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Direter„ 1:207-69
-Doeperative, de,Orédita;
-- -G, E, ,de Proc. no' DF,. 451-. 72 -.P ar a Dr$ . 11.700 600,00A.
auterikoa -de Nilépolis Limitada
Nilópálit
por ,clespacno
.
29.5 e 213,12.72
Innelonamento,
par;
prazo;In-deter/rdImmo:
ÇRJ.)
—
até
10.3-275-.
DA
pE,Owegos CgD"
Mania.
-ucido3 ( ativa d€ EcoPO 8 3 13 ciO'êriwoo, tá, Imana alóâ — Sociedade Igstribvidora
Em 2: ele março de 1913credito Mdttio Úcs, FtincIónárioa,da
parecerea, a requerida áoà processes
da
Bréisrl
-,
•
;são
-Paula,LI Procrogagda
Oliveiti
,
prelo Pa ra, 114'Itegni4^,
•
•
irs:
Altoraçko ContrivRial:
untada, -Cetil sede -em São 'Paulo -(SP)
Mento
i
naveta4e
-C1r)diie,
Ei
Assembléia de uris'titaleão de 29.5.72,
-$ 9ci.Ç aac e
A-73-129 -- Antié.)rignera
1 ,975-;99. Cooperativa -de Econe;;;
x‘ia,ento ;InveStingen,t0Slunclora te Titules e Valores Mobiliamia e Crédito Mútuo 'des..AssodiaddÉf
Proc., - n o 357 , 87 - -O Diretor, por do
rias
Ltda.
.ReforinaAtinierito de. oapitiá
'Circulo ,OPerapie de Baixo QUEM-•
28 . .2,.13; deliheródoreden- du ale Responsabilidade
d e apach0
- . de -estatuto;
Insimunente
de 15.12.70'
.e
elar
os
sonbures
Botaudo,
Laniado
Baixo Guandu (85)
, até .2.3;.75
A.-.413n37 BORA, 'Fl0À
INSPETORIA DE PANCO'S
Charles aobin Mamo Tawil,; &nua:, DIDSPAOHO
manCianienta e Lar estini; itos.B..
zmíj:.a.7a, deferindo, nos lei moi,
De Cr$; 27,090Á900fa0 para:
liados em á'ac pauto- -.SP) ,
.parecer, o requerido 11:0'.:preçeSS6 119
Tilreter, por presenk,nt lega-!
E." -de
Proc., n9DP 3043:
29 000 000 00000 - A„
ic1114nto,»Lespeott,
kirmeltio,cle ~tal onal- Te/mano: tios
:"28-. 2,73xles p e,Oho , de 23.2.73, aprovou :a per- , varriente, 1-to nepublie Islagçmk/.Crédito. fqn '1)11U4rio muta de- localização da sede do Ban• 'New. York, tom- recto em. NeW Yen., estutigos ,sociais
Socied,dde
cd Internacidrial á: N., do -Rio de
Grande61-73 — Danc,)
Aumento ie capjted — Reforma cairo (GB), detentora, da carta -paten- •fflatados -Unidos ela Aidética,
.
kálta!
do Norte a A.
-de idetatartó:
te 41 7 1-0324, de -10.1,67 , com sua a. DESPADHOS. DO , DIRE,ron,DEItu,- -Cr$ 3,-003.549109 para
.
assetrimélas geitir's
Crédito Imobiliário géneia -de Sat . Paulo ;BPY, -amparada
Deferindo. nos nert'aos dos parece- 1:0,900-,:090M9
A--,724671
treiordinárias an 24,7.72 e. 04.73.
res, -o requerido -nos processos nos:
Qrt, V900,990;00 pelo dipterria o° 1 1 6931. l 10.1,87,
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DEPARTANIEWFQ TIIADIDAVAL.
DE ESTRADAS DE RODAGEM

MINISTÉRIO
DOS TRANSPORTES

BC)IVI/~1 DE 4 DE JANEIRO
De 1971
-12 Diretot .2 Gera1 •clo Departamento ereto- m o -68.,423-, -de 25 , de março de
•esolve:
Nacióng de Estra,daS de .Rodage01.
usando das .fáfibukeeS que
1V-63
— Declarar o. sarviden,
Ide, o; &terá (1) X11<. tj Be. vo 'Nebreap.„ matricula
1 .1)03 .606.,
gimefito:49,0Ngik aprovada peto De. partir
do 2 de janeiro de 1964, agrega-) creta Ii",° 68,423, de '25 de Março 41 da ao -Quadro -de Pessc:11 desta Autar,
1971, reseive;
eein vendinientaa ,correspendens
14,° 10 — DeSignar os Engenneirce: tes ao , símbolo 44i!; referente ,a 'função?,
Aluisio Ara,g0-0, Cavalcanti, José Pe- i:gratificacia. de 'Chefe da:aeçãO do Comtabiliclade do 14.° Distrito RodeViárta
ana de Cia valho o Nelson
Vieira ;Desta; 'todos, lotadas no 3. o Dia- Federal, confornie o Opstante do pro-'
trote Rodoviário Federal, para sob a cessa número- 571.481,71, verifitando'.131*.e.4 1d 0h Ola; dó primeiro, toustibuitern; ..se na mesma data a vacáncia da ,:at'OólnisSao destinada a proceckr o rede- so- prova :mento :e.il etivo de onde
Vinento do trecho Divisa, 1513/CE, da ;precede o Mesmo serVielõt, tudo ale
ROdóibia ,230., entroricarriento com a -.conforrnidade eein ,ali gposto co-Mago. I.° da Lei IAD., de .21:19;52,
dom -os artigos J.', paxá-14". , 14 — Designar a • Engen/ren.,o; ,Combillaelo
grelos 1. 0 e 2,0, e•5, 0 .do Decrete n o 990,
Arloyakla Gentios da Meta,Cheio do; de
e 0. 0 da ter Ir 3.199,-de 1.2
5. 9 Disttito Rodoviário Federal, para . ;de 14.5.62
;julho de 1960, Consoante entendi:
como repreSentante da Direçã,o pape, 'Mento
firmado
no Parecer 076-H, dodor de Departamento Nacional da EsConsultor- Geral -ela 3apdbltca."
trada. de Boda.gern, assinar o -contra, Bi.
União
_Nide Oficia-?
to de locação -dá imóvel sito, à. Rua :pliblicado
Henrique. Alves„ h.° 464, BahTo‘ de :de 3 de noVembro. de 1964.
OaStá;lia, na cidade de Itabuna.„ DistaPORT-AnIAS DE 23 DF JANEIRO Báhia, Ode servira cie realdénela
do
-DE 1973ENseu Resen,do titular da R/.5,-.13,
Ci . Diretor-neral elo Departamento
. de.
Nacional de Estradas de Bodagein,
PORTARIA I) ,E 18 DE JANEIRO -usando ,das atiribu40es que lhe cor
DE 1971
fere- o artigo 31, item (1) XIX do Redo DNER, aprovado pelo DeDiretot--;Geral do Departarnatto gimento
n°138.421, de 25 ,de março de
Na,dimial de Estradas do Rodagem, creto
1971,
resolve;
riaaticie das atribuições que lhe edil
Dispensar a Escreventefere e -artigo 81, item (1) XIX do Re--;
atinente do DNER. aprovado pelo De- Datilógrafa nível 7, -Marlene Henrique

,Arnbrosio Nery, -dos- Bantos

II. William Celso fie: D.a,s,g.ro Leite

10. William. Prata, Madara
11. Osmar 'Ia:vares;
12, Amido Sebastião; BarOosa

Moreira, matricula .11.° 2,091..185, de 13 :. „lese Pesenato- Jorge 1
I1.1 110"e- de Auxiliar, • dortr- -a gratifica- 14. Vatter Folidero Dias,
ção mensal da Cr$ 518,90 -Muinnentos 15. )taltencir Ferreira
r
isaeoos
-e Oewito , cruzelros).„ pelaRepresenta-; 19. Bartoloineu ,r.;osta
Guilherme Emidio AWes Pereira
eãO d-e ,C-iabinote„ ptfhifeada Dicino, /7.
Jca'g,c M,,es iíieriteiv*;
Oficia ?,cia, Bilião, de 26: de -abril de 18.
1;9„
Áitla; Pererra,
1972,:
'
213
•. Ronaldo--c1 il. „adoural
N.° 'ia — DoSignar -o- Oficial ,de
António
Pedro
da f:13nv.r- Meia
tra,ção. nivel 16, Milton 'Eatalut,
mirris
22. vlipereploy Roclidgues Aveiro
:345, para desempenhas 25,
Ain5rósio , ne- Benzanesta Autarquia, a função -de Adiar, 24. EueridesCandido
Pereira
-Constante da Tatie.ia .c3e, Gratifica:0es 25. Antera
Antonio
Pedro;
,ale
pela Representação de Gabinete, ;Ou, 26, Demlnaos Tadeu
Pe.rè&a,
.bliCad9; no , Biftio Ojiciairda ,L.TniÉtõi
EstaniSlan ,Gonçaives -de AsSig
26.4.72, .com . a, gratificação Mensal no 27.
, , Fernanda Lpesch ;Juntei' "
213
valer -de Cr$ 518-,00.( q. unilierit os e de- 2 9, 'Helio S tt8leno
zoito cruzeiros),
3 0. Jalnes Figueiredo
nisiede ,olivetra
Autorizar a '67 Distrito- Ro-J 3 1, José Dle
-N7 66
i ta
....„
•
.doviario Federal a Pre en eher as 7a- 3 a, Júlio . Desar Pnça;
a.
Milton
Afonse AlVara)1100:
POlta•ria
gas previstas na
1•329:, de 3
16-6-72 (Didrie Ofici al da União. de 3 4. Maurilie Barbosa Resend4
rcce•- 3 5, .sovgio Luciario. Perotrii
1.5arte
21-6-'72 — Scçao 1
Sued Soare4
ontrateeao, v.)10 o ),egrine 3 G.
clianto
.0onsoliciação das 'Leia do- 'Braba- à 7, Valdir Caninos. Zerateire
lho, dos cardidatos abaixo rela;ciona-; 3 8. Ah/are-Pereira
',Oosta.
dos, aprovados no ,Concurso d 2-70 '; 3 1. Antonio. &MIS Peru-anates Onata.
e -demais exame& para ingressa corno, 4 0. Augusto 'Campos dacrieco
' 4 1. Deoclicles MendOnea, r9Utho
Pwtrtdheivo
4 Evandro Brailda.-0
Nome '
Ordem
43„ Roberto -Antonio .Ierrez Ei10-eg°
teclo
1. dulinerme Mendes Ribeira
44. Aritonio Fernando Maztins Cm'«
2. A.olny cia Console:0o Roella
neiro da Oimhá
a. Erivaide de Oliveira -Carnal°.
4. Francisco 14-cdrivirs ColhadO 45. Decio Rezende Andrade
Éistalusiau
RilVa
Piano
JO,Êt(1 Buti$ta: Piffileiro: de
Jackson Batista de C's,stro
valho
Sebastiao Domingos Pluto
48, Nelson Ol
iveira de Novae,st,
it. Aloisio Magalhães
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;Sextan;felra
. g): !O eXp ealénte^ dai , ..reparttabe:
wiblicets, eminaeo, . 13 0/(5)/ea0d0
,
5
será re cebido . na Seção (0
,Olnrifird
'<M OO "àíé . aá 17 horas. O . atendiintento do ' p úblico Péla Se g
e ,de R.02(.100' será de .U : 'éts .18 'heras.
2) . Os 'Oripinais. para ,publicação;
'enfiamento, dittenticados, deverão.

itTrARIC) .0.PICPAL

Parte TP)

:EX PELDIENTE
;DE PARTAMRNTO ;DE IMPRENSA NACIONAL
e•me-7.epé-cce.

AL[ERTO
-ecr .d.atilogralettlos diretamente,edi
'BR/ tTO PEREIRA
espaço dois, em papel acetinado ou
. gpe rg anzinhacicv 'medindo
esom
ce.myrço
ps putkuoAçaas
. 2243 cosi,ER,E DA se..çke, Dg -R MO ÁÇ-ZO
di rriettos, sem emendas. ou rasuras J,
DE AL Mi :E.'1DA ÇARNE,IR-0
C'a e dificultem a , sua compreensdO,
ORLA N ,GUNARAES
-esp ecics1 quando , contiverein ta•.
C)Fict.AL
&vão . ricinaticlaS _ có pias em
seçÃo
preta ,e, .indelével; a , critério ‘.-ux
PArrTE

NI a

s

Pç() 0, 1')73

Chegtia.:vOit ,qale: • pastai', .C.M , fator ao
't30Pártan,
ien ta de , 2-1
N.g eional, Quanto' ao ,contra.
la
.pror-té.-ttéréo;.. ela -.favor fia Delegacia ,Begional -da Emprésa Erni<leira
COrreibs. é Telég rafos em
p rensa

caso de _porte ,aéreo para
dacalidade nela servida por Use meio
-de . transporte, a Delegacia Regionca
.
ela
Emprésa Brasileira .de Correios :e
Telégrafos em Brasília se obriga a
Completar o enc aminhamento ao destinatário por outras
victs, indePencr0/.=
tenzente de' acréscimo no
Praça,
8) A, Delegacia Melaria!
EmBrasileira de . ÇOnreiei.§ È Tele,gralos em Brasília : reserva-se o: -c14.i yeito
recli.ask4r . os uns preços, no'
'caso
cromou de tarlycss
aéreas, .niediante . aviso-prévio

