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/orca IVIObiliarios Ltda, -,,,In.strurlierb

'

•0=40A OÉ-Mgitcá0o,
Aumento
lie Capital
Alteração o, requerido no processo
DE DAPITAI16.
Corretora de Câmbio 'o Valores iVle:CIJO:til
:M ai
rbilláriOs", ,.— Escrituras Públicas, de
inerot
.
A-72.4.391 — Brant Ribeiro
.
7.1 o 18.19.72..
'Sociedade •clo crécutõ, FffictizoiaDESPACIP DO DIRETOR
:dedo Distribuidora, !tia Titulas 0 Valo•
Menta C. ini)Wiluntõs
res Mobiliários 440:
Sociedaçie
pistwilmffioN
Pl`$
De 14 cify março de 1373; defe-:
Aumento de 'Capitai Reforma
-'.78.90-0i00 para Cr$
11.1
1Vhidança de Denominação —
rindo; jia forma dos parederea,•
. de Estatuto,
,triinient0 de 10.11.71.
teração •Contratual
O- reg.:1-011de na processa MI,SagibráS S. Á.
A-leni::
Aumento ao capioa'
Credito Financiamento e Investimen.
A,73-313. Orla — Distribuidora:
_
toa
De Cr$ -4,000-X100;00 para Cr$ de Títulos a Valorea MObiliárlos Ltda.
A-72•= 2.,391 — Drant Ribeiro -Socie=
• sotoode E,erktóre1.
4:640•,000;00'
de 17 de nó., --- Adotada a den.oininação
'dado Distribuidora de Titnlos e
Ombra de 1972'.
-- Distribuidora .de Tituloe á Valores, bios mooniállos.xitoo.
Instalação-de Dependência
Do Crê
Mobiliários
Ltda."
De 29' de março do .1973, cicie-,
Instrumerite de. ,100.000à9.9 Pa ra Or$: 260.9000,0' .--.Es
A424912
M. Mroello Leite
• -,erituras Públicas,
rindo; na forrriá, dos pareceres, 23.2:.73.
9,.1;p;,72`i•
Darbósa -5, 4. -4 corotoor pouliota.
d. requerido, nos procesacis
de abril da 1973 deferindo:,
voloxoá Em :0
meros:
Mudança,
1:ie
Denointriaçã'ci
na forma, do0 pareceres, o Te,"
•
lig (se),
Sociedade .Corntatc
61.1.erldo no processam:tolero:
A.,72-2,391
Drant Ribeiro
Mudança da Denominação
lai-J$p4O-1o0 Xió .CHSvE
dade Distribuidora de Títulos e Va. •
SaciOdAde PisOiNticlonct
'
354 LOIRO
lares
Mobiliários
Ltda. . ‘‘-- Adotada a
4,724.084
Inyestval — Oorrete..,
• : denominação ''Bránt
Ribeiro . S, A-,
Alteração Contratual
dê. Dâmbio e ValoreS
.,
g7: ,c10 'maná de 1973, .defe- Limitada.
Distribuidora de Titules o Vaiares
a derionação
A-72-2.391 — Brant Ribeiro :Soeie-. Mobilmmuos — Escrituras, Públicas
pnclo, na foiMa .dos pareceres, ",BamerindusAdotada
São Paulo S. A.
dado .Distribuidora
de Títulos e Ya,
29.2• za.la•ur.
•
,SOPERENTESDÊNCtA
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" DOLAB,ASNOIMENTO
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PORTA-R1A 51.INAB, DE 30' DE,

MARÇO DE 1973

.

1973 Parte 11, página 8'34, da Pore Material, desta Delegacia. para
ro Sup erintendente dá Superinten- taria SDNAB ir 136, de 12 de março soal
substituir e Diretõk da Divisão de Ad-'

de 1973,
Onda,
Nacional ido Abastedirriento
,
Onda se lei
ftS1:/1,1A134', ,A0 oso , :ciàs: atribuiçÕes que
he São iOnferides pelo Art. 1..9; itQl1r "... 1955, de 4 de novembro d
g; lio Decreto 51,887, de 4 de abril 1968 ..„"
tela-se:
•
dç 1963, resolve:
"... 1968, e a Resolução do Con'1n1.9 194 —Dispensara pedido; , a par; selh6.
Intermiriisterial
de Preços
lir da 1,,4,43,. Antonio 'Gomes •Teixel-! ,
(CIP), de 4 de novembro cie 1.968..."
ia doa encargos de Assessor do
gado da Delegacia desta •Superinteiv,
'dência no Estado da Minas :Gerais,:
Delegacia em Mato Grosso
pata da, qtiaiS foi designado, pela porPORTARIAS DE 9 DE MARÇO
taria, SENA13. n9 606;, de 26-6-72, pu.•
•
DE 1973
;b11.0-ada
MOI()
União
11.742 — élMonía fehmiv0; Superin-' O Delegado da SUNAB no Estado
;tendente
ele IVIab Groso, no uso cio suas legais
ReWicaça?
:atribuições, resolve:
1%Ta miblicação feita no •Didtio
N•.° 1 — Designar Neuza Maria 1V10.
.0Iat c.a Emao de 16 de março de reira Leite, Chefe da Seção do Pai-

REDE FERROVIÁRIA 'FEDERAL.
S. A.
Divisão-Central
PORTARIA N9 /8-G, DE 12 DE
1VIARÇO 1 1973
Chefe ria, 69 Divisão .,Central com
imsa 'do. art. 31 do Decreix: 42.380, de
60.94957, coiii a redação alterada pelo Decreta n9 43.548, de' 104-1958,
'usando das atribuições compreendidas
nos artigeá19 0 59• da Decreto número
?IMO, do 1O4-58.ó „art., 1.", alínea:

9, 14 e e cl do Decreto
10-3-60, resolve:

47.893, de

Exonerar, .a _pedido, a servidora 'Vau.,
da Siqueira, Luz, Oficial de Administração' nível 12, matrícula n9 521.054,
na forma 'do. 'disposto no art. 74, itein
cie 75, itern 1, da Lei 1.711 de 1952.

Geraldo C'a#0 Oitzinareics,

rçarARTA p g pg MARÇO'
DE 403

ministração, nos seus impeilimentod
O Diretor Executivo da comissão da
legais, temporários e eventuais.
N.0 2 -,. Designar Delta 'Barbos Finandiamenta ProduçãA rio US0
Vieira — 4s.sistente da Divisão de Fis- legal de suas atribuições,. resolve::
calização, desta Delegacia, para sàbs.' 119 23 -- Desi gnar, Valida Dernaritituir o Diretor da Divisão de Fiscal': des Nus? Clorrêa, Datilógrafa Auxi-,
zação nos seus inmedinientas
--.-- Badrão 5, Referência, 1, do,
ternporarlos e eventuais..
aQuadro da Pessoal da DOI/mar:lila
N.. 3 Designar
—
13ened1ta Aidil Brasileira de Armazenamento.
Ba,stos — Assistente da DiVisão de Estudos e Pescpaisas, desta Delegacia, .CIBRAZEM, á disposição desta ali.
para Substituir o Divotor oo, Divisão
Pau. exercer a ftinção de ,See
de Estudos e Pesquisas, noa seus
°reteria Substituta, mo período do
Pedilnento,s
legais,
temporários
e
:evenN ajz .
vaz (Juno
Dej.e.. 26-3-73 a 17,6-73. — Álloisio:1110.7deircP
gado;
"Carneiro Campelo; Diretor Executivo,
.ções' Amo ism Confere a .capítulo
-ltem 10:1. letra « e' do Regimento In.
'terno, 'resolv'e:
. No êl Dispensar, a Oficiá! de Ait.
aifiliatração, nível 14.-43, Rath, de 51,
queira Campes Boclin, da função gra'S-UPERINTaiDÊNO.IA
tificada de • iecretário do Diretor ao.
Departamento de _Estudos e P lanejaIMA:COPAL DA :IVIARtiltHA
mento; • Shiabolo 9-F, deste, Stiperin,
RIPEReítinE
tendência.
'
119 92 — Designar a Taquigrafa niPOWEARIAS DE 21 DE MARÇO
wY
Eoertel
Negri, pana crervel
14,
la
DE 1973
Cá.' á função gratificada de Secretária
O Superintendente Nacional' da Ma- do Diretor do Departamento. de Esta.
'pinha 1Viércantá, Ao uso Clae 4tribult: Idos o. planakgnento, -Símbolo 9.P,,,des.
•
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•

I) O expediente das Tepor-moo
otioque oti, Vale. poátal, era favor -go
clestistccdO: ã PublioaÇãO,
ftesknlrelit ' dá Departamento
'sorti • recebido na Seç(io d.e Comitni.
Ifrenáa. MielOna, Quanto: te tontrae.
Cedes xcie às 13 :horas. -O atend,,i'
to
de pente abro, em favor da Re.
°A -TAMENTO
sitento do : público pela Seção de IleIMPFMNSA NACIONAL
:legacia Regional da tinprésa.JSpastCZaçlto será de 12 -às 18 heras.
leira da .Correios Telégrafos- em
Brasília.
2) Os originais para publicação
ASSIS YOISAS~J,
.
'devidanzente : autenticados, deverão
ALE)ERTO
D
tio caso de perta :aéreo para:
FFr1O
PaREIRA
-ser datilografados diretamente, fooplldada n(10 servido por éSSe meio
espaço dois, -ora, papel acetinado- ou
OHMS DA- 17t:00,-OS 49"040,o , cte transporte, a Delegacia Regional
:apergaminhado. medindo 22033 Oen- OMNPS a0 p ~nça os PU002,PION49
da .Rmprése Brasileiro de Correios •é
tintetros, sem -emendas ou rasuras j 3, OU ALMEIDA OARNEIRD
PLÕRIANO GUIMARAU Telégrafos em Braállid se obriga a
0`.2te dificultem a :sua •coripreenocie,
'easapletar o encominhamOnto do •Cies.
Oni egpacial :quando, centiverem
tinatárid per :ofdrcts. vias,.,independert.
L"J1 . /..,51R1
OFICtAL
belas.
: temente de acidsdisno no. Prego.
Serão admitidas cópias em tinta,
SmçÂo
rjAPyr ;i
8) A Delegacia .teçoieriCií da,Esit.
preta e indelével, a erieério
,prêsq, Brasileira da •Correios é Te10.
(»Rio :declinada 9 jsulatiotiçÃo doe atoo da administra* descentralizo:ti,
grafos -em Brasília reserva-se O direita de realustar os seus preços, rio
Os ' Or iginais encaminhados
ttnprecté, :sai) ofICInse do De:Sti p:Uni:coto de 'imprenice: Nacionot
; caso de elevação • de tarifas' comerpublicação' não serão .restitutdõs:dá
alais aéreas, •niediante• aviso-prévio
partes.
aos assinantes.,
li ti- a:9 I'L lAti) AS re.014m4çães• pertinentes A:
9); Os PrasoS da assinatura
Viatéria retribuída, nos: casos de
Urdo sor semestral ou anual e So
•erro . Oti :emissão; •sertie--:ençaiiiinlicidek:
Iniciarão
sempre no primeiro dia
Por -escrito :à :Seção de Redação,. :até;
:ASSINATURAS'
:do Mis subseatiénte, •0: ,pedido da
(t, .painto . dia utzl subsedento : :4'
porte aéreo .poderà ser mensai, sepublicação.
REYARTIOSEl ,
Rarrácznianea
StviciotaSpros
nzestral ou (5nual. O prazo das •assi.
. •5) As assinaturas sertie Ornadas, ,Semestre
. ...
'Cr$", 50,08 Sé-1'7108, N •
134 3.7 ;66 naturas para o Exterior é sdmente
ftà D 1 N O ttansperte- .per via'
¡
anua/ e tido •haverá trcinsporte por
••
cf • •
Cr$ 1.0000 ' • AnW •••.10, • • • • ...... • . :•• Cri
aÉiea Senct ,çontratado safiertidamente Ano
75,00 pia aérea:
dom
Delegacia: da Wmprése: BreDxterior
Exterior
20) A renovação deper4 8t,tr SO/i0P.
xte: Conreios 1 'Telégrafos eni
nr, toda com anteced,Sneict de 90. dias da
1.8r8* e, ******* Et
Cri 12000 , Ano .
:Brasília. Esta' :poderd • se •encimegar 18180
********
vencimento da assinatura a do porte.
também de encaminhar podido de
aéreo ,Venciclos, serão •SUS1MISOS in.
assinatura'
PORTE' ARREtt
gesié- :case
dependentemente der aorsó-prêvio.
assirrante: dirigira no
4:1
tifenSal
...Cr$ 17;00
Se-mestral Or$ 1.02 i 0o! 1
.0r$, .04'; 00 i 1113 Para receberern xis saPZénzelt:ilida de assinatura- e. o pagamento ,(4/
;tos às edições dos órgapi ,igiciais, os,
Valor correspondente :na ferina do
•
NVME00: AVULSO
:Seguinte:
9) A :reinosso de Valõres para; 'exemplar,•O .pieço• do -tésiviero avulso figura na- última petna de e 2aaa ' da'as1.82insalillOe4sàá,ep'çir:eriviectrixt
" dii:i lieal:sdt-r
ila°:ur'azow 4dt:.
.assinatura gite será acompanhada
detem ser oncominhadci
.sze. •esóitireçifilentes .quento• à Sue
-0 preço .ito exemplar atrasada será •aorescido de Cri 0,0, te, 4g o!Lservidores
'i oorn comprovante- 00 sua situa•00.,
aplicação,. opa: ,feita -85-Mente Por •incsnio tine, e de Cr$ 0,01 .por 4no, 80 de ,attol aidordóres.
: funcional.

EX P Er)! EN TEZ,

.

