SECÂO 1- PARTE 11
DECRETO N 9 46;237

DE 18 DE JUNI-1D DE 1959
,- OAplíTAII, VEDEltAlli
SE7.Z.9.71-n17.:',A, 30 DE )1121§3- f. ,l0 DE, 013.

ANO XV -- N9 62
INSTITUTO' :NACIONAL

CotaNIzAÇ AO E REFORMA
-AGRÁRIA

NSTERO DA
. A:G RA CULTURA

PORTARIAS- DE 22 DE MARÇO
E1972
O Preeiderite cio Instituto Nacional
de Colonização e Reforma AgráriaINCRA, no usa das atribuições que
lhe-eonfere a letra l'e" cio artigo 25,
do Decreto ri? 99.153, de 19 de fevereiro de 1971::
Considerando que sãe lavoratreis Os
-, pareceres :exatades. no :processo,
-INCRACRe08-10 4. 03,--72_; pelos.ár,
-g;ãos.conipetentes do Departamento.
,Ceiclastria o Tributação a do Departamento, de -Projetos e Opere,..çõeS,
Cem referência -ao lateamente T do huó-Vel rdrai cadeStrgdo sob o número , e.
0 ;06 010r 02563, localizado na IVIunicie
pio- de RegiStroe no Estado de Pão

• Sti:PI",',RIirf ENUNCIA
DO DE51voLVOENTo
DA PESCA

PORTA-RIA N9 116, DE, 22 DE
jeito cie letearnento ora aprovado, PORTARIA 59 452, 1:),15 22 DE
MARÇO DE 1973
atentando Para o desmembramento
MARÇO DE.1973
de 6,8190 ha.., -constante cio certidão
O
'Superintendente
da - Superinten.,
do registre de imóveis referida no
Q Presidente do Instituto
item 1, efetivado em 10 cie fevereiro cle Colonização , e Reforma Agre., -- ciência do Desenvolvimento da Pesca
de 1962. .
INCRA, no uso dás atribuiçoss que - SUDEPE, usando dás atribriteoeS
lhe confere a letra "c', do artigo '43, que file confere i artigo 40 da fiei
..et Presidente -do Instituto Nacional do Decreto no 68.153, de 10 de feve- Deicaade, n 9 10, de )1 de- outubro
,cle Colonização e Referiria Agraria - reiro ele 1974
1962, e tenda em -vista a clue eonSta
INCRA, no -Uso das atribuiçOes que
dos Processos SUDIT.IPE ri0s- 875-72
lhe -penteie a letra' ,c" do artigo 25, Considerando que são .favoraveis 'os 4.141-79; resolvei
do Decreto no 66.153, cía l o ,de fe-: pareceres exarados, no processo TBRAveráiro, da 1974
NO' 110 -- Revogar ,a,POrtarra
pcs-22 fiO 2560-70; pelos órgãos competentes.. ,do Deparminemo oe Cadas- 'mero 207, de 7 de abril .cle 1970; que
Considerando 'que são- favoraveis os tro
e Tributação e cló Depertarneaío -aprovou o, Projeto de ltrigorifi-,:oPareceres exarados no processo
Projetos e Operações, com ,cal,eren, Ailmentc,s do Mau' - Pratimar /itda,
INCRA-CR-08-NO 10615-71, pelos õr- ele
eia ao loteamento da imóvel rural co, para. os fins previstos nes Artigos 73,,
gãoSeconipOtentes de Departamento dastrado
.e 81, ,do Decreto-lei no' 221, de 28,
sob o n9 22.,54.909,51311, lo
de 'Cadastro e Tributação e do De,. calizado iro
de Iturabiara de fevereiro de 1967, revigorado pela
parlamento -de Projetos e Operações, to Estado. de.11,4unicipla
Decreto-lei 119 1.217, de 5 de mala .0zi -Ocilcie;
com-referência, ao lotsamento.cio,imó•
de 16172; vez que a beneficiaria ceire
Considerando que furam cumpridas xou de executar o citado 'Projeto ,no
• Considerando que foram :cumpridas vel rural cadastrado sob o número
41 27: 901 95017, localizado no Muni- todas 116 exigências legais sobre o as- prazo, estabelecido peia Resolução Mi'todas es. ,exigóricias, legais sobre
sunto estipuladas no artigo 96, ,cio cipiode Araçatuba„ no Estado de sunto, estipuladas no artigo 06, do mero 5, de 24 de julho. de 1569, .do.
o.;
,de 27 ,de outubro Conselho Deliberativo, pela 'que a.Decrato 119 59.428 1 .ele .27 dó outubro São Paul
• Decreto' no 59.460,
'contar da pubiicaçãO desta Pontada,'
de 1066;:
,Considoranclo que foram cumpridas de 1966;,
,fMa, devolvido aos ,centribuintes,,,cAP., Oforisicierancio, especialinente, O 'todas as exigências legais sobre aas-' 'Considerando, especialmente, o pro- tempestivamente, ógercerann souprolitinciainente -do- Diertor de De, ,sunto, estipuladas no artigo 96, do nunciamento do Diretor elo Decanta 'reitos de opção pela .aludida Projeto
,
parlamento -de ProjetoS e Operações, Decreto n. 59,428, de 27 dó outubro mente de PrOjolos e Operaçõea emi- e cujos gulas de recolhimento 'balara
emitido na -Relatório INORA:=DP,N9 de 19664 •
tido no Relateria INCRA-DP o:Ui-acro sido regularmente protocoladas
16 73 de 22 da Março- de 1973, ré15.43, de 29 de marte de 1973, remiam,: SUDEPE, o praZo, reSpectivo para a
. Considerando, eepecialmente,.o.pro.solve:
indicaça'o, , novos projetes ,Visando,
nunciarnento 0,0 Diretor do Deporta,
N9 402 - Aprovar o projeto de, lo- à- aplicação de
dos coe ursos- de -clue- uuw.,
19- 4t4p.. --- Aprovar ô projeto dó lb- mento de Projetos e . Operaçóes,emi- ,teamento
destinado
à formaçáo cie o artigo 81 do Decreto-lei p 9 221, cie
' teaniento destinado à forinaçâo ele tido. no Relatório INCRA-DP-N?
um Núcleo Urbano, para expansão do 28 cie feveraird de 1967. --. Jocle C.1(0.. 05 ;(sessenta e cince)' lotes, :para $1- 14-73, ,cle 20 , de Março. de 1979„ re- poveado
de Inaeioléndia, CQUIp%310 de ;
,
tios de Recreia denominado ,Jardim. eolvd(noventa é oito) lotes, a-Ventilas aio Dantas Campos, Superintendente,
'Sarna, de acordo com as jantas-ane'ruac
a
praça
e
-área
de
reserva
para
xas aer Processo INCRA-CR-42419
N0 451 - Aprovar o projeto de lee. 'futuros letearnentos de acorde com
PORTARIAS .05 2?. re MARÇO.
: 422342, a ser ,desenvolvide em parte teamento destinado .à forrriação de 27: : gs plantas anexas ao processo 1DRA. DE.1973 •
dá uni imóvel rural medindo 14,75 (vinte e sete) -lotes, pare Sítios de. D0E-22 n°2560-70, a ser desenvolvido
heetares, de propriedade clã Ityosalcu Recreia, 'denominado Chácaras Bar- era -um imóvel-rural medindo 9,68 hecO Superintendente da .Ptiperinten..
Yainazerld, localizado no Município de barella, de acordo' emir as plantas tares, de propriedade de Porfio So- ciência de Desenvolvi -Mento . cie< Pesca
Registro, no Estado ,cle São Paulo, anexas ao processo INCRA.CR-08 N9 drigues de ,Moura1 localizado nó :Mu,
PUDEPE
usando dá atribuição cadastrado sob O, núniero 41 06 010 1081541, R ser cleaenveilvicio ein
,nicipio ,de Iturniliaral na Estiado de que' lhe confere o artigO 40 -da Lei De02563, cujo título de propriedade Se. imóvel rural medindo 14,40 tia., ,de; Oolás, cadastrado sob a nirreero legada no 10, de 11 d .e outubro
. a dha devidwinente transcrito no 'Car-, propriedade -de Vitórie ,Rezek, loca- -22.04:099.61341, cuja escritura de pro- 1962, resolve-:'
tório, de Registro de Imóveis e Ano- lindo no Município de Araçalulia, no: priedade se Beba 'devidamente trens-.
•
-Xes. da -Comarca cle, Registro - SP, Estado de Não Paulo, cadastrado sob: ,,crita no Registro de Imóveis TI59 117 - Conceder a disp ensa, a,
sob o número 6;920 livro a-Q, ffilhas o número 41 27 ou 65017, cujo ,0,"bulo títioS e Documentos da Comarca ele partir de 15 da março da - corrente
137, 'eni '9 de. agostede 1951.
de propriedade se acha devidamente' Itumbis,ra-GO, sob O número 27.515, ano, à Escrevente-Datilógurfa„ nivel
ressalto no -Cartório de Registro de' livra 3-AL, fia, 10, .ern 18 de agosto "7", /refle de Marli:mas ,GuimoraeS
'1 --- Recomendar a obecilênCia ao Araçatinba-SP,.
õ Munem 34.426, • do 1966..
encargo* de Chei'd, i ..Uumme, , de .disposto na Lei Munere , 4.77I, de 15. livro 5-AR, fis ,: Sob
58, em 13 de feverei'Financiamento da Delegacia
do setembro. de 1985 (Código Piores- ro.. de no.
Ressalvar
que
o
presente
nracU, ETJDEPE em Brasília-DP. - '
tal), respecialmente, quanto ao seu orjeto prevê, . somente a .utilização
tiga 29.
.Itecoritendar a obediência ao 9,60 hectares, ficando uni l'E.MileS
NO 1i9 Conceder dispensa ac
que a entrega dos lispostçk na Lei no 4,771, de 15 de cento do 9922 hátaresc1e pro.),...-;.19 -- cal Arrs'inclafin, nível "9-A", Paula
setembro
de
1985
(Códige
Florestal),
de de Iitie2.S 1,11 n 7, de ívloracis, de £!i-,Z111 Herdei-a d Poma Barcos de Substie
documentos de aprovação do projeto,
ficam na dependência da apresenta espacialmente quanto ao seu artigo ir. Perilo Rodrigues riS Moura ,JOrap.O.Y1 feito da Secretária da Dapa1-taeite:3M.
a área objeto deste- loteamento.
ç'ão, pelo- interessado, cio recibo de
-- Determinar ao Departamen•IV 120 - Deelenar, de acorde COpl
quitação do nu, relativo ao exerci- toIIT.
de Cadastro e Tributação queproIII - Determinar do Disparlail,en, Os artigus 72 e ';3„.§. 29 da Lei número
do cie 1972. •
ceda é regularkação caclostra.I
to cie Cadaetro e Tributiteão
pio- 1_711, do 23 de oulatbrn de 1952, v
- Determinar ao D.ieportemen- Énea do imóvel, tendo em vista o cada A regularizae5o cre liastral da, cal Arcetecla-lon, isivel "0-A", Paula
to de C-adastro e tributação que pre- Projelo de loteamento ora aprovado. área, tendo em vista a prO.We ort neea.eio de See?a :Inos para 2,ibs.
'4^a
ceda regularização cadastral da - ;José Fremeiseo de Moura 00001- aprovado..
Jmé Ir.eapel..sco ele MQn- tItee o Chefe da Seo.. cio Aeirdems-.
area - do imóvel, tendo em vista opro- menti, Presidente.
la Camdeentt,. Presidente do 11403.A. 4o do Departamento do OPeraçõeS
,
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ARTAM:0TO W•1(110,RIAL leinqüenta centavos), por ter sido
vação da
'designação pelo.
trapriado em 80 dias pr. ,., zo de en- serviu() P:acpresente
A onal de FiEcalizaçãe
gSTRWAS DE ROW„GEM iI vca
eetal".elecido n7 nota de emp.:- Wreclicina e lia.) macia.
•0-áit20 CZ2,.
API.-TCA-.Ç .5 0 PEL.:1D721'
de s..da
.0 Co-1 da P. iv

Niar99; de 1973
COORDENA(!AO "DE PESSOAL
DA SE11-1Q

I A-ia n.9 5.415-72.