:Crgão destinado 5 noblicação doe une de eommkstraçâo
deoconird
3) Os originais encaminhadas
t ropreaso nu e oficiado do Depurtamonio
publicação não serão resiituidos
de i mprensa Nacional
pXrtes.
reClamações pertinentes a::
I LdA
-0,os ,assinantes
matéria retribuída:, nos vasos de
êrro. ou aMissào, serde encaminhadas
9) cio prazos da assinatura pc,
.
per escrito, 'à Seção de Redação, atj'
acido ser semestral' 0W anual e Se:
qui4go dia
iniciarão
Sempre no p
eg.19SINATURAS
subsegilente a"
, :dia -Útii,
, do mês subsegilente:rimeiro
publicação.
, 0 pedido 40
RE.PAIIVIÇõE$
PART,TCU.r.,k RE9
Porte aéreo perlará ser mensal, se,.
PUNOTON hinos
As assinaturas sarai? tomada:3
, Mestria: ou drotal, , Q prego
Semestre,
, use 01.N, (3 transporte por
de-si.
Cr$ 50,00; Semes tre
Cr$ 3,7,5. 0 li atue-a para o Exterior .e das
.si)me9stó
.aéreci
serei contratado se paradamente
O
anual
e
não
4414
4
11.,i1•20i,
A
•
no
a
haverá
transporte,
''''
C O M rj Delegacia,
por .
••
Cr$ 75,02 via aérea. .
Envprése -Bra-,
Bxterior
Sileira de- Correios e Telégrafos
Exterior
1 IA». 4 renove.xed0 deverá, ser solici,
,Bsto poderá se enearrégar :Ano' • • • • • • • .... . • . •
Çt'S 120; 00 A
também
. • .... . • • • • . • Cr$ 9500:
encaminhar o pedido
, 1 iada . com antecedéneía de.. :3O . dias do
venc
i mento da -ontnaigra ,e -do, porte
assinatura ao
N Neste os° o
•
•aére.o
•
PORTE'
AEr2.E.0
gssinailie dirigirei do 13 .1.'N o
Émoidos, serão sitsP j risos 'Oz..,
,
dep entlenteniente dê avrso,,prévie.
ensal,,Cr$ 17,00
' dzao de assinatura e o P agamento pe.
Semestral Cr$ 102.00
Cr$ 204,00 ' 10 Páravaio?. co rr esp ond.ente, na forma dc:
do:
receberemos- suplenten:item seguinte
i :tos as edições -dos ,
01dSti() A trULSO
órglios oficiais, os- O p eço do ng Mer0 aMISO
4
:assinantes deoe.rtio solicittt-doS no . ale
reletkne- de Valores para;
iirti na áltirna,pt1gI na de cada ;a
d tis, s i na i ura ,
55sinatura, Gue será, ' acorhpanhada, San 2,7
•
12) Os pe!ctdos de its SiatttaraS .d5
0. c:Mareei:MV?? Vis quanto à soa
-preço do e mptar tit.To.mtio
xe será acrescido
esphcaão;- serei feita &intente por
servidores devem ser eneaminhadOs
. mesmo ano, e de Cr$ 0,01
de Cr$ 0;01., se do teom.
comprovante de sua situação.
por and se *de anos anteriores.
414, Sérgio Pas eoal V4e ira 'Quite,s
100. Manoel' Luiz de- ."JarVallao
161.
Maria de Paula
101. Mauricio Antonio Rumundo
,203. Geraldo Nascimento
162. Pedro Pereira Duarte
102. Nestpr R,ocirignes F,Valvtio
.beralcio de MagalhaeS
" .kialin Mendes cie ReSendo
153.
Ronaldo
Casar Braz
103.
Onotre
,Ota,v i
206 . Jair naRezende
- R.
:J É
Sena Bveling
154,
Sizenanclo
Ribeiro
Mino
104.
Orlando
Andrade
4
: 208. Antonio Humberto pinheiro
1,,s Reis
„50, Horaelo Abadio da Costa
Valdir Chaves
105. Pedro Alheiro da Silva Neves
.207. Alzerniro Ar gerniro de Ma galhães ,
Ckb., Jesus Costa •
156. Wa g ner de Castro Óbane$
100.
Vaiai
Patinha
cia
Cesta
208. Maio-leio ,tillubiz
ou,João 'Batista Quetz
,161. Aloisio .Braz de Almeida
107, Ernani Machado Ça imbo
;.209, Geraldo Maguino
Jetto Miguel Franco
Vasconce158_
Antonio
Teixeira,
Tavares
'108, G'etúlio Mota e Silva.
los
58, Jorge 1-lerMinie Martins
159. Cai-los Alberto Bráigni
109. Jose
José Maria
Oanclide
Fernandes
59.
40.
Walter
Edson
Soorield
.4. José Augusto Moreira pimentw 110,
Guimarães
Elias João Barbes%
:211. Wanclerley Bustaouino Peralta
161. Geraldo. Luciano Soares
61. Uose
LJ Raimundo Pereira Duarte 111, Moacir Umbelino
-212. Renato Eustáquino
Santos
162.
Geraldo Moreira de Mella
Castro
Filma R es ende
,Gremonese
10,3, .Humberto da. Silva 'Campe
112,. Seba,stião .Juse de Araujo
N. , o/ Autorizar o 14.- q Distrito
63. Marcos Aurélio Rocha .V il
.164. j oaquim Xavier
Pereira
ahella.
Ihnberto
.da
Hora
Pires
,
Rodoviario- Federal a preencher as.
la e Silva
vagas previstas na portaria-p, 1..529-'
,,114. Eduarcle Jaime Guimarães D1- 165, Nelib Amlin IVIattar
kr34. Nimalde!'"'dunqueilR
168. Odilon Eustáquie Ribeiro
fiz
,
cle 10.6.72 . (Dicirio Oficial-dá
Daririn Pimenta,
Uniite-,cle.
167.
Ruy
dos
Santos
Pessoa
115 Geraldo- Marques de Souza
Pedro
Romeira
Neto
te.
188. -Wa lderriar José BernardeS Ju- .2 „ -- ' ação
110 .,*Gilberto , da Silva
7, Renato -Bertelli.
-a
contrafação,
Sol
a
cn.
erregitne -da.
cias 'Leis da Trabalho;
Suleórino ,Casas C erq.ueira. M • 117. 1;Vanil Luiz F e rreira
' 169- Alta:Miro Pereira .cia Silva Neto . :COnsolidação
iir-.118. Jaime Saraiva N og uairá
, dos candidatos abaixo
ca • '
'170.
relacionados,
Cantar
Games
.Nagtieira
, 119, João. Batista de Souza
a. Francisco
-no. Concurso it o 2,70
Assis
171. Dalva Vieira das 'oantes
Silva.
:122: João . José das Chagas,
70,. &Panei-soo • Ribeira 1.1abrera
„a' exames, para; o ingresso corno
272. Elton- Alves de Freitas
:121. Jese A p ollnário, Moraes
'Pat
17.1, .Getalia Agalim
rulheir
173. G'erinanó da, 'Silva Plualtas.
; 122. Pa..tilo de Souza , Silveira
•!7j1. Henry D .tDias Oliveira
-Lucas : Geraldo Nascimento
123. Aclim Aclib Almeida
N.' de Ordem
Rpoerta Vieent e cie ,5,:5'01.1za
175,
NOW,ton Siiva
.
124. :Agenor Barbosa Magalhães
Tolstoialiainou Simão
,sétgià Bisikoh
1.
Antonio
Wanderlei Gorlçalvea
,obirajaaa Pereira de k'aria
125. Amaral Ao trines de 'Carmo
2. Francisco 'de Assis Varela: ,Sarea: n , •
.17 Er ani' Rn beirai Pitangui
.0ariveltlo
Airton
.Rocha Pinto
BoniDoiç
1,
1155
João
Line,
Barba-lho
Guerra,
Batista Moreira
• 77. A p.4.0 . -01I1)110i Q da Silva _,
-12.,7. Décio Fortnnato .1,15mara
4. Fra.nciSco. Alfredo dos Santoa
17 9. .Joâo Roberto Perbnio
128. Elzjo ttosa Marra
1.8. Manias Dula ia•A,, 0,art!os
5.
dval
18 0, José -Gine; Borges' .
Ineeeheie penha
179. Ainxinia Jeáa Bonen, • .
.
Pernand-o Sozzt Miguel
1. joae Gemes
6, Francisce Perriandea de Q ueir a?'
130. Flavie Abrantes Leal
,Geraicici 'Moacir 'Martuis '
.Filho
2.
Liiiz:
,
da Silva.
121, ;Tose Ante/no . Soares
31. Hel y JoSe
, '7, jose Maria Jaeoine . •
3. IVIiltoil Miranda :Lages Pude.
José Rerrelra da Costa
432. g ase clo Carme RKael
,olasió : Gomes de Ça0ro
1,
Nerio
Januário
•
PUIS
;
13a.
Luiz
BarlaS
8$.
Garcia
i'. Utile Francisca Ferira
:•
.)-osné kstelito . de SOO.
re
185 . Afonso -Rodrigues Filha
iViario Batista, de Oliveira
José Rocha
"18i Ilson .Naselmenta dos Santea
Mirabeau
de Carvalho Cesta ,Jg-'
135.
Mario
Roberto
Teixeira
Maneei- çie , Oampos Ferreira
nior
187: Itainar Fidelis
136, Ornar Antonio df„ Adia
Rubená Balbi
la,
José Nivaldo Ferreira
.
João
Éatista
Ferreira
Neta
. mar Ferreira- pires
J87,.. Angela. ÁlOoso Go
. . 189
:12. Carlos Roberto Tinem FaraChe
D
138. pssVald0 Luis'
is, cie Pirk:có T. Ps'Age,s; .290 , Luiz Carlos amasceme
Me; Ar/tonina Ferreiranzades
da Pilho
:Ia. Antonio Pereira, da Silva
.. Orlando Laxa Dini2
139. Paulo Antonio, Barbosa Lasniar
43P. Antenia n Carlos da Silva.
4. g dnaxdó Éargoca MOrala
:191
. Sebastião Nazareth Filho
.140, Paula 'Sérgio ,Chaves
• - Carlos Alberto, Hertenstein:
15. - Carros Rebento , de Matos Ginnes
: 122 Antonio Jose VaIadares
'141,, Reg-ÓDIO Santes„ , :•-• ,
Cio-los Rorremen Pinte
10.
José . de Delis Barbosa,
,193 . ,Gibraini Souza :Conry
.
'.4g. Wagner Èustámilo, Somes
12., Divina Sebastião de.01/Veirá
17. Marlito Alérimix
194 . Jese nanam da Costa
143...
Antonio
CrisOstonio
Filho
Edson Briine piram°
18.
1115
Gana),
Vieira
Figueiredo,
Miguel
Pernancies da, Rocha
144. Antonio . Dainasceno ,Gonvn
12. Ni/Len :Carla; cie Assis.
Jaao C.risastioo. de 'Oliveira
ira 145. ,Callos. Alberto
Viellingten dos Reja
Pela AndradeMelo
VasoonceloS tia,, 198...Adeina,r
&Ivan() de Santana Abrante
Nilson Ralnes
.
vi
a
'oito IsciSon Ferreira Lobo
21. Nelson Alvas de Unia
121. Daniel Talada de 4445uquerque
. '142, Caries Jarge Botelho
. ;3 eão ,Gançaiveós
S d Santos
Lulz ,Gonzaga :Certas Gemes de
,199., Antonio Valdir de Ave/ar
.14,7. CléVis Alberto Geme s
José Sergla Teixeira
: ,20(1. Caries Alberto Costa GalVão '2 Melo
. 148. Édson ,Poreira de Meio
3. 1Villean Ire-'deiroa
. Lidio Antonio de Oliveira
_
!
201.
Marcos
de Brita
'
149. Fernando GeLsó de OliveiraHenrique Homem do 2
-Luiz Gonçalves tia Mata
Amaral
4. Humberto Vertia/Ides de Queirefg,
' 180,'Hilton.
José ,
Éander Éitrudret
5.
Zacariasda
Costa
Neto
902. Adilson Silva
2 6. Aurelir Nobre Barret0‘.50. Silvio- de França,
tricota
SI. William- Vainim

0

eXta.,feira.

M ARIO OFIZIAL (Seção: -- Parte II).

Marco de 1973. 831'