e

• • • •

ta Superintende/Mia, tendo em: vista :a artigos 201, inciso . V, :e 207, Inciso 11, vsarido das . ,atrlbuições gue lhe :confe- cruzeiros), -de conformidade com a
oheperiaa da Oficial -de Adinipistraçáo, da :Lei ,numero 1.711 ,cle 28 de outu, re o artigo 81,
item XIX,. do Regimen- Decreto n;" 64.778, de 8 de julho go.
14,B, Ruth ;Siqueira Campais
-Imo de 1952 servidor' José Ribamar to do- MOR aprovado pelo Decreto: 1969, e a 'Tabelei de iratifiçaoilea,
'
.fctutõ N. Pa,mplona Corte de Oliveira, Matricula número
7
011.423
de 25 de março de: 1974; :aprovada pelo cereto núm er o,
Reei.
2.144,431, Nieterista, nível II; do -Qua- r4S91-ve:
, c,tè 12 de maio de 1912, Duplica:de. no,
dro -de pessoal {lega autarquia lo,
PORTARIA Ne: 94 DE 26. DE:
Diário :0 licita de 15 de inalo de 1972..:
N.°
573
—
I
Exonerar
o
Engeladotro
159
biStrito
,RodoViarip
'FeIVIARÇO: DE 1873
InT,!', 574 — 1 -- Exonerar o Enge
deral, devendo o.venetanté da preSen- nheiro Marcilio ,Nálding, da :Mata,:
-nheiroFand-eFritas lcão,
p SopeririteridOntè Nàbiorial da Ma- ,te portaria Ser eensiderado , efetiiie; a matricula ri." 1.164.983, do Carga em
:
1.164..978; pertencente mi
rinha Mercante, no ' -Uso ;das átribul- ;partir de 1=5-12.
Comissao, símbolo z=c, de Diretor da - matricula
Quadro
:do
pomoail
.desta Autarquia,,
des. :que lhe Confere o capitulo
Diretoria de Administração.
,d0 Cargo em :CerriiseãO simbolo 4-0,
NO M2'— Conceder ExoneradO ao
Rein 10.1, letra ``.g" :da Regimento Interno, , resolVe:
ser Vidor Antonio Atiguato de Sousa,
II --- Nómear o -referido Engenheiro de Chefe da Divisão Financeira„ da
;Matricula 2.113.019, Escriturário, ni- para exercer o 'pargo em Cornisséo,; :Diretoria de Administração.
Exonera,,, a pedido,. a .partir dá
-de abril Cie 1973,- 0, •sg. José fFerreira:! Vel 8, cio Quadre de Pessoal.desta,,Aw: simbólb 3 O de Assessor Técnico :da,
II -- 'Nomear o referide- ,EngenheitoGaarità, da ,cargo em comissao Sim. targuict, lotado no 17° Distrito Rodo- D
: iretoria Geral, ta torma do dispas-. 'para exercer 9- Cargo em Comissão.
.1)oló 8-D; de Assessor da :Diretoria :viário Federal; na ferina de artigo 75, tó no item- III do artigó 12,, :da
símbolo 2-C, de arg,OV da piretorla;
Rein I, &JIM núniero , 1..712, de :28. de: i.711, de 28 de outubro de 1952, com; ; de Administração, ta ferina do
ExecatiVa, :desta :Superintendência.
putubro de 1952:.
gliseu ReSende. :a gratificação mensal no valer de: ,poste- .11()" item III, da artigo 12;
Paulo N. :Paínplend :-Oerte Real,
'Cr$ 1.01600 ,-(hum mil e dezesseis: 4ei. 1.711, de 2840 ,.52c, caris a gra.„.V.k.
•
PORTARIA Ne 541, DE: 80: DE
-ticaçãO mensal rie: valer de
DEpwinAmENTD firADIOrtAL
IVIAROO DE 1978
-Cr$ 1.157;00 khinn Mil cento- e
111,40ks DF "%DAGEN:
oitenta é sete- .cruzeiros) de -oonfor-DiretorGeral do Departamento
Inicia-de tom o Decreto
PORTARIA Ne 584, DE-28 DE
S4.378:-di
Nacional
de
Estradas
de
Rodagem,
U.T ILIZA
, 3 de julho de 1968 e a 'Tabela de Gra-jyan'a.43E..1:97,3:usando das atribuições que lhe conte:tificsções aprovada pelo Decrete: ritl-4.
D'i'retor-Geral- do- Departamento :te o artigo 81 item(s) xtx do RegiDE,7 I? AR I:
Mem 102.503, dá 12 de maio -de 1972,
NaCional de. EStradás Rodagenz. :mento do DNER aprovado pelo Decre*
: pciblicacio no Diário Oficial ria ;15 40;
:usando das .atribuiçõestple lhe confere ta ne- :68.423, de 25 ,c1 emarço. de 1971i,
REGLILANIENTO
maio de 1972.
•
-O artigo- '81,, itens) XIX
Reginien- resolve:
N." 575 — 1 — Exonerar a ungeDecreto •a? 70,498, de 24,24972
to do: DNER aprevadc1 pêlo, Decreto Nomear Engenheiro 1,rds. Antonio
Melro João :galvlie de Medeiros,
n3 :68.423, de 25 de março -de- 157-1,
pereira :de Barros, matricula número
Divulgação n9 1.1'96
triculá 1,164.-714; perteacentá'M:Quir4:
Solve:
1.798, ,Contratado- para eSereer o iltr.
dra
da Pessoal desta Autarquia, dá
PREÇO: CC$ 1,00
.Cenceder EgoneraCke: ao: serVidar go ein comissão;. símbolo 8-C, de CheCano em Comissão, símbolo 4,0;
Dsininclo - Vaz. -dos ;Santos,. :matricida., fe dá Assessoria de : Supervisão- Técri1A
V.RNDA
^esser da Diretoria- de Planeja-2..128-,830. ;Trabalha-dgr nivel: 1, cic: co-, da Divisão-de :Constinição, da Di-,
mento,
'Na Guanabara
Quadro dá Pessoa Mesta. antarOula, ,:o-. , retoria de 'Obras, da formado dispos,
:tadó no- 9e DiStr'to Rod.:Mario loa-; ;to: ,nó item de artigo 12 dar Lei;
— Nomear: :o referida funcionii,i
Seção de Venci=
cleral; na fôrma dó: artigo '75, item 14,
1.1.(?' 'para -exercer -o ,darge .em
de 28 de mittibro de 1952, :tom:
da Lei fie 1.311,_de 28 de Outubro , de! 1.111
Avenida
Rodrigues
Alves
o*
são, siri-Mole- 4-Q, de Chefe da Divigzatifica.;:no: Mensal no valor de :04,
.1952. — EliêSu ,Réàe.nde,
são- 'Financeira, da .Diretoria ,Oe: AO:
842;00 (oitocentos o quarenta e dola:
Agência :0
ministração
na forma do disposta to.
:cruzeiroS),
cenferinidade
coni
:o;
Mlnisterio da Fazenda
PORTARIAS- .1)E, 28 PR: 1NIAR,Ç10
item :ai cio artigo 12, da 11011...11/,-lie
Decreto ne, 84.778, de 3: de rtilhO de:
.
DE. 1278
11:
Palácio
de
Justiça,
Agéncia
• 1969; :e S. Tabela de Gratificações,
28- do -outubro de 1952,„tom- -a -gratlft=
30 Pavimento -- :Corredor :D:O : Diretor:Geral- do Departamento: ;aprovada pelo Decrete, 'n 9 '70,503;, de
Cação mensal no Valor .de, Cr$ i 01800
Sala 311
Nacional de- EStradaa de- Reciageinj 12 de maio de 1972, publicada no
-(hum.-é tieiolto cruzenosl„ :de:
usando daa.atribaiçãOs: que lhe ,emifere
o
Et
uisceicttl• le
olcool Lide, inalo 4è
conformidade -cern 9 Decreto n," .64-,-.774 •
Atende-se a pedidos pele
o artigo: Iterit(s) . XIX dó ;Reginleiide' 2 de' ,j,ulhe -de 1:9897 o Si 1"abela..cle Serviço de Reembolse Postal
to., :go DNER aprovado pelo Dee/OU)
, Gratificações- aprovada pele- Decreto
PORTARIAS DE 5 DE ABRIL,
ne 88423; cle.;25 de Março: de: 1971;,
.131n Brasília
n."
10.503; de: 12' de -MECO
;127:2, ,pop,
DE 1973'
'
blicatio -na Diário: Oficial' -de . 15- •
Na sede do 'D.1. N..
Por .abandono (to o Direter .Geral do Depai,tarnelltO
maio, de 1972. —. Eng," &Men Rose":
-dar" ,do, :acerai) com :o disposto-. -nos. NaCional de :Estradas cie Rodagem;
Diretor-Geral.

DOCUM TO IL

t

Sexta-Nra 6

PIRO OFICIAL (Seçao — Pane 1,0

Abril e:1 19 -3 10' I

• 'Diretoria de 'Pessoa!
p OR,TAR/A Nç' 403, DE 13 DE MARÇO DE, 1913

••

O plrelr da Piretoria de
PeaSeal, usando da competência delegada pelo 'Sr, Diretor- ,
.pubileada nó. Marie Ofield ela Unido,
d5
Cieral, atraves 'da Portaria ar) 053, de 23 de abril de

de maio de 1971, resolve:
Aposentar os -servidores' do Quadro de Pessoal: desta Autarquia, constantes

00:MN

33aired.i.hc 4r)

MAYWORA'

19TA5Vio

da relação anexa à presente portaria. -- Gc'ratdo
José ria

:

NIVEL
fW
.

1.620.758
sun,
O1tni.);0fiii4.t.abiahtlUtt

1. 01:2. 890

-62n243'

. PROáSSO --r.

..

7.524173
.

1.4.44`z -.89nr.e.po da 811vo
2.150.50.3'
2»al
Trabalhador
"atino
2.150.610
623m
Trabalhador
Zacyr rere4ra Wella
.2.138.492
65bar : Zantorneiro
8
Itateár frpiante.-do Souga •
29147.429
'01)1tf , • 'Trabalhador
1,
lrav9io
2.182.320
42...Cond. Top ograt
10
tnilioate SOlit geraria
ád:enz
2.052.4349
1559m
duarda
1 e2,070.Çtfi' WOAtti(04 ,deJonsa. '
2.1g.o..es4
IORDRIP
Trabalhador
I
VebaotiMo ll!erreLreda SC-na

1574

Trabellutdor

;

ÊUNDAMENTOUGAL
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PORTARIAS. DE 39 Dg-MARÇO

-543, -, I -- Dis pensar O Erige Pessoal - Parte- Permanente —das,
pele Decreto- númere.88:433,
filiejyo Antônio Pereira de Dar-- ;ta Autarctraa, cla função do substitti- • _aprovado
e • 3.81,- resolve.
. .
•reg, matricula ir 1.79k .dontrate, de
X), Diretor da Diretoria de Pe,sseal„ ,rçsponSavel pelo expediente da pot- , te de Administrador de Trecho ,da
Seção de- Conserva00, da Étesidència
Designar o servidor Cândido
usando da competência delegada pelo 40. do
.
Construçãe, da Diretoria de 4-2, sediada em , Arcoverde, PE., prii :dro *de ,SoUga.3 . Matricida - 1.-009:.8739
,Senircir Diretor Geral atravea da P(.>3:., Obras, no
impedimento
do
titular
e
p
suas
faltas
eu
impedlinentes
everr.,,
ertencente
a0
Quadre
de
Pessoal
,t0ià.41. h. 6. 68: de 23 de abril „de 1974,-.. :Subatituto eventual,.
Parte- Peritamente-, desta Autarquia':
, ¡riat,ilica:da; :pç; )5iüTiO' Oficia/ da União,
-- Designar Q referido Engenhei- 1.‘r 4,820 - Designar o servidor Para siihatituir o, •Chefe do • Eetor
'1 de 5 de Maio- cie 1971, resolve:
Controle do Serviço. - 0 , Trânsító cies-. •
ro para substituir o Chefe da Disiiso*
. • R° :539 - - Designei' a Servidora de Co nstruçãoi da Diretoria de -Obras,: :José Barbosa de Araújo, matricula. te 6°- Distrito Rodoviárie. Federal eis
• Cleyde da Silva Praga, Matricula' Mt- em seus Im p edimentos eventuais. - 1,835.412, n.yetencente, ao Quadro dc: suas faltas -ou impedimentos .eVen.à
Pessoal -- Parte Especial -- desta
• • , Mero 2 ,-090-..000, •pertencente ao •Qua- : rrera?do,Tosé de -Oliveira:
Aimoré' Dutra ..pilho
• -Autuei*, para substituto de Acl- tua•is.
dro ,
is.essda.i desta Ante/mina,. pair
•;
Ministradó: de, Trecho da Seçtier de
• j-• ;exercer a função gratificada, 'slinbOlo
1 ,Donservação, da Residência 4• :2, se- POPTARIAS DE 22 DE JANEIRO , '
fie- ,Seeretaria do, Diretor da
'Dg. Ihrlá
diada em Arcovede, PE., em suas
,
*
:reteria ,cie Olieraçóes.
V Distrito fleffilvjário. Féderal: IG
aletanlvaeLti im
Bapiebcolsim
aeriotousivravgetsuaisà.0-,..
Dispenaa.r a referida, servidora PORTARIAS ia
O
Chefe
do
SeXto
Distrito
Rodoviá.
19 DE FEVEREIRO chefe.
".da firinção gratificada eirnbolo
rio Federal; no uso gás aitribuie6e3:
InÈ. 1973
, ,que lhe confere o item
de Secretaria do Chefe de Serviço -de
doOperação, do; ;Grupo ;de. Aen-tinistra- .0 -Chefe do 4' Distrito Rodoviário
tr,ga 116 do Regimento, do DNER,
6
,
9
OW de Pedágio, da ir-eteria de Opa- Federal; usando -da atribuição -que
Diátrito Podoviário Federá(' aprovado pele Decreto número 68',423,
,rações...' •
de 25.-3:74
; ' lhe e.Orifore O item .V11-1, do artigo:
PORTARIA NP -9..003, DX I/ DE
. •
IN,7,9
til-SPallSà,1, o 'Engenheiro 110; do, Regimento, do DNER, apro
N" 6-.5012 =- t -- Dispensar. o ser..
JANEIRO Dá 1973
-vado_pelD‘irt•n"53.42,de
• , Luiz- Antonio pereira dá Danos,
vider :Geraldo de ,Carvalho, matricula
t974
reSO;VO:
-trieulai Élió',1:,...7.98; :contratado, •do cargonúmero 2.147.745; pertencente ao
O -Chefe db .Sekto. Distrite Rodovia- 1 QuadrO do Pessoal
' em ,confiança de Adjunto de, Assesso- ' N' 4.025 - Dispensar o seviciei*
Parte Especial
ria de -Supervisão Técnica, dá DIVisã.o, iguel Rodrigues Uns, matricula P'; rio recieml,,, no uso das atribuições - II. desta Mitartplia fimeãO
(Pie confere o item VIII,, -cio dr,.- ?net/ficado) sirribo/o -43-E, de C:110e da
.cia-Consertiçao, cla Diretoria de Obras.
01t180.; pertencente ao Q uadro --de tno
116; elo Repinonto d.o T3NER Seção Técnica- do Meritório de Fls.
•

11.

,

,

.1012 SeXti-t-eira.

"

CaRIO OFICIAL :(Secão 1

Parte /.1)