570 693, de 14 de março de 1973:
Deste ata cob:g e't reetrw dirigiJo ao
Reiscão CP . 11 9 15, de 1973
Concede apescoladoria, por tampe de
Diretor-Geral do DNTLÇi , c ro
serviço,
a Uvra Malta Machado, mar.
eles 15 (qu1ri7e ,,, dias sul3.7,:rp0e0',.,, 9 a
no 40,257, Teg oureira-Auxillar de
POD.TARIAS
publicação,
Cat•,.:goita; Te 604, cie 14 de março ;:e
tendo em
Pa,t,n;.1
etau-o, o inleze .,,,ido perdz•vã. o
JECRInIAP,.:, A lio PESSOAL/
1973 -- Exonera,a p:Àido, a contar
•
• do SY.
e ,,11 ,:oito reco] ver, senão for reco:indo
13,9 83."-Y,"3-70, lo valer citadd.à Tesoux,ia cio r_r,riça
12.9 5..820, de 20,3:73 — Tran::form cio 9 de outt:bro do 12,2, José -;.1c::cr
res_f",lva aproar a 1.1rf_1_t Forma S. 'A. f cleni-m do prazo est.„belecido, supl- a pena de cleird . 20 aplicada ao ondi a Vesconu,los Cosia,
(pi ltOS de Ar,e, oito,,,,os a
de 10 ,CategCra;
de- se„
co nível 21, Rau.nio Simon, e, 137.11 3
-caso, ti cobrança
Av,
cie 14 do nlart;3 de 1973 — 01,zu,
129 -- 2.9 e 3.9
01.607) e
11.9 802.016, 1,a "''•51'169;5,
•
-nei.
ocra,
a
pe-dido,
a
contar
de 23- de ouo •nuitt
Cr3 271,50
na ,4r,','3- xicia em Criei/kilo tla St/
de Jandro, 211 O morço de 1973.
" tubra do 191'2,
„(clur,enk's e setenta e trOs cruzeins e t
mat,
A t;:kt710 do .117'0,
FZ.vgioaai
no
1.S.5tado
c
•
camarim, Por,.azfae n" •25.190; 1V10d100 1 niv:M 21-A,
: 1 1 1 SP-4- 837, de 3.12.70, public.ada
Dei
de 29.12.10, em peno da
g72
"TR A E3 I_ ;`,:)
s".iriuí
por 80 (trint-,:-) dim 6. 9 5.221,
le 20.3, 73
Tro ,N ::forrea a pana cle
N" 120,, de 14 de 111,1rÇO de ^1973
cleinizo "a bem do serviço ni:6:,,,lico'
"r.:;a7.; • T.:P R Es,V I
SOCi
-a plicada on r,,, , CZ ; CO InVC1 21, Everold 13..w.lua vage, a cantar de 6 de mana11.9 07.486 f •-:. x ,650,02)1 a da 3A;13, o cano de Fiscal da pre7i,
SUP,C1INTEND72ICZA It•E G
^
11.9 803.791, lotado na- Agène. ciência P-210-18:. .H, om virtude da
NA PMZÉ,..).1'...A
cra
crichlina
ria Superintende-c.el a falecimento elo servidor Ahclèn-tga
'Pl',V.E,‘,1 :0CIA S.Or4A11,
Re:Menai no E ,,tado de Santa, Cata jurua Gomes, -mal,
25-028.
• N.9 2.145, de 8,3.73 —
conforme Por i-s!..la n.9 SP-...886
Gasear de Pontes, m -,:te," 32.6,9, e
¡Ide:0.o
t-r 6. -4, de 1973 noras
Determinaç0e.s de Serviço
no ES-247, d
poée, exercer a:função gia,tificada
:-_,,,:),21:70„ /0, publicada
né,.10, de sutpeno
Onefe cie serviço cio .Acidentes
'1"ro- 30 (trinta) cpa;:; N.9 5,622, de 20.3,13
-GER•AL
bani° (D, sinbala 4-10 com
— Transforma •pena cie demi,,ão
-cie Chefe do Set•ar de
N"
1.140,
de
22
de
fevereiro
de 197
.ÇG.C1,2DEN AWAO 111/', PESSOAX.,
aplicaria a medico Wladinir
Revisão de T 7 as de
a Seguro,
z
DcsiWia
.de ,k1.2211cda- Gil, toO,1
0.11 srois
7-16-21, n. 9 874.842, lotada
n"
29.615,
poro'
EnZei
•
COr
a
função
pra
A gyLle'a de Crià • Unia da SuuerintenCOOnfil:N LP
...£10 DE ;CESSOU
titicacia taro-bolo cor
7.9. 10,5 de 22.10.70 — Apoat:la —
lléne!a
•Regiclial
'
DA
81^1;ig
-/'
rstado
sznta
atribuições, de An4iila1'-Tecn1co, utt3,
( A prtea:en
Por tor.a fica apo;>1,1sa..1a;
Catarina, enforme Portaria número zarictO,
.
firá
reilideor o fundainenio leern Censegtiencia, os eleitos cu
N.9 756, de 14.3.730 —
a de288, de 3.12,7 , publicada no
apo3entadoÁla, coileedida o.o
na parte que,
dt> Qur-dro (te
Go
ES-247, de 29.12.70, rui pena -de nua- •
serVid.or
,refere a citada servidora', N" 1.141, ri
1,4atista campos, r,la„ o sei:vidor Acio,lbert-o Paulo de. Scu2a, pensão por 30 (trinta) dias-, no 64..964, ./x-, ra enq„adra,.•
2$ de fevereiro de . 10769_936, eni foce de sua ,aposen•,•
•
a oo kl .t.ar do. 11,12,12, no cdf,,,•;à,,to t-acicria
Maria de Lourdés Valadão .LtidQVIdk
Corno s4;;(Jracio 15r.evt,,,..nem
no arago 101., illeito .1, combinado com
13." ai deeirmando vago , em eoriscitren- T,Zej a,96,o INPS j7955, -de 1973 /nat. 6.034, para oxereer a lung
,•,...O artifso 1e2, inciso I, alMea "b" cia
gratificada n" -04.562, sitaboie
o cargo d.e Auxiliar de Portaria
Coo nruiçá.o,.
com- atribuições de. Auxillar-Teonlo
nivel 9, `de que era d etenr;
ronp.ARriks
to Aúna:cessando, eto eá.Lsecilleneia os eleitos
ro '767, de 15.3.73 — Pesigno lcia;
DEr.,TAMENTO
DE
PESSOAL.
- C,Qpxzp. 11 .,NAç.:¡,.ó
nw pano
Auguato Pires Martins, Mat, 6.'780,
DA mex.vao surzraoR
se refere a citada servidora; N' 1,146
DA' SiiI-Gf3
paia operar direta, obilgatória e na,
a.
N° 1,588, de 21 de março :de 197.3 — de 23 cie fevereiro do , 1973- Design
-' 5-1. 9 '2..731,, de 19.3.13 — Concede bitualmei t e -com Ralos •X ou saberiacih Mendes, mat. 5.701, , pata exei,
radioativas, de acordo com O. E;:onera, a pedido, EleY Teixeira
Ilt , •
.a.p ,. :caurcauoris,. por tempo de serviço, tíuzia0
,
SUbitein 6.1 da RS-INPS Ta, e o con- cedo, mal-,, n" '40.716, -Contador, Azo, ..cer a função -gratificada p° 09,2:77
'.i. ' ' •
niwl símbolo 4-17, toin atribuições -de Aa
a Amo.11'ves-cie Mour4, mat. 19,140, tido no Peca, INPS, 17-0/125,743,70,
,,
21; 570 1.589, de 21 de Março de 1073
Oiicial cie Acha/Dist:raça° uivei. ;4; ' è esclarece que o pagamento da.
cessando, come.
g,ra- — Concede ap osentadoria-, por invaliN. 2.702, .cle 19,3,73 — concede anu- lif icago adicional de 40% (quarenta
dez, a Guinemer Earbosa Castro. •qttenoa, os efeitos 'cia- PTS/P,Wt,•••
.Senuadoria, 1321' invalidez, a Alcides • por -cento) 'cie que trata a' Lei1-055/72,
na
parte
que se refere- a ci. Pomsca, mat. 13.522, iViotoristo nivel ro 1.234-50, fica condicionado a, g oro- mat. o" 56.963. Oficial de Adminis- tada servidora', N" 1.149,. dê 23'. do
'5+, , •
,,,,12; 1\1,9 2.483, cl i, 19,, 3 . 72 — Concede
vereiro 'de 1973
Designa Daisytlor:fr' •
. ".•aPetextfadarla., Por tempo cie se rsdço,
-gteovds La' 0?orre, mat.. n" 28,557
a'Lúcla cie Alraieicia 1,:isb..0-e, -inatricu'la
para
.exercer
a
funçao
,gratificada
,,.
,..6.5.6N. Oficiai -cle Administração nivel'
mete 05.358, símbolo 5,p,.•com.atribM.I-4 1 11 9' .2;: 3114, de- g a.á.73, — .C;oncede
•cessandO
ções ,de
.,
aposentadoria, por tempo de serViço,:em cons.e.qiiéneia, -os 'efeitos da,
. -• a. beolindo Coara Riedel mal, 2.954,
DA
•
,DTS/PP.T-1.055/721 . na .paitte C1oe ' se
Fist,1:t Stlea nivel 21, '
.
• refere lt citada serwidera,; 570 1.15.0 i de
,
Ge.OF.PENÁCAO pÉ ÉlISSOAT.,
23 de fevereiro. de 1972 — Designa
• :„,.
,
Pereira -de: Silva. , mat...--phrnego
DA sDins
41.604, vexa, exercer ..a Rincão- gratia-,
N.9' 117, de 13,3 , .73 Excinera,' a
pada n°.,05,426, símbolo 5 5 tom atri:.Dcditid, Augisto Oeaar Ferreiro cla
buloões .de Auxiliar-Técnice;..cessanda.,
Naselinente; matr. 31,535, Escrituracm..copseerdencia, -os -efeitos do;
2: :i°,
'tinterino).
it!i's/PR,T4 :.0,15/ig, na 'Parte que ,se
refere teltacia :servidora,' N°:).-4:e, -de
• 'GGORDENACAO l'315' RESSOAI,
• gá ti fevereiro' de 197-3-' — peSig.ria
-•
'• ^,^pA
Pinto, .mat, nine,
: Nair -de " Ou-valho
AI.FABETICO-REMLSSIVO
ro-,8,699; para, -exercer a,ftulçiíq,
57,9 593,, de'. .2 Concede 'apu,
'sim:bela
.5-F,, com
ficacia
tenta meio, pôr invalidez, a- Jádirdes
LEGISLAÇÃO REVOGADA
atribuições de .Auxill'ai' Tecritc0:;
Torres d ?. •Cunha, _ met .. • 16.004,. f,abosaindo, 'eia cenSe.q•iiência, os 'efeitee , da.
'9'.
• ratorista nivei'3,; 57,9 507;
6,,2.73'
D.TS/PÉ,1'4,..055/74.` na, parte •que
-COriCede• aposentadoria, ' por invalidez,
VIILGAÇÂO N 9 1 2O2
-refere 'a:citada .servidera.
mnanoto dos -Santos,. ma23 de feVOreird : de. 1072 - Designe
•
•
11,9 40.014 - Servente nível á*,
PRVÇO:
nwo
4,
^
AceSio, - AuguSte Pinheiro
60.1,
.21., 2,73_ •— Concede apo,,
•,
Mat. '..n7 14.56k liara néNereer.
15c:ratado-fia,. per. tempo de- serviço,
•
erta .gratifieada,. rts'" 10.4154 'cirtilpeló'
'Nilza de Seuza , a Silva, Mate. 6-238,
h VENDÁ"
nr-p, _,Ço tp, atribuições, .de Auxiliar deEstatístico -niVel 21- 57, 9 302 -^de 21.373.
Expediente cessando em conseqiiew•
Coo-Cede •a p i:4entadorie, .per tempo
-;de ,serviço, a Waldir
cla -os efeitos, da .15TSVPPIP-1.505542,;
de Menezea 171,N a ,Guartabav,4
—
•-eiralves,
ria 'parte eine se -refere ao: -citado. ser,,,
81.265,. Médico- nivel 22;
••••
'57;9 603; de 20.2.73' — Aposenta, comd:e feVereira
vedor, 57
Seçâo
Vezolná: Av. RodAynes Alves. I
- Pulsorlainente
Pzsigrut L;ydia Gonçalves; 11/1,--.
1973
•contar de 26,10.72;
111:1 -0111a ri . - 19.260, para eXercer a
Francisco 1,11paey Tavares, 'matriculo.
Agência 1: Ministério eia Faze/1d(
Auxiliar-de' p ortaria nivel 7.
go grattficada ei 10.:6142-P, cern ,atribuições :de AuRitiar . •de•
•
.
Détèrfitinahões; de 'serviço
Agência 11: Palácio da Justiça, j9 pavimento
Egpediente, cessando em eptiseq.0n,i,
• .
la ,efeitos •cla PTS/P1'r . 1 .'0551.72;
Corredor
D
PRESIDEM:1A
Sala
111
a parte que se refute- A. -citadaservi-44-, de 19.3;73,Cessa, a coo,'
- i tende-se a pedidos pelo Serviço de Reenibo1so
dera; 57 0 1.151, 'de 2,3 ele fevereiro
de 19,.3,..73, Cia efeites. da
Postal
973. — Deáigna Mario -de Nazareth
•
P'1.4.,p,13,C+10-.72,, na Parte referente a
ale. Vaeconcelles, Mat. Ir- :8..401
,designa0 0 do, :servidor Humberto,
Xercer a fturge-'gratilicocla t o' 11.1;61j,:
Em
Brasília
'Mendonça, mal, 10:984, para :exercer
mboio 14-E.
-•
•atribuicões der
átinceo gratificaad n. 9 02091, similiar dê Expediente, eiesSande, .eM
Na sede cio
coro . atribuições de Aásisten,
ens^eWiência. "OS efeitos da
•db. Gabinete' dO , Presidente
;;i0wh5,;e-7w.,u?:1,uarte que s' e micro
ta
•