-..-- Desta-mu, o servidor. Viadintr., bctit 7E, da Residência :5/9 Agnaide do Nascimento
a Pes
d' :
D etoria
Alexissoal
-da Costa Mota, matricula nu . l'
28. Noé .Galvae.cia Barcos'
mero 2.134.295, Armazenista Nwel
- Exonerar o servi.
N.° 5,084.
ANEIRO
29, IVIlsael . Ooriaes de Morais
PORTARIAS DE 23 DE J
Pertencente ao Quadro de Pessoal cies, dor, Antonio -Alves de Souza, inatrl•
Flolencio
Cavaleanti
.Jaccate
DE
1973
39,
ta Autarquia, posa. exercer função de bula. ri° 2.109..505, pertendente
Ecliberto. Afonso ,Rodrigo
de Pesseal, Chefe do Setor de Patrimônio, ~- Quadro d.e Pessoal d.o-. Autarqtlia,,
.da Diretoria
O. Diretor
22. Celso Livio Araujo 1.:todrigues
clegada
110a de pelo bolo 7-F. - Arivaldo Gomes da Mota. função de Chefe da Seção Administra.
usando, daompete33, IVIa;scos Jse Sampaio-de Freitas
tiva do extinto EF-5/3 flunápolis,
Senhor DiretorGeral através da Por-,
34, Wilson . de Morais Faleão
tarja il.' . 668, do 23, de abril de 1971, PORTARIAS DE 13 DE FEVEREIRO- -que f pra designado atraVés da Portaria
35,," Dlilson Bandeira. Luz DE 1973
Ti.° 5.152 de 15.12..71.
DidrlO Oficial da Dnião,
.publicada
35. Atvipledo Aires da SlIva
. de 5 .de maio de 1971, -resolve:.
Walter Medeiros de Lisni
O Chefe do 5." Distrito Rodoviário 31 - Designar' o servidor, Antonio
de Souza, matricula. ninnere
38, Jose Maria da. Nobrega
grafa. tivisaa
N.' 7,0 - Conceder
disper Escre- Federal, usando das atribuições que Alves,
pertencente ao Quadro de
•' 29. ',SaTrinel SoareS Pilgueira
,4 7, Marlene lhe confere o item VIII do Artigo 116 5.109.505,
vente-Datiló
Pessoal
Autarquia, para exercer
40. Jair Alves ,ealvão
Henrique .Moreira, matricula Motoro do Regimento do :DNER, aprovado a função:desta
de
Chefe da Seção Adminis,
pelo
Decreto
o."
08.423
de
25,3)71
secia
2.097„785,
pertencente
ao
Resende..
Etiáew
trativa, simbolti 7,P, da Residência,
da função
a Autarquia
Quadrode solve:.
Pessoal doei
Aflua:14- Gomos
5/9
N. r1:9 ---' Autorizar o :3.° Distrito SSubstituta do Chefe da; Seção de Atir
dor
An-:
o.
4.OGS
D.nsignar
E:0
Rocleviarie Federal a. preeneher as vidadesAuxlhares
ão de Dias, tonto Crescenciario larn à, Matricula. da Moto.
1.520:
.O
vagas previstas na ;Portaria W11.1ãO AÓ, sitleação .0 'Cadast ro,
da 1Diretoria de número 2.138.089, Pertencente .ga
da divis
Oficial' .0a ,
de .15.6.:7-2
.Quadro da, ,Pessoal -de.sta 4,11tarcitUa,
'9;° Dit1t Rodowarto,
Seção 1 - parte. ime- Pessoal,
---- Designar o Ofi cial de Acl- para exercer a função d Substituta
diante a C9ntratação,.soa ,0- regime da. N,°°
Federal
„„
da
Seção
de
Rela-.
Milton
Catalda
Matri.eirefe
.
.
.eventual
do
fnipisúrgi,:ão,
OoilSelidttçao. -daS Leis de Trabalho, cula n.°845, para
a
função
de
ções
Estaduais
e
Municipais,
emsitaS,
,
exercerrelacionados
dos ncandidates , abaixo
Seção, de Mi, faltas ou impedinientos até 30dias. ; PORTARIA .N.° 9.031, DE 1 DE
itprov.acles no Cerictirsa n 2 70 e de-, Sobstitutá d o , r te.È da
MARCO DE, 1915
R." 5.074 a Exonerar a 'Engenheiro,
1,i:idades Aux iliares, da DiVis
:realS eXaines, *para o Ingresso
cio Luiz Carlos Sampa' de Oliveira
10Diretoria
de ,Clas
sificação è Cadastre, da ão
O
Chefe
do 9.° Distrito Rodoviárid
Paertilheiró Auxilias:
NiMel 21; Federal, usando
Pessoal, no impedimento de titular. to, niatricala si," 2150:810
da atribuição quê Ihei
.(auadre-de P,..:soal des- ,confere
ra.
perterieente
ac
José
de
Olivei
Geraldo
Nome,
o item VIII, do artigo. I16„ do
N.?: de- -Ordem
ta Autarquia), da função. cl Engeth--, Regimento
aprovada ,pela
ONER,
do
LUIZ Nobre DaniaacenO •
: co' Chefe do
PORTARIA N,° 6335;
: Decreto, n.° ‘ 68.423, de '25, de março de
da
Portaria
fora
,designado
através.
2. Jose Vaidecir de Lima Nogueira
1972
VER,E1R0
EE
1974 resolve:
.
,n° 2:,816, de 15,42,71.
8. ,João Alfredo Benició Pereira
O Diretor da Diretoria de Pessoal).
.Ingenheiro Lua; I - Dispensar a servidora Lieze
-Designai'
4, Airton Carneiro marinho
usande da competência d alegada. pelo :Carlos :sampaie
Lott,e Muniz Matricula .11,!? 2,997.752,
5. EuIz. Odaques Moura Cavalcante :Senhor
atravét
Por ., 'matricula ri° 2.156..610, Nível ,. 21, per- pertencente
or-Oeral 15E
28da
DE
'àõ .Quadro de 'Pes.soal ,cieá4
6. jeãO Cardoso PlreS,
• 1 M eia n.°Diret
de
1971,
ai
068, do 2á
,tencente ao Quadro de Pessoal desta : ha Antarcinia, .0a, Funçao.,(iratificada,
7. Luis Botão de Aculine
da
União,
a
Diario
Ofieic
r
do áocretwo, dó, Chefe
l
nib
o
o,
Autarquia, para exercer .tt. função de m
-Otiblicada
„R. Roberto Xavier de, Oliveira
g
1 'de 5 de ma io de 1971, reiolve:
•Envonlielro Chefe da Re6tdêáèia 5/9' de 9.° Distrito Re tibviatio Federal,
9. Francisco Soares de 'Sõtilai
Anterile Fernandes Peemeni
,EunápOlis„ ai/Abolo 1p 'com a gra- II
a SerVidor
smit
Dispensar o serVider Pauline Pedra
Designar a
Jose braej- Cciatinho
. 11,° 1.1 i20,668, per-, :tificação mensal :d Cr$ i ; , para exercei* a 'FutçãO, dratilioadtt
da
-Silva
Matricula
,(oltocentos,
e
trinta,
22801
12. 'Wilson Trajam 'Torres
esSeal
desta
Quadro
de
P
olo.
2=F,
de
Assistente
clo,Subcheà
. Jericente aoda cargo de C hefe, ao Se; •ãe i ros ), d o .:rformidodo, com ',ed^:i•í; :slinlg
João Evangelista de Freitas
Autarquia,
la do 9,.° Distrito Rodoviário Federal?,
778', de 2.7.69
node
Decreto
u.v 04. aprovada
14. Geraldo BeZerra, Ribeiro
.„ peiae _ Deitou cio .01iteira OondesSa.
.grtific.ação
tabolzt
:posto
tor de Registro e t.ntiát ica,
• Franciaço, Tare isla de Oliveira; .çtío
de, Transporte de P
DAPC, numera
,Gliêrreire
rânsito pis- Exirsição de Motive.-bidrio
de Serviço. de Tassageiros
Oficial .de
12. André Teles de Meneses Almeida Carg as;
oviário Fe- 418471, ,publicada no
,
dá
18°
Distrito
Rocl
'tribal:
16;° Distrito, .RodoViárie'
15.5:7,1.,
III Paulo Augusto de Castro: Viana
d.e
Ditveira.•
eralda
José
Q
deral.
Ekorierat o Erige,
17.9 5,075 - I
José Marfa da ,Silvo,
:Federá
ribeiro . Contratada Sarnuel Alvos
joão: BatiSta Pereira
liaa . matricula n 32.283, da funçad. PORTARIA N0'1 ' 6,408,. DE 2I 4.H
• José Ferreirade S'otta-..
Assistente do. ,extinto EtiGoi,iço?é4 da Silva
21.
C O Distri to , : Rodoviáría federá de
DEZ,E1N/13R0 DE 1972,
nápolis,.que fora designado através da
Miguel DeZerra „de Arai*
DR.
Pe.
.
.
;099.-71
do 160 Distrito Rodoviário
5
Portaria
O
Chefe.
-EVEREIRO
•23t. Alinit Pinheiro da Silva
'PORTARIAS DE 12 DE D
II - Designar a Engenlveiro ,Contra,' Federal, .usando das atribuweos que
24. jese, Nilson Bezerra
DE 1973
s
.,
matricula'
tado
, S, amuel Alve Jullao
Jose, Sinva1 Mala.
N11‘6R' aprovado
envleeh õt'o
fe do 4,° Distr 14:Ocloviá, .n.° 52.233, para exercer a função t. ,ldhoe Regimento
O Subcheito
Antonio Paulo Marianti
atribttição que AsSistento, símbolo 2,-F,, da gratifiaa_
de 25 de ri-M.0d
Feder usando
Itesitiên pelo D,e.creta t o 98..,
428
jesidan GOIS Cunha
rita
dó
DNEo
artigo
110,
28. EraticiSee André '12„ociriguea Ca-vab- lhe confere ,0 item VIII, d
eia; 5/9 1071, resolve:
:090,00,
..aprovado
R
çãensal
no valor de- Cr$m
:do Regime„
o'
Cante
-- Dispensar a servidor Otheit
pelo
Decret
25.3..71,
se.
e
Ti.°
58.422,
de
(Seiscentos
e
noventa
e
seis
cruzeis-7,
,
tatter
Sérgio
Lima
lOarcrosa
• Vn,
do. Au/avante, Matricula, ria,‘
.conferiniclade com o .disposto.no Mello
.Solve:
38. Raimundo de Sousa Filho
mero
'2,178:658; do Quadra ,de Peaà
778,
:ge
2.7.59
O
tabela
n
04,.
Decreto
31, Raridade .02iSs :Ilaçanha
Eserevente,
Dispensar e.
Autarquia, da função , gra...
N.,o 4.622
gratificações, ^veda pela .Expo- .soal. 'desta
22.. Heizmea r1Ia Filhe
nível 7; Wilson Lopes dei de
Datilógrafo
, 24P., de ASelatenté
símbolo
)
•tifiCada
41341,,pu
.ri°
sição
de
Motivos,DApg
Coderival
Francisco
Pereira
Costa'
• ,
rDirlia, Matr).32.(4
ícula 0.° 2,97.0 perteri,,
. SC, dó,
da
Res-15-6
1V1aba,viiha
no
Didl'io-Ofietat
de
19.5.71.
34. Jose Edivat É-Miar/dês Nunes
:blidada
- Parte!
pess
;Oente ao :Q uadro
Sigriaclo pela Portaria IV 16:258; ,de
R°
5.078
Designar
e
servidor,.
„ _
35: Ai auto. DeSerra
.GOIS
furição.
;Especial/2 deSN Antasqui a). da,SerViço:;
,Josaftl, amitigues ;Setiza, matri‘, 21 de, agosto, de 1972,
261: ,Adauto 'QUiritirie da Silva
.de Stbstitnta da .Secretarla
11 -- Designar o referido serviclot,
.cula .n.o 2,109.205, Armazenista, Nível
áT., &Se de Oliveira Filho
rsuae
faltas:
DRF:
en
deste
perteric,ente ao (Quadra dá Pessoal: ;para exercer a função . ,gratificada,
22-. Pedro Ricardo Eleuterio Men.: Yinanceito
everituai
ieritos
ocr inmedirr
desta Autarenila, para exercer a fun- símbolo 2-R de Assistente dia Reá,
tiro
Designar o Escrevente, ¡Taci
N.o' 4.624
de 'Chefe da Seçãa de AbastediH 16-6 - Pinhalzinho -- SC, deste le
354 JOSé Maria Tavares de Castra
Dactilografavell
Wilson'
o
nível
7,,
Ws..
Rairntirido Duelo Ver/anelo
'menet, si:rebolo 7.--11 da Residência 5/9, Distrito Rodoviário Federal. -- A&
perten-j
Porto, Matrícula n.°
tamiro Veríssimo da Silveira.
41. Wilson Wagner Mala '13arbOaa;
ente ao , Quadra de Pess dai -- Parte: N.°: 5,978 --- Des
ignar a serVider,:
Dlonisio Ala es .Pedresa
speciain
,ta
para
.subsiesta
Autarqui
g
Fabio de Santana matricula nu-, PORTARIAS DE 27 DR DEZEMBRO
43, Vilitar paulino ,cle Paiva
tituto da SeCretaria do Serviço Elnan,: .José,
BIt 1972
'
: lic° de
mero 1.919,517, Med C
• .44. Fraridiaca Adorial de Souag,
as
faltas
ou
su
.
ceiro
deste
DRE,,
'eni
pertencente ao Quadro; ,, .0 Chefe , do 16° Distrito RodoVia:
,
45. Francisco Gilson Bastos
'nas
Nível
9
Gotivaià
irripedimentos eventualS.
Pessoal desta Atitarquia, para
janot Ntirres .de MenezéS
rio Federal, usando das atribui:0n
:BcciOosa
eer ir função de ,Chefe da Setor de: • qbe lhe cOnfere ,a Artige. 11.6, iterili
• José Falcão Queiroz
,Oficida, símbolo 8 E, da Plesidêndig,' VIII, .do. Regimento da DNER, aPro n
, 48. JoSé, Luciano Marques Meneses
'Et/nano:lis.
49. Jose Haroldo. BefievideS Monteiro ,
vada pelo Decreto d o , 68)421, .cle• 2f1,
Motta.
'to ,Fettera): N.° .5,080 -4:- Designar o -rvider„ . de
59. telão, Braille
61 Dittitto llõdbViâr
março. de 1971, reSelVe:
• 5:
51., .JOSe Edson Gir'áo Nogueira
-João Araujo, matricula n:o
..T1
, N0 16410 -- Designar ,C, servidor , ,
Jose Tarcisla de Medeiros Freire
.30 DE
pertencente ao Qqa(Ito de
N.° 5;036,
PORTAI DE
ra, Matricula itri
ta, Autarquia, para exercer ir função' Orli Faria de ,Olivei
52. Valdefior dê Menezes 'Oranja,
DE 1 971
• JANEIRO.
dê Chefe da Seção de Conservação .cle ,meto 2.128.982; do -Quadre de Pá:*
51., José Valdemir Saritos
w.
Rodoviário
O Chefe do, 5.° Distrito
Reside/mia 5/0 - flunapolis, símbolo, soai: desta Autarquia, para -eXercer
55, Jeá,'n ,Jectneide de Carvalho
função :gratificada. sinibcilo 6 .F, 08:
.Federal, usando , 'das atribuiçôeã- .que
56. WilSón Vieira .de .Aralijo
lhe .coofere o item VIII cla Artigo 116 N.' 5.082 -- 1 - Exonerar o servi,. Chefe da Seção Tecnicado Eacritória ,
57. IgnaCia-Daerley Barroso Rochá :do
Regimento do DNER, aprovado dos, Roque'Silva, matricula numero, de Fiscalização - 16 ,9 ,-- 'Três PV,s,
58. 'Francisco peneira; Lima
:pelo Decreto ri.° 68,423 d e 25.8.71 re- 2.100.115, pertencente . ao Quadro de nheire—SC, deste 160 :Distrito. RO,
50. Ademir Lima da Silva
.,
solve:
'Pessoal desta Au.taremia,, da Ti:loção de- doViário :Federal,
Antonio Jacinto de,,Onvefret
Onefe da Seção de La.boratorio da ex, . N° 16,412 - Designar a serVIdet
Flavio Augusto Xinierie.s Alves
EXonerar o servidor
I
de- José NeÃyton Pachece, matricula satt,
Raimundo Mendes de Souza
,Alexis da Costrt, Mota, m atrícula má, Ento EF-6/3 Eunáuoils, .que fera
Nivel .8, signado através cia Por:Watt:4 a ,- 5..150 Mexo .1.629.563, do Quadro ile PeS4.
62. Francisco . de Paula Berksh3.0.
mero 2. 13 4:295, Arinazen
.sog desta Autarquia,. para exerce'. : •
61, FrancisCo Façanha Pocha,
pertencente ao Quadro . - • ) . Pessoal ,des,, de 15.12.71..
.-F, d'1,
Designar e.servidor, RoqUe função gratificada, sinibelo 6 E
65. Valdir de 1V1iratcl4 Portela
4,,a Autarquia, da fundão de Substitm.; H matricida
chee da Seção Téc./noa do , actit .. :
2109,115
.p.etteo66. IVonildo AlVes de: Castro
to eventual do Chefe 'ela Seção de cerne ao Quadro de Pessoal desta Au--- ,tia de Fiscalização - 1640 -- Conk
Jó Tavares de Freitas
Donapras,
s ou
faltaImpedi,.
eirl suas
, .,
a. fonçtio, de cordia - SC,' deste 109 Distrito1,1*,
• Joáé Hurribérta Peitar/cies Lôbó mentos até 30 dias, que fora .designe.-: tarquia, paga exerceraboraté.rio,
sim. cloviadió Federal.
i
Oliefe
da
Seçaodê
l
5..040-72.
do
através
á
Portaria
t°
Taisext Resende'

