.A. o- 1.
•
,

:•

"

•
ANO. XV- - N7 45
..

tECMTOHRIP' 44231

'PARTE.

D'.E 10. PE JONt
A PÉ' 1959'

IYAITrikt, FEDERAL

QUARTA-PDIRA, ,pE MMIÇÓ liii 1974 ¡ •

dós com di rtigo 78, 1414 III da Let
Z(INSELHO : NACIONAL
: no 1.711, de 28 , , de outubro- de 1962,
,
' • DE fvf;$40474.S
•
:Raimundo- Vieira dos Santos, ,no can-.
Lgo) ,de Operário Rural„ nivel 6, (.1-ti
-ROICÉARIA DE: 19. DE,,FEVEREIRO.
.!-Quacira, de Pessoal: - Parte Espedial,
DE, 1978
de Institut() Nacional de Pesquas
is cla
N° 28 -- Aposentar, de acordo com Amagôidia. - Mauricio littatos
b . .;Posigeiitã dõConselhô Neeiorkm, Lei ri° 4,.,533, de 8- cio dezembro de 1964,
de PesquiSas usando da atrilMição. e tendo em vista o que conste do pio- os artigos 101, item 1 e 102, item L , ,to, Vice,,Presidente na exercido da

1=) R E S O-É NCIA
OA REPUBLICA

lhó ciõnferê o artigo 33,.,§

'alínea "b", da donstitu lcãe, combine,- PreSidência.

' Cesso n° 12.929-72; resolve:

INIAç:E9iNg
CE
. . ESTRADWS. DE-ft.(11).ML-

,

dição deste 69 Distrito Rodoviária Fp,

M:1:1\11STÉR142
DOS TRANSPORTES

der!-,

140 (U27 -,- 1'- pispensar o servidor Leenidas Pereira, Plitra, ihgriátVla
n° 2.147.711, pertencente ao Quadro
do Pessoal -- Parte 'Especial- 1.1 , ,clesta
1ORTAR1AS DE :22 DE
.. JANEIRO
:6-18,
sediada
na
cidade
do
Pista
,
juduo
de
Pe.ssoal
;'
Parte
Especial-1,
Auterguia,
claf unça""
og• i•at; '
sim-DE 3973'
.
•..rir risclião
dute
6° Distrito
Rodoviáo
desta Autarquia , para exercer a fun- bóio -6P , ç le ,011fe
.
,
.
4
•
,
e -cla, SeÇ',ftt : Te glTi c?,
Chele ,da :Sexto, Distrite Rodos/lã- Federal
çá•l) gmtifiéa d a gimbdo 41- 1P, de Chefe tio 'Escritório de Fiscalização, 6-6, çex
rio Poderat
1.1SO- das -atrintileoes
--- Designai? O servidor do- Setor de Oficina da Residência .., tinto)-, sediado em Araxa,„ jurisdiçãe
No 6 009
„,
4de
,confere a item VID.,. da,arlii, Gary
6-12,
sediada na cidade de Leopoldi- deste 6" Distrite Rodoviário Federal.
Mozart Alves, inetricula, Mi ma'.go•t16-, (I0 Regi-Mento da DNER. .a.pro- ia 2 , 152,
pertencente ao 'Quadro na.,, j uriSdlçao deste 60 Distrito Rodo ; R - Designar o servidor Detinides
.Vados pelo. beerete68,423„ de 26 de . ao Pessoal041,,
-- Parte filspeciat-IL dos, viarie Federal.
:;'Pereira Dutra, matrícula pi° .2 147.')fíli.
. vista o
'3nm:ca.- de .1974:„ e tendo
Autarquia para exercer a função
14° 6.022 -- Designar o servidor pertencente mil Quadro da Posso ti cerisliante. cie. ,p recesse• 11" -286 • 76á -72 - . ta
gratificada iiinpeld 10 ,-P, de Achninis, Cirno Barbosa Resende, matricula nn, , Parte Especial -11, desta Autarquia,
Ot"
„.9.'040.1¡/:e;,'
trader de Trecho ,da P.,,,siciericia 6-18, mero 1,012.894, pertencente co 'QUe.,, para exercer a função gratificada siai,
! 6;(00,
Dispensar, O- sorvi- sediada nua -cidade da Prata-, juriscli- dro do Pessoal -- Parte Permanente - -aola 64i0, ele Chefe da Seção de ,Cori,,.
• der Alves. Abreu, 'matricula, ,ção deste ,6, Distrito Rodoviário Fe- desta Autarquia, para exercer a tUri- :servaçãe :da Residência. 6-17, sediada
perteneente ao •Quacire deral.
•
. eco ,,gpitifieacia sinniolo 7-P de Chefe -em Ataxa, jurisdição deste 6 , Distrito
lio :Pessoal. Pa.r.te Especial-r1, desta
cla 'Seção de Abastecimento dá Resi- Rodoviária Federal, 14° 6,010- -- Designar o servidor ciência
`.-Autergitig, da idne go gratificada. sim:643, sediada; na cidade de LenNo G. 028 -..,- Designar o servi dor
' • liela '6 1,F; de Onde .ele Seção, Tecnica: -dose Cienil Lemes, matricula Munero peklina, jurisdição. deste 6" Distrito doce
saturnino Darbese 'da C;astrõ.
2,14.046,
pertencente
aoQuadro
do
: dó :Eacriberio Pisc)aligaçãO ,6-1
Rodoviário
Federal,
matricula
re, 2,156..,667,, pertencente
tinto) .sedlacle .na cidade, cio Pista Pessoal - Parte Eispeciái-11, des ta AuNo ,6..023 - Designar a servidor ao Quadro da Pessoal -- Parte Fine.jkirisdiçao: -deste :69 Distrito Rodovia- tarquia:„ para exercer a função grati, Dente
Silveira cio Souza, matrícula cial-14, desta Autarquia, piira eXercer
ficada ,simbole• 10,P, de Administra,.
,.pecleral,
dor de Trecho da Residência 6 ,-111, ae- rP 2.092.:358 ,perteneente ao Quadro a função gratificada sirnholb 84', de
Servidor -Analio- Al- diaala
k.
,Cla
pessoal
-- Parte Especial -1, desta Chefe do Setor de Oficina da Resi-=
na cidade (lb' Prata, jurisdição,
v,Arde Abren-, matricula .0" 2.161;957, Oeste 6" Distrito 'Rodoviário Poderei, Autarquia, para a função gratificada ciência 6,-17, sediada em Araxe,, juris.
7-F; de Chefe do Náciee da, dição deste (35' Distrito Rectoviárie 110• pertencente -ao- Quadro de pessoal:
-No ,0•,011. - -Designar e servider simboló
Policia Rodoviária Federal gg, Real- deral,
Paice.¡Especia1.-¡gi delta Autarqgia, 11, cilsio
de
Morais,
-Matricula
rinmero
•para'exerper gratificada Sim- 2,149..416j pertencente ao. Quadro •do ciência, .6-13, sediada na -cidade cie
14° 6 . 629 - Designar o servidor
Leopolclina, jurisdição deste 6 , Distri-; mitônie da .prade metteires , maweeio,,.,
Velo-. 0--P„ de Chefe dg -.Seçad. de Can-Parte Especia4-11, desta Au- to
-Rodoviária
Pederwl:t
;-• -Sergaçáo da • Residência 0 48 5 sediada. pêssowi
2:092,864, pertencente- ao Quadro
para -exercer a funçãe .grati=
.0idecle -de • Prata,- jurisdição deite tarquia;SIM-boloParte Espeeial-L;-desta
N° 0.024 - Designar e servidor ,:do Pessoal
de Chefe -da -Seficado,
'-g°- Distrito: Rocieviário Pedere?l,
çap de Abastecimente dá Residência José- Alexandre VelaSce de :OliVeira, &uttirclula:, para ,exercer a funçao ,grá,
- • X" "Ç.;, 076 Designar d servidor, Lásediaga na cidade do prata, ju- matrícula n° 2.082,642, pertencente ao .tificacia sinibolo :de Chefe da -Se,
z,are ,,lesus de Aslis, Matricula Mune- risdiçáo deste , 6°. Distrito- Reclovlaria Quadro- de Pessoal - parte Especial -1 : ,ção de Abastecimento da, Residência
desta Autarquia, para exercer g luti 6 11 sediada em A.,,raml i jurisdição
. 4
2, ,1:9825 Pertencente .ao Quadre, -Poderei..
pes, 00 g. -:,-- Parte Especial...11, desta!
ção gratificada -stm1)019 1 Q- .0; de Ad- deste' 15 Unir cio Rociovieria Federal.
1
-Dispensei:
a
servi-14°
-6,020
'Autarquia, para ex.eider a função gra, dor Luis _donas Daictiobti, ingtrienle ministrador do Trecho: da Residencia
a 030-- Designar o Patrulhei,
-tifieecia •simbolo 8-P, de -Chefe do Se6 13 sediada na cidade de -LeoPoldi- ia 14
nivel 12, Mauricio- Tolentine- dos
pertencente ao: Quadro na,
ter -de -Otiema da 'ResidênCia, -6-118 .se-' : do, 1.,013,082,
jurisdição
.cleste
-6°
Distrito.
Rodo- :iSantos, matrícula n? 2,160,.697, perkn-Ressoai parte perimMente, des4.11gdg -me :cidade do Prata, jurisdição
Pessoal = Palite 125:te ao: -QuadroAutarquia, da 'Ralação -gratificada. viário Federal,
t1esie li( Distrito -Rede:viário Federei. :ta
Designa'
14° 0,025,
o ser viciar *pecia-I-IL desta Autar quia,. pa pa :escr..
ilinciolct 6-3'.,-de Chefe da Seção Tôo- - Osmar
ÇÃo
grEtjuieàda
Di>m,1107 Deáignar o servidor Ari- ,nica
Machado'
de
Assii,
niatriettla
ee2
a
.f.e.e,
ele Escritorio de Fiscalização .6-6
,lberto Alves de -(Oliveira, matrícula -n(l-. • .(eXtinto),
sediado lie Cidade -de Leo- ,n9 1,-016,974, pertencente ao -Quadra, :de Chefe do NUeleo da Policie Rocia,
:Mero' '4.162,..P21, pertencente aci Que,- . polaina, jurisdição deste -6'9-- Distrito do Pessoal -- Parte Permanente desta. viária Federal: da Residência .6,17, se,Pessoal
,dre
f,a-rte Especial,-11;
Autarquia, para exercer a função gra, ;cil ada em Ara-xá, jurisdição USW 6"
tifteada sirnbolo 10 11 do Administra,-- oist:rito. Rodoviário Peciergi.
• 'Oeste inaarqui.,a, para exerço.); g fun- Rodoviário Yedmi.. •
:ção siinbolo 10-P„ .d
Designar Lide Jonas Beichottl, dor -de Treco da Residência , 6-18, sedor
Designar n serVi
IP . 6,03í
ininistracter do Trecho .cla Residência: ;matricula no 1.-01)3,032, pertencente (liada na cidade de ,Leepolelina,.joris-?043.., sediada na ,eidede -do Prate„
ao Quadro -do- _Pessoal parte per,, dição deste V Distrito Rodoviária Pe . Jorge Miguel da Silvá, matricule, Mimero 2,112 dj.80; pertencente ao Qua. osdicao
.
. deste 69 Distrito Itodoviárie manente, -desta Autarcluig,.para -exer.111s-PeolaY--)
;cai: a -função- -gratificada sidabold (6-P,
Federal,.
I\I° 6„OPA Designar ó • servidor duo - Pessoal Part
á figaAutarquia, :pata .exercer
- Designar o servidor de Chefe -da -Seca'a de. C.Onservação- 'da Manoel Albino Dias, Matricula Mime- desta
de AO:19,-IP;
gratificada.
nção.
cle ia 2.1.12.420 perteneente .ao- QUadro
:Xidrio• Augilsta de Sonsa, matriculanu 1:-Lesicl6ncia sediada, na -cidade
'Trecho da Residência1Leepoiclina, jurisdição deste 6 P pis- do Pessoal -- Parte- Especial-1 ,desta minietrador ',de
inere,24,02:i084, 'pertencente -ao
jurisdição
43 -ri, sediad a era Mexa, a
funçãograAutarquia, Dare.. esercer
)4re -do Pessoal - .:„1-7-árte Especial-11, trite Peddriaria PeOergl.
go Aclministra,,, deste -6° Distrito RocioMfarid- Federal.
13,021 Designar Servidor fincada aimbolo
desta ALOU:cinj a, Pará ¡exercer g fim-,
- Designar -o ¡servidet
14°
10:-P., de Ati- • José Ronorato, 'Campei, matrícula nit- dor de'Trecho- • da Residência 643, 'se- Antônio
ç'to gratfflea(la
Protásio de Paiva, matricula
•
,ciciade tia Leopoldina,
R
Ánera .2,112.4-W -pertencente aia Que- diada,
irptirriaiirador de Trecho', da esidência:

i'led.eviarici !Federal,

•
r
,

t)riz' 1-1<'''''11) AS.
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.1k/or90

•

jeliCáqs-9' , 041. 0We postal, em rever ao
, Tesoureiro go Departamento- .de teu.
,Narg_onaL Quesito co :contrai
o de perta aéreo, ent -favor #a
DÉPARTAIviFNTO DR :IMPRENSA NACIONAL
caçõ°s do
dépfíblico
4s 11pele
4".
°en(tfr
Legacia Regional' da gutpresa Breai:ánento
,Seção de
Re«,'
' leira de Correios :e Telégrafos em.
,d(tedo sara lie 12 4E) .lii lioras..
'
-roatrencin.,oest.aa,
2) Os c)rigillai$ -Paiç 'Publicação;
71 -No CdOg de- ,porte aére.O pare
-ilenielan?ente vsrtendicertos-, desserã AL:QE. R TO 'DE. ,ISIRITTO PERE IRA
localidade sido arolvida: pôr esse Mai4
4eu, ',datilograf(0dos diretamente, ,ent.,•
de. transporte, ci -Delegacia Regional
-espaçO dois,. ,ein Papel a.detineclo ,02t , d„,;,, 90 w„,,,,,,,,...„, ,u„,,,,,,,,e,,,,
õl-IZPÉL .D.4 SVEÇXO plx RarapÁçrxo
Enipresa Brasileira' de Çor(eios
.iipOrPiiinbuliadó, Medindo- 22.03 pen,-,•
NI
.FLOIRIANQ ‘GUIMARAES 'f'elerayos em RrasIlle se -obriga a
13' ..,
DE• -ALMEI,---- DA CAReRC)
-tisnetros, sein -emendas :OU ressinta ' J
- *-:completar ,o eneonitrilianiento ao -das- -que' dificultei,/ ,a sue .compreeitsdoi !!
disietdsle por- outras: silkis, isidepensiess,
-êm especial atolado' .contriverem trui i O'IÁIR-10
(4)-FI.C.I
AL
.
:
.áentente
de -aeréseinks àto, Preço.
.
•
_
" belas.
0-"Âo i - PARiltt lii
, Serão, -aricuitidaS: 00111a$ em ti-rak
IOT-84)Sa 4Milogi:t.( . C"Jt.P.rna t'a js. ça6g: T'Eol4u:
P00, ,É3 . ilievelévet, - ri ,critêrto do'..
: ,gralha em. prasilia(ita
,
-reseSpa,se o 4,l4,
11-1.N.
Orou). deatinetio a publiCação das atos da adminiatração :deeceniratix'ad
• ,reite de red.:Instai os seus geeços, no
impretet nale ofietoae Olc Depaidameatp dia Impéenaa Nationio
.2) Os; -oripiale caco amuados i's
oeso de elevação de Will ris -comer..
-elida -aéreas, mediante eviste-prOtts
'IOUblicaçãe sido serão restituldás ea;
;
Pill.P-. .
aos
-assinantes.
lilt ,-s- ,11., IA
• 41 -As l!eetamciçbee :PerOneWe•
9) -Os :paáos ,cla -assinatura .lio-:d.Crá), ser semestral. ou amuai 'se
magna, ,re.tri_OUida, nos casas cze,
4iItto OU <miado; serdo eneasnitilirttlaa;
iTiielarde sernPre .pripte-sm:41q ,t,ofg
ASSMAT(1RAS
.do méa subseqüente, O -pediste 4;
207' eeerithi à SOydo de Redeçâo, até:
:O 441.Ètó- - dld
anliségitente à,
Porte -a4rep- poderd.- ao; piensiik :se•
PARTICTULARP,1 ,.
INIVOION'ARTÕÉ,
niestral: -out
pzilSlicação.
preso- das :dast- -mataras' Pena -o Reiteriot e, Semente
00;00i.9cluestra
Cr• nn
51 -Asasstnedsiras :serão domarias -Semestre
anua
e
Sigo
litisetd,
transporte
traias:pode: por via
136, !D1.1V.:
Cr$ 10000 I Mo a • • ar••••, fi. • a. • Ihs
76;00 Ma aérea.
•0'0 Será- contratado senareclantente Ano
Exterior
Exterior
10)- ut
deverd ser' scikl,
' 074' a DeerOciq da fmiprás'a, ara-2
Wide com entecedr,3ncia de- 80 dias • dó
suleira ,cU .CeOreies e Telégrafos e/ri
0540,
xendimentoussinatáro
Oraseiri. gata Poderd se enetareyors
•
Pent.0
:aceco • Vencidos
,- :soda suepiuneos
t.stiáltént .de -0/pin/ui/UIVO* a pedklo
PORTE AÉREg
-dee-aendentementa de •ahrso1w.dv(o:
~jaz-a(ure ao D IN Neste caso P
p,ssinante dirigird ao D .1 • N • a Pe., lia usai „ or$ 17075 I 'Senteetral O's 102,00'
Anual ,. 0-1:$ 20400 11) -Para receberem pá suplentes(
:gide ,de assOtature e o pagamento de.
aos és edições ries ÕrgãOS Oficktia,,
tUdOr 750rra520n4ente, lua forma do
Nál-ERO AVULSO
.
assinantes deverão solicitei-tos rio ate'. -fteM seguinte,
da assinatura,
O
rpieço
do
natnicro
figura
na
ftlt
;sna
pdginct
de
cada
auntse
1,arce
ealõre
-,g), 4 resusse4 dc
. 12) Ou pedidos de aesiamiUirtis
servidores (levem :ser esteassanliárloS
neenatura, guiasaraccompanharia, "emPlar'
•.ele eselareelktentos quanto 4 sue',
- O Preço do exemplar atrasado será acrescido da Cr$ 0,01, se do odre -comprovante de- acua situa g0
funcional..
aicaçdo 807 4 lote acmcnte por mesmo ano, a de ,C.r$ 0,01. por esto St:', ate anos anteriores.