Abril de `I'9713

•

calização 0-3 (extinto), sediado em 1969, com a gratificação de Cr$ e- Chefe (IQ Núcleo -da Policia :Rodovia- Rodoviária Federal' da Resiclenci4
Tcófilo Ctodi , ,luri.sdiçáo deste 6° 096,00, aprovada pelo Decr'eto núme- ria Federal da Residencia de, 'Regia-' 11/2 do 119 Distrito Rocloviario
tro deste 69 Distrito Rodoviário Fe- decai, —, Antonio Lago cie (.)12Nera,,
ro 70.503, de 12 de inalo de 1972.
Distrito Rodoviário Federal.
vicfrna sconiva,
11 — Designar o Engenheiro con- demi
II er, Designar o servidor Geraldo
. regiclo pela C.L.T,, LuiZ Dade Carvalho, matricula si" 3.117,145, tratadb
ria de Souza, matricida; n" 62.537, paPertencente ao Quadro do Pessoal'-- ra
8,° Distrito Ródoviárie
fl.° Distrito Rodoviário
exercer e fpnção gratificada, símParte 'Especial 11, desta Autarquia, bolo
1-P, de . Chefe do Escritório cio
Federai
Federai
para exercer a função gratificada Fiscalização
6-12, sediado na cidade
''símbolo' 6-E, de Chefe da Seção
de
Pirapora,
jurisdição
deste
6°
DisPORTARIA
N 9 18,031, DE- 12 DE
Conservação .da Residência 6-45, se- trito Rodoviário Federal, de contor-- PORTA-RIA Na 11-013, DE 154-71
-• FEVEREIRO DE 1971
diada em 'Teófile Otonl,
O
Chefe
do
119
findado
Com
o
disposto'
no
Décreto
DistritoRodoviaric
deste .6" Distrito Rodoviário Federal. no 64.778, de 3 .de julho de 1969, com Federal, usando das atribuicôes que -O Chefe do 189 Distrito' Rodoviário
• . E° .6.013
Designar o - servidor a gratifieação cio Cr$ 838:00, aprova-. tia econfore o item VIII do art. 118, do Pedeeed, no uso das atribuiçoes que
. josé Nilteri de Souza Sapucaia, ma, da pelo Decreto n° 70.503, .de 12 de Regimento do IDNER„ aprovado pelo lhe confere o, item VIII, do Artigo 116,
'Decreto n9 63.423, de 25-1-71 e o de Reeimento .aprovado pelo Decreto,
tricula n° 2.11.2.524, pertencente
maio de 1972.
do , processo n9 490083-72 n." 68.423, de 25-3-7-1, resolve designar:
Quedro do Pessoal ee Parte. EspeCial
No 0.051 -e. Dispensar, a pedido, o constante
o- servidor Antodio Pinto de Farias,
desta Autp.rquie, para exercer a .Engenheiro eontratado, regido pela reeolve;
matrícula 1,049,972, ¡perchem:unte
ftinção, gratificada simbólo 3-P. de C .L.T. Ornem Constantim CalaitzaDesignar Rómuló Rampini, Parru- Q.,P.P.E. desta. Atitarquie, para
Chefe de Setor de Oficina da Resie kis, Matricula, n° 64.017, cia- função llielro,, nivel, 12, matricula 2,100;225, substituir o Chefe cia Seção de
, Pesou.
Moela 645, sediada. em Teófilo gratificada símbolo 1-P., de Chefe do pertencente ao- — II, para.
do Serviço Financeiro deste PM, •
Oteni, jsirisdiçã,a deste ,6° Distrito Re- -Escritório de Inscalizaçab 6-12 sedia- exercer a função gratificada, símbolo caria
trito,
nos
seus
impedimentos
(14r
do Viário FederaT. ,
do na Cidade de Piranota, jurisdição 7-P, de. Chefe do Mele° de
vav,- :730telho cio it2Ovedo-.
6,i014 "-e, Designar o servidor deste .6" Distrito Rodoviário. Federal,
Cartolino Leinod de ',Souza ,matricula de conformidade com o disposto no
n""1.692,518, perterieente, ao Quadre Decreto no 64.778, de ,de julho de
de Feeseal, Parte Permanente, -des- 1969; com a gratificação de Cr$ e., :
ta Autarquiae para {exercer a função' ,838M0, aprovada pele Decreto núme:gratificada'símbolo 1-E, de -Chefe da ro 70e,503, de /.£2; de Mato de 1972.
Ahattecimento
Peelden- ~orá Dutra Filho.
Beção
Coa 645. sediada ta cidade de Te6e
t g o 1:_telLentee esforços para 1.1m.
OtoM, Jurisclicão .,desté '.0° Distrito
PORTARIA. N° 6.068, DE. 14 DE
Brasil melhor, para nos e para
RodoViária,Pederat,
MARÇO DE 1973
• AVISO AS !REPARTIÇÕES
gerações. futuras";
N° 6.615 e-- Designar a 'servidor
0 . Ch,efe do Sexto Distrito ROCIOPÚBLICAS
Sanmel; Luiz da Costa Pilho, rrietri, VikI0
Federal, no uso dad atribuiconsiderando haver sido'. coroadO cio
5 ,cula no 1.909:.101, Inspetor de Poli ções que Me confere o Item VIII, do
O Departamento
Imprensa•
pleno êxito iniciative. anterior, cleela
-cia RodoViária, nivel 16, para; ,exer- artigo 118, dó Regimento da DNER
:Naeloaal avisa
RepartiOes
Diretoria-Geral, quando- institui, connçer a 'função , gratificada ,simliole.7-P, aprovado pelo Decreto ri° '68.423, de
• blicas em „geral que deverão Provi,
curso semelliarite -entre os alunos cles,."--"'
ede ,Chefe ria Poliela. P,OdoViária Fe - 25- de março de 1971, resolve;
L Colégio, ,como bein ,comprovara ole
cleneler
ec.to4na -das assinfituro
Cloral de Redielênela 6--15, sediada, em
número elevado- -de coneorre.ntes, e o
Dispensar o servidor Antônio An- , dós órgãos oficiais até o dia jfi
,Oteni, juriddieão, deste .6° Pisfato de tereinesido os vencedores reabril, a fiai de evitar o ,cencelamegto
drade Bittencourt, matrícula número
-trilo Rodoviário Federal.
cebidos pelo Excelentíssimo 'Senher,
da
réaleSSa
a
partiir
daquela
data
2.128.463,
pertencente
aõ
-Quadro
do,
N"
Designar á* dervidor Pessoal' — Parte Especial, desta Au--‘
Presidente da Republica:.
-Joaquiril, Ferreira; dos,Santos,
O ra,gistro de assinatura usava, ali
'da função gratificada Simboe
considerando .ccinpetár aos jovent
CUM 1.009,146, pertencente aoQiia- tarclulae
.
la 7-P, de Chefe da .Seção Adminis-e de renovação, será telt° contra e
as responeabilicla.cles.
.dre db. Pessoal --: Parte' Permanente; trativa
emidiedr :os
apresentação do coincidi° da
do
Escritório
de
Fisealização
destinos do Brasil de -anienhá e "-peta
, desta Autarquia, pára exereer a finte.; 6=8, sediado ern %Som Despacho„
la respectiva
,c6o, gratificada. sfmbolo I0 eP, de Acl,: risclição deste '6° Distrito Rodoviário.
clesempenharern essa rnies5o ore,.
ee nn estar imbuirias de elevados pró»
Treohn da Residência:
ministrador
A
renovação
do
conteato
de
porte
'
Dutra
—
Aimoré
Federal..
popi tos integrados na esp irito dós que
-6-15, Sediada eni 'reófila Otoni, Jur;
néree deverá ser solicitada, com aio'
lhes prepararam o eaminba;
,deat .6° Distrito Rodoviário
lecedência de trinta dias do vend,
' Federal.
,
• ,
Meato, Á Delegada 'Regional da
considerando: que „no mundo com,
.6.047
Designar . o- -selei-ides, 7 9 , I:Writo llocloViárie federal
turbado de nossos dias ern. coe outroa'Rtnpiesa Éras
ileira de Correios e
Nelson Pereira da. Cruz, matraeula
países ainda lutam para -encontrar o
Telégrafos, em Brasília.
1,012422, pertencente aci. :Quadro do
PORTARIAS DE 9
MARÇO
caminho certo -a percorrer, doe
Pessoal -- Parte Permanente, 'd'esta
17E 1973
sileiros
clamas graças a Deus porquo.
Autarquial para exercer a. função are- 1
este ià foi brecado .para asseginat
ff" sirnbelo 10-F; de Achninise : O 'Chefe do 70 Distrito Rodoviário
COLÉGIO
PERRO 11"
Femilia brasileira nin c lima
tran-,
tra,dor de -'Trecho' da ResidênCia 6-15.. Federal, .üsando cia atribuição que lhe
otillidade de paz, de ordem, e deli/24!
o item XIII, do artigo 116 do
PORTARIA 16° 17, DE 10 DE
sediada em. Teófilaeatorii, jurisdição Confere
gresso-;
Regimento do DNER, aprovado pelo
lVIARÇO DE 1973
.
deSte
Didtrite Rodindário Federal., 'Decreto
n9 68.423; de 25 de março cle
considerando- 'que nu transcurso do,
N° 6,018 pesignar a servidor. 1971, resolve;
O Diretor-Oeral. do Colegio Pedro nono
aniversário .cla Revolurão de 21 Barbei-meti Meuriela de Sena, stme
do uso de ruas .atribuições
de
de 1.904 .0 onorfeee) e sela-2t9 .7.015 designas' o Engenheiro
tricula n91.012,592, ,pertencente ao
considerando que o glorioSo 1\4m/i- larmarco
induzirjoVend a"enes dente;
QUadro, do .Pessoal -e- Parte Pasma- -Operacional EVanclo Pinheiro Lopes, mune Democrático de 11: -de março Colégio, tantaOs
os -cio 1" e 2° atalis
ne»te desta 'Autarquia, para exercer Matricula número 1921, regido peia de 1964 assinala um Mero° em nossa mo os da l oaculdade
e ded
de Humanid
e e,
a função, gratificada símbolo 10-F, C.L.T., para exercer o cargo de'cosa- história para o desenvolvimento para Pedro II à, elaborac5e
d e teebelbo4
-de Achninistrador de Trecho Ide Resie 'fiança, &mini° 2,-F, de Chefe da Se- -o progresso e para a integração , na- isk0) 017;Revolução Deinómeita
ic
ção de ,Olora,s Delegadas do Serviço do -0~4
dêndia 645, Sediada em Teofilo
jilrisdição deete :69 DiStrito RodoVia- • 'Obras do 79 Distrito Rodoviário Fe.
considerando 'que 'sem pre .cleVe ser
chorai', cern graificação mensal no
rio Federal.
considerande a neceeeAria e, lá con. "
valor de Cr$ 596,00- (Seiscentos e no- desperta-cio- 'entre a juventude -o- inteautorização do Conselho de
No 6.619,
Designar .o servidor venta e sefá cruzeiros) prevista no De- resse de analisar os benefieiod pro- cedida
Curadores;
João Alberto Senna„ Matricula nu- oreto n9 '64.778 -de 3-.7,69, publicado porcionados ao Faie pela Revolução
Mero
pertencente :ao QUei.,. no Diiirio'Oficial, Tabela II, de 4-7- -de 21 de -março. de . 1964;
Resolve hiStituir, entre oS alunos—
(dra de Pessoal. -,.. Parte Especial
do 1" e 2° graus ,e enure os da Fa:cul1969-.
considerando mie unia chá formas. dado de Humanidades Pe dra 11
11, desta Atitarquia, para .exercer
179 7.016 Dispensar o Tecnologisfunção gratificada 'Símbolo. 4.0, ,F. de ta Evando Pinheiro Lopes, matricula 'de provocar base interesse Condiste em (PARUPE) . concursos sobre elaboraAdministrador de 'Trecho cla 'Regi'-- n9'2.099.04-1, integrante do Quadro de induzir os jovens à ,elaboração . de oee de trabalhos .e cartazes,o dual'
-ciência 0-15. 'sediada Mn TeófiloOtont, Pessoal -- Parte Especial -- I, de trabalhos, nós quais possam emitir as se rè<zera, pelas 'seguintes instruções .: •
•
Jurisdição deste 6" Distrito, RodoVia- Chefe da Seção de Obras Delegadas suas impressões sobre esse 1VIevinienArt. la Ficam instituidad entre Os,
rio Federal, --e Ain?.-~ butm Sho, do Serviço de ;Obras do 79 Distrito to, paria o qual muito contribuiu o Membros
do Corpo , diadente deSte AuRodoviário Federal, — MaeáiUo Drestçts- procedimento -decisivo ,e patriÓtico do tamma como
contribuiçao. do Colégio , " nossos gloriosas Forças Armadas, -que
PORTARIAS DE 16 DE FEVEREIRO Peixoto.
Podre.
II
,no
tranacurso do sicilio...,eni,•
tão bem enearnarani" o, sentimento da
'DE 1973
. ':•:•
vers.,ário
da
Revolução
de 1964 duas
Nação.;
Modalidades de 'Concursos: . . -- ,
Chefe do'Sexto Distrito Rode,- 8° 'Pi g teito Rodoviário federal
--, ..
considerando
que,
cem
Muita
previário Federal, no uso das atribuicões
A)
—
redaçãod
e
Mn
trabalho;
cisão,
acentuou
o
preclaro
Conian
-que lhe confere o item VIII da ortiga. PORTARIA N9 8.648, DE 27 DE
dente do 1 Exército , e ex-eiunO
•'
— elaboração: de cartaS.
-1,10. do- Regimento do DNER,. a.proFEVEREIRO' IDE 4971
Colégio Pedro
General
-fixérve de pelo Decreto ri° 68.423; -de 25,3'
•'
Art.
2°
Na
Modalidade
-A
Aèedação.
Cita
Sylvió
Couto
Coelhoda
Frota,
ele 1971,, resolve:Q Chefe do 89 Distrito Rocieviario em' carta de 1: cle março .corrente
de um trabalho). poderão,'concorrer
Federal,
usando
da
atribuição
que
lhe
alunos
.de,
I*
-e
2°'
galos
e
da-,
EWA.,
N" 6,050 — 1 — Dispensar o En- confere o Item VIII, do artigo. -P16 do ' rigida ao biretoreGeral deste Colégio,