ao

m rr,,J

D
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-Pdo 0FllAL(SeçãO

Parte t ,t).Alarço de 1973 (.) 33T4ekgef 11\05. 11.9 '56; -de t973; Unklade de Bxeeug0 spE, do •por Seu Presidente; abaixo ass'nado.
Pessoal
(Parte
,
-Especial) da Escora
Serviço de Pessoal - nsp, da Parte
Técnica Federal do Maranhão, atenPORTARIAS:
;t ermal-ao/1i ao Quadro do Hospital Usa,nclo de suas atribuições,
dendo
assim
ao
pedida pelo mesmo •
m
Tendo e vista e que consta do
lps Servidores do Estado, em seus
JUNTA DE RECURSOS
Processo no 137, da nossa Escola, Tão- formulado através do requerimento
perlimen'os eventuais.
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
-que em nossa Escola recebeu: o. 4,
nica; e
mero /.37.
"
N"1 de 29 de fevereiro de 1973 --- _SUPDRINTENDENCIA NO ESTADO
Considerando. o que unaninaamente
DA
.0TJÁNAt.ARA
a) Dispensa; a pedido, a contar de -2'
Dê-sei
-ciência
e
cumpra-se.
deliberou este mesmo Órgão, no erisejc
-de Março de 1973,--Joa-quim Oliveira
de sua se-saltoo ,pionim
Eneaminhe-Se a Diretoria da Esco,a 19 do corAlves cia _Cunha, mat. n 98.670.,. -da ORDEM 130 SERVIÇO N.' 43 DE " rente,.
resolvo: la Técnica Federai . do Maranhão.
DE
MARÇO
DE
1972
funçao- de Assistente .de Representa.
cópia autenticada, ao DeputaO Superinteidente Local dó IPA SE -Conceder :9,5w/se:ração, cie acordo Por
simbdio, .6-F, :do Quadra -da SeMento. de Ensino Médio do- Ministério.
cretaria; bi Designa Amara Miguel no Estado tia Guanabara., -usando d as com e artigo 75, item I; da -Lei
de,
Educação
e Cultura.
Leite, Mat. ri" 41.931, do Quadro 'Per- atribuições- que lhe conferem ttS s_ mero 1,711, de 28 de outubro ele 1952,
t . tiçoeis ns 2P-68 e 49-71, resolve ; Miguel Alfredo Fontelles, -Profes
Sara das Reuniões de Conselho de
manente de INPS, para %temer
fétida tinção', R contar de sua .dispen., DeSig,riac António José. Nogueira da sor do Ensino Industriai Te -mico Rep resentantes, em 2 de feverepo de
sa da fluição, gratifictkda de Chof ci: Silva, Esuitorárici nivel 1:0..13, meti;
matricula no 2242045, do- Quadro de 1973. --e,,,Prof. Jos0 da- Silva Ra-sa,
Seção da Material' .(B1, simbela
11..900t989, para substituir o Oh e- ; _
•
•com atribuiçõis de Chefe do. Grupa-. -4- da Secãr'i de Instrução a Sele, u- '
mento .de Transportes da F.l,DP,P,
V,vos tliSS.).,. nos seus impedi • men tos even tua is .
NSTITLJTO
PREANUNCIA 'SliPERINTENDÊNCIA NO ESTADO
.
ASSISTÊNCIA
Do . -1110: GRA .NDR. DO .SUD
.S.ERVIDORES DO ESTADO ',EDENS INTERN.AS DE 'SERVIÇO,.
Carmo
;SRS.DE 19. pB oit.vBRBiRo:
P01,1: •
:Relaóãci ,n9' 49 de 1913,
0. Campas
DE 197.3
'
AVISO às RRP-ARTIÇOi4S
jui prosemo . : — Rodrigo de Quei,
SOSPIT:O .
.0
Superintticdente
Ldial
-do
IPASE
sigmlionS'
PrIBLICÃS
'foz :Wina
Procurador Geral, no listado do Rib Grande da Sul,
DA 'UNTA°,
•
0 "Doiloar giento de Imprensa
.:usando das atribuições que lhe emaACt.):PDA0 77. 5. 525DRDRM fli SERVIÇO. 'N'," 9 DE. 13 lem' a inrtr.tção . fi .' 28-98, de 19 .cle.
Nacional avisa às .Repartic,ilcs
DE MARÇO DE 1973
blicas em geral que dever;50 provi.
de 1998 pUblica-cla rio BI
-Autuada; Usina -Porto , Fada de'i ociété cle Sianieries ;Stesillennes, •
O; Ilálátt cio liospital doa. Servido- •, iero 76-68 e 'tenda Mn vista o ClIS-; deneiar a reforma das ass:patarzss
Os" órgZios
"rés da União taariclo dii atribuição posto. na instrução 1)." 497i,
de
ati, o dia 30 de
Recorrente: Primeira ComiSsão-da
publicada no. Dl niiMOro
que lhe coi fere aInciSa III cie artigo 't7.8
abril, a fim de evitar o cancelamento,- concallaçã,. e .JulgaMenta,
resolvç
de Regfri, fano- iriterno aPrOvadó
dá remessa a partir, dat{déla data
.
pela InstruçãO. .no
A.
Designar jz-irge Guiniarães de pnEStada "
O registo de assinatura nova, ou
dá Sã-o.
velua„ Escriturário, nivel 8.11, tini=
de . xenovaçào, será Feito contra
Designar; tioS termos .clo- art. 72, tricula n." 1.592:317 „ponto número
Reezu,so. ''ka; offibi o "'. Se u.
apresentação do empenho da despe.Lef o 1 711 de 28 de -outubro: 4 545, para substituir • em. seus, ird.propiln,,tt.m., parai ean,firmar Os:sa respectiva
de 1962 Osvaldo pinho de ,Dliv.eita, PetilMeritos eventuais, o tittile,r • cia
1,é nriniez. ra Mstanc:ta,. que
'OfIcial' da adininiStraçãO. 16i.13; ma- ti..-iição.; gratificada, simbalo 1.C.F, do:
manda a taitmar
renovação. do Contrata. de -porre
p- voesso4 1100 • 2.A93.170,, ponto 71325,, Encarregado Cie Pagamento da Seçãe,
a
-anietérC9
s
Ota do- eia-figo '17; -cia Let
deverá ser solicitada.. enm
para. Stilisti`,Iiir; noa' Irapeclinientb5. dos : Serviço Gerais, do Serviço- do; t
eeedén
,-.4 de temia dias do vendieventuais, otsi1aó da fu•crto..gratifi, PeSSteal cL. Su p erintendência Looil no'
OCRIt0,.
Dele?meia Regiónal da
ca dasimhoh, 3-.F„ , de Chefe da Se- -Estado do Grande do Sul, elo
Vistas; ra l ,Rados e discutidoS. estes;
.de "Manutençao ,(11AC), da , Di- Qtrildro dó Pessoal de , IPASE.
4mpresa Dresikoirs cie Corr&os e
ap tos mit .que 5 autuada a Usina Porvisão de tkdministraÇãa
'Teltigrafos,
to 'Feliz, c,, -propriedade de . Soerei*
No 11 -- Designar Anne Wal:Quadra .P/SPe.c4til, do Hosp ital dos Ser- i rick Rodolfo Escriturária nivel 8.A,
de Suctenes Bresiliennes,: sita
•
tdbres 'da União -(1-1StI)..nunicípio de- Ébrio- Estado db
•
matrícula n.° 1,040.153.
•
153
onta " n)-,
ner„
1.322,
para
substituir
cá)
SadPaula
1.:0/
infração
aba
artigos.,
.
setià
'INSTITIPPOi D.O AOOCAR
ORDRNS 1)13! SER:VICO DE 22 DE:
48. 3 149 do -Decreto-lei -2.-855 de 28'
iroPedipientt p. oventualS, o titular da;
. MARÇO DE 1973
-cie, 000emb4 de 1941, -e-C -o •:§.
tinçáo -gratificada,
E. DO. At QQ(),t,,
.6.P,
cle.
• O Diretor on Hospital dos „Servido- Chefe da Ser;5;bco
- artigo- 33 na. Re solucAa n 1,;85ã'
,Empré.stiino
ria
tas do- EiStado Usando' das . atribuições
da Su p erintendência Lotial no!
Conselho Detilgra tive
ja antiga Corril.s.são
Aue lhe confere a Instrução- n o- 49, Estado
à:G Grande do- Sul', ..clo
mtivaA A.., tendo- recórrente
Reclamante
é
Recorrente:
Usina
de 111 .- -ele setembro de 1971 ..-(BL, Quadro do Pessoal
'"-.
officio"
a P tinielta..Cornissaa ciedo IPASE-.
_'larva (Graoledr. Lençóis:79- I),
vç;
A.
Gonciliactin
e
Julgamento -do DiStr•-•
•
Reetaniaclo
N9 59 -i, Designar Nelson.Roque
Recorrido: Francisco outa doSUME.VÉENDÈNem.
ar e- de Alceai:
:ESTADO José
Lara Cionpos,
-éhara, Cirurgião-Dentista,
• o nsiditraná, .que a Fiscaliatioão• do
DE AIINAS GERAIS
P09(. 1'29;A, inutricula 2..,129.1359, do
A A. .a,Utuou a tisipa Perto 0014,
9 C. 199-72
:Estado por
Qtladro. de Pessoal do IPASE; para 01)1394 INTERNA DE SERVIÇO deProcessei
iniraça,,, aroigps
Sim Pawo
SMQ,19 DE A DE FEVEREIRO
-substituir , o Encarregado da Setor cie
ïi eereto-,Te 11 555-4.1-;„ 148 e 140:dó
12B
1973
-f-ionioi9pa-se riesisl,énoitt cio rua..
-6donte)ogla,-.0 na funt,..tiograti
Considera:n-1- cale o artigo.
da;
-elantaçãe, se' reveste das jor- Le
ficada',
-ttperi,^1:e b e Local da IPASE
2..:1r, da . Policlínica •
i 4-.870-65, determinou- _fossem ctirfrÀ,Alexancleil Fieming""
.7n«Pdricles
?e0aM.
.
elados
os
autos.
de
infração
ESP; da em Minas Gerais, no uso de suas
rate-•
y entes a conv'MuiçõeS não pagas
Parte Pern19,riente do Quadro c10
ttribuicões terdo- em Vista a InstruACORDA() No. • 531
-seffital. dos ' ,4 ,:rvicloree do Estada ,em c9;o
f-re
a
Produ
-h."
52,
de
23
de
novembro
de
cle
aitticai
•
r nas sotraa •
seus: imoclineeutos .eventtials,
Vistos,' reratades e discutidos ,estes 1963 -64-, 190s M ,e 1965-66;
resb,vet
inatitta,"
;-,s emaN.P
Mtos e01 é reclamante e te
'Designar A fiaria Cecilia
.qamente
do
disposta
Designar criaria tiline Costa Mar- cojmenie a Usina Barra "Grande- de nos artigos 148 e '149, ao Deereikt,lei
Earciiela trajar° de Stitto PIlHas, t ins,
Escriturária, nível 8.A, matriílitl .d'e A dfniniStração,
deu-no, portanto, ampla
4F-' e uia 2.943.100 para substituir o (»Ie.,. bençois S. A proprietária -da Pai• 201.14.13„
: a Barra -Grande e reclamado ç re- anistia. •
mattfeula n."
• liara, sabstitair o Chefe da Seção er da Seçln de ServiçOs Gerals . dó cai-rido Ptanciser, Jesã- Lata Campos
entretanto, que hãe
ervico do Pessoal, símbolo 1.1 da arribes do município- de Dençoie Pau e .Considerando
de LegislactiO tio PesSoat' —
de se acei t ar 'come
CIOS .Vundk,
ti p erintentleo, ia Local do Minas 11,Gera
função gmti ficarla•, símbolo 4.P, da Mis,
Acntos da •:ix :t, ISã,t) de Inn
latas, ESt ado.,,os São- Paula.
-primeira insem senti impedimentos evelltdals.
tãnela,
Et
etuMnstánciacle não ter .
Consideranor -que Usina, Baia-rã
-en presa .d.,-131,u'atlas incluicio na praça
Grande. -de fl,ençóla t te cOmprometen•
a desistir dó processo, conforme .clo- ÉVU a 'contr.:IMO:o cle Cr$ 0,80;
.
Considere-dia tudo o mais que dos'
aumento d ti fia '144
Iautos const.•
Considerando .que a quota, Objeto.' Acordam pot unanimidade. Os
cia reolarbacão„ja foi transferida pa- -nen-ditos ConSeiho D
e liberafivb do •
la o Man-- do Iladol'fa ri. cie Latia instituto
cie Acucar o do- Aliciai Em_ m
yes,
com
e
concordância
• É;e91:0' 'PEDRO
'
akar
pru
,
Rio de Janeiro. 2.6 cie marco de 1973
' ente ao te uso "C C-mante (documentos de -(ideia'',
255. , da criação do Seminário Sii-çr tr;,:inía,
ri -n . de .nlapter
5-77)
•PORTARIA N0 .22, DE 26 DE
Joaquim, 126." da conversão era Colérecorrida, que julgou pelo arquiva-Considerando
assim,
•
que
á
de
se
gio
Pedro.
II e 7,? da transformação homolog,a) a desistência da tecia- :dento do presente auto .' de infraca.a.
- MARÇO DE 1973.
em Autarquia,
iándo .ere vista doe:- á. Lei - -4.879 65
Valialek f,ortitre.1
•
O . Diretor-Geral do Colégio ped.1.0 da Nóbrega. Diretor-Gerai,
nu seu arttg,,i 77, concedeu anistia "
Acordam, por
imanimidade, os i odos os d1:-vi.cteres cinut?:a
H, no liso de Suaa atribuições legais.
:ssomiaroa 'cio .Ponselho Deliberativo
ice .o. .de terem III-e de acordo com o artigo 253 do Reao Instituto el.c. Açúcar e daAlcool clutdo
•- g ularbento-Geral da Colégio Pedro /1
-ou não: -no. -voo de fatura-.
decidi',' peia homologação da -dei.' .1:ento. a corar:bulcãe
.aprovado pela Portaria Ministerial ESCOLA TEG NI A PÊ:DEM. era
. de que- tratará
'is
tência. uma vez duo as partes- se. aiS
ri" 597, • de-28 de agosto -de 1908, resol00 A/ARPAI-VÃO'
'AS e 149 do Decreta- lei
'cem-Puseram, e, que sejam -conside- Uct Oartigos
ve colocar 2 disp os:PAp . desta Direto.955-41
•
a
&rido'
ha
vida portara to,
r,clos pre j udicados os reetusos.
- ria.-,• Gertil o Professor' de Ensina E'-,e
ampla Isençtl-,:,
Comeiho de :Representantes
registreemula-rio..Tamisto Meireles ?adi,
Sala ciar sessões -do 'Conselho Dei:i- se -e eunipra-se. Intime-se,
t era-eivo do Instituto de Acurar e do
RESOI,UÇA0 N o 9-73
.• lha, Matricula. ri' 1.997.208, lotado na,
Sala das t;essões do -Conselho DellUnidade Bernardo de Vatsconceles.- O Conselho de Representantes da .41e001, a05 vinte diaS de mês de ter at,vo -do Insi tinto. dai- AgillMt c cie.
março da i•tc.
-Scae
novecentos e! Ai coei, aos
vinte dia-s do mês de
Escola Técnica Federal do Maéanhao, setenta 'e. três.-- de mil41Daro
Wavaro 4 MA rço- cita • o tie dali nó:vc-oonto -tY

iNSTCR.10 0A. INDÚSTRIA
E .D0 COM E FIZCIO

ao

M ISCRIO 17)A ET;ADIJ O
.INT
(.,-";'Llt,:r1IFR.,A

.!;

934

tófra 30

D'Us.Fn-0 O Fi UAI Cs-9219

Rfrrtr.)

