antar „de 2,.'5.72,: Paule •
'(dois„ iiiilhões„ sete rálL trezentos e' .Cia.
pagas as ta>tas,
-JASERS,
me
l ricula
vinte-.e , quatra eriizeires e -dez con •anuidadesAnote-se,
E$411,ta,
e Multas.
taVOs). Joirzo cVichtelio DantaS
1\1- :° 500, -de 23.1.73
Concede apo- rárie, nivel )-0.
N.°
:2.578-67
—
'Construtora
e
Imo,:
ef'J'.'j pos „, Presidente.
sentadoria, por invalidez,
OlnierV
. D SR PESSOAL'.
ÇOORDIONA94
raricisco Siniões Campos' ;Fernande
s , Matrícula IV 50.407, ES,
Na Exposição :de Motivos n'," '.01-235
PI
•-• Anote-se, pagas as taxas,.
:criturário,.
A.
de 4 de janeiro de 1973 (Processo
-Na. 5.418-10 . • Construtora 'a. InR' 55; -de 5.2.73 --- Exonera, -á
que a SEDEP.E. corporadora
Detcrinin4õtá
de
Sendo
1W. M •Ltda,
pedido, R contar cie 1.9,1,1s, Anió
de? sindo pedidos da "INTERPESCA 'Anote-se; pagas 'as taxaa.
-SUPERINTENDENCIA REGIONAL Maria Assunção, Matrícula 41..d355,
Corinighbia Internacional de PesN.°'
99941
—
,
Supervise
do
Brasil
Escriturál.a,. ratei 10.B. .
,éa",,
NA -GUAN'ADARA
•
autorização para mudoCâmara de Eng,. fridusnalização dos ,barcos 1:teselueirea'Ratni. :S.A.
N.
,
12,621
Detáxignações
de
12.2.23;
—
Deelara;
,
,
.
de'
Serviço
14- Retril 111-e CSF.15; todos de ban,::
dera noite anieucsna e arrendado:, N• 0Constrol .S.A. Co, vaga,, a contar, dê 10.273, a função.: .SEPERIN'PENDENCIA REGIONAL
gratificada, de Agente {d):, almbe:o•
. Pela citada Conioarihia, o Eiertr .):. Br. mordia ,c Indústria de Censtruçãe.
-NA ,GUANABARA
1 F, tendo mi-vista o faleciMento do,
.Ministro da A gribultiira e xarai' o se‘ A Camara de Engenharia CWil,
titular
&mas' Vieira Machado, .ftia-triN. , 12.548; . cie 12.3.73
gdirite :despacha:: "Autprizo, unia v.ez
N.° 19443-22 -EME
Equipa,
Dispensa;
atendidas. todas . as fOrMalid,,d.s I. mentos Metálicos e Industriais Ltda. uulá á.° 2.252, ()Corrido ,naquela
á pedida; a contar de 15.2.
't • N° 1 811 de 14 2 23
Desion-a Mareia Barres é Silvá, Matrícula MI,- .
Em
da fevereiro de , 197,1 - Anote-se paga-s as taxas,
'Oleudir 'Peixeira, da -matriapla mero 48 '(as)
Vima Lima
Ministro', N." — Marco. Engenharia, ;:ri;
.728, da função- 'gratificada;
24.751, ,pate -exercer a funcão gra,
da Agaletiltiira.?"
Chefe i,;TR Tesouraria
símbolo
Construções Ltda.. -- A CEtinara ge; ' , Ificacia de ',lago da Seção dê ES- de
4,0;
na
Agéncia, era, Ramos.
ESG, 21 de fevereiro: de 1978.
Engenharia eletricista, e -Civil.
•
tu.dos
Prdjetos,
sirnholo
c.orn;
'U-baldo Santoà,' Diretor,
,•
---•
'atribuições de. Chefe do: Serviço 'de' S E PERINTENDENCZA REGIONALZeladoria, .n.) Hospital- -de pons,ucessó; '
INI:51111:VFD •NACIGNAL
, NO PTAITI
As gessdpia de.PranOametit(Y
N.° '12541, de 14.2.72 — Despma.' N,' 1,575,
PREVia g NOIA SOCIAL
de 15.2.73
Nelly da Cesta O gnitile, matricida
DiSnerisa,, ,a;
nerlido; á contar de
Retilicaça o
iNfita ,n9 -$5,, de t973, n." 44.992 para e0ercer 'a função;: Maria AS$11M6 O, M aidh1J Atile de
,1,.á 41 .055k
re.tixicada
;is
„Encarregado
de
Tonina
Na publicação feita no Mano
de
Registro 010' sim-bolo
rówiNSarA$
ria ?1"- -0, tunçãO çrati ficade de ;Chefe dó
'Oficial - :Seção 1 — Parte II, de 20
e
rviçO
Financeiro,
(Ti.
Símbolo
RerE3Ci' !
clõ. 142.73 :conmol,elei,aptil,b
de janeiro de 1973, p ágina n." 252,
DE PESSOAL - ' Designa Jcião Portugal' Braga;
n icrZeaped4.0.,:l s.,,SIStente dó
Portaria n'.9 42, de 22 de j aneiro de. -COORDENAÇAO,
DA
SRCE
'ttioula
.
8
53,
J.
(gla").
,
‘
para
ercer
19173, ria relação das .gratificações;
cOnflança -de 'Chefe
N.? 193, de i, 2-,22 'Concede apCr- a função
Onde . se lê:.
'COORDENAÇAO DE PESSOAL •
q uipe (S) . , Símbolo $,Fe j lio 'Resto
sentadoria„ por tampe de serviço, a EIrajá
EA SRRS,
Israel. Oáriclicl Ribeiro
N•°
111-543, -de 14.2.713 -Quitaria
Pinheiro
Barbosa;
matricula
João 1Vlansur :Zogb, Pilho
Retifica a DTS-SRGB-12.-083.-,72,
:.n.°
19.5n,
Tesoureira
N.°
5..285,
.d6
14.2.73 = Desliga, a
à..
Auxiliar
4e
,
Jetônlina. .M. 1\1aYo1' Bebilonl
publicada BB'-DS na Parte 'oedirlo,, do Quadro - de Pessoal do,
Categoria.
q ue Se rafara ao nome do servidor
Leia--sei,
servidora Adir Braz
Para Volt 1-teznik, matricida '72,407;
COORDENAÇÃO DE PESSOAL
Israel; Candida Ribeiro
matrícula 42:072; em face fie:
, designado Para exercera função grà- sua' amoseritadoria
DA SR"
ocão MansUr Zogbi Filho
como segura da 'da
tificada
de
Chefe
dó
'Setor'
de
Anos,
rarevir
5
êncj
social, decla r ando
Jer5iiima M. Mayer Bibilonl
N.° 181; de 8.2.72 -- Exenera, a
Na, publicação falta no , 1? 44 r,io 011- lisd.id6, a acatar cle 4,3.23, João Bar- Ieda e Gasoterapia .(M), sin ./bole 2.F; em dOnsatiuê .áaia, o cargo dê Oficial
Coordenação de Assistência • Me- de 'Administração, nivel 16.0, de :que
— Seção 1
Parte 11 1 cie
Çte res .Nascimento, matricula 55.1:05, na
dica, no Ilespital do: .Andaral; NU- Wtai detentora]; N."' 2.285 de 14:2,..73
Janeiro de 1073, página h. 9 '315, Por- Servente,,
ni-rel 5.
mero 12:.546,,
DigeriSa,
Desliga, a pedido, .da :Quadra ,de,

-
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MAMO' -0,P/CIAL • (Sep.'á.:9