de' Humanidades 'Pedro Hacid
genheira contratado regido nela CET, Regimento
D.N.E.R. aprovado . quando . escreveu: "Deixando- à inte- dado
Loja DáriO, ,de 'Sonsa, matricela núe • pelo Decretodo
ligente percepção dos jovens -as con- quais competira redigir um trabalho,
n
°
-68.4234
'
de
25
de--marriiero -63,527, da; função gratificada.
clusões sobre os beneficios decorren- sobre uni. tema dentre dois submeti,tes da inernorável decisão do Povo dos à. consideração dos alunos de c.a...
'slinbolo Aesistente clO ESCrie ço- de 1971, resolve:
tório, d.e Fiscalizocão 4-2, sediado na; Desi,gdar o Patrulheiro Joel Lopos Brasileiro, temos a certeza de que -o da nivel de ensino;
s. jurisliclo Rezende, matrícula n9 2.091.860, per- sentimento de justiça e o 'amor à Pácidede de Patos de Mina
1 ___, Vacuidade cie Hurnaniceldes.,
-deste 60'. Distrito Rodoviário Federal, .temente ao Quadro cie Pessoal -- Par- trio, trio presentes rios espíritos bem
c) "A Revolução de 121, e a ill-í
de conforreViede com o clispõ ,to ne te Especial I desta autarquia, para, formados, - respondei-tio de forma pope.creto
64,718, de - 3 de julho de exercerg. txtição de .StibatitUte cio SRIVa, 119 reconhecimento -a tantos e tegração nacional",. ou

MINISTÉRIO DA EDUCA. Â0
'E 'CULTURA

DE

..

.

OPIOAL, (SeOáo

Parte H)

PIM. cie 1 g73 t043
•
sença de antoridades, •ocasi5..o em
• que serao expostos -os cartazes classificados.
Rio de Janeiro; 10 de março de
1073, 234 0 da criação- -do .
São .doactulin, 135° da .conVersão em.
-Colégio Pedro I-I e 7° da transforma, pão em Autar'quia. - Vaitaicle, LonVres .da iVdOrea, Diretor-Geral.
•

.Art. 1, 6' A Comissáó jUlga•clora ,ch
Revoluç5o e educaffle na- ,devendo nele ser tocalilada a :Revoe
luçao de 1964, pelo menos num dos 'ambas as .moclalidades A e será
presidida por um Professor "Titula.t
2 9 ;grau (SecleS.,dos: Et:teraittos seguintes ,aspeetos;.
do setor 'de Ciências Sociais, desigéc): Ecltitia-çáa.;:
-do GuAdalupe •.# Ésernardo de
nado
pelo Diretor-Geral e integrada
Desenvolvimento;•
aScorice1de)1
: pelos seguintes Membros, tainbélocie.e) Comunicações;,
a): "A RevOluçÃo -e o .desenVolvimeneignados pelo Diretor-Geral:
,Carripanha cones: os 'tóxicos;
bo 00, Fraelri , •ou,.
e). Amazônia;
• a) um professor titular de língua;
,bY "A Revolução e ú analfabetiafl• DeSpOrt,O$;":-0): um professor 'titular de desenho:.
0 IlabitaçAa;
• -e) ti d
o professor cie ,ensino seeundaP"(sh .
1°- grau' (Sego. Norte !Sul e
id 1?•átrobrás.; .
rieí
AP1Itida)::
11)' TraiispOrtes.
cl) . um oficial do Exérálto;
•UNIVERSIME 'FEDERAL
àb AOS , autoreS..doS cinco molho,4)- •"A RevOluglio 'e- a Amaz,5--,
ci rtin Oficial da Marinha;
.CO-RA.
-cartazes
serito
,concedidos
Os
Se•rés
•
•
I)
11111
,
,ofipial
chi/Aeronáutica,
0'; ou:,
guintes prNtioe,. ein dinheiro 1chee
Art. 80 CoMpete 3. Comissáo Jul- • • PORTARIA N0-66; DE. 29 DE,
.Revolução •e a Eaucaçáo
.?O'
clice-morninal-- .00ritra -o- Banca ,cio 13ra-- gadora,:
lea!':
•• •
•
PEV:EREIRO DE ms
tu £iA..li•
a) Separar os trabalhoS referentes
Aos autores dos cinco
,(três
Mil
cru1°
Prêmio:
3..000.;00
O 'Reitor da 'Universidade Federal
à
•eacia
modalidade
do
•Conenrso
tki.g 'tfahalhot, 'dentre os -camlitlatoscie Ceará, no -uso de suas atribuições
A e Bí
: fflatridulados rie Faculdade de 1•111,,, Zeirosk
estatutárias, tendo em; vista
O'041 dades -.serão concedidos os se- . 2° Prernie:: 2,500,02 •(dois 0111 .e• • b) Dentro os trabalhos da modirli, legais econsta
• do Processo número
cruzeiros);
ciada A, separar :os envelopes deecor- 0 'que
• Intes, prèinios -em :dinheiro ,(cheque' dtiinlientoS
14.595-72
-- Reitoria, resolve:
.3°
Prêmio:
2.900,00(dois
MIT
crudo
com
o
nível
de
ensino
-do
candina! contra
o
Barieó
da
Brasil
•,
.. •
zeiroS),;
dato;
• A,,),„ •
Aposentar, -de aeordo ecuiroS artigos
Prêmio , '1.800,00 (hum n'111 e
o) Separar. após -à necessária exa- 176, licor 1H e 178, itnx III. da Lei
3..000;00. (três
Érêlniei
oitoéen os. .cruzelrosi ;
me, •Os tnhalkos .dos :candidatos de n9 1,711, de 28-10-52, Sigisnando _Sor• 56' Prêmio:, 1.500,00 (hum mil
cada modalidade, que sè encontra:1n gi'es da Silva, Feitor, nlVel 5, do -Quae -V. Prêmio.: Cr$ 2.500400 :(4•01S
quinhentos einizeiMi)í
era condiçõeS do merecer ,classifica- dro 'Cinco de, Pessoal desta Universi• -ftiiinhentOS cruzeiros)
f 3° Aplica-se a está modalidade. gão;
dade, lotado na Escola cie Agronomia
3' prêniial Crt .2.000,00' *eis Mil do• f'Concurso
10
-e
O dispoáto nos 51
d) classificar os cinco melhorestra- - 'Prof. Wçater tio Morria Ça-mtíctio,.
*madres):
4'
do
artigo
36;
balhoS
da
modalidade
A
'eni
Cada
niprêrt¡Lo.. : Grt.. 1,800;00 (hum mil
Reitor,
Art.. 5" Os 'trabalhos 'de ambos as vel de ensino, .e indicar, para ,efeito
0: .eitoçiêntot eruseires51.
de
publicação,
oS
demais
-que
logramodalidades
-cle
•Conciirso
devera
ser
Prênilai .Cr* 1.30.000 (hum- mil
IINIVERSMADE FEDERAL
entregues na 'Sedretaria de cada 'Mal, ram classificactie;
0, .quiribentos ,ortizelgei •
•
a UM- • c) classifiear .ias cinco melhores
DA PARAISA
2".. Aos .auteresdes cinco ifieLlaó. dade,,Seçtia ou. da Vacuidade;
designude .pela 'respectivo -cartazes P, para efeito 4e publicação,
trabalhoe dentre os candidatos .cionárioeit1
PORTARIA
DE, •9 DE MARÇO
'indicar
os
domais,
-que
lograrem
elasVice-Diretor
para
esse
tnatrifoilladOs l'1 0, "25` grgl. serâo ,conee- Diretor
.
DE 073
•
•
firo, até 'fis 11 horas do dia 15 cie cif
idoSbasegiiintes ptênllog ein
Art. 00 Todaa as •ee:Is f- ies de ConO .Reitor da Universidade Federal.
,e,ontre, -e Fálico maio de 1913.
Parágrafo Maleb, Os trabalhos Cie cum serão tomadas por Maioria de dá •araiba, no uso- oe suas atribui.• • • • '
.` 1° Prêmio: Cr$ Amua' .(dois itit e arribas as Modalidades, podem ser vetos dos que a integram e, TM .caso eios legais, resolve:
.elaborados
em 'grupos de alunos, e, de empate, decidirá o Presidente pelo
;:t]WrIllerd:OS' 0.1.1gdirOà):;,N 9 98-Exonerar ex.-officio, ria-Prgrnia: :Cr$ 2,0.00í00 -(dOis. mil n‘este ,caso, a respectivp prêmio será Noto de preferência.
acorria- com a artigo . WS, ineago..11,
distribuído,- era partes iguais;pelos
Art.. 10, O julga- acato deverá estar rica •"a",. dá Lei n9 1,711, de 23 ,ein
-#USe1roS)*:1
[ 8° Prêmio: Cr$ 1.500,,00 „(bum.mil antores i .
concluído até 31 de maio, salvo se -o outubro de . 1902, .Carlos Borr'eto
.',1tac.1::ntO5.:OrtizeiroS)
Art, 60 O mesmo aluno pode. cán- número avultado de concOrrootes
Earado; .do cargo em cornissao do Dl,
.da comissão maior prato.
4" Prêmio: Cr$: 1.50,0,00 anim Mil correr As duas Modalidades cio Oenvetor do colégio, Agricola ciO Catolé Art. 11- A .entroin dos prêmios . se- cio Rocha, Símbolo .0-O, do Quadro
óriikáditodk
Curso:. - A (reciaçáo de uni trabai; 5° .'.P•rênilei ',Cr$ 1.00(400 (1-itun mil lho) e B' (Confec.çfío :de um cartaz) rá feita em sesseía pública, na pre- •ijnico de Pessoal Pagto Peri:flanco,
.(.:0rtizeires),
to - desta Universidade. Vigorando oAOS •.autoree eles, ,olpeo malhe.,1.
presente ah ou partir dal.° de duarQ.;
- trabalhos .dentre -os : .candidatos
elo corrente
ffiatriptiladou rio 1° grau Sorno •coneee
'
PORTARIAS DE 1-O DE MARÇO
tdos 054 Segnintes 'prêmios .m1:1, dLDE 1273
'beiro (thernie nominal • contra Q
euro do Brasil
O Reitor .da Universiclaxle Fedo-M. 1•°' ,ÉrSmtat .-qrs, -'2.•090¡00 -dois Mil
ela Para4ba. no ase -cias atfrboaçou,
que lhe confere a Istr re", do art. 20,
Or'arnio:
Cr$
1.400,00
(huni
io
Estatuo aprovado pelo Reereto uu•-•
• 3°:
tirete 85..404,,de 21 de outubro d'e
•••••. oi toe,eitteS -cruzeiros): .
1959 e, tenda em- vista, o que consca
- 30 PWrildi ,Or$ '1..500;00 (hum mil
o
do- Protissso ir? 74,807-72, resolvo,
otririhentos: ,eruzeiroS)1
' 4° •'Prêrnio: Crê .t.dpóma (Má
.10 115 -- Nomear, de acordo einn os
artigos 15- -da Lei- 09 5-.5390 de. 27 de - •
DE ;::7-6-1972
N o 57g7
'59' Prêmio: Crt 500,00 (cidinlientos.
novembro de 1968; -e 30 do Decreto-lel
,
nv 485, de 11 -de fevereiro de /900,
-:. Art. 50 -Os tifalialhos- ge. que se te- .
Professor Assistente IVIáreaa kiartmes
artigo anterior devénO ser dade Aritulo, da Faculdade de Meditel .na, •
DIVULGAÇA0 1\1° 1.20'3
-esuaçO dois ,com •ex.para -exercer -o cargo do Professor A&.
IerisãO de ma mínimo . ,tro:atra e na
:unto, Código
:Quadro
:#115.1Cbto dez- nãgInet,
co ele pessoal
Parte Per manente '-1° (":is ,autores nka poderão ,aesi,,
desta Univ.ers1dade
p,12EçO:, er$
•
trabalhos Sob pena de sererr•
1\1•.°
Namear,• do acordo - com-'
.;descra sãificatioa;
os artigos 15, da Lei n!? 15h35, de
Num -envelope forneCido pela .
de novembro- -de- 1908, e 2. 6Deere, ,
;fleoretaria.--da colégio será colocada
• A VENDA
to-Ici S 485; de 11 -de fe,vereiro de
• .oiba de papel, na qual o Próprio
1969, .0Q1,1fida. PÇ04:0, Martins,- para,
i.3andideo• escreverá o nome;
.,:xercer o ,Cargo de• Professe!' Assisten.
'envelope- deve ser -fecha:te,
Código- EG-508., .elo .0ticiciro 13.nico. Gtt afiabars
ria vista -do -átindidatá pelo funele Pese b- al. -- Pano Permanente
Cionarie .encarregado do concurso, o
desta UniVersidade, .corri 1.011,?.ão n;it.
.qual provideneierk:, 4 -ccilocaelia do.
-Faculdade -de IVis,clicina, - :trabalhe e desse :envelope noutro
•
Sedlo `ác Vendas: Avenida Rodrigne g Ah,' " 1'
NO 1,17: - Nomear; de acordo . com
• •
Itcialor;
-artigos is; dg Lei n0 5.,1539, .cie 37 -c:Q
'§ • 40 .Na. parte externa de ainbes os
rioVembro de 1068, e 20 ,do 15eoreto,iel'
• Agé,nefa i min tèr10 'da Fazenda
envelopes deve ser lega int:lie:AO:o do
519 460, de li dc fevereira'cle 1939; ,
niVel de ensino.(1,°:•, 2° gtian, 'ou zupe-Ednaida Aarão.. :GOnçalves• rio Lima,
tio" qlle esteia cursando a reandtpara exercer o cargo de Professor. As.:
Paládo •da justiça, 3Q pavivaen34
nda
sittente, -Código 1:301-5'03, de -Quadro
S'a•e . 311
Art.. C= Na modalidade B a• -que se
Coretcler D
griico-.de Pessoal.Permanen-refere o- art: 1° ,(elaberadaó: de, um -te -- desta Universidade, •-com lotaçãe
na Faórildade. -de Medicina.
.cartaz), podem :concorrer indistintaNO na
Ateild*-*# # pedidos pelo Serviçç de Reçeubelce Postal
Nomear, de :acordo coca
Mente- alunos Matrioulaciot em que!quer pl;Vel, de ensino,. -desde que se
os artigos 15, dá Lei-:n0 - 15.3lp, 'cre 27
. encontrem matrleulacto§ nO , Colégio
rio novembro fie 1968,-. e 2.6- der Pecreto=
-Lei '11 9 - 466, de 14; cle fevereiro dè 1005.
Pedro II (Facilidade de RU/punida,
EM Bms'ilhit
411am-iria. • da 1-Uni ele Meara, para.
4es, • cede • eu secKss: dos 'Externatos
e-xercer o cargo cio PrOfeSs/ar Assisten
Frei' da '(luaclahipe e • Bernardo de
te, Código- 95C5-93.,_ do, Qriatird.
-Vaseorieclos),
• Na sede do 0,1, N.
Pa-mkte, P.ãtla-goexitfi,
de Pop,1
5 1° ,mitai Modalidade do concurso:
,clesta Universidade, COY.o. lotaçãe- na
Isatisiste na .als4-ioraç6o. de um cartaz •
ffitraborUi.
Faculdade .de meciicina.
_ em c5reS ou openas preto
'brancaCugha •bre:ga,
Carneiro
. 'cora a din.:ens.:ao de 0,80 m x 1150 :- m,
., ,b)