0 expediente tecd repartiçOes,
Wúblices, destánado c PUt1ioaça0;
ead recebido. na Seção dá ,Çosn3,04-

E,,,,P(K7301:ril.ENTEL

f.i,,Vo fti wa.•

1,012400; pertencente "ao Quadro jurisdição deste ' 09 Distrito- Rodoviário- desta Autarquia, para exercer a fun- temente ao. Quadre 'do Pessoal ..--;
ção gratifica-da. símbolo 7-2',. de Chefe Parte Especia1,14, desta Autarquia,.
do PeSsoal. - Parte Permanente, des- Federal.
.
exercer a função gratificada slin." ta Atitarhula, para exercer a função
1,T° 6..027 -- Designar o servidor Jo- dá Seção de Abastecimento da Resi- 'para
gratificada símbolo 1.00, cie Adro:rãs- sé Tpgsar, matricula a' 1.-012,678.,. •,,,r- dência 6-16, sediada em Rio Casca ju- Isolo ii).F de Administrader de rrecha
N.0
.
tradór de Trecho da Residência 6-P-, tancente ao Quadro de Pe.ssoal - Par- risdição deste 6" Distrito Rodovario , da Residéncia 6.40 sediada em
l easca„turisdição Acate P.' Distr.-Re rai . ... -, ,
Sediada ein Arexá, Jurisdiçãe deste 6° te Permanente -desta Autarquia, pa- Federal.
Distrito Rodoviário Federal!.
ra. ekercer a função-gratificada simbo- FP -6,043 - Designar o Patrulhe:iro Icloviario Federai. - Minore Doira irt.
• .
• . :N° 6:032 Designar d servidor lo 8.2'; de Chefe do Setor de Oficina. nível 13, José Fiorentino Miranda Mo, Engenheiro Chefe .do V DEP,
Residência 6-14, sediada na cicie-la matricula n° 2.092.169, pertencente ao PORTARIA DE 25 ng .3..N.N.4-go
Alvara Alineld.a e Silva, matricula máQuadro de Pessoal ;- parte Especnal-1,
Mero 2.241.678, pertencente áo Qua- de Caratinga, jirrisclição deste (5"
.
D; 1973
.
desta Atilar-guia, para exercer e
do: Ao pessom Parte Especial-II, trito Rodoviário- Federal,.
.
OChefe
do
Sexto
DiStrito
Rocieviá:,
„: ,
cão
gratificada
shnbolo7.2',
de
Chefe
desta, Atitartillia, para exercer a' fun.
- Designar o- servidor Joçãxu : gratificada sfinbolo o-p, de Ati- sé Pereira. Gurgel matricula número do- Núcleo de Policia Rodoviária Pe- ;rio pecieral, no uso dás atribuições vreu.'
ininistrg0p, de Treeho da Residncia 1,01am2, pertencente ao Quadro slo cloral da Residência 646 secilda ,art: libe confere o item VIU do- artigo 'PIO,. ..'
11:, sediada era Araxa„inrisdição Pessoal --- Parte Permanente deSta Rio--Cascao jurisdição deste Distrito I do Regimento do DNPIR 4 prendP- Pe4.
lo Decreto ri° -66,4-23, de 21-dê realço
• deste 6 Diatrito Rodoviário Federal, Autarquia, para exercer a função gra- Rodoviário Pederal,
N" 6.044 - Designar o servidor 'Or- de 1971 e tendo em MIStâ; o constante
NP 6,031
- Disriensar -o servidor tificada símbolo 10-..F. de Administra- lando'
Pereira 'da Silva, maticula nú- do processo número 251..-333n3 -- V - ..
ir.Q111».Z. matricula 1.009.511, dor de Trecho da Residência 6-11, se- mero- 2..158.
..690, pertencente go- Que-' DRIC, resolve.:
..
., .1.
pertencente ao-Quadro do Pessoal -- diada na cidade -de Daratinga, ;jurisdi- dro
pessoal Parte Especial:11,
N° 6., 048 - Dispensar o ÊerikiC100t;:...
Parte Permanente desta. Antarinlo. ção deste -d o Distrito Rodoviário , 1 e- destadeAutarquia,
exercer
a
fuápara
clicies
Fenseca,
-matricula
n"
2..032Áitid,
.
ela Rincão •gratificada sim-belo G.F,.
çao gratificada smalsolo 6-2', de Chefe pertencente ao . Quadro de pessoal: -,,u,
ele Chefe da Seção Técnica do
-6.020 - Designar o servidor An- -do
setor- -de Oficina -ela, Residência -Parte Especia.14 desta Aularciiira, 0. , ' . :
• :Critério de Fiscalização-64 (mffinta):' tónio Augusto- tia Malta, matricula ir 6-16,
em -Rio Casca, juriadieãO função- gratifibada sina-isolo 1 .1 .,P, ..r.le- .
:Sediado na cidade cie Caratinga, ju00!). ..,174 pertencente ao Quadre de deste sechada
ff" Distrito Rodoviário Federai. 'Secretário ao seviço ,rje C";thras, deste.
risdição. deste 6° Distrito Rodoviário Pessoal - Parte Permanente -desta.
,'
5" 6.045 - Designar o servidor óris, l, 6° Distrito Rodoviário Federal. • pederal.
Autarquia para exercer a função gra- tides
R,Odrigl.teS 'Comes mti
aetria
1 No :6,049 -- DeSignar o Serviclor-Pan,
tificada sirooto 10.n de Administra- mero
- Designar o- se-rvidal Thonaa'z
2.147.502, pertencente ao Quase- Ilo António .'Wertier., matricula número,.
• rni:ni, matricula n" 1.3)00 :017, port-en dor de Trecho da nesidencia 6-11, se- ara cio
Pessoal - Parte Especai...J-1 '2.147,435, pertencente ao Qijaidio ,de
ao Quadro do Pessoal - Parte PE,sr-. -chada na -cidade de Caratinga juris- desta Autarquia,
para. exercer a Lm- Pessoal -- Parte Especial-á:1 desta, ARÁ • '
marte.rite desta . Autarquia -para exer-: dição deste 6" Distrito RodoVlálo Fe- cao gratificada .simbolo
1 0 . 3)', de Ad- tarquia, latrra exercer a função grati.. .'.:
:decai.
-cor a função gratificada simbolo-6
. •
ministrador ele Trecho de Residencia ficada, sua-bolo 11.-.P de Secretarie âtO . '• ,
de Chefe da Seção. de Donservaçãe..cia No 6-.010 - Designar -o serdaot .João. 6-19, sediada em Rio ,Casca, jurisdição Serviço- de abras deSte -55 Dislarito:-.- .
ResiciênCia 6-14, sediada na cidade de: -Carvalho, Matricula n" 1.0'12.665, per- deste -6° Distrito Rodoviário Fadrvai, doviário Federal, - rlicaord Dutra 111--:'
Caratinga, jusdição deste, 6° Distrito tencente- ao Quadro- do Pessoal. - Par- No 6..018 - Designar e- servidor Jo- lho; Eng. Chefe d6 (3" •DRT,
• RocloViário Federal..
to .Permanento deata .Ari:tarquis, .para sé I,opes da Silva., matricula número
\ 0.015
Designar o servidor exercer a função- gratificada. símbolo 2.138.184, pertencente ao (4uadro cie
10.2' cia Administrador de Trecho da Pessoal - Parte Dispecial-rf desta Au16.° 'Distrito , Róçjbviárie
Prankin Crisóstomo das Santos,
tricula, n° 1.012.258i pertencente ao Residência 644, adiada ria cidade de tarquia, para eXercer a função gratifif adetà1
Quadro do- Possoal-Parte Permanente Curatinga. jurisdição -deste d o Distri,. cada simbola 10-2', de Administrador
PORTARIA DE 10 DX. JANEIRO:
-desta Autarquia para ex,eir-ev' a, íon, to Rodoviário Federal
de Trecho da Residência 6-16 cada. .
DE 1873-.
c-a-o gratificada :Êmbolo 7...1; de
N° 0:641 - Designar O servidor Pai- da em Rio -Casca, jurisdição deste 6'
.
'Xe da Seção -de Abastecimento da Re- mundo José Alves, Matricula numero Distrito Rodoviário Federal-,
O
Engenheiro-Chefe
do
16-..
Distri-,.
:
sidericia 6-14, sediada na cidade de 2136.478, pertencente as Quadro do- No 9.047 - 1 - Dispensar 'o servidor to Rodoviário Pederal, usando
daü
.-,
Caratinga
dsdição deste 6 0 Distrito Ressoai - ParteEspecial-II, desta Au- José do Amarai, matricula. número
que lhe confere o artigo: '..`,
Rocieviario Federai.
tarquia, para -exercer a função grati- 2,156.612, pertencente ao -Quadro do aiçribuiçeies
116, Item Irri-r, do Reg,Irnento de DO
IsT° 6.036 - Designar o wrviclor IhtL ficada símbolo 7-2', de Chefe da Seção Pessoal -- Parte Especial-1i, desta Au- partamento Nacional de Estradas (de. •
'
Capelia, Matricida: na 1,f1.110-, Adininistrativa da Residência ,6-16, tarquia, da- função gratificada sime;)- Rodagem, aprovado pelo . Decreto: ni'i,
sediada- em Rui ,t,asca, jurisdição deste lo 7-0, cie Chefe da Seção Acloi lnish-l- mero 65.422,. de 24 de rogrçO-de-1971; -!.;
" pertencente ao. Quadro -do-Pessoal
'
essoal
Parte Permanente desta Airtarqma, 6' Distrito Rodoviária Federal.
tiva. da Residência 6 , 16 sediada em - resolVe .
,
.
• para exercer a função gratificada aros-.
d^.012 --Designar o servidor Vai- Rio Casca, jurisdição- deste 6° Distrito
n. 16.0d7 ----- DISINillSp4, o .5e.i'Viclig
bola 7.1P, de Chefe
- do Núcleo da Poli cleVino ConçalVes Paia, matricula nu- Rodo-viário Federai.
José Locks, matricula 21. 0 2:.120:,658.: '.,
ala Rodowaria Vedora' da Restdencut mero 2,.:156-.630; pertencente ao QugDesignar o servidor josé do do Quadro de Pessoal desta Autax. ,i
• 644,- sediada na'
PessoalParte Especial-H, Amaral, matricula no g..104.6:12, per- q'tila, da . Purição Qratificada,:sinabOdr
dre
'
1t°