-Pane II) • •

197.3- • 673 • - •
•-•

No 231 — Designar Maria ;lese P enú- mera 66,313, lotação 24- . 000; a eon.- reira,
Escriturário, nivel 8-A, tratri...
Persowt do iNiE a erVidora Altair 1 '.1.'esoureir c .Auxiliar
i
Medeiros
de
Albuquerque,
mero
30.170.,
falecido
em
16,5.72,
loter
de
31
de
dezembro
de
1971,
DoScgteff
roteia NelciAcia -Cunha Peniche, fiú- cuia 1'0'2.292,896, para exercer a 1 , rui,
c
lencia
Regional
no
.
/ação
•
Superinten
-000;
PTC
ção
-Gratifiçada,,
símbolo 12-E, de En,
matricula 12.787, em face - sua
- '21.
66,312,
lotação
awsentadorta como segurada cio pre-• -Estado do Játitá; Wil,:on Costa Frei- mero
SP número
5 803,
de 16 de fevereiro carregado .de EXpe.cliepte .e Controle
cial
-ria
Administração'
AP.
videncia soe al, declarando vago, em tas, Ofi
de 1973-- Promove, na série de elas- Médico, da Seção do Pessoal', da Sn,
201.12.o, 23 302, falecido em ses de Escr:i.urario, do ex-IAPFESP, .perintendência I,ocal no 'Estado cie
ciii.consequência, o Cargo de Oficial ;19,9.72,
do
lotação
Sup:::rintenclência
R-e'34
.]3d0
clue
de Adininistraçá."-0,
uivei 8..A para o nivel 10.13, fias OOlás -(SGO)., do Quadro de Pessoa. :
gional: no E:stacio cla - Guanabara; Eu- co
. IPASE.
era detento m:
indicaoas.
os
furicionárlos
a
rico Veiga :15e Cas‘iro, Assistente de epocas
seguir mencionados: A contar de 30 O Presidente -do Instituto de Previ-.
SUPSIZI2TE14DENC1A REGIONAL 6.dininistraçao 4F,602..14.A,
de junho .le 1970, por Merecimento, clência e Assistência dos Servidores .r1O
NO DXSTIIITO FEDERAI',
2,211, faleci ..lo em 24,9.72, 10 1;a çãO reão Paragi../assu de Souza, número Estado ;usando da atribuição .cale lhe
MISuperinOndencla
Regional
no
Estado
Aldezur Ewer- confere o artigo 17, ,dp Decreto-lei
3.06..., de 15.2:73 — Dispensa da Guanabara.; Ruby cie Azeredo 4 '724, lotação -04-000;
.drlim,c0 v maneio de Souza, matri- Nunes,
tcm Oliveira nipnere 32.082, lotação Mero 2.865; de 12 de ,dezembro- de ;940;
Auxiliar
do
Enfermagem
cida 48..649, c.a função gratificada de P17,01 .13.A, ri” 8,072, falecido um -09-000; Valler Tavares Correia, firt- ,rqs°1":
pedido de
N° 234 — Exonerar, Encarregado- de Limpeza (.1), sun- '.2,-1,1,0:,!¡ 2, 'io:.2,.e.ão Supezintendência mera 33.226, lotac ,i a 22-000; Paulo
'da
° artdg ° '75'
COM'
amrd°'
:bola 12:.F„ em -Virtude de sua aposen- :Regional no Estada do , Rio Grande oa :Silva, numero 8..469, lotação 11- Lei n° 1.711, de 28 de outubro de 1952,
tadoria, conearine Portaria, numera -do -51u1',.
, ....
Ilernandes Fontes, As- 000; Dilson Monteil'o Rodr! ,,ues, nu
LigianiVel
Pereira,
Enfermeira
3tOF0 30242; publicada na 13S'-l)- . censoriSta G14 .304.12.0, n." 47 900, mero 11,043 lotação 06-000; Neuza ; Maria
TO-1,201,
20.4,,
Matricida MI '246-72.
de Solin a, .1-Minero 33,988 ,
Quádre de ,Pessoal
-falecido em 11-.9,72, lotação Suporia--' Oliveira
2'.283.462,
lotação
63-000;
Leny
Bezerra
Je
'
Estado
-de
São
,dos ServidoreS, do -Estado.
:terideneia 1-:,egional co
28;665, 101-no,, r"-'mu"; doOs
Despi-tal
efeitoa da presente Portaria en,
Paulo; Alcione Neves Pereira, 1:Meti-. Lima,
8 :cie 1'073
:F.Z.eta:_çr10 SP
4,
lo13
2.511cla Gonça, tves , número 7.4
turario . AE,202.1k1.2., o.' 39,49;
4kn -: brer"' em- viger Partir 'de 14 -de marPORTARIA
-cicie em 29.9:72, lotação . Direção Su- fação 21-000; por Antiguidade,
'de'230
1".,- Aposentar, no Quadro de
número
:r8.510. çg•No
Celio
l':arbosa,
tonio
da
Omina
Roberto,:
.
perior;
Francisco
,SECRETARIA DÉ PESSOAL
.
• a as .-Barro ,,' Pessoal
.o In.
do;
, IPASE de acorde com
Escriturária AF 202.111. E,. h" 60:442, lotação 21-000 ,.MirrooColcha
15,39w, lotação 69-200; Ania.--i ,s,o.rI11,,. -,4dao aj.,,tigioninloal,,wenoeni st-oesci pryov én,
:ti:o 6,794, do 13 ..2,73, -,- falecido 13,11,72. lótaçã.o , Superiri numero
PTC
do,
:José
eles
Santos,
iliárn
ero
2E.
727,
:
,
Ci
DeCiara Vagoss-o , Oarges- adiante dis, teridênCia Regina;1 no. :Estado do , Ceaale':1-- -^"----------'
- i'lel:cinco
cie Barros,. lotação 11-010; a contar de 30 , de ":`"
faleci-, ra; iVIono.el Entulhe
, 'te a''""---'-'
26/35- (vinte
e oito. trinta
'Vill'Adá de
cri-ma
,,. , I ' avos) doa sena vencimentos, nos se moa
setembro de 1970, - por IVIerecimonto
. Mente -dos, seguiriteS funciõriarits, Aindliar de Datiloscopisla
,
e
16.,691.
número.
.ida.
23-.9-.72- lota- Niltori Baltazar,
cio inciao , II, do artigo- 102; ambos tiva,
rios datas e loCgis mencionados: Ani- :-11-;°-- -27465. Ja i ecido
21,028; 'Presciliano Alm eda Conatituição de Repúbliea Fe
bal , animáraea, .Ribeiro; PrOod,rador. ção-Superinterciênc ia, Regional' no Es- lação
bre.
I
en.
ues
Neto,
numero
18.332.
lo-.
Rodrig
-da.
Vantag
g
Categoria, n." 13.586,, , falecido tado da t.u,:. .nabara; Ingyá Silva de
., de
n 4 345
:10
; da Lei -o•
Técnico.Auxilior de Meca. tação 06-900; por Antiç,nticiacle, Luis -:Vista na
no artigo
011'1 \24' de ,lezembro de- 1972; lótação
NI:. Figueiredo; nú- de brasil,.
-acresoldo,, 4 nilice 'O :M an n'
SupprintericiênCia Regional ma Es, nização, AF.402.9. A ? '7.750, fale, OarlOS TIonOric.
Tgnlaei°'
"Te"'
190',
054.641
00-000;.
Rita
:
'
1:,
15.912; letação
no
: tenção ' nivel 6' matricula
=410-cle Pernambuco; Nathanael El- -ciclo- em 23.9.73. lotação- Direção Su- mero
)
' -Maria, Vieira, numere 27. 411; lota Cão ' -,IVO , Rosa, TásOurairo-Awdliar :de peripr ; Mi-torsoo Valercy V. da Cunha;. 07-000; .a contar de 31 de dezembro '
44 'Categoria. nninero 34427, falecido Motorista, CT.-401.8,A, -n." 9.832 To.- a e 1970; puir Met e c im e ato, Pedro
or)!:°
a rciag ' rn:
ê 113
'atosGtilldPaaellr-apiribr-te'aesrieni'ter?Se:GP
CM 25.., 8.12, matação Superintendência .1ecicle. oiti 23,11 ...72, lotação. 13uPerin, Paulo -da SilVe, numero 15,7%, 'i 12õsIOt.aasddçtoe:fnedia
de 1072. ,,..,, erb, a 11 deo outubro
Regiongi na Estado de São Paula; 'tendência Regional no Rio Grande do lotação 17 011'i Luiz Eurlani, nú mero, tnroag
Cárrieira
.4
Yolkieà
Aftetr •g
João, 'Coppieters daiinarães, Teson.‘ ,Sul; Alcindo, ase Ribeiro, Motorista ,.Jade. ys,one mocaulá, númer,o,
20114, R afael'te.
A, 11., 21.456, f alecido-ern 16;863, lota;çãe' 21,0004 por A'- ¡si;es id en
•reiro,-AUXiliar :de 1. , Dategórig
Sr-'
4
Meta 65:257, faleold° ,ertr 8.10.72, to- :V; dezembro de 197-2, lotação
de 21 de DEPARTAMENTO DE.ASSISITINCLN .
taça° ,SuperMtendencia Regional no :. -petinheâul êrÉcul Regional, no, Estaele Jotaçãe 21-026, a contar
Merecimento
1971por
.
,
16 DE SERVIÇO No EDAà1.7:0, DD
de 'Goiás; Angelo Xavier de •Carva-,.: Março de
Eataclo- da 13ahla; LuiZ onSaga
.coginho,
numero
Firmo de Lixe ,
Firmo
16 DE FEVEREIRO D , ,.
Motorisr,
Tesoure,r-e--AuXiliar de
.
lotaçÈio 96-000; a contar de
geria n.' 43.792-, falecido ' -em 22.10,.72.' folecicio, em 19,11.72, lotacão-Superin- 10,768,
ae junho do 1971, por, Mereci- O Diretor do Departamento :o As,
tendêiaCia 'R,eg ional na Estado --da 30
lotgçãO, Biiperintenciê n Cia p.egional
mente, Arlialdo Moreira, número aistêndia, usando das atribuições ,clize.
Estado tio Rio ,Graride da Sul; PPriro .GUanabara; Inicio -Oliveira -da Silva, 30.509, lotacrie 17 . 022, a contar de lhe , confere a InStruçãs ° 11° 49,71, 'ren. 55.601,, falece -Queiroz, Médico TC- Giiarcla
Marcella
, 30 de eetembra de 1971; por More, solve:
69.628-, falecidaeme 30
901 22.33
.eni. '6 9.72, lotacãe Supeririten, •cimento,
Designar Yolanda: Barbalho , Lopes,,
Terezinha de :Jesus A,
Seteráláro de 1912, lotação 'atine- iêncio • Regiona. mo- Estado da Gua,
nivel' -16:_kil,
Dilarte offonteiro, .número. 29.819, Oficial de Adminiatração,.
Leoniclas .Correa Escre- lotacãorintendênCia Regierial , no ;Datada da
000; ,Litclnete Vieira ae Matricula n° 1.161.7,76, para subotituir
, eurinabarai' Miguel Mainiono Fiacre, - ente Datilog.,,rafo AF.204.7,, número, Andrade,161
nun-ero 39,365, :lotação 15- era seus impedimentos
eventuais, õ ti,
édico TC:901.2a.D,1 -tr° 28.408, 'fa- 63.-901, faleeicio -em 5.9.72'. lotacão: Nia; Trazem:
Médico
cargo , era Comiesão,, :Simp.:11e
Queimo de Melo . ,Cos- liilOr doChefe
lotação„Superinten- Superintendência Re gional' 110 RIO,
de
Serviço
de Revisão
lecido eni
,
de
-02400;
6-C,
39206, lotacão,
Imoerrila morena ta, numero Conto
--ciência Renciral no Estado de Sao Gmnde d e
Araujo, número de Pagamentos, dg Divisa° da Gen-,
Verá, Luc' ,
Paula; Luiz 'Reta-Ido -C. Limes dos Pinho. Servente ..5, 39.30 , 39.4"
(DAP)., da pélota ir' 15-200; por Anti dui, trole e Coordenação
Anjos, Médile -TO:801.22B, número Calec.i clo em 2 l00:72. lotação Sunerin- dade, T;
. de ,Assistência (DM!, dá
ierezinlia,
"Olivé
Canabrava,;
,partamento
.:[23::286, falecido . em- 17.7.72, letação tendêneir. Regional no 'Estado da número, 29-. 49%. lotação' 114000; Ma- ' Quadro de Pessoal de IPASE.,
Buperiintendélicia, Regional, mo Esta do. ; Guanabara.
!29, de
ria da, Consolação GoineS, número Revogar a Resohtção n o DA
---IV W68..
.c.10 São Ratila, kwald Soares Mourão,
lPteal:r.2-Ó17'701,0,0110,11aÇ1510enet1.50%no16+1968,
publicada
to
BI
:{.,,eát,i..últ...n
Médico T0.901.22:. B, 11;" 21.900, fale-,
FR:e!a.Oci-SP D0 0', ,ae 1973
cicia en 196..72, lota-João Superintená Cantar de 31 de dezembro de 1971.
Gue- geia Regional na Eatado da.
R 91.aç'áfi T) 9 31L, de 1913
PORTARIAS
'lio: Merecimento, Elizario Eaustino de
i „bora; Einamp io Cerdenci, Médico
•` '.20 pE.
33.416lotação
minero
:Arat
i
lio,
PORTARIAS'.
P-GB: DE
falediclo -em
,
.21.-A, ,M°
51BORETARIA DE PESSOAL-; -18.900.
-IRROREitio , DE' 1973 "
10.11.7,', lotação Superintendência
-numero 5:.900', de 16 do
PTO
PreV1;
Regibnal; no Estado de Pernarabileo; fevereiro
.
. .. . Institutó
de 1973 Ppm:nove-2.13ot STSTITTI , TO ;11 . PRPVIDÊNCIA
. •, O .-Presidente
A,
Latir° Martina, Médico
TC-901.21.
,e :ES:sistenclá; .dos Servidores da
- ,-, denota
,..
Merechnent.4 na série de classes de, ,
4(1.028, feledicio em 13.9..72
que
lhe
,
, Estado usando da Otribliição
E ASSISTNel'A.
togo Superintenclêritia Regional no Porteiro, do- ex4APC, do nivel 9.A
11.13,
nas
metia
-lel
l'il"
"
.
00
P'éoe
R
rio,,P.TivDfil'
confereo
artigo
17
parao
nivel
dé
6Fun30
..1:,7:3,.
Paillo; Francisco Mil,p,,l,à05,0
POS
SEP 10 1 11i0
.Eatada de
,:rilera 2.265, de 12 de de$einbrd, .. de
;ton Pinta, Médica TO-801.21:A. -nu* cedas, Os funcionários -a seguir men,:
1940;
TeSoIVe:
Mero 28 2'1. faleeido em 23:2,72,. lb- cionados: A -contar de .31 de -março
N° 237 --- Reseindir, a pedido ., ,de
Franco; nurnera
taçari $1.inei'llitendência Regional no de 1971' Antonio de
acordo ,Coit a artigo, 99, da Ristruça°
:
PORTARIAS
P/013
DE
19,
'DE
A
00';-5
contar
de
.
57
:263,
lotaefu,
.01
EStado da Ceara; Rubem Velos° da;
mo '51, de 15., de setertibra de 1969, ,x)
FEVEREIRO- DE' 1973
Médico TC-801-.21.A, número' :31 c3,e dezembro, de 1:911,,Fernenclo
Contrato de Trabalhe . 0b, Flavio Seria
Ferreira
4-1,
Silva,
numere
39.100,
faleeiclo
em
:20,40.72
lotaeaa
O
Presidente
-do
Instituto
de
Previ,'
"31:782,
il tArnorirn, Médio(); da Tabela. Analítica
Superintendência. p:egional co Estado; ração, 06-000; PTC — Numero- dênçia e Assistência, dos .Servitiores
do Pessoal- Ternporã,tie- e
-da Balda; Sergio Pedro Nunes dos: :3.901, de: 16 de- fevereiro. de 1973 — Estado usando da atribuição
coe rU'lle:;
lhe Especialista
Deoreto-le,
Especialista Terriporário de I-lospita l
:Pronlove,
na
série
dê
.
elasses
de
cie
Previdência
P.
:confere o artigo 17 do .
Eatitoa,
Ser vidotes da União arISIO, appa i
E-x-IAPC., do nível
30.757, falecido em Guarda,
mero '2,665, de 12 de dezerribre de 1940; ,, 'dgs
2128.18 33,
vedo pela DistrUção n o- 46, de 6-de
Euperliitenciêfieig para o nível 10.13. -rias -épocasresolve
r
22,9.72, lotação
i ioutubro do 1972,
Regional no Estada da .Guanahata; fados, os seguintes, funcion rios: áA
1\TP 230 — Tornar sem efeito g Por-; , Os efeitos 'da- presente Portaria .:e• Wilson Perla-, Fiscal de Previdência . contar de 31 de setembro de 1971, teria
2.156,
cio
3
de
nov.ernbrt:
'de
riQ
! ' 1..rbagerri a 8. de fevereiro , de 1976.
É.2.10818-.,S, numere . 93.326; fale- -ter More Imento. Francisco Bezerra, 1972, publicada 'no 131 ri° 226 , 72; qi,ic.. , l',P 228. ,.- Rescindir de aeoldo .O0111'
:mó em 0 8 72, lotapao , Siaperinten- Paz; nurnein 94.'749, lataçao -054100,,
O
designou René Lacerda Pansarcl„ Es . artigo 9°; da IiiStruçaa n" 51, de 15
dênela R;églonal rio E:Stade de São' ;Mãe Loureno: dos Santos, .111:1/11P1,0 -criturário, nivel' 10-33, matrícula ri ° de Membro de 1969, o -Contrito de
jotà,-.5c
-06-000;
por
Antigid
pauta; Ahiara -de Vaseencelos Fiscal
1.972.728, para exercer á Função Ora- Trabalho de Maria Patrocina ,da
Previdetiela P-2128. 113,B, número dacle, Utly Pereira Torelly, número tificacla,..shyibelo 13.-F, de Chefe da Se- Silva,. ,Serviçal, :do 'Tabela Analítica
-59.867, faleeido orei 2.2'0.'72, lotação 63.529, lotaçãe 19-000; a contar de 21 r-ção de Empréstlinoa Simples ,CRSV? ,, proVisária do PesSoall, Temporário- e
de,;, emigro de 1971, por Meredi da Superintendência Local no .Estado Especialista Tentai:ai:10 do Iiiiapital
o Eatado
:Superintenclemeia Regional'n.
Reaio
da Guanabara' A-Ida:11h terneira inente, Walter Moreira de Souza, rril- •do Rio Grande de Sal .(SRS),, de. Qua- dos Servidores -ela .11nião ,(11SO).
ré,Mentetro, 'Placai Cie PreVicléricia P- ivere -64.992. lotação -01-000:- Pro. SP , dto ét-e pessoal do IPASE-.
:Qs efeitos da presente . Portaria
.
16 de fevereiro de O Presidente dó Instituto de Previ, troa.geni
2100.18..E, .n, 1.140, falecido ,ern, numero5.902, ,cle
ao dia 26' , de janelÉCi. de 1973.
9,42.72, lótac,, ãO 'Superintendênci a Re- :913 -- Prmn .m, e, Por Meredimento,
de Pra:,
SerViça. do .ciência C AssistênCia, dos 'Servidores :cio O Presidente do iInstituto
Eskdo de Goiás; Aleiro, :na série , cie elaSaes
gional
lhe videricia e Assistênc a dos ServRé:res.álvel .2.A para a nível Estada usando da atribuição que
Vancli Terreão . Marq ues, Fiscal de ex-IAPC.
dó Estado, usando- da ,gtribuição. que
nú-,
=lei
confere
o
artigo
17
do
Decreto
previdência P-2108.19,B, numero /62, nas :épocas indicadas, os funde, :mero 2.865. ,oé IR de dezembro de 1940, lhe confere o artigo 17 ; :cio Decretor lotação , -Supe,r; uá los á segon mencionados Moysio
falecida era 15.12.'72.
o.disposto . .ne Decrete 10 lei ri° 2.863, de 12 de dezembro .de
itiritendencia Regional na Estado de1Iglestas Cbasse, número 65.540, Ib., considerandode
PerriaMbuce;' Luit. Neg,ueira.:Saralva,,f,taçãO 96-000; 'guinara. Devote. ng-, .,"70,192, -cie 4 jtilho , de 19,72. reselva /940; resolve:
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Terça-feíra
az= s,.,...munaest,.....141..iievix,~aylet.a1~,-praernmeir,“,..-m...

Parte , 119)