' na

pp oi 4 Sextà .,..reír a 6
OSPARTWOES
' 1).OBLICAS
•
O rYcOrWianielito . Itapreasa

D./ÁRie '0.71CIAL (Se0"to . I —.Parte.I4

41MSTÊF21(:) . i l)0 "TIRA Li3ALHO
.PREVnDÊN-C,>A S : Q. C1AL-

Abril d? 1973
•
Lista, número 25:004, lotação 11-000;
João Antonio Vieira, p 9- 37..884, lota,
ção. 11-800; Emolidos Pereira ,cra
Cunha, ntunero , 37, .871, lotaçao

Anezia Barros Gannar"es
numero 37.251, lotação 11-056; Alho.
n," 13.706, Auxiliar de Enferma- como o pronunciamento
da Divisii o Araujo de Almeida Campos, numero
•
'blicas em geral :que deverão Previ' eula
g.,sin, nível 15; o.' 2.102, cie 23.3,13 — .Médica, cie Atsktencia ao Pessoal, a 31:875, lotação 11A00; ly.farlei Sacha,
denciar à reforma das asslnaturas Apteenta, , compulsoriamente, a contar ,presenteePortaria,
que concedeu , apo 'do Marques, .numero 37,933,, lotaçáo
dos o'r,ciilos oficiais até o (lia 30 de de 1.1.73, Augusto Alviin cia Sitia, sentadoria ao servidor JoSé Certos Pe 14:000; Mariusa Morena Lima do Ra,
cibri1 a fim de evitar a cancelamento
inatr. n;" 22.782, Médico, nivel 21; nu- relva cia Cunha, inatr. 12:956, Me -, go Sarros, numero 27.309, •otaçao
Mero 2.103, de 23 . ,3•.13 — Concede dica nivel 22, fica apostilada no zen 15,006; Joal Correia dos Santos, na.
dci remega a, partir daquela data.
aposentadoria,
por invalidez, a Ado,ir •lido de que o referido beneficio passe mero . 27.967, lotação 10-031; Vara
0 -registro Cie assinatura 13()Va, OU
de Souza Carvalho; mata, n." 36.024,. a ter fundamento no artigo 101, inciso Campos Ribeira, numero 38..142, lota.1
de reito g,, açieo, :será feita .contra . a
AtenUenbe„ nível 9.
I, .combinado com a artigo 102, irxdso cão 17-000; 'Wilson Bpsquilna Ramos,
;ooi.e.:seato05.o Ao ça i peliho da clesPe-•
da ConstituiÇão .do
numero 38.145, lotação. 17-200.; Maria.
Sa• reepeetiva„
Deterntinaçõe.S de Serviço
José Silva de Melo.; •numero 37,121,
lotação
1:7,090; Nina, Joana Dullius,,
Determinações
de
Serviço
•egóvação do contrato . cie porte ;: SUPRROZTENDENCIA RE.GIONAL
numera 38.03/, 'lotação 19-000-;. Mo.
aél.W) .- deverá ser .soliditatia, com art .; •
NO) :GEARA
r:Joo-RDwn.:ó. , DE, PESSOAL,
- lesto C'. Duarte, Munero 38,0170,.
tecectOn cin d Mofa dias do venci,.
DA SItiff,
lotação 19.:000 .; Olohthia 1Viathilde Pl.
N. 4.455 . de 10,3.73 — DiSpensa, a •
.anen o, a Delegacia 'egiónal: cri •pedido,
nheiro Gosta, 'Manar° 38,081, lotaçãodontar
,
a
de
8.2.73,
Edmar
N.°
241765
de
19.2,73
—
Designa
- IImpresa . :Orasileira cíci Correlos e
Teine-irit Vieira, rnatr. 11, 0 875,651 .. •dia Moreira Pfeilstither„ matricula 19-025; Edgar Truppel- número 28,1:51,,
Teléoralos, em, Èrasilia..
(t.-110):, da furiÇao gratificada do Che- 53,..957„, para operar . direta, obrigatorig lotação 20.1000; Maria Ivanete Veto.
fe da Seção de Biometria Medida (V) ó habitualmente Com Raios X ou rasto Jorge, número 28.156, lotação
símbolo 5-IP , Com atribuições, de Cheid, substâncias radioativas, e esclarece 21-04,1; Maria á.,inneiro. Quimarãoa,
28.239 lotação 21,09c4 pp,C.
do Ambulatório n.° ida ,CoordenaçãO q,ue o pagamento da gratificação adi- .M.unero
:1N$TITU1 O: VAGI:O:NAL:
\19 5.624, de 23.2 , 73
Altera pp
de Assistência Medida.
crional. de 40% . (quarenta por cento) raSP
DE' PRÈVraevnetik -SOCIAL
. ,67 a data de vigépcia dp .,,asea:de que trata a Lei* ri.° 1:234 .,50, fica sp3J-9
para
o
carga
,cle
ESeriturail
l <)
jacRoNAL conclieionado . àprovação da presente 'Quadro de Pessoal
Roláçáo trNiPs 11 9 ' 59de 1.973 SUPERINTE,NDENCIA
cio -ex,IAPC,
.designação pelo Serviço Nacional de
EM PERf-TAMEITCO.
51 iscaliZaçãO tio Medicina e Farmácia, que trata a PTO .SP4,.46249,:pirb114
PORTA:R/AS •
cada no BS-DS 99-72,. referente :aos
N.° 0.695, de 21.2.73, Dispensa, a
pedido, a contar de 1.9.72; Gilson. Ga- • SUPERINTENDENCIA. •EGlIONAL seguintes iuc'ici'auániosi Nelby cie Ho.
DEPARTAMENTO . DE PESSOAL
landa
Cavalcant, n.° 24.735, 'lotação
lindo Cairipos, maior. n. o 11.484, da
•DA DIREÇÃO SUPERIOR'
EM S40- PAULO
01-000,; Sara Miguelnúmero
função gratificada de &SUS= TéCRI'IV .1.890, de '27.2.73: 'Concede .0O 3. (SI)„ símbolo 5.E., com atribuições
R° 12,632, .da 15 . 4. fP3 — Designa 33-100, lotação 04-000; Raimundo . An.
•aposentadoria, pbx tempo de serViço, a de Assessor dó PONRERAL; numero Odilon aos ns-is Picho,
tenor
Melo,
nüttero
41.512,
lotação'
Ing: 45,705, 034000:; Jose !
Waidorniró Borges da Concoição; ma- 6.697,„cle, 21.3.72 — Designa Éldailda para exercer a iunção gratificada
Irapuã Sales, inunera
de
trícula • n.' 50..-206 (ex-combuterite).„ Cordeiro cle Vasconcelos, mata,. nume- 'Enearregdo . de Setor de Acidentes do 47.059, lotação . 054120.; Jurapy .Silva,
AuXiliar de Portaria, nível 7; n.°1.591, re 45.116, para exercer a função grad.. Trabalho .. (), símbolo 11.E„ na Agõrr, nurneM 63,434, lotação 00;000; Dulce.
dá Rrt, .3 :73 -- , Contecie aposentadoria, ficado, de Assessor Técnico (SI), sim- ..cia de Itatiba,
ficando consequente- Moreira Barroso, numero 41.508; lo.'
por invalidez, a Ferdinando da Fon- bolo 5-E, com atribuições cie Secreta- mente, dispensado
da função gratifi- tação .08,000.; Nadyr' Coelho, nurnerd
'Sopa, inata. n.° 27.840; Eletricista Ins.; ria do Coordenador cie Serviços Gerais cada de Informante-Ilabilitador
38.428, lotação 05-000; Potronio.'Car-i .
n," 1.1592,„ de 27.3.73 e cio Patrimônio,.
talactar,
valho, número 33.248, lotação 06.:000;
símbolo . 12-F; ia," 12.933; de 16,3,73
cede-appentactoria, por invaDesigna Gioe.onda Segatto, matricula Nadir Alyea Barbõsa, numero 33.263;
lidez, a WaidOmiro Rodrigues de Olin." 806,277 (MV, torra exercer a fun- lotação 05500;. Leda Therezirina ,S4
veira, mak.
12,633; Artífice de Ma- Relárião INPS 11
ção
gratificada de Infortuante-Eabi. mões de Araujo, número 80.092, , 104
9
60,
de
1973
. initenção, niVel 0; n." 1.593, de 27 de
litador simbolo 12-F;. Agencia ta0:0 06,000:;. Maria da Gleria
n-iarço de -1973 = Desligaoa pedido,
em Itatiba; ri" 12,97.4, da 20 - .3,73 — chetti Costa; Minaero 41.247, lotagãq„.
POIZTA.RIAS
• ,Walinir Saassupa Fe l tOsa, Mata, nuExonera, .a podido, a contar de 1.2.12 tr1,.. 000; Terezinha Mendes, ntupero
- Mero "70,652, Eserevente-Datilogralo,
Matricula O," 72,229, 26,552„. lotação 11-002; air o s Ademar,
COORDENAÇÃO DE PESSOAL
nível 1, em caráter definitivo, do vindo , cargo erp. 'comissão ,cle Chefe cio de Lima, numero 41,814, lotação
DA SÉGB
culo com a Instituto Nacional de Pre.
José . Alvea• Loto, nuitero
Serviço -de Perícias Médicas (1), silo- 11-002;
ividencia Social, cessando, eco censeN," 2..768, de 22.3,73 — Concede bolo . 6-C, com atribuições de Assessor 0.85,4 lotação 11.;000; Waldir Matai..
Agencia; a contar de 1.4.72, os efeitos aposentadoria, por tempo de serviço, 'Chefe
'
c
ano
Telles,
numero 42.128, lotaçãoda Asse'Tsorta de Perícias Médi• da Portaria. n." 2i.252, de 1,12:64,
a Maria José 1Vloussi„ mato', n.° 46.548, cas, na Coordennção de 'Seguros So- 11-020; Olga Andrade goutraS,
o. aposentou, em face do Telefonista,
nível '7; 0, 0 .2.709, de 22 ciais:
mero 4'1.392, lotação 11-000.; pijiN
.que consta -do Processo- n," 2.243;029 do março de 1973 --- Exonera,
:Freitas de Lima,. -numero 40:910, lo.
a Pedida,
de 1973; n," 1504, de 27-2-13 —
toção 11,000; Carlos dos Heis; nume.
contar de 3.1.72, Alberto Pacheco • COORDENACÃO DE PESSOAL
. nora, a peclido ---- Raiana Maciel Pe- aRibeiro,
mat;
30,295,
Datilógrafo,
nico
41.093, lotação 11-062; ne lois a Re
DA SRSR •
reira, mata. n." 12.230, Escrituraria vel 9.
m'finero $7',091, lotaçao.-zendGLil
, nível 10-S; 'n.° 1..593, da 27,3.73 —
• NI" 2,718, de 12,3.72 . — Desliga, a 11-000; Nice taPona, .Carcioso, nu. .
Tórna saco efeito a . P-r-SPL, 1,501, de • ,COORDENAO . DE PESSOAL
pedido, do 'Quadro de Pessoal do .... Meró 40.698). lotação 11-602; Antonio.
' /240,-,72; publicada nó SSL/DS 210;
INPS, a servidora Maria Lyclia da Alves Morena de Souza, numero,
liA SRMG
_de 1.11.72, Olie concedeu aposentadoSilva Camargo, mat. 14.116, em face 42.113, lotação 11-000; Mozart Franria a Haroldo Gomos Loques, matai•de sua a p osentadoria como segurada cisco Pereira, numero 1.35,198, lotação,
N." 096, de 19.3.73 — Conceda
um nu,mse!o- 19,5510— :Escriturário — contadoria, por invalidez, a Miga Lei. da previdência social, daelarando ia- 14-000; Maria do Rosaria RibeirO
Nivel 10-B;
te Praça mak. n. 0 2.165, Téenipà de go, em consequência,. o cargo de Ofi. teia, márnero 35,191, lotação P4.,020;..
„.
Adininiskaçã,o, nível 21-k; n" • 697„ de 'dai de Administração. nivel 14, de que •1ViuryIlo José Salgado da Silva, nó..
COORDENAÇÃO DE PESSOAL
19.3.72 — Exonera, -a pedido :a ec -atar era detentora; o.' 2.734, de 19,2,72 — • mero 36...490, lotação 15;002; Maria
• DA SRSP"
de 3.6.71, Jorge Marques, Mak. nú- Desliga,, a pedido, do Quadro de Pe.s, Lucia Sobral pessoa, número 37.482;
mero 18,515, Escrevente Datilognio, soai do 1NPS., a s ervidora ÉaYdêo 'lotação 15-000; Ivanilcla de Oliveira.
. 2.094, .do 21.2.72 — Aposenta, nível
n." 698 do 19,2.73 — ;puni& •Lacerda Vasconcellos de Oliveira, ma- Tavares, número .317.419, lotaÇãO
-cOmpulseriaments, a contar de 7.1,73, ra„ a V;
a contar' de 20.9.72, tricula n," .0.698, em face. de sua apo- 15-000; 'fauna Lopes de Morais,
. Assunta 3acob Escobar Arai:do, matri- Carlospedido,
Alberto .Serma, inatticula, nu- .sentadoria conto segluada da Previ - mero 32.085, lotação I2000,i Luiz Foi'...
cula n," - 71,915, Tesoureiro-Auxiliar de a-lera 45.631,
Escrittirá,rio, nível p).-B. dência social, declarando vage, em rena Figueiredo cie Paro, nurporo
1. , Categoria; n," 2:095, de 21.3,73.
oonsequendia , o carga de Oficial de • 4 ,1.307, lotação 11,000;' Ledy
:ÉXotiera, a peclicio, a contar de 13 .de
,
Acinlinistração, nível 16, de queora de- Costa, número 48,247, lotação 19.-000.,
COORDENAÇÃO
DE PESSO/ll,
fevereiro- de 1973. lurandyr Amorno.
tentora,.
• DA. SIZRY
Ailson -Doei° iVIeneghetti„ nitinero
lialtlaazar, Mat, n.° 56.939, Mo'clico„
48 . .249, lotação 19 , 000; José Curica •
nível 22; -ri." . 2.006, - de 21,3.72 Éxa- N.' 608, de 16.2.73 Exonera, O PeE.
de Andrade Figueira, número
mera, a pedido, Emilia 'Páscoa, Follini tildo Vasco Paiva Valia,
rne. • ihelaçU SP n9 16 ., de 1973
55,597, lotação 21 =000; Maria José
. Silva, mat. 46.010, Escre vente,' cr 7à,63
4, Escriturário,. nível 8.,
Datilószafo Mycl 7 (interipa) - , dos
jusk no Amaral, número 34,030, jo.
POETARIAS
tação 21-000; . Candicia, Perneira Silva,
termos da .61.-$ nr° SP .602.28-70; Mane.COORDENAÇÃO DE PESSOAL
numero 84.459, lotação 21-000,,,
• ro . 2,097, cie , 23.3;73 — Exonera, a pe.
SECRETARIA DE' pESSOAL
•SRSP
•
'cuido, a -contar de 11..1.73, Pauto Ei• dia_ Cosi,
numero- 40.483, , lotaçãoPTC SP N Q 5.023, de 23-3 =73 --roshi Mitsul, Matr.
21-000; José Pernan.des pelfino,
71,615, Médico, . N.° 2..091, de 20-3.13 --- Cor,mcie
ter&
para
30
,
9-67
a
data
de
vigência
nível 21 AI," 2.093 de 22.2.73 Exo- aposentadoria, por tempo de pai viço,
mero 35.,491, lotação 21-067; De-onila
nera, a pedido; a .contat tio 1.2.72„ a Jurandyr Novaes da Silva, mak:cuia • do acosso para o :cargo de Escritura- Santos de Soma, número 42,010,
Sorna Carneiro, mair...0. 0 56:212, És- 0.° 19,036, Enfermeiro, nivel 22;' til- , rio, do Quadro de Pessoal do ex- taçção 23-000-; 154arluee Butters Mes• .criturário; nivel
n.° 2.099, de '22 mero 2.092 de 20..3,73 — •Coheede TAPE, de que trata a PTO $P-5,461/72, quita, número. 42,795, lotação 23-000;
, de março de 1973 — Exonera, .a pedi- aposentadoria, por tempo de serviço,- •publicada no - ES-DO pv 99-72, tela» Neide Pontes Peixoto, numero 42,7118,
do, a contar -de 4.2.73, • Maria Luzia a José-Mein, Matricula n.° 5,183
rente abs seguintes fundo/141os; Al- lotação 23-000;. Maria cio 'Socorro Re.
,dà; costa Souzac. Mak, ri," 57,239 , ÉS- Escriturário, nível 10; o,' 2...093, .cle
berto Elia,s p." 37.100, 1Q- sendo PI, de Moio, número 42,799,, lo.
arituráriO, nível 8; II" 2.100, de 233,73 cle,março de 1073 — Aposenta, compul-, taçiio 04-020; lylartinlia, SbOz -dos
Concede - apesentadoria, por tempo soriarnente, a contar de 11:6.11,
Santos, -119 37.744, lotação 04-000; Til- ; 1;ritfi itro":"2°39;
. 0402911011:
23-000;
.
10-1\40ar2i3n
-h009 °Filiaa.
do serViçO, a Moitcyr Nogiseira Arneud. das de•Souza Gomes, matr. p,"
za Dantas Fernandes„
27.753; lo-, op , N9,5,825, do 28-3-73
Altera pa.,
• Mak n.". 48.152, Escriturário, nivel Guarda, nível 8 m o- 396, de .21.-6.02
-bago 64-0001 Etelvino Min-taro
32-2-07 a cata de vigência cio aceS-10; ri.° '2.101, de 22.8.72 Concede .Apostila
arri face da que consta dó 38.750, -lotação 07-002; Obacilia, Pe- so -para o. cargo' de Escriturário, Ido,
apóSentacioris„ por tempo de serviço, Processo n." 21-0513:756-68, e a dis- reira de Oliveira, nQ 37:911, lotação 'Quadro de Pessoal ,db . eX-Ikpi, de
a Antonio, Barbosa 4b1 Santos, matai- pesto na OD-l. n," SP-901:34-72, bem 08-000; Aldn Maria Guinlarães
que trata a PTC:: SP-5.495-72,
. INIadónal avisa lis Repartições Pé,