IVIarço cie 1.9 73

e) -.conhecer 'e deliberar sobre ás'
único Ga áy.o.Lução 2,004d8, artigos te -denominada "A InJepeni!Cncia" Cám .
letra "a" e' "b", artigo. 16 panbla de ijcutiro... Conica-b'ogo e Temia quesuks e ine lhe -forem propostas P.-13
"4 e
seu 1'i1l-rá41':11c) unido da Resolução portes h/lar:timos e T.1-restres, com:titia . Presidente ou qualquer elos, domam
s' 025-69 da Lonseilm Deliberativo . do da a 11 de jimbo de 1930, na Celaii: te-meu
r.A . A ., sen:io recorrentes g Terceira de São Paulo, Capital da .Estaaa de
1) con-Z-ocar as .7--Zsserabldiás. Caiais;
Camisa:a de . entaj-illiação e ritilgamen- São Paulo' ri uma Sociedade . .anônima
y) organizar carnalmente; o relia& Peçtteaie e tio
to do' Inotttuto
ikOnl e o lá: Procurador ¡unto , á que se regera pelo pusente I.L.statuta e ria, balart,,o -e contas -eia Seic,edacie,,
pela
vie;eute,
meienclo-os a consideração dás Assem,
mesma.
Art. 2' A Sociedade terá .e2e na bietás Gerais, ouvido a respeito: et
Considere‘i elile a- firma Gincana
ACÓPDA0 l °- 558
s'.:aseelli. Voz, de Minas .-Gerals, traia- (__idade . do, It : o de Jinau l.,eio a.) selha
Inala, a titulo cio vencia, da região Guanabara, poeimido criar Sucursa s,
lu). abár, movimenfar 'c encerrar conMattar.
Autuada
psra o Norte-Nordeste tais ou agências em qua:qtu r ioc,iitduci tas baliQ,rias, endossar cheques, recsott
'R-acorrenta Terceira Comissão de 4:Centro-Sul
refinado-e
.
quile.
cie
açacar
.
74,5
quantias e dar quitasão.do Pais,
sneilçãí. e -Julgamento.,
222 saceS ve açúcar cnstal, sem
Art. 3' 4 . Sociedade tear- por eis- § 1" Ou documentos relativos aa's
Processa . -ri 1. 170-68. — Estado 9.111/24niatfõk, 'aoI.A.A.;
,ela 1181nds PreraIs. .
(ionsidero g re que a infração esta jetivo a expio, açáto :elas opciações da se- atos e atribuições da Diretoria _eine mis .
4000" aeseeontpttnitado da do- r,gularme , iti comprovada nos autos guros e resseguros -dos Ramos &amen- portem em obrigações para- a- Sociedade
.que se' ara,ità g penalidade prevista tares, reino eiciinicios na legisla;ão -cal serão assinados poi dois ineinbtos
monentos fiscais e' clandestino e,
Diretoria ou pot- aain eleles conjunta,' .
Insone .ttV, atvp ser apreendido, na ;trilo ,1,°. Citado,. tanto a ,produ- vigor,
rceorticut,, tore... como a, comerciantes de açúcar;
if." O prazo -de duração C de Mento com um mandatário legalmente
Confirma-se decisão
, Gonsiderando tudo o :mais que, dos noventa- imos a r:011Irlt do 'Decreto ele autorizado,
dspdete.
.
Ore bem •.;:2ágou
autorização para -o- seu funcionamento c! §2 A represei-caçai° cla :Sociedade
'Vistas, 'relatados e cl-t^misid •oS .estes ^ ecoe een.9ta,
un'enhasidsicle
nor
os
Acordam,
i
prorrogad'
por
deliberação
da
Assem.
perante
tercemo,,
particulares
ou: .não,,
y
:erti g ate .-4) 'autuado a firma
D twid• mattos,,, ,, .éstoeleada no, mum.i• Te-ai:nines cl 16ris;lho Deliberativo do bléia Geral mediante aprovação do Cio- aatoridades, repartições, e órgãos. ela 'ael,
cio Prata,- Estado cie r-r,eidtrOe ' de 8- c: úrar e de' 4 1,e001, fom. voa-no.
ministração_ pública federal, 'estadual -ou..
caí- lgovut e,l r o .ao recurso de atidoMinasCeia
Os infração. pes
' Municipal, autarquias, _sociedades. ele
para-que
seja
reformada
a
decisãor-:?
„1-1-rutio
' tlgos -49; o , 42: C-CI R letra !1?„.40 . areconomia mista: 'e, tambdm órgãos taia
santido de Ser colido--eoprricia
tigo
,tódps'. .c(Q Decreto-let
-,
ipo- Capital
calisactores o controladores de :suas, opa,.
Çascelli
ir oil i vadis Qtavaria
ár1er.O-J:--.•18.31,. de- 4.1.2A9 ., sem prejuizo nada
qualquer membro- .elea__
Art.
5' O Capitill
13ociià é de Cr2; rações caberá
.-eass .saMeõei . prOvistas- no' 'artigo 8." Vaz a.o pap,ruento cia multa de
000..000,00
t..rè:s mituz,$),
,em Diretoria, ou: -a mandatário 'legalmentc„
-1 .4-ereto-m •de-• 10.11,58, 'Cr$ 100..112;00 •(conto e sessenta mil,
'Sendo-. reec-rrerd,cai Tr'ccoí-ra Varais- cento o doe, _primeiros). equivatente 3.030,000 tinis milhões). de ações, en, _autorizado.. ar açuerti: l,..ansferido e comercia-li
§ 3" As apcilices -de seguros ,ç o ri:1adlgamerstd
, -são : de'
nominativas, cio um cruzeiro
sem -orares autorização do • 1A-A. dinádas
peuiente da Sociedade SUN) assina los,
:frist ituts: .Aoúcar e da Álcool.
cada .l1/134,
'n
.
e
se,
r-ig
ti,,:;r
e
-se
e
.ettini,n)a-se
,
por qualquer dos membros: da- Diretoria.
_ttóbáitierita3s td eitte a Fiscalização db.
Sala das r4.'51. ÕES do Conselho DellAri. 6' No (aso de aumento do
'. • A A.-, enooistrou, no- depósito
da
9 1, 4 pOr UM mandatário_ 'legalmente auto-,
txrativo
d
rnstituto
do
Açueor
e
•do
okai
terão
peei
armem
,
para
subscrrçao
_ -Ornag., Maioria 13: sacos ,ate .Oçúcso:
riáada,
Vinte dias dó mês- -de
aumento,, na pioPorção cias _ações
••
S:letal', sem -dOcumentaeão le.gat;
Ar i: 1 : 2 , Ao Presidente -compete:
orço
aas,
nove-centos o que possuircm os acionistas que- reuni•Vonsiderwas que 'ó ilícito . - lisca
coar cear -e presidir -21à 'reunitiics
tenta
— alvaro "l'averes rem- os requisitos peta Lei para .
est a-rovad- rios- autos.;'
aguisi•
da Diretoria;
P . esiciente
ParÇ-cinsiderand: . que e recured
ção
de
at,ties;
Relator..
instalar as ,Assemblélas
P-st4 . se repo s ta 'os me-saias
'
Att.
7
Pai presefae --- Rodrigo cl,,> Quei, As m;dies poderão pertence'. ordinárias e :extraordinárias, de açondo
,i'n enÇOS 'at , re5,/,-ntadds na defesa ore- a-os
Lima • Procurador 'Geral.
a pessoas isitias em vindicas' observa- com as prescrições legais;
:eicasiatnaclos -e- refutados no
ec.n
.
.
Procurador
Geral.
—
as
das
restrições
legais.
juTgomen t a de - .primeira instância;
,ç) executar, -dentro de Suas, Cotisidernrs sc tudo- o mais . que dos "De acorri.
oes, o presente Estatuto e as deribeitt,
25.. 72 — .P.oclrioo ao Quetis.aá;as. ,-conáta..
CAI tItULO, ai
ções das Assembléias, (jerais
AI:grelar. 11ot unaninl idade, . os ,-e2 Lama.'
cl-) representar a Sociedade era
1_,Iretetut
-••Membros Lia enisSellic Deliberativo cio
rio ou fora dele, ativa ou- passivanientef,
Instituto
't.4úcar • e do Alcord, én]
•
Art.,
O"
A
,Sociedade
serã
adminisS UP i11,1
N-CIA
sena prejulzo do disposto -no 27 do,
'iaegad jpsoviniento Éto rPaprso
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- registre-se e' -c umpra-se-. Ministro -de fistacio , da Indústria -e dor Cerzi, -gim -a qualquer tempo .podera
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-eArir luto vil .
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Sgau.R0 'GERAIS
•-bl.d.s.. -da wiectoria ou seus substitutos;
Cadastro Geral de . cruzeiros pára um ;cruzeiro o, censo, .me mereceu unanimo aprovaço.o. -c1:), .. .el,c,crci
, . . o Conselho Pisca] e likat-' Inscrição to .
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filei; ás áullOráltiOS:. .
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o ) ;ri atiçar todos.
e
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cio- Jose Carlos Galliez Pinte-a Jayrrie Ali•
.
Datihra de' Seguros Gerat-s -J- reateuida dos fundos e es'.-ntuais aumentos ciopresente Eatatuto;
nave- ,cle
t,usto
Vaicncellos.
-- Com-,
maio . de
capital, Dessa
-formai . ° itrti gti• quinto
-lhe- dia cinco ciaCatvet
• - Art, 22, AS Assemblé is Ge rais ai.
acintese setenta e does.
do Estatuto, pas, a.te á ter -a seguinte gosta a mesa, .c.i 'Senhor Presiciente-cle,
traorclinarias se, reunirão .tocias. as.. ve-• • ce
que,
cie acorcio com os -ditais
e
lo:
t'Artitío
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-O
Cl,
"Citei
Jlaçou
:
dia- cinco do vadat
As -quinze haras
zeS. -que forem legal , .e regularmente coa
de Mil novecentos ,e- setenta e social e de três milhões de cruzeiros, la convocação publicados rio Piar-ir' do .
maio
,
a
mesa
-na
torindo-se
s,
vocadas,. •constitn
!iisiada dos dias vulto •e dois, vinte .e.-doas, reunirani-se
os Acionistas da dividido ara três milhões -de aeõe
ma prescrita no art. 20.
Copaoloa,
'abaixo . assinados, -0551 sua • clipsiria-s e nominativas, do valor elo Ires e vinte .c quatro, bem 'terno no
m
-Art.,. 2:3,..,. Qs. Mn-meios -da: prinicdra sede socou,. Rua México numero um Lruze ,ro; cada uma. - (crina ,,Uirricil -do ;Germ.:veio, cios dias vime,
-, convoçação; das. :Asseniblé,as serão publi- ;cento 2 sessenta e ;oito, -terceiro pavt- do- dispo : g o no patagrafo segundo cio vinte e tres e vMte -e quatro; tocicks ,do
do Decreto-lei mes em curso , a. Assemblela tinha Por
- ciclos peia menos trCis vezes, no- •Duirto. mentx4 nesta Capital, :O . Presidente artigo e-nto ,e
setseemos e vinte 'a o co deliberar sobre: a) a concretiza,
Cio número. clois
•Otlotot .e .em outro de ,grancle .circulação, da Cempentin, Senhor Vicente
•
Seis
de
setembret
.e
;teci dó guinentr do capital, apreciando
aos
tra-sete,
devinte
de Paulo Calliez, dando 1-ociosos
• eiri. -sede da, Sociedade, cota .anteeichliocia balhes, miem-cruque, .acusando o*
mil novecentos e quarenta, a Assem- na Assembléia Geral. ,Qtticiscaortimaria.
'
minfinni. de quinze dias.
ir° ;de "Presença de Acionistas" e biela Geral Extraordinária, devera ..1e: cinco cio inalo cie mil novecentos c
. 1.P.aráoralo -iiiiico. As demais' coava- cornpareeimento .aeionistas mi—marear em prazo .m1niroc de trinta - dias tetersta,
dois; b) assuntos Cie' Antees- sentando-cento e -onze adi, quinhentas para .que : os APionistas ;exerçam o- seu :esse geral:, -- A seguir -o-Senhor Pra,.
- .eações da- Assembléia. Geral se proc
a direito a subscrição , da parte de ao- sidente 23clare.ccu ;que esgotado o pra,
- • -sarão. pela. - forma .prevista neste artigo, e- doze aÇÕeS, declarava instalada
Assembléia ;e :ndicou para pres - di-ia mento ri) capital, em dinheiro, que ir do trinta dias previsto mil Lei, não
com . entecedèMcia de -quinze dias,
da
onseca;
Sugere seja feita a vista-, em tuna ;nol- navia Jçonmarecido nennum acionista;
F
Elysio Moreira
' 'Art. 24.. ,Ilma . 'vek .convocada . a As o :Senhor
que : mereceu unánime aprovação. ca. chamado_ A. seguir mandos que. paxa, subscrev r qiutlemer :parcela do
: sembléfit 'Gerai, ficam suspensas as trans- o
Assumindo-a .direeãoodos trabalhos, e; fosse lido . o parecer do -Conselho IS is'- aumento; de capital it".disposição, eira
e
seja Sonhei' Elysio. Moreira -cia Fonseca tal, do seguinte teor: "Senhores Amo- mesmos., por ocaaião da reafizaçaci da.
terências de ;ações, ate quee a-isirta
realikada, oit fique , sem leitcr a. ca n. ag,radecen a indicação, do seu- nome e nistas, o Conselho Fiscal cla "A In- Assembléia :Gerai Extracirciinaria reá.
vocaetj'10.
convidou para secretanc,S -os Senho, dependê/roia" Companhia :de Seguros l:saclú mo .dia. cince • de Maio' ,tiltrin0,„
a- proposta ; - O Senhor :presidente- esclareceu que,- ^
•Art, 25., - As. delibera 'coes dal Assem ros .José : Cados -Ganiu Pinto e: jay- Gerais, tendo examinado
-de , .ártigo. quinto :do afora oà Fundos que seriam aprovei- '
.1).téles. serão- tomadas. :por maioria ., ab- me 'Augusto , -Calvet , de Vasconcellos. do, nioclificaçãO
da
'Companhia,
que lhe foi lados -para e- aumento; de..captta :I . da.
.
Senhor
PresidenEstatuto
. .Composta -mesa, o .
soluta de . Votos..
•Iiimpresa, na ilnportância de quinheno .
te declarou que, de acordo . . com es submetida :pela Diretoria :, 'A de Parop