•
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' Unido cl
:14
-cl-O Biologia e •clo ,Qiadio
nome do INCRA-, firmar Ctaneello ' do Instituto de C iêntiaS
Par- Peesoal --Parte Permanente - da
'Quadro Unice de Pe.sseal
com a .Caixa Econômica Federal, filial ' do
,Fecleral do Pararia,, r
da 'Paraíba, visando a concessão de te Permanente- --Iin,veeeleacle "Onlversiclade
nr.eie•çado. pelo De- aprovado pelo Decreto numero' 84:82
d al,
Pe,m.
emp r6siiios sob consignação 001 fo- ;F ederal o
uera . 60.882-bs, 'em vaga de 1967, em va,ç'a, classificada pelo
nm
lha de pagametno, aos servidores do ereto
mesmo Decreto, - 4tgapyr
INCRA lotados naquele Estado, -- eleesiticsada pelo sueemo Doerem,
'Rei
- tor
.e.e.e/do com Mütler
Jos? Frwicisca de ~ira ,Curaleawil,
N' 9.585 -- Nemear
da bei numero PORTARIAS DE 19 DE-FEVIERNIR0
o atrigo 12, item
DE 1.913
7,711, cle- 28- de outubro -de 1952e -em
virtude de habilitação em encimo , O, Reitor niversidade
Federai .
da
U
Público de pretas e títulos, Lubomir cio Paraná, tisnada
1
c
nua
Antonio Fieinslei Punia, para 02<fr.... lhe- confere 'o artigode15,atribuiçoes
da Lei ninne
cor em caráter efetivo, o cargo cie rt.) 6,539, de 27 de novembro :do ,1160,Professor -Assisiente E0-303,20,: .do resolve:
de Pessoal na Universidade Federal Departamento de Composição Arquie
N° 9:612 - Nomear de acordo cem
trUIVE PS IDADE
tetóruca da Faculdade .de Engeoharta
• de Pará.
,da Lei nume- •
o artigo 12, item
• ,do Quadro Unice de Pessoal' - ro
FED:HAL FUN RIENSt
de 23 de outubro de 1952,
. Be acorda dom autorliação
Parte Permanente— da Universida- 'em1.711',
virtude de habilitação em Cem,constaz.,e da Exposição de de Federal do Paraná, aprovado pelo curso
PORTARIA DE 7: DE FEVEREIRO
Público de provas e titutoe„
Decreto número , -69.882i-67, em Vaga Adir "Rachid,
Motivos 11.' 117,, cie 3 de favereire
- Dlif 1973
para exercer em -caráter
publicada no Diário Oficial da classificada pelo •inesmo , Decreto, - efetivo, o. pargo
de PrOfOSSOT
Reitor em -exercida da D:.niverd- 1972;
Mdaefir Munkm gticler„ Reitor.
União,
de
21.
subsequente:.
tente 'EC-503,20 do, Departamento de
dade Federal Fluniinensee pó mão de,
DE
FEVEREIRO
PORTARIAS
DE
14.
Em:Metade
de Medicina
Medicina da
suas- atribuições legais e estatutárias,: N.'6, -e-Nomear, em virtude de beDE 1973
e de Quadro Cnica ,de -Pessoal' tendo em Vista •Ci ,que Consta da Pró- oilitação mi. concurso publice, nos
te-r07.0S dos í'rtigos 12, itern , II e 13,
Osso 11.° 2,18(1-78, resolve;
D' Reitor da, Universidade Federal Parte Permanente , e- .cia Universidade
da Lei o.' 711., de 28 de outubro do Paraná, usando de atribuições que Federai do Paraná, anrovado pelo r
Aposentar, nos 'termos 't.te.
número 6,0„882-67, em. vaga,
• 1:862'
1952 Sandra 'de Nazaré . Santiago
confere o artigo 15 ,cla Lei núme- Decrete
classificada pelo 'mesmo Decreto,.
dos glits, n.° I61,-.1tem 11 e 102, 'Item Morais ,par.l. c, cargo de PrOTOSSOD0. lhe
ro
5-539e
de
27
de
novembro
de
1138,
:U ci Drbeheig. COnstituelonal ne • 1, CIO 'Itinino Pre-Primário e Primário, resolve:
Notnear cle acordo- ema
,de 17 de outubro de 1969; Alvint Fer- código810.5
do Quadro Unice
,. ,t4
O ,artigo 12, itemDe da Lei nietnee
Cai_ ue P.esscial
reira, , matrici.ila á.° 1.159.884, nona
Universidade Federal o N°9.597 - Nomear de, acordo com. eu 1..7% .cle 28 de ontubro ,de 1952,,
atrigo- 12; itern II, da Lei- Mimpro
gode Mostra de Obras - P. i
do Pará'.
'Vil:bade -de habilitação , era Con.e.
1.7E, ,cle 28' de otittibro de 1952; em' em
12e4, ,do. 'QUadro 'Unice do Pessoal
cursa PUblica proVas ,e titules,
7
-Aposentar,
nos
-termos
dos
N."
.
virtude
de habilitação -mil Concurso Floravente
desta, Universidade, a partir de 25 de
Efiacomol, Para exercer e 178, item '171. Público ,cle provas e tilados, floseina• pilho do 1972, .- Jóaquinv Oardoso, artigos 176, fiem
cumulativamente com adargo de Prodg Lei h.' 1.711.de '28 de outubro de ri
de Paula, para exercer fessor
14
. .9,t0P, Reitor ein Exercieio.
,de Ensina 1Viedlo '00 . 'Colega
1952, combinados com o . 'art. 192, cumulativamente :coai o cargo de Pró-. Estadual
Anierica, -erri.caráter efetivo;
letra li, 'cia Emenda ,n,"
fe-ssor Secundário, Bilhbolo M.M. 4', o cargo de
em
Pllefesser , Assiatento noVERSE FEDEM
'outubro de 1969, 'direi 24, latada mo, 'Colégio Élataclual :503..204 do Departamento
-prol-mi-Sa l a
de •ZooliiVlan,oet Denio de Oliveira. Matricula Tiradentes, dm caráter efetivo, o em- gia do Instituto .de ,Biologia
DO ,DEARÁ
e '00.
1.988 824 Servente, código' gá de Professor .Assistente Be- UI? 20; Qoadre Unica .cle Pessoal ' , Parte
n
e
PORTARIA DE 9 DE :FEVEREIRO OL.1045, do -Quadro , de pessoal da do Departamento de Anatomia de
,
Fe-e
Permanente
da
Univ,ersidade
DE 1973
Universidade Federal cio Pará,. - Instituto ele Biologia, e .cto 'Quadro' ,deral do Paraná', aprovado Pele} De-'
da. Costa 'Chaves Unice de Pessoal - Parte 'Perma- ereto. ,núméro 60.882-6E; ,ein- Vaga
o Reitor. dne Universidade Federal Prol, Dr. AlOysio
nente —da Universidade Federal -cio classificada pele mesmo Decrete:,
do 'pearae no; uso de suas atribuições = Reitor.
Paraná, aprovado pelo Decrete in:r•-.
ilegais e estatutáriga, resolve:
19
DE
FEVEREIRO
ATO DE
moro' '611. em, vaga classificada
.•-• Nomear da acorda dera
DE
1978.,
pela mesma Decreto:,
o artige 12 Oen). 11,, cia Lei: núme,ApoSentar, 'de acordo
N.°'
ro,
1.711,.
da
28' de ciutubrq do 1952;
,e
178',
cern oS artigos 76 3 itein
O' Reitor da eniVersidecie , Federai
N"e9,.59a, - Nomear de acorda Oom
•da Lel n•° L7tt de 28.M52, no Pará, no 40. de suas atribuiçõee o artigo 12, item II, da Lei numero em virtude do habilitação em, ,Con:itera
'Público.- çlp preVaS e títulos,
Marina deadino, de OliVeira, Tra- :egais- e .es'c
ieitárlas, reselve;
1;711, de 28 de outubro de, 1952; ,em cursa
Olival Ronald Loitáo, Pará .c.xereer:'
ballytdor, eiN,e) 1, do Quadro Cnica 'Conceder exeneração. a Maria He- virtude da tia.biliteçãO . .ene 'Concurso. em
'caráter
ofetive, ,O cargo de
de PesSoal, desta Universidade, letado
Pública de provas , liitillos, Milton sor Assistente-E
O-508,20,, de lkoNtta,-- es, Matricula nú - 'Carneiro
ta Reitoria.
Prof. Waltev .de lena ,Seixae SIM 6
paa
exerecer
'uni/mero 1,094.07, da cargo . de 'Oficial latirei/lente com a .cargo' de 'Módico Menta de, 'Medicina dá 'Faculdade
Reitor,
IITOÜN Ontidio
Medicina
à
AF
2.91.12A
de,
'Quadro
de' Pes-'
.codigo
oe Administraçãoe
do Hospital do ,Clitilcae dessa Uni- soai' -- Parte Permanentetinicci
•ORTARIAs 'DE 13 DE' FEVEREIRO do' , Quadro :única de Pessoal -da
- de; IÉJ-nF,
versidade,
em
caráter
:efetive,
O
cargo.
DE . 1973
versidadé federal do Pará, nos ter- de Professor Adjunta DC-502,22; do Versidade Federal da Paraná, aprovado pelo Decrete, ,mánleo.
Item 1, da Dei nú- Dàpertarnenta .de Parasitelegia
• Reiter da 'UniVersidade Federal' nos. do, a'.
za de outubro , ,de, 1952, Instituto cio Biologia e do , Quadro -ein vaga Claselficada pela reeSine Do=
. 1.711;
4e, Coará, no uso de suas atribuições mero
de 1.978, Cínico de PeSSoa.1,'Parte pernia-- 'creta,- - Flui cites Métele,
v
• .partit de 20' .cle feereiro,
legais e•estatutárias, tesolVe. • •
Costa 'Chaves pente da Universidade Federal 'da 'Reitor.
- Pref. Dr. Aio piso
Nifi.,59,pOsentar,de acorde doai,
Reitor,
Paraná, .aproVade, pela Decreto nu-, 2..ÕIR,TAfgAs.p g '. 20 DEErt;El.A0..
f0
. 0 g artigos' 17C Item III o 178; item
mero 60,882,.:72, ,em váta, decorrente
1 . 97:3' •
da . Lei tl.7i, de, :281.10,.52,
da aposentadoria de Pie Taberda.
Reitor ,Cla ÚniVersidade Federal
Paulo ejos‘' ,Raulitio da NaSeimento,
VERS IDADE
do Paraná, Usando.deettribiliçõeS,03Éscritur4ria, nível 10 E d o Quedro
-.
•
111e
confere' -0 artigo 15 da bei W.tin&
N
omear
de
acordo
.
.com.
D
ERAL
D
a
PARA
NÁ
Única de' desta Universidade,
c?- atrigo' 12, -item II,, :da . Lel número re 5.539, de 27 . de 110venibro do 190,
lotado. na. Reitoria,
PORTARIAS DE 12 DR FEVEREIRO; •1.7,0, .cle 28 ,da outubro' de- 1952; em iesolve:
DE 1918
:virtude de :habilitação ei 1 Conctui,se,
EI 9e924 Nomeei dá' acordo ,cdhi
N° i60 Aposentar, cie adoido , com
de provas :e titules David o. artigo 12:, bicas II, da, Lel nume,.
OS . ,artigos , 17.6 item lii e 178-, item
D' Reitor da :Universidade Federai Público
IR, da Lei n...° 1.71!‘, de 28,10_52, do' Paraná, usando de atribuições doe, 3ansen Sà,, para exercer em•ce, co '1:711, de 23 Ae ,autubre de 1952,
,Jese, Elpidlo Perote de Araujo, Pin, lhe confere o , artigo 15 da Lei nume-. ratei' efetiva 'e carga de Professei' oro virtude de llabilita;eão em Coatór,. niVél 9,R do 'Quadro , 'Único 'de te 5-.539, de 27 de novembro cie 1968,, Assiatente E0 e 503.20, ,clo, Departa- cru Público de, provas e •títulos,.
mento de Anatomia 'ela Instituto de Lívia Antonio Guitn, Para ,exercer em
É.0SSOal desta Universidade, lotada reselve:
Biologia o :do :Quadro. Unice 'de 'Pes- caráter efetivo, o dardo, de Professor
Wa Reitoria,
Nomear de acordo' tern soal - Parte Permanente cia Uni- Adjunto E0-502_22, do DepartameritO
'9.590
N,' 61 - Aposentar, de acordo com! O artigo: 12, item II, da Lei número, versidade Federal do Paraná, aproe de Toco-Ginecologia da Vacuidade dá,
artigoa, 196, Item 117 e 178; :item 1:7,11,
28 -de ,emliiibro 'dó 1952, em, vada pelo Decreto . nurilero 450.882-'67; Medicina' •e do Quadra Unice 'cio Pc&.
RI, da Lei. •.'7.1.1, de 28,10..52, virtude da 'hainlitaaão , em Concurso :em. vaga elassificadei pelo mesmo De-. soai - Parte Permanente 'dá Urilver,
provas e titclios„Iose
creta; - Aigacyr Munhoz 211ticier; Rei- siclade Eederal 'do Paraná, aprovado:
José Lopes da Silva., Motorista, piv.cl Pubiice,
da Quadra rnico de Pessoal, 'mete Palma Sancholiene,, para _exore tor.
pelo Decreto' Munem • 60-.882 ., 57, era'
,
deste, 'Universidade, lotado ha Reno cem' em' caráter efetive a cargo cie
vaga decorrente cla classificaçãe em rra. - Prof Walter .cle Moura ,Cair- Professor ASsietente EC-303,20 1, 'do PORTARIA DE 16, DE zrEwRIPAR.o. n outro cargo de
Leão do Isaat-•
,Departamento de -Competição
,00 073
-tos ,5ounis.
Reitor..
tetenlea„ da 'Faculdade de Engenha.• 9.1325
N.7-mear de acorde dein
' ria e da Quadro Vinco -de PesSoat - • O Reitor da Universidade Federal
Parte Permanente Oiniversida- do Paraná, usando de atribuições que ci .arrige 12, item da Lei' núme"NIVERSIDADE
FEDERAL
ro
1.711,
de
28
de outubro . de 1952;
lhe
confere
o
artigo
15
da
Lei
núme_
de Federal do Paraná, aprovada pelo
1,5ecreto número. 60.-882-67,. dm vaga ro' 5.636, de 27: de novembro de 1968, em virtude de habilitação em ConDO PARA
curso
Palanca
de
provas e Manos,
reserve:
classificada pela mesmo Decreto,
Evilasio • Eacklack, para .exercer .ena
ATOS DE 15 DE FEVEREIRO
N"
9.583:
Nomear
de
acordo
com
N°
9.004
Nomear
de
acordo
cern
efetivo, o cargo de Prolessor DE 1973
o atrigo 12, item da Lei número, • artigo 12, item II, da. Lei nume- caráter
Assistente DO-503..20, cio DepartamenO Reitor da Universidade Federal 1..711, de 28 de outubro de 195% em ra '1.711, de 28' de outubro' -de 1952, to cio Estruturas ela Facilidade de Eme
do para, np uee ,cle suas atribtiições virtude de habilitação em Coneurse, em virtude de hobilitação em Con- genharia e da Quadro Unice de Pes,
Publico de proVas e títulos, Maria curso Publico de provas e titules,
legais e .estaretárias, resolve;
- Parte Pernigne.nte -• da UniDerothea Barbosa, para exercer Ayrten Coza r Pereira, para exercer soai
eersiciade Federal do' Paraná, apreVae
Iiernar sein efeito, a pe.. ;cumulativamente com o Pargo mu cumulativamente com, o cargo cio ele
pelo
Decreto numero 611.882-67, em
cüd da irgeressacla, e Ato ti," 189-72, ,Comissão, símbolo 5-C, de Asseseor Professor de Ensino Médio, nivel `A,
desemeada . pelo mesmo Deque nomeia láZiEtLmpia II00-Peir0 do Especial de ,Segurança e Informações do Colégio . Estadual Pedro afieeecin, creto.
Amaral pa.re o .carge de •Professera' ida ReCeita, em' 'caráter efetivo, o, em caráter efetivo, o cargo de Pio- • 'te. •
da Ensine P ee-Primárie Fi'imán io cargo de Professor Adjunta t5C -502 22. fesser Ass istente E0-503.20, ,do De• 9.620 -- Nomear de acorde cem.
código RO . b3.4„11 do 'Quadro 7117iC0 .do: Departamento de Biblioteconomia partamento de Fisiologia de Instituto o artigo 12, itera Ii, da Lei rituil

-publicada na Eoletini , do
INCRA, - José 'Francisco de Moura
Cavalcanti.
N° 338 • - Delegar competência a
Alexandre da gosta Rodrigues, Coordenador Regional da 'COordenadorle.
Regional do Nordeste-CR-03, para, em.

.L.
M N aT E. R .0 DA EDU CAÇ.J,
E CULTU RA

,

.
7
0.1áál, tb-feka
ro 1311; f1 28 dà oirixibrO de 1552,
em 'virtude -de. habilitação - em Cosi• ,curso, Publica, ao provas e titules,.
Odesxir 'Multei',- para . exercer em caráter efetiVo, e cargo de Professor
Assistente 210-503.20 do Departamen- ,0 de Estruturas da Faculdade de
Engenharia e da Quadre Unice de
-Parte Permanente Peásoal
;Universidade Federal -do Paraná,
'aprovada pela Decrete número .69882
;de 1067, em vaga decorrente da ialearnento de Berallni
• • Voloscheri.
Nomear -de acordo com
O artigo 12, dom 1I; da Lei. numera- 1..741 de 23 de -outubro . de 1552,
em 'virtude de habilitação em :Gen:eu/to 'Publico.' de.. provas -e titinos,
Fernanda Coelha cie Almeida Pois,
.para -exercer currudatiVamente com o
.ea'rgo- de Engenheiro do Departamon,
ta de -Obraa, dá Prefeitura Municipal
-de Curitiba, em :caráter efetiva 'o'
carga de Professor Assistente. -E0.502.:20,,da Departamento aQ. Eidrotec:-Moa e.Saneainenta da Facilidade de
'Engenharia e do Quadro Unica de
da
,Parte Permanente
...Pessoal
Universidade -Federal .610'
aprovada pela Decreto numero 68.882
^de 1967; ,ein Vagá -classificada pela
mesmo Decreta.
-1\1" 0.628 Nomear de adoude com
t- artigo: 12,-item, 11,, da Lei. nume- TO, . 1;.711,-:db '28 de outubro -de', 1952,
-enr- 'virtude de habilitação em lbon,
,curso , Publiea de , provas o titules.
Denteiries Lembres,. para -exercer
Cumulativamente com. o 'carga 'ele
• Engenheiro da Companhia Paraneen-se .de Energia Elétrica - COPELA.
.erp. 'Caráter: efetiva . o :carga do Pro,
fesSer Assistente ' ,010 . -593:26; do Ee9artaingnto de nieírótéenie,a e Sanes.' Mente da Oaculdacle 0.é Engenharia -e
-fio. 'Quadre Unica de- Pessoal -,-- Parte
Permanente - da -Universidade Fedela!, da Paraná, aprovada pela Decreto -numera, -6I.882,87; , em vaga
classificada pelo: .-mesmo- Decreto.
• •
Nomear •acordo 'com
.:43:artigo .12,- item II, da Lei-Munefin de , " 28 , dre, outubro ^dei 1952,
• 'ein: Virtude ele . 11abilitaçãO em Concurso Público ele provas e Mulas,
Irene da Silva, para -exercer ennialar.
.tiva,reante. 'COrn. a -cargo. do Professor
Secundário, Simhala -31/1..1V1. 4,
Colégio ;Estadual Nilson: -Baptista' Ribas,
Mn -matei' eletivo, o cargo de Professor Assistente Ed.:508.20'i- do Depar tamento. de -Anato-Ma- -de- Instituto- -de
BiolOgia e.do 'Quadro Unice) de Pessoal
Parto Permanente -- da Universidade Federal da Pararia, aproVado
polo Decreta numero ,60.:882-67; em
vaga classificada .pela Mesma- De-) Creta,
9.030. - No111~ de acorde : com
o amuo. 12„ item II,' ,da, Lei nume' na 1.751, de 28 de outubro de 1952,
.em Virtude de . habilitação, em Coacurso Pública de . provas -e titules,
Edna Alves de 'Souza., • para exercer
cumulativamente com o cargo de Professor ,dê Ensina Médio; nível. 24 do
,Colégio ,Estadual "Pedro Macedo",
.em caráter -efetivo, e carga de Pre-.
fossar. Assistente 030-503.20, do Departamento de Fisiologia do Distitui...)
.de Biologia e elo Quadro único de
Pessoal - Parte Permanente -da
Universidade ' Federai do -Paraná,
-- wprovgle pelo, Decreto número .60,882
-de 1967, em 'vaga :classificada pelo
mesma- Decreta.
N", kW. - Nomear de acordo 'com
o. .artlgo 12, item II, cla Lei nume' re- 1.11h, de 28 de outubro- do 1952,
,em Virtude de habilitação em Concurso- Público . de provas, títulos,
Antonio. Osny Preuss, para exercer
-enr ,carater efetivo; a cargo- de Professor Adjunto!S0-502,20. da Deparia--•
Menta dê- Cirurgia da, Faculdade -de'
Meelleing e ele , Quadro Unica -de Péssoai' - parte Permanente- - Unial do Paraprá, apto. versidaele Feder
liado Pelo Decreto inániero 60.'882-67,
Vaga,..decorrente
-da, classificação
eia
outro cargo de Gestão Pereira ela
Mg.acyr
Reitor.:

,OMMO-

- -•

(Sé9:50-

Pate.