reverdiro de 197á

aill

iMet..11..
José Eraldó Verne de :Souza, ,--Mort•
Luiz Porto-Gonzaga Mantida pelo tida
Prom,
pelo Dec. no 10 ;291 .e72..
Cbrisiderando o disposto nu -artigo- Albreto- Freire
Decreto n9 10.291-72.
- Meais
.1'etxeire.
de
Lima.
Antonio justino da
-C,' do Decreto n° -70.3.78, de 21 de fe, - João Alves de Lima - Mantida pele Sebastião -Gabriel Campos -e- Mane
tida
pelo Dec, n9 70,291-72,
'70.20142,
. dierdre de 1972, resolve: tida
pelo
Pee:
no
n" '70.29i-22.
José Pereira Lima, - Mantida pelo
mants.rio polo DeNP 229 Admitir Maria Patrocínio _Dec
Alberto Rodriguesde Souza --e-,Maris Onizlo Orou
•
-Decreto no 70'. 291-72. dá Silva para o em-Mn-gado de Costu- •tida
creto 3.19 70,29142.
pelo
Deu
-no
70.291-'72.
José Paes da Silva --s. Mantida pelo
reiras -constante da Tabela • Ana-Mica
Joaquim Torres - Mantida pelo Doo.
Al)oserrtax,- no Quadro de
244
•70.291-72,
no
No
provisória do Pessoal . Temperário..e
do IPASE, de acordo com- o Decreto no '70,291-72.
ManiaFrancisco Dtiarte
Especiallsta-Temporário do Hospital Melso 11,
Antonio Bento Soares - Mantida dr,Emidio
do artigo 101, (3om os pio- pelo
pelo Dec, : no 70,2914-2,
Decreto numere '70.291-12.
.dos Servidores da. União (14517),
vem:03
fiXados
importAneia
equiem
Ni'
249
Dispensar
Maria
LúciaVada pela instrução O 46,. de 6 de valente a 32-35 (trinta e dois trinta José da Costa
- Mantida Prado Ressi, Estatístico., nível 21-3,.
pelo Decreto 9 70..2a1 72,
outubro de 1972
dna?
avós)
dos
seus
vencimentos,
matricula o' 1 .056. 043, da Funga
e
•Os efeitos de. presente Portaria rce aos tdrmos
inciso II, do artigo 102, Cassiano Peneira Somas - Mane Gratifiesdca, simbalo 9-F, de Secretátroa-gero. ..ao dia 26 ele janeiro ed ulís, -a-mlsos:
tida pele Decreto n9
c,.de-do
cia
Repúblka
da
es,se.l
rio
da Divisão de Recrutamento,. SePre- fe-ss i adsa d.o 1-,,,essi`i, ac.'escidos da
O-. -P
Alberto Franci sco do Oilvára - leção
e Aperielçoamente CDPR)-, -cio
seords
l
anilda.
pelo
Decreto
Maneio
70,291
vidência A.ssietencia dos Serkl
A.
n
10,
da
Lei
pio' 'iasno art i
Depor-lamento do Pessoal, -(DP.)-, do
cio 1912.
, mando _da atribuição que número 4,315,
Sio. Estad
o
de
1071,
João
Thema?,
de Pessoal- do 'IPASE.
olhe -confere o -artigo 17, -de DecretoAnicste Ferreira Fiorentino - Man- Quadro
Os efeitos da presente- Portaria.' reda -S,,Ive., - Pedi, eiro, nivel 10-C, matei- tida
lei ir 2.065, de. -12 de [leen-mimo de cula
pelo Dec. número 70.291-72.
1.054.9S6, lotado na •Superine Web:
troagem
a 4 de janeiro de 1973;
no
Martins - Mantl, O Presidente
1940, resolve: .
do Instituto- de PreVie
lendelnela LOCal no Estado da Guano,- da peloFontenelle
Decreto
número
70.291-12.
(se-,B-)
•
ReScinchr, a pedido, (IN
No 240
dência e Assitência dos Servideret do ' 33) ,
José
Souza
Mau-tida
pelo
Decree
0,
efeitos
da
presente
Portaria
re'PP
1
1
1
.
0
artigo
w,
Iniiew•
Estado
mando
da atribuição que lhe .
" •áto•No
to número 70.291-72.
23. ? 51, ele: 15 de setembro de 1969, o
a 2-7 de maso de 1912.
confere o artigo 17 do Decreto-1ot
MantiGenésio
Rodrigues
No5n;
Centrato de:Trabalho de Selma Ve-- NO. 245 - Coneedier anosentacloria,.
no 2.065, de 12 -de -dezembro de 1940,
roa) Barbosa, Mé.dica, do Tabela Alia- rio Quadro de Pessoal do IPASE,,da da -pelo Decreto 1v 70,291-72.,
considerande o dispoSto no Deecrete ,
Manoel Marbosec Lima - Mantida número
Mica Provisória do Pessoal Tempera-. acordo com, a parágrafo •faileo,
70-.792, dá 4 -de julho
rio. Especialista Temporário do Hos- artigo 101, com os oro :ventes' fixades pelo Decreto n o '70.291-72.
resolve:
iVeumei
Elpiclio
Mantidapelo
De' pitavdos Servidores da União
nos termos do inciso 1, alínea CI cio creto no 79.291-72.
NO 250 - Designar Carmen de-sou,aprovada, pela Instrução n" 46, ele 6 artigo 102s ambos da Censlatuição
za -Soares, Oficial de AdministraçãkManoel Ferreira de Lima - Man- rivel
de outubro de 1972:
Republica Federativa do Brasil, acres- tida
12-A, -matricula n91:911435,
pelo Dee, no 70.29142.
OS -efeitos da preSente Portaria .-es cidos da -vantagem prevista no- artigo- Vicente
para exercer a Punção :Gratifietida,
Pereira - Mantida pelo- De-- símbolo
-troage.ni á 1: de fevereiro de 1973,
10, da Lei Ido 4.315, -de 1961, a Ana creio no 70.29142.
9 P de Sepretarló dá; tihni=
•
No 24-1 - ReSeindir,' a pedido, de: Carmelita, RamoS de Barros Mê110,
de Recrutamento, Seleção. e, Apen
Man, -são
inatideula- to• João Flarinde dos Santos
. acordo oani artigo-9e da Imiti:tição Agregado, simbole
feiçoamento OPPtd-, de- Departamento
pelo Dei, 119 70.291-72.
,rio: 51; cio 15 de setembro dó 1969;
1.919.673, 'lotado na Superintedência tida
Pessoal -(DP), dó -Qtiadro ,tle BeyAbílio Rodrigues da Silra -- Man- do
Ocintrate -d.e Trabalho de João E:d.lio -Local no-Estado da Guanabara 1S'GB) tida
soai do
pelo
Dec,.
no
'70,291-d2,
.* Carvalho Rocha, Datilógrafo, da TaPreSidente do Instituto de Previe
Carneiro dO ál.ociaes, Presidente:
,
:bela Arialitlea. Provisória do Pessoal' andá e Assistência dos Servidores do Jcião Arriceto Espíndola, Filhe peio Dec., no 10-.201,72-.
SUPERINTENDÊNCIA Na pOltpó
Temporario e ESpeelalista Pela .o Estado usando da atribuição que lhe Mantida
1
1)
Por
mittoutdacièr
-WiTitiNAB-"1
'
• 09 Hoepital dos Servidores -da Dilláo confere o artigo -11, do Decreto-lei n9
Manoel Pereira - Mantida Velo
(PISH); aproVada pela Instrução nú- 2.865, de 12- de- -eleZembro sie 1949,, con- Decreto.
ORDEM
INTERNA
DR,
SRav,R;i3O;
119 70.29142,
mero 46, de 6- de 'outubro de 1972.
siderando o -disposto- no -Decreto ind, Antonio
Bainho -da Rocha
Man- N" 35; DE- 19-DP ESVORBIROPR,4978,..
Or, • efeitos
presente Portaria re- mero- 70.'755, de 23 -de junho de 1972, tida
pele
Dec, no 70.291-72.
-O Superintendente -do wAsp
' troagern a 1 de fevereiro de 1973.
reeolve.:
-Severino Venancio da Silva Sobrinho ,ostÉtdo. ,da Guanabara, • ~rido,
No 242 - Rescindir, a pedido, nos NO 246 - Designar Herman° Ca,
Mantida pelo Dec. 319
atribuições que lhe confetern as Iria- •
termos de artigo 9o,.5 ao da Instru- valcanti da CruZ; Médico, uivei- 22-B, Antonio Vieira -do Melo. 70.291-72,
Mantida truções 28-98- ,0 49=71, •resolize:
_para pelo Dec, -no 70,2214-2,
-pão to 51, de 15- cio setembro de 1269, matricula número- 1..779.781,.siinhole
Designar João Elias da Cunha Sal
exercer a -função Gratificcul p„
Publicada na B. I. no J70-anexo,
Arnaldo Mathias Lima - Mantida mento, Oficiai de Administraçãó, Nies
is te • setembro de 1539, o contrato de 3-F, de Chefe -do Serviço- de Clinico, pelo
Dec. 119 10,291-72.
vel
1.4 eB, Matrícula 1.900. 991,, papá, •
iV1-édica
(AKiVi).
de
Plosnital
(-Alcides.
trabalha ele Maria Cio Carmo Tenório
José Delestino das Santos - Man. suhstituir -a Chefe da Seção -de Servi....
• -da Silva Escalzo, matricula número Carneiro?' (l-IAIS), da Departamento : tida pelo Dec. no 70.291-72..
cos -Gerais, :Simbele -4,2, -do Serviço-do
2.285:362, -da Tabela de Pdse.cai Tem- de Assistência. (DAI, -do Quadril -de- Armando XaVier Bezerra
Pessoal, desta Superintendência, ,nos-. porário - Subalterno, do Hospital dos Pessoal do IPASE.
da
pelo
Dec,
no:
70.291-72,
Previ
seus impedira-sentes eVentuals:
O Presidente do Instituto de
Servidores do Estado.
e Assistência dos Servidores doo;s ,efeites -da presente .Portaria re-' riênda,
Estado usando - dá atribuição que lhe
troagern a lo de fevereiro cie 1973-,
o artigo 11, dó Decreto-lei P.9
No 243
Promover, de acordo eem confere
o artiezi 29- -d Lei 2,780 de 12 de. 2.865, de 12 de dezembro de 1010, res.
;julho de 1930, na Série de Classes da solve. 247 -- promover, do Nivei 1.2-A
No
. Eletricista Instala:Ao; Código 4-802, para
o 1nTivel 13s-13, de aeordo Com o. ar .-do Quadro de Pessoal do IPASE
29 4.1a 'Lei no 9.780,-de 19. de julho:
-ligo
Parte Permanente:
de I9-69, na Série de Classes do Mestre
.4ta. da 279 AssOviOtéla Oerat Etittoor,
Nome Decorrência da Vaga
SUPERNIENDÉALMA
Obras, Código P-1.202, -do Quadre
orainaria da Corivpaiii4i'd de ,Sreftitze--,-- Do Nivel 10-0 para o Nive112-D- .de
de
Pessoal
do
IPASE
Parte
Per,
DE
SgORQS
-PRIVADOS
.710ias-13raSil, „ raalioaaa -aos: 31 14#
A partir de 330 de fainhe de 1972.
'
me,nente:
deumbro clO 1-971, a) Por Merecimentos
PORTARIA STISEP Il, DE 2 DE
Nome
Decorrendo
da
Vaga
.
Aos li (trinta e. dm) ••dias do it"e • -•
Durval Cergueira - Mantida pelo
FEVEREIRODE
1973.
30
de
junhode
19724-partir
(tê
1
de -dezembro de' 1911 (mil noveCeriteS- - •
Dec.. no 70.291-72.
a 1-ol Merecimento;
O Superintendente da Superinten- e setenta p -um), as 10 -(clea),
, (3) Por Aut4guirladm
Mantida.
pelo
gues
Manoel
Dornin
ciência
de
Seguros
Privados,
usando
em sua sede social, a:rma_02,:s elá8,da
-•
Odilon Neves Aratlie •-• Mantida
,
Deu. rio 10,291-72.
da competência delegada pala Portas -145, neste -cidade de Belo" Horizonte./
•
Pelo Dec tio 70.291-72;
ria ri' 55, de 9. de fevereiro de 1971, Capital do Estado: de Mirras -Gerais,
b) Por Antiguidade:
-rr- lara Nivel 9-B para o Nivel iff-C
do Ministro de Estado da Indústria reuniram-se em- Assembléia Geral:Ex.
A partir de 30 sie junho de kgla'.
ClInor Nogueira Filho - Mantida e do Comei-01(4 tende em vista o Mss. traordinaria, acionistas da COmpanina; :
a)- Por Merecimento'.
. ..• ,, rido Doo. - 70.1301-72.
rosto na Resoluçao número 1, de 16 de Seguros Minas-Brasil, repreSeritans •
Prom, Odilon 2- A pari
r cle 31 cie dezetobre cie 1972 de
Arlindo Schinitz
terços). de. cas
fevereiro -de 1967, do -Conselho Na- do Ma-is cle 2-/3
Neves de Araújo:
Per
-IN./le-recimentm
doma
de Seguros Privados, e o que pita1 seCial com direitoede vetasccOrid
• Sehaa.tille Berna-selim, de Seuze,
AD023. consta do Processo S'OSEP 23-.582 de .forme se apurou das assinaturas eeno-- -Caulino
Chaves
da
Silva
Mantida pelo Dec n9 de .29-1 -72
-tantos do "Livro de Preseneaf'.: O
1972, revolve:
Manoel Ribeira,
-7A Por AniZgaidatle:
Senher Presidente da Condpanhia,
Promover, de acorda cem
Alvaro José Reis --e 'Prom, Druvai No 218
Aprovar
as
a;lterações
introduzidas
.3.0sé . .(1swandp- de Araujo, Àógo****
3.180,
de
12
de
nO
o artigo 20, da Lei
Do
Estatuto
da
Companhia
de
Seguqueire. • julho
Oer
de-1960; na Serie de Classes de ros Minas Brasil, cana _sede na cidade constatou a existência de "qtteruriVi,
Enclides* Teixeira de Lima 7-- Man- Guarda,
:dddigo GL-203, do Nivel -8,•Á de Belo Hórizonte,. Estado de Mirras :solicitou aos pre4entes a escolha -cio
tida pele Dec. O9 70 .291-72 .
de Pes- Gerais; -dentre as quais a relotiVa ao Presidente da reuniad a. qual, -pôr :
- Do Nível 8-A para o Nível' .9-B. para 0 Nível 10-E, do Quadro
aclamação, recaiu na peseos:;:do.- Deusoal elo IPASE - Parte permanenta: aumento de seu capital social de
etir de 30 de junho de 1912.
A par
Nome - Decorrência da Vaga • zeemilols0) .0p0a0r.a00e0,20$.0 (dez milhões de ent- tor Antônie Viana. Passes, Este,' apôs.
a) Por Mereci:inepto:
assumir presigénela da mesa, agrass
parth de 30 de setembro de 197-1
Preme
: Geraldo Enrico de Souza
Mdicação aõ se nome eon,
Por Merecimento:
d te cleceu
seis milhões de eir6rg0e1.04sr, "me(dieazir.
Ari:indo Selnuitz.
vidou aos Doutores Chrietine WeikoiraAntonio Pedro de Oliveira - From.. João j o,sê Perreire, - EM. Antonio aproveitamento -de -parte da Reserva dos
:Santos e Francisco Jose dá Castro: *
de Correetie Monetária -de Imóveis e Carvalho
SebastiãoBernardino de Souza,
Bossia.
para secretários.- Lego- após,
Viana -de Oliveira - Man.
Francisep- A partir de 30 dO junho de 1812 subscrição can -dinheiro, conforme de- ipiciandó a- Ordein do dia, o $enhor
70,291-72.
acienistaa
em
Asseriliberação
•de
seus
pelo
Dec.
no
tu Presidente solicitou a -Mim, -Social-á' .
a) Por Merecimento;
Salvador dos Santas •-- Mantida,
bielas Gerais Extraordinárias de 31
Sebastião Avelino dá, 51172 -e Mons -de -dezembro. de 197-1 e 22 -de -novena- rio, que fiZesse a leitura -do edital ac:
-pele Dec. nO '707291-7-2..
convodação, publicado com a .antece-.
-pela teç. 119 70,29142
Décio Vieira véigé.
bro de 1972,
Antonio. jtisé da Silva --, Mantida: Odilon
dencio, legal no "Minas Gerais", edis, *
'Bento
do,
Silva
10.291,42.
pelo Dec.- noDo livro número 4 de Atas das -ASe ções* -de 23, 24 -e 25do 'corrente Mês.
Mário' Inácio Ferreira -e- Mantida pelo Dec. no 79.29142i.
Mati- senibléias -Gerais da -Companhia „d,e e ano no "Estado de Mime, :edictiea.
Manoel Santiago -da Silva
pelo Dec. 11 9 70.291,72.
Seg uros Minas-Brasil, de Lis. 89v e 102, de 23, 24 O '26 também do •Correrite
Raimundo Lopes - Mantida pelo z-ida -pelo Dec. n9 70,291-42.,
foi
extraida -a presente 'Cópia da Ata Inês e -ano, no seguinte teor...g:0m,
'
Expedito
Leoncio
de
Carvalho
Decrete. no 707.291-72.
da Vigésline pétimu Assembleia -Geral panhia. de Seguros. Minas-BreeiMantida pelo- Deo. 319. 70,291-1.
9) Por Antiguidade:
D. G, O. M. F. número 17.191-.385:,-,Nelson Portilho Mantida pelo Des-, _Extraordinários, realizada aos- -21
Jesse Barbpsa. ele Meneses
Sociedade Anônima de :capital 4)iieitb
.
detembro
de
1971.
-José Bela,
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Ntex--