rato
único.À
cedi
ação
cor:
%rã:
g.pro- ,tos e- cinquenta, e seis inii, e oitenta e
:Merecer
.
: ;editais; de : convOcação. ,pubtleadoS- no cor que a mesma deve
- responderá um ;voto.
--O/local
bem
como
no
Jerind
vaçrrer
rcia
Assembléia.
Geral
Extra:are
is
,seis cruzeiros, -dos quinsDiário
Art... 26. Veriticanclo-se ocaso. de do : Comárcio, ambesdeste Estado, clOS dinária, -convocaria para -ser realizada ' a‘to mil, duzentos
;- ,
e Vinte e eUatro cio
;dia cinco de Maio ,próxinici •". "'" , Rundo.
Recebidas. ein. 13Orirfi;existência. cie acões -conio .objeto, de .co. i dias -dezoito, dezenove :e vinte,. todos
.
. Ações
_ . cle
seguir e Presidente submeteu
or_çoas , e quinhentos è -Sete. mit eivo, -inunhão,. o exeiloic,lo de direito.s . e elas; do ,mês de ,abril próximo passado, a
de
:
Assembleia
tinha
por
firo-,
deliberar
cussão
as
propostas
que
-aeatiav.am
ei -clè,
.centos e sessenta C' .dels, ;cruzro::
Telcroares cribora, a quem .os .condõtnitios:
sobre proposta dá JDiretoria eoin ser lidas, apõs a que submeteu 'e
GIZ; . eárpqao..Moneraria ele tino;
,cle-Monsretii para tigurar Jcorno re,pres.m ,unC,0
gUmento cio capital vOtação,.verificande-se a Sua unânide .oeis. e de CRTN, importtinclas essas
tante : itinto à Sociedade., :ficando :suspen-. .objetivo -de:, :a):enta dos estatutos; c) aprovação- pela Assembléia, tendo se jque seriam-distribuidas .e-em ;favor de .
social; 'In rofor
M ::quaisquer
So, e; ;exercício desse s direit tm cu cam-o
-outros assuntos de lnterease abstide de : -votar OS Iev,almente
:todos os Acionistas, na proporcao . cias;
• •social, Dando prosseguia:lento, coca'. - didos. Prosseguinde Traneueou pa- o ções que
não for falta o .elesionação,
possulam em data. d cinco:e
Pivt. 27. Os acionistu pode rrio fo-: dou que tosae lida a proposta da Dl- lavra para que-cri dela .cleselasse fazei ok moio de intl novece•ra:ps e setenta
^
presentes,
e ,dols,ocieveria Ser,. ainda, aproveneda
. ker,sc .reoresenror nas : Mscruble;as Ge- retoria ,cio- seguinte teor:: "Senhores uso é diante do silêncio dos
Acionistas - Estabelece o parágrafo declarou encerradas as discussões 50- • Mi:portant:ia do Fundo. de Aumento
.
' -sala, por mandatários com podes-ca meprimeiro
do
artigo
primei-rã
ria
Lei
bre
as
meti:dos
oblato
de
Toreciação
.
,de -Capital para a :qual já. haviam Con:,•
.
.
.: pais..
. ,
número cinco seiscentos -e vinte e votação da Assembléia,. Finalmente, . rribuicio -diversos .Acocinistas,. Enoda;
Aro , 2E. -Para que-possa/o compare- e- sete- de primeiro de dezembro; de erclo,reccu o Presidente .one e: Assem- esse
na linportáncia .rie um milhao,,,,'-,
cm às Assembléias
Gereis, os Teoro , mil novecentos e setenta-que Com, hli m a, .elevo„ autorizar à Diretoria da
.
cento e oitenta e dois mil é oitenta e
. toldes 'Canis. c os sproCuradores
oonsti solho Naciona l de Seguros Privados, Coinnânbia a -tornar todas RS provi- dois
e
cruzeiros, acionistas e s s .osneci,,J
'necessárias
- toldos .farrio; entraga'clos respectivos do fierrá os Capito:á mínimos das j5-o- ciências -que se fizes semeões:
ficados a seguir: il:es. AsSuramess clu
adotadas,
cum, rtor, romorohatOrioS da 'sede da Sr; eis:lede; Seguradoras e- a forma cie reoliiarimção das deci ece un'à.inime -Groupe de Paris - .quarrocoentos Mil.
:sua realizooão, Cumprindo a referida ó ore igualmente- Mer m
ciedade alé a véSpera das reuniões..
.Jruzsiros; North British Ard MamamNada mais havendotra- tile
• disposiçnc., o Conselho Na o ional cie norovneAn.
---Insurance. Compan y Lirotted -,,-,
O
CArnino vi
. Seouros Privados expediu a 1,v:4:Am é-m liar o Senhor Presideure a oirniecen
seiscentos
e ;cinquenta mil' trezentos
Acto
rimertki
.dOS
SealllOWS
comealz
,
, numero oito barra adenta e -um, ese -noventa e tires cruzeiros O , quarenta e
'Dos Lucros
e
den
comoencerrada
a
reitnsn
,
importância
de
tres
o
crerd à,
,„, tahle
-reli t a vos; Cornmercial •UlilOti, Assu,,
capitai mi-, ssitsi ó , ,ritt ouat Mondou CRIO fosse la- um
. Po-t . 20 , Os 'lucros que ' ' \'''''' . milbêes de cruzeiros :euino, rla
c.a
is
ce t•-! am na ny , Limited - cento e
o,
g,
rounente
P,`x
-que
rienois
rre.-,
v
ics
pos“
:ir-1-s nírno, para álit4 2 . S 801', F,
' c;
epo
caniluttif-thiwnte d is de- tisclu
trintt e 11111 rail, vou:rolos e (Atento ,o
4
eenfor.me,
vai
por
tolidaa,
e
cichar
. ás l',S ,'ÚNU -exigidas iSela kgislmitão. ciii- • cum opz;rar nos se.;urcfs des rumus cie-
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-nove. 'cruzeiros -é trinta e nove. centa- Rio' de Janeiro, Sete de junho de mil 'Otarecido que neithuni pagamento sé 'fará primento -rins clátmulas -deste ContratO Cvos. -- Restava; "assim, esclareceu O novecentos e setenta-e deis ; --- tal - sem ter havido a execução dos serviços
de sua proposta;
Presidente; a subscriçeó -dos, Louis Andre Joseph' Armagnat, RldT0'
sempre ele acordo , com
restantes duzentos . e vinte e .sei,S.
Jayme Augusto Cairel; de .ocorrespondentes,
ct) rescisão do contrate, miand6
Çvonogratria
Fisico-Financeiro:
Oitocentos e trinta ,e dois :cruzeiros, : - Vascancellos,, Moreira da Fon17artiolicar
inadimpletnento- cie -qualint.-r
Pedindo: oa:larva ó -Senhor David seca,. Les Assumirmos -da :Gronpe cio Pa) Cr 2.500.000,00 (dois miliióes e dás cláusidas e condições :deste Comalioustoni Mclçay, na qualidade de pra- ris -- por procuração -- .Lou André
,
:Curador- da Commerclor Dnion
Joseph. Arinagnat, ComMercial Union quinhentos mil cruzeiros) no CXCI'Cit:i0
rance . Corri:pé:O Dirniteet,:ieleolarOu
Assurance:Coinpany Limitecl e North de 1973:
-Décirss Sommcla As quaneiclade.s ‘e
-citada Dmpráa subscrevia o referi- 8ritish And 1Viercentile Insurarie
os pieços unfiatios da-proposta cro Guri.
rol)' abril de 1973
• ,de total, .c10. dlizentos.-e Vinte -e -seis
Cr$
,
donapamy Limi,ted- por procurar:Mi
oitocentos, e trinta é- doia
2 ebi )ro.0s;0 (;j ),(30 (duzentos e sessenta mil cru- eratexcla neto prevz.ilecerào para eleito da
;- David Ho.uston-iviekay.
execução e :d o P a il a men t O , :das obras,
utilizanclo,se para 'esse lha, parte do A presente é copia :r.lot do :que' se
unia vez que o precito deve ser eritrogm:MOO:de sua conta -corrente, o :que foi: acha exarado--à fls. 137, 87v., 8 13- 88v.-,'
linarilmernentt» aprovado a a seguir. 'do Livro g de "Atas; daS Assembléias z. c a) maio a ciciem : h:o. de 1973 - pronto com Hei obediência ao projeto- e
AtSsinado. ei -respectivo Mapa -cia
Cr$ 280.000;00 '(cluzentos e oitenta mil as especificações;
Gerais" desta Companhia.
PrOsaegilindo o Senhor Pre- 1,1\7"
- .22.3.713 e,- Cr$ 532,00). cruzeiros) , mensais.
Dêcima .' 'ket ;eetra --, 'Para ser fleti..
'
-ai-dente
declarou
.
-que,
com
,
, eSses - pro•
vidências- ficava -Oda:kin ..a eleraçile: -Na Circular n" 37; -de 1'9, de fevereiro
Quarta - Pelos ',Empenhos números, i,,,4tua a feselsao, -os serviços execut,tuos
.
do- capital chz grápi-, 0'a: de min Milhão- de lira; publicada no Dicitio
65 e tio, de 16-3-1:975, loi creditada a pela (...,cieuratinia. serão rea ,valiados Por
trinta, e eineoinilacruZ .eiros para tres da. ttlinião de . -8 : de nni."o ele 1973':
cicsignacta:
importa:lua de (..1.-5S 2....D00. 000,00 ,(clois Uni a tAtaissao
Pág, 772 . - 2" coluna
liem 4
'milhões cle'Criizeirciii, Sendo ,,aSsirn:ra
milhões e quinhentos mil cruzeiros) para • -wiretor-t...yera t . mio Comegio Pedro 11., gue
linha
Xificade, -ti: deliberação' adotada na, As:,
lazer lace, -no presente exercício, vos emitira -parecer conciusivo. geurea
-Onde te lê':
• sen ./biela 'Geral ifixlitacir diluiria de tua--:
objeto e ÇOTISegileh
paqeiniento referentes eis Plineas a I , e cumprimento claS Uorigaçoes, gmtvazdal-S- tes ..."
Maio. -nitiniti,..passando; c artigo:
e a que/toar:1e cias canas,: proino„cififocia, ela:iluda anterior-.
quinto tio:p.istalluto.a ter a :Se:guinte. re„. -objeta- -do . seguro e conseqiien,
. se, quanefo- neeessurio, a abertura de ali,
daçãO:: ' 3,Artigo . quinto e- O Capitai
- nía - No' proxi g no e.rçieio
Qtrt
teci..."
.:50001,4 de iis -nnliidies:: -de cruzeiros,
•
:19'/-./. será ,expertioõ Enipetibo noicional godriiro aomin.beradvo para; apurar aisPág. -77g;
coluna :e-„Itena
, dividido em rica
no vslor dotai de 'Cr ? i:,319,1,1,5,38, -uonsaáliciaciest
12"
linha
dinanis e nominatiVaS, do Valor :elo
N •
Onde- se lá;
•
uni. -0Énzájto, ,c4cl'a;
-(lifiriv ninai) erezenn.)s dezenove mit . Déçults .C.,mcirea
Por inotivo,
lor--, A -seguir
".. Igual -porte
cento- e quinze ,crtizeiros e -trinta e oito ça nialov, ou mesmo . corte maS 1Nr.:sPevti-o:-.8enhor Presidente esclareceu-que.
.
'Laia-se:
eedra vos:), cuja importância somente vás v.eroas, o -L.oieglo Pedro 11, 1-i:serimport:OrichiS -StibsCritaS, ;ja: creditada
'"... igual . marca ; t'
a,0-' 1P-findo de Aumento. de Capital , Se-;
. Pág. 7-72 : 40 colnna - Anexo 2 - será. :paga entre a •iaca da- entrega da va-se o aceite cte rebeindir,. ema todo- ou .
'iláto ;debitadas enf.:cola-ta eerrerite; aos, -Percentagens
eira k.ht./-2,541. e ate 30 de abril cie en: parte, este 'Contrato, comproineren. Nele:inatas,- Crede:ires, 'int-Sino acatite.197•, desde que as obras' tenham sido tio-se,, tociavici, a :comunicar o lato, .a.
Onde se
. -centro.
Tel'adáo Àe stibscricãe de du. , :
. CM.
.
:aceitas e -ctinipiiidas todas .as exigências Calltr,aEacia, .c-oirt uma. antecedência
.centos e . 3inte, e Seis .-Mil . oltocentas e:
ira:44-.s7e:::::
.7'
contraardia,
Mina- cie 30. ltrinta:), dias:
it'litta e clOia.:cruieireis cm favor
,COnitifercial tiniomi Insurance .:Conipa‘
Sexta A despesa coam- exceii0o;
DéCinla Quiumta
'Oo.preçoa apreSen-.
Rèt:tf.-:áaçao;
acailliacia: no- decorrer -da;
• clas ocres, de que :trata "o presente- :Coo,'
presente .AsSernbléia. - Por. fina
Seção 1, Parte É., !de' 'trato, para -q- Int:receio -oe 1973, correrá. lados pcia Contratada 'eia sua prOptisto:
á-':
,
• - earou
•de lo.,4-19•/-3. e acitamentOs SiMseqtteci:t
: o 'Presidente guie -à Diretoria der 14 de• Manei de 108, pagina 815.
,f/rnpregai: -deveria adotar : tnclati as .¡'.439-:rei, que resultaram em retificações. do
:Na •Ata da Assembleia-Geral iEM,ra•- á -conca, da , tategotid 15-n01W:1n:ca.
• , videfielaS neeesSar'ias, no sentido' -de, -ordinária, realizada em- ià de dezemtta. dotação -Orçamentária da 'preço gionat iniciam náct: poderao,, s9b
fOrinalizar as creliberaçõeS ora reina-, bro-de 1972; ela Conapanina Real: Bre.- Autarquià Cole& /.,'etilro
qualquer .pntexto, ser a unlenr ado,S., 'nein
dcc Como ninguém mais desejasse siliáiba
fieguroa,
3c;:tmm
-contratága Obrigar-se-ai reajustados, cantante a vigência 'cio'
•tazeilisti cia palarrei, o '$eOhor Présr,
-Nas. asSinalluras, 'inclua-se: 'Prenso- a executar asA.obras
•
. .cte:.e4,-rou , e.notarra da st, ' e,tal„littio, da 1110:ígO, Representações e Participae entrega-las intei- sente Contrato; mesmo SÇ' ocorrer 110.
q mmiml mm n'adiou ciUC . foSse: larvado a pre, ções Ltda. p4, Atraindo Fernandes ramente cem:Jur:las ate 20 ,:-2 .-491 ,1:, de- Mentá . dó 4aldrio ,-rmo [Md'.
vendo iniela,ids
tenta Ata, que depois
depois de '3•1
lida e ?.4-1.ada Barbosa., Peinando Ribeiro,. por ter
.1...)écima Sexta -L A contratada. será
-conforma,
•
por, ;todos assina:da.
de -oram . , o..
Março cie 1973,
11.