:Marco de 191-3

751

41/1

PORTARIA DE 21 PE runrnamo .atribuições legais .e otatutárie.a; re- da Departamento de Pessoal
Alves 1""0
Universidade. DE 1973
,solve:
'seca - Reitor.
O Reitor da Universidade Federal
21" 91 -4 Designar . O Professor Ante.
do Paraná, usando de atribuições que nor Parolo°, Dias, 1.251, ocupante do
URNERSMAGE FEDERAL
lhe confere o artigo. 15 da Lei núme- carga de Médico, 1-rara substituir a Di-;
ro 5.530, de 27 de novembro de 1168; retoca do CRUTAO desta ,U-niveisida-'
'RURAL
DE PERO/MUCO
regolve:
de, nas .faltas e impedimentos da
PORTARIA
DE 9 DE .FEVEREíRO
•
N" 9.032 - Nomear de acordo com
DE 1973
o artigo 12 item II, da Lei Mune- •
NT, 02 - Nomear Biela Gurgel GuerTO 1.711, de 28 de outubro de 1152,
O
Reitor
da
Universidade 'Federa
em virtude- de habilitação em Con- ra, 754, Escriturário, nível ,pars, Rurd de Pernambuco, no' uso de sua
curso Publico fie provas e iltulos, exercer o cargo em comissão cle Dire- atribuições legais, resolve:
;José Rodolfo de Lacerda, para mer- ter da Divisão cie SIdeção e Aperte:1- N° 12 - Homologar O pedido de discar em caráter efetiva a L.argo de i çoarnento. simbolo 6-0, do Derarta, pensa na gOrm£4 da petição inicial, do
Professor Assistente EC-503.20, do mento de Pessoal desta Univerádade: servidor Carlos Antonio Giledes
Departamento de Estruturas da Fa,Medeiros, ocupante da categoria de
.culdade de Engenharia e do Ouadro
N- 03 --Nomear Joao Medeiros Net,: emprego de Auxiliar ele Adninustraçao
:Gole° de Pessoal - Parte Permanen- to 890, Escriturária, nível 10-13, Par a da Tabela de Pessoal Temporário deste - .da Ilniversidade Federal do Pa- exercer o cargo em comissão de Dite- ta Universidade, a partir de'31 de deraná, aprovadq pelo 'Derreto número ter da Divisão de Legislação e Castro- zembro
1912, - Prol, Muriti) gat438.882,-61, em,. vaga classificada pelo ' le de Cargos e Empregos,. sinaboIo G-C, :Oda Últhreitt I, Vice-Reitor.
mesmo Decreto. --- iliyacyr Munhoz
Reitor.
PORTARIA DE 22 DE FEVEREIRO
.7.1`31C) Q:Q TRABALHO
'P111 1913
0 Reitor -da- Universidade Federal
t`'-':irR.E.--;VIDENCLA $006
.do- Paraná, 'usando de atribuições ..cnie
lhe confere o artigo 15 da Lei número 5.539; de 27 de novembro de 1968,,
por' .l80 dias, dos seguintes econornis-:
-CDNSIEtED RÉGIGN-AL
resolve:
tas:
ECO31011111STAS
, Qa
IV' 9.644 - Dencedet Exoneração -de
Processos.:'
acordo :COTAVO artigo 75, item 1, da Lei,
K,OFISSIOVAIS
IM'? 494
Lui'á José . Redrigues
número , de 28 ed outubro' de
Carteira -1r 172.
, 1952, 'a partir -de 20 -de fevereiro ,do.
1.P' Região
-,corrente ano, - a Serráramos 'da Apa581: - Alvaro Pares cla SirvaRESOLUÇAD N 9 5, DE 22 DE
recida Mendea Buena :matricula nuCar teira Ar, 171-,
.1073.
-2*EVEREFRO
Mero 2.424,123, dê carge ele Escrito,
sério,, Código AP-202.10LE, da. FaINJ`, 589 , - 'Fernando Alvos Lemes O .Conselho Regional de Economistas
'Quadro
.
culdade 'de Medicina e
Prolissiortale da 11" Região; na use de Carteira -n" 170-;
Unica de Pessoal - Parte Permanen- suas ati liso iodes- lega is e regulamenta,N" 591 - ase Bustáquio Ferreira
te_ da Universidade Federai clo Pa- res, consta-cites 'da- Lei -ri , 1..411, .de 13
raná.. - .44Jacyl , .fflan-lroz "Mictar, ele agosto ele 195-1 e do Regulamente Carteira
Reitor.
isr 508
Marc:e:lb de: Moura, Lara
aprovado:pelo Decreto do 21:794, de 17
lietificaçáo,
.
de -novembro de 1952, e tendo enrvista Resende - Carteira ri" 169 . .
NO. Diário 'Oficial de 29 de janeiro deliberação ao Plenario• cai sue
IV
, ' 590, - IcleValelo Maitari - Carter..
de 012, 'Seção 1 - Parte II pagina ReuniãoOrdinaria, resolve:.
ra:. ri" .187..
número 285.
Art. 1" Prorrogar por 1 (-ilinY ano, O: NP 600 Na coluna, 2; lteni, - Nomes.-- registro provisório- elos econornistà.Te-' Carteira g, 168. - Oleei iViancleill:cdos no -cargo de 'Oficial de Aditi- gistraclos a tal titulo e- que tenham,
--nistreçao, ,AF-201
atingido e limite de .prazo, nessa cate-Art. 39 Autorizar o Registro e.expe,
dieo de Alvará para, funcionamento
Onde se lê:
clas-segninted.nrmas::
Art. 29 A prorrogação Será -concedida
Maria Baranski
a vista de requerilnerito do- interessa,
ProcÇÁ .e.s::
do, .acemparrhadade d'eclaração' da eri.
Leia-se:
,
582
Planat
21
Lida. Plariejánieri
-tildado editeacional comprobatórta da'
Marisa Beranski
to e Assistência Técnica Ou. Geral
Impossibilidade da -entregado
Alvará
n"
Onde se lã:
Safa das Sessões, 22 de 'fevereiro de
R' 592 -P.lariejamente
- lienrique Ditiraar Pia°, preIlerlene ,gabrado
,Ra gais Lida,
AlVará. n" ,038,
sidente,
Leia-se:
Planeja.mento,N° 599 ItESOLUCAO V° 6, DE 72 :DD.
Agropecuários Ltda.. -- Alvará tY 0.37: •
Plerlene Gabardo
FEVEREIRO DE 1913 •
onde se. lê:
Bala rias- Sessões,. 2Z -de feveret0
O Conselho, Regional -de ificenomis,
tas Profissionais eia 11" Região, no -uso 1973. - 1-Mwriove Diiimar Pilho, Pra-.
Éttgenio Cezar Mussalc
-•de suas atrilançoes legais regulame.n, sidente.
- Lera-se:
tares,..eonstantes da Lei 1.414 de Ei
..de agosto de 1951 e . clo . Regulamento
Eugenio tesas Mossalc
MISTITUID: :UM:10101.:
, aprovado pelo , Decreto n" 31:794,, '4 17
DE PREVIDCNOR SOCIAL
tendo vil vista
i
de
1952
.
a
de'iovembrc
.
1:ifil ,VE4SIDADE FEDERAL
.as deliberações de Plenário em sua 75"

Reunião Ordinária, resolve:.
Art, lo• Autorizar o . Registra de diPORTARIAS DE 22 DE DEZEMBRO
DDifiO ÉRANDE ia NORTE

ploma e 'expedição de carteira profisDE 1912
sional dos seguintes economistas:
d-Reitor da Universidade Federal do
Processos:
Rio Grande do Morte, no uso de :suas
atribuições legais e estatutárias reNP 352 - Minam Souto Machado -'
222,
Carteira
N" 259' - Conceder dispensa da fluição gratificada de'Chefe' ele Secretaria 149 388 - Rubh Almada Cruz --teira ri" 230,
da ,Escola .de Música, símbolo 5"E,
-funcionária Maria -da Salete Borges
januzzi - Carteira,
54' 425- Lima lgotiveia, 592,- proesser -de Prá- n9 231.
ticas Educativas da mesma Escala,
carN" 555 --- João- lkilarino- Júnior
partir de 1 de janeiro de 1973.
teira- 229:.
N' 251 Designar a servidora Maria
N, 287 - Benedito 'Carvalho d'e
Waldeine de Vasconcelos Campos 2735
Oficial: de Administração nivel 12-A, coisa - Carteira n° 22,1,
-Para substituir o Chefe da Seção de
NP 580 - Antonio. Luis Marchesini
Direitos -e Vantagens, símbolo 5-F, da Torres
-- Carteira 119 235..
Diretoria de Pessoal desta TJuiversidaN" 591 - Ivan Babo de Oliveira
de, durante as férias regulamentares
Carteira p9 228.
cio titular.
N° 601 -- Camélia Alves de . Freitas
PORTARIAS DE 2 DE JANEIRO
-- Carteira na 233,
DE 1973
Art, 2" Autorizar o RegiStro -e expeO Reitor da Universidade Federal doRio Grande ele NQIUI111.0 uso da suaS dição de Certidão provisória, válida

e[aç âo. INERS

nP

PORTARIAS
CDDDDENAÇAD DD DESSOA11 4 - ,
-DA Siti'M

1\4, , 62, de 14,2„73 . Exonera, a:
,pectide, me ontar de 1.273, Rotrildb
Martins Barreto, matrítula 35.224,„
Escriturário; nível 1'9.13,
COORDENAÇÃO- p g PESSÓAL
2..081,

DA 'SRSI.,
15.2.'7a

.Centede

-apesentadoria, .Por tefoPO de serviço;
Leonel de ,Olinta AMado, ri-12;W,
cuia 7,531, Tesoureiro-AuXiliar, ni
N..° 2.982, ,de 16.-.2;:18 -- Aposenta, connukorianriapte, -a contar
de 29. .12.72, Nair de Souza, matri,..
-cola -63.465, Telefonista, nível 7‘.
DeterniinaçõeS. 1O Sarvioa .
SUPERINTENDÊNCIA. REGIONAL,
NO RAIWANA
DiSpensa,
1\L° 2.819-, te 1972:73
a Pedido; a contar de 12.-2.73, Rubens,
Zulian-, matricula ,67.116. do„ cargo„ -

411i-airtà4ébta 7

Pana 1,1:):

'DT,9R,10;

Março: de 1973»