teKtá4áfra

:b1kkici OFICIAL (SeQão

— Parte 10

I6,414
Designar õ servidor 21 0 Distrito 'Rócioviário Fgrerall exercer' a função de Substituto éveri-:
ruiraelno Enna .de -Carvalho
em- suas faltas ou impeditnentos,
cuia po 1.076. 778, do Quadro PORTARIAS DE 8 DE rEvEREFEto . 1tual
do Chefe da Seção -de Transporte
Pessoal desta Autarquia, para
de Passageiros e Cargas, do Serviço
DE 1973
tuerceir a função gratificada,
1 de -Operações, deste Distrito.
To 7-P, de Chefe da Serão Acirrnms.0 Chefe- cio 21° Distrito Rodovia=
No 21.075 — Designar -o servidor
Iratim cio -Escrieorio cIOFiecallzação rio. ,1•n'ecléral,
"
usando das atrilau-ições
16-10— Concordia —C, oeste que lhe confere o art. 116, item VIII 1 ParnMcle Wall" -dos Santos,
c
uia
2-11' Distrito Rodoviário Federal.
n° 2,134,519, pertencente
ao
cio Regimento do DNER aprovado peDecreto :"
n 98.423, de 25.3.19.71, -Quadro de Pe,sso.al desta Autarquia,
' N' 1(4.416
Designar ;o servidor lo
,
para
exercer
a
função
cio
sutituto
bs
resolve
Vifilis Mitean, matricula;
nunicro
eventual em suas faltas ou impedi1,149.,.913;7 do Quadro de Pessoal desNo . 21.977 --- Designar o servidor mentos, do Chele da. -Seção cie PoA-1-da q Uiti, para exercer e faina :laço Silveira dê 'Carvalho, matricula ;lida Rodoviária Federal do Servi o
gratificada, simbolo da Che o d no 2.109.190, pertencente ao 'Quadro de Operações, deste Distrito. —
SçOo de Abastecimento cio Reside/a a- de
Pessoal desta Autarquia, para / Amtót-eles. G-nithermn- -de Araujo.,
^.(eta
16-6 -deste 16 Distrito Rodoviário Pe
dera), — Altandro 'Verisstmo do -$a

FOF,u-c-c-) da
A
ielied."in6°,naCtl.urcial'sencitçi
r traa e•-e cio°
entreposto ;Ai conjunto industrial,
1...-,lerà ser deduzido do preço,' Mínimo Cio compra f1yraclo pata o produfor_
A;•t. ou". ;0; -distribuidores de leite,
clue.ma la.:el-enderem comercializar
e :po.s de leite o _embalagens não pra-.
v;sios na wesente Portaria, deverão
st-lir:ler prévia autorização da

Fïrj.tl.N
. .rt.iL13
.O preço maxiino cie venda do ,ifro de leite, para o consti- •
n,i.ier .,.erá o seguinte:
Leit. ermap,de ou; engarrafado,
COM n!CI-10 inviolável, ern
2.wíra,
,
quaisc-i,ef embalagens,
matada plástico, .cartonado
4C
Si1112k 1/05
•Ç'eS 1 , 40
3,1 90 ;Dí-rit- Rodo.viario :frettarai
Are. 9" Amicat-se o • dispotto riesÁ . •
o •ci ae des:era constar na nota dê ta Por
t aria ao ;Estado do Pata..
PORTAR/AS Dtg 31 DE
compra, o- de recenimento de leite
Art. 10 A presente Portaria enAMO 11,5 REPARTIÇÕES
'DE, 1973 pro autor .
trara err ivIgai a 13 -de março de
PQnICAb
Art 3" . preço MIM= de com- 1973, revogilAa a Portaria n p 176 de •
-0 ,Chefe do JO, Dátrito Rodociáro
pra -do litre cie leite para o produtor 2 ele- ir.aro• d ê 1972 do Deles.,ado da
,0 Departamento de traprow4a
oo Departamento Racional de
não inclui-o 1CM.
SUNAD no 9-atado elo Park 'e -de, Nacional, avisa lis R.cpisrtições
4513auas
usanoo
Art. 4^, comercfalização do- lei- trais disposições em ,coritipà:rio.,
iarálkouiçoes :que Inc confere o Item
blicas em geral cate dever:to provi,
O S up erinterdente da diiperinten,:,
te magro -com tem de gordura infedo cango LitS cio Decreto numtio
'cieaciar a reforma das ass':gattayas
rior a 3';', (1TM eS Por cento). S ó PU' dfinol. Neriona: do ApaSteeimento'
-1,611.42$ ue
resoive:
cies -PrOtis ()Bojais :até o dia 30
eerá, ser fura com previa autoriza- !STIN4,B1 nr uso das .atribuições mie
, a ;fim de evitar o cancelamento
ção
STINAB.
lhe ronfer o artigo, 10 cio :Decreto
E7 18-024 — Rescindir a -pecileo, a
da remessa a partir claque-1a -data..
Art. 5°. Fica proibido, o; ;acresci- 11`
c'at jf":,- de Março- de 1997,
Paridr . CteSk1 0131130, o, . Contrato
Conside, racie a neõeSsidade
Viettal :- cie - Tropa/no numero- 180,.:-23,
mc,
de
taxas
-e
serviços
-que
possam
Q reg:listro ele assinatura aova, ou
incidir
sobre
a
coniercializoção
-do
Cotia fundamento
- romp atibilizar Ó estaglO , de deseri,
clausuia
renox.,.4ào, será feito eontta
seio; O, exceção dos tributos incido- referido .Loac,a-to, -que entre se 1,,.
p ectiária leiteira de,
oPreseatação do empenho da despedentes
errtni -6 Departamento- aciona.) • ue
Estado elo ;Ceará Pelitlea .EConóMiw."
gstritiias de Rodagem e o Selmor Lwz: sa respectiva.
Art, 50. O custo do transporte do co-pinanceira traçada pe1e,.:0everrOr
,,Toacialm. Duz, ,soo regime ria CIA.',
leite "ir/ na-lura' entre a uaina ,e -o
(ján"derancio qtie o v.elunie
A renovação do contrato de poete
:p_in 14-70.
em-reposte ou corrjtmto industriai, p rodueãr é fator dedisivo
-.ó
1 . Orce deverá ser solicitada, cora anor
ert. ser deduzido do. preço minis a-bak:•3e01111e01;0;
•
No 18,826 --=„-Respindir a. pedido. a l_tceeciênela ;de tiik::a ndias do
'C O lnideland0 á .neces,sidade de se
mo
de
comnr
Pica-cio
para
p
,o
propartir' desta data, o. -Con-v:.oto iánmento, à Delegacia Regiona[ da
,
definir cota. sobre.-cota e .eXõe:Sso. dê
,gidtial ,e'r000loo- 'numero 186.346,
B;mproSa Brasileiro de Correios è
Art. -70 , Os distribuidores de leite, vo..dacil.,, de leite,' -para Sistematizarcota tup oornentona_clausuIa. 00X:',D,
ï'Fe:e: grafes, ein Brasília,
:A:1, co merciabiactio, ',que cabe- 0: • ...
mia
n
ac
rrre
tenderem
comerei
alizar
;referido Contrato, que entre si
"
, •
t pos -deleite e embalagens hão pre- SVNAri
"ex. VA!' do ar ..
warr.to Departamento Nacion al de IT-8.
rigo
inciso 1,
vtat12; na, presente Portaria, deverem pc,
Leip.plegade.
'bradas de .Ro.dagem e o- Senhor 02331,13k;
solicitar
previa
autorizaçãe
-da
setenibro de 1962;
Alberto Deai, seo regime :da CLT, em
SUPERTNTEIVOCNICIA
Cci
nsiderando
flue
afiXação
da julho. -de 1970.
.4:r4e,NAC10,1041.
mírdroc de compra onstitUL
ie72,0- de Azeredo,
Art. 8-i. -O preço máximo de vendo preco
•
estimulc
tradução, autorilada
Do- ADA'STÉGTMENTO
do litro cl ieite, para ó consumidor
loa artigos 25, inciso IV-, dá 1.,aT De, •
PORTARIA E7 18:038, DE 14 DE
'eg ida n' 4 -de 26 de- setembro- -de
PORTARIAS pE 13 DE- MARÇO será o seguinte:
FOVE'Pall.R0 DE 1973
19;32 a agnea
DE 19'73
de artigo - D,
Embalagem,
li esma LeI. enet a, redação, dada peSuperintei dente -da Superinten- t,eite e,,Vasano ou en garrafaO Chefe , do 1.8 9, Distrito Rodadario
y,
artigo
0C3
Decreto ri., 422, de 20
"et-terei elo Lt eparta-mento Nacional ele :lenda Nacional -cio Abastecimento
de, com fecho inviolável, em ci eia-cieirode 1-9651:,..
nstrauas oe Rodagem, usaucio da atri- 0'1,1-RAIA.); no uso das atribuições que
qualscn
er
embalagens,
de
Considerando
cmdispeste no Doere-,
buição que lhe confere o item ‘1.1,I, the confere o artigo I' cio -Decreto
Material moatico; eartonade
66.'83 de 5 de feVereirõ de
IV 60:450 de 12 , de, março do 1967,
'artigo pS, do ftegimemto do
ou similares
1910;
1;34
•
D. R. .R„ aprovadO peio Dt-,c1,ete
Consideranoe à necessidade de
Considerando -a Tu:Oh:mão de ConArt. '9^. Ala:ma-se o disposto nesta selho
a`rinnero 68.429, de 95 cie março de ,Ampatibilizar o estágio
,
de
desenvol:Monetário
Nacional,
de 19' -de
.'..1.971, resolve:
no Edocià do Platd,
tenÉen,, -de_ 1973, resolve: dmento d pecuária leiteira do Os- Poratria
Art.
A
presente
Portaria
Ci.,'
'Designar o servidor Francisco- Ma, fado cã. Piani; :á Polític0 Ecomirliteá- . trará em vigor a 15 de março de 1973,
N° 11 •-- Art. 1". Tendo eln 'vi ga -4
• Orlo de Castro, matricula número- .. Flnanceir trepada peie 'Governo:
récessidaele cie. 50 aMiCat futura-Menrevogado a Portaria SUPER ri . 19,
te
-o si tênia de cota, -Sobre-Cota o
. 2.103,169, pertencente ao Quadro de
Considera-rio° que o -Volume do 24 -de abril de 19V3. e demais disposiexCesst di p rodução de leite flepm.
Pessoal desta Autarquia, para o cargo :arod huçft 1 fator decisivo- para -o -çees
emcontrarie.
—
Antônio
'rehonté,
Cli'efe do Setor de Registro e E:„ •xl. astehtmeneo ,
desde jã estabelecido. o. Seguinte:
Superintendente.
tatiatioa, da SeçãO do Transpertes -de;
§ 1°. h 'Pote, de leite dO;Predlit0,r
que -a ;fixação do pre-- -N° 10 — Art, 1°. E'• ,fixadb em deite-cota-lPassageiros- o Cargos, do Serviço de '-ço-Consicler0tn,0
correspondera À -moam
fie -com-pra constitui- êsw. , Cr$ 1,10 (um cruzeiro é dez Centa"Rangia.) Distrital,
Botelho
fornecifnehto Obtida,. -no
'mulo
.produção;
autorizada.
-Pelos
vos),
o
preço
mminto
de
comPra
Cio
-rIs .4távedo.
em 4 , (quatro-; meses. de rilerier pró'artigos 2" nuns( IV, -ela Lei Delega.- litro de leite -entregue- pelo Prod.w,' cititivikU
dii o pertedo, ,ComPreeridide
'oa, ri" 4, de 20 de seteMbro de 1992, ,P or na -Plataforma da usina oci Oen- , entre outubro
e fevereiro; lneluSive,
..? alínea -1 cio artigo 11, da Mestria. Junto Industrial.
20-.° 'Di$trito, fiodoviátío
20... A sobre,-cota,de leite :gle oro:.
tei,..corn a: redação ;dada peio artigo•
:;dutor -(.1eite sebre-COtai OerreSPende=
Art.
20,
Sempre-que
o,
litro
-tie
lei,'
Fécisrat
ció Decreto- n° 422, -de 20 de jariel..-: -te, adquirido de produtor,. contiver: rã _-to aumento de edita que cate Obtfr
-co ii usa;
Indica de gordura -(inatérie, .gerdit),, '-vei _sobre o cota -produzida no Ano.
PORTARIA E° 20.1135, DE 20- DE
-Considerando -o- disposto 'no De= ,superior
o 3it% ktr er s, virgula, ;uni pot Anterior, Média dos 4 (qtatetro); thePE:vil-Intuo DE 197-3
-cret(.
„183, de 5 de fevereiro ;de: tento), seu :preço Mintam;
da Corri,. ses de Menor .produção„ no - fpetiOd
-970;
será aereácido -cle, no -minimo; -defini& n) poragrafe; priineito.
• Chefe ,do- 20' Distrito Rodeviarlo
Considerando- raso ucão do 'Cfonse-: 11pra5% tzero virgula -cinco -por ;cerito1,, § 3 Corisideitu se leite excesso
Pederig usando das' atribuições que lhe Monetário 'Nociorial, -dê 1.9 de fe.no
Cr$
LIO;
tom
truSeiro
fleti
:Cari-,
quantidade metisar recebida quie ;eX1,
lhe -confere -o itera VIII' dó- Artigo -,,oratix.
1973, resolve:
— pot ;decimal- -de excesso • de• ceder à, cota e sobre-cota, definidas ;
1T6, do Regrmorita aprovado pelo De9 — Artigo 1°, ;E' ;fixada em- Sacos)gorclura„
ç,
que
deverá
noa pari, grafás -Anteriores,
,
:constar
na
no•
:Crerá:o', -98..49-3, -de 25,3-.71, resolve:
;Cr$ 1,064; turo -ctuZeiro i :sola Centa- t -de cornpra -or,
recebimento.
§ 4°. 5 proibida qualquer ;otiya
vos e quatrc -déCinios de centavos-)Dispensar õMestre nivei 14. preço
leite
de
'produter:
lasSificaçáo 4.?are ,o leite que tirão e
, as
José Nocioieno- de Oliveira, matricula leite , ininir.c de- compra -cio litro de
prgiriátas :neste. Portaria,
Art,
ó
preço
minirne
de
cem,
e1
trogr.e
polo
produtor
na
pioi•i° 9.980.371, do -Quadro Pessoa]:
leite-sobre
cota
é
leite-excesso.
•
111a. do litro de leite Para o 'produtor.
Permanente da Autarquia, da função tafoimia da ;usina tati conjunto
§. 59 . Todos os ,ceinproderea. de lei,náo. imiti' o 1CM.
g ratilleado símbolo 741'. de :Chefe clã; Art.;
indústriM -de leite
29 . -Sempre que o litro • dê
Art. 4°. 'A comercialiZação do- lei- te-edoperativas;'
Seção,- -Adininistrativa 'do- 1" Iiiserit&--pp para fins :cle can:Sun-gr tulipa,.
-adqiii-scls. -do -produtor, contiver te magro com teor de gordura In- -em
Fiscalização -do 20° Distrito: !Cite,
130 . 0 ,cOnstlin ' industrial; indústriaS
ciet- de gordura (malária :gorda/ fetior a 3% tt-tês -por Pentol-,. -só
Rodoriario Federal.
-queijo, de manteiga O. dos riernals,
superior ,a ti-rês vírgula um. por Oen% ser feita chin. prévia autorigaçãe: •produtod
Lácteos e- fiCarãe ,obrige,
--- Designai' o. referido servierir. ,ent, n, seu preço minitiao de compra.
SUNAB.
dos a obedecer -ao -sistema -dê- cota;
papl ei-;'creer a função gratificada 'Será acrescido .de, no- mínimo 0,5%, Art. 50 . Pica proibido; -o acresci- '4.obre-cota
,
e exceSSo.
-símbolo. 10-11, de Administrador de •zero virguia cinco por cento), cre -mo de taxas ci seu-viços rine possaM :
- Art. 20 . :141 fixadO ern Or$ 079,4'
Trecho, junto à. Resicrenria 7o
'r$ i05,4 ocr -cruzeiro, seis centa. Incidir sobra a cornerclalização dq' (setenta
e oito- ceritavoS e Miatre
Distrite Rodoviário- -Federal,. — -.1 •0: e -quatro • decimas -de eentaVas) leite, kl, -exceção dos tributoS
dr1105 de cántavot) q -preço,
Zum: Riberro Vavegto.
por decimai -es excesso . de gordura,. rentes-,
de goinpra do litro- -de :10ité entregue ••