letra :"d" supra., po- o votar os acionistas cujos açÕeS
71-4544 - As- viamente a ^ facilitar a eozooagão das rios, .aludiclo .
GEMEC
RCA
Serlibléia Oeral Extraordinária. São i respectivas ações no mercado macio , demo. sor a 'critério. da Diretoria., ah- dindrias tmliam sido transferidas
-.Convidados os senhores acionistas para nal, de ,capitais, hoje -ele; franco e no , jato de Oferta à silbscrição pública, ate trinta dias, peio menos, .antes
sé ieunuem em Assembleia ,Q. eral Ea- .torio processo , de fortalecimento, -cir- nos termas das leis e resoluções vi- reunida do, Assembléia -deral",. ,traordlnária a realizar-se no dia 31 constâncias que -por igual, recamencla gentes A fim de -Viabilizar, se na,art.14, por sua vez, .merece rafar,.
de dezembro de 1971, àS 10 horas, ria e torna ,oporturia o aumento de -capital Cessario,, ,essa oferta pública de açoes, mulação em virtude . do -desdebrapaerif
Sede social, à rua, .dos Cactos númera.:orá cagligido. Ista posto vimos suge, a Diretoria desde . já Solicita atitorizA- to' do valor imitaria das. ,ações, devemi
:l45 79" 'andar a fim de -tomarem. Co , ..rir!-ilies a .aurriente do na:Pitai social, Oo aos senhores 'acionistas para a do passai a apvesentax-se com a se,.
á0: momento já integra:ligado, de ,Cr$;.cantrat,)ção -com Bancos, de Invest1- guinte redação.: "Art. 14 - Em.
nheCirnenta p deliberarem sobre a
gtiiiite 1) Desdobrairielito do valor 10 000-.000,00 tripa milhões de cruzel-: ine ptos e outras 'lir tittn eões que a garantia de sua gestão cada Diretor, .
leOninial -das., açõeS,..,que passarão .de .ros) para .C.r,$' 20 ...600,000,00 .(vinte ml seu. convite, .-pos.sani a vir integrar Uni efetivo ou substituta, caucionará
Cr$,.:5,054 C.i.!$' IMO'. .2) Aumento da Unia§ de cruzeiros), .aurnenta esse a, .consorcio de colocação ,o garantia te:1 2000
.
(duas mil) ações -da Compa,paPital,Social de Cr$10..O00-..:009;00 para ser concretizado em duas .etapas e a,S, subscrição Cm .coddirAes económicos; nhia, próprias mi de outrem, ficando
.mediante i g) 1n, sim .discriminada: I - Na, primeira Lg)- os dividendos Sobra os valores im- assim investido na respectiva carga'.
• c$
da etapa,. de dr$ 10,000-,000:i30 (dez, mi-- ,gas para a realização das ações cuba- - (1)- E já que as ações preferen0-0.0oraÇão de' Cr$ 5,0011.000X0
Iliões de traseiros) para 015rcitas Serão ealeuladas, "pro rata fera-. ciais, acima criadas, gozam de uni .
. Éi;eserva„ Especial -de Correção
tária";:coin a efiniaáãade 5,000.000 . do 15-.000.:;000,00 (quinze milhões .de 'crw:.poris", a partir da aprovação do au- dividenoo prioritário minium cio
111.-étitiO .pelas autoridades Competentes., (seis por conte) ao ano, mister se
:ações. ordinárias nominativas, a sereni zoilos), 'através da ineorporação ,cle
bonificadas ao senliares ,aciOnistas: Cr$ 5.000. ,000M- .(cinco Milhões de 'Na aportunida.de desta explanação a tas .q-ue após a atual alínea
do .SUbSCriçãO , - -Particuiar de Cr$ ,. cruzeiros) :da "ReserVe Especial de Diretoria :cla denipanida,. de Seguros art. 25 do - Estatuto seja, incluída uma
5 000 00000 em i_rioada .earrente, com. Carreç'áo ilonetária", Mediante o. ilinad-Erasil ,entende ser de seu dever nova afinca .especifica, com modifieinissãO de ,5.106^0:000. ,ações preferen, aproveitainenta .cle Cr$ 5.,000:000A0 salientar que, sendo a empresa de ca, .paçao ela seguinte e reordenação' da.
• ciais noininativas, nas tern-loa da • 10.i. (Cinco milhões' :de .cruzeiros) da Conta pitai aberto -..corifornie Processo MiAssim sendo, sager:inos pára
ECA
71-044, do as referidas allnects„ as seguintes roi- .nninero,5,.7-10, de 7' de outubro -de 1971. de "Inióvels", importância essa, desta- mera -CEMEC
.Decorrentes .alterações do :Estatuto cada 'de 'Cr$ 6, 652. 189,36 (seis Mi- Banca Central do Erasil, - as .aç,:ies (anões; - "Art.. 25 :Social',, envolvendo:* -ó 'artigo. IP a 3tu lhães, seiscentas e cinquenta e dois nominativas subscritas em aumento de
•
• • • . •,•, a •
.... •• •
.. .
...
'subscritay o dl- •...,....
- ,CleadObrainento em parágtafos i . os m flui cento e oitenta cruzeiros e trinta seu- capital darão
.. .... .... .
, ...
lã)
, rágrafcs. 6' e 4°' .db.: aiitigo' 10, -o-artiga •. e oito ,centavos) ficando a . correspon- reito de abater oro sua renda- bra'a ei
a invortancia necessária para o.
14 e o,artiga, 25,. que' terá a inclusão- .clenie sobra para, futuras incorpora- 30 % do que pagar no -axe:Vaia-base, paga:
n
i:nto
cio
dividendo
nunimo•
cie'
. de nina nova .alinea, modificação de ções, Esse ,auniento correspondei , á a quando acompanhada a ,subt:crição
(seis por cento) ano arme, preouiia'e a reordenaçãO da Ultinia. 4) . 50% (cinquenta par tento) do capital declaração a respeito, inantidas
Outios assuntos de iptérêsse _dá Soda- e.tinal e, descia que aprovado, se .aper ,, ações em custódia e inalienáveis por visto para os titulares de ações pra.
't.lade.. A npartir desta .clata e até a :leiçoara já ma Asserribleia Qual 'Ex- dois anos. Rem .asslin, os dividendos reune-mis; .d) o .necessário para .o
'realização tid Assembleia -ficam sus, traoÉdinária a ser convocada para g recebidos arivalrneete poderão tam pagamento de dividendas aos titula-ris 'transferências de agdes apreciação desta pioposta 11flpOL5fl bem ser- abatidos da renda Inuta, até roa de ações 'ordinárias, uni baseS
de dezembro de do na emissão .de 5.000.000 (cinao . Um limite reajustavel .anualmente ken( tierczntuals que não excedam . às as,
o 1-.XCÉizante,
144. A, Diretoria,: „jcsó,.-Osvialdo cio 'riállhões) --.no caco deter sido aceita 1971 foi d'e Cr$ 2,276MO>
Tais .di- seguradas aos bitolares de ações preAraújo,...Josê earrieiro ce 4ranjo, Ad ,. a proposta- integrante do item 1 eu - 'diVendos, :outrossim, estão 'isentos de terencials, por Ideternnnacãe dá AS,li.arta, ~Vido Continentino- de Aran, pra. - cle ações . ordinálla.s nonina, -desconto na fonte, sa.lvo se o acio- sembleia Geral, Mediante prapoSta dR,
'Diretoria e ou:ciclo ci COnselho EisVersa Faia:baila de Figueiredo (as- uvas, -de Cr$ .I.;00 um crlizeiro) cada Oiti preferir -que esse desconta
com.
tra,, tasiValda de Araújo' .0 Sérgio 17,1,- 'urna, a .;,,,erõln bonificadas aos .acionis-.feftp à taxa da 15 %, possibilitando, cal, Segue-se a alínea
cente de. Araújo. "EM Seguicia..corné tás, Sem cin gis9uer 'ônus fiscais, na, lhe a exclusão clo valoi . recebido no tilên•tica redação à da atual glinea
.:Seerêtatia.-d e, :inesa e ainda por deter, proporção das ações atualmeiTee lo
o 1 dos ramlinientos tributáveis da -d”. 'Esta a proposta .(pie 'sulniiete- ,. • -,MinaçãO ,C19 Senhos Piesidentepioce
Uidas tI - Na segunda etapa, da- respeetbia -clealaração, , 3) Õ conjun- mos ao Conselho Fiseal da eippresa.
acas senhores _acionistas, 'esperancle
di à, leitlira da Expaaição de 'ilatives Cr$ 15.000,000,M (quinze Milhões ,de' 'to de inedidw -ora formuladas pede
ruzei:Os). - desde' 'mio 'aprovada .a .:e .acenselha a realização cie alterai.. ve-Ia aprovada por atendei. aes
da .Diretoila e (10 ua apravação ttia
-Vés do poo6:. .0,p , Conselho Fiscal, de- • etapa anterior' - paga 'Cr$
çde rio Estatute Social. a saber: a) messes sociais, --- .üselo Horizonte,
eninentos asises. 00 ieguinte teor: "Ex ., ' 20,000-.000;00' '(Virite milhões cie Cru- O' :artigo' 5 9 e seus parágrafos, além ii de 'dezembro de 1971..--, J'esé Ospciãção. de Motive-a li' -- :$enliores Aun
eiros)„ mediante a subsOriç.ãO pli i cio parcialmente modificados, .cIeverão miado de Aratijo -.José Carneira
pistas - No deiiipeoho de suas abri- cular, em moeda corrente, cie Cr$
, apresentar a Segni/no -desdobramento: manjo' -- Alberto 'Ossvalcio.'Conti.•bliiçõe,s. Vem a Diretoria , após :cilicia- 5„000..000A0 (Cindo .milhões de cruzei- "Artigo
- O capital social .é de Cr$ ue(tino de Araujo
Celsa Fálabella
:doa() -estudo , da caMport'amento dós ros,),„ em ,ações preferenciais nomina,, 20',000..000,00 (vinte ,milliões de -cruzei, Cio Figueiredo Castro. — .0swaldo
.,negóelas sociais appesenisar-lhes as Uvas), sem direito a voto, de C
dividida em go,. 000 ,000 (vinte '1ralála Sérgio Vicente cle, -AraúSeguintes PraPOS te,S: . Cy' duelo- 1,00 :(um cruzeiro) 'dada wr q da pio -: MilliÕes) de -ações de vai:ai, nominal- jo". -.- "Parecer do Conselho. Pis,
brani0iito, do Valor nominal- das -açõeS porção . cle Uma picão nova (de Cr$,,.. de 'Cr$ 1,00 (um cruzeiro) cada uma, actl— .0s membros Ao Conselho. itii.S1
ErePreSentativas, do capital da empre- 1,00) a sei subscrita. para Carla grupo . sendo I5.-090,.000 (quinze milhões) . or- cal da Campar/Iria de segiorm
5a de Ci$ 4,00, :(oimo .-oruzeiroo) parir de três açõeS orcliriáriaa nomitiati- f clinárias nominativas e 5..000,900. (010•infra-assinados, tende torna» ,0,$ 1400 i(inn cruiêiro), 'com a dedal ., va,s possuídas ,(tainbein. de Cr$ 1,00 co. MilhOes). preferenciais noininativas. ao conhecimento da Istposição...de
rente ,stàbatituiçãe, .claS cautelas ante- cada uma),. tudo com ^pleno aten- §t - As -ações .preferenciaiS
:viotivos • da Diretoria, . ,que leva ',esta
coln. integral Idiinerito ao direito. de preferCncia dos alem as seguintes earacteristicas: a) data, no Sentido. ,cto desdobramento. .
tibiznierite emitidas
tr.e,sgiiarda dos .direitos de nosso .ite ia- :adidnistás, aos dispositivos da Lei nu - não terão direita a voto;
b) as- cio valer nominal unitário das açõe$.
- nistas que passará-o a ter para, cada mero 5..710, de 7 de .outubro de 1971 seguram. prioridade pa caso de da sociedade, que passarão de Cr.,
açao atual de cr$ 5;00 . •(miaa.o cruzei- e ko ,artio gb. - do Decrete -lei Mimara -reembolso de capitai; c) . gozam ne 0.00 (tino:cruzeiros) a -Cr$ 1,00 -(um
.ir,Os) . ,. Uni êginVaIente- de 5 (cinco) 13, de 21 de novembro cie 1966'. Para prioridade na p ercepção de um
cruzeiro), assim corno do 'auinenta
ea dá 'Cr$ 1i00
crlizeinti), Me- a consecução do alam:ente dá capital .dendo• 11111417i° 2 não oumulativo de
capital social de Cr§
easa .de 'Caráter -formal e 'clesti , 'objeto desta segunda .etapa suaertroos ,Oeis por cento)' ao ano; d) tem do
M.000.009,00
trlez milhoes de cruzei.
nada • a . eMprestar Valor Mais' conSen- :a adoção dos seguintes .aritérMS: a) o .clireito de participar da 'distribui- vos> para :Cr$
20.096.00600 (vinte
- Une° aos tituloz sociais,'edern . de taci', .As açÕes„preferenciaás não terão .(11, ção d quaisquer dividendas Mi bo- milhões etc amieiros),
que de:
,litar a mapectiva ineVimentacão e de :rei :to .a voto,. mas Conferirão aos seus nificaçõ0s em igualdade de condições Cr$ 10.009.00050 (dezsendo
milhões
diminuliproblemas cio fraCianainen- ffitulares prioridade no reembolso do, com as ações ordiriãrlas.
âW - cruzeiros). '- .para ,Cr$ 15..000..000M
•--to de iições,quando de aumentode ca- :capital 'e na percepção do dividenda No - -caso de a:imanta de capital so, 001: Cern 'casa iniciativa o atual mínima e não cumulativo de 6 % (SOIS Ciai, os acionistas teima preferência (quinze milhões de cruzeiros)' mediante a. incorporação de 04
orclein de Cr$
por cento) 'ao ano, aio ri do direita de para a subscrição. proporcional nas
0 000 00000 -(dez milhões de cruzei- participar da distribuição de qualquer novas ações, ,que deVerão ser de ,es- 5.000..00050 (cinco milhões ciocruzeiros), da "Reserva Especial da -Corre',
•
, P4,,SSáVá 'a Ser dividida' eal
'Cii-Videndo ou bonificaçãO em igualdade 'pecie idêntica às que possuirem.
•Ia A00.000, (dez 'Milhões) de ações or- de condições com- .os titulares de ações â . ;39 o a.cionisía constituído "em (Ao Etonetaria", com a correspari-,.
dente
e proporcional bonificação aos,
alisarias nominativas, do valor nomi • -ordinárias; h) a subscrição se fará .inore., em' razão de falta do pagamen.,
nal: Unitário de Cr$ 100 (Um cruteiro) anadiante uma entrada Imo ai de 50 % ta das importâncias correspondentes aciordatas p de Cr$. 1.5.009.0r.00:'
O capital desta Seguradora esta , (cinquenta por canto)', sendo que os a, entradas Ou prestações, na realiza- (quinze milhões de cruzeiros) 'para
.- agi-LOW-cie atlas verdadeiras •neceSsION :reata-iates 5O'%. :(cinquenta, -por cento) ao de aumenta de capital social, pa- Cr$ 20.000.000,00 ,(vinte milhõeS de .
sdes,..-Vende-Se tua
m vr-ite, exuansão das . ..deverão ser integralizaclos dentro de gara. o juro de G% (seis Dor cento) cruzeiros) mediante subscrição' unrticular de Cr$ 5.909.000,0() .1-cinca .
atividades Aesenvolvidaa e a poão'
siç um ano, a contar da publicação da :ao ano pela mora o a multa de
'• - que
, Compannia (ostenta entre as Foi tara quê :aprovar O alimento da, (cinco
por cento) do respectivio va- milhões de cruzeiros), em meada
corrente e com a -einissaõ de açõeà
cong,éneres Ao Pais.. Assina senda e • capital em tela .e ecritério
Dile- lor,
além. de sujeitar-se
para 'que possarnos acelei'ar b .ciese.n- itoria; P) 0S-SUbscritores
incapazes
e- ,ç,, a outras-san- preferenciais noinitivas, - sem- direito a.
voto,
nos termos da Lei ria 5„719, de
volidnierita cia 'ezziPresa, Mister se faz' os. 'espólios devorou integralizar as ões e encargos pro istos ein lei ou
que, ,seria mais 4;4"s:fama, cuidemos de' :ames na ato . da -subserição;- -ti) será reaultantes de clellberaçõss -dá Asserm:- .7 do outitioêó de 1911, bem como dair.
§ 49 - A Companhia; decorrentes alteraçõeS tia Estatuto:
• auinentar substancialmente o nosso-- 'concedido .aoS atilais acionistas; para 4)16ia
• capital •social, atentos ainda "a„-vigence a oke .c1014;) do respectivo 'cliroito , de poderá - emitir títulos' múltiplos de: Social, discutiram amplamente _ama,
politica cio' GoVerno Federal quanto . preferência, o prazo de 60 (Sessenta) 46, Cujo deálobramento . ficara, a :ténia, em seus diversos ...angulos,con,
• il necessidade de .eapitais miniarins dias, contadosda data da pouca, critério t io acionista interessado, me-' aluindo no sentido de aprovar, inteMais elevados para segurador aS, a -fim, çaa dó competente aviso no orgão diante o pagamento do iveçto não su- gralmente, a referida propesta.,
de, favoreceu a forMaçãO de entidades Oficial do Estado á em outro' jornal Pc4cr ao custa. - li) Os§ § 39 e 49' dizente corri a legislação própria, èab grande porte e com melhor desaire- de grande Circulação; e) no prazo de art. 10' cio Estatuto, a seu turno, com as" interesses da Companhia. •
. tenho .operaciorial. Per outro lado, supra, .os acionistaS devorou entender- pedem, •adinci medida de clareza„ que Belo Elbrizonte, 21 Ao .dezembro ":da. Corri a eclição • da Lei n'5. .710, cio '1, Se uns otini OS entras no Sentido cio àipõs' as Palavras "ação"' e "alffies", 1071.
Juventino, Dias Teixeira
de Mitilbro de 1971, permità.varn as resolverem os problemas de fraciona, respectivamente, venham, pela ardam, .Clodoveu de Oliveira
SylVio Parei
• autoridades federaiS , 'qUe tanibim as mente, de' -ações,. ficando . Perto. .que aa.”. es- •qualif
."ovOinaila" e "ordi- ra
il.ário Zoares Nogueira e-João:nulas
ti
assim
que
tais
parágrafos
0)
o
;Tia
de
bera
A
Diretoria
se
'necessário,
pra(artigo
4
'a0gUradoraSCorrêa,. Terminada, a leitora cles do,
. reato se afina Corn os termos do artigo tocar quaisquer atos :destinados a tini, devorai> ter a seguinte redação: Ar-. aumentos supra o Sr, Presidérite CO,*
25-- da. 'Decreto-lei
...... lotou esõ discusaão; .ern prisnéiiri 1
de 21 de ficaça0 dás frações de açõéS, Inclusive ligo lb-. .. ...,...,,. .. • ...
noVerribra cie 1965
..
possam emitir ,a venda em Belast; f) as ações. quê : .
. ..§' 5 9Cada gar, á matéria contida no Itort 1 c1.4
.açõèS 1->réferericiaia. nerninativaS sem imitarem finda o prazo de •subscrição( :ação. orclinária"cia . direftp a um voto. Exposição de Motivos da tiiretaria,„
direito a :voto, medida
.dest,Mada 'Ob. :particular por acionistas .ou ceSSiona,
„
0!
Sementa 040 admitidos- vale dizer', 9 deálobramento da va,10,-
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'arte
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é'ávereilazi • go '1.97$.,'
•
•
•
'nominal' unitário claS . ações -da Coni - unanime anrovação. Esgotada a 01' - Maria Jcsé
• S. Barçante -- Mara utlaija a asa:unia/eia, solicitude.• . aos
pauhia, de -Cr$ 5,00 4:0V.M3 caizelros nem o. u m
-e novammte- franqueada Lea Salgado Labarlau — Maria Latir aciaiiawa easauaa:-...aaa
ipacaietel.aa mia
. para Cr$ -1,00 (Mn .csuzeire) NM a palavra, sena que quaquer adorna cies
R. Gauvea — Maria Mamão a. . raanlao, (•à-Ileto a eaccana
Teca-acuo, .r,ax
guand quorum° usar da palavra Co i dela fizesse uso, foi a -reunião -co- Betenguer
—
~iaNogueira
Peai
-acianiaçao;
na
1
.
..essoa do ui. Doutor
casa mataria submetida a votacão cursada, ta mesma- te nda :sido lavra- do -- Maria Olympia C. Melgaço —
Amaina
Viana
rassoa.L:;Ste, alues as've:ificano-se a sua integ:al aar,aa esta, ata que, lida e aMada, dna- ajaria Vaz C. Prazeres — Maria Ze- sumir a pleaulancia cia mesa,
-agrade,.
*ção, com -abstenão cios _a-ca.:Instas le mau assmaa, par todas as pré,
D. Trindade —
teu ai innicação do seu noineq'i:çoiivika mente irapaaidoa. Em SeglIka- a adites; — Chr:atine Veixeira 'dos lia
te
Andrade
—
Marrano?,
P.
Salgada
J
ctou Os sis, LeiO, cbriatme Weixelra doa
`sr. Presidente dos trabalhescalocal ::amtcs
Autt.nia Viaaa easos —
Marlza M. Pinto Caminha — bantas e 1)r. Francisco Jose do:Castro
-cliscusel'o
nunianta de capita Ff-ane-iLco José de Castro Carvalho
141auro Quedes F. Mandes —
uarvallio pax.a scora.tainarem .os tra, .aajeto cio Liam 2, lacise 1, da Prc Jci,o CorUa — Vicente Assurapção
Augusto G. Souza — Modesto balha-, Can-atitude a mesa e', de conp oata
Dii dama, ista é. O
en Alll ,Mamo Pereira ._da aatel
:,::4ornes ele Lima
Aayriam
Araúa formidade com a ordena do cila i Be'Co' do. capital social,jà inteasaliza. CO
a m Omita — Syivio Pereira
Newton _Batista R,adri- i-Mar iareslciente deterininou-me ocomo
do, c‘ e t..aa 1.14,C00.090,00 (dez milhõe: o aacente. de Araujo — José .0swaldo jo Penna
Odifon Dâmaso Canudo
,monetário, que fizesse a leitura do adiae cruzehos) para Cr$ .f,5.000,000,0 O de Araújo — Alberto Oswalcio Com: mea —Hermont
iNueamentoOaa-, ' tal cie canvocaçaa, pumicado -dom a
lhões
'(quinza
cruzaiaos) atra tinentina do Araújo —
-José -Carneiro ,a) Vilaça — <anuirias S.. O. Andra,
antecodaricia legal no "Minas Gerais"
ves c a inaarp.oração de 01$
cie- &ata° • — Oawaida: is Araujo —
— Ormeo Junqueira Botelho — e no "Diária de Min-as"., edições -cia
5..009..000,03 (cinco milhõe.s de cru- Sesg:o. Vicente cie Araújo — Adelina Orpheu
Debicas;
—
Oscar
Wilson
li,
14. e 15 do cortante mês e amo; nogeiros)
"R.saerva Especial .da, Cor- k;oares .de Meio
Cloaaven de 011- Nascimento
Oswaldo "aib.eird
seguinte teor : "Companhia -de . Seguros
'seção- aleneta ..la" e inadapte a -am!s-, veira 'Celso Palabeda,
de Figuel, ,ge — Ovídio MagalhãesSantell'o
Minas-Brasil. — M.F.„ nua
são cie ..5.,090.020, .(cince milhões) de do Castro — José Norbe:to Moreira.
Pedro Lassa Baptista,
mero 11,197,385) Sociedade Anonlinti
:ações oadiaanaa noutinatsaS; de Cr$ -- Mano Soer-es Nogueira — Banco 'Paulo
Salva
—
Peri
Malhei/os
Simões