, • ,

•
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responsamiumcm, ent varores ou :ein, -es•'Q. pagamento, (Meto do' peche, pelos prejmzos causados- ao.
pi'esence 'CoiltPato, será- ,Oç•positaçto.
algto .êtectro
por negligencia -de seus
idalac rio :Brasil
é4,ç'-i4 ,Cen-' eialpregados, apos hear coniproVadax . a
tro, na conta da -Contratactacle -mimara- ktuipalmidacie em inquérito Mandado , int-,
.(o95.300-7, após a :execução- cie -cada: taurar peio Diretor-Geral,, no
hist:, nos tememos do Cri:no :grama ,eisico--, ouvido depoimedto do representante da'
Pinanceiro, respeitadas as alíneas. ol ei contratada,
.
• cia ;clausula terceira deste .Conutato
Pdcuna tVétiam
Passa ri *azei. 'Pare
após a ex.ecução, dos respectivos servideste 'Contrato: ,O inteiro
ços : e iniormaçao turiclainentacia, por .es- -tebrimegiante
do 4,5ditai
tioneorrencia- •ity.1-73
erito, cm : Comissão ele Obras.

bani,. no Campo .de São Cristóoão; 177,
daqui por -diante ctenominado Contratante, -representado pelo. seu- .Olgetor,
Geral, 1-roressor Voutor Vandicic Loa:clres..da :1\itilbrega e a Pirma Construtora
'.-Cravassos Pernandos Lula,,,. G. G-. -C,
Eicas
). -,- 33291204/001 -aqui- detonádeverão.
-çi,'OcizIÉ a edoca.24: rias assinatnraa
nada 'C.ontratada„ rept esentacia peto seu
a projeto; ei Lista de ri;specitictiço:es
dor
:
: Orgãos otiçiaie , até o dia 30, de
sócio -gerente :Senhor Archanjo Me.galdi
Nona
os impostos,. taxas, xa xelerido .b;,clital de Cloncerirência
• citirll;. 'ficu. de evitar o canc:clan3ento • Perreira, -00673617i é pelo. Muitas e tieenças,"Podo's
.-ctue decorrerem tio e a proposta 'cl5 coa trarada,, de: in„
• d a • r emessa e p artir 4i-àquela data.
migalheiro responSavel, Ara; uiteto . 1.-delton presente 'Contrato liem , a catou -.ex- fevereiro da l973, acrescida çi e
1:00 .0- .0
- ti a¡ilian„,.Coilem u' ts.
núme.. clusivo da ,Contratacta,
'
registro 4 assinatura :nova,
expediente ;posterior, com -o propesitqfle
; de renovação, será feito contra a,. rd 14.664-1); 5' Repico, têm "'Ore 1.11. Décimd
eslucidar
equivocos,
reparar
;falhas:
' etie
Pareg arantia tio- cumpri-.
ajustado o presente Contrato, que A3e j'e- wen
.Apreseáração do empenho da despet o do presente contrato, a Contra jelivar , exigéncias indispensáveis lio ; teS..::
g erá- : p
- tu cia propostzi
sri respectivm.
e j té tl ainte
as
s sulas;
cUlu
Editai de -Çon:::
^
latia manterá -durante a sua' vigênCia, no,
'''"" A eailtr4zida ° b ' j•-9 '.1.fr- -13anco Ade p ten:O] de Minas Gerais 8.A„ coprenga a” 1/73 e respectivos. anexos
A renovação dó Contrato de -porte
se-O
a
construir
-tina-prédiode
3
ttrés)
carta
encontram-se
no
Proeesso
dt,
viuía
de 1 _34973, n9 va_,
: 'aéreo- deverá ser solicitada, nOin an,
397723,..
paVimentos..e subsolo destinado .à Dire- dè
teeedência dê trinta dias do venci.'
,j9-2,.001&00 :(cento e noventa
DéCinlét QU'cIVA Fica--eleito- n.'foro30
13131-Gm'al
-4.
Aciministraçao
cio
Au-'
e
dois
mil
kuentó, à Delegacia -kegional . da
. critzeiros), etijo liberaylo da cidade' do Rio . . de janeiro, estado -da „
terimia Colégio. Pedro II', no :Campo:ele somente
k"..'catpreta Brasileira cie 'Correios e
be,clar4 aptás expressa autoriza- Guanabara, com renuncieSão,
-Cristávao,
177
GB,
segundo
'°•
expressa: de
're1:31:1 raf (38, -em Brasaa.
-desta Autarquia..
qualquer Outro que tenhaite 0.11.
Projeto- e -as elspe c iti cações.estabeiceiclas no Pclital de Concorrência ff' 1/73i pa- Décima, Primeira — O
at ter "os contratantes, pára i.,juniquer.
, inadimplemento
blieacio no Diávo CYticial elo Estado da. : de q ual:413er citei cláusulas
MINISTÉRIO
deste Cell- procedimento júclicial neste 'Contra.'..o.,E, por -estarem, assim, juStos eAtl,
Gudtiabura, Parte 1, de 16-1-73, cola o trato pela Contratadru sujeitá-la-á às se•
DA
qua 'esta cie inteiro . acordo e lu t- com .
tratados, na presença. das testem:mi:et.
:fi'Dtre.A. 0 Â' 4'4
1' lormidade . da prdposta por ela .apresen- 4.iniures Penalidades:
PR
abaixo assinadas e para uni só etelto
a) murta de 5% (-cinco por Cento) legal - Contratante
tecia,
acrescida
de es,clareciinentos
- .e "Contratada" 1ireriores,
que sen,u.run
• p-ara ,repurarpos'GOL ÊG ofsTM
j„.a..
importância
da
caução
Jeito
para
tilam por Si- e seus sucessores em. •á:
•,
liii
garantia
das
obrigações
coutuRui;.1:.:,
Con'fi rto de ectit gliew:lo para ron -.fração'
por (dneci.., vias o :ires, me instrumento. ,de
lair„Não
cie qiutiquer cláusula do coo- contrato.
,cle um prédio de 3, (1-afiei .paobnclitosi Sc.punda
Pela. execução
cias -obras, ,tr
„ to ;
bjeto
do
,ribsoto - destinado: á Diomorin-Gercill °r
presente Contrato, :o- 'Cõi é
"
.
.
rito dui janeiro, èal
Jack() 11 pagará á '‘ .•..'ontrattícia,
•dministr.sváb dei AuHtrysta
.orinidta cie 0,2% (-dois décimos por 1 973.. -- andich Lciticlves de marqa. de
da Ntibrety,r„.
Pedro - TI;'
Can?
de „Vio (em 'bancaria, o preço 'total de Cr$ t. cento) do valor total do contrato, por
Criseáctio, 177 -- (7/3, de ,WOrCh?
ArciuWio nattnicli
3.819.115,38 (três inilbões, oitocentos e dia 'que. exceder -o pra:o estipulado TIO 1.7
evsetrit,
Sócio
•Gere„nte
da
Firma
Concorréts-ta n" 1 1 73, pzt-: dezenove mil cento e quinze cruzeiros : Ceai:logra:na. Físico-Financeiro 12
.DamiF]t:o .Coltores, Arquiteto. •
• bili:11(10 lu) Diário (Vic r:01 clo Esí 1.10
trinta -e oito centavos/.
sétima deste Contrato;
'(ivanabárn, PaHe 1, de 16-14973.
Teccira -- '(..) paga-mento, no corra-a- ,c) suspensão clo
Testeinunlias; 1:4/a.icier
1,).t. . 717 c, 7IS.
,direito d'e !ieitor,
c exercido, p rocessar-se-á como se' se- pelo prazo
.t .kc.:1 1,1-01
r.c.;:io
dade 1- „.( •licim) ano, com o Co"Cocha.. COitinio:P,i3P0
ed i a"-sede
wade ' uma, o hi-clecido sedipre ..0 'disr,osto-'Is
Pedro Ir •e declarada inielonea se
.do Rio de
EstaO
Guana-- -c lausula oitava, 'ficando desde já . es- 14gie
o .coutratada negar-se ao tritegra/ man.
* 'W11:Á° Ir' .871
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inadiinplemento de qual-,
Nota-somente se _dará- tipos expressa autoriza- Controlo de Adjudica'ção para c:rei:1153o
ção desta Autarquia.
dos. Sara-iças. de Manittençào
Coo, quer cias ciam/mas deste contrato pela
lis seguintes PC,sa d máquinas
áquinas de es.- Contratada
No
na -- Os preços apresentados pela' scrvação menl
-Contratada na mia proposta . de 4 de . creaer, de etttediap e dos Mit/mó/gr:0m
g) Multa de 5% (cinco par cento)
das unidades c scsõ es do.0oiét; o Pe.
feverek° de 1973 Mio poderão,. sob
qualquer . 1u c:texto, ser aumentados.
dro ft de acordo com o ficlii`al da da nitpurtaueirt da emiçao leira 'para
vigéncia dó presente Contrato,
Tomada de Preços
1/73, pubiieno,) Carrinha das uacluações lirmadãa, por iarente
mesmo se ocorrer aumento do salárion o Diárid Orlem/ do Estado da Gim- Iraçáo de qualquer cláusuia do courraco;
12) multa de 0,3% (très déettuos por
nabara, Paria 1, de 1141973, miaiMinha°.
cento) do vaiár total do contrato,. por
.
nas 490 a 492,
Décima - O inadinsPienunto de qualdia- que exceder o prazo esopulacia nu
quer das cláusulas deste Contrato pela
Colégio Pedro II cora sede na ai-laia!; Crer/oura/na ;sie°, para execução dos
,ais seguintes pe.Contratada
itio de pulem o, rssiado da Gmaa
iça-ia
sustaemão do -direito de licitar,
undla de 5% (cinco ,por cento) baru, no Caur im de Sao Cr:sióvito,
-,Ço1.4.1 i-O Pedro Dl cum sede na-aleitei:
cadçâo daqui por otante deno,ninado Cosuracan peio prazo de 1 (hum) ano, com o Cru-,
do leio- ele fanei/to, 1., statio dá Cumula por cento) da importáncia
:bera, no- Campo ao Saio Cristas,ão, 1/7, leita para garantia dói -obrigações lir- te, represe/siado peio seu Diretor-Cie:41 10-pio Pedro 11 declarada micionea se
dmt-ui por a
'C4,--WinnlaCto, Contratan- usadas, por intração de qualquer elátt- ProfessOr . Doutor Vanclick ',ondas da a Conh/arada. 11...•:)e:11"-SC 110 integral cotei»
I ióbregzi e a iiiti
ia l'ELElviAg - 011- primento das clausulas deste Çontrate e
te- rePaeseMado pelo sem Diretext-eierai aula do -contrato;
C,G.C. de sua paiposia;
b) multa „de 0,3%. '(tris décim os po r. cimas Mem-saras izeuntelas
ora ar Loulur V aitaitek Londes cia
)
33trd ti-08/001, representaria
cl) ' uisa° do contrato, quando se
Con- cento do valor total do Coal/ ato, por (ivi
• blóbretja e À. kArma jiÀ4JtR
m
verificar o inadirhplememo de ' qualquer
.-dicIOnãookes , -dg Jr 1.,,tua,, C.. G. .C.. dia que exeeder -o razo- estipulado no pelo Senhor Guilherme cie Souza Comece,
ajus- das -cláusulas e condições deste Comi33174590N01-, aqui denotai- Crouograma Pisico, para a. execução dos CP4 o' 1036aSotif, tem entre
tado o- presente Contrato, que se regerá trato,
' nada -Contratada, -.representada -pelo Se. serviços;
ms;
Décima - Para ser efetivada aresnlitnt 'Dile/Mano. 13erriel- Cá-aspas, 4..1,P.V. - c) .suapensaõ do direito de licitar, pelas seguintes cláusulas;
xecutaos pela Coa/st/ .100385-407, tem --e-oito-si ajustado o pelei -prazo-'de 1 (--htun) ano; com o Co-P ilIiC- ,r1 - A contratada obrigar-se-a 'Cisão, os serviços executados
s a exaltar os serviços de manutenção e tratada sertio reme-aliados par uma Co-,
presente, -'Contrateit que se regera , petas légio Pedro -II 'e declarada inidemeae
a Contratada negar-se ao Integral cauí- conservação mensal -amas máqu nas ele es- missão Espe,...ial CiCs;iUllatIR pelo Diretoridguisstes.
Geral "do. Colégio Pedro: 11' -que -emitipriineato das cláusulas deSte -Contrato e crever,, ele -calcular e- dos minmegraa
m rá
Conhatuda
;obrigar; Prinieira.
parecer coneluMsto Reet tia da- cum,
de sua- proposta; '•
J.Mlégta
•
das
Unidades
e
ScçÕes
serviços
da
reparai,
-os
' ,Se-a g -executar
, primemo das obrigacOes, contratunia
cll• rescisão do- contrato quando se
"de açorclo cotei
manutenção- g conservaçao -dos apare- : verificar -o inadimplemento qualquer dro 11 "
a qualidade -dos' trabalhos, promover/.
P " do-se, quando necesSárto,- a' abarttna 'ele
1hos'cle ar cõisciicionacto me janela 'mem- das cláusulas e condições deste -Coa- da Tornada de Preços IV /
cada
no
Diana
01
'cal
do
Estudo
Unidades
Preá
de
LiclachuniSe.
larms nas
oa inquérito 'administrativo
para apurar res.
Guanabara, PRile 1,
11-1-1973, pa- porwbilidddes,
• Campo deSào -Cristovão, 17/ .e Bete
Primeira - Para ser efetiva- Ouse 490- a 492, ÇOill
. De¡misi
qual
está
de
Vasconcelos,
de
-G13,
st.
.
nardo- -de
Décuna Primeira - Por motivo- -de
da a rescisão, os serviços: executados inteiro acordo e na comormidaac da 1:01,,,a
mai9r, ou mesmo -corte nat., res.'
ganclo as- eSpeeilicaçOus estabelecidas.
pela Contratada serão .reavaliados por
lornacra cie -Preços n 2/73; -uma .Cornissão Especial designada -pelo proposta por ela apresentada,
pectivas verbas, -o Coléigio Pedro 14,
aSeytoitta e- Pela czeettçtto dos ser- reserva-Se -o direito de reaciadir, -e-ia
Maneado' no DiArto .Otteuil do Estado Diretor-(Jerat ColegM Pedro que
• • da Guanaccata, Parte 1, • cie 254-1973, emitirá parecer conclusivo' acerca do viços, objeta do prestaste Contraio, o todo ou em , parte, este Contrate; ecoei
- páginas 1.197 e 1,198, com-ri qual -está cumprimento- das obrigações contr.:iludis Colégio Pedro- 11 pagará ti4.1ontrauscia, ptometendo-s.., todavia, a comunicar .o
sato à Coutn:eacla, -cole unia anieeeden-de inteiro acordo e na conimmiciade
dos trabalhOs„ promovem em ordem baneta,a, o picam tola,
e a qualidade
do,se,
,citiancio twcessario, a abertlika, de 52.950,00 (einitet ma e : dois mil nove-leia ininima da 15 (quinze). dias.,
„pittaPashr par ela 'apresentada.centos•
Sivarola - A contra/Ma dera
cir/v.,:.--lta eauzeiros),
Pela eisecuçâo dos ser- inquérito administrativo- para apurar ccentos
• .Seutinda
Ca..; • responrabilizmia, mu valores ou ora as.
Eaen
muiaa
ti-3-1.11/3„
-Viços, objeto elo presente Contrato, 9 responsabili:-.1ades.
ucimo
_
jun “
wOria EC.0110/tX1Ca
, 3.2/06,03, ou ur- pécie, pelos I.a;CjiláW enesados ao co
pazàzua
-Contrai:ui-a
f urça
nu ule sulo c ;te
çarnento
Paatacq tua €.1olegio Pedro 11, légio Pema 11, por neglilic ncid de sell t.
eia oreletrir -bancárize„ o- preço -total de
empregat:os, tapós ficta compreismdri,
cinco
'C/4. 55-.200,00 (=cinquenta
("I' 1973'
Ex..1::•ei'..11)
Peciro
11 .obje
- reser
v;a •eanPara nizaio
'c'dtid
r espectivas, a Colégio
Terecá.,:i
ut,,,ilento,
to
cutptibilida/ie
e/mentos -crie:eis os) .
se o direito de rescindir, sei tad° ou presente Contra,....,, será inensat e miem- morai' peio 1.1:rehar-tieral, no, qual ser;"
tscenoi 't elo 1.5raptashoi n`- 051, de em parte, este -Contrato, comprometeis--ouvido deponut nto
no b anco cio lirasil
represemante
2à-249 r:3, foi -estimada a impa/ri/Meia cla do-Se, tOciavia, a comunicar o kato
A 4d: Barr.r
lei I na conta
•
5 conli mi',
Cr:? -0.120,00 -ireinta e ires nill Certa? Contratzda, com urna custecedencia
da Cona/:;À:
tr
após a exe cuaJo d o s a. (az:: tra
Ptizi.i akaza/r
viole :cruzeiros), paia- :r/ período de nima de 15 -(quinZel dias.
viços e mloratrao
m
por escrito dos Dl.- te integrante oeste Contrato o int,à.,a;-a :314i-19,3, devendoDécima Teeeita - A contratada será xl ta.
ettrorses das :Unidades lla S respectivas il./- teor do Eanal ata Tonme,a ate Pre.„:tx
riormente .ser -espeditio- novo
responsabilizada, -eni vaiares -ou. em -es11?3, a tista
Especilmato.:s mexa
Actletüng correspondente ri importáncia ,pécie, pelos pré(dios 'causados ao Coserv;ços ora contratados a referida onmOn de eços, -e . a ,:1raQuarta GP.; 2.2 .080,110 t.te e dois: mil e légio Pedro H, por negligência de seus têm inicio a padir de
de .março e ben posta da- Contratada, de 29 149/3, ,sne.
Oiterria cruzeiros) , que integrara a qum- empregados,. após ficar 'comprovada ri térm ino- e. t 31-1 2-1973, podendo- se r eco ao Processe; a 1,841/ /2.. •
'
.totai mencionada na. -cláusula atac- culpabilidade em inquérito mandado ins- prorrogado por igual- pujado- Se as. pai'ljéneno. (.4.za. - Pica Santo o foro
ador.
murar pelo Diretor-Geral, no qual 4.e1"á tes estiverem de piano acordo, 'ouv.do.
da cidade cio Rio de janeiro, lzstaão da
A cltspeSa Coar 'os Serviços Ouvido depoimento -do -representante da Conselho de Curadores.,
• Quaetzt
qual/aba/a, tatu ienencia expressa ..dc
' eia -que:: traia c- presente -Contrato cor- contratada.
OU Neli/MIAQuinta - Todos os. impostos, taxas qualquer ut, que
.
...rena- a conta ela ,(-.ategoria Económica ,OecunaQuarta --- Passa a fazer Parte e multas, que decorrerem.
e
do presente an ter -os. cnitratantes, :puta 4ml/quer ora). . 2/06 ,20 da dotação. ON,am2-411:ãáa, Integrante 'deste Contrato o' inteifo -teor Contrata ficam a cargo dicclusivo da ;cedimento -Mala:MI ;teste -Coutrato,. •
ria -Autarquia aGolegio. Pecleo -.R para o de Edital-da' Tornada- ele Preços nániera Contratada,
.
- • E, por estarem, assim„ justos e egis,
itercieio-,de 1973-.,
-Sexta -- -Para- iatatitia do cumpri- tratados, na p,esença ema testa-Munaas
.2/73, et Lista de Bspecificações anexa
(,..2tanta
out.:lamento, objeto do- -0 referida Tornada de Pseços c a pro- m ento-do :presente Contrato, Coutraiá, abaixo assinadas e para um só- efeito 'epresence Çe:oritrato; será mensal -e clepo- posta -da -contratada de 129,1973, ane- da, mantera durante
SUE1 vigência, no gol "Conhatante" e ..-Coutt.atada"
-sitaelg na, Baneo do 13rasil
maná por • si o seus mica ssóres' eiu 5
,Baaeó do Brl
asi S.A-, -g :depósito
xa .ao Processo. 9 1:96/73,
-Agencia lir-adentes na conta .„ ../ .
Dé;:cima: Quinta Pica eleito o- tora- e. aução. de 'Cr$ .2.-647,50 (dois anil seis. 4M-isco) vias 'o presente instrumento de •
11,0694 -da -Contrata:ta,- após -a CNC,
contrato.
d'a cidade do -Rio -de Janeira; Bstado ela centos. -e quarenta e sete- cruzei/Os e rin-,
Cação dos serViços --e inrorinaçào por es, -Guanabara, _com rent:meia- -expressa de- -grienta centavos) conforme 1cei.1)o dede 'janeiro, 20 -de março -de -Na,
Obras e -Diretor
crita da--C-OinisSão
Vandicle Londies
1\1 6braya, -Ude,
Depósito- 11-2.402, de 20-3 1973 /. egjO'
(Malquer
-outroque
tenham
-ots
venham
a
-das til/idades nas respectivas taturas-,,
Souza
levantamento somente -se dará após ÇX". tor.Ceral •
-contratantes,
paraqualquer
proter
.Sexta setiAços orá ,Conhatados
mas, Represe»taute da; Piano
pressa autorização -desta Autarquia,
•
cedimento
judicial
netse
Contrato:
têm ini iO. :partir de 1 de -março 9 seu
FELEMAQ Oficinas Mecan'eas
•máquinaie'
A
relação
Melina
-,'das
ente-por eSla e a, ,assumi, justos c • ço
término Cm- 31--4,2-19-""lá, podendo.
,
••
o Valer unitário pela execução- -dos ser-. Melas Ltda.
presençà --dás testenuushas,
-trata
ratados,
pronreiggelo por- 10-itar -penedo- se EIS' par, -tratados,
viços,
-objeto
do
presente
;contrato,
são
Testemunhas:
e .2-onso da A-titulo Lcui,
ias ..-OtiVerem de venci- acórdo, ouvido abaixe/ assinadas •e para ura só gleito, le- os seguintes:
pauBlizabeth Abriu dc Olu,coa
ga! 'Contratante" , e "Contratada" 'fir--;
'Conselho de ,Curadores..
ti) -215 4duzetttos .quinze.) máqui- Irene 17-bondai,
si , e seus st/cessares em. 3,
• .Séeima - Tstsdbsiinpostbs, :taras -e nada- -por
nas de escrever é sornar ao -valor Univias
o
presente
instruinento(-cinco)
Omitas, tItie deçosegrein clo-presentç
ERRA.TA ADENDO
tário -de .Cr$ -19.00. (rlezenove eruzeiros)e
trato licam a carpe> exclusivo da Con- , contrato.
valoi
Revende
os dizeres transéritOs<1.,)
- )- wrinieografos
11
(onze
,
tratada
Rio dee 'janeiro, em 8 de março de unitário de Cr- 1(0,00 -(cento e dez esti •vro de Atas de - Contrato
Contrato',
fi : 10111a8 244
bli.jbiepa
Oité1Vée - Para .garandg do cum pri, 1973, --- V andiele toncites
R 246, relativos ao -(1ontrato
. :mento ,Clo presente -Contrato; à -Centra- Diretar Cera!
Dilermando hei • rial e ca i ,
-.
Oitava
Os preços api e,-tentadart, tre o -Colégio Pedro Il e a Pluma OnaSI
tecia manterá durante a Sua igência, no Catnpos, Representante da Pirma Fripela Contratada na sua proposta de' -- Refeições, a Indústria Ltda., ',ara
-- Banco do )3rasil S. A.„o deposito da:"Lar -. Condicionadores de Ar Ltda.
. ,
29.4_4975 ao poderao, sob quni.-;,ger Arrendam ento dos ,etelta
P,
t os e Bates,
se•
-$
çallçá o de Cr 2. .760 ,00 ;Mais
Testemunhas; ,,,Ifonsó de 4.raujo to- pretexto, ser aumentad
ilas Frei de Gora,
P-tork,
os durante ti ei. das & das
'tecentos e sessenta -cruzeiros .), co nforme
S;,)71(09,
ef
i
oede/.
Mores
/re
H
dela na'
101
d.„ .Depós , to. a, 101 125 ,
e e R-1
vai
gência de, pre--r a- •
constativ.;:a Jlia evo...tuia na valsa. ocorrer aumento do s•a1.../rio-Miniino.,
Oficio -11') 87/73
de feetereiro de 1973, caio' levantagu etc',
Contrato de adjudicação para os seeoiças,
de reparos, manutenção' e cot/ser- m.4o
iios opa -de ar condicionado de
,jaiteia. : instalados nas uatáades , .Prci
-de tietcalaíupe, Campo de &To
-tdiatio, • 17/ e iluetat-do ao Vaseonee- (os, Ay . 1çccIiot vioriono. i/0,. de'
aeordo conz ô /aditai da :Comada ac
pub:icatio -no Di,Jirto
eÇOS
Wicial do bstaelo, da titianzioara, Par,
da 23-1 19.73, pinas 1 .19/ e
^
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Se:Cia.-feira 30