mat. 3,408,, da funçãO gratifica,:la de
ace ceirdsmãe: de D-.1retor .de DtvisãO. ReIllçio 1WS rr 0.;
twa: es,, Mat. 3.232, de cargo era cerrrissito finearregado
.cla Secretariar do. Serviço
•n5'.02210; siMbelo 6-C, com'atribuiççies
de Assistência Médica' .(TI, Símbolo.
d'eAsstatente-da Assessoria de C.:;00).`- de Benefícios. (F,) Simbold. 5.;..E,
POR,TAIOAS.
etenaçáo de• Pregratnas, em virtude de :coordenação do Seguros'Sociais, len,O0013DEN4ÇÃO. DE PESSOM,
,do em. vista sua apose'ntadoria' oco-e,
sua .aposentadoria.
S1:11'BRINIMEND3âN'OlA REGIONAL
ri& SI111i,1
ride; naquela data; NP. 12„673 ,, de .0: de.
NO, RIO QRANDE 1)0 , S13X
EECRETARIA
SEIMIÇGS
revereiro de 1973. - Dispensa, non,
Isr 600, de 20 de fevereiro ,cle 11973—
GERAM
E
DO
.PATIOSIONIO
d,2 30 cia janeiro de 1912, ]iLorrrcar-ca) Dis- Exonera, a pedido, Use Aureliano Da1\T.' 10.95£ de 19.0'.73
cia
Barros, mat. 11.466, da funpensa 13/liguel FieririqUe Sclunitz, ma- •aseeno Ferreira, mal, 35.963, MédiN'
1.431,
de
29
de
levereire
de
1973
ção,
gratificada de Assessor fie. Nor49.553;
da
fúsição
gratificada
'11' 10111a
co, nível R.A.
Exonera,
a
entoar
de
1
de
fevereimas (I) , símbolo
cera atribuieêcs
• Azst6teritede Agência (1):, símbolo • COORDENAÇAO DE PESSOAL.
nedrignea Lins, de .,s1sse, mor de Sermos
ro
de
1913,
Leticia
Ser-alço .4e
cem-, atribuições de- Agenle-Ad,mal, 4,913, do cargo n" 92316, símbolo infre'Mes. no Coo,:denaçã.o .de ArrecaDA
SIMS
innto. em 19- (324 113, Designa Jor2-E, com arribuicdes de Assitente. na (tacho e Fiscalização, tende
vista
ge rligino
N 532, de 12 de fevereiro de 1973 -.. OPA, em face de sua aposentadoria.
apos..mtaclorie ocorrida naquele;
;mero 13.420 para exercer a função, Concede aposentadoria, por tempo de conforme 'PT-SPL-n" 1.563-73, publi- SIM
data; N 12.674, do 11 de fevereir-o de
gratifitada acima referida, com ao serviço; a ,,Tullito Plenário Mendet. Fi- cada no BSL-DS ri , 27-73,
1973 -- Dispensa, a contar de 21. cie
. rratsmas ateibuiçães, dispensanclo-o; lho, matricula 7.,137,. Auxiliar de EnJaneiro
de 1973', Diva Michelucct Unaem consequência, da fun,010
fermagem, nivel 13.A.,
(1001ZDEN,W,1.0 DE PESSOAL
zeill, mel', 24,570, da :função gratiiiDA
51403
cada de Ch,"fe de Seção, de AchninisCOORDENAÇVW DE PESSOAlr
cada de Chefe cle Secretária do ContraçU ai, símbolo 8,F; com atribui,
• us, snsr
1973. tencioso Eimeal símbolo 4-E. na Pro- N" 2.281, de 22 de Levereiro
ç'des rio Cheik .cla Serviço de akreDesliga, ,a pedido, do QuadR; dç'2 curadoria , Recjonal tinido
N' 2.093; de 20 de fevereiro de 1373
sua o.pos,entadoria. ocorrida naquela
eadação e ElsealizaÇão, era 1'9 . 024 - Concede
,cle INPS a ser vidonb
,
P
ossoal
,apos.entarloria,
-por
lovuliciez,
,c) Designa Marit: Valquirla de Borba
'Ribeiro de 'Carvalho; mat. 3.102. em cl[18:a.
tfaubert, inatrictila 29.197, para a Francisco Manoel de Souza, matri- face de sua aposentadoria, cerne se13.883, Tesoureiro Auxiliar, niexercer- a funefto gratificada acima cida
STI • !fT n 1),E P •P't-: Vt0•011'4
v.el 18; 1, 084, cie 20 de teverciro g urada da providência social, decla.refericla. cem atribuic6es de Chefe de
1913
- Concede aposentadoria., por rando vago, em consequência, o emrge
etb Serviço de Arrecadação e Pisca- tempo de serviço, a- Êdt.ilio Oorigilano, de .Contador, nivel 20. de 'queera de- 13xls s
liznerie. era. 119 021,
mat. 1:360, Tesoureira de r, .onegoria, tentora.
131fPFEANTEND8NO1A RBOIONM, ri5 6,939, de 20 de outubro de -t964. •SU3'E711NT1ND:4N3)1,4 IVE5,11ONAL rituar;:we iNPs
3•3:,
19.7i.s,,
- Apostila - Em face ,clo que Consta
EIM 57g/ •),Á11,11A)
EM 1:10145
e o cies'cio Processo ri' 5..719-62
PORTAWAS P ,Gb DF, 23
N. 12610. de 30.1.13 - 'Designa paano exarado no Processo n5 Drá
FEVE1II11T270 DE 11973. 1.:342, de 19 de fevereiro. cie ('1171Maria Apparedida Camplott Santos,, 2:321.393-72, publicado no ES-Dr: 18 - Nomeia tunal Ncipnli, matricula' O Presiden.te, do Instituto de Previ- .
retificado
o
enquácirs,-de
1973,
roi
para
alcei,.
MatrIctila 306.596. (C.1.2),,.
1,6.11:)4, para ,exercer o cego ern co- vencia e Assistencia dos Serviciorers..do.
cor a finção, gratificada de fincarre- Mento do .servicinv Levy '..:2::av[er
missão de Superintendente 1V1/"?elaeo
u:.ando. da atribuleão que
gado de Tarrea -de Serviços. Gerais Souza, Matricula 'para enqua,
simbolo 13.0. com. atribuicAes
.confere o arii.;.„-o it. do Decreto-lei,
no- nivel 22, :cla serie de dessem Coordenador
de Planejamento.
CM, símbolo 1. F; .com atribule-UM de -drec.lo
mero '2 80, de 12 de de/Lm-11)1,6,de 1940;
de Administra0.o, fica a
Ignearregado ,cló Sebe .de Benefícios. cle• Técnico,
Portaria epostilacia paia •:10- SDPERINTENIMN.C1it IttEilONAL resolve:
na? &Onda.: em Tuptt: N.' T2.612, de, presente
N- 254 ,Dispeumar,' cm virtude .de
NO, :MO. 1211 1A-NEft;0*
,D1Spensa, a, eeittar de dam .o referido servidor aposentado
30.1.73
ba-ver sido nomeado, para exercer ca4,-,
1...smer:a 'Alvina Gusmão. ma- no citado 'Med
de 14 cie fevereiro de. 1973, go em comissão) Qvidie
5,4113,
Deteredinações. de. Serviço
'llrreula 391/.270, da função gratifir,
D:spensa, a ,pedido, contar de 14'
de Administração, crivei
PRESIDÊNCIA
cle fevereiro cie 1973, Lourival Perreirii! 'Oficial
eAda de Encarregado, de Mimeógrafo
matricula ir' 1.251116-,
Ftineão.
simbOlo 6,.31; cem atvihuietieS.
,E3raz
mal.
vOLT,)
da
funeac;
ar(
on
N" 99,
02 de 'fevereiro -de 1073 -tilicacia., símbolo, 6,E, de Jelhale da„Se,
Chefe da Seção de EXpecitente, na Designa
,
de
As-3
gratificada
cio
ohete
de
Posto
Wilina. Reis Cabral Imblriba,'
ção de Arcomivci (GIA.1,. do Serviço de
OderdenaçãO de Serviços G.elials e do, ma l, 18-554, Para exercer função sisreuela símbolo '77, na Agênria em: Documentação; da Dimisão cie.SerViços •
Pahrlinônioi. tendo em, Vista 'sua gratificada n5 .10639, símbolo 12-4 com São Gença4o.Gerais t,Se4,1) . elo Departamentoaposentadoria ocorrida ,flaquela data,: atribuWes -de Auxiliar , cle Gabinete.
(,,,meSI,CPERINTENDÊNCPA tWO1ON..414 ,Aclininistraçao
'Exonera, g
▪
12.8[41 . 09 ,
,(117o do, Pessoal: do, 1PASE.
.
EM SãO, PANO-O
oontov de ft.'12, Pedro , Badra, ma- 1)11W1l0111(A 112 1?1,4iNEYAMENTO.:.
O, -Presidente do Eristittito .de
tido:Ufa $0..906, do carga em comissão
N, :12.1112; cl E 8" de fevereiro de 1973 Ciência, Asmishe_ricia dos .-3ervictor.es:.clo,
309, ,cle 2:11 de fevereiro, de 1973 -de .Obefe do- Serviço. de 15e1edielna 11), Exonera, a .contar de 21. cie fevereiro
Dispensa, a contar de 24 de jrinel-1 Estado, 1.15anc,10, da- atribuição que lhe
stinboto tLO, com atribuiçães de- As- dei. 973,, Wirlda GulinarMes . cie '0,1i- ro-de 1973, Belena, CaMinacla
coo& er e o, artige 'O, ao Bedreta, Tiúr
de
Medleina
e
,Pediatria,
men). .136:l, .cle 12: de-dezerabrodes.,:049,
. sesso
-Coordenação de Assitência Médica
conádertindon o disposto-no JDecreto
tendei em vista: moa apoSentaddria.
70.732, de 231 de jxrrrho: de- 197.2, .re,
solve: •
oecirrida :naqçielat data; l9 12-642, de
.5,
2211 — Designar Marie.
D r,i &ns' a pgdittO;a coe
Carmo, Agregado. 17-10 ; matriexda
tam de 15.5.12, iteSe Sette
mero 1.900.. 945,,, para. exercer a Função
Matrictila 28: -da funeão grata,
0,ratgicada, sfurlYein ,
chote•,dg..
cada- tie Onde -.de Ainbulatório
Seção cie Arquiv.o (1G11Al,,_cle.Serefo de
Divisão, Médica (T)., sim-bóio
Doctinhentação
da
Divisão,
cie
Sereiços
eeria ailiti.buiçUS de élhefe cie. . Setor
Gemi& 40040, do Departamento de
Teknieode Contas Mécileas naAgen-.
A.diulnistração Gerai: 419401:1, do- QUI"—
" .01M, cm Sardea N 12,,,656-, de 7,2,73
dto 'cie Pessoal do. IPASE..
Nicenoct
Designa Marta Terna Pazirriato,'
hicniccès,
J1ft'Ctario
matricula 7 046, , parm; exercer a função. gratlificada -de Chefe. da Seção:d'e
detlfe' DEPÀ1C-PA151EN,P(1
Fesseat -(1N, si:1/11)01e 5E; cora at ri
DII
• a
su
• tAA•,a GÈR.41.
. de t.te--tiMosChefdaS'çã
Lei n..° 5,.862,, de 21 de jrulho de _ 1911
011-ograg
D.E
SERVIÇO'
1-5P.' 1040,43',
E:dorme:0es,
tá
r
iaSfa'b
è
.
Ca
PUer n
26 DE POIVERMliRá DE 103 .
A<Onc4a em Campinas: N.." 12.658
de 7.0,13
Designa Franeisco
Dire.tor Substituto do DePartaf.
Iiitherceurt. matricrtia 11.368.,
"'dente, -cle ;ciirriirrisbrnãa .Geral uSe
VULO AÇÃO N:7 1. 161
'IMMO, exercer n. função gratificada de
de soas atribmigdes... resolVe
rEricarrégadr. do Setor cio Acidentes
Desigual! :275-Sai Rodine, .P.
iresdo Trabaltid (1).; símbolo ti _E, -na
. ,C.,'xue, Chefe..Seçfto. de P- ublic açlle. e
4.gência err raeare": N..? 12.659 de:
;Linpressão 1-91-11), matricula ruMacre ,
Preço, Cr$ 2,0t
- • Oesigna Milton INifolluari:
para: stbsti1.382.250; ponto: th"
Márete. inafrricula 51.460: par O,exer--,
tuir nos seus impectbmentes eventuala l .
cor 0 cargo efi C0111.1SVIO de Ocrorde-'
o,b01,tolitTifedso„ac:artefeeindoCnaoernp,vissigirc..t9S‘ii.jn:
• d or - Adi u n to. 'sim:bela .7 ,O.na
doordennção Financeira; N.' 12-.661.
inunicaçães, da DiVisão, de Serviços
Vilaant
de. 7.2.13 - Designa Itriv Geraldo
Gerais (54O-1), deste Departamento,.
Ilovi;•acqua. matricula 870.223 (CLT).
No Ga
' aon.aboro; •
pata exerceu a função de Cenflança
'R E TM
•Of
de Chefe de. Equipe (SI, símbolo
SeVtio
de
Veadas:
Av,
nodrIgues Alvos
•
• PROFtS.SIONAM -13E R E 'L
com, wtribuiefies de Assessor de'
Integração. Ilniversitaria, mcc.doordeAgênciaMinistéti=o, da. Fazçlxda
ÇãES: POSLICAS 50::ES:Thp4
PÁOrto de Assistência Médica-; ig,C1,-DA OWN.ABARA.,
:Ipero: 12,660 cie 7;2,72 -- Dispen,sa,
AteA43.: a pedidas, pelo Setviço de Rterrtk16se , Posta
• pecii.do, a contar de 24.173,
Rettikfcg-xio
nora Rocha. 'Menezes, matricula
No. Diddi-o, 000_0 de 9 de revere0o
mero 20,10 -da ftineitck gratificada.
m. Rt,tagio,
dI mna, seção 11, p EctecN'Pe cl)S Serviees, IVIddicos (C);,'
Na atdedra1):IN
onde se. lê:.
eliribole 1 ti Mn - atribuie0e5
qterii:sse,O. onçaives • Ferreir,
a
.
, Chefe do Serviço de 'Contas
DAIMEg, ria. .Ceprdenação^ele Asás,
JartneM. Gonçalves. Ferreira,
tàecla .~11ea.
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e ris negócios da .Compailhia; J eker- tas da Companhia. Art. 15 . -- Com- dos orçainentos, asSim tomo ao le- -acta, e- ria clisDlbuicelo' dá Novos —
cer a representação ativa e passiva 'pote ao Diretor .de Produção: a) Pla- , vantanient • de balancetes, balanços e Art. 25.— G exercício social coincide
ida Companhia em Juiza ou fora nejar, orientar .o fiscalizar a execução- demonstrativos, de acorde com as .com o ano clvd. Art. 26 — Ao tere prazos em mino -do exercício social será levanode, podendo delegar ao Direter res- dos .serviços de Produção; b) sugerir formalidades
-ou atos regulamenres; er)' pro- tada á bala-aço da- Companhia, obserpectiri. a representação . -da -ComPa- ao Presidente á 'criação ou extinção Lei
pe,r1"cylicamente, às inspeções vadas as pr=serições legais e feitas as
bni-4 jinito às repartições fiscalizado- de Regionais, -Sucursais, Agências e ceder,
rias Regionais, Sucursais e Agências, reservao -crdermdas pela legislação
asa de suas atividades ou operas, Representações; c) _indicar ao Presi- bem
come
qualquer outra atividade dos seguros Art. 21 --, Do lucro
bem boroaconstititir procuradores "ad dente os inspetores, Gerentes e Re- c,e auditagem:
f) apreciar e acom- quiri° haverá a seguinte distribui-,
jUdleia," ou "itcl negocia" com. - pode- presentantes; el.). apresentar, mensal- panhar o comportamento
elas rasar- ção: a) 5%. (cinco, por cento) para
ao Conselho -de Administração.
res limita:doa à. • sua ,conipetência;. in) mente,.
,.,as técnicas, dos .fundor especiais .a a constituiVzo do . Fundo do Reserva
baixar o regimento interno , da corn- oà índices de produção de cada Su- .domais
provisões, O matinência aos Legal, destinado a. garantir a inteIn obia, do qual . constá a estrutura, cursal, Art. 16, - Cempete ao Dire- oritérias es,g.belecidoS pelo. Conselho gridade clo -enfiai -social, cleclução
-do quadra de , Pessoal', os graus de to r-Técnico: a) . organizar e orientar Nacional
de Seguros, Privados; gi re que deixa.:a, de ser obrigatória lego
' 1ei:e..rqiiia; au normas de trabalha . os as er.e.rações das Carteiras de SeguFumo atinja 201% (vinte por
à Presidem--presnta.ilm que
erirditOs e &Veres; n) nomear, 11- ros da Companhia; b) sugerir à Pre- cia oh - ;7onseino -de -Administra(lento). do ',opilai; b) até - 14%
sidência
a
criação
de
novas,
-Cartei4:ciciar demitir empregados e. reprerati„
-(dois
-emei), por cento) paa
g
orme o URSO, oantra qualção, cof
sentantes: da .dompanhia.;.' o) convocar ras e modalidades de seguros, conve- quer
irreatt'a , idade que) observe em Doação dos dirigentes da Compaineala.r às Asseroblélas . Gerais, nos nientes á expansão dos negócios. da negócioà
cio perações da Companhia, nhia, a título das participação noá
c) -organizar e- executar'
termos- da.- lei e de conformidade com Companhia;
operoções de resseguro e, miando: (2.apitalo IV — Do -Conselho- Pisca respectivos meros; ci até 2 1% 4.eloiS
a. Estatuto. Parágrafo único --,- Nos as
meie pu cento) para gratific1eõe
— Art. 19 - A Assembléia Geral
atos, e negócios que- Mein. obrigações autorizado ,pela Conselho ,de Admi- elegerá
,ou Conselho Fiscal, para o aos _empregados a título de particiPara a- Companhia, .esta será repre- nistração as de .cosseguro; 0) orga- exercício-das
atribuições e prerroga- paeno. 'nos . 'ucros da Bmpresa, obe,
Jientatla pelo presidente e o . Diretor nizar e fiscalizar -o processamento doas Tegal-,, composto
ele três . (.3) decido o. erl'.c:,,rio que for estabelecido
das liquidações cie sinistros; e)- autoteenennico‘FinariCeira, salvo a pada- rizar
a liquidação , de sinistros. Ar- membros efetivos e respectivoS su- pela respem»,.-s Administração; -Eli o.
ao de. apontes ..eegure„ALI 14
plentes,
toda:
econoniiários;
brasi- necessário OMR: a distribuição dos'd1‘
17 Compete .ap Diretor
npeta-- aa, Diretor Superintendente; tigo.
leiros e residentes no Pais. Art. 20- videndos aos Acionistas; e) -o Saldo
Econômica-ivinanceiro:
a)
Dirigir,
os
;i),) Ti,avear-ou Mandar lainar, sob: sua
O mandato dos membros -do :Con. que houver 'será levado ao. Fundo de
, da- Tesouraria: . 1)) admi.orientacão-, as ' atai de reuniões; 13) SerViNS
Especial, destinado a liten
nistrar os, serviços relativos à guar- solho-. Fiscal será da, 1 (um) . ano, Reserva
superintender os serViços da 'Secreta- -da
der possivds prejuízos em exereicioa
e mbvimentação. de -valores; C) podendo ser renovado. Art. 21
e -de Ações a fisoaligar a boa or- assinar,
futuros,
Por proposta -da Conselho
Cada
menthr..
)
efetivoelo
Conselho
com o Presidente, os .che,dein da correspondência, e o controle ques. e docurnentos
Adminis•r,Ição, a Assembléia iCef iscai iperceocrà a remuneração que
relativos
às
obridos llyros, ,de Man .c), oblaborar çoin gações da Companhia; d) proceder for fixada peta Assembléia Geral .que cal poderá bonificar os Acionistas
()...Presidente na Administração ,cla a tomada de contas eles Gerentes, o eleger. Capitulo- ,V —
Asse?ft- quando a Reserva Especial ,cornpor
ter, C9pift0-• VII ---Dasbortgica,Canipenhia e superintender es serV1- Representantes
' -e de todoS. (ente „te- bléia Geral ---- Art. 22 — A Asseou- ces
'`Pranstt6ri.us. — Art.. 23, A3.0S-...gerais :retativoe aa•..patrinlônio, nham. SOli sua guarda numerário; e). biela *Geral é o órgão soberano dá
introduzidas rio ,prèserr,
-NOS; pessoal, Material, -coniunicaçõeS,- indicar os fesoareiros
Presidên, CoMpanh.i. s será constituída por modificaçõe3
te
Estatuto
terão- aplicação
todos. os Ac'.onistas, -na forma ela leexPediente, -arquivo, alinokaritado.
f),
fazei,
plano
orçamentário
.e
Li-pós
stn. aprova:0,o pela, As0
eatatística; eoin o, Dl- levantamento económico-finançoiro; gislação -em v i gor. § 1. — A Assern10,1
.de
'reter tilabrionilea.Firierneene‘ para efei-: g).
Geral decidirá por maioria ab- sembiélá,
.controlar e fiscalizar os prêmios bléia
AO - --e Pronta etirriprimenta da legisla-. ..em cobrarçá. Art. 18. ---.Compete- ao- soluta de- votos do apresentes, .salve degola-, seguir: o senhor pvesidente„
,tãO: fiscal ; • e) :elMervisionar a eXe-, - Diretor Auditer-:- a)' • -articularse com quando a Lei -exigir quorum especial 50 algum dos Acionistas presentes .00‘
Ação dará direito a -um Sejava faze, alguma declaração. e
.0,00 das .escrituraçõeà ,contato)
demais Diretores, Gerentes, Reme- § -- DOa
Art. 23- — A Assembléia .Geral se 'haveria qualquer assunto que
.1"seal. . da 'Cermianlifa;-- f) lcgaimzas OS' ,.,os
sentantes.- e . P...ssessores, . solicitando vota.
ivios Manter atualizada -e emn boa. aos primeiros exigindo dos demais o Jau/lir-se-á, ordinariamente, até 31 vesse ser 1:rígido ao catibeellnénte
Março da cada ano- a, extraardi- A.ssembléia, na, forma do item TI -da
-Ottawa ,eScrituraçãa -da Companhia .fornecimento-de
informações ou qual- de
inariamente; sempre que Os interesses Edital dt Convocação. Não haVerido
*),- Indicar aa "coritadOrea ti Preadén-: quer documentação
mie
julgar
nasociais
o exigirem, § I."
convo-. nenhuma roanifestaçãe, declarem: o
'dal h) ,erganilat da ,balançoa,
-Oessérial b) .examinsá: e eonbrolar ração, a instalação ,e o. funcionamento Senhor Presidente encerradoa .0.S tr a
cete e dãMangtratiVos de pontas; 1), Caikas.
e Bandos; apreciando e acom-balhos,dqual:'foivrda.pe,
Assernblha .Geral 'Obedecerão aO
itpreaeritar relatóript, ,Papeoeree -e de- panhando
a exatidão Os operações, .disposto
'Estatuto -a legislação sente .ate, e dela extraída cópiaa da,
nionatratiVos. do .contga, 'quando .ao- inclusive as -de aplicaçõee
de reser- vigente. -§
para
:às
finalidadea.
tilagráficas.
licitada Pele Presidente e Diretor Au,' vas; -e) .exam-inai a -legalidade .espe- elegerá -seu — A Assembleia -Geral .èstno, .sendb assinada pele PreSiPresidente, que Convij), 'adinibir; licenciar ou 'demi- offiea d'os- atos que resultem de -enepresentes para servir dente, .Secv>.tário . a AcioniStaS • ..pre.
tir . éinprogadea e representantes da rações de zmalquer tipo; inclusive dará um.
de- :Secretária. Art. 24 --- Após ,a. sentes. — .PcNando Cum-ming -Veltugf.
-daterrninação de Pre..; quando, à- 'dação e extinção de
tio '1-ditei- de COnwocaçá& — Presidente — Edgar . Mavia' pcidente OU per proposição -dos .Direto-. mitos e obrigações - -especificaniente -PUblicaçãO
VascOwSecretário, —
da Aaseinbiala Geral, não serão
.s.,, - 1) . apresentai ielatbilo .mensal quanto à :Iquidação . de sinistros; -e1). gistradastrarnSferêncies, de ações an,, ,céllos — Manoel 4-irlon,
ao Qons1h de Administração
apreciar a fidelidade -dos Agentes de tes de realizada a citada Assembléia cl:e Melo,
.allgálÉoeritei. a. Assembléia ,Geral, ba- Administração quita bens C
.respectiva convoCação, -001.4:üalo
lãnçéi,
.o prestações. de can- , . leres, quer a elaboração e execução: ouCr$:. 430;00)
VI
2,2.13
Do: ezvereicio.-das'
lesar-, (N., 1.302-S
riare.iwramararer•Wiwie
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11,-$4971
DIVI.PLGRÇÃO' N.° 1.16$:

:11X/". WJGAÇA...,0 - -Na 1.110,

fREÇO: CR$. j,in
Pgetsa:: -Cr$ 1 MO•
Vendo

Vf..NDA,
, Na • Guagaba•ra

Na-Guanabara
SeOío "de VendAst Av. Rodrignes, -Alves; le

'AW.,-1200.1-rignea
• • AV:nein- It• •
Ministério . da • fazenda •
Atende ,Se a, p.edidos. pelo $ervNo. de Reenzb.élso• Postal:

Agneía Is Ministério de. 'Fazenda.
Atendemos a :pedidos pelo SerViço de ReetatAlsO' Pestd

.Em Brasília
fia ...sede do. :1)..1.14'.1

Brasília.
Na sede ao
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7,1 sessenta (60) diás a partir (41,data cla are-sentarão copiai) montado, bandas sonoras de música, ruídos e textos, para •entrega -dos net, 1.•
bandas sonoras de música ,e rinJoe, e "n-17at° 0 "e " tre
tivos -de linarm-sorn e da prone(ra.
fa ""/ °
foto Nau-dosai do -Cinema e Lf rUPO dó pia em 35fluil.
texto, para a entrega dos negativos
:Fumes Lida. para a PYPCtUeã O pela
imagem-som .e -da primeira Cópia em
ciánsuza iv --- Das penalidades
seffunaa çoníratalltd; de vm JzLnc.
.35 nint.
doeu
men
Uivo
COM
as
especifica1, Fica a prod uto re com i a -1.;
-- Das genaluldaw.
(,.'ldusuld
ções e condições -abano:
malta d 1 '10 (um por cento)
:Contrato-que entre-si fá.ent -o bisiitu'1, Fica a "Produtora" sujeita a mulAos 15 dias -do mês de, fevereiro - de cidade sobre o valor tola]; da, proae,
: lo. .pl:goiogal do Chte,ma Paraiso
ta-de 1% inm por tentai, calculauo Cofitda. pdna a produção pela - bre 0valor total da produçao, por eia mil novecentos e setenta e três, o 0 0, por dia de atraso na a presenta-can do copião montado, bandas_
se0.11.1Ldn, dou:traia ," de mu filine de -atraso na -apresentação cio cupiao- "Instituto Nacional do (Cmema"",
,doeimenidrio de acorde cosa as Os- •monlado, -bandas sonoras de =Gen e riwante denominado "instituto'', ra noras cio música e. inicies .e bexta • :(1
entrega elo filme pronto . (negai 1- peáifteuoõ.es, .e çandições abaixo:
-ruídos e texto ou na -entrega do filme presentado, -no Ate, pelo seu Presiden- na
te Carlos Guimarães de Matos Já,- vos iniagem-sarn e primeira cop:a
- Aos 16 dias -da mês -de -fevereiro de pronto (negativos imagem--som e pri- nior (Grupo Filmes Ltda. a seguir 115mm).
milnoveceritoe (e :setenta etrês, e (fIris-- meira cópia 35 puni .
chamada do 'Produtora"; represen- 2. -Se o atraso na entrega -do -ci..,
• titato Nacional cio: Cinema:', elbráv.an2, -Se- o atrasem entrega do ventá°
pelo Sr. Hugo Kusnet, firmaram ! .pião montado, -bandas sonoras de mui-(;
to denominado "(1nstituto". repre,seri, montado, bandas sonoras de riimaca e obania-Contrato ele acordo com sio, (laudos e. texto, atingir a
Mtere, mi ato, peto seta Presidente Car- ruídos -e texto: -atingir, a 36 (trinta aspresente
condições
abaixo:
r.30) dias, fica' a- 'Produtora" obriga,,
los d uiln arãeS. de matos (h:mim' Pa‘ dias, rica a "Produtora" .obitigitua w
da á -devolver a primeira parcela
Vlausula
raiso Filmes ,Ltela. a (seguir :chamada Leievolver ¡primeira., parcela :recebida,
.Do -oblato
ceblda, acrescida da multa acima- -re.
-de'"Predutorit" 'representada pelo $e- tiereseida, da Multa aclima referida, in2.' Visa o presente -Contrato- a -pro- ferida-, independentemente- das san-:
nhor Luis -Carlos Lacerda, .de -Freitas dependentemente -das sanções judie mis duçãocoes
judiciais que- puesam ser impo-. •
pela
segunda
áóri
tratante,
do
flriparani (o. (piles en te- Contrato-Aio a por- , que lhe possam ser impostas e sem
um filme de curta-met Mien em ca tas e sem prepiizos das sanções -a cito
de doai as -condições:abaixo.:
ízos
das
sanções
.a
que
estará
RI,
: Prej u
estará- sujeita, face ao -disposto nc-s, •
e res, de 35: mm, ta a 15 minutos. itens
Jeita, face ao disposto nos Itens
.11 e 1I1 do art. 136, do Docrett,260 "Ii1and-eiras e Futebol".
.art.
130,
-da
Decreto-lei
-PEI.
lei
ri." 200. 67,
1, Visa ,c). presente .Contrato a P ro - de 1967,-Cl cursa-la II - Das obripações
'di.içãe, '130a segunda contratante; de
-3.. (Será a-dotacio .o (=sino critérPf
1. A "Produtora" obriga se:
uni ;511fr3e de (curta ,metragem, ,eni co- - 2, Bera, adotado o -mesma evitei inindicado acima se -o atrase verificarto
a
apresentar,
para
aprovação.
ros,de :3.51Mrt., -de 10 a 15 minuto. ti dicada acima se- o- abraso verificar-se
se. na 'entrega de filme- -pronto (negaSereno. Desespero."'
na -entrega de filme pronto .trieg,a-tivos pelo "Instituto" (1DFE) o roteiro. tec-, tivos i tria g em -soin. -e . -paineira comi,
iinagermadrn
-e-primeira
cópia
35
forni
nico
imagem
-soin.i
do
filme;
-35Mml.,
• ri evelvendo -ia Puniu tora,'
Cldusula
Das. obrigações
devolvendo- a- ."Proclutora""todas
as iniportânciaS recebictini
4)) a apresentar. no -prazo estip.u.- rodas
A "Produtora' obriga-Se:
iniportáricias recepidas anteriormente, lado
-na cláusula própria. o ,copião •eirr teriormente,
apresentar, para (aprovação- pelo
, sujeita á rad- primeira montagem, -bandas sonoras 4. Figa a "Produlara'' s'irjoila
.4.
Pica
a
"Produtora
-"Instituto, ' (DE):)) a roteiro- técnico ia ae 1:0% :(aeo- Ocir canta) sobre o va- Éte música e rui dos e narração de ter- multa de 10 %..(dez por cento)- %ubá.(áirnageM,Sern). fio filMe; •
-global do -empenho, -pela inobser- to( 'escrito, para aprovação por uma-. o valor global -do- -ein ()anho peia, imiti-.
-apresentar,no . prazo. esta:Peia- io):
Válida de deMlbea técnicos na andu-- -Coinissad Técnica -do Departamento.' servancia -de .detalhes técnicos-da pra,'
1 . 0410. na (cláusula ;prOpria(o. co,plão. -em .cão.
filio -se -assim for pasitivado do- Fillne -Educativo.;.
cluçao do filme -se- assim- for positiva., primeira niontageM, bandas sonoras -de pelo- DFill„.
as a entregar a rini dê serem apto- do pelo- 11142,..
Música -á rtifdoS á narré,5ti tlg texto
arados" peio DPhii, olt negativos ima— vos 4frevIOSO-evitei. para :aprevaçãO per tuna
plettcázaq — Dos
-gani-som -e -a primeira, -coi)ia,. 35 -min, 1. Fica estabelecido- glie
(Missa*, (técnica da pepartainatita.do
_Filme. Educativa; estabelecido Mie d litme "O- no prazo estabelecide;.
(1) a lazer constar dos créditos -do "Bandeiras e 'Futebol, " - é -da inteirs.
• 'át A g 4'egar a fim -dê sorein aproy,', ;Sereno-Desespero" á de -inteira pra,
propriedade elo "Instituto" mie pede
vadea. pele OpE; as negativos 'Imagern.,( , Priedade. do '"Instituto", - que- poetai a a filme '-os . seguintes dizeres-:
rá ii qualquer momento- e it .$.éls
SeM e a, -.primeira Copia i -35rom, nó pi'i ,Anitilquer ineinenM- -e a seu, nuevo
11.finis•larlo, da Educação' e
ro e absoluta evitem, intervir .ein;
do ié5tabeleOlda;
, abSolti to( õritério,:ihtervicemdttusicjuer
*Uiva
Atialquer .rase -de stut. realizaçaa
'
'rasar beriStar dos crée,slitos
fase -desvia iealiziçao ou decia'oes -que'
,deeisões que forem consideradas
Instituto kaeionat
dioreS:
,Cineina
• forem :Consideradas (necessárias,
(dai Edticação, (Ctiltura
DepaTlamento :do Mine fDdocativo cessarias.
,2i. bs negativos originais- imagem',
Apresenta.,
2: Abs ne- g ailvos- •priginala imagem-Inatituto -Nacional-0o Cinema
sore Serão( também- ele propriedade do
serao ‘. também ,propriedade do
Ir-jepattainetite do Filme EtrueatiVa
"Instituto?' que poderá, tirar -quantias. -ey a -efetuar o Pagamento decorren- seni
"Instituto'", -que poderá tirar -guariba-5
Apresenta
-cópias- -de 16- (o- 35. Min, julgar neces te des. -direitos aittorais da- partitura de 16 -ou '35rnm julgar . necessária%
el. a ;efetuar a pagamento : decerrerv-, -sarjas,. -para diatribuiçao gratuitas .a musicai;
te dos' direitos ,átitõrais da partitura( estabelecimentos -escolares e- eongene- -1-1' -a se respensabillzar por toda-a. Para -distribuição -gratuita a -estatele.'cOngênares,
(rnuSiCa(1;
- • as desPe aas.-de nattireza; traba- cimentos e:ira:dares
res.
lhíSta previeleneiaria inaltiSive, taxas e se responsabilizar per todaS as'
Terão
direito
deacesso-aos nedespesas fie natureza fiscal trabalhis- ; :3. Terna-direito dê 'acesso- aos .pega-: mnoltunentos gne se- velaélonarçnr4iein gati.vos filme- as Beoretariaa deta, providenciaria ,incluSive taXas ,e; tiVos do- rilnie -as PecretariaS ele Eciu-; e objetive- e'leSte toptirate.
EducaçãoeCultura
-dos
'Esta-doS e :os,
eineltnnentes que se- relacionara (com a •npação. "e‘ Cultura, -.doa Saia-dos e .bs.
• Teentros 11,niversItárlos, -para- tirarerrt
troa - 'ffitiVeraltaria pára tirarem. ql.] an- 2. C- '"InStittitoP obriga-sei.
k.l'eSSe, (co(ltrato.
ntits- julgar necessárias, à- -difusa:O
taa Optas-Rd-g:ar necessárias, a difusão' 0) a dar -assistência 'técnica, que foi- -titia.
gratuita
docurtentfaria :Correndo(
-O '"jriStitutk0
; gratuita -do :clo.curnentaria, correndo; solicitada, fie moei°, que o- doeurnenba-: , toda
Via,. as- -despesas as Suas expen
di a dar -assistêneja técnica, que for: , taciaifia, as despesas às suas- expeli.- ido ensee 'finalidade culttilial edir- ,sas,
•
.sOlicitada, dê Mode, Aná o (docuinennacional, .e existência ,estética-; •
blatts:ida 177- - Do enioeithQ
tarjo- fenSej e-. finalidade cultural
'iS
a
pagar.
peta
produçãode;
fitra&,
, educacional e existência -estética-,
A- :despesa do- :preseilW,Çontrate.i
"Produtora" a importância. de- 01(4'('
.1)-) à pagar, pela .precinçãO da filine - 1. A- despesa do- :presente
na •importáncia, .CPS, 51,200,12 toin.,, 52;719393. (cinqüenta e dois anil,. sete- -na importância de -04 52,.7(19;93 fein,
PrOcItitere,,!' a importância :de -Cr6-qüentrt.
e dóis -mil; .seteeentoa e dçze-51.(..963,12 .(citiqüenta é um -mil,, nove- -mienta, á- neveeetitós -e sessen- centos -e deZehove cruzeiros e -noven- nove cruzeiros
e noventa á três cancentos e Sessenta e oito -cptizeirgs e ta -e- eito -cruZeiros é doze .eentavos(i ta o' três centavos)., -a- serem entre- tirVos)
:correra por omita de elementodoze:bentaVós) a serem entregues -cia -correrá .i.x)r -conta dó elemento orça--; sues da seguinte forma:
imita:rio- 4.2 :6 - 04
projeto-1 ,004I 1") a primeira. -parcela, ott seja 30 % orçamentado - (projete,
Seguinte' ferma;
1,904-72 fia-Orcainerito vigente, de
1 - a 1:Min-Mira pgircela, ou seja `,10,:/o de 1972 de Grçarnente Vigente, -de -cuia (trinta- por ponto) do valor total cla cuje
-crédito rei . deduzido, Conforma
empe.. :produção, -após aprovação do roteiro
((trinta Per (cento) do Valor -total da crédito-. rói: -deduzido, -107-2 DA11 260 técnico. de filme, na assinatura do empenho. ri, °I.,(075;(cle -20- de- dezembrá.
Prod lleãO, anês .aProvação- -do -roteiro, u he n5 1.07-0 ele 20-2
'de 1972; DAD-400 -em favor da 'drupa
- (contrato'
técnico- do firme, na assinatura do toai- -miá. -favor da -parais() Filmes Ltda.
Filmes Lida.trato,,.cgois2atz VII
2) segunda, ou seja, 30 % (trinta
.elo
e
Foro2 segunda, ou seja, 30% -Minta
:Clausula Vi-!
?lb
li'procento), na aprovação, pelo DP,E,'
por nento() na aprovação, pelo DOF., :do' 1. Este Contrato está isento de Selo, por
do- copia° 171011b1/2:00, -bandas sonoras
Rste contrato -está -isente. deCópia°. Mi3ntatio,, -bandas sonoras de, neS turma -da: legislação vigente,
de- selo, nos termos da Legislação( Vigen-,
Musica e rtifeloa e narração, de texta dando-eleito 4) Foro Federal do Estado cio tn:úsicia .e ruídos e n arração
.
.
te, ficando -e1010 -g oro - pederat
3 oà. reStantes 40% (quaventa por, da -Guanabara, :para -dirimir quaisquer 31 os restantes 40 (quarenta
por E-stado da Guanabara para dirimir
-eahio-i r centra-entrega -e aproVação ditvidas que possam surgir na execução Cento) contra entrega e aprovação/
quaisq.uer ~idas g.tia pessain, surgir .
Pelo INC el.)'FE), dos ,fie gat)Vos irna
. Contrato,
.
pelo INC (Dfrffil dos negativos ima- na execução. deste n Contrate.
gem-soin e da- primeira Moia-em 35mnr deste
• gern-som e ela primeira cópia -em
- foi
- -lavrado,
E -por -estarem acordes; rei lavrado o 35Min.
E.. por estarem armideS,
.Cleittaiact ;11f7
Dos 1)TakoS
Presente-contrato, em 6 (seis-) v,as
o presente contrato em seis a6) vias 0 . prazo máximo concedido para; igual teor e valor, Para firmeza e vil •
Clansnta
- Dos pruos
tie igual teor e valor, para firmeza e
a. produção do Mine ;define-se d- -se- lidado do que ficou- estipulado, que va
1 , O prazo maximo concedido pana- validade do . que ficou . estipulado, Uno
guinte ferina, improvrogavelmente:
Étssinacio
pelas
-contrata
ntes
na
oteár
a produção- do filme define-se da se- vai assinado peles tia-rios ..eontrat ante°
,a), sessenta -M0i- dias a/contar da
na- presença cie duas testemunhas.
guinte
unprorrogavelmente:
-data cia assinalitra deste -Contrato, pa-- ça ele duas testemunhas.
Ia a apreSentação da - Copiãe- montado,: Em 16 de fevereiro do 1-973. --nulo, ui sessenta 160t dias, a contar da Em- 15 de fevereiro de 1973. 4 ,-- Cati•,,
Confrato: Los Glaillar dos de Patos Jicidior, pre,
bandas sonoras cle nansica. -e raleies e Gitímarães de Halos j i14220r,