cie Capital Aberto — GEMEC-aRCA —
MO min cruZeiso) cada (una a se- Mercantil
Mi-nas Gerais S.A, re, -Rapine, 'Braga -- Raquel Irene V. '71-4544.
— Assembléia .C,rerar EXtraa
rena' bonificadas aas aelea'stas sim preaaaAatio por seu Diretos Presiden- : 5.Telo
Renata -Costa Rocha — tios» ordinária — Sáa-conVidados
Os Sennetanta fisca s na p.oporçao das aarhs te Vicente' de Araujo = Newton
:reinO
Aliteicla,
Guimarães
Sanntel
res adonistas ;para Co retinirem 'em
airJahnente .possuidas, Ninguém ten- lar Brandão — &lanais Alves -da
Riras
lO
Werneck
—
Sandra
Alves
Assembléia :Geral Extsaordinária
do feito
‘da. palav:a
esse au- va
Cinistino Teixo:ta -dos Santos, inõss — Santa Alveã Simões -=
realizar,se no dia 22. ap novembro de
na.aata
caalital alibianticle- à vota- par procuração de!
M..OlI miramis Gonçalves Baeta, —
1972, às. 10 bailas na sede sedai, á
'ção, Opostuniclace em que se. apireit ,
Adauto Mele Moreira — Andrade Abreu -- Suzana Horta Mo- Rua
dos Caetés. na 745 7-9 andara- -fim
Sena aisereatt a dia, integral aprova- Adherbai 1V1, Oliveira — Alberto Bro- reira,
—
Teaezhilaa;
Moreira
Oliveira
de
tomarem, conhecimento. -e-dei-lb:0,,
-ção da Matéria., cora a aostenção dos chai:2 Alanso José Aguiar — AmaThanios
Saliba
Nacked
—
Thomaz
rarem
-sobre o- seguinte: -a), restiltada
ival 'o i s ta s iaaalraente impeaddos. deu ?aninarãos. — Amália d. d., Alves Diolz
Thomaz Moreira Aia- ei§. correçãa monetária da adVo. irneibia
Ori
acio sr-qaépe a 'ata trabalhos o Castelo Branco — Ana -Cardoso , Ne- drade
Vieente Paula, Borges -- lisa-cio, relativa-co- exercido -de 402
'Sr. 'presidente coiceou em discussão ves
Ana .Caatro Teixeira — AnMoreira_ Oliveira
Wanda respectiva clestinação.; aefOrin,ulat
lego- após, o aumento-la capital ai), colo,Oawaldo• A, Santos Antonia --Fingi-nuaA.
Pereira
Bilra
— Zany Dutra Mar- ção com retificação parcial -ela pia=
•,jeto do itein 2, in-eiso H, da ProPesa 13., O. Santos — Antonina F. É -. 15L q ues — Zilah Junqueira,
Roland
deLatamente tio capital , Socin
-4p, da Diretoria; vale dizer,
au- , Camelia — Antonio Augusta Lima — Frandisco -José de 'Castre CM-Valha posta
apresentada mi, Assembléia Geral- Ex.;
Mento. -ao capital sedai de Cr$
. Ara-n Andrade nOtua -÷ A-miando - poa procuração de: Afrania R. ditar- traordimaria,
realizada aoa 31 de
T5;000.000.00' -( quinze1WD-iões de cru , C. Machado — Benjanain E. Santos queira
Albeato • Woods Soares
zeinbra -de 1971, envolVericlo à 'sufis,
-os),
un
Cara:afine o anteriontente — Berenice Tavams Sabino
Braz
Alice
G.
Cerqueira
Lima
—
Alkinclar
Crido
.particular
da ações preferem
apre-.7a-do, paia S al.'
0.0a.000;00
Carlos .GoMes de Lima
Junquana — Anna Lima — Au,
nominativas — in Ciso Ir dó iterir
(vinte millióza
muz,eiros), banhar'. Carlos TrinGacle Carlota Beau, tonieta Raton L, Calmado -- Aná, Mais
Aae0ae in
'Co es:diaaite
subser:çãO parti- matai Reis. -- Calman Beija, Maga- nio Costa Racha — AriVinie Diniz 2 dá respectiva. "Expesidia
em
. corrente, ele -CAL .. lhães -- Carmen Si'sla V.. Melo — • Andrade — Benjamin Alves Diniz — 1'.'i°c!a." —
ae
e
v
plo
f
i
v
ea
aççãt
d
d
a
o
gpçaiat
5-.1100.A09,00.ru(cinco 'milhões de c
Casimira Labosne Tavares .- Caasia. Benjamin Jacob Souza — BreriaMar- Cr$- 16 .0091..0. 02;00.; c) clecarrenta altaNiaas) açõas ¡Dl eZerencials noml- na Moreira Maciel — ceey simoe-a: : condes
--Carlos Alberto Corrêa ração do -art. 59 do Eatatiato .S'ociat
nativae, tem direito a vota, de era.. Mendonça — Célia Diniz — Calina -- CaudaSilva
S.A'. Adm.. e Participa,çõea ratificação aprovadora de todba: -os
1;,00 -(una. eruzeiro) cada uma, .a se- C‘ onçaives Drumond
Clarinda
— Dell* Corrêa Borges -atos praticados pela P4'e 01,kia .1303N
rena. .sulascritas
proporção das de Souza — Cláudio Alberto P. Cou- Raiana Moreira
beay Silva 001Têa
'de. execução do Min:lenta 4e -capLe
. -ações poasu:aas e ezm atendimento ta — Clélia Continentino Araújo, — —
Er:tia-ide Avi-la
-Eyinard Moraes tal o ratificação da ina,tria, não. cena
dos critérios para a subscrição soga- Comercial Mineira S. A-,. — Mi- Brandão --. 19,ernancle
nit
ante
Célio
votar% e aprovada na AsserM
. ridos pela Bin g o:ia, inclusive' no que neira' :de Participações — Coracy- — Gaspar Lisboa — Geraldina Mou- bléla Gorai
á' .31 clé
tesOa'-ila
aittorilação. solicitada na Laureano Oliveira — cri:tino Aran, rãoTeixeira — Gi lberto. Rosnam — cleaambre deE.Rtraoi'ilinária
1971: cl) Outros aástintos, •
alinea 'f f", -do - inciso 11
itein
jo -Santos --a Cuatódio R,. Martins Guilherm
e M. 'Junqueira — ildeu de Mexesse da Sociedade. A partir'
Exposição da, Diretoria. Não ten- .Lage — Dinah Mafra Guedes — bra Pereira
Radia — Ivone Na-soa-ronhas desta e até a realilaç5.O A.ssernbleia.
do havido quem -quisesse fuea • uso da 'intrigas Fleury da Rocha
Edis T. Corrêa — José Costa Rocha — José ficam suanensas as troai:gerências de
Edis
'palavra, fol 'esse aumento e respecti- :nriões
— Eduardo- Harach — Magalhães Santeiro Júnior -- José ações, Bodo Horizonte,. 10: de novena,
Vos craarlos cie atibscr'..çao submeti, Eduardo José do Amaral —
'
Moraes— Josina Brite hm de 1972. A Diretoria: joSé casaial-dos a votação, oportunidade em que 7:avio- Moreira, — Elza Maria A. M. Relencle
Abreti
Lia Ai anjo Monte Furtado do de Adube, "José Carneiro. cte. Arausoa-ouro-ir a int:gral e unaahne amo, Jardina
Emilia Maria Diniz — Eny:
Lulia
S.
José L. B. Rocha —Ma- jo, Alberto Cswalslo Continon tglo^ de
'vação da matéria, coma abstenção Dutra .Garcia = Ester Diniz
Es-. ria Andrade
Maria -Conceição A. Araújo, ralv, t,'P-10.1xlia de Fiawirecle
-elos acionistas imaeáidoe.. Continuan- tines Silva Faria Alv't
Evandro
Reis — Maria Gonçalves •ottza Castro, Sérgdo Vicente -Xe •Araúllo è
do cana á Ordem do dia o St . PreSi- França Conea -a. Flávio Pentagna
Maria Lourdes B. F. Araújo — °amido , de Aryúja". Em. sagrada,
dente coiceou em discussão, lago 'em
FranciscoUerakto Lon- Maria Mareta M. Salgado Silva — como seelotario da mesa e aincia-cma7- '
aeguicla, 'a eia tina contido, na item 3 go
Francisco Toiquato Almeida Maria Zuleika, M. Aguiar Mauro =ariralo cle.tm. roinacao rio Sr, Prea,ctek.,
'mia-proposta da Dl-retalia, isto é, as
IVIazzoll — dalnelin Roaha — Onesimo Guimarães =
te efetuei- a 'feitura, da ExPosieão,
altepaçoes no Estatuto.
Sodiedade Nilo Alvarenga — Geraldo Magela
C, Lima
Raimundo, Mc:Uvas da Diretoria e de sua cara,
que, em decorr5ncia das sugestões Eanseca
Gerson Ta-Vares Sabino Oliveira -- Raul Mourã,c) Guimarães,- p atente amuo-varão através da Parecer
aprovada-e, Se faziam necemárias
Gilson C. Junqueira — Hélio Si-'
Radia Salvo Coimbra — Tharazi- '; do Conselho Fiscal-, documentas
g eanselhavels, envolvendo a art. 59 queira
Barreto •a- Heloisa. Araújo Sn. 'nua- Jesus O-. A. L. mirando, —
n o snilinte teor; "ExpOsição , -de Mo-a Seu de sdobramento empamagrafos, •
Hugo, Aguiar Levy
féVe 'Ofei (salinalaezálide Morais..
José -Car-, divas — Senhores Acionistas, A Diye05 10 39 O .49 do- art. 10; o art. 14 e
Alvarenga
.cairo
Milhará
.iivaújo, Div. Superintendem toda da Connanihia, atenta aoS lati-'
o art. 25, 'que sofreria à inclusão de João Corrêa, Filha -'Joaquim. Frau- , :te. — 410orto, Csivaldo
.C. Araii10,1 "esses mis Sociadade, vem apresenta-nva
o a t.ea,amodificação de oura
casco „Maior Joaquim Pereira Do-; 'Diretor. • lhes rts seaointes propostas*. I a, diria
reordenação ela última. Ninguém. arte — Jofae Gonçalves Sousa -.Jor-' Da Mirro n9 4 de Atos das A-saem- obediência à leallafam vigente- e com
querendo Usar
palavra foi essa ge Eiras F. Werneck — Use Améaia bielas Gerais da Companhia de Segai.- absetvánala, doscoeficiehtas fixados,
Matéda submetida á votação, verifi- ' co Saldanha
José AnaniaS Aguiar aos Mipas-. Bra.sh, cio fls. 105V a 117V, rara 1972 pela Pad
aria riP '5; de lá'
canelo-Se a suam integral anrov.açao,
-José 13orges Carvalho — jo,selatu, foi extraída a presm nte cópia da Ata dê janeiro de 3972, do Ministro do
-cans abstenção cies ,adanistaá ia-Me- za "Magalhães a- José Julio -Juntos
da vigésima oitava Assembléia d,'?ral. Planejamento - e CourclenaçãO Gerali,
didos, com o que, salientou e 'Spnhor 3-050 , de Magalhãoa Pinto — Jasé Extraoaclinária, reanza da aos 22 de esta eirip resa procedeu à correcão. anoPresidente dos trabalhos, ,c) Estatuta Natdido M, Ceelho — _José pintoBaa novembro . de 1972,
usetária de r, eu atiVo imobilizado, ,intaa
'Social - paásitra a se apresentar na- chá - José: Wandesley Dias
manta cio Balanço l evantada a 31, de
dificada nos termos o condições das dite Roeisignes - Judith Cania,rdelll Ata da 299 Assembléia Geral a'zrgiat--, cl ezmibro da', 3-97-1, SeçairadooS ca,.culas
alterações propostas pela Diretoria: Gonçalves —
M.acedo
ordinaria dc Com enchia de Seg, troe; efetuados resultou de tal providência
Fra-eque.aaa. palavra,
leigo em seg
uiEcluarció Andrade -Leia: Minas-Brctsil; realizada aos, 22 do., um valos total liquido &prendai/g
da, a fim de que outros assuntos de Lelo — Latira 1VL Monteiro de Balai., novembro de
nraa. amianto- de capital da ordem de
interesse mia Sédaciade fossem'venti- nas — Ligia Leite -Ribeiro
Cr8 4.49.93 63 -(ouatra, malaõÉa, ema:
Ligia
lados, dela fêz uso a acionista 'Se- Radio Laga Lúcia Beatria' V.. 1001, Slie sede Seeier, à rua -dos sQuata-s,' trocentos' e noVerte- nove MD. dunhor José Norberto Moreira, o qual Mek — Luis Fernando A. ,Glianaão: 745, 19 andar; nesta .cudacle cré Belo zentos. e oitenta e três cruizeiros .e. aeapropes; como Medida de 'clareza e ena • • Pula Goinaga R, Oliveira.—Lui-; Horizonte, 'Capital do Esta-dó-de M(nas- !--enta e três •centaves)a O , resultado,
Gerais, •unirarn-se aos vinte dois i fouida supra foi oontabilizado. 'era 30'
aditainento as atig'esido pela Direto- e • Sabito Sch-waVg
Ligia F. Weiara '(22)
.dias cio inéa -de novembro de mil: de abril de 1072. na conta de "Resea,v2i.
ria .que, finde ,e -prazo de subscrição lede Camelo
Lysio da Vadie
do capital mencionado- no itein ina Maria Anionia Aguiar — Maria C, novecentas e' setenta -e dois f19721, em. lteroeial de- Coaroaão maneVrima
Olaia H, "ii", da Ex posição de tlonzaga Pessoa a- Maria Carmo A. Assenabléia, Geral Extraordinária, aciaa, conta eSea -eme .aorcr, cla. -a anterior .
mistas dá Companhia de Seguros Mi-. ,arcela d.e :Cr$ 1 925.359.95.
Motivos da, Diretoria, ficasse ela Dia Selam — Maria -Clara Corrêa
nas-Brasil, representando. mala . de, 1 :hão, nevecentos
reteria exprassaulante e seit iestr5 a
e visite" e cinco- mit
Canceição
-C.
A,.
'Ribeiro
—
, çdes autorizada a receber a subscri, Maria Cristina A. Gusmão — Maria. 2/5 (deis terços) do capital social com trezentos e enlode/ata ia ncive . adirei-ria
de votos, -Qat/forme se aparou. e nailmta -e dois centavos), anuatvia.
0.10terceiroa, a sáá exclusivo cri, Gemei e'le Lima — Maria Coançalves' direito.assinaturas -constantes clo "Livro- r referido Balamo, passou. a repitaOda. Base, proposta foi colocada eni C Lima — Maria GonçalVes. Santos; das
de preseriçã,
Adionistas".
disétigeão, sem. que ninguém. se
entar-se. pela, vultosa chiara -de "— Maria Helena G. Pousa Maria aonde -a :exigência de "quoruni",, o sC-r$
6.424,643• 55'.
mandasse., ad-nrie se -seguiu a com- nês A. dusinl'o — Maria, JoSé J. M.
Milhões qiiatra.
Prosidopt,e -da, Companhia, Doutor c antas a vinte ,c q-(seik
patente votação,, ela miai receitou a. B arme
uatro-anil,.'seiscentraS. Maria, :José .M
José . 0swaldo',de Matijo; COlaroti
-Quarenta 8 tMs. truzeiroa e Cinqüenta,
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I.. ,Iwa.ner...........,Arvowtelz.usernzern,wánalffle27.~,49,111.nacÉuse.c..acecazwommknalwivulslenamm,
.........—...„....,.....,-.... •
.---t.-. .
.
e
por
a;Imeas,
conforme
del
i
beraçÃo da As, a. prorrogação do- respective :Prazo part.,' .aolonistas legalmente 1 - m. ,. e ci , i . d ..2 s.,
e cilted ,centaVos). -Asslin senclo ,
, . medida d.e cautela, propõe a pirata:dou sembiéia QeM1 Extraordinária de 31 O éxercicio do 'direito de -preferência. Diante cio -exposto e para maler ela,
lque o , , expediente supra seja ratifl . cie :dezembro -de 1971,, omn o que .o: verificaçfto . da SLUMençae t.c.arida da' reza da redação- dos . dispositivbs , esta,
:cada peles seralore acionistas, T atiti, ,capitt do rei:crido art,,- 59 passara a ordem de. Cr$ 1,000:000,00 (u(ri .tniirrãO
tutários alterados o Senhor Préaiden•Á
cação , essa- cujos eleitos. .cleverão- re :se apresentar assim .rectlgicto:- -,... 'Art de cruzeiros) e a aprevaçao t:ti aumen- le . dos trabalhes aduziu , que o ar...:1,vi
.O
.,
capitaa somai e de
troagir à, .elata em que„ coimo fticou viS, .. 5 9
-to de Capitai ,naim , Cr$, 1:C.)000.00000 5 , seus parágrafos,. os Parágrafos 3,
to, toi oontabdizado o r,-..sulta do liquide, ' • Cr$ , 16.00..000,00 , visze.ssels milhõe.s (ticusseis milhões de cru g e4r . )4 ' Co- e 4etio
art. 10,passaram
o .art. 14a,
ease
23apresencio-.Esda
-corre(ãO
monetária
relativo
.au
de
Cinzeiros),
,divieliclo
em
0.,00:00o
locada mil discussao essa matéria o tatuto Social
, gtom em:eido,. -? ,,‘,. (.. ow,grpTe auto., - (CieZOWaiS Ifflille ,>:',3) de açõcs do Doutor -0swalcto de - Araujo, tu)fl-,,o Dr- tal. tons as seguintes. redaçoes:, -.,
Plantio da Assembléia - Oero..1 Estralar .; Valor nominal de Or. 1,00 , (um retxtr-Presictente cta Cempa.an,e,, usou "Art, 5 , - O -capital social é do '
.
.elinária
realizada aos'.31 de - dezembro' erlizsiro) Oada nin a. sen do ,,,,, ... - da Pa l avra Para esciar,', eer detém :atia- ló.000..000,00 . ' . (ticzeaseis . milhões ..%r$
do
de 1971, lb;
oferecida à soosoriçâo paw., 15. OCO 000 kquinze milhões) ordiwr,ao Meille aS r •
ztes motivadoras n.o m:,'cli- cruzeirosi., dividido em 16.000'..00 (cletÁcular - inciso II do item 2 da res... nominativas -e 1,1106.000 . (1(M • milhão) da tomada p .a), Diretoria, o-po turn ,- g esseis milhões) de ações do 'valor -ie.-.
,pEcth,a ``Ilixposição , de Motivos" ._.. preferenciais .nornitivas", Outtroun, trade em que tambem serei:cria as iro , minai
Cr$ 10. , (arn, ertizeirc) .ca.:ta
aumento do capital -da . Sociedade . ent - recomendmse que os senhores 3,eio- vidènolas*preiirainares. filiadas ,ao au uma,de
sendo 15..000..00 (quinze
exões,preferendaie. .nounnatives, me. -mi stas ratiliclUe.M. e aprOVerri
. expr.lsa incm:o cie Cap.iai para tiatít ... .... , . . filões) orelinaria.s nominativas. e, MI,
'AVisoS aos Acionistas" regu . msnte todos os atos' pctia Diretoria pa- 16„000.000,-00 (dezesseis. milhou . cte 1.000..000 (um .
imit ,,,,te
, -díante;
paajeados rio ominas Ge ia fins de execução do -aumento de cá- cruzeirosY, à .eletivaçfte da pesper.i
milhão), .preferencials
. ,,I s,, , e no...gpiárie, de mines." - ,, edkus pitai acima' cogitado e, bem assnr,' subscrição de . 0r$ 1.000,000,00 .va nominativas.. .§ 1 , - As ações preto,
!
uri,
.vencials.
possuem
as seguintes -cargo,
. 0...e. 11, 12 ,e . 1,3 o 4 js. e 14 de ja.oeixo -que Patitiquenr, por idêntica form,,, milhão cie CrtizeiroS) no
,Prazo di(ata.
a) . não- terão -direito. a -0.,
.0 corrente ane, respeetivalnellte,'alein toda a Materia vetada 11 U .an:erIel AS- do mencionado .pels, Diretoria aos..coi teriaticim.
to,;'
b)
-assegurara
;prioridade
no -case
.de edig..4, 0 de 11 ge inflou) .do 102 , ,de sem: biela (,áral Extraordinária ae 31 tespondentes Boletins de, s
'I MS eri V t d:de reembolse de . capital; c).. gozai-à-de
o. „t,,st,,ad9 ,de mius,,, ,eÉ o. Direoria . de dezembro cie 1971 e que
riCw' COOtr7 que .se .encontravam- sobre a mesa .t.tob ;prioridade na .percepção de bm
. -di - ,7 1.., ..
,convocou :os senhores acionistas. a .te cear as mlteracoe,s 'advim:tas da pre, rrabalhos - ,documeritos 11E10 par aciendo :mínimo 'e ,não O-mi ativo
de •
.ex-ercepein no preze de 'sessenta , ;dias, -sente .proposta„ 4 .,› ternmiarmOS a presentes - e as efettvações parolais . 0% (seis por cento) ao. ,ano;- dó. tem
de
.m,1
...A.vi.,..::atual
Exposição
de
Motivos
, que, de- dos- -1:0°111 :Mentos 'devidos áo Sam•to do o ,direito, de participar ela distribulçad
c ontades da publicação,sos'''; e -Sory direita de. preferência à; --verá merecer a> atueciaçao de nessa Brasil,. Agência . Centrar - -confiram , .de quaisquer dividendos
ou Will:neg.
su ..ECI5i00, ->e 'oe2,. ': e>unienta zubscrita" .COnsellie. Piscai,. aqui -deixamos 'alam- comprovantes parcialS :lidas ria OCA-- i .O.cies em igualdade da Condições
. Corr.,
,pas. ticalannente ' 'atingia a , • , ,,,,,, ..... ,' festa a nossa es p erance, 'de q ue .a. ines .siao e assim -discriminados: . deposito
•
•aa
-ações
ordinaries.
,
,
2°'
,- Xe- :case,
yffilhã
(bt
,
..
0.
de
:em,
Ma
venha
a
sep Integrainient,e mr: hi..- Ir 1, de 1.' ele fevereiro de 1972, 'Ci.,; de
', C.1.- :$ 1.,000.000-i00
aumento -de oRP-Ital soCial, .01-ació .
40:Éeg); ,euetvo,dó,'.3 :prazo para tanto ).r d a 1) OS
ac1o n1 St4s, U rn a v: e- 5- '18 > ;,345;00 . (eitiarenta mil tre gen,, , ts e -nistas.
terão .preferencia para a subs,,
•• , concedido na referida; AeSembléla Ue..." •ti d e * -c on dizente, ,com a oS interesses so- quarenta e cinco cruzeires) , ; , deposnd
afiçãoproporcionai das movas ações-,
, pail ,Extraordinaria e .piorroga,câo ja: -o 4 1z. - Belo kIorizonte, .8 . cie 'povoei eruinepo '2, de . C. P$ . ,34,'EM,;(0 .(tiln* . a, e . que deverão
- . Ser de,espécielde'litica .as • .eritão- .eutori g acla, o ' q ue. -deverá Ser i 'Ore de 19 172-, - (a.a.. ) . Jese, .0sWalcio ;quatro mil ottooentes e . cinca cruzei- . qaa ,possuirern.,
:§ ,-.3,. -:-.' -0 ,acionist4.
4.,d,w,400&.
peio mseng, iéia Ame„it 'a, de Araujo - josé ,Carneiro de Ar alije 'res),, datado de. 11 tie
revereir-, de • constitidclo . eni mora em ruão de lat.,
•-,i,apieeita: esta-pr.:Mesta, De moldo com - Al'bertO -Qssvaldo . 'Continentira: .do • 1972) . ; dePóSito nomeio 3 de 25-ci. .1 le- ',ta de pagamento -das Inaportãticlas,
;•'autorização, da.ine nele rili.d e, A sseo. Araújo-- :CelSo Falatella de Pigu.er- ' .vereire de 1932, 'Cr$ 1:15,115,01r .tcente, • ,correspondentés ;à, :enttad.as. ou- .pres,
. biela Geia) Extraordinária -de 31-12-71, ledo . dastro - 'Qswaldo de Aradjo e e :quinge mil, .cento e guinas cp,. zeues) '. tações„ n't. realigaçã,o, de aumenta de.
aS . -àçõeS, .00 -restassem , lia pretendido Sérgio Vicente de Araajo".. - "Faic- . depósito- numero- 4, de " 9 , de qiwQ , cia: -capitar sedial, -pagara,
do f%
. guine/1w- de .capital por stibscrição oer cla ,tonselha Fiscal - Os métriLros: 1972, -cr$ 50 , 915;00 :(s usei.) . a ugt, no ,, ' '(seis por eento), ao ano:à pré:
Mora ,.0 a
particular poderiam a . Critárlo da Di- cio , Consallie Fiscal do, Companhia. de "veeentos e quinze -cruzeirost : ..clepeSite. Multa de '5, 04 .• (eincp . .Pop .pela.
cento.).
da
:res,
;Peter . p.r, sei, -objeto, de- oferta 4 Subapri, SZ g tiros Minas-Brasil, inãa-assinaclos . : número 5 . , de cr$ 169.145;00 (cerdo - -e, tiectiva valor,. alem 'dê sujeltat,'S
aClk-Pinfida nós ,tertnos dás leis e 'MED- .tenda tomado conhecimento • de Expo- seSsenta V nove IML cento -: . c.i . tia'rerits, .e outras 'sanções e .encargos. . ',previstos