MAMO 0F101M,„ (Segáa

Parte 11-)

-1\fiarçe de

1973

É por :estarem acordes; foi' lavrado te,, de Cujo 'crédito foi deduzido, em.Clánsula . $egurida que passa. a ter a ou ednicaciOnal e existem estetica;
b) a pagar, pela produção do filme, forme empenho V' 1.971, de 20 de de- o presente contrato, em' .6. (seis). vlaS
seguinte redação; de .acordo .com a voazembro de 1972 DAI) 200 em. favor' da •de igual tad'. .e valor,. para firmeza e
. '• à. "Produtora" a importância de
.tode. •de',ainbos os. contratantes:
:validade .de que ficort. estipulado, qMs
Lauper Pilnis Ltda.
Cr$ '50. .516,00 .(cingnenta mil,.
vai assinado Pelas . partes : contratan ,C/dusula Segunda Pelo arren- 'Mentos e dezesseis cruzeiros) a seporá
eldidula
VII
—
Selo
e
tes na presença de :duas testemunhas,i
damento dos Refeitórios e Bares, .objeta rem entregues da seguinte forma.:
Érn 10 de Março dé 1973'. — 'Carlos'
1 — a primeira parcela, ou *seja,
1., Este Contrato está isento de Sa'do preSente contrato, a .contratada pa- 30%
Gaimaies
de Motos Junior — Pro-.
'(trinta por cento) cio valor total' io, nos termos da legislação . vigen,e,
liara ao 'Colégio Pedra U, 'até o dia -5 Ca produção, após apro
vação' do- ro ficando eleito O Foro Federal do Es- autora Lauper Pilins Ltda.
:cinco) de, cada Inês, a importância de.
Testemunhas: Antonio P. :Souza Pi-teiroécnio:d filme,nasinatur, tada da 'thiana•bara, para .dirimir
Cr5 3..020,00 (três mil g 'vinte -cruzei- ao contrato;
quaisquer dúvidas que possam surgir lho — Fernanda Pacheco.
.27.3:73 .--- "Cr$ 163,00)
:(N9 1::668-B
roa), que será depositada na Conta do' 2 — a segunda, Ou seja, 30% Çtrinta ria execução deste Contrato,
'por -cento) na aprovação,. Pelo ;ID-PB,
toiegio. P.cdro E,. na Agência São
tóvão da Banco •do BraSil
ta9 .e0Plão montado, bandas spnoras,
de música p 'tidos .e narração ele.
leric16, depÓsita .corresponderá a. Cr$
1.510,00 .1,,1tun mil. oitocentos 'e dei cru- texto.;
—os -restantes 40% (quarenta per
zeiros) . pelo arrendamento. do Pl.:deli:oda 'tente):
contra-entrega .e aprovação,
margem esquerda do Ribeirão Lag,eado•
,t Bar 'do Externato Frei de Quadalupe• .pelo. INC (DEM:, dos negativos ima.
segne a juz.ante •até á 'encontro da,'
,C4, 1.210,00, (bnat mil •duzentos
gerásotn. e :da primeira cópia em ..
rodoVia que liga .Durlt1 'Grande,
AVISO , As REPAPl'IÇOES
dez cruz,eiros)' pela arrendamento do RJ-' .35 Mm.
.1VIente•
Altos. Deste ponto- pela' iodo'S'r do :Externato- BernatcV de'
.Cidusufa 1.11 — Dos .prazos
sentido geral. - .SW .stidoeSte)'
;vis,
Vasconcelos.
•
O Departamento ,de Imprensa
até os linntes. da .área urbana da ci-r
Q. prazo ináximo 'concedido para
Nada mais tendo ajustar continuam
Nacional avisa às Repartições Pa. ,clade de Porto . Franca, por .este limite
prevalecendo as: demais cláusulas do ias- a produção do: filme define-se da 'seblicaS .em geral :gele .devçrão provi- . no sentido geral Sul e W '(oeste) até
guinte forma, iroprorregavelitente;.
,
: :frumento:.
• ponto onde o limite da área urbana:
deneiar e reforma •das .assinaturas
-a). sessenta '(60) . dias a -contar da
Ce março de Vandick, data
.da assinatura deste Contrato,. dos órgãos :oficiais até o dia 30 -de "chega à margem direita do Rip
Londres. da 1.51c"ibrego, 'Diretor-Geral_ --' para, a apresentação de-copião monta-. abril, a fim, de evitar o .caneelamento. .cantiris, daí à montante pela nia.rgem'
direita do Rio Tocantins ate a con.
Domingos Aires Gonçalves, Diretor da do, bandas sonons de musica e rui-. da reinessa a partir daquela . data,
fluência; com O Rio . Itaudirase por este
Firma
'ONAS1
Refeições c In; cios»C texto'
pela
Margem direita a montante' até
.0
registro
.de
assinatura
noVa,
'on
é). sessenta (60) , dias a partir da .da..dástria -Ltda..
de renovação, será -feito contra •a • o ponto em que .o RIO Itanablas,
ta fla apresentaçã'o do: copião monta-:
za 'com o meridiano- 47 , W- ..(oeste')' -110
Testemunhas: _Nemo de Araujo La- do, bandas 'sonoras :de música e
apresentação .do 'enmenito,
panado (P. 40'S. Deste ponto na nirlia
ges Nne floédel. &iraria 4 •Gl.inia dos :e texto, para a entrega dos nega-,
se respectiva,
geral
NE .(i1ordeste): .per .inna linha
.da Silva,
Uvas imagem-som e 'da primeira •có-•
.reinivação de teatrato. de porte
seca; divisor cles . intinielpieS ele Porto
pia em 35 min.
n,
•ae:rep deverá sei ,solicitada,, com'
France e Barolina, aiáõ .ponto. ent — Das penalidadeá
CUlusUla
legedénela de 'trinta dia? 'do' venci
que ;cruza (Min O. :MO ZielgOO4o, Destemento,, à Delegacia Regional. :da. ponto pela margefri .esquercia, do Ri
Fica R "Produtora" - sujeita
lustrruIú IWNC10,11j:AL
Lageacle a jusante até- encontrar •
muita .de:
.(Um. por ,o011t.0, calcula- .Einpresa. Brasileira de •Córrelos
cOrilMenda da atinente . da.- margem
T.d4giafos, .ern
O
de. sobre valor teual'cla produção, por
. _ !CINEATIA.
:de atraso na apresentação -dri
direita. do. Ria: Flor, ponto. íriltiai - dó.
perímetro:
ConitratO que .entre
.
. 'descrita.
fazem Insti- pião- Montado, 'bandas sonoras e nui,,
tuia 4\recioU'al :Cilienia e Lauper sica e 'ruirias 'e texto. Ou na entrega cit.)
Ama:
descrita
mede
aproXimaclamiNnTÉRIG
810 Ltdá, paru a produção peia .filme planta ftiegatiVes imagem-som'
, Mente 193...70011a.
prilueira . cópia 35 , mm).
- .segunda coittrattolte, de um filme
DA
4, :$é .atraso: na. entrega do copia°
presente perfinetro• -foi 'descrito.
iciobulitextOio :de .fieordo . com ,lts es.inoptadp, bandas .sonoras cle música .e
'com o apoia im 'Carta cle . BraSil, 'ao
pacificações e- ;condições 'rebaixa:
AGRICULTURA
rnidoe p texto', atingir a (trinta.
Msluonauo orp,ariliada e desenhada
• Aos
'dias'
Ines de 'Março de dias, fica a "PrOdutolla" .obrigada a.
.pelo Conselho Nacional de deografia
INSTITIre MURAL
nig 'novecentos -0 :setenta :e três, o 'devolver a primeb;a, parcela recebida,.
22'
S...B.
Insititoterl" Nacional; da :Cinerria".,
acrescida' da, Multa acima ref árida,',
.COLONIZACAO;
14" 'de Março ao
Impetrat,ria,
.raVanta ,denominada "Instituto", .re., indepenctentemente clas sanções juilf-.
'osca.,1zo
E ;REFORMA ARRAMA
1012'. — Ari/G7o Ikeeema
preSentacia mi ato, pelo seu. Presiden- ciaiâ, que 111,e posSain. ser linpostat e,
. CREAA
=
Engenheira
Agiltinorno
te ,CarlaS .Ciutmariies. de Matos durtiot Sere, prejuízo das' :sanções a cajá esCOMISSA0 DE DLSCRÉgLyil0A0 N9 2235, —
. TécRegião
-IVIetribro
Ubtipet
ttda,. a seguir
tara Sujeita, faceao 'disposto tios 'i tens.
DE ItÉRAS DEVOLUT'A'S
— Ma.
nico
."Produtora", representada g é in de• artigo 136; de Decreto-sei
Ill,4it4à/./M0
ESTADO
DO
•
pelo. Sciiher Luiz' Sergio, Penson
11^'
Dias: 30, 2 e 3-1,73
marani: oy presente .Contrato de acer-EDITAL
á. Será adotado .o mesino critério;
as, 'concliçõeS
indicado • adita se, o' atraso verificar,. 'Com praza 'de 90' (liovenW dias,
,de na entrega :do filme pronto (nega-:
— Do. objeta
O.ORRANIRIA
uvas. e Primeira cópia
Pistituto Nacional de. Coloniza'-,
/, Visa .o presente 'Contrato a pra- .35: min), devolvendo ti 'Produtora" :ção e Reforma Agrária = INCRA,. nos
; C - .Q ;R.A
dução- pela sa nei:ida contratante; de todas. aa' Importâncias recebidas ari: .terines. de, Decreto-lei n, 1.104, da 1 : RE AL..[Rirg.NTOS
sim • filme . eie :curta-mebragein, cria oo, teriormenta,
de .abril de 1971, e .Cle acordo . com os.
n9
33.409.002
eiG.0
les, de .35
de 10 a 15 minutos
.4. Pita a `"produtora" sujeita a. artigos le .97' a 102, da Lei número
'multa de 10% '(dez por cento) sobre :4:
ASSEMBT,ÉIA GERAL OtwiNAÉrk
504, de 30- .de novembro de 1061, e
.o. -Valor- global da empehho; pela inob- : artigoa. -3: a S; „da Lei ri , 4:947, de
Cláusula É
Das. obrigações
Eátal de',Oonvogação, .
'serVancia de detalhes té en iCO$ Ila pro. de: abril de 1966 ,e 9,760 ,46, Intima.
.duçãO do filme se assim fOr positiva- :a todos os proprietários, foral:nas; arA "Proclutera»
, Moam convidados os . Acionistas da
-Alimentos
' rericlatários,. 'posseiros, 'oeupantes
Companhia Baspileira;
é.) . a, apresentar; nava aprovaeao. do Per° PER,
guantes, se julguem cota 'direita a
:COBAL a se rd:tini:agi, em assem'- .
Cláusula V' -- Dos. cifre fios
, peio Instituto. :t1apill) o roteiro. téctv.co
qualgper porção das terras situadas, blêia Geral órcliná4e. a realizar-se
tinia,g -em-sum) do firme; • •
Pica estabelecidd que a filam; -dentro .do perinietra da área a seÉ
sia, Sede Social. — Setor 'Oerner•
0): is apresentar no prazo estabele:.0
de
inteira
propriedade
do,
,
•9.31las".
Cido na cittuania próprio, o .copiãe, em. "Instituto", que poderá a 'qualquer criminada no iVlunicipia de Porta cial Sul, Quadra 4, Bloca "A" numero
176, Edificie Anápolis — Bra-;
Franco,
:caracterizada
no
Memorial:
paineira montagem, :bandas sonoras, -momento -e R seu 'inteiro .e absoluto
de musica. e rumos e narração da tex- Critério, intervir .ein qualquer fase de Descritivo . anexo, á, apresentarern seus: Sitia, Distrito P,ederal, no dia 37' de
titulos,..eacrituras ou quaisquer outras'
to escrito. para, aprovação por uma
do t' errenta ano, as 10:00 heras
realização' ou .decisões 'que forem provas' mil Direito admitidas, que fun,; abril
.boxiliSsão. técnica 'cio Departamento. .stta.
Par a deliberarem sobre a seguinte or'consideradas
necessárias.
(lamentem a alegação :de propriecla dein clo dial
,ilp Éllme Ecttleallivo;'c) a tntregar.a fim de . serem apro-, ". 2, ,C)s- negativos :originais imagem- de foro, :posse ou :ocupação sobre a
, 4) , Relatório da Diretoria;
Vades pelo rnari.570, imagem - som serão 'também de propriedade do referida área, dentre do prata legal:, .a
som e a, prirriena cópia, Iitni/m, no. "Instituto'', que poderá tine quantas partir das 9,00' horas do dia 2. (dois)
b) Balanço Geral e Demonstração
'prazo :estabelecido;
,C 4P iaS ,de. 16 ou .35 min, :Migar neces- de abril de 1973.
da, Conta de Lucros e Perdas,. Mana fazer constar dos créditos do sárias; para distribuição gratuita es- ' ' A presentação dos documentos •cle- . vos ae. exercido de 1972;
filnie 'os Seg,dinteS dizeres: Ministério: tabeledineritos escolares..0 congêneres. vera ser' feita no escritora) do Iro-c) . Eleição dos Membros TitularesEiducação .0 Cultura
instituto' . .3., 'terão direito de aéesso aoS ne- ide Fundiário Imperatriz, sito na ciSuplentss da Conselho Fiscat;
Nacional 'do- 'Cinema = Departamento ,gativos do filme as Secretarias .de dade de Imperatriz à Travessa Boto
illellicação e Cultura dos alistados e os Jesus, 328:,
;.(tp
-- Apresenta'
G si:ais .
Assuntos
,d)
elletuar . .o -pagamento. deem.c:Cn- Centres liara tirarem
São aliz, 14 de março de MI, —
„Os documentos a gila se refere. o
reate des,direitos ,autorais da parWij:- quantas. cópias julgar necessárias, a
difusão gratuita 'da docurnentkio, 'Moacir Maceda de- Atbuque rq ue, Pf2"' :art. '99 do Decreto-lei n9 2.627, de .26
4'a musical;
de setembro cie 1940; aeliam-:.'a
correndo, teclavia, as despesas as.:-,nas silente (11-734-)1/14
D a 'S.O ÜOSpOOMPIlliar p0): tOdM
Senhores
.despesas' de natureza fiscal; trabaiIrls- expeliras-.
Memorial eleserititio . das linhos que .de- disposição aos
ta, preViclenciaria incluisive; taxas e
finem. o perímetro' fia :tii . ca e ser em mia Sede Social'.
—
Do:
em.pc-nlio
'Cid:asala
:emolunientos que . se relacienaretn nom.
'disc)'iminada no 1I/Dinicipio: de PorBras-Ria (DP), 26 de rnzrçe da 193,
O-Objetivo. desse contrato:,
. A despesa de preaente central)
to. Prall00 Estado; ci o Maranhão .0111.
Rubens jose de Cest.2o
na
importância
de
CI:$
50..515
00
(din.
obediêneut ao P ccre'?0-4-1 3~2.° -que, Direlor-P,nesielente.
2, :0- "Instituto:"
qüenta mil, quinhentos e dezesseis
,de
tilas 27, 30, 3
ral). . 0 dar' ,assistência técnica, gap Cruzeiros), correrá por conta de..elc,'
partindo ,de ponta da tiontluênciá:
menta 'amamentaria 4,26 0 ,. -04 -medo que o•
for eolicitada,
CS;i$ '75;00)
('Si'-'
1932-r, — 213-3-73
.projeto
1..004/72.
do.
orçamento
do
Filo
Pior
com
-o
Ria
Lr,geaclo,
Pela
!finalidade
:cultural
cturieritario. enseje.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
'11N1VERSIDADE RIMEL:AL DO PARANX.
DEPARTME NTO DE PEssoza,
nt, V1271O DE ELEçrso ..**A.PpriFraçoAmEbrrO,
nuls,.• nr, NO 05/73
'donCurse Para provimento de cardos de 7UX1IAR DEIkFlTES
n
OlIkETCAS" do Quadro Onico de Pessoal - Parte Permanente - da tini,
verSidade Elederal; ao ka4:anit
Ç00002$ 0 119 10
que
dos in.teressadoS,
,
pEbilco. para conheci•mento
final
do
ConcUrso
aclama
relei:á.do
6e0uSarte :o . reSul,tado:
,E
.•
. 1ÉISO112.C.80.
•
20:
03
'•
:09'