•

• 'SeXt0,-f.e.int "6' .

DIÁR40 ^-011:Cliki,.. :peça°
1:1')
- Abril- elU. 1. 913: • $045
•
Sa no mem -7 , lefoionte
99 2 ,36,03, lotação 23-900 - PT. SP. nu47.579, lotação 15-000 -- Rena Esoritoreçria,„ nivel I0-E; n.° 535, de 2i)/
aos -seguintes funcionários; joaciums mero 5.820, de 23 .de março de 1973—: Mero
Adip Haddad, numero 51.008, lotaçáo de mano de 1973 . Concedeoaposen,IZ..:-.)cirigues na Silva, numero 153.6:12 Altera para 30 cio setembro ele 1967 a 15-000, Ainuralice Melo Albuquer, tadOria,
por tempo de serviço, a Arletaçao 01-000;
Ter
esa bosa
Bar ,Coe. data da vigência elo acesso para o carnúmero 48.970, lotação 16.000. - mando Flores Cabral,. mat. J.L . :5.374
lha Mirilero 66. 063, lotação 03,u0te, go de Escrituraria do Quadro de Pes- -que,
Stella.
Cobrara.,
numero
44.735,
lotaEngenheiro
'nível 21-A; 'M o 536; da Diroo dos •Santr,s Barbosa; numero soal do , ex - IAPPESÉ, de -que trata a ção 17-000 - Wenceslau Pereira de
20.3,73 Concede aposentadoria,
59:94, lotação 4-000.; Miguel Nuas, .C-TO SP 5.463 cie 1072 publicada to Moraes, número- 10.7561 lotação 17-000 por
tempo de serviço, a Bruno 'Cassei,
nutnero. 02.1'56, totaçtm 05-600; Enrico ES-ES Ornem 99 de 1072, referente'
Ga.briela Mendes dê Azevedo, nu- mal, 941, Medico, nive.1 22,B.. - •
Navio '..Cavora Arruda, numero 59..1379; à funcionária Leia da CosM, Alfinitos, mero
13.980; lotação 17-000 - José
lotaçao 95,000; Maria Heleinto, Nunos número,25.-809, lotação 17-000 PT.0 Milbs de Lacerda Gama, n.° 48.260,
000RDENAÇA0- DE PESSOAL
B raide, ninnero 69..981, lotação 0,5..0110; SP número 0.82't, do 23 cie março de lotação 17‘000 Stael da Cruz .S11,,,
.Ratiniuncto Maceelci Pinto, 49 50.7u2, 1073 -- Altera, para 30 de soMnbrO de •veira, número 47.413, lotação t7'-000SteSC.
`lotação . 05-020o Maria Ciem:tos ',Lonas 1967 a data, dei vigência do acesso pa- Maria 'Ribeira, número 48.278, lotação,
Sã Benevides, numero 59.699,. lo- ra, o cargo do Escriturário, do Quadro 17-000 -- Olga Ferreira Cantinho, nuN.' 164. cio 16.3.73 - Exonere, a
tação :05=000; Clotilde Caralcanto do Pessoal do ex-IA-PETC, da que tra- mero 48.227, lotação 17-000 -contar de 2.2.73 - Izolda Terezinlia,
numero
loPaçao 09-000; ta a PTC .SP nuineoro 5.464 cio 1972, Santos Cardoso, número 48.711, lota- Sdnego Casagrande, matr. 48,116
Adma barquis Gonzalez, numero publieada no ES, Da, número 99 de ção 17-030 - Pedro Belchior, número -- Escriturária; nível 10-B,
59...676,. lotação . 95490; .Eley. Arnarid. 1972, referente .áos seguintes funcioná- 50.-68,7, lotação 17-945 Antonio Só• farra de Lou.rci5e9s; lotação
.
Castro, 119 ,(30..635 ., letaçacs. 05.008; rios; - 1V
orate&Braga 1Viazotini, numero 49.984,
COOP,DENACÃO DE PESSOAL
Hely,de -Carvalho; n9 .53.1(9; lOtaçao Cavalheiro, numero 00
lotação. 18-000 - Maria de Fatima
01-000
Ellzabeth de Morais Bezer- Coelho Criaimarães, ia.° 49.090, lotação
06.,000;. Wilina Ribeiro Peixoto; nu.
DA. SRSE ^
ra;
número
47.144,
lotação
apare) 53-.595, lOtaçeto 06,000.; Isabel
18-000 - Conceição Blazina Viarma.,
N.0
•Motta, n° 50.996, lotaçãO- 90-000; De Cena Mezabarba, numero 49.152, lo- número 2.943, lotação 10-000
Maria
95, de 14\ 3.73 - Exonera, a pe-.
rochas' Reis Pinto, n9 50.509, lotaçao tação 01-009 -- Ester Maçado, nume de Almeida Rego Vargas, n.° 34,528, elido, a contar de 15.3.73 . - Vrancisco
Ionocên-.: rotação 1:9-000
-03-901N Elba Feri-landes, ias' 6.1.1;60t ro 48,234, lotação 01-000
Tharelintia
Earcel-=
de
Andrade,
mala', n. o 35484
Auxinumero 49,161, lotação, los Ferreira, número 40.964 lotação liar de Portaria, nivel
lótação. 064100.; Almlr Francisco eia Os
0003' Freitas Mareie); numero
.011ra, Filho, n9 .0 0.821., • loto:çao. ,...... 01-000 . - Maria dose Lora numero 0-000
16,489; lotação 19-000
Maria Inez 06400; Mutila Maria ,Paieuta., nu. 50.605, Mação 01-000 - Aurind
Determinações do SOMO
Oliveira, Minere 5,770, lotação 1-0-.000
Mero- 50,,920., lotação- 06.900; leett-e iii Martins, número 12.991, lotação
04-000
Pacheco
,
É
ontes
Ruis.
Maria Dias Costa. numero 34.390,
Estia de Souza,: n9 58,763, lotaçao
,C
OORDENAÇ ! ãO pE pEsEoAL
06900; Nona do Oliveira Silva, nu, Sauri, numere 47,4.54 lotação-04-000 -, lotação 19-090 . -- Regina Miranda RiDA SR-IeN
inero'65.993, lotação -05.009;. Wancia Elita Maria -da 'Cunha, núMero 15..799; beiro, numero 30.129 lotação 194100Aliatar Farias de Medeiros, numero
,Casar Alves Pereira, 1.1 9 63.587, lota. lotação 04-000 Wilson Carneiro Rios
numero
41,537,'lotação
04-000
N.'
728,
'de.
18.324,
Mação
20-032
19.3.73 - Designa ClAla6r
Õ.ão, 3.1..9.00;;.MaAa do . .Carnio Uorrela Maria Braulina Oliveira Monteiro
no Rabeira número 48.061, lotação vis Protásio 'cie Urna, mat. n .." 30.156,
61,251, lotaçao.
de . É,: Ataydo,
.emplos W-olf, .n9 00.,,d9„, mero 47.454, lotação 01-000 - Maria 20-000 Ludgero Pires, n.° 45.391, lo- para operar 'com Raios X ou- substan- .
15,000oao
; ,J
Rozina Q11111121- Silona Miranda Soares, n," 45.914, lo- tação 20-000 -- Irani Pedro Fernancles cias radioativas na conformidade . eto
lotação 1441011.;
nv 57.9111, lotação- 14-000; L:5,gia tação 05-000-- Renato Sá . Junior, Aut. - número 48.373, lotação , 20-020 -- disposto na alínea "e" do item- 3.1 da
,
moro 51.669; lotação 05-000 - 1.-Ilida
dos Santos 'Ribeiro n.' 48.523, RS/11\IPS. 7.36, devendo o pagamen.,
•^GruclZien„ n9 50.374, iotaçãO 14,-000; Monteiro', n.o 29.972, lotação 06-000 - 1Bras
20..906 Renne Álca, nume- to da g ratificação a,clicional de que
Elza pinto: tio. Nascimento; .r.tO 51,332, Adelina, Alonso de Araujo, ri." 19.432,- ()loção
No 39,22i, lotação 21.041 -- 012.^,a 'sa- trata a Lei á.. 1..234-50 ficar condleidlotação 13-000; Esmeralda Querroz latagão 00-000 -- Maria da Concel- ber
Lopes, número 14.777, Mação ... nado à aprovação da presente clesig:de Brito, n9' 6(1.9 09, lotação -15..9UQ; (Ao Viana , Cespe, n° 21.851, lotação 21.041
- Lourival- Victor de Lima, nú- nação pelo- Serviço Nacional cie Fisca ,, •
Edite de Araujo Varias,' no 60.968, .06-000 - Geraldo .Souza de Oliveira, mero 18.658,
lotação 21-041 - Rota lização da Medicina e Farmácia,:
lotação 16-023; Carlos Maurício Cgr- in° 15.128; lotação 06-000 ---Thereza „Leal' turbina,Memero
lotação
noir& da Cunha, 60-.928, dotaçao Nascimento, n.° 44..688 lotação 06.,000." 1-000 - Elza CapOralli39:908;
numero 8.652, SUPERINTF,NDEN'CIA REGIONAL
,h
15-000; Nair Tavares de Luceria, nu- - Rosa Martina Ribeiro,
Otacão
21-000
Menezes
Mo39.610,:
NO I7,IO GRANDE 40' SI1J1 mero ' 60,631, lotação 15-Q00; Vareio- lotação 06 00 - Maria,-0 da Conceição
número .49.1 06, lotação 22-000
mm r Alves cie Oliveira, n9 156.220, -lo- Teixeira li," 34 846 lotação 06-000 , 1,- Bica de Sã Pacheco, número 47.481,'
N.° 11.132, de 26-3.78 Woráa. Sem
tação 15.900o Vencia Ferreira -ele
Rubem de Araujo Braga, 13.216, Iotagão 23-000 \Valida de Amorini efeito
*to,: n9-.56,221, lotação 16,000; i\Telcia lotação
°item '"b" da DTS n."' 10,150
46-000 - Maria -do Amparo Pires, numero 48.857, lotação 22-000. de 1972,
publicada no Diarzo
Maria R. Wanclerley VerissImo, nu. -Guimarães,
48,299 lotação 06-006
da União ti.° 236-72, e ES/DE 246-72,
mero 00,622, lotaçao- 15,.000; Antonio - Franciscon.°
Tavares,
no'
17.372,
lotaMie designou Vero, Therezinha
Novaes Ganuoto, ri 9 61,52,5, lotaço.o.. ção 00-0015- Lticy Gouveia, a' 46,517;
o 1.a9 ãio SP n 9 17, de 1973 f;:r -da, Silveira-, matr. n.° 17.430
15-000; Maritena Soares, n9 68:432, lotação 064)00 - Beatriz Santos Cruz,
t pata'
exercer
a função gratificada .de Chefe
lotação I7-026;. Maria Izaber dos San- n.° 33,278, lotação 06-000 de
PORTARIAS
do
Borriço
Social
(13),
símbolo
2-01
tas, nv 58..104, lotação -17:630;.
Valia Castro,
78lotação 06-000
42.4
tendo em vista Mie servidora não
do Soares do.; Selva, n930,202, lotacao
Neuza Melro Ramos, n." 49.141 --SECRETARIA
DE
PESSOAL
.
tornou possa dentro do prazo regula-17-427'; .Niicla de Souza 'Azamouja, lotação -00-000
Leni Lago LourençO
N9 5. 828, de 28-3-73 - Transfor- mentar,
n9 53.608, lotação 19.000j, Esmeralda Scaramello, n." 50-.361, lotação 00-,000
4:9.40,..
lotação
ma, a; pen a cle c 1einissao
• "• ap Iicor ao
:Clovis 1VIOrals.
^
:Nogueira Pano, n9 52412, lotação
19-000.; Iracema Vasconcelos Quijano, 03-000 - Alair Cardoso de Oliveira, Inspetor de preVidêncio„ rocei 22, SUrE1-1NTE1-'DENCIA REGIONAL.
Carneiró
de
Faria,
n9
3.224
lo‘.
EIVI SANTA CATARINA.
n.° 53-233; lotação 19-0 ,015; Ideia Brito n" • 42.692, lotação 67-000, --Irany dos
tado na Superintendência Regional no
cre' AZeVeC10, e -Souza, o9.50,234, io- Santos Serra Orbenso . n." 50,172, lota- Estado,
atravea
otaÇão 19-000/, Iren.e Mousquer, na- ção 08000 Jesus Rodvigues dos Portariadan oGuanabara,
N.° 3.374, de 16)3.73
Dispensa,
SP - 5225 - 71, publicada no Thomaz
.Mero 159,470; lotação-19-039; Irma Santos n,o 17.494, lotação 09-027 - JuReis. Mello,. ouvi, 854,031
BS-228,
de
1-12-71,
em
'pena
do
susr,
numero
Monticelli . de A g,u i a
(CLT),
ela
função
gratificada
dile,.
racy Pequeno, o.' '33,057, lotação
por 615 (sessenta) dias, .com fe- de Arnoulatorio,. airobolode
00,928, lotação. 10-000; Bine Eel'Ar- 11000 -.Neusa Moreira Coelho, nú- Pensão
4.5, Tia
fulcro nos artigos 202 e 2011, anibos
' I,anclulfd; nuniero 55097, lotação ..„ mero 37,023, lotação 11-023 - Maria Beta."
Agência em Criciinua..
de 28 de outubro de' 1-952..
21..Á.045 Siciriey de Oliveira Sampaio, P,anedito Magalhães,. ri.° 31,908, lotapume.r5. 57190, lotação 21-000 - Vera ção 11-000 - Clarice Maria da Reicha
VSUPERINTE?-.7.DENCIA. REGIONAL,
• Alvarenga, numero 51.412, lotação nu- - n.° 40.141» lotação 11 ..000 -- 'Neide
-ElE Sii(I-PATJL()
61., dá 1973
meio; 21-04,4 Serarim Li Ribas Sanches, n,° 17,232. Jotaçã,o RdagãO IN: PS
Ferreira, ¡Minero 52.895,. lotação nu- 11-000 - Veria de Ne Monteiro de
N." 12.944, do 16.3..73. - Din.:ema
mero- 21-000 Maria Raquel Arg0.11Q- Barros, número 40.199, lotação 11-0015
PORTARIAS
.
Nilza, Maria &meuá niat, -8(16,386
t0). número 53,138, lotação 21-000 - - Salda Feitc,sa
n." 59.757,
eet,T), da função gratiiicada de'CiieCOORDENAÇA"0 . DE :PESSOAL
Maria (Mádida, Luz de Ela, n," 53.866; lotação 11-000 Miem 1Viartins Marfe
do
. Serviço Médico (B)., simbolo
rotação --• Rosa Maria Benedi- ques, n.P 49.857; lotação 11-000 • DA SRTAM
6-F, com atribuições. de Agente Setota C., da C. Pereira; e? 57.331,, lota- Ouiemor Lourdes Fonse.ca, n.° 50,922,
ção 71,000- - Mauro. CaMa-cho; nume- lotação 11-056 Icleiztuta Alves. Pe- .N.° 699, de 20..3.73 -- Concede apo- rial do Sistema Orçamentário, na,
ro 53.473 lotação 21-000 -4. Aztárda reira, número 50.144, lotação 11-000 sentadoria, por navalidez, a Márcio .Atr'encia em Santo André, 0designando -mat. 7-1,150, Sorvente, nivel 5; Egle Maria Rira - inato. ,0 '51.504
'Teruyo, à' .57,424, lotação g-034 - - Helichia Martiniana da É. Corna, Silva,
Célia, Rezende Noleace, n° 03.011, lo- n,0 53.183, lotação 11-000 -- Alceu no' 700, cio 23.3,73 -,- floncede aposen- para exercer a Mesma, funçãO, com
por invalidez, a TalIas Ferrei- atribuições do Chefe elo Posto de Asta'ç.ão 21-035 - Iracema; Tramonte, Therezio Somfati, fl.", 20,036, lotação taelori.,
ra Lope.s, mata, 65.375, Teàourelro- l; is tencio,' Mádica.
11.0 53,231, lotação 71-043 -- Ruth
11,000 - Emanuel Martins,. n.° 17.383, Auxiliar
de I," Categoria; n," '701, de'
roira Brandão, n," 59'351, lotação nu- lotação -- 14-000. Doira Bittencoiirt:
Conea.de aposentadoria, por SUP'ERINTENDENCIA REGIONAL
Mero 21-037 - Vara Lucia Marques, Lowin, ai.° 48.905; lotação 14-000 -.
Brant Aleino 59,843, rotação 21-024 - Reaervin- Maria de Laureies Sampaio Canejo, tempo de serviço; 11-ar
NO DISTR1TG FEDERAL.
doolavênciddcsá Santos,,n.° 59.331, lo- o." 47.765, lotação 15-000 - Antonio eco, mat. n, 0 24.324, Meclico,..niver 22-B„
tação 21-027 - Antonio; ,Gomes Ga, Genetalves Ribeiro; n." 1.600. lotação
N.'
3.086,
de, 71.3.73
;Dispensa , a"'
COORDENAÇÃO DE PESSOAI
manei, n." 50.219, lotação 21-000 -- 15-000 -- Maria ele Lourdes Torres
contar de 21.3.73, pá seguinte% serviDA STIPA
Ivone Conceição . de 'Oliveira, numero ' Carneiro, n," 46,549, lotação 15-009 -dores, em virtode de designação para.
66321, lotação '21-000
Eulina dos -Trace:ma :Carvalho Oliveira, numero N.° 163, de 20.3,73 - Exonera, a responderem por outras funções:'
. 'Santas Freitas, ma 00.907 , lotação nu- 30,341, lotação 15-900 -e- Maria Leimor pedido,
a -contar de 21.2.73, Ana Er- Daltrci da Silva Miranda, matio
mero 21-,041 - Regina TOZzo^:Carva- cle
Antonino„ o 30:331 lota- mita dos Bantos Carvalha mat.
mero 5.677 - Chefe Ao Serviço de Adli oiro, n° 55.095, lotação 21-900 - ção 15 ,-000
Assis ,cla
rob:litstração Geral (E), ahnbolo
Maria ,Torse Duas -Se/0,7.'011er,, numero nuinerõ 37,658, rotação 15-000 -..- Mi- mero 59.123, Escriturária, ntm.
Hamilton Antonio. de -Oliveira, Matri. '51.201, lotação 21-000
jurandir RO- rra Brandão de. Mole; ri,' 47.406, lotacula ri." 56,386, Mele de Seção cie CoCOORDENAÇA0 DE rEssoAk.,
nuttatto,
55O995, lotação 21:930 - ção 15,000
Solais, Malta de Araujo.
raufficações (B) . , sirnbolo 0-F; Maria
'3M ieRES
José lienio Clargt.ú' BasMs, n.° .59%239; -- número . 47,419, lotação 15-000
-do Socorro Resende Neves de Melo,
ldtaeão 23. ,4100
Francisca ,Suaimi Paulo Gilberto Nobre de Lacerda,
N.° 534 , de 26.8.13 - Exonera, a int. no 42.799 .- Encarregado cima TorOliveira Saraiva, 1.1,9 59010,
'mero 47.770, lotação 15-000 -- Maria. pedido, a coletar ele 1.0,73, In.o2
M.a cl Frequência e Pagamento . (C) n
2490.00,'
Mela- :Souza
numero das DCiÉeS Ma
-bretrat Mastroberti, mat. ia,' 20,370 -H N`Aribole
. ginbo
. - c/e Barros
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-CIO "1973'