lneões Vigerite,S; Acontece: todavia cMe. ;.. sniko ' cl%' IN/letivas ‘cia. DiretOria, que • -cindo crrize(ros); -de p osita MMiere- ü, emn lel Ou reaultantes- de .deliberaçees
..o, ,regstre..-da citada ;emissão de eeões,:lem osta data, no sentido da. ao'rova- ' de 9 ck, maio de 1932,, Cr$ 48..455 0 dá Assembléig, . ,Oerg
l,, '§ ,$b ,,,,,- A CO O,*
. lior aribecriçãO pifadioá alem c.ie oon,:i .à.,0 de :p rovidencias filiadas à, corre . , (quarenta e oito mil-, quatr,entoa e pardal& p oderá, -eniitir
títulos- ,máltiplos
pleXa e . ,eleitorado, apréserta-se,. Aa ,: Pao rnorieharia elo , ativa imabilizaclo, cl-e 011 (1/l enta e ema) .oruzeiros); 'deposi . de , acões, cuja ,cleselebra
ento . fiçara
-- atual ecinjunturado mercado de ações,, ,e rnpres a, iielativa ao . exerc,icie- de 193 À
. to. numero '7., 'de 12 .cia junho de 1932, á. .critério da acionista.minteressa!10,
.de 'caráter desgeonselhavel, .cirouns.' 'à reformuiaçáo com retirMaçao pa, Cr$ 120.260-A0 (cento é vinte .niii no- - .inediante o pagamento de preço írã:o.
'- -tfluricia „que recomenda; o , encerramento Piai de aumente- da capital social ,coti,, 'veeantos e sessenta cru2.eiros,); i de- .superior .,
co etisto! , ,, i•Art. m.,
dia,_ ah/Nada - subscrição de aumento- ferroe u aPrevado • na . interior • ASáeUk- PO,St40 naMe4:0 8> de 31 de oUtunrc. de ,§ 3 , -2 -- eiii,da
ato orc1iriaria,da,,d4ret..„
de -egp ital,.sein este"la..la corno ante,, Mela .Gerad: Extraorciinaria realidada 1932, Cr$ 34.635,0 . (trinta, e q Uattro,, co. a um- Vota,
§; 4" - Somente :serão ,
d.árrriente, preteridWa Isto - posto e ,a0 4 31 de .dezembro de 1:971, com 'c. ve . inil, seiscentos -e trinta - e. . cmcó.eruzie1- -ladinifici0 a vdtE0
o$ ao . ónispas :00:mg' cj oi,i4de'raiádb . que faiará stlbseritas rificaçao . da subscrição -ocorrida .,, ros .). tora refe.vêneia ao, :depósito ntr- ações. ordinárias :tenham,
sidoy traris-,
- 1, orjo,,-(jóg.., (um nifináa, ,de góàes.. ,pre- a p roVacab de . aumento, à clettorpente -mero 5, ,clec.iara,-se ,que' esta .datado . cie ter-idas
trinta ' dias, pelo , meMjS:
• férénciaS:Aorninativaa,-cle Or$ 1,00, : (Uni: alteracao. do "eaput" tio artigo. 5 , ,1-,,, 15 de maio . de 1912,, detalhe este . 0n*: antes daaté
-.reunião,
,
ela, Asseinblélà,.. 3e.,
crUZeif-0 . cada urna. n“s 'coPclições , tlideatarta b ocal e ratiticaçãO 'dos atua 'Itido no ato cio, .relacionamento dos rd% '"Art,. 14 - Em garantia' de- '4uti- •
'afeped.
,idasi,
dos .Pr atleades papa fins de exe.xiçáo ca , comprovantes p arciais dos 'oe p es , t OS- : gestão eada. DiretoP efetivo .
•xéspe u
sros. ..,,conforme
É piatiiis, .se,
,de.' verifica
. .11-o st1, j0,0,
On suba
in
, , aumento ocerrida,. 'assiin J.mrd., ratifp,. Total . de Cr$ 624.375;00 . '(seiscerito
e ',Gituto,
2,900 -(duas ten 1 1.) .
• elaboraties na forma da lesialacao ice OCÇàO- dá 'malária • lika-conf(itanV, vinte e q uatro Mil, trezentos e „seteri- :ações daCariciOnará
Companhia
próprias:
eu
de
tinente, 'assiM corno levando énl, conta sPrOvadà na, anterior Assembleia <Ie . ta e cinco cruzeiros)., Terminando es,
ficando ,assini investida no
a. ,oportuna .efetivação .dos depósitos. rei -Para-ordinária de 33, de dezembro . -clarecell , cille dos Cr$ 1 . 000.-000 00 . , um . -outrem,
.
.• devido. , jUilto ao Banco do Brasil, :de 1971, - discutiram :ampla e -ctetai, Milhão de ,cruzeiros) 'subscritos ja lia , PespectiVa euge'. 5 , '",Art, :2b —
„,,,,,..„.,,,
h).
Ágencia-ceotad, temos ;que q eapitaI lnadamente toda a 'matéria-, coner. r.n- via sido realizada e re g ularmente c,ea
, c) à -importância necessagla, para .p,
Soera:1 da,einpresa,, j:á . computada -R' d':>: no sentido de aprovar; integrai e positada no E-',,anco do Brasil, %,gência, pagamento do .divicioncia , minirne -de.
., , poi,..411.eaçÃo,de ,Ors ,5 ,,,,000 009,00 , (eineO:' Lmnani rn e mente, R referida proi;his'Iv .tentral, a. ImPerrancia su pra de 't...::rs' 6% -(seis, par -cento).
.ano, previsto
,p011^1tle,S tie'Cruzeirosy :aprovado: no, oi.-' 'condizente com ar, legislação m iar i a f;; . 024,315,0 (seiscentos e Vinte e otiat-ro para os titule:reá -daao
,preferenvarada Assembleia Geral ,11x,Fra Ordina- . corn es interesses dá : COrnpantlia,
: mil, trezentos e sebenta e 2.1rido. nu ciais ,c1,) o necessaPieações
para o -paga-,
- 141; de- 31..0,m-, .passarà ..- , caso .apro- • Belo Borizonte, 08; .de- naveinlyro cle,. g
eiroS)
tencluida
a
.exposição
cio
bi-=,
mento
de
dividendos
aos
.tittilareade,.
add., esta proposição-, á repreeentar,-: 'PU. -.-- .(a, a .'_)' - -Plavia Pensa:na' ietor,Bresitlent'e da -em pTesa, e r In- acões .ortlinarlas,
•eni,
Se Pela ' res P enav er •Mra-de ---- ..,......, :Quirriarà,es ,--- Javentino Dias 9-.1.eiXe,,' guém Mais querendo usar da . p a'P.v.ra 'ene não excedam asbases percent!~ aSsegiarades .tus.
, dj2.$ 10..00.090-00- . (-dezessels.'inilhoeS de relia ------ .Sylvio Pereira- • - Mário oba ,.: :dirigente dos trabalhes eselar,-:.:.'u titulares -de açõeS .,. ppeferendiats,
por
• erugoirog), dos . quais Org 1.5 octú 000 09 res No g ueira e 'Clocloveu . de -Oliveira' , tille . ecun petia aos Sis, 'aCiOrliStaS- o e- tietduitiOço; ,d4 Assernblefa
, .01-ern,
Terminada à leitura dos ,dooumen. delir 'solne a Matéria, ocasião-era -que mediante propoSta. cla:
(quinze milhões de -cruveiros). já- inteDiretoria
a
^.,palitaCIOS, Assim Sendo Vem a Dire- Ws supra e Senhor Presidente %sela- a mesma submetida à votação ,.logrou Vido -a Conselho PiScaP'
• ,. Italanqueacla
toria; . expressarnente•1520 P ot - lhOs .d.6 e o ;teceu que; para melhor conhecimento integral. e -unanime áprov.ação,. :,,ten , a -p alavra,
logo a seguii,. dela usou -o .
, me
h ei ,h ad e .raumente, .per eubsede5. • 0. :da mataria, iria coloca ta em discussão dida a abstenção .00
acionistas legai 10outor ,José .0swaldo de .Araújo ;pars
articule, ,da ardem ' refornifflada tH e VOtação de acordo .com os • Itens em mente impedidos, toin ISto, aduziu a dizer mie era de coração pesado
que
-etieloada, Onia ficou Visto, .,:k. ,,,,,,,.,,Aue 'se 'desdobra a Exposição de Meti- '.•Senhor, presidente da •cOnclave,. haVia'
-se revantaVa á flin . de pedir .a, ireetçáo
• CS,r.9 1.,00'.-000 ,00. (um .niiihão ,de ,epú. , .t os ,de. Direteria,.. Assim fazenda ...1.19-, 'ficado -definitivamente verificada a . na
ata
dos
trabalhos,
de
uma
.riroo,!,5,
ZeirOs)', terno 'dna o total ..do .caajits,P Coti , em di,scussao, em -priMpira- ó igar ' respectiva subscrição- de . capitai. Je -... de peaar -pela morto
; inesperada 'e do-ocial -pasán à reureentar-se• cela :'s 14 0130,54e contida no item 1 ,da re- , .0r$ 1,..'000,.000;00. .(uiri milháa
.c.r. , :- Hlorása, da Doutor . Vidente 'ASstineao,,
vo.tfro, ,de Ork 16'.00 0 00000- (dezeSsela, - ferida tilxposioão .de Motivos, 'Vate dl , . zeiros),, era ações .preferencials,deriorni,
f
.desde os p rirneiMa. dias
' • nill ydes de . eruzeiros) . 1,:eià .considerado -zer, as PrevIdenclaS relativas à -Cerre : nativas de Cr$ , 1,00 . . (urn: cruzeiro,: ,companheire
da jornada . eléstà. sog,tiratioÈá, .eoni3e,,
Veri. fleah' e' áa-,rovasie .ein tais -terino.,.. e ão mon-raria do • 'ativo inidiiiiizacio aa:
cada urna e aprovada é homologado i, . lheire por longos .arioa. Ag galeria
elos, cri rias priorm,g,_ tiea-1,1(1;., ep.. empresa, pertinente ao atual exar.,-.1ele' aumento
. da .
social",pgra Or$ .. 'nessa 'Conselho- Fiscal. Acentuou o
.<.nd,4-clO, ne4 , ororpiihirpi ti e. . one o ., di.v.i. ,-- resp ectiVa . destinação. Ninguém One- 16 . 000.000M . capital
-Cdezesseis Milhões de, desvele que sempre Via .na ‘exeroicip: .4endes eemveis às ar>"60,Ç „9/j-imeril-,,g ilp pende usar da
palavra foi a maY:ria. 'cruzeiros). Continuando, coin Os :ra. ' desse
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O 10 A Assembléia Gorai Ordinaria.
ol'•,;elo c diireão
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Bagianie, Marra Loa &agimo ,ct- pela mora -e a 'multa de 5% -.("cingo Por nina -ate a véspera daa reuniões.
,
boriau, Afaria 111our4a il Berengue7.. cento) do respectivo valoa afê/ri de Sn,iesolver sobra, a- criação, Ou
CAPITULO...17
g)
Oinia jeitarase o, outras sanções e encaagos
cão de aucursaAs, :agênalat 011 re,prea -• •
"Inalvia Areptréfra Penedo, DiretariA
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peio
plr$0.e,
rnstasi ;brasileiras residentes no - Vais,
Mai& lifitii-ieta M. S. gi/vra
'
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§ 2, A remuneração doa menibros de'
*Presidente conjuntamente com o of.-.
,reler,Superintenelente, por um ,desses 'Conselho Fiscal será fixada, pala As(:)
., iriadeéales aea.
r6 a: a' atribuição que lht
... usando da atribuição geie lhe
Tileis Diretores discriininados e um eu.- sembléia 'Geral que os eleger
I confere o artigo
81, item III, .da ,confere o artigo 81, item In, da
tre Diretor Ou proeurador legalmente
Constituição
do Brasil decreta:
Constituição;
decreta:
caalean,o
ssutorizadp óut alada pot procurado-'
e) providenciar junto às atitoridaIfeS especialmente censtituidos em elo,
:
e)
providenciar
junto
às
autoridadas eompetentes todos, os registi?es
Exercício social, lucros e 821a
etirriento de, que participa pelo menos
des arquiva,mentos exigidos pela le, arquivamentos exigidos pela legisla.
atribuictio
giS18.0,0 brasileiro,.
'Mn doa dela 'Diretores adirna cliaertmt•
gão brasileira.
rieeloa e uni outro Direter.
Art. 24. .0 exercício social coincidi§ 2' A representação da, Companhia dm -coai a ato elvile
,perante a repartição :iriscalizaclora. de
Art. 25, Os lucros lig:tildes apuro,dos
;tetas , operações caberá a qtralelaer
erre beilanço encerrado:a 31 de dezena
retoi
bre ale cada ano, depois aleededtizidae:
,O :84 Na sede da +Çomparibia, por as
reservas exigidas pela legislação de
,éonv.erilênCia del a , as -apólices de `;e'
,garea Serão, gasinadas por doia Direto seguros e os lucros caie porventura
COM- r:SÃO. NACIONAL
PORTARIA ,CNEN DE a pr
res, *por pirr Diretor a Um proeuradar renib4m is segaradoa por força de conFEVEREIRO DE 1973
legalmente antorizacie, ea por dots tratoa de ^segures , de 'vida, serão
Dé;
ENERG /A :NUCLEAR
prOeuraderee , 'especialmente constult- tribuidos. da -seguinte forma:
O
Presidente
ela Cerniseãe Naelenal
•
.-.
5% (chiai) por cento) pata PORTARIA DE 5 DE pg:VRRanzo ale Energia Nuclear, ,use,ndo das alia;.• § poderes 'erinineradea neste Fundo de Reserva Legai, :destinado a.
Ibuições -quê lhe são. eenferidaa pela
D'R. 1913
artigo Hsão : .eoneirlerados. Ineramerefe garantir- a integridade do .capital ,
iV 4.118 de 27dá
r
de 1902.
agosto
fOrynriciativea.g nunca -limitativos, urna ciai, :aplicação essa Ana dexará de ser
0, Presidente da Comissão Nacional' e Pelo Decreto .n9 51.726, de 19 de
vez que a Dirateria tem os mais ahl- obrigatória a eetin Mie aquele funde de Energia
feve
resto
de
1963,
resolve:
Nuclear (ONEN)., usando :,
•ploa., pederes. 'para, a adininietra00_
das. atribuições, ,que, lhe .cenferera
1'39 15' RRatificam L' Peitaria n9 216i
todos os assunteS Sociai ge sem .reservo atj ki tt 26% do capital social.
de 24 de outubre de 1972 ,publicada sendo da sua . competência
, ,mo
b) até 15% (quinze por cento) pana Lei n9 4.11a, de 27 de agosto de 1962
pidrio
dá '0 de neves-panar
tudor :que :Oão„ fór :vedado par lei ou ,c) Pendo de Previdêneja, destinade
-e. o Decretoa
n 1 5,
,726 de 19 -de- fere7,2, para e, Min, de corrigir O .se,
pele presente estatuto.:
cobrir :quaisquerclefidiências -dos
xeire de: n53, e 'tende em viata o dia- gdielii11.9e
t
' as .pe
•I a .t eg s aça° ele aa posto no Decreto na 64.238- de M
At 19. ,Compete ào'DireterePres1- seivas ,exigi
,
• e
,gurea; _
; dente:
Onde se
março cie 1959, resolve:
("Nkinstailar. a Assembléia Geral e
mexia
Helena Hehi ForjaÈ
cl
a
arnpoitaricia
neeessteria
pare
o
as ïeunióes d Diretoria;
149 25 Designar, a ,partir de 5:de
pa.garriente do :dividendo: mínima ria fevereiro,
Leia-se;
do
MIS,
Divalclo,
Aguiar
to.dentre de :suas
6% adis ,Per :cento), ao: ano, previsto.
Marly Helena Ilehl FOrjaz
çõesae presente. Estatuto e as 'delibe- para es, titulares de .açõea prefere ri- pes para . exercer a função de confiança de Asseasor do Presidente. —
raçõei da Diretoriae das Aseernbléias ciais;
Hervasio G, de çarVaMo, Pre,sielen-;.
Hervasío
.
.de Carvalho; Presidente.
• Caerais;da o neeessário para o paaarnente
:el ;eXercer ,a. SuPerrisão, gerai das ale dividendoa aos titulares de RO ,15
et,tivieladeeeadnuniatrotivae-e dos nego, orelmanas, e bases percentuais que H PORTARIAS DE' a DE FEVEREIRO PORTARIAS, DE, 18 1,:)E FEVEREIRO,
DE 1973 •
DE ma
moa clã •Ceinipánbiaa
não ,excedam as asseguradas aos titu- '•
if) ,Clà;botat o etelatótle anual *a lares de ações preferenciai:a, por deO Presidente da Cornieâáo Nulo:lar
O
Presidente
da
Comissão
Nacional
.teraParihiit e :as, propostas ou aaposa 1-,erininaçáo da A0sembieia GcistIne' co Energia Nuclear, usando das a.tri- de Energia Nuclear; usando das `atri=
2C.-f3-0-.- ,destà, á serem. apresentadas ao, diante proposta da Diretoriz e ouvldo
chie lhe ,i4to ,eeineridas pela Imições que lhe são etaltepidas: peia.
faorlaelho.FisCO1 e' AsternbleiaGerati. .o Conselho Fiscal
n9 4.118, de 27 de agosto de 194 Lei n9 4.113, de 24 de agosto .cte 1962
-.0-e:tenriar-ar ar, práférenCialmentee a. e) até 2% ((Tela por cento) peai 'e pelo Decreto n9 53.125, de li) da a peio De reto to 51..726, de 19 da
'.2ti1ciagya de propor a Earetork. apta dada Diretos. vantagem essa conchei e - fevereiro de laca, resolve:
fevereiro de 1903.e tendo ein viela- o
;cação -40S fundeis seadafa::
nada à dw.tribuleao, aos acionistas, d'
disposto rea Decrete :119 64.239, ale 20
(Ao%
'
N9
28
-Designar
O
Almirante
De:dandêncle
mínima
de
;.6 representar a temparihia
de março de 1969, reaolve:
, tacilio Cunha, Membro da Comissão
ato.
.go ou foia de1 e atava e paaairemente, -per eentoY
819 3d L Retificar a Portaria ri9 15;
. Deliberativa para e-xercer a Preside:1,-perna:ire:Miai? ,do, disposto no § 2. da
-de 19 da laneiro de 1973; para o fini
- ,O restante será, assim .ellatribuidue
'
,Ort 111.
: o seguinte:
Mediania proposta de Diretoria, e oleada : CNEN durante o afastamento Mdecorriair,
do titular, par motivo de Via gem ao
desempenhar outres'alti;odtçães aprovação de. Assembléia gerai: '
'
Onde
se
cáer for era missão . oficial,
:€14.0 Itie-Wetti 'cOlfietitIRdaS pelo Re,
i;girriento Interna e pela 15iretdria.,
1) até ge% (vinte. per centai para o
a
partia
de 22 da janeiro de- 1972
o Presidente da Dornissao Nacional
Funde de Previedó, desti-naelo à arnota
Art. 20, Compete ao, DiretoreSupe- 'ligação
Leia-se:
cle Energia Nuclear, Usando -das atria
,de
verbas
do
-ativol.
rintenderite:
buições que lhe zao conferidas pele
a partir de 22 de janeiro de 1:973
silbstitUir d Direter,Presidente . 2) até 29% ,(vinte por cento) para c Le1n 9 4.118, •de 27 dê agosto de 1961, O Presidente dá
•
.Comissão Naeronal
Fundo
Suplementar,
destinado
a
..tenr.íásfsltedoi.t itripeelimerites: o
Pelo Decreta- n9 -51a726, dá 19 ,de, de Energia Nuclear (MEN), Usando
der a eventuais; prejuízos e osell;:•a:õ 1 fevereiro
,Otrilinições ee deverei Merentes à,
de
1963,
e
consitieranelcain,
das atribule:4es que lhe são conferloaa
de Mortalidade, nos exercícios em que
cio o que consta da Partaria t19 201, pela lei n, 4.118; de 22f de agosto ele
esta ultrapassar a previsãO técnica;
representar a Cerripanhla,
de 14 de seta-aribre de 197%. resolvo:
1962 e e Decreto IV 51:726, de 19 eo
,ltilze:eu IVO, dela ativa • g ,passiva$) até 10% .(clez .por ,centó) para o N9 20 ,Designar o-',Geologe Davas fevereiro dá 11)63;
atéme,.seiri prejuigei do disposto no §
11)63;e tende em viste o
2 do aat. I8 'e de identicap ateibuições Pando de Assiatencia, destinado a Rociadeues para ehefrar o Distrito
Ui-aposto no art. 5' do Decreto, atIrne,.
conferidas, ao Diretee,;Presidente, na atender a fina de beneficência é de 'is- Camae. Grande 4i «o Departa. To 71.169, de 28 de setembro de 1973;
•
,cie art. 19; '
sistência. aos .erapregades -da •Cerayea- mento de Exploraçaia Mineral -da tia rezoive:
acy desempenhar 'outras atribuições nhta;
129 37
retorta, Ese.cutiva. da Arca Mineral.
Designar, . -á partir desta,
tine lhe forem .eometielaa pelo Regidata, Alvaro Rodrigues .daSilveira, ,o
4)
e
que
ficar,
para
<list:Rute:4s
teSignar
Oeálege
José
- viento Interno e‘ pela Diretório.
fiine'ionaries e bonificações aos acio- Gabriel da Cunha e Souza .Filboepara Tiara eXereer . a função de eonfiança,
nistas..
ele Chefe' da Div,le.ke,
'chefiar o Distrito da Porto Alegre sinasolo
C4Ptktr40 VI
Pessoal do Deparraa
CAP.itULO VIU
.(RS), do Departamento de Explora,- de Legialação
eemitofie, Persoal da rumemusa'Comia.
Cónselho Fiscal
ção
Mineral
da
Diretoria
Executiva
Disposiçlio Especial
o. — llervasio. G. tia 'ÇYPIkt Moi;
da área Minesa41., — flervaslG
Arte 21. .0 Conselho Oiscal, que se
atidente,
^
constiteirá.pela forma prevista no »mel.
Art, 25. O pagaMento de dialden- Carvalho, Presidente.
9.; -terá Um presidente eleito pelos tos e bonificações aprovados em Aya
sort e Pares e Cujo mandato terá a Cm sernbléla Geral e a dietribuiçile de
taçãe, condicionada ,,à, do Conselho,
ações provenientes de aumento de ea,
Parágrafo • Único, O Presidente do pitai serão efetuados no prazo m:Sxtrno
-Conselho Placai', alem de Voto de Cora»! de 60 (sessenta) dias, contados da
selneiro terá nos casos de empa,te,
data .cla publicação _da respectiva ata , DEpARTAMENTo ime tom Lamento, nos termos do artigo . 101;
veto. do -qualidade.
item 1, combinado Com o 102, item
de Segures Minas-Brasll ; DE O raRAS DE_ SANEAMENTO alínea b, da Emenda Consu
cm
tuciat
Art., 2% No caso de vaga, impedi» . Companhia
,José
Carneiro
cie
Arailjo,
15' DE FEVEREIRO
Xmento o u a,usencia, os suplentes serao. Superintendente — Albero OsWaldo PORTARIA DE
6149, e de acordo com na artigos
DE
1973
convecados segundo"-a:ordem de vota- O. Arafigo,, Direter.
176, item III a 178, item „1,11, amboit .
O Diretor Geiial 110- DeariaiiTed- da Lei 1:711, de 2840-,52 a Darelãe
ção que tiverem obtido e, em caso de .(N°
1.234-3—
22.2.13
Cr$
1.508/1ay
lo
de
Obras:
de
Sane,amen-.
igualdade, segunde a, Idade.
Henrique, Pequeno, Feitor ,GL.401,5;
to, usando das atribuiçõeá, :que 'ihe matricula n°1,165225, lotação 00,
ilc44ficagao
Art. 23: 0 Censelho Fiscal tem es.
confere o artigo 31 ela Lel, 4.000 ; de, "5:. Distritoo pederal -dá Obras ele S.
atribuiçaes, e os Poderes qtte a lei lhe. Na docurnenta,ção refereilto ao • nue 13--82, e tendo em vista o que:
•
confere.
neaniento. (Proc. In. 13,14342).
mento de capital realizado pela The consta, do Processo ri . 6 13.14342 re,. Rio
de Janeiro, eiu 15 ele fev.eireird
Home; Insurance Company e publica- solve:
O 1 9 Daa deliberações do Conselhe
,, 84 45 — Conceder aposentadoria ide 1973, -a, ',Carlos Kre.b.S Filhó, Dl.
Fiscal serão lavradas atas ein. livres cia me Diário Oficial ela Uniãoor.
calor-Geral.,
no quadros ge Pessoal deste
Dep
30-11-4 seção j Parte:
próprios
•
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lifaNISTÉRIG