Parte 11),

JI.A.Rto OFiCIAL. (Secrus

TOTAL 0.t,
:PONTOS
MARLI tuiR134A I.ANçoNT
9,038 BRANDÃO'
MAI2111.re ..1ESUS EARRO3'
•4ARIA. d'035. lb-MELLO
1:11E5E DII .801152
MEYER
ZOREMA pOGIA DEODATO ,GOEMANM'

3'49,00
291,50
2130 ,0 0
2/3„00
• 295 ;00
Z58,,00
330-,50

Somente essas candidatéS atingira:Si os minintos para
•
•liab011ts4oãO: fixados, mas insttucáes..
c1O
concurso
encon,Fram-se,_
,
p
arciais
;
3. ;Os te:JIA-ta-0°S
•
• .dispes4ão dOS Interessades. nesta,-thilversidade.
março de 1973. -- 4naid 1f enclltctusen iwerua, .uivRtor
19
1e)Pivi90,,de,Beleedx:r.e' ..kperIelooaruento.
Vito Agostinho ,gc16atu.0,, Diretor dó tepartamento . de PeeSoat. .
reSultadbi rdO. • concurso 82i019.'
Mitiler, Reitor.
niaip0.4e 1983, — Atriacyr
'0.upt6jigt.:

,EDITAT., NO 06/73
Concurse para, provimento de cargos de TIPOGRAFO do -Quadro .
nhico'-go. Fesseal. - Farte Forinenentfe - de universidade :Federal do
.:..oneerso no- *-03
'Page •ublico,: para , conhecimento des . i'nr.eressados, 'que E
'
seguia:te ,O 'resultado tisnai do . coadora°, acima referidb:
N o Pi n

. •NÉCII1Ç7O

TOTAL •DE
Tomos
307,50
307 , 00
901,50
294,00
272,50
269;50
262,00
268,00
286,1)0
253,50
239,50
236,50

LUI3 ADUMO LENETA
•DALBERÉO •103É.DA'STLVA
,..701Ni DE sENNA. dAfiDoto
ALDENLI ,C0DAGeRt aio
SOUZA
'RODOLFO. PEILSIRA
09
ALAOR 13AADE
:e4 •
ORLANDO 11111/IYAMA
go
ADEMIR QUADROS
1:6
,JOSE CARLOS CORRE': DOS snÉvros.
'06
'PEDRO .NORENRA PAES
oà
• LAUDELINO DOMTNG03IS
VITOR ANTONIO FERNANDES •
03
-.
2. . 'Somente esses Candidatos atin giram os mInlmos
131111:n5D fixados uns itistroçaes.
3. Os resultados parciais do concurso encontram-se ii dia,
,posi0o. dpS interessados nesta Univ.ersidade,
0?

Anard' Wendhavsen Rocha, Dlretol.:Cutitiba:, 19 de TnaRço• de- 1970..
É19,' 1)1viso. de .Seleção e Aperfeiçoamento,
Visto; Ágostináo Sehivab, DitetoÉ do Depastamento de Pessoal.
I-lorgOlogo: ó •esidtado- de:Doncurso , acima.
41gaeyr. Munign Marle.r, Reitor,
10 de- Aaree . .de 1973!,
•

•

igalÉco dê- 1973' '939
N9 07/7

. DE Mil
Conctitão; para provimento de cargos de PRRPARADOF
- Parte Permanente da Universida-!
i
SED do ,Quadr o Clnicd, daRessoa
de Federai do Paraná,
-IY.,nourso 1Ve.
1:.‘era conhecimetito dos .interessadesque E
raço`
ref
te-sul-Lado final do çbncurso
.u9Uinte.
TOTAL DF
ÉPONT(511_,
NOME
INscan"Ao.
08

15080. CARLOS UOMES' CÉIMYZ.
-MARIA- DE' DOURDEIS '30131ERAY 1.0139,
CEC1E4A ANA SE111011,9T MATTOSO

586,00:
34240
230 ,02,

Somente esses candidatos atingiram Os dnimOs param,
:habilitaçã o fixados mas ins'çrnoões.
3.' Os retultados parcialá do' Concurso , encontram-s e, ádi!sposicãe dos interessados nesta Universidade.
AnciM Weitc142iâe g Rbehet., pitéto).
; • •Curitiba, 19 , de u-içb de 1973..-=
..da t/ivisão de ,Sele e"ao. e .1.,Jpet:Eeleoadiento..
0o DepattaAtierito. de 1,eseiii.
Vi to Agostinho- Se:;;Ivat, Di'ketor ,
• llorriolOg o o resültado , do cOneUrso
Reit-Or.
-111.un1004
;Curitiba, 19 de menti de 1972..
EbiTAI, N9 08/73
'ConcurSo ,per a /3rovimente de cargos ap,:nr,sN.HiSTA áb
• Quadro Onico de Pessoal - Parte Permanente- .da. Universidade : •Fedé,*
tal do Patena.
concurso LkSÉ 07'
Paco ptibli-co„ para conhecimento dos..isteressadeS,
e o seguinte o resultado final do corieurso: acima, teler;id0::
TOT103,;13-E •
NOME •
ENSCRI0.0
PONTOS
522,80
Rbiz:AGETN 505I4I05
20 •
511,01/
ilLGUEL
ADILSON
ROCIÉNIA
11 •
-44:05:00,
PAULO CANAGO DE ri,,r4r ;rAs ANDRADE •
• '09
ALERTES: disegyi.. DA SELVA.
421:,110.Nr2NIENEla •
17
4113 ,00,
Pez RálnO.CAMESTRARO
O. Somente eSse.s candidato attngiram es rsinimoS Para••
Ilabillitacão , lixados nas instrueS.eS,.
3. 'Os resultados Parciais -do ,don Curse enContraM-Se á n
diSpoSieáo dos intereSSados nesta :universidade:
45ar3 WondlixtUsèn Rõelm Dueto.
Curitiba, 19' de março de 1973.
da Divi8i10 de Seleçáo e Aperfeiçoamento
Visto; ,liffostia/to âok/vicb,, 'Diretor. do DeOrtarnentp de Pessoal
ROrrioloo o teSultadd ,d0 'eofleaits.t) Rerma.
'01,1ritiPa, 19 de imana .ciè 1078.. — itt9acyr
E ptOl.i 3O0. 09./73,
Concurso pata previmento de cargps de , Tg ONICO DE: COÉto..,
.:S; Uni
5'Al3IL8DA DE do Quadre dai-AO- -de Respoal. -Parta ;Peirmapente
versidade Federal do Pa-Ézinái
' •Concurse. n9 -01
FUoo pidalice., para- conhecimento-cios intereSsadeã,':que.,
o resultado 2 Lnal do concurso colina referido
é o Sequir': -:
NONN
.Fornos

48
*29
10
45
3$

goÃo. 59,95010 RIVAROLA MORSA
CASEM/RO ANTUNES ,GOME$
-CARLOS MENRIQUE GA314,11E1,1,0
ANTONIO MANOEL NUNES,
000I01IMA KLOCZAE,
LEOMA3.10 49,0Q053 ' 0E LIMA

491,00.
483., 90'
447 ,50.
378;50069,50

2- Somente esseá candida cos atingirath os M tuirnuá 'P ara-i •
hatili aOlo lixados nas instruoSes.
3. Os resultados ,pargiais de ConoUrso exicontraM-se
diãposição dos interesaados nesta unTveidade.
MieW Wegdivaawn Rocha, 191rOW'
Curitiba, 19 de março de 1973.
da Divisão, cie Seleção , e Aperfeiçoamento.
- de Pessoal
• Visto; 4gostinno Sehwabi Diretor do Departamento
Rornologo -o. resultado der eopeUrso
Roitx:ix,.:,
Meter,
lifiinhog
Curitiba, 19 de -março d- 1973:. —

.

MAMO

Pude IT)

IY.18.rç Cie -1970:

N° 32.530
iNSTFilO ,BO• TEREALNio E
Engenharia Martins 1coitar da preionte publicado satlifa• -ou• apta,- BANCO D Ó- ER ASIOt S. A i
Costa 34 Cia. 'Aio,
ver o 'pagamento das multas
..• ,- PREV-IthOA S.00jAL
No $2.„.531
Deeor
Artes Deeorati- • Sentar .a .delesa . que tiverem sob pena
•
vas Ltda.
-COO 00.000.000:
de serem os Autos julgados à revelia.
ÇONS:414:0: 'n1,00:13k4
NP 32,532-- Serviços de Cimenta,
•
Rio
de
Janeiro.
20
de
março
990
e
1/Istimulaçao
de
Poços
Ltda.
.
de
11112
rASE lialk
iissctrastitan-ssaat. occoniMmi
GaZ gleu 0214, a ZUV Diretor ' Admin,s-:
F1.0:tiff E:TURA . E. ".2:130rdaliffA ,!Etda. 32.533. — Terraplanagem Bilobo trativo.
Edital de ColigeeTtOp,
•
NP $2., 545 —
ComunicaVies
,SIto convidados Os : Senhores: AdieiMeia,
MINISTIál0
19I3Ir.4.Te.,
6-73,NP .32,.549
!nistus, ciO Babro elo Brasil .oara:
Wanderley Alves Mar.
„De: ordem de-Prosiclente; torno p ça- . cos
Assemnièia-Cietal. Ordinária à rea- •
DAS,
51;
.:64r-se no :emitem cie Sua: Sede social,
,hiico para. os- 1nteressadaa quo em da32.547 ,— José Sergio elo Ama:nesta Capitai, DD dia 3.8 rio a: bril :prola de - 15 de março . ele 1973, foram la- ral Ciurgel:
COMIINAM3
r ., airados. per este , Consellio Regional ele N." 32..518 --. I. Dela Rosa — Consstra.), 43 Ib .:á : noras, .a.-.fina: do;
'ffl,ng erinferia, .Arquitetura o Ag,ronergio trutor
ton.ar com/se:hl:tento çiO áiatc5-1,102
.5o . Reg tão os seguintes. . Autos de. No— Lut Moless fgehitru k
T
N! ACMS
e ertinunar, para cielineração„ as coziCeiiiS-tataç,ão na infraçam.
por infração do artigo 69, comBASILF"?AS
5,,
A.
'
bis,
balanços,
deinonstrações de,Mcros
'binado com a para,grefo único elo arior infração da, Re l101gene
e porcas o paceeer,do Conselho
6.104, de 24 de de-.
.iriePo 194, de 22 de mate : de 1970, do-- tigo -64 ela'Lei.
'úekttivos ao, exovereio oe: 1a73.Cl,C1.0. 003315701-zembro cio 1996.
CO1iseliio',Eecleralf cio Engenharia,.
' No; 32.535
Parhi
.quitetura, e Agronomia,
•9) fixar os: bonorarlosda 13irotorian
AVISO • _ Antes de Constatação, dê Infra.. : raltacia
.Por infração dos artigos 5W e CO 1"Piea.
e
•
in os Senhores Ac ionistas , cia do Conselho •Éise.a./.;:
• No '32,6'09 :,-+-.:Jorge.. Bernardo Misai- combinado mui o parke,-,rafo único do- Telecomunicações
Brasileiras S.A, —' e): eleger um Diretor;
aflige.
73
.
ela
Lel
ri"
5.194, de 24 do
piki
'TEEBRAS avlsorles de rate co .criSerra ele Carvalho zembro,.cle 1573.
à sua disnasleão, na sede:: ri) eleger o Conselho Fiscal; e
32. $28
NP 32.;524
Taeicuao: Abaurre
Empreiteira Pernam- encontrem
cia Sociedade, sita no 2024,
- Bloca: e) tratar cie assuntos de intereaSe::
, 'NP
Luis' Fernanda Rodri- bucana Ltda.,
'
"A",
no
49
(11clitielo
Brobaixador).,
gues
el. por infração -da :Resolução nitme- Brasília
Distrito Federal, os documen,
'To- 194, de 22 de maio de 1976, do ConYa-On;larain. Pesset
a coto se refere o art. 19 do De- As transferências-, de ações :estargiO;
No 32.541
Dirceu- . Magno de Ca,- .selho. Federal de Engenharia„ Arqui- tos
cato-Lei
ri ° 2.627, de 26,10.40,
çmpensaa a partir de 2 ,c1,é
valho,' tetura e Agronomia, combinado cem o
No '32,542' -- Roupen, Boy .Arielanian parágrafo único do artigo , 73 da Lei. Brasília, 20 de março cle 1973. — A
Diretoria EVelides Quanclt de (Nivel- Brasília, 26 de nno/çó , de
2.54'ã:;-:,= Miguel Seein
12 5.194, do 24 de dezembro et.à 1996. 'te,
Pastor jost, presictente.
Presidente,
: 00 1.11fi:a qity . 0-os artigos 59 e 60 NP 32.544
Domenico
Luiz
Ottinsa Lei:no: 5494, dá 24 de dezembro de Ficara os interessados intimados
Dias: 30.3 -- -(Ofício n^-73:71:13),:
dentro cio prazo de trinta :(30) dias, a (1\1° 2.086-13
36.0.73 — Cr$ 3°00)
Diaks'i 28, 29e 20-3-103::
.;

DA •
EDF

ATIVA

po BRASIL

RISILEMIN

PROMULGADA EM 1-7 DE OUTUBRO DE 19,69,
Co digo AliaNtico-ReinissivIza
VIMGAÇA0 V 1.16X
Peno g Celi Q
:A VENDA
ZVic

Gtt Etn

baitt

Seção- Ue 'Vendas: 7w Rodrigues
1Wfralstalo
Ida

11(

Feizen4

Prilácito (3a Justiça, 39 pas4rxioxit
Coviedoai
SnT/1 311
¡nid'i6o3 pelo Serv:190
.Recaboloo Pasta,:
Rue Bragia
de

do Dii.N,1