impressosforne,cidas Moura •Davalcanti, doravante denomiSUPERINTENDÊNCIA 1nIQ ESTADO, fiSCalização-,
• 'INSTITUTG DE PREVIDÊN:GIA
pela Superintendêpe-ia Nacional da A- nada INCRA, ein virtude da. ,Oonvê?-.
DA -,GUANADAEA.
-bastecimento -(SENAB)..
nio firniado em 17 de novembro de
. E . ASSISTÊNCIA `t,
-entre O IVIIMStéria, o Gaverno
-ONDEM INTERN-A DF, SERVIÇO69) As autuações -Juradas Pelos: -A- 1972;
' JAS SËRVIDGRES DG ESTADO N9 46, DE 28 -DE MARÇO DD 1973 gentes
do Estado -do Rio Grande -do Sul) -0
-de Fiscadzaçáo do Datado de Instituto
de Ciências
0 :Superintendente Local do IPASE , Santa Catarina. serão . prOcessadas e Ap-,ricolas,.Intetainericana
- DR.g.án/rAmRNT'a da OEA, e -o Banco Regiono Estado da Guanabara, usando das julgadas na Delegacia -dá SUNAB no nal
Dá ADMINISTRAÇÃO-GERAL.
Desenvolvimento ----Extremo
atribuições que lhe confere as Instru- listado -de Santa Ca tarip, pelo- pespeo, Sul,de-acordaram em firmar uni Con:tivo Delegdo, e ia reclusos serão deci‘,
ções 28-68 e 40-j71, resolVe:
- 54, de 197$
a
gão
lig
'
Rélvênio
com
os Objetivos constantes das
,
.
Designar' Waldir Baptista Pifittr, Es, slides polo superintendente da SUNAB- cláusulas seguintes:
'ORDEM DE, :SERVIÇO, NQ DAG-26' -Mit-tu:Ari° Nivel :8, Matricula
7." A arrecadação provienente das
. DE 20 DE MARÇO DE 1.073,
2-.035.749, para substituir o Enoarre-i multas originarias cita -autuações laClditsula prinieira — 'Em virtude
g,atio da Trinta -de Preparo e Carde-do disposto na Cláusula Terceira, le,
V Diretor -Substituto do ~arta- raleia (PD0p) da Seção Local de' Vradas Pelos Agentes ae Piscalliaçao Ira "a",, doConvênio acima aludido
n -da-latim se consEstada -d e Sata
tien to -.de _Administração:C erai i, no uso Aprtracã.° tio- Diferenças (PLC); desta do
ará à aprovação da
li-sidra -em receita a ser distribuída en- o INCRA indic
de -suas attibuiçõeS resolve:
-Superintendência, nos seus in,pecil- tre a SUMAS e -o Estada de Santa da Esmo.. .S'r. Ministro -da- Agricultura
alentos
eventuais.
Designar Anibal- Pesera -da 'Cesta,
latina, se constituira em receita, a ser Um representante para -compor,
Professar de -Ensino pre-Eriroário. e ORDEM INTERNA DP SERVTÇO distribuída -entre a SUNAB e 0 Estado junta -de Administração do Programa
-Primáado matricula W? 1.268.601, non,- N9 47, DE 29 DE MARÇO DE .1973 -de S'auta, Catarina,. abs,ervancio,se
objeta do mesma.
-,-- io ri9 .1.616, para- -substituir, elo seus Designa,r Gilda I,yane Grau:pena, ;percentual do 50% (croquete apor coaLourenço,.
-Chefe
da
Seção
de
CadasCidusada Segunda -- Para atender
Impeclimentoe .eVentuals, a titular da
to), paira cada um dos convenentes,
runção- 17-F,. de Dnearregaclo- da 'Tur- tro- -e Pagamento -c-SR),.matricula 89) ,tlina vez recolhida a receita ,ori- ao acordada-- na -Cláusula Sétima, le-4pa de Conservação -do Maquinas .. 1,391.972, para substituir o- Assistente, ginaria Cie muitas, a que se refere a Ira "b", do mesmo Convênio já refeX.GMZ.)- -do Sernço de Manutenção a Sirnbolo 3-1r, Antonio de Almeida Cos- -Cláusula anterior, a SUNAB creditara rido, o INCRA contribuirá com e
Controlo -da -Divisão de Material —. ta, desta Superintendência, no s seus tpmesttalinente.,-co Estado , -de Santa importância de -Cr$ 200-.000,00' -(cluimpedimentos eventuais,
anil cruzeiros), Para fazer fade
:(SOWI), tle,ste Departamento,
-Casal-me no estabelechnento bancaria acentos
- despesas oriundas do- Programa, nti
que ror imdcado, o percentual- que lhe exercício
do I:972, d -evendo ser fixada,
couber.
Ter•rno- Aditivo ao 'presente
!Mf\UTERQ DA NOLNSTRIA 9v) O Estada a o Sa nta., Catarina, a; mediante
Convênio, o valor tta participação -0.0
-traves do orgao executor deste doa- iNCRA, no Programa, no exercício '.
.Venio, moa-ceia estreita, artic,ulac,:ão. de 1073.
E DO COM ERCKD
10111 a Deiegaç,a ria SUN4:13 no Estada
10111
Clifusula Terceira — O • presente
do Sanha catarina, na -eneotição dos
eto 09 60.4:59, de -encargos aia çielog-ades, -a tini de roce- Convênio terá duração- de um afio,
aprovado
polo
Deca,
SUPEÉojt tirmoup,
•
a
contar
da, data ao sua assinatUra,
13 de março de 1967, resolve'
ter .a orientaçao técnica para o tom
podendo ser alterado mediante TerDESP:Gt: ROS PRIVADOS
aescmipenha
cia
Elsco,lizaçao.
Designar
-a
servidora
Nancy
Avadja
.
mo- 'Aditivo ou rescindido; pot ina-qe Almeida., Auxiliar Especializada1(1.) A carteira cie identificação- dos
de—qualquer de suas
PORTARIA, N9 21 DE 2à DE 'N.4.4kRÇO I"E", Pa-ra substituir o- Chefe
S.eção .fiscaiS, para afeita deste -donvénlo, dimplemento
cláusulas:
DE-191,3
de Se-gula-1s 0 Garantia, padrão -GE-2; obedecerá o model iticlicadoo pela
Cláusula Quarta — Aplicam-se -ao
• O Superintendente da Superimen- ,do Divisão de Seguros e Capitalização, ,SITNAB, ficando a. sua confecção e
ciência de Seguros Privados, no uso 'clo becartammto Técnico Atuar-Eli,. no cansado a cargo GO Estado de Santa m'esente convênio o acordado na
Vaei, Catarina,
das atribUiçõe,s -que lhe .confere o 10-1 perlacro cle 2 a 30-4-73. —
,rdelea,toislacs-teDréicciotri.la Sétima do 0.0O.Nélíi0
vm
ra Veiga.
ciso VIII, cio art. 20, do ReguiCeato
11) Caberá ao Governo -do Estado
-- Os recursos-com de Santa Catarina a responsa.bilidado
Oldusula
manuCerwao o pagaineato de seu que o INCRA contrinuirá, 'corp
Pra-Isi-El:FRIC.") DO I NT. e:. ní C:" F4,1. pela
pessoal encarregado da execUção das cdsto na cláusula segunda deste dali1'0)140es fi,scalizacie,ras censtantes vênia cor-verde à conta de seus -mem,
17 subsequente, e tendo deste Convênio.
se-es orçamentários e , rubrica .aproNAGI KI AI, rio 01 iciat acle
e. numa otganizacional
priada,
C°11\4'-mio
-vigc1):arti
r
j
-11
12)
(1)
-e
p.
-É: ,LiBRAS 'GGINTRA AS SEGAS ' avisaria aprovada pela Portaria nit-pai Prazo inclecrnimado, podando ser
•DE
Cláusula Sorte -- Para dirimir
mero tra/Dtl, de 17-1 1 -72, -publiacla na
aaila.ct°, para pele se inserir ou su- qualquer dúvida oriunda, da execução
579, DE 20- DE separata a° 01 do- Eoletim Administra- prano:
pQRT4RIA
ciausula
-de
interesse
.
mútuo
ou
deste
Convênio, não sanada achniniS-hm a° 92, de 31 seguinte, resolve:
MARÇO DD 102dentmeiado, por qualquer -das partes,
fica eleito o fogo
Designar Yolanda Carneira -da mediante notilicaçao eperita, com an, trativarnente,
Cicia-de de Brasilia, Distrito Federal)
O Diretor-Geral -do Departamento CunhaAssistente
de Administração ,. Leoa-nela nfinuna
,
30- -Ctrinta)
sede das partes convenentes.
'Nacional - -de -Obras Contra as -Secas, nivsl 14-A, -matricula número
-Usando -cias atribuições que, lhe são 2.080-.2g, do Quadro cio Pessoal do IR) O Plesea te donVénie entrara
E, por -estarem as partes. assim jus-,
conferidas através do item"È.:Vi do LINDOS, para exercer a fune z1a gra., em vigor após a sua publicação na tas e convencionadas; firrriani o Pre-titicada, simbolo :6-P, de Encarregada Dict rio Oficial cia UW a- o, senda cala- sente instrumento, lavrada ern 10
att, 41- dat. Nonnas Reglmentais
Visarias, -aprovadas. pela Portaria nú- do Turma Movimentação e Contra- brado pelo Dstado -cie Santa ,Catarina-- (dez) vias -de igual forma e teor, fia
Eng. Jose "aci referendum" -da Assembléia Le- presença das testenumilas Iva:ingente
Mero 85,. .de '8-4-68, do Sr. Ministro cie
;. le deste Departamento,
gislativa.
Estado do Interior,., publicada no . Dia- dias Mb-lu:menino. "firmatárias, para -os efeitca legais. —
Assim ajustados, firmam as partes Luis Fernando -Cirna Lima, Ministra,
Josá Pranciseo, de Praitra
o presente InSteilmeuto, em 7 (sete)
Predidente.
Vias, para os efeitos de direita._
•
T
,.(01. a' 27-)
Plorlanopolls, 5. de Mai° de 1972. —
os de fiscaliza- Glauco CarvatIto, Superinendente
-ta
Catarina
os
encarg
RUNISNR110
•-ção do cumprimento -dos atos- de in- SIR,TAS — Colo-12M iliktchado $alos,
-tervenção- no- -clominio econônilea, 'bai- Governador do Estado de -Santa Ca-- Teime de contrato Que entre si -celebram o Insffluto- N.acional -de Coto,.
Delegada n9
xa-doa cora apto . na
tarina.
'
de 26..4.62 -e- no Decretes-Lein9 422, de.
?ligação e Reforma Agrdria
. AGRICULTURA
69, -em outro- diploma legal que,.
:INCRA' e a limita ÁSM...--do Brasil
futuro, verme, a -ser 'editada.
INSTITUTO
Aerefotogrametria
para a rectiúiação de trabalhos'SUP.E RN T. ENDÊNDIA
29) -0 -Governa cio Estado de SantaGOI-GNIZAÇÃO E :REFORMA -gráficos
na
área
-do
Terreno
-Qaoi Ow
Cata:tina indicara, através cie Dec*.
AGRARIA
Gleba 84,,
cio--sua- este utura.encarregacia
to, .orgão. cio--suaAWASTCOUVIEN-TO
do -exercitar a 'fisca,:isação, oredensol--À% 4 clia-S do Mês dê -dezembro de,
Coni,énlo Z delegação- de encargos do ancio para- a função os respectivas a.; .Convenio que .entre pi celebram 0
nOVeeentos .0- setenta.
Ministério- -da Agripultura, e -o ins- ano- de -um
-a:S uperin- gentes. ,.
fiscalizaçao que celebram
dois nesta -cidade de ',Curitiba, Ca,
tituto
Racional
de,
golonigaoão
e
Nacion aldr, Abasteatmen- 89) Verificado o desournprimence.
tena
d
do-Estada do Paraná; -de Um- Et& .
ta W(JRAS) ,e o É:siado de Sa nita ' de qualquer ti;tO !,ntçq'veztolonista na Reforma Agrária — INCRA, Ofsa-n-. pitai
jurisdiçad territerral cio Ilistada de San- do .° participagtio do INCRA na • Instititto Nacional de COlonização et!ataisina, na forma ctbaia-a;
Referna
Agrária — INCRA, neste--40_.
-cle 141-n prorani-ct de 'tu-.
A Superintendência Nacional- do A- ta Catarina, - e, -eonaeq Uentemente, a -elaboragelõ
veatinzentos integrados,, para o -se, re.presonMO por sei Presideiite,
d°'
all2eaa
'"
ci
a4-el
4
tíln.5-"Gacial
bastecimento
tor -agro-pecuttriô
seguiido lar José Prateie-Co de Moura Caval,
ue,,,ja sete .11,j(ST0,14134,
aeontendentio,representada
0,ex.ierat art.
11 da Lei Delegacia 10 4, de ...„
doravante clonerninadosimples
aCi'esoicia peld -as oldusulaS e condições Seguintes canti,
0
Gein
reda_4
Carstaino;
corno
outorgante,
e
26-.1).(i2,
mente INCRA, o--de -outro lado p,..-erri-;11O0
,
'01a
às 4.- Aos 8 -dias do rrrêS de fevereiro- de- presa
4-4 deo Patada de Santa Catarilna,,: repuser)•• g entes de Fiscalização
. --• Atrafotograrnetria
AEROSCD
cio outorgado
tado , pela sou -C4Overnador, Plog9, co..»
1972, -o Ministério dá Agricultura, Sul da Brasii- S, A., ,-eStabeleeicla
contra
ur.dnegregS02:e2.
v
ã-°,
la'vraeá,
corto
outorga,lomboMaclutdo
Sajoni ondarnento
nage ate representada por .s0it titu- Av. República ' Argentina ri° -8,741,
do -infração poS termos do i
finntun entre st,
lar, Engenheiro. Agrdnaztio Uns: Ne,
Parank, inscr ita na t'ardeistró
al-a Lei e das. diaPsitiõez pra- -nando
rda
maa'
gat, 1'69, do Decreto -bei n9
200,
de
,
.0.11x)e Lima, doravante dene.- Geral da -Contirtbentes- Sob -o- -nfunera
pe: ectsuai.9 regulamentares.
:0-0.4ethe clow,,A.-nie
minado- Mini-SW-0o- o Instituto Na-- 76066638---001, repreaentarla deste- aioléggfão ,,N000nçs c]t. VIMallzaÇão, 4 9) O Estado- da Santa Catarina • cima:1 de -Colonização- e 'Referi-na polo Sou Diretor
Antonio. -Caldas.
mell:e, as norn14. do, Agrária •— INCRA, Autarqnia criada Doso, l'iragtheirci, casado, -cartografo
e
erolitÉlv
-atraVés - Z qual dec)arara estabele- 1-plicará,
di
s
ta
ifiseelizaçãO constantes dee ato
cern O seguinte: 1
43..837•e,dPle_ rio - '005A08.86k
'Polo 1/gaveto-leinÚmara 1.119-74,
.
1 SIIi4"‘•
caiu poderes bastantes, conforme -e.sta-'Vtifieulada ao Minister° dee
suPed1.1, tenden ci a Nacional cio i
ate
1'
9
1
A
Abastecimento (SCNAB). com. reserva! 3'-') O lutuio de santa Catarina so- to, #1. neste ato representada; por seu tubos- eociaiS 6Presentad as neste
de PedereS, deleg a ao 1etado de San- ~ate ut41izará 1ara, instrumento :dg Press-Mente, Dr. José Francisco clo clenotninada simpl&nr)ente AEROSUE,