MINISTÉ:R1 O :r..)
AeR
ULTURA

itai

-

1:973' 8à1.•

I RIO OFiC MI_ (Seção. -- Parte IA'
RA

8.4eira t 6

Pare -ó leite cenSiderado ex."
todos os fins lados- Art 7° Os Preços -do- litro . de leite cesso . á cota e à- sobre-cota
plataforma da 'uai,- hena corg o para
aqul
fixados
nora
o
produtor.
nãoin„,
0,
-com
30:%
(três
vir.
0
,tipo '
cessai..
me regional oc om junto indLial.
hi á MIO.
gula um por cento) de ,gordura . , será cem
§ 1 9 A dota de leite do . produter
'Art. 89 A coinerCialização -do lei. (leite-cota)
• Art, 30. B .M*..pre q,u o litro de lei- fixado:
correSpendera. , à média dote magro com -teor -de gordura line
,r,b, adquirido do produtor, contiver
Para -o leite constante da cota rior a 3% {três per cento) . , se pOdera fornecimento obtida', -no Minium . emInclice de gorcitir.a (matéria gorda)
3 (três-) meses de Menor proclutivida-,superior á 3, 1- 04 . (i:0z' Virgula run por do -produtor eleite-cota);
ser feita . ecnn prévia Autorização . dg de no perio-clo -compreendido entre ru,s
Para o leite constante da
cento- . seu ;preço ,nifolmo será, acrésSUNAB-.
rifla e setembro„ Inclusive.
.Art, 9 9 Fica proibida o -floresçamo- § .2 9 A sobre-cota de leite do pro,,
eido , cio, ri minitno 0,5% (zero vir- Ore-Cota do- produtor .(leite-sabre
' gt.lit 'cinco pio, cento), de Or8 0,13,4 -cotai;
de taxas e serViços -que possam Ma)- clutor
' eleito-sobro-cota) eerresPowie'.
,(seter„taoito centavos . e . quatro dé111: - Para -o leite -considerado ex- dir sobre a comercialização . do leite, rã ao aumento de cota que este
dos
-tributos
incidentes.
.
cimos de . centavos) por decimal - de cesso cota e ii sobre-cota (leite -exexceça.o
no ano de . 1013., sobre a cota pro.it
Art. Ie. O custo . do transporte do ver
-e.r,;e.J.s.sc).•,df gordura, o , que cleVere cesso)
dorida no ano de 1972„ media dos 3- i
-notara"
-entre
a
usine
e
.o
,
,eírnetw - ni, 'Peta de compro cai de
pieclutoi
leite
'11
,
cota, de leite do
(três; meses -de menor proclikáci „no.
-§. 1°
r
to indurial
entreposto -ou
-recebinietit o. -de . leite do ,produtoi
período .compreendido entre )Ur/h9 0.•
vieite-cota) corresponderáa =P.a de poderá
ser
deduzido
da
preço
minisetembro inclualVe, e terá vi g ência a,
Art ',P .- O „preço miflimo de corri- fornecimento obtida, mínimo, em 311-0 . lixado para -o produtor.
fixado para e 4 (quatro) Meses de-menor produtipartir de . outubro ,de
' fte - de , 'libre dá leite
Art.
11.,
Os
distribuidores
de
zel
'o
IOiili..
vidade no perlado compreendido .en
§ 3 9Considere,-se leite-excesse,
0):CidUtox Mie- inclui .
te,
quancio
pretenderem
comenda.
quantidade mensal recebida ',geie excetire
-melo
mm
-setembro.„
inclusive5°.
A
,comercialização
cIo
lekernbalogeos
Mio
•
.
e
11-Dt
Zar tipos -da leite
der a. cota -e sobre-cota ., definidas noa
'§ .2 0 A sobre-Cota de leite cio oro:- -previstos
te- magro ,coln, 'teor de gordura in-na-. tiresente Portaria, deve .paragrafos anteriores-.
correspoi
lerior e 3% ,'rês por -cento) só po- dtitor (leite-sobre- cota)
roo
solicitar
prévia
autorizaçáo
da
§ E' proibida qualquer . outra
cota
qtle
,está
ao ,Monento d g
derá ser .feita cop i prévia . atitorizaeãe cá
ver no ano de 1873, sebre -a cota pro- :StINA13.
classificação- ,para -leite-que Mie na,
•
:
máxifno
de
'Jen.
,
-h-rroço
tu $X3-14I:2 •
previstas nesta Portaria, teite-eo ta ..
.no ,ano . de 1:973, -Média- -d o s 4 daArt.,
do litro -de leite ao Consnreicti,a leite-sobre-cota . e leite,ex-eese .. . Pica proibido o acréscimo de duzida
Ar.
.(quatrei meses de -menor p"rodinVi
taxas e serviços que 'pessami
será
o
seguinte
-entre
'mala
'o
Art. g'? :81' fixado, col
peri.odo compreendido .
esessenta e seis centavos)- -o preço 7.)31.-' Sobre a .,conerelalizaçáO da leite, à eX- setembro- inclusive, -e terá ...vigência
' E.'Inbctiagcni;
partir •cle eutubre- de 1913..
Dirplo 'do litro. de leite-cotc .entregue
- ,DeÇÁ O 'doa ,tributos ineldenteS„•
pelo . prochitor pa plataforma. da -usina
N 39 Considera-se leito-excesso, a.
Ari.'7P *O , -Custo de' transporte do
mecerfica.litro
.
que
ex
i
d
a
1.
Leite
envasado
leite natufa" entre a nana e o quantidade mensal-receb
.,regAiotri,c1.3:0911
mente,
em
enibalagens
deder
cota.
c
.sobre-cota,
.dérinicas
entreneate. • ou conjunto inclastrial
laveis, -de- material plaatico;
'nos parágrafos anterioresde leite,sobre , cota é . lixado 'em, 1.0%
,'poçiera 'Sey deduZido do prece
proibida otialqUer .outre
'cartonado , ou- Similares, -ou
-(dez ,por cento) maior que ir preço dó,
„compita fixado para O pro,§.
niyno.
•
leite
,engarrafado,
mecanicaleitecota„ x:sil seja, ,Gr$
classificação- para a leite 'que nãO
.
` duttir,
.. 1,00 ta. -e doia centaveS -e -seis clecimps dO •
mente com. fecho
nesta Portaria„
A:t.,; 8 0-. Os eliatribuidores . de, leite previstas
disposto . lies- , etr
•
Art,
13,
Aplica-se
lelte-exCesso;
leitcsobre-coto.
eil:tt..a.vos). 'entregues .na Plataforma
qUandt.i . • ,pretetiddrere .cOmerpalizar
PtWaria„ ao Estado do RuoOran da usina. regional _eu .conj:unto,
Art, _2 9 E' fixa-do .ern tr3 Ofm.
:einbala g ens Mio pre„
laco
centavea).
-a
preço,.
de do Norte.
(Seten ta, a p
deverão mínimo-do
... lifstoe na ;present e POrta„ria,
Art 14, A -presente Portaria 'en- -Art. 49 O. preço pilninie- do' litro.
litro de leite-cota ,mire,
.
skilleitar prévia . -autorizact i o da:
gue pele produtor na plataforma -de trará em . vigor o 16 ' de martp -de de. leite-excesso, ,entregue pelo prodix..;,
:SUN:AL,
usina regional eU conjunto industrial 1073, revogado a Portaria .-egyl, tor na piatafornia -da usina te,,9,1onalt
-O Pteço máxima de sten,.
. 119 41., do' 1:7 -de setembro de -l-9]_è
.eaitiUtite derá -de .5%-'39 O 'Preço . mínimo doem COntrkr40.
milico por -cento/ nialor que . o . ,preça
'cc do i jitro :de. ' leite. ao ,conSurindot de leite,sobre-cota é . fixado -em 1,0%. demais -disposições -Superintendente,
(dei per cento) maior que . o preço do. Agtóiao frhomé,
da excesso .,pago ao precluter-no.-ama
' ser o :segUitite: , •
lelte-cota. OU seja,. Or$ (-oitenta' n9 13 - Alui., -1 9 'O prego rui.W.mi. de 1612, calctilacto méT.a
dr$ e dois centiVos e . cinco -décimos de do litro . cle leite pata constamo Muna.EMbelagetn
,§ 19 Durante os meses de . 'formam:
centavos)., entregue na. plataforma -da no, "In natura e direto {leite-em- Pet -pão cia cota -e Sobre -Cota-lorth9, julho,
Leite ,elivasaelo,
. como . para todos os- fins indus- agosto e seteinbro = .o , .produtor debem
-culpa
regional
mi
conjunto
indwitrial.
ancarberit3; étn ombalagens
tipo 'O". -com 2;1% -(três vir v•oe traá . -t,cceber o preço do litro-de
Art. 19 O- preço mínimo do litro- iria-is,
áriVielavels de Material plásgula -um por. cento) . , -de górclura„, se
de leite a exéesto, ,entregue pelo .procin- rã
face, cartonado: 0.1.1- SiMilares,
fixado:
tor na platelorrna . da- usina regJerad
A OS preços mínimos d.e com ,.4
-on leite ,rigarrafaclo, .niecitPara o leite constante da, cote
Ma conjunto -Industrial, será cio 5%
pra do litro - d eleite ap. prOdutor
liicamente cern - fecho driVi0.do
:produtor
(Inite-Cota),;
o
preçq
.
cento)
maior
que
Milico par
- Para. o leite -cocei-ente da -so- -rol, no período de 19 de etlfg,;:0,.•., OSda excesse pago- ao produtor no ano bre-cota
do .produtor tleite-sobre-oo 1973 .a le de março de 1974„ serat
cilspesta nes- de • 1972,Calculado ipês a mês.
ApIlek,se
Art,
seguintes;
aria at . 'Ratado cio :Ceará.,
1:a. É-Obr
0 tnarante os Meses cie fo"ii" n • tal; '"
.§
1
" /kat 1, A presente Portaria M i - 40 da cota e sobre-cot* - maio, lu,15-11bP, agosto -è setembro ' .t.tara, ein, Vigor .te , de Março . de
1 9O3 -, revoga In, a p artaria SIIPER o" produtor deverá receber o- preço do
litro 'de leite-cotai
Preço, .
PVC,n»_
de-10 : de novembre . -de- 1,912,„ o.
Preço
• 55::
demola disposições em-contrário,
§' 29 Os Preços, nifolmos de cem,
•
.8,upéfintendente-.'
.pra de litro de leite- ao -produtor_ eu-Leite7.Sobre-Cota
. Leite- cota
lslea
n1-, no período . -de I6-cle mana de
preço • Mirdrao
Art. . 1°
1013-a
IQ
de
março
de
1974,
serão
os
humano
;Oro cie leite para . consume_
"
direto. noite ,ere; Pó), seguintes:
"in natinra"
•

I

I

Preço

1

Leite-Sobre-Cota , 1,

1.Viarço
Abril-

••

;

Jobb°
J.iiibQ .....:.......,...1'
Agoato . ........... ... '.,
.' S'etiembro.....-.,.....
- Outdbre , ',„...,...
'Novembro ..,..,.
Dezembro ,.....: , .,

0,75 á
0;75.
.9,15
- -9,15
0;75
0,15
0,75
0,15
0.7.5
0;15
0:75,

...,.
Março ...
. Abril .,.........,....,.
M
- aio ......,......,. „
Junhe .,...., ....
Julho .,, ..... ,.......:1
Agosto .........,.1
.Setembro . ........ i
,,,...1„
' Outubro
. Novembro .....,,,:i"
,. ,,,
pezerobro ,...„
janeiro --.- -------------- '

Preço
Leite-Excesso

, 'Mar V)

'I

056
056
9.66
9,66
0,66
0,66
.056
(1-,.69.
(1,613
0;65
056
.0,66
056

0.72.B
0,72:6
(Y,72..6
.0.72.6
-0,2'. 1-59,72.5

,

- . 0, 43..3
1410.g
ffl,31. t :
5;37,.1

.-

6,43.3

,

0;49.-14.