ri-lavei:ido acordo de ambas as partea,
em Termo. Aditivo de sret:ficaçâo
presente convento.
SUDEO,. em Brasilia, ara engenhei- viagem e 'outras eventualmente canDécima -- Por vontadê. •expresea,
ro desças. quadres, ,devidamente ca:manifestada por escrito, dá •quaiquer
gac.itatio, , durante todo: o ,periodó de
:las
partes, poderá a qualquer hisSexta — Será da responsabilidade
duração do presente convento..
- • .SUÉE RIN TENDÊNCIA
xclusiva . da, .CELP o . p agamento dos tante cessar ou. ser suspensa a, exem
do Presente . cenVenie, sem:
1):(1 DESENII9LVIVENTO,
V'erceira — O engenheiro a ser de,.. salarios e vantagens, bem como- de acção
quaisquer outros opus aciS:signatá-,
aignado pela •CEtP terá o seu nome todos. os 'encargos Sociais, decorrentes rios que não aqueles. proporcionais
Otni,ÃO •CENTRO-DESTE ,previamente
sulornetido a R/provação 'do- contrato de trabalho que mantem ao periode da 'sua execução ,efetiva
'com ' o engenheiro- representante
SEDE00..
C151172)011,i0 , de Cooperação . 7, éca,tica- an.e
oriundos: das .Clausulas
69 —
signado ne, ferina das Clausulas
:9 e 99,
entre si fazont. .a SeperintendênCia
QUana. ••.- A critério . da STIDECO;'
e
Décima
primeira
CDLIC dettg.
do, Desenvolviniento da Reaii-lo ,Cen- poderá o representante clo,• CEr,P, a
X1, 0-.0esie, .aqui „designada sil-npMs,.. que se reler:Mn as cláusulas anterwr, .
presente donvenio te. : na, desde já, - e a SUDECC) . aproVa
r-flçnté SUDEQQ,, to i- 'esêniada IjOr eus ser designado por •quern de :dl, cá a duração de 14 meses, iniciando,. toritaimente, .o Engenheiro ' Mio. Piss071 avevin,¡endeitte
Eng9 Nelson .; elto. para ocupar Cargas •ou funções se nesta data •e terminando a ....„ çanha Araujo . de Siqueira para piesbar os serviços objeto dest- Convento,
Ferreira fari4 e a ,Centraiá. ad-tninistrativas de Confiança, teeni-, 15.04;74, podendo ser prorrogado Es
que se refere R -Cláusula O, fia.
glétneas Pinminense
'cas ou os ssessoraineritó. na Sudeco,.; desde -que haja- acordo entre , as por, forma e• 'condições dás 'demais. 'ôlárt
.oeszgnada C ELr epr.esentacta vem: seiri, 'que ;tal: fato .condicione .qualquer tes.
•
!MAS.
t:eu ';Presiaenté, Sr. Jóél liflotta'Tet, 'Tenninereçao ou gratiNasãe de car-: 'Citava Para. atendlinente das
Décima Segunda Pica f();•,
tes, mediante as OttItszdas é condt,- gQ. ou função diretamente pela despesas 0041 as Obrigações decorreit-' rode Brasiliá Para . difundir qualquer
SUDECO . ao -engenheiro . repres.eritan..' ias 'do presente convento, a SUPECO pendência .relativa ao prèsente'004.!
,çá:es
te acima citado.
pagará à . 0E14P a importância
' venio, renunclaride- as partes Uai,:
Primeira CIMP. fornecera a
d'e Cr$ 0540,00 , , csessenta.:e cinco Mil. quer outro; por . ,Mais. :privilegiado:que
.STIDECO , assistênCia e cooperado. rquopta •- A SEDECQ 'assegurará
.cruzeiros)',
oftotentos
:era
14 (cjna- Seta.
-tecrlica no campo da P,riergia Eletri- ao engenheiro 'designado, 'todas as: : torze)- parecias iguale C. Mensais,
E:, por' estarem assim
vett,
asta
ticwarniente no desenvolvi • ;vantagena• -e regalias coneedidae
sinam a presente .em 6 (aels). vias
Se .a primeira em. 15.02.33. e
,
c
erfd.O
,
:Mento de' Seu prograina de Dletrifiea-; :seus servidores mais ,categorizados, itinía era 15-1-74, Sendo que ais •des,• na -presença .de :clima testemunhas
,
vo que dia. reSpeito• ao . trataniento,'
iça.0 :Ruga l .
Brasilia 15'. de janeiro ç).c. 1973 *
cerrerãO . Pôr Centa, da verba,—
representação, Moradia aáquadapa,' posas
Nelson
JairoPerrsira
01:01,104i
elemento
Farsa
Supesin
à'eijtátc7Ái
Para atendiMento
ia st e sua família .era Brasília no
tendente da/ .ãtDECO, :21//64'
disPesto na.clausula anterior, a CELF,,, pertOde de • Vigência de . .ontrato, conguna
Q' valor estabelecide
Telles, presidente da .CEtup.
.manterá, permanentemente junto , a dução -diárias . 4 ajudas de custo ein CiauStila .acifna ,poderá Ser revisto;
Cheio m9 .64.43.
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FeVareir0