PE.; coNtRATo

•r

11"a-de ,11)

•
' _tep,s_
el19731:011
áA. .4inrnro4à.44*-~e
.•.
.^. . • . .
Parte
;(Sgae• • -• DIARi0
••
• •
11.e — Entregar- as instalações te-s
• ..
diclas peio INCRA, nas mesmas can.?
-Cláusula Tercewa
:
dições
do Termo co Recebimento,
Oeri,
da
aorda
do
•
•
•
as
normas
e
instruções
•
tõni juste e contrata o a,rege:ca.. , .pelas
' • dos Ti.airallicsdos trabalhos. toPegrilficos repondo ou Indenizando es danos poril
..•
ção- de Levantainentos Cai &
Presente contraio .q.ue se .
. • :(CU.',.) do MORA;
ções,
A
precisão
seguintes cláusulas e condi
deverá estar dentro: daS seguintes to- ventura -causados;
e
o.
2.h Toda poligarta,1 'o‘T caminha11 f -- Ser o _responsáve l perante
z
er
:»Clausuln Primeira .... Do.-0'eleto -- mento salva, e chegará em pontos de ler'neies de frenamento
INPS,
FGTS-,
seguros
dos
seus
s
O objeto deste contrato Visaa. 'execução coordenada s plano retangulares conão ca- •
....
3.a, .A.NOUL AR — Todas as figu dores, Legislação Trabalhista,
• de trabalhos topográficos. na área de nheciclas
"com azimutes verdadeiros .a.5
bando ao . INCRA nenhum . °nus, salvo.
deverão catar -dentre do erro
terras com aproxiniadamente 1.2.750 (geográfico).
.
-o que constar do presente -Contrata.situada nos municí.
lia de SUpeleic
Da resPaa sabaiToz do Iguaçu e $ão Miguel do
Doze
pios
de
1
Cldvsula
Iguaçu, nesteEstade, denominada Ter— A ARESOTIL assumirá
eSte,Q3eS)
aade
acari
a
finali1
,
V
1
,15
rena Ocol, mi .Glebala84
integral responsabilidade por clanaa
Cie
:dade de subdivicil , em 4:50 (quatro.
ao INCRA ou a terceir n Is,
•causados
cantas e--driqUerita) lotes rirrais ou
decorrentes cla execução dos serviceS
'
S,.
tmba.
ônlo
ora contratados, inclusive acicieures,
parcelas e '2 (dots) .patrim
PLANI1VinTRICO- erro da poligonal:
;Lb
lhes'Aqueles que .corapreenderao:
mortes, perdas oti destruições pabl,a-iel
ou totais, isentando o "INCRA cie -urte•—• Dzecução de poligonais de
clas as reclamações que possam ,raainarra,ção para •deternoinaçãõ .de
2
gir- eonsequentemente a este coir
2
secundárias, que
X)
tradas
. to, ainda que tais :reclamaçõe s selim
:servirão de apoio para orlentaçãe de
resultantes
-de atos de seus .prapostos,
,Saida é chegada de carninhaineritas
quaisq uer pessoas fisicas OU j.U3d?
ear
PlaMmetriços,
numa.
'eXteri.são
.de
naus
ridicas empregadas ou ajustadas, na
C/CUIS2aq Nona —; Do Drago
aprokimadamente' 200í uni, incluído'
Linear
Sti:v4;,.. execuçã o dos serviços,
, -rios
olerando
T
prazo para a exemicao
:ene-rimar a . do tarreric);
ora contratouos é de 150 Teento e
.,,
.einquenta) dias consecutivos, contaClausula -Trey — Das vinhas — A
•
1b -- Execução de ,carillánamentoa
ADROSTiL
sento aplicadas as seguraa
desta,
•lineares'
A.
extensão
da
Poligonal
dos
a
par*
-cia
assinatur
PIaninietrices para a:deterrni.,
tS)
hes multas, nos -casos .adiante •espeei,
citado sarnento .ficados;
nação- das Parcelas, de aPDX illiad a•
(E) ,..,,-.:. Fechamen to,§, 1" O preza acima
F.;er prórrogacio por iniciabina
Mente 4001.un
•••
—,- ALTIMÉTRIÇO — erra -da ' poderá
convemencias
admiVor
Mata
da .0;2% (dois
3.0
do INCRA,
a,1
para
Dxeçução -de pPligona is
.
. valor- do coni•rato.
'1.0
polige ml;
nistrativas a seu ,critério.
mos
por
carito)
do
riaelmS
determinação de Odes os
§ 2” A .AICAQSUli sarnenta podeiá por dia que exceder o prazo . patà.
•:
T$
:c-ftregag, cein .percurso-seperior
a
pedir
prorrogação ao prazo quanclo conclusão-cle cada trabalho
- progra1.400 rd numa extensão, aproximada
ção d'os ,trabalhos pdr mado;
p
ocorrer
interru
•
300de 140 31m,,
fatos :oriundos da 'administraçã o' ira.2 — Multas variáveis de 0.i%
do INCRA e por :motivo .de roeça çrium décimo por cento), a 0,21á T-lois
,poliganal para
g -- Da 'fisettlizaçi'to cal
1,-cl —. Dxectição
Oldusuid
Que?
(
maior, considerando-se estes, para (A acoimas por cento) do valor pani.4
ligação e nutroos de cimento .eXistenUs rio terreno, parrespondentes Éi• rede técnica,
deites - deste contrat o , Os acatitem- do contrato correspondente ao trona-.
O INCRA designará servidores ore, Mentes imprevistos -corno as greves,
dó
"DATEI1VI"
aatronomico,
executado, nos seguintes casos:
ia
, originár
que deterinihain o perímetro clo 'rer- denciados para acõin.parih ar e fiscall- ..as guerras, os . ntouudes, tenipesta-= Mo.-- Por dão atender exatamente . exi"
cução
dós
trabalhos,
Com
arri-.
-ries,
as
inundações
-declaradas
de
.
mente
e
ai a eX
.pa.••
rano Geai, com aprOx-irnada
•
,plos.,podereS para rectirsar espetar os, lainiclade público, e moinares -de for- . gencias e especificaçõe s indicadas '
R;
im : .
r_a os trabalhos;
.
side•executa- , ça :ectoivalerite que fiquem além de
• erváços que não: terlha:tri
•
-dos pra eontratantes,"
-- Dificultar' a fiscalizaç ã a dos tradeS COM as NOrma s e BsPeedloações Controle.
a(3
'.g°c(fisain'
•.
Par6gra'fõ'
,
l n eic,9:,, -„ ,contidas . neste Edital -,
.preço:
all•reea
balhai',
riauSzatt
:iniaalaso: s'e:riknoi,nen,a,,eMeliellt.deoS•áa, c ai:M
Do material a CRA
se
obriga
a
pagar
peles
Quinta
-IN
Inforinar
inexatamente
sonre
,C/d2.1824a
..
•
densas
ora -contratados -a importância,
, batia. com., Matas,.ralase
• , ser
loitnaõerá 'à iaiEROSTIL modelo dos viços
. e exectwáo clos brabalhos;
gabai
de
Cr$
353.!412,50
-Urezentos
'1v:seguintes r.naterials:
.sera natiflea-•
cinquenta -e eito ruo, 'setecentos e
13 ii — A Contratan te
Õidas 'ala $Pg' :14/1;act — 3"-)a. n°2'x'a•
5,a, --- Projeto de Parcelamen to do- sessenta e dois cruzeiros e cinquenta -da da aplicação da multa ,a, a partir
Serem 'Obedecidas,
eentavosi., sem reajustamentos de da notificação, tera 10- -Victir,Zeq.
serein TglEtREInTO 000I;
CtS trabalhos topog,ráficaS
especie o cio LU:a rdo com d- para -Gyienta g b recolhimento cla
, deste contra- 5.h -- CadernetaS para registro das qualquer
e*eCtitatio,s;obefle,co,
nos termosorjterioa,rnent.e.,,
seguinte
forma de pagamentu:. em o. porta-oda correspondente a tesoura"
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Prf
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'Cl.dusuIa 1.V•
;lenda. .
Contrato e do Termo .SupletiVo pela
As despesas 'decorrentes das altera-;
Pessoa; — 1 tuin) Re presentante, 1' 'Cláusula
1 do presente Termo Adita- ç'oes
p rocedidas; pelo . presente Terme,
1° Declarada adininistrativamen, (urn) Inspetor, 2 (do(s) Fiscais, 2
o DTO acorda em ressarcis' a.. .
a'• -rescisão do contrato- tule vigora- (um) Auxiliar Admlnistrativo e 1 m
snAT da diferença a p urada na per- Aditivo, -Pará acerte- dos inabrumen,!
tos 'cie I° de agosto- de 1972 .e 3 de sei-,
(um) Continuo,
-Pá a partir de Sua -debleração, a....
centagem relatiVa aos encargos so- tembpo
do. riscam° .ano, :correrão,' TIA
.AEROSII.E, Be ebriga .exppessainente,
Variante do apu po 4 - (Estados as ciais, -desde a . 'data de Contrato fir- presente exerci c10, à conta
.4. dota-1
corno ora -o faz, a entregar os traba- Pernambuco, Pará e Bailia, onde ja mado em 1" de agosto de 1912,
ção do Elemento orçamentario.......;
- lhoa,- inteiramente desesribaraçados, -e existem Delegacitte do Instituto),
3; 1.3 2.02 - Outros: 'Serviços de Ter.
á não criar -dificuldades. de qualquer
Oldusula
()eiras - Contrato £011.1 SoCieciatieg
natureza • para que seja premovicla Pessoal - 1 (um) Insp etor, 3 (elirêS)
de Autores T e atrais Para;
i mediatamente nevá contrafação , pa- Fiscais, 2'('dois) Auxiliares AdminisO irem 1-A, incluído .a Clausula Brasileira
auxiliar a fiscalização . destrativos e 1 .(um) Continuo.
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xá. execução dos serviços,
nos
s
ubsequentes, pela 'dotação pró-4!
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da 8 -de s ete mbro-domem-1o. ano; pasreu
Sentei,
peetiVe empenho ser feito por 'esti-,
AEROSCE. receberá, do INCRA apesa
a
vigorar
com
a
seguinte
recta.
inativa'.
Pessoa/ 1 (-um) Representante, 2 ção:
nas, o Pagamento dos serviços presta. (doia)
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ilep enclemepente 'ciltonornia Rio-Grande cio Norte, Paraíba,
tes Para OS Estados da G ueriaba,
e forma, na presença .daa testeinu-,
ra,
Is dnisuistratiVa o peracional. e financei--, goaa a -Sergipe).
Rio 'Grande do Sul,. IVIinas Gera-is e ;ilhas abaixo.
as. do .órgao, contratante, fica eser-; Pessoal- 1
São Paulo e a Capital Federal, Bra.
RIO de Janeiro, 1° ,cle março ,
ii
(um)
Representant
. • vado ao Ministe • io 'da AgricUltura o Mos) Fiscal e 1 'um)
despenderá rtierisalmOtrie .a im- 1973,
— Carlos G-nanar d- e-á de 1Viatoà:
n) Auxiliar Ad rns-1 p ortância do salário que for -pago
, 00ntrole . e a fiscalização da :execução' strativa.
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apreVacle, pelo. "Iiietitut0; mala
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'a 'Tax aAdininistraçãe de .3%
Pessoal .- 1 (um), Representante e Usos por cento)-. -sobre os 'referidos Testemunhas: DMlnia D itencourt,
Federal cici Paraná, tem sede em
lado Eduardo -Esteou . de Atnzeicla:.
.(tirn1
Csititiba;, para dirimir as. clUviclaS sesultanfes da Oxecrição deste -con2a, -Grupo ,(0-idades de autue,
'Uberaba, Juiz de Fora, Pelotas; SariMaria, Santos, Ribeirão Preto;
E', per asini se ;adilarem justos- -o 'ta
contratados, assinam o presente coa %airupinas, Betucatu, Sorocalia e 84U-,
mo em 1:0 (clez) vias, para um só efeique a mesma se destinava ao; 2ecob1Pessoal - 1 rum) Fiscal e I (urrs)
te, na presença das testemunhas
mepto. :e abertura das propostas para_
Auxiliar Administrativo.
abáixO.
AVISO AS REPARTIÇÕES
a Tornada de PreçOs . liv. -03.73, tenct9,
No.,
comparecido a entregue os envelopo
PeT1311CAS
Curitiba, 4' de dezembro: de 1972, - fiscais.Estado. da Guanabara: 8 , (oito),
de documentação e de:propeatko te;
Jose Pránciseo de Ilibara ,Cavatcánli.:
O Depfia
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presentante
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Ne
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cie
Rio
Grande
do
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ImPrent.in
-Presidente do INCRA-, dyntrinzo 2 -(deis) Fiscais.
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Inscrita Mate Depart,a7.
OcOles q3ogo, Dipeter da AEROSIJI., fluente
sob
o
Munem
44.
Nicas
em
geral
que
deverão
proviAerofetegramehria Suido Btasfl 'S'.'A,
No Estadd de Minas Gerais: 3 (três)
dcnelar a reforma -das asSinaturas
Estando a, firMa tons- seus; ao.
Piscais,
cuinentoS• dê. acorde; . Cem ás ,exigènn
dos 6rgrtos ,p
Of. nP' 27
:a o dia 30 de
el asEdital,. o Senhor Presidente,:
No Estado de São Paulo: 6 (seis), 1 abril, a fim -deficitÈs
evitar o come/ame:do
Piscais.
passou,
da, remessa
p artir daquela data. posta eàkabertura de envelope tiepre. leitura do seguinte Preço
Eni Brasília (D.F)': '1 (um) Fiscal.'
MINISTIMO
O reyiwo de lassinatgra nova,
Prazo. totais propeatos:,
., •
.2.
Parágrafo
'único,
4
de
DA
1onforinerenovação, será feito contra' a
-Paraná ,ConstraçOes
pratica
aconaelhar,,ciecOrtêncn,
i
{
pr
entação
1DUCA:C40 E : CULTU A 'da:evolução _ou lovoluçãe .
do empenho da -despePreço total dos serviços: :Cr$
sa- respectiva.
cin ematográfico, poderãomercaclO
747.400;90- ,(setecentos e quarenta.
.as
"Repre,
A
reoovaedo
INSTITUTO
sete Mil cruzeiros),
sentações" "Delegacias" da Vá- :aéreo cieVerá ser contrato de porte
solicitada, com an,
Prazo para execução: 18 (dezoito,
: NACIDNAL DO DIVENIA
nade de- Grupo ,1 :alterar á estristura;
meses'.
•
pessoal; nas EtidaileS Corisiciera-; teced0ncia de trinta ;dias do venci.
• Termo Aditivo do COnln ytto 'celebrado do'
NO,da,
Mais ocorrendo, o Senhor Pre,
mento,
à
Delegacia
lie4ionai
das, modificando- a-S Rines -de soas
catre 'O Instituto iVaeionai• dó eine- lotações,
aidente encerrou a sessão às quifiZe,
iso interesse do 'serviço, aes.•
Empresa
Brasileira
de
'Correios
e
Ma e a ,9oCu4ade . Brasileira -de Au- de que' a - despesa se mantenha estri-,
horas e' trinta minutos, autorizando'Felégrafos, em 'Brasília',
tores -Teatrais, em 1° de cgOsto
me, reino Secretário, a lavrar kpre-;
'um-lente dentro dos recOraos atribuí1p72; ;com :as atteraMs, feitas pelo' ..dos
sente Ata, .cMe Vai por Mim assinada
,a
Cada
'Grupo-na
-Cláusula
'Termo SUp letivo de '8 de seteMbro :nessa parte- especifica e 'Mediante- pré,
, e pelos- membros da Connasão.,
de 19,72.
MINISTIÉRJO
via .a q uieeeencla 'eia -Administração do
Riode,JaneirO vinte e três
ciae Mil novecentos e setenta e tr0S-,
: ”Instituto", observando-se, na ridà
DO:
- Huntbeito. Lopes PO/guará;
Ne Pritneire tUa de inU -.de março. 'couber, disposto . no Parágrafo- único
de. mil 'novecentos -e 'setenta, e três, da Clausula V, ia fine.
(Secretário) '
Alfredo Eduardo'
INTERIOR,
rle . 'Gabinete -da Presidência do Ins,Robinson Aldridge ,Carmo, wreeidèn-'
alínea á do item 3 -da mesma
te ,da
ti butoNaCiOnal, Cinema, de Uru laAVrten;
Ma-noel
do; a Autarquia, ;doravante .deriemi-. Clatisula vigora com -a seguinte D EPARTAMENTO . NACIONAL vila (Procurador membro da.Cr.Joinis,z
nada INC, re p resentada, neste' ato,, :redação:
são)
; DE OBRAS :DE SANEAMENTOi
Washington Sales Ditt;
g enheito Membro cia Confissão;
por seu presidente'
a) os pagamentos ás soas expen- Ata 919
0/3.73 da reunzde Comià, José Ferreira.,. (Engenheiro membro da•
mispfres Matos , Júnior, e,Carlos,-".'ini-,
-de
-dsitan,
pesSeal„ inclusive recolhimen4, Sociedade .13ra,si1eirá de Auteres, sas,
cie Concorrência de Serviços e Comissão),
toS p ertinentes a Eneargos Sociais, a' são
Obra-s ,(COSO),,, para receNmehto ,e
'Teatrais, -daqui pop diante 'denomina- FGTS,
,a
13°Salário
.e
Ferias,
bem
'ca , 01:4 A `f; rep reaentada peio Sr; Luiz como o aluguel' de -de
d° propestaS da Tomada. Adá 10.73 da reunido .da Comissào
p endência da abertura
de Con co rrência de Ser24.0s e ,okno.
de preços n9 08-73, referente a exeCarlos Peixoto' de Castro, resolvem, RepresentaÇãO,.. irld.USIV.0
impostos,
W.CSO)=, parte recebimento dber,euçáo
-de
serviços d.e -dragdg.em
eoni :fundamento no Item; 2, partigra. taxas, -condommo, manutenção e umtura das .prOpostas
canais nas bacictis dós rios ,Sde João
Tentada, aé
'único, 'da, çrátieula IR de- -. Contra- 'p esa, -bem como pela aquisição do
pi . egos nv 10-44 referente ,a
-Ilíaca& nos municípios, de llfacarl.,
' te.terelorado- emn 1° -de agosto de
1978,: material ,p esmanente de escritório,' eCasemire
ele
Abreu
-e
-Cabo-rio, Po, :cução-dos, serviços de -dragagem 41,,
.coni a. 'alteração eonstahte do Termo. necessário ao 'bom funcionamento da
EStado do Rio de Janeiro, 86 Distrt.
è constraçáo de diques naS
'Supletivo -de 4. de setembro do"-Representação", e ntendendo-se que te
'bacias dós ri0s, ItapentirOn.
Federal'
de
Obras
de
.Sancamen.
ancs, ;e tendo. -em- -.vista .0 que ficou a percentagem incidente sobre os da. ; to, -conforme as exigências e
poema,
nos mumeipios Mimoso'
: devidamente -apurado no- Processo n°. . iãries do pessoal, correspondente aos
come,
teristi cas constantes ' d'
a AVi tal e dá
,kNC-.00204do' Sul,, Presidente Kennedy. aphape73, asalnat o- presente Ter- encargos sociais, é -de _39;13%, ao in- JEspe
cificação n9 48.73'.
mirinl, no Estado-do Esplrito-.SantO,
mó Aditivo,. Pata acerto dás obriga:- vés dê 32%, conforme ,cliscriminação
Distrito Federal; de Obras, 'de Sá- Opa (constantes .fioe citados inStro- abaixo,
As quinze 'heras de -dia vinte e -treà:
devendo
esse
percentual
preneamehto, conforme as exigência'
-de Março de mil novecentos, e suem.
. 'Mentos, .cle conformidade com- as,
valecer
-desde
adata
da
asinatura
cai
ucieristicas constantes do- 'Edi'aulas seguintes
ta _e três, reuniu-se na .sede deste Deinatristriento inicial, isto 6, 1^ de' ages- partamento,
tal -e de Dspedificação n o 10:,73.
sito à Aveáidà firesicien
to de 1972:
te 'Vargas n 9 0, .7 9 andar, Catado ;os As quinze horas cio'dia vinte -e sett
•feld'Uszcto
Guanabara, a •Conrissão composta p cle inerço,de Mil novecentos e ;When. .
Ex'cargos
•
.:10:Eng. Alfredo
Eduardo Rehinsen AN e irei leuniu 1,0 na sede deste Ee
1, A -Onça
item. 1, da Clausula
.
dridge
Canto, Presidente da COSO,- ptaartansenle,
COntratacêlebrado eus 1 , de rigpS , . ....
'$ito. 4 :4venicip, 'PresicleM
„
20
,ageStede 1972, -com aa'alteraçõe'à
PIS, .
polo
Socsneclor
Ayrton
Manoel
VA::
te
Vargas
n9
02,
79
andar
Distado.
tia
• ..
.
•
.
I
.
i=
Hg, pelos Engvs washington : Sales Guanabara, a
no. 'r euno '$uPletive s.ssinatio Seguro Obrig'
. ,a tor. .... ..
Comi eco composta pe1
uz-,e, Jose Verreira, Membros da Co.:lo Eng. Alfredo Ec luar dáRobinsoh
éln.,8,.. cleSetembro;donsessup .anO, pas.
......
Ussão e pelo Administrador lumber, rdridgc- :cem;
Vigeras' .com, a . segslinta recitsçao,- 1.3° Salário 1/12.
Presidente da ,COSO, .8.33 t 0 1,0pes Potyg uara da Silva„,Pservin,
pele Procurador Ayrfion IVI g noel"D!5/f3" Salário- . . • ...
c) dar- _às instalações p revistas na:
o de Secretário,
Pelos Enga. Washington Sale
s,
Declarada abei "t a S~.0., Q . &MIO!, f..1:17, e José
-sdinea a a eegiiinte estrutura,
membros da, do
39.13 P residente comunicou
aos presuite, inissà,o, e peloFerreira,
Administrador 1-Ininbcr,
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Sextg,•-tetita,

07101AL (Seçáo 1

Parir /1)

;11 ' 1773 1,019

te Lopes Preguem da Silva, servia,. ttio de jimeirc-, vinte e sete de mar- ta e três reuniu-se na sede deste Der Edital :, o Senhor Presidente, passou. á
,d,c) de ;Secretarie,.
go de Mil novecentos e setenta .e três. parlamento, sito é Averuda PrP,uuente abertura do 'envelope e proposta e 4
Declarada aberta , a SeSsão,, 'o Se.13-untb,erío Lopes Potygniara da ,9•iZleitura do seguinte preço e prajo 'tonhor Pretidente ~alheou 'aos. ,pre- 1)Çiy .(Secretratin).
Alfredo Eduardo Vargas n7 62, 70 'andar, Éslado da tais propor tos;
Guanabara,
a
Comist-ão
remoo:st:a
pelo:
• .serilea :que a mesma se :destinava ao' , Robinsofl, ~age ,Carma (presideri-reCebirriente e abertura das propostasi 'te da COSO) — Avrt0i
José Francisco Pinto .& eia: Ltda.
Eng;" Alfredo , Eduardo Robinson
para. a Tomada de Pregos 1.) n' 10073,
(Procurador membro , da Co•
tendo comparecido e entregue os pn- :missão) -4 .Washington Sales Luz, dridge Carmo; Presidente da CC80;: : Preço total cloS Serviços: 'Or$
, velopes de 'docunientaçãO, e de pro- •xlItrigenheird membro da Contissã.o) — pelo Procurador Ayrton Manoel
L133 .,000,00: (hum milhão. vent.o
'José Ferreira, Engenheiro' 'Membro' AVila, pelos Engs. Washington Sales 'trinta e três . mil cruzeiros),
posta, o representante. .cla titnia
Pina•t.5 ,0itt, Ittla:, inscrita neste De- da Comissão) . . •
Luz e José Parreira, membros da. Co-:
• Prazo, para execução: 10 .(dezoitO).
partamento sob o. :232.
Estando: a firma com saia ,docunien- <1.ip n." 1I, •de 1973, da reunido da 'missão e pelo Administradot auniber- ineseS.
to
Lepes
Potyguara,
da
Silva,
servinAos •de. acenda 'oem as ,exigênoias
Çontissdo de Concorrência de Ser• Nada mais ocorrendo, e Penhor
Edital', e Senhor Presidente; passou .1., viços. .e• ,Obraé . :(CÇS0í, pOra tece- do de .Secrettirio,
sidente encerrou' a sessão às quinze
abertura do envelope
proposta e a • bimento o abertura .das propostas- •
e "trinta minutos, :autorizando,•leitura do seguinte preço e praz() to- ' da l'Olnacla de Preços n9 11473, ré- Declarada aberta a sessãO, a áenlior: heras'
goma 'Secretario; a. lavrar a pre- •tais propostos:
crente, d 'essécuçdo, de serviços
•
•
Presidente :cemunicou -aos presentes me,
Sente Ata ,que vai por mim gssinadrs •
• ctragggeni .de canais nas .4niciat do'
L. Prnd er, Cid. Ltda.
.. Lagoa. Feia cdos rios Paraíba e na- .que á mesma se destinava ao recebi- e Pelos membros dp, toniissão,„
merito
e
abortnre
dói
propostas
pegPreço-total OS serviços: .Cr$
bapoano, nos munieipios, de Pampos,
Janeiro, -vinte egitq de.
i.4c8. 000,00 Pium mllh9o. chnitrneetir,
Ano i.dde get .130va., Nacaé, A Ilfaria a 'remada çie Preços n9 1.1,73, tende ao de Mit nevecentes esetenta trêS•
kes:e ellioiletita e oito Mil cruzeiros). Madalena - ,e Conceição ,de gecabu, comparecido e ,entregue os ,envelopes
Éunzberto, Eopes - Potyauora da . Se•Prazo ..para-,eftecugãe: '24 ;i,trbita 4t' no Estado do Rio ç'zç Joneire, '89 Bis,
va, • , (Secretrario) Eduardo,
iitiatre). meses.
•
.
f rita Federal de 'obras: de Sainea. de documentação é .de proposta., e.:re,• 'RObinson Aldriclg'e Catmo .(Presiden,
Nada i-dols ocorrendo, O Senhor Pre- Étento;:etniferme .
Preseritantd da firma José PranniSee' te da ,COSO):
•evigenciás
Ayrton Mainoet
sidente :encerrei' ir sesárró AS gainift earactérist.lcas. 'cOnstante,,s
da Edital Pinto & Qia, Ltda., inscrita, :neste Dê, ps4vile .(Procurador inetblito. ria Çoheraa.-e trinta minutos, . atiterilanda
,da Esp ebilicaçãe- n9
triissãO).
•t7g7t,4-Shing.tan,- 'Seles L'ué,
parlamento sob IV AT,
'ipê; :•'COme. Secretário, : ..ltridar- -ljté,
C'Ertg enheito.Menibro da .CorniRSão:),
Séílte Ata, que -ind. ver 'MIM aSsinadã,
As quinze horas da arà vinte e oito • Estando a firinaconi . seus docunieM José FON-eira, .(Eligenheite• membro.
pelos -membros •da:terniágkode Março dó mil, noVeceritos aeteii,, tris de .apOrd-o core aa ex.igêntittS da da OomiSsae),..
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1967
DIVULGAÇÃO No^ t .042,
PREÇO: Cr$ 8,00

1968

DIVULGAÇÃO N. 1.152,
PREÇO: Cr$ 2000'

1969

DIVULGAÇÃO N't t.1'84
PRIEÇO Cr$ 25;00
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DIVULGAÇÃO N t 2012,
PREÇO