11
4182.-5
9;82.5
02.5

0;50,2
0,46,9

Art. 5 0 Podes -Os toinoradoree. do
leite - rceoperatiVas; . inclustriCs de.
0.43,5
feito cio pó para fins cle, consumo Mv,
046.9
mano ,C consumo indttsálial '; Indils •
082 5
. l'ever.eiro: ...........
0,50,2
:irias de queijo, de manteiga,. e dos
-0;82.5
:Março ; , .
ficani
:demal gpreditos lacteeS
obrigados .a Obclecier ao Sistema de,
»cota, soluce-cota- .exces.se.
Art, 'Sempre. 'que o litro 'de
,
adquirido.
do
produtor,
,cOntiver
,Art. - 5 0 ' 33,oclos -os compradores :de mio,
.de gordura Miatória gorda.), leite-cçita., leite-sobre-cota -e leite . ex.
lcite ,, ceoperettvas .; itiehiStriaa de lei- . [adice
a 3.1% Xtres virgóla um por Cesse, adonirtdo do produtor, -contive
ompó„pera flua cie tonatimo : superior
Sèlsk 4,CrOS- indico da gordura eniatéria gorda eu,
), :seu preco minlinoo
Mano. -e consumo. industria-ia de .quel-' cent de,
perior a 3.1% ttrês virgula Um nor
no
ininitnw 0;5'% .(zera
•clile
.
jo,Manteiga
e dos -demola pr.°ris
ceritoi, seu--preço mínimo . será acres.
is . - ficam , ObrigadOS a •g Ma tinco . ..por cento), de C :r$ 5,75 eido
. ÁlateS latec
no -mínima, :015% .(zern
-obecleCer ao -sistema -de coto, sobre- (setenta e ' cinco . 'centavos) -parq ue -de- :gula de,
-cinca-por cento) de 'Cri,' 05)0 (ses,
;nlgt -de ,e - esse de gordura,. ó
' totá c',exceSso.„ •
por cleelnc
seja
-ctavos-1
en
.
.Sento
Sempre -que O litro de lei- verá . constar na nota . de corrinre
;Art.
e s -de gordura O . que clevoiá.
rxces de reeeblinente -de leite do :l jgocluter. e sc s o • _
te-peta leite-5obre-00'4 • e
4 4 i i • n• ,,, f • . •

0,43,3 0,13,3.

-0,43,5

•

constar na nota cio compra 'Ou de re-,
cebiniento cio leite do -Produtor.
A-rt. 70 .0È ereçoS do 'litro de- leitine czcimt,irt. foix10 ,, para o produtor nãO

0.15.

Art. 89 A cornerc ializac 5:6, do- -let4
te Ma g ro com teor :cle. gordura . mie
rior a 3% (ta tés por -cento-)-,, só . Pode,é

feto; .corp ',0févia ,autOrlzáção,

.cla ST1NA13,
.Art 9 0 itica proibido a a.crástline
.de tosas e serviços ,qiie pósVaun Meidir sobre a Comercializa.cão rio- 1eitO
'eN O N'An dós tributos incident.,.
Art 15. 'O' custe, do tran.,:porte
',Sn nati.na" entre :a. usina,
rIn
o entreposto ou conjunto indu,Alial,

*S.

.834 'Sexta-44M.

n••

Ot.

b-IÁRIO• OFiel-AL (Seção 1 --- .Parte 11).

Março de 1973

tpociera, Ser decliazido. dó -preço ugn
Art. 99 O preço máximo de vencla Art. 9 9 12- preço , Máximo de venda, POR.TARIAS DE 13 DE MARÇO
mo- fixado :paia oprõiluter.
do- aio de leite, ,ao- consumidor se IR do atro GO leite, aoconsumidor será
E 1933
Art. 11.. Os -distribuidores- de
"o seguinte:
a. seguinte: •
.
'ta -quando iiretenclerem corriercialiírü-.
EMBALAGEM
O Superintendente da Superinten,
tines da leite e embalagens riáo preEMEAL,AGEM
.c11.‘ ricia Nacional .da Abastecimento
vistos na presente Poetaria, deverão1, Leite envasa-do modanicameniSUNABJ, no uso dês atribuições que
Solicitar prévia. autorização da
I. Leite envasado mecanicamente;
em
_embalagens
mviola.•
lhe são conferidas pelo a rtigo
.SUNAB.,
te, em embala„gens
item
vais,material plástico, ca-rArt. 12. ,Os preços :Máxime:: da
II, do Decreto número -54,887„ :de 4
-reis, de material plástica, car-de abril de 1983, resolve:
•
-venda -cio litro de leite- ga,consurnicler. tonado ou similares, ou leite
tonacio eu similares, ou leito
engarrafado -Mecanicamente
serão ,os seguintes: ^
engarrafado mecanicamente
NO 139 — Dispensar .a pedida, a
comi fecho. inviolável
0,95
com fecho Inviolável
-0,90 partir de 14 -do fevereiro de 1973,
-Embala-01n
Cr$
Masiova, Iq ores Feitosa, das ericei.,
Art.. 16. Aplica-se o disposto nesta
10, Aplica-se o. disposto nesta
1. Leite--envasado inecaincaPortaria êh -Estado-de Alagoas.
gos dó Chefe cla Seca.° de procesPortaria ao Estado de Sergipe.,
inerife -em, embalagens inviosamento de Autos e Multas ao
Art. li., A presente panaria oh sao de Fiscalização da Delegacia
, Ar-t, .14, A -presente Portaria en,
láveis -cie material, plástiCo,
trará. em vigor -a 16 de -março de 1973, -exara em-vigor- .a 16 .de março -de 1973, -desta Sli perintenCléneitl, rio ill'stadõ
cartonado ou' siniliageS
9,6 a' revogada
a Parlaria SUPER 14- 9 15- de revogada a Portaria SUPER ,N 9 14, Balda, para os .quais foi designada
-2. -Leite engarrafado .mecani. camente e-goin- fecho 100142 de tparo. cle. 1972; -e -deitais el,isposi. tie 2 cie maio- cie 1972, e tielna-is -dispo-. pela.
Portaria SUPER numero 1368,
-v01, .
em contrarie: —
•
149 5 ções em. calibraria. — Thonze, •sições
.cle 9-cie dezembro -de 1968• ptiblieada
lem e , ":5 uperinteri dente. •
, no Diário oficia da Unia° de de
•Art. 13, Aplicase ,disPoStó nas Superint0nelente„
janeiro de 1989:.
, ta Perfaria RO Estada. de Pernauhrt • No -15
Art. - 19 Temia
, -vista
PORTARIAS. 'SENAS' PE. 12 DEI:
necessidade de se- -aplicar futura.:
NP 140 — pesiunar Nitse da- Fon".
.
MARÇO
15E1973,
. ..Art. 14, A presente Portaria en. Mente .0 sisteina
cOta, sopre-Cota
Soca' Farberow, para -exercer ,os en„,
:trata ,Ocii--,-glkor- R 16' de :mero de -193a e excesso da produção- de leite; fica
'0- -Superintendente ela :Superinten cargos de Chefe ,cla -.Seção de
revogada a Portaria..SEPER n9 12 .-de desde já estabelecido ó •segninte:gação de Secretaria da
-ciência Nacional Ido Abastecimento
de.s ,
23, de :Inana- de 1972 ó demais dispo= '-§ 1 9- A' cota de leite do prOdutor
-no -usa das atribuições, que La Sup eriateridencia emBrasília , na
sições. eia-contrária — . 7.4,1rantio Th.o- •Mte-eota).. COrEeSpOpepá, média de lhe confere -o -artigo 12,, item. 11, do vaga , clecorrente da -dispensa -de Eueríir0.; Su perihtènderite
lornechnento-obtida, no minirop ., em,
numere 51,487,..de .4 ,ele
getes Rodrigues de ,SouN.., -atribuindo,.
N9 14
art, 19 'Repdo em •,tatg quatro (4)- meses -de- -menor 1)rocititiv-i. Cie 19t)s, l'OS91Ve;:.
lhe a gratificação ,prevista na Resoriecessidade de -te IrOliear -futura. dade no- ,perieda -compreendido entre
lução.
numero' 155,, , cte .12 -de novembro
IsT 9 134 — !Dispensar -. partir de 6• .niente e . áisterila de peta, sebre-cata outubro- a fevereiro, incha:O/0;
de 1964, da extinto Conselho ;Delibem
de março dê 1978, aoliatas R,eboto.
e excesso cia , :protinção -de feita, fiCa
desta Autarquia alterada pela'
, o.OS ,encargos -de- Assistente uà Miava
2P A sobre-cota cio leite do pro
, desde ja 'estlibelecida o :seguinte:
:pertatia ,SUPER numero '283; de 19
de
Divisao •Cle Estudos e Pea qUisas da -Der' 'abril
19- Acata •da leite. -da ,proclutor clutor (leite-sobre-cotal- corresponde. ,legaca
de
1968.
'
nesta . SliperilitenciênCia na;
kielte.-Ceta), .dorreSperiCiera á Média ,de rá ao aumento -de cota- que , este obti. 1i1;,daila do
.Para, .parev, os quais foi de.-: A -presente Portaria -entrara em,
fornecimento Ob tida,. no minimo em -ter sebre .a cota produzida rio- a-no
• á -(-três). Meses :de, Menor produtiVi. +anterior,. média doa- quatro ,nieses signacia -pela Portaria BUNAB' puniero vigor na data ,t10- -sua- publiCação.593,
cie
27
de julho de 1931, publiCatla Diário Oficia Act
'de
menor :mediação, no periedo defi
dade nó ,perlocio conipreenclido„ entre
no- Pidrio OfiCial da União de 5- de
indo no parágrafo ,pritnelio;
, porte- setembro,;, inelnánte:
NO 141 — DeSignar P.Aula César-,
agosto de 1971.
•
A Sabra,ceta, -de- leite da .pro- .§ '39 'Considera-se leite.exeesso
Augusta AIV,ea, para exercer -os oriCat‘''
135:
—
Designar
Nilton
Josê
dator ' (leite.Sobre‘eetal,
-de- Assistente -da Divisão de FiSea:405
quantidade Mensal- recebida que ex- eion, para exercer' es -encargos de
aunietita.de cota glie este .obti. Poder à 'Cota
lização da Pelegaeia desta :Superin,definidaa
Soare,cola,
retal'
da
Divisão,
de
Administração:
'Ver -sobre R- cota. procluíide .ne .. ano-. :nos parágrafos anteriores;
tenclênCia em Brasília ha vagA,!,..A0-..,
da Delegacia ,eleSta Stiperintendenciaj corrente da dispensa de Antonio
:aiiterior;. média ,dos . c. cés,), .ffieác$
DO49 2, proibida -qualquer mitra caia. : na Estado de, Minas . Gerais, ha. vaga. Cio de A-ranjo TeixenR, atribuindo lhe
co Menor produção no peii-oda defl. •
sificação para õ. -leite ,que não- as .pra. -decorrente da tlispensa" cle ;Jose Me, a g ratificação' Prevista na ResolitÇão.
indo. do ;parágrafo . primeiro;
'clesW -Vieira, atribuilido-lhe .a .grati- 'número 155,, de 12 de nevembra ,cf!Y
1vistas nesta PortRria, leitecota,
Considera se leitegexcesso
ficação prevista na Resolução numero 1964, Ao extinto -Conselho Deliberati‘
sabre-cata .e- leite-excesso;.
ouRritifiRde- Mensal: irecebida que
J1'55 tio 12 de novenibre de: 1964, -dó -vil desta Anfarquia, ,alterada péla Per!,
...Ceder a c.átfi e sobre cota definida& §: 59 Todas _os coMpradores de
.extinta : ConselhoDeliberativo desta taria SUPER pfunero -288, de 4-9, ' de
nes . paragrafes ,,anteriores;
indústrias .cle leite em Autarquia, 'alteada pela Pintaria
abril, de 1966, ficando, emconSequein,
:proibida -q ualatier,outra mas. .coopel'atiVas:;
pó
para
fins
de
ponsurno
_unhado
e
unindo 383„ -de 1 9 de .ab.r.11 da, dispensado. .des- eneargos, de Ane
Sifitaçaó- para o- leite -que nao . as pre„ c:cintilam, Industrial; -industrias .cie SUPER
de 1963.
Vigas nesta .pOrtaria , leite-eota,„ leite, queijo, de manteiga -e dos demais
kiliar do Delegado da mesma Delega-pio
, resente Portaria eritrará era cia, para os qualt foi deSignado pela
.sore_oota e leite excesso
(lidos léetees. — ficara° . obrigados -a vigorpna
data de sim; publicaçãona= Portaria ,SUNAB ritlindt "431, de 4- • "
11 .59 Tades. os • conipraelõres de , dbedecer
'mio sistema de Cota, sobre- Olario Oficial
de junho de 1914 publicada aia Diária
da União,
cooperativas;, indüstrias. de leite .;rn cota -e -excesso.
•
oficiai- da 1.311,1ão, -de 14 de junho-Pó. Para , -finsde -consumo. =Mimado e
,
iO Superintendente da Superinten., ; 1971.
• ,COnsuino induatria.l.;. füdástrias de' Art. 29' ti- fixado -em . Cr$, (sés.. dOncia,- 1'7:acionai da Abasteci/nativa
queijo de manteiga e dos demais Mó- adita e um :centavos e seis décimos, (SUNAB.), no uso de slias atribuições
presente Portaria entrará em
datet iaeteos. ficarãO, ObrigadoS..a de: centavos) o -preço minirnadedorn- legais, e tendo -em vista o Decreto nú, Vigor na data de
Sua
obedecer.ResisteMa de cota, scibre-eota pra do Etre -de leite entregue -peio numa 63.196, . de '29 de agosto de Diario oficial, da União.publicação , nó •
-e •-éxcesso,,..produter
naplataforma
da
-usina
-ou
1968,
de
4
de
novembro
de
1968;
re,
119 142 — Designar Antenia Decio
-Art.- .2 9 -E fixado 03..Cit$1,1)60 oes, • 'conjianto
solve:
-Senta ó. seis, centavos•)-- preçaN9 186 — DeSignar Henrique : Jose: de 'Araujo Teixeira, para 'exercer Os.
Art.. 39 Sempre que o litro de leite
• Mo •cie, compra elo - litro- ele leite e±e
em cargos de Assestar do Delegado de
de produtor, contiver indico do- Magalhães, para exercer as' encar- Delegacia
desta Superintendência
negua pelo produtor- rie plataforma adquirido
'
Ah Inspem, .Brasilia, ha
de gordura (inateria,gorda) Superior gos de Auxiliar dê Agente
vaga ,decorrente , da d10.
da usma OU, conjunto industrial.
ção da- Delegacia desia Buperintendenr-'
a
:3,1%
,(trêt.
virgiila
tia
Par
,Cente),;
- Art., "39 Sempre que t) libra de leite
pensa de Mário Fiares Corrêa
cla mo Estado da 'Guanabara, -na
seu
preço
sera.
acrescido
Ae,
adquirido de produtor, contiver índice
ga :decorrente da diSpensa de Logi, seira, .atribilindeAhe á -gratifidaVãOk
-cio'gardnra ,(matéria,gordo , ,superiel; -no- ridninio 9A% (zero virgiila
prevista na Resolução dinnerá 165; 'de
des Maria Antiiiqli Marcondes,
12 A0 novembro de 1964, da Milito:
2.a%
vjrgpfa, umn por cento)-, por cento),, de- Dr$ '0616 (sessenta
buindo-lhe a gratificação' prevista -na consdlho
-um
-centavos
e
Seis
décimos.
de
cep.
, Deliberativo desta. Autarseu preço rrii-ninia- será :acrescido- 4e, tavos), -por decimal de excesso de Portaria SUPER numero 1.296 i, da 3quia, alterada péla Portaria ;SEpERn9
da -finnipio 6.15% '(ière virgula cinca
'gordura, a que deverá conStar na na, de dezembro de 1968. .
383, de 19 de :abril ,de 1998; litand%
per Cento)', de- ,Et$, 1168 ('sessenta
A presente' Portaria ,eptrará em vi- vil -consequência, dispensado dos ,
de -compra ou; *de recebimento de
.seis centavos) per decimal -de excesso ta
gor na data de Sua Ptiblicação
cargos de Assistente da ~de tW
Ao .goidura,; adue -devera constar na. leite de produtor.
Diário. oficia da União..
Fiscalização clA mesma.. . .DelegOtek,nota, -dó : copipra ou' -ele recebimento
Art. 49 O preço- mínimo -de compra
NO
137
,-Designar
Luiz
para
os quais foi designado pela Por,
Bergleda leite de ^proclutár.
do litro de leite fixado para. o pró. tais- :de Moridança. Motta; para eXercer
'tarja SUPER nihriera 1.129, de 10' de
kg t, 49. -O ,pre.ç.o ininifnõ de ,compra dutor não inclui o ICIV.1.
.
Os,
encargos
de
AuXillar
de
Agente
AO;
,outubro ije 1968,, publicada no Pidtie
-do. atra...de leite fiXaclo . para o pro..
Art. 59 A .comercialização do leite Inspeçâo da Delegacia desta .Superin- 'Oficiai da União de 24 de .outtibra.de
.clutor pão
-e
tendência
no
Estado
da
Guanabara,:
.
magro
corri
teor
de
Aut59 - A comercialização- ,do leitegordura inferior na vaga- decorrente 'da&apensa dê 1968'.
- Magro corri teor de -gardura infirior 3% (três por ;cento), poderá ser Eduardo
A presente Portaria entrará erri,
Leite
de
Farta
Mediado;
Coita -com prévia autorização da
.3% ,(•-trêS por edita) ''Sõ. poderá 'ter SUNA-13.
atribuindo., lhe R• ,gratificaçáo prevista vigor na data de ,sua publicação no feita -cora prévia autorização -clana Portaria STIT.P.ER hinnero 1„.296.;. de Diario ,Oficiai' da União.
:SONA13.
• Art. -.6° FiCa i.p roi-bicla, e acréscimo. '342,98.
19-9 146'
Dispensar-peclidO,_
Art.- 69 Fica- Iprelloide• e aeresanta de taxat é serViços tuie põssarn ;
-de jta,xaa . 0 serviços tine )possant índ. clir sobre a ceinercialiiação do leite, A presente- Perfaria -entrará. -em partir de 26 de fevereira de 19iN Vauv
i
deli
:dos
:Santos Guerra, do
gor na -data sua pUblicaçii O no
di sobre a -coinerCialliaeão, da leitek á exceção; dos tributos incidentes.
ta . da Diretor da Divisão de Plariós
Diário Oficka -cia--. União.
-á ekcedãof dos 'tribiatos. incidéntée..
o
Programes
da Departamento,
L'
t
U
.
Custo'
do
transporte
do
-Arts
N9 138 — Dispensa, e pedida a-G cá-te do transporte de.
da Seeretaria.
;leite iri patur0, entre R usina e a leite '"co. natura" entre -a usina e o partir de 19-dê janeiro de • 1918 — ,nejamento
desta
Sup
erintendência, pare, 'CS. ..clUale
entreposto oU Conjunto inclUatrial
entreposto: ou .corijiinto mcinstrial
Sonia Maria de -Campes Nato, -dos'
designada pela padaria SUABN
derã ter: tieddZiclodo ,prepo mininió
; dará ser deduSide -do preço Mínimo de• encanes -de Chefe da :Seção de Cell, foi
9;
de
17
de
j aneira de 1969, ,piibliça7,
compra
fiXada
para
produtor.
stiltoria da Procuradoria Regional da
'compra fixado . :para o. produtor.
Polegada desta- BUN-AB tioEstado. de da no Diário Oficia da EniãO de 29..
Art 8° Os dietribuideres de leito : Art. :89 -Os -distribuidorea- de
quaride preteriderein corliereialim Venda pretenderem comerdializat : São- -Paina para -os -quais- designa-- de janeiro de 1969.
peia Portaria BUNAB numero,. 790; N9 147
tipos, de leite e. embalagens •11ãO'
Dispensar :a, -pedido,
.
leite é -embalagens -não pra da
de 13- de novembro -de 1972, PtibliCada P artir de 26' de fevereiro de 1933;„ Ve.,*
,yisto,s -na presente Portaria, deverão: vistes dena presente Portaria, ,deVell-ÃO-' -no
Diário
Oficia
-da
União
de
31
oe
o
elt elos Santos Guerra, eles encargoa
.solleita.r prévia autorização -ela
Solicitar prévia autorização. da
novembro -do Mesite ano.
Anioiiid e Diretora, da DiViSãe de Estatística
SONO_
'SUNAP
.Superniteridente.
-Is .Documentaçao do. Departamento OA

:$-ãxitár,:fehrg.. '16

:1)1;45,,R10

,o,ficial de 10; de março de 1932,
ÉlaOejamentõ• cie Seoretariti
:
desta. Superintendência:, para os quais
foi designada pela Portada SUNABN° 396. - Designar José Elisio dos
Miniero 417, de IS. de Maio de 1972,1 S-antoa, AsSistente de Cadastro 0 Tri.
0:1.lb:ficado, io DiaPla OPcial da União : butação, .referência 9; faixa A:, servide 24 do mesmo mês e ano. dor OLT deste Instituto, ' para ;em
On'io Tizonté.
:Caráter excepcional e transitório, desempenhar os encargos concernentes
'à função gratificada, símbolo 3-F; de
N TIT-r C •NACIONAL
Chefe cla SeçãO de Cadastro da
. visão Estadual . Técnica de Sergipe,. da
:caLOMZAÇ
iCoorelenadoria. Regional do Leste Setentrional, da Parte Permanente cio
REPO R rs/I A A GRA RIA
-Quadro 'de Pesioal; do mestra) Institu‘
I,
transforinado pelo Decreto,
4 PORTARIAS DE 13 DE MARÇO
n°69.532. de 10 'de novembro de 1971.
DE 1973
concedendo-lhe . corna gratificação
provisória não incerPoravel ao- saláO Ptesidente . ,cro Instituto Nacional, tio,.,a, retribnicão aprovada; pura o de-de •Colonizaçaa g Reforma Agrftriaseinpenho desses ,encargos nos termos
MORA; -na uso -.das :atribilições que da ditada EM-DASP-N° 163-12, devo
• lhe confere -e ;artigo 25.-; ida Regula-, ga,ndo em , consequência a Portaria.. ,
.aprevado. pela Decrete h !' -2,340. de / de novenibpo . de 1972.
-96..153, de P ;de fevereiro . de 1971.
Josè F.ranc2sco ,cle: Moura Coval,ler-tende-em vista o contido . no: Ofício ca,ntí; Presidente.
•
1N.C1A.-:OR,04-,G,-N° :898,72, resolve

I" END Wel A
RJTL
-1)elegar cenmetencia a
Preitas. Çerdelre, :C/perdem.DO DES KIV‘01EIM C
Coorcienade.ria 'Regional do
' Ver
DA 'PESCA
Centra-peste 011-134„ para .assinar,
;.41.n.rionle da 11 'ORA, contrato-com a;
PORTARIA N9 111, DE 13 DE
irirrna; . •Services ;O:ilitibá, Ltda., -visando
„ MARÇO DE 1973
- .kV...contenta:0o e limpeza da -imóvel'
SuPerintenclente ..cla, Superinten,
. 'Onde Ti:Melena R ;Divisão. Date - anal- de
. (Cadastro e pribUtagão de Mato .GTOS-. dériele. do Desenvolvimento da. Pesca
- SIIDEPE uswido da atribuição
que lhe confere o artigo 4 9 da :Lei
•t) Presidente-do. Instituto 'Nacional Delegada biliinere 10; de 11 de outubro
de.,:i0ORMIZação-•e RefOrma Agrar i&
de 1962, resolve:
ORA, rio 'uso ,clas atribuições que
Designar a Escriturária; nível ,...
jhe confere ;0; .ajartéa,": h" do. artigo 25,, "10-S?r , Denizia Leal. -de :Castro N11.• do Regnianiente geral, aprovado polo es..1)0.,?, exercer o encargo -de Chefe
• Dectet,o- pfl i63:.152„, ide 1" ;de fevereiro da Seção: de- 'controle da; Arrecadação
do• 1971., e de :acordo Com o disposto desta. Sudepe, atrihuffido-lhe a gratiASP,N° 1â3-, 40 26 cie feve-± ficação. ptevIsta no, Decreta número .
-areiro.de 1972, aprovada pelo, Senhor 58,083, cie .23 de Marco de 1966, -,'POsidentg da "República, .eonforroe... ,J.oão .C,r/ecucf,io ap ta "Campos, Sups,
1.?R: 11 0 ' 1.-611,7-2;-01.1blieade no Diritrio ;rintentlehte.

" ,ENs' 3.91

I N ISTEÉR1 O 'D O "r:R A 8 A LH
'F'F. 15:A/10 :NCIA SOCIAL
CONSELM O FEDERAL
111:11:91 CENA- :YETEIRINARIA
_

Nr, 13,-- 'DE 2'7 DE
1,,Ev?mmo
,
DE 1973
Presii;ente :do Conselho 'Federal
rtle ivleclicina Veterinária, usando das
atiribuiçõe
conferem a alf.,'
'oca -rfP' ,do prxtigo 4° .cle, Reghnento
•-• biiterns. : de -C.FMVi, j)alw.a-do lieis, Re-

1N4NI . :ST

5olucão ri° 1, de 23 de ;julho cia 1969,
Declarar vago a .cargo de Cense.
Aleiro Suplente -deste Conselho, para
o triêni--.) 1972-75, em virbede do Médica Veterinário Eduardo Silveira
Martins, eleuo. em 24 'de fevereiro'
de 1972, não ter tomado- posse, -confornis tatipula O ariigo
do
Pelo- ri° 61,704, Me 17 de junho . de
-- Tb°.
OP/VIV" ri" 1, Presidente.

DA EDUCAÇÃO
E CULTURA

I DÉ
.
. ! FEDERAL.
.
•U'I- g !IVERSI.DA
i1
- 7 MG DE J: ANEIRO
.
•PORTARIA. 1n19 249 • DE 13 DE •
.
iVÉARÇO DE £9113;
0 Reitor da: Universidade Federal,
do Rio de . janeiro; ha uso de suas• atribtfições • legais, resolve':
, DeSignar ')-y_one Sério de ;Oliveira,
1.1:sses.sor AdMinistrativ.o, regida 'pela
:ConsOlidaMe; .claS Leis rro Trabnitio;
;para eger.eer a funça.0 de Assistente
de que trata a Tabela 'de Representação de Gabinete, publicada no . Dia:
Jlo- °Retal; de 1 1 -de- p uno. cle 1068.
Macir lirlrenezes . Reitor.

dl:UIVE :1
1 SIDADE 'REDE.RAL
ORAL DG RIO DE JANEIRO
:N
PORTARIAS -DE. 1. 2 DE MARÇO
1973
;
O Reitor da Universidade Federal
-do- Rio de Janeiro, no use da,

éçâ:

:Pkiçtc-:- .0)

'M'avço de. teM
-

:Representação de ,Gabinete, publica- a gratificação mensal co Cr$ 99300
da no Didii0 OfiOal de 87.4
•.0; com .(novecentos e no.venta e três cruzei- as alterações Subseqfientes, mediante', tos). - Paustó Aita :Gai, Reitor.

MJNfSTEFO DA N. Dü F/ A
,D0 COMÉRCIO
er a 1inri0;o: gratificada, simbole
'n-4, de Otielle da Seção de 'Pisca.Unção; da Delegacia cia SUSEP
-.Estado da
POR'r;ARYii,-s DE- 7 DE MARÇO
2'. EM -consequência, revogar
• DE 197$
Volitaria n 123, de 31 de 131MO
4571, publicada ne Diana .OfIcial :da
O Superinienciente da -Sti•perinten, guião, de .17 de Junho . de 1971.,
anda de Segures Privados, lie uso
E' 16'
Designar o servidor ,Tégé
das atribuições que lhe confere o tn,
nicisco• Menezes, AirquiVisto DCLms VIII, ria artigo 36, de Regida..
d'o 'Quadro de Pessoal .doriento aprovado pelo Decreto númeIndbstria O do roniónro- . 60.459, de 13 de março de 1967, MiniStério
^,10, para substituir Che
fe da Se.-4
vescdve:
çao de Fisoal-zação, da Delegacia ;clã
N 1, - De.iignar a servidora Ma- SUSEP tio Éstade da Bahia, nos seus
ria Amelia , c.inedes de Carvalho, Aaa, mpedimentes
-- ;Décio
'lar Especializada ri11"-,. para exer,
Veiga

:SLIPEF:UNTENDÊNCIA.
aE 'r'EA. C; 'RO 'PRIVADOS- .

TÉ IRMOS DE, C,O,NTR
. • A TO
AVISO ÀS REPIN:RTIÇOES,
PelallOAS- -O' bepiO:oisicato • ,de baNensa
. Nacional .avisa as Repartições
• 'aficas „em •gerai que deverão provi..
-deneier .a vdOurna das ass:nataras
dos ,órgilos oticiais' até- o Álin ,de
abt4, a fiei cie evitar o cantetamemo
da. -remessa a pedir dai-mola data.
O e-egisteo de assinatura ,nova, 'OU
.dc renovação, será feito contra .o
apresentação doe ,Oripenhe 0.1 despe..reventiva.
rc'nove ç i$'i Cio conti . neo, cie Porte
aéreo :devcrá .see seliCitada, Com an,
.tenedênéia cie trinta dias lró• ve.nci=
:áNnto, à Delep;acia RecOonal; ^.da
Empresa. Brosil-47a de Cor-colos ç
Trié9raloa, •eía
„

MINISTÉRIO'
IDA LND :Ú:SnL7 RJA
E DO COMÉRCIO .
INSTIT WTO
BRAMEIRO• 'D O' 'CAFÉ

Cluinchura, -i-resolveiti firmar o pre,
•Son te -Convênio, .obServadaS as .contil.,
ções e ,clausula.s que se seguem:
•.

Olausula , Prynevra
Prrsento
;Convênio tein por objeto a transpor,
te.rociagiário dos inoveis e equipmuch;
tos ;pertencentes ào IDO e se-os
dores, da -Cidade 'de Rio cie Janeiro,
GD, para Brasilia-DF, ha...tonna ;4,
condições:pro%iisras rio Contrato quê
a c o picar-m, mantém com a Carie, ".
ca Mudanças e -Transportes Ltda., .
firmado em 29 de dezeinbro-cle 1972,
.publicado- Tio Dzano .0fIcita da União,.
;de 3-1 197-3 - e junto oro Cópia, ;puje
: tear a IDO' declara connetér e .que
'passa- a integrar, em todos os 8045 -termas, :esto instrumento,
-Cláusula 'Segunda O '1150 'indo.
rvivará a. CODEBRAS .cle tecles os valores par esta pagos . à empresa traffs,
.portadom acima -meneionocla, -moi •
.mesmas bases cio» .contrato .com tia;
inmado. •
Clausula 'Penetra - IDO e.SW,
cienie de que a Material' a ser transi.'
portado seca coberta par Mn segure-de -Cr$ 20..:000,00'-(vinte m1.1 cruzeiros).
veiculo, , sem .qualquer -acreSeilne
dó valor ri-iene:limado na -claustila .01.
terror.
Paragraío 17:72-tea. " Na :1iibéte:$e de
IDO- -desejar segurar os 'bens,.
-portados. em cada veicule) por valor..
superior ao &cirna mencionada. , .a•
-diferença .'cio seguro. devera ser paga
pela 1130', ciev.endo •9 valer -:dos
ter comunicado a •empresa -transpor.
„tacicra. até cl dia cio' .ernbarque tio Má,
Rió de Janeira • .
teriaT

Termo . '00 Conpémfo vala (mire, ,sf
.5655 ,a União Federal., por intermé,.
.00 'da Coordenaçdo .da Jàeseuvoloz=
Mento
Orasidia - COOEIMAS'
,o instituto Brasileiá ,do ,Café
vi13:0J
.
-atribuição que lhe confere .o Art. 12,
alínea ire do Estatuto desta Univer-,
A Unia.o Federal, pot intermédio .da
Quarta - Con)pro ctue
sidadeb aprovada pelo Decreto, Mime 'Coordenação de Desenvolvimento _de .verClauslaa
Material a -transportar, ,cabere ao :Brasília
- -CODEDRAS• - órgão. nu,
pa .66 ..355, cie 20 de março
1970, ;blico...eriatio pelo -Decteto-lei n9 302,
.1130 dar Ciência 'desse kató, por .0. •
resolve:
de 23 de fevereiro de 1961, Mn sede -eri:to, aO esetitorip, da CODEENN,S. •
Janeiro, a ..rtla 0Q . 'Ç.t11‘111(1 ,^
>1,, : 0 2 - Revogar a Portaria hU- nesta; 'Capital, tia EdifíCio. Alvorecia, no- Rio de
II9 anclat, Setor- ;Conicreial Sul tepreseráada
there 362, cie .26. de dezembra de 1973,. ,pere seu. Diretor Executivo, Amaintino
Clausula
ISO st :abri,
:vete-relato a Jorge Barceiros Sampaio. • da. Silva, Marre" brasileiro, :casado,
residente ;e .cromicillado nesta Çapirals: ;ga, .a depositar:, 'no. panca, 'do Brasil:
S. A.,
co.nta- a -Ser indicada oporia, Nr, 94 - 'Retificar a Portaria MI, tia lenha cio disposto no art. 29
riainerfte peia ,CODEDRAS, 'O Valor
mero 236,. de 21.9.72. publigada
Decreto 4V1 65.719, cie 2043,1960, da; 0orres.
p
ondente
às deápesas decorren-,»
.1:)14rié Oficial de 29.9.72, Seção 1, ravanto denominado simplesmente- tes do presente ;ConVerno i no Prazo de
:eRrasileiro•
•CODEDRAS
;Patte
3,388, referente a Jor-::
ia Mn). dias, a ..contar. . da data
de Café 450, -autarquia federai Vin. que
.OSSa, providência lhe for soiiifitacia •
ge Dareellos Sampaio, no ,que diz res-- panda ao Ministério da, Indústria:
expressamente
pela-:IneSma,
,
•- •
_
peito- -à .gratificação mensal', qu.e sers do- Comercie, daqui por diante dena.
a partir de
dg Or$"993.00 (no- Min ada siMplesmente IDO, neste ato
Olausilla Sexta
-prazo. -cla
vecentos e noventa e três cruzeiros). representado. pelo Presidente de sua. gênelti deste eenverile .sortido
Diretoria e pelo seu. Diretot Adminta-- -fseSserital- clias e .conieçara .a tinir a
N" 95 - Designar longe -da Silvo tra,tivo, respectivaniente Drs. Oarlos partir ,cla data 'de' .s,ua ;publicação' no
'do -Andrade Pinto c Mauro Diarto Oficial- da 'trroij.o.-.
Reis, Para .eXeroer a função-de' ;Wi- Alberto
Moitinha Malta, anibos 'brasileiros, .c1t.
de,' dg Gabinete desta. Reitoria, cons- sacies, residentes é domiciliados na
ParaÉrato, único. Ao término do
tante da 'Tabela de -Gratificação pela Cidade do Elo de Jonewo, Estada •da: prazo de que trata ,ta cláusula: -4;

•

na résença :daa. tes,
tf)DRI?41,AZ ,enviard., ai) 1 .00 dementa... •e mesmo efeitO
, abaio 'Usinadas..
•S; tratiO 'dee despesas efetuadas, acom: , teinunhas
^ ,panhado ,de Cópia rias ',faturas pagas • Brasille, 13 de •mareo de 1973
DescnvolVirrien;
!ty transperteciora, ..Se -houver saldo, PUa Coordena:0.e , 'dá
CODF,BRAB AfflaitA
parte devedera - paga-lo4, a credora,: 14) de Prazia
coo,
Diretor,Bxe,',
•:fino da Silva 111:an,
nó prazo cia 10 (dez) civis efmtados
otitivo„ — Peto Instituto Rrasileire
data de iespeetivo• pedido,
do , Café — MC) -entras Abberto , da 4n
Pica eleito o drade Pdrto., PrcIatdeiito. --,Clausula :Sétima
Diretor Administra>foto. de Brasília, — DF', pira. rIU trair Moitinho- Malta,
oriariciae do pra. tivo.
Aualsquer
'Testemunhas: Roctobph,o, da CruÀ
isente
Rouo
Pedro Wiison serra de 41R, ;Por .estarem justos e oonvenclo., •Maida.
nados, assinam o presente ia 5 (abi. Ofíclõ 19••89/13.•
:col . /tas do :igual teor e para uru só,

AIS

Parte 'II)

Dir9Q OFWIAL . (Seçko I'

SeX1'0_401:.11-à. 14

MINISTÉRIO
DA
13 RA
A GRIC
iftISTITUTD ISIACMNAL
liEe OLD UCA C 4-a" E RUO RisirA
AG:RIMA
CONCUMICIA DL° 4-72
Retifibação
Na publicw;ão relia no Didrio , 011,
ciai de 14 .3 73 à pá gina 819, no itera
1V, onde se lé't 'ides nevas glebas de
mais de Um lote per gleba" leia,,sei
`das nevar: WebaS discriminadas nes,
« e Aditivo, sendo-lhes vedada a lielaçâo do til:0c de Mn lote por gleba''.

E AVIS

CAIXA ECONôMICA

interessados, mie no dia 22 de aifireO
.de, 1913,, , por intermédio de sua
'de Brasilia, Ng4 realizar Tornada cl.e
p000s
401-73,, para' etteeução de;
- obras em 4 'equatro) jojes no Conjunto
iNaciorial Brasília, a fim. de instalar:
•
:unia ,agencia4,

womo4 pugàs

Édital. e deitais 1ntermações„
, os interessadoai obterFie na C9,missá'o
!Permanente de efunprea ,e 1:Agitações,:
andar do Bditicio-. Sede da Filiai ,da:

A Caixa EcOneiinica• Vederal
iiÍilr de- Brasília terna público aos

Brasília', 28 de fevereiro, de 1973.

! Fihal de 13tàsilia,

MINISTÉRIO
DAS
'MINAS ENURGIA
C:.EN1 .1" FIAIS, :a. TRI:QA'S DO SUL
DO aRASIL S.
A.
ELEIRDSUI.

Gerai Ordinária que será reglizacia•
co dia 20 de marco -de 1973; às 18,00'
noras, na sorte ciai Boniteanhia,
de deliberar sobre '11 seguinte Ordem
rir Dia:
I. Apeeciacno do telatário
reteria, do Balanço •Geral e
.c...istracão da Conta de LueroS
Perdas, hem -como dos Parecaces;-do
e• dos Auditores ,11,)r,,
Conselhe
ternos. referentes ao exercido de
1972.
g.. Éleictio dos membres do Corkelno Fisea,).
3 Pi*ac5o dog honorárias dos
membros -da Direteria e do Cense!lho Piscai,
4 Asst ritos de 'interesse •soehtl.
Bailei jiF 1.á ae março de 197a.
Lcilynas °tinha, PreSictente.
Dias 1e 19 e '20,.3.73,,„
Orra• -6090)
(,N° 1.,051-B

BANCO DO BRASIL S A

.Clabineie *da PreSidencia deste
Banco, em Arasilia, estarão á disposloáo dos Èenhores ACionistas, 44„.
partir de março' corrente; os dor
-- -00073957 ,
•aumentos a que se refere o artigo 90:
C.. Gil
•de Decreto-te! número 2'..827, de 26Et:CTAL Dlii .CONVOCAÇO. de Setemf 1:6 de 1940.
15 de marco de 1973.Assembléia Geral ordiltdria
Brasillít,
presidente.
NestoP Tost
Picain convidades os senhores actoDias: 19, 19 ,e 20h
AsSerribleia
nistaa a comparecereni

O
DA
FEDERATIVA DO
EMENDA N.'
PROMULGADA EM 17 DE OUTUBRO , DE 1949;
kCógio !mace Alfiábetiço-Reciaissêmi
DIVULGAÇW 1,16t,
Prnot Cr$ 3,50
vpavA
Na

Sé418

Gimaakara

V t. n dast

Av'. Ito dlIa uáll

Agtatio li 14.41a1otirlo.

7toncf.a.

t

da ilidindo

Pgliteto 44 1sUçs 3'pavliatáti
311
Ceztedat D

Posads.,aa. a medido' pala

Serviço da Reembéise Pota

Bat Brasília

,Nede do D,.1, /si

p_nuo DESTE EXEMPLA ;. -r$ 0,50,

AAANCHAC