pro data da assinatura doteCOp/af
111011..
peta a apre:--ent adio do
'
texto
.
clutora
Paraíso
Filmes
Lida.
tado, -banc,as sonoras de musica -e -ruí- sidente.
- ty.) sessenta -e00,1* dias R , pâmtiir da: data
1.3:13-8
gr-$. 1.71(00).
Or$-171,00) dos e texto:
-da 'apresentação do copiao Montado,
OT" /3144- 27,2,73
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Das penalidades
,`Instituto,aque poderá tirar quantas radas -e ^ rubrica-das, -clo -qtait Cauta, 'a
copias cie 16 ou Unam julgar neoessa- -quantidade a -especrfioneao -dos tarados,
"PI-adietara" sujeita -à nata- rias;
para distribuição gratuita a es- son -matéria -de Direito, Extensão C.
ta de 1: .• ;., (tina por cs(ito5., -calculado taboleciinantos
escolares e em/Oneres Especializaçã.o--Universitaiia, e Pós,
sobre o valor total* da produção, poi' a. Verão. cclireito -cio acesso Os ne- -Graduação, apenas paia -afeitado
dia de atraso na apresentação do ao- gativos -da filme -as Secretarias -de
:Piau-m ont ado, bandas soperas de mú- Bduciação Vultura dos Ustacias o os
1171.
Classificação Fkiz(1
sico e ..riudos e textos ou ria entrega Centros Universitários, para tirarem
21•as 13 -dias do mês de fevereiro cie do filme pronto Meg-divos imagem- quantas -cópias julgar necessárias, à
Será feita por Miai -ele -pontos e,
arri novecentos ce setenta e três, o som e 1..ciiricira copia à4tairi).
difusão gratuita do documentário, . obedecerá as seguintes normas.:
i'lrisiti-inte Nacional ile Cinema', do: - 2. Se o' atraso na entrega do eopião correndo, todavia, as despesas às suas
ui total -de pontos 'de cada- candiretaliado,
bandas
sonoras
de
musicai
e
acinainte cletionildado "Instituto", redato será co, soma tios precintos dos
pizaaritado, :mouro, pelo seu Presidem- lacaios e texto, atingir a trinta -(30), capei/sus.
graus da-s provas pelos codicientes,'
Clausula VI - Do empenho
^ te "Carlos Ortiquarlies de Maios Junior (;PS, liai: a aPreciiitera" -obrigada a
previstos nos respectivos programas;
lfroduções Cincraatograficas Mapa devolver a primeira parada recebida, 1, A despesa do -presente contrato,
1)) os candidatos 'hatillitados -serãoá, segure shanitada de "Produ- £22., e5Cida ,C42. multa .acima
relacionados em ardem *Mc:rascante
Impcirtancia de Cr$ 81:0400 (oi- dos
tora", ispresentada pelo Sr. Zante independentemente -das „sanções judi- na
totais de pontas obtidas na ferina
tenta e min mil, quarenta .e -oito siava
flinnkrn 'e presente Contrato ciais que lhe possa-is ser impostas -e
itlidea "a" supra ;.
.
e setenta eentavoSI correrá por
acordo -com ,as ocinctições abaixa: saro pliejnizos das sanções a que -esta- useiros
-e)
eia caso de igualdade no total .
conta
cio
eleinento
orçamentário
nos
iteras
rã sujeita. 1-acue -ao disposto,
terá .preterénola,. pára afeito
•
Cldaiszila
.0 04 ,proeto 1.004„ca2 do Or- pontes,
do artigo 130, do Decreto-lei 4.2,5
-classificação; o -candidato -que;
çamento vigente, da cujo -crédito foi de1.
obtiver
maior total. tio -pontos
Visa -o presente Contrato a pro- n" 200-67.
„deduzida yen-formo Iflmilverrim numero nas provas -constantes
do tespeativo.
3. Será adotado o mesmo critério
,dução, pela segunda -contailitantd, do
-de
20.12.72
DAD-4400
em
favor
programa, na -ordem Cri -que neles se
:Jaime udo otictianerriagern, -em coses, indicado *acima se -a atraso verificar- ela Produções ceinematográficas
•encontrairein
relacionados;
.
:3e
-e
cia
-entrega
',do
filme
pronto
'('aode .10 a...15 sai-notes 1Be16ra,
copia iLtda.
gativo Imagem-som -e
•Urasillit':
•
2.. tiver menor Idade:, .
devolvendo ti "Produtora" ;to- Selo -0 Pára
Cid-asa-Ia
91.(4tsralic ±/d.r
:11.as .01yr-ft:rações
3 - Ter -ca-s la
-das as impertancias recebidos anteli -lIsto , C+;n31.Lkiilie n eutá isento -de selo.,
riormente.
1. .A...' •nProdutiora." Obriga-se
d) 4 -opção- para o- cargo- cie Paio-nas
termos
da
legiala-)
vigente,
43i4,
Fica
á
'produtora"
sujeita-à
nl a apresentar, para aprovação',
41Ci lfista- suraclõr, Tégirne i01-2t102.1.fi;0 . -ort
cando
etalto
-oForo1
aderal
c
ie
'Ides
por
sentar)
sobre
o
multa
-pdo (DFig) e rotei ro tee
o -ca- iara, para dirimir -que-is- vogado, ang,xinic DIT, Será feita- doq,(ánagent-scadv da' filme,
-Pico valor global do ,empenbe„ pela mola- quer
duvidas -que passam- surgir na eloeontio rigorosamente a dictssificação
final aias laalarlitados Japós, pataca,!IA „a apresentar, -no--pioro -esiabele- • serváncia -do -detalhes técnicos na pro- ene-vaio -desfio ,Contracto..
ção da homologação do SOnetirso,
:alicio -na clama:ta prepkia„o ceP ião i dução cio Mine se assina for positiva•
do
peno
DP'a.
:por -catarem acoodos, foi lavrado
primeira siontagoma bandas sonoracs'
VVIT
Seaunda 'Ohapirada.e piesonte contrato, tom seis fOi mias
de n1:Énea-e amidos -e narração -do -lex- I
- 'Dos direitos
• Clausula
valor, para lannaeza
de igual teor
Não 1.1aiszerá.,- sob- qualquer pretaXto,
escolto, para, aprovação por uma
,Ç.: Canisaão técnica -do- Dcpaitainerito do, 1. Inça -estabeleci d o que o- filme 5-a-dalade que ficou ostipalado,. cine segunda chamada para nanlauma.
'Belein,-Wasidia'' -é -de inteira propriec mi assinado pelas parte .00ntratantes das provas.
km a ,erniregar a fim de *seinda ,apro- dade da “Irtatitiute' • , .que poeleaa otia)- -na Presença de duas -testemunhas.
IX -- Pkardiiação
-fiesi4lla40
traecis pelo DiaB, os „negativos imagem- -nuer momento Ou g seu inteiro s abso- Em- là *ele fevereiro • de-qualquer fa- ^ Çaidos 'Guimarães de' frIrcios ',fiador,
Serão- .publicatios., apenaa Co
,•
- Soa/ e s Paineira -solvia, -35MM, .no luto sritário, intervir -eua
deciimes
•clue
.caa
se de sua realização
aaeferentes. _aos sanclida-taclos
praáo sátalielecida;
- PrOdue&es Cfitematorã- 'tos
Presidenta
forem
consideradas
dei:as:á-rias:
liabilltaides.
a fazer constar dos cid:iodais do
- Produtora-.
-2. -Os negativos -originais imagem- ficas &Tapa Lida..
flane os seguintes dizeres:
A - jlisielaisão
Ci-onaaa„
CÉ$ -165,00)
27-2-73
Ministento cia 'Educação s som senão tanibém de prçprieciade *do 1(N° 1.-315-B
Sena :exclindo -por ato Ao Onde -da
•gull-gra
•
Searotaria de :Pessoal ou. a qu em: de,
InStitt(tioc Vacional de Cirierna
oitaa.,
"!" legar competência, o paria-idata ;rro:
ci
se tornar ,etflpado -de incorreção
DopantaMento do Pildes lilducativo
CleSeert2Zia PUU.11. tillaiRll..12r, ;dos ox-ira
'
executores, sena nitXpiasi =g cafelo:Mn o Pagamento decorrei/formada mi „compro- .ininadores,
.an3.%
res
--ou
autoridades preacmteá;
MIN
ISTÉRIO
. te dos clireltes . autorais -da partitura
vante cie sua inscrição na oaB, -sendo
,1)9 dti.21-1b2 is íwlizaição' dê qualquer
Mualca.f;, ,
•
-esta indispensável a formaliza,çáo
Prova, .for wurpreandrdo cem ,eonfirni,
DA
-sua nomeação ouaadmissão -no INCáltA -cação
sena. -0.01-Ye -candidato, -verballe
0. -a se diesponsabiliZair por -todas as
aprcivadea.
AGRR
gespeaás
moráe -ou por ieserito, 'ou ,por icaitra
natureza. fiseaii, ¡tirana•2biSta, pre-Vicleivoilinia inclusive, taxas
e.) .atestado rio idoneidade moral forma, bem como utilizande,se dê-livros, notas ,ou
Ulgt.
firmado -por dois advogados.;
'14 T11 UTO 'Et
•:ê "eáldllinientoa 'Çl.g 0 Se iielacionaioni
-c) -durante :a Mista ele prova, ,atinktenom -o objelii-to-,deste ,aoãtraito,
CRLJOCIZADM) E !REFO,RMA I-) preencher -e Irimar .a frua ele xar
asrespostas das Mosta/tua -coar2. ,0 "O.astibutcr"
-obriga-no:
inscrição
-e
o
cartão
de
identificação,
-provando
-se-esse faio por latiainrito
walw4K4
"
• •
.
-contendo
inclusive
-o
do.
-0110,..;,
ou
;pá
por"idia.
,
.(0. -a-dar :aasifilsênCla 'técnica, que 'for
euretalia . Éte Pessào4
as
inscrições,
tagibéin,
aoiíoitaihs,ide modo nue o ,dlocitmon'podendo
wXur - Revisão nde Ciaivuà
ser feitas atraves de `procuração,* de,
-alãrio onsele finalidade- cultural -ou
Ca - candidatos sarnentapocioriio
'$erViip-o ele *Verifieigerawrreintai
vidamento formalizada corn a apre'educacional ce -wcistfeneia 'estética;
itado
sentação cios -documentos conatantos apresentar um Unica -é fiandarrier
lo a ^ pagar, polo produção de :filme,
:Sekeegio
Reeruntainneindib
das alíneas do Item Kg -deste ;adita& axiclido. -de revisão relativamente
importariam tio.... •
, lo. "'-,e'tocluitorat
:resultado -da ,oacla prp:aa, Indicando
01.1 MIT" Oitenta '.2111 nua.ZDnlás
Ti' - Tustrueties Èspeciificas
-Cem- precisão as- questões n os ;pontos
renta e -oito -cruzeiros e setenta Gen2S
Paço
pública-que
cestaalão
abertas
-a
serena' objeto :de revisão, _sob- -penaO- concurso será regulado pelas Ins: ,132V.054 a Serem cola:esties da -seguinte inscrições- paia provimento -de cargos
truções especificas nas quais se cem- da Indeferitnento llininar. O citado
prmaci
de Procurador,. iegime ceStatotarav
pedido
*revi-alia sará
•1) *a primeiraparcela. ou seja„ 30la de emprego de Advogado da tabela -centram exemplos típicos de tapetas C'hefe 'cio
Secretária de Pessoal . -do
trinta por sentai (dó- valer -total da de Pessoal sob co regime da *MT do do-cargo de Procaugelor te do cernprege W.ORA,-dame
-cie 4:8 ,Nuarerria e-produção, -o-pós aprovação do totelio kostibuto. nacional -de ,Oolonização- -e -de Advogado--e o respectivo programa -Oito')- 'horas,prazocontadas da -Vi gia clii pro_que serão entregues -aos -candidatas no. -va.
técnico -cio fama; coa, assinatura -cie; Reforma Agrária - C1CRA.
ato da inscrição, ver:Sarado- sobre ao:
leontrater,'„
- -Premo .para _Inscrição
seguintes matérias:
XII -- Validade do +Ooucurso -a segunda, seja, '80% (trinta
'por c.ierittic) na aprovação, Pelo Diagi,
Prazo Para as inscrições arcrá
.1. Direi-te Agrário
-O
concurso se122 válido p9r
dia
15a
-5.
de
abril
-clo
corrente
ano,
lio c.‘olvião- montado, bandas sonoras de'
2. Direito judiciário Civil
Une -a oeaata da data da -respectiva
música, -e -ruídos t• 1121;172q}1.0 dó tento; nos dias Citeis, no horário das ii tis
3.
Direito
'Civil
laornolog,ação,
Ivo-dardo esse prazo ser
-e' os restantes -40% -(quarenta por 11 toras e das 14,30 às 17,30 Iraras.
4. Direito Acimmialrativo e do Tra- prorrogado. a juízo 'exclusivo da •ad-sento) ^ contra-imtraga e -aproicação,
balho
„ministra
cã
o
.
- Local de Inseri:0o
pelo INC. ;03,FE)., dos negativos ima5. Direito Venstatucional e Tribualifioio Vedando. II - 5, andar,
AIIT
C01111,00011;eit0. •aCCS ,Condicifica
gem-avia- -e da primeira copia cru
tário,
Fesaia 508 - Brasília do C072210:32
*
deral.
3 - -Du-44
Reli:-ação -do
A 'base-mão implicará -no conhecipqs potros •
C-ann
01- Negitisitos para Diserieão
mento -das presentes insta
uções e -das
1- -O prazo máxircao concedido para
O cor/causo será, realizado da cida- -Especificas e no compromisso tácito,
al ser brasileiro e comprovar estar
produção do filme define-ao cla se- em dia canil as abriaaçõea eircitorais, de mencionada Po item rf deste Edi- por parte do candidata i de aceitar -as
guinte forma, iniprowegavelmento:.•
.para os candidatos de ambos os se- tal, em data e local que serão divul- _condições do concurso - tais como KIM.
xos, e militares, para os do sexo gados através •ele editais na imprenacham .estabelerildas. ass.iro corria
-O Sessenta ,(^60) -dias contai -da masculino;
sa e outros irados cie divulgação, afi- -serem admitidos para prestarei/1 serdata ;da assinatura- deste -contrato,
xados,
ainda,
nus denta-Kl:Meias dos viça ara quitIquer parte cio Território.
.1;)
-entregai,
no
ato
dainscrição.
para g. :apresentação do copião mon- -duas fotografias 3x4, recentes, de órgãos loceds do INCRA.
nacional a ciaterio -da Administra-Cão..
te:cie, bandaa sonoras de musica e ruí- frente -e sem cobertura;
Outros
Títulos
dos ce tento.;
XIV - 'Casos O'a?Mos
Infudnia.
ci ter a Idade
de 40 anos
.0 sessenta (60)- dias a partir
incompletos na data de encerramen,
O c-andidato deverá entregar, até 5
cr.)s casos omissos serão :resolvidos
data .4a apresentação do copião mon- to das inscrições, salvo para aqueles Cine.a) dias após a publieaçao cla re- -peio Chefe da Secretaria de Pessoal
tado, bandas sonoras -de .minica e ruí- laPe 'comprovarem -estar exercendo lação dos aprovados, títulos devida - cio INCRA .
ar ou sinpre.go publico;
dos -e textos, para a entrega dos na- :cgo
mente comprovados -e discriminados
Brasília-, 1 de março de 1073-;-;gativ.i s imagem-soim- e da pnimeira. tci,). .apreseritar diploma ou certifica--; era forma de ralai orlo, datilografados -actdrio -de Mello earVal40; pelo
do -do 'curso .de Direito. coai, no -roi- iene a ttres)
com -as folhas -nume- -cretário de Pessoal.
tóPia ccal -30 Millinctroa,
.0ontralo cyue -entre
;faz:em 4• 171-,!,
mio Nue-amai do. Cinema -e Prorlii-J
çées -Cinemailooraticas Liaiu'iatla para. a procitupao pela -segunda
coa tratainte ., -do- filme clocumelgário
ao acordo com CIO .C8p:3Cilic(,çoes
cOntliÇa eS. abaixo:

-Cld.z4sula IV

D 1TAS

• ¡AN/ I

Otitaortp,

-(Se.a.ty

a

fla/g.o.

'Parte- III),

.abril às 15 hOras; 11 e 1.7 de abril , Assunto; Rke+.1'S.0 VO11.111,U1V
2:',
ar dOa horas. 7 a 21 de Maio as 15. infração ao; artig, s 31
do e ri, 30-e art. 110 WrraZ
e
• novas; 8. e 27 de inalo do corrente 1"
'TIZABÁLII0
:ano, , fts dez 'lovas, na sala, -de Con- b" e e". dc Decreto-lei I.,831'
ar(. 43, da Lei riurti; PREVC.)31.NCIA SPCIALI• selho , Deliberativo . do. Instituto do O 12.39, c-c
Açúcar e de Alcool,.. na Praça Quiirze mero- 4,970, de 1..12,68. 'e artigo 12, do
-•
:6, de 10.-8.66.
•6•QMS:EL1iD 'R E 'G:11)A). A..k.
rio Noverobte 42 — 2, andar — De2retio , lei
.1mo. de
— Estado da Octana'RehOor: Arco Domingos Italconç
•1;.PROFISSIGAMI,S • DE R f.
, ;ma,. além dos que foram. adia-dos
:RO ESTADQ:' das sossões anteriores. .
HWíE$HP.URILICAS
.
BstaJo de São . Paula
Processo:
A 1'. 432-66,
gni.T.5%
PROCESSO' CONTENCIOSO
Recorrente
Agro-Inclustrial AmáSenhores
Prorissio;Lorniirconos •aos
.ilwa g ic de São Pctitlo,
lia. S. A. (usina Amalia): nalã -da Relações: PÚblicas e Pessoas
Processo.
P.
O.
198-72,
.40áidie.as- . registradas neste 'Conselho
Assunto:. 1 ..‘oeu1'so volunt(prio
gire o praZo para pagemebto i seini Reeladrinunte a Recerrenta: Mina Infração ao trt. 21 8:
da Lei Má:Langnis 5. A.
•alta da anilidade referente ao cor.", Bares- ' Gaande
mero- 4.870, cie 1,1245,..
rte.:exercicio,
se
-encerra
em
-21
p
re
Irineu
Reclamado', c Recorrido:
Relator: & paru Marques Pimentel.
rço
Wide Dutra..
Processo: A . .1, 424-72,
outressim, , quei .ó:
Assuritot E-adução de cota de foi'PeSto , SinclioaP deverá ser pago ,à
de cana (artigo 48 'do , .a. Reirrr(curisttii ,b 3sroeufitine acloaiIelikel7i, uliSta
terfergção Nacional ..de Profissionais: Extechimito
.
. .,
. .
:com g Portaria, 1,..0 , ) .
.
'talteraia, 'deacordo
Assuntoi Recesso volunbario
lnno, 3312, dó .Exito. Senhor :Ministro: Relator: José 'cl'onça,Fves Ca;rnelro,.
tração
ao
36 é seu § 2.", da. Lei
do:''Trahalho ç Previdelicia; 'Social, e
,
FISCAIs
.
PROCESSOS
:n."
4.870,
de
1,12.65.
•
p-ImpeSto sobre Serviços, deverá,
ser pago 4, reSpectWa Munielpalidedei.
Jwizeivo
Estado do
Relator: Deniz Parreira. Ribeiro
- sendo .que 'na 'Guanabara, o . sen . .‘,A,
Processo: A. I. 269-12.
3er42.
Processo:
A.1'.
10 e de Cr$ 144 00 e ,pod'e ser pago;
-ern ' ,q.imioner Agiflcia do tanco .de Recorrente: Joaquim 'Nunes ,Coelho.
;. EStacle da , O-Uanabwa . '(PEG),
Assunto. Reourac, voltuit(urio , — InMINISTÉRIO
DAS
Todea- ,esclareennentos Serão dados, firaçáo ao artigo 14- . a 201,16 §4
da,
Lei
h.'
4..870
de
1..12.05,
en isecle do Ocinsellio;,• no horário de
EMPRESA nA EMA
• 4209 - às 1:6 horaS.
airit.. 2,," e seu parágrafo OsaiCo, da
gu;i0S"ilt5eoretário.
Resei u " .074,66, de 12.8.08, DE GORP5:1 (12 E TELÉGRAEGS
27-2,-78 — Ctj 2500) :da antiga COMiSsãe Executiva do
•
A
Diretoria fieglanar
Relater: . -Má,rio Pinte de Campos.
-da Guanabara
MJN:R$T.R10'
"W.adO 4o. Pariste,
DA INDÜSTIZIA..
Comissão
de Precoce°
Processe: a
570-67.
Adminístratívo
.:LOCOVyE'Ote • Comerciai . Xarnyame
R DO .COC O
EDITAL DE CITA DÃO
1. 1%,"ÈTRIT-0 ao niaeAft
Assunto,: Recurso: voluntário —
O
Presidente
-da Comissão de proi1nfraç0o . aos ai-Is. ou 42 c-c o cesso Administrativo
-E 'DG M.G0.01„
ada P,ela
.60, letra '1,)", do Decreto-lei n' u- Portaria 1,788, de 15 design
art.
de clezeinoto
PAÚTA Dp JULGAMENTO
mero, 1 831, de 4.12.39,,
cie 1972, tendo em vista a clelibe,ação
NÓs termos- do artigo 15; da ResoRelatar- Boaventura Ribeiro . da contida no Termo de Incliciaçap do
n." 1, 999, do 22 cio fevereiro C unha.
Processo n" 13,465-67, -e l' evando et')
da 1968 : a de artigo 2:" da Resolução
conta não -ter sido possível citar pos.-;
Estado de Solirt4 Catariva
2.671 de 6 de dezembro de 1972,
soa/mente o indiciado naquele Preces,os processos ababco relÉrcionaçies
60, Carlos Antóhio Palei Pereira, Esta Processo: A,. I. -61947. acham-se em pauta de julgamento
Seta nível s"7", inatrfegla Ir 2.114.631,
Recorrente: 'Usina de Açúcar M e - localizado ha Seção Filatélica da Di'para ae' sessões ordinárias do Con)ic:tho Delinera,
„
o, nos dias 2 a 16 de tOde , $. A. 11Tsina Adelaide),
retoria Regional da Guanabara, etia,o

Recorrente Fábrica; de Doces Orishal Ltda.
, Assunto: Recurso voluntário
. -ração AO art. 41, do Decreto-lei. ,n(amero 1.831, fiC 4,12.39.
Relator: João Soares Palmeira.
Os proce,s-ws. abaixb relacionados
acharn-se . eal pauta para julgamento
aS sessoes rootencloses, ordinArlas;
onvoeada4 para os dias 19 de março
de 1973, às quime ..luiras e 20 -de
março de 1972: OS dez horas,
Soa a esae,s Ch) Conselho' DeliDera
,-,vo do Instituto do Açúcar -e do
tkic004 Piaça 1.5 de Novenbroi g
2. 0 andar -- Rio de- Janeiro
rapara — . eia retificação à publica- ,-ão cio Diári9 Oficial da União, -de
3 de janeiro da corrente ano; fis,
50-60, e 1>) co. mmesmomês e -ame.
N e. 13 k
•
AI 66-71
20347 — PC 445,72,
— NT. 43,72 — NiT4212 -o-5iT
'N''r 3242 — NT 2842 —
35-22'
NT 46-72 —
•k-12
NT' 4943
4.,6 146-61
AI 57340- —
138-67 — NT 26972 — NT '9240.
, 'NT 06-71 — NT -575,70, — AI 100-68
NT 8341 e N T 65.-7T.:

COMUNICAOES
por Edital, com o penso- de
dias, a
fim; ,de que, decorrido dito prazo,- q)pre,fim
sente, querendo, no prazo-.d 5. 10 RIOU
dias, razões , de defesa; per ter :611 ado:
apurado, ter o , mesmo faltado -õ' 005-'
viço mais do trinta .(30) dias coneuti.,,
vos, sem InotiVe justificado;
do assfim,. o dever de assiduidade e. su'
:jettjando-se .Év Pena previata no -ar,tigo,
201 . o .9 V, combinado com -o. artigo 207,.
item- I1 § da Lei as 1414, de 28 de •
outubro. de 1.952 (Estatuto dós Fixado,
nários Públicos Civis da tmlá'pà‘,
' , condo, ciente final:mente, -dê gile a :do,Mi ss ão se reúne na rua das Mairreoà0
n o 18, sala 201, hasta,: é quo-o.
dos autue lh e ser4 dada, fio local .acima.
indicado, no .horárlo da n Os: 131 4ow,
das,
O . P. A, 12. de 'fevereiro da 197$4.

Luie 17 a2elos Presidente CPA,,Pestigal,
ta nivel '"12-A", matrionia no 1.850:7139,

Dias: 2; 7 e 6-3-73:

IMPOSTO QNI-CO
'MIL,IT
Decreto-Ler
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SOBRE. MINERAIS

• 1 .003, de n-104969

In-CRETQ-U1'.1.038,

DIVULGAÇÃ O N 9 1.126
Preçot

•

Plleçot 1, ;c4; o,ao.
•

VENDA
A .QUANAEARA
Se010

Fazenda
RoinNiso Pega,

7:•;41 :13RASILIA

I3e_de 4°. DIN

VENDA5
Guenahntra

:SetAto dei Yeiniaat. Avenida, Rpdrig• aia: Akg

AtAluX-sea ipeclidoa

2,1404 962,

DINU:GAÇA0 N7 1.136

150

de VendaN Av. •Redoiguec Aiveá,

Agència Is Ministé gie dá Fazenda

_A r

73'

podidõs pelo Serviço de ReenaVilso
13rasi714

Na sede do ' O . N.

e

, itáuartafeiia 7
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_

DTÁRIO

OFICIAL,(Seeá.'e — Parte H)

ÍNDI
DA

.Março
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LEGISLAÇÃO F ,ND TAL
•.

-.NUISCARICO- - .., •
•
,
Com
• •
. Ia`d•icaão
. .
. 40. ..,data da plibiteaçãó
.110 Diario Oficial" - e , do, Volume da.
•
' tta‘a
- . 'tele'
- ALP,ABÊTIÇO-REMISS1VO
'

;Peia 9rdeKA allabetica dos aasuntoa,
LEGISLAÇÃO Rf Vnr, AnN
P iPlo alaa letais 'ou ' seus di6,positi-vos expreo.,
saingote alterados, revpgados, derrogar

dclaradoà• nulos, caducos, seta eleito :nt
Insubsistentes pela :legislaç'Ào publicada 4o.
ano á , que iè . :refere a-

1967

DIVUtG AÇÃO INI!‘ -04.2
PREÇO:. Crl, 8„00
968

.,DIVULGACAO 'W 1,152
PREÇO": -Cr$ '20,D0'

1969
, INVLDWAÇAQ .t
PRC,ÇOI • Cd 2:5,00'
•

.:rnvuwAçAo

202-

PREÇO.: Cr$ 2001
A VENDA
Na Guanabara

g eçãO rtle Vendam M, 'Rõdrigues Alves, 111'
Agência Ministerio da 'Fazenda
Valágitz, da justiça, 30 pavimento
Agência
Coriad'or D
,$ala 311
til.ktaada-lit a ,Redidõs pelo Serviço de Reetabálso Postal
(

ffm Brasília

Na sede .do

ruçoingin ,gumptaa: ,egs. 0;50,

dê 1973
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