ISTÉRIO
DA,
FAZRNDÂ
BANCO CENTRAL DO . :RiRASIL
dalvermsó• Prf.BL100: .PAÉj-1,
tT1fÍilË: D4 A.DIV(INISTRAÇO.
'1314;9.TC:4
NOTA;
, Comunicamos. oue qa resultados das
„provas: elasSifiCatóriae•aplicadas no-dia.
-t de fevereiro de 1971 corresponden-

arr A tf3- •

E

cominliCado por carta ou telegra,,
EDITAL
Ma.
Pelo presente . Edital, fica convidaBrasília, 33 de feverefrode 1373.
do . comParecer ria Gerência p PesJoão Pias lavará pqrdoso, chefe
Soai Diretoria Regionm da Guana-:
Departamento , 4dininistrat1vo,
bara •-•-• Empresa Brasileira de Correios
nOS

e Telegrafes, rua tia Aifandega,.iffimero 5 39 andar;, nesta cidade no
prazo de 10 (dez) dias,.a eenbora:Isabel Evangelista dos :S-utit0„ inée

Carteiro Merice,..doa Santos a flar.de.
tratar aaaggio, ,de seis idtereaSe. (Piso

cesso
91.381-63-DR,PB),., —
Moraes Cabral. derente de Pessoal.
)Dias: 36,,27'e 31=3*71.

13ANÇO . DO E ASp4-S/ÁS;
CARTEIRA DE 'COMERCIO . lEXTERfOk

MINISTÉRIO:
DAS' •
COIVII.INfeAçõES

COMUNICADÕ 1\19 405
4 Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil Sociedade Anê,,
'teima, tendo era vista o disposto na Resolução número 1.505, de 25 de jates: à, primeira etapa de: seleção para.
neiro de 1973, Cid) Conselho de Política Aduaneira, publicada no D. i0
: EMPRESA BRASILEIRA
a parreira ein referência), serão forciai da União de 1 9 de fevereiro de 197-3, torna publico o segtitrite:, lie 01'
hecides aos interessados; a ;partir de: DE ÇORREIDE. E TELÉGRAFOS
I) os interessados na isenção do iinposto incidente .sobre a importação
elo mês em OTO, nesta ,9ecle. e nas'
dos produtos abaixo especificados, eJrnnzeenclidos nos códigos da Tarifa
Delegacias. Regionais deste Bane/a na&
Aduaneira
dc, Brasil a seguir indicados, deverão apresentar Seus pedidos
Diretoria
:
Regional,
fio Estado
-• segnintes PraÇks:
guia ao Setor •CACE das agências deste . Bando:
lia
¡Guanabara
Renixi- pA
FortaleZaCD
Ya;clor -144 — Belo lIõriionte MG
Código
Preduto
EDITAL
, Guanabara, , GB (Erri instalação)
Pelp
presente
Edital,
fica
-- São Falda-SÉ
convidado:
duria- comparecer na Gerência
tiba-prv
'
1.,orto Alegre-R8.
'de Pessoal •
41.01.'(J80°
De ovino cera lã (Couro) ,Diretoria :Regional' da Guria ,abara:
41.01.10..01
De atines com mi' eelir pelo (couro),
3. Eaciarecernos, •outrossim, que os - , Empresa 13rasileirà .de ,COrr.-4Os: ,o•

2000 (dois mil) primeiros classifica- Telégrafos
Rua da, Allaridega. núdos deverão prestar provas de Daltio-, mero '5
3, andar, ii&àte Cidade, nó
'1' prazo de , dez (40) dias, o• Can teiro- Ni,
learço de 1973, conforme Edital ell ,Vel "12 s. — inatricula ,numero AdeEla Cd
dça dos Santos fim de tiatai assunLIOS ;proxtnio. dias.
to, de seu triterOsse •(Processo niznaero.;
3. Lernbrantos, firidniefite i •qii& 93.283-63 ,D1t-GB) . .
arlir Moraes'.
qualquer alteração no endereço decla-, Cabrct4 Gerente de Pessoal.
..rado. no ato .cle, inseriç'ão :deverá
Dias: 20, 27:e 28-3,-73.

salgados, Salgadossecoe e secos

II) . .O beneficio fiscal será aplicada as impertações acoinpanhadae
Certificado de origem e tipó, objeto 'de guias emitidas ,com cláusula especifica sobre o asánntc> e cujo despachoalfandegárlo seja efetivado até ,31
,de, janeiro de 1974.
Rio de tia/01111,5 (GB) . , 19 de fevereiro de 1973'. -- :Elenedicto. Pgitséca'
Moreira, Diretor. -- Francisco .cle Assis Mal tens Costa, Chefe 4,t) Depar, taPr etit,o-.Qe tal d
•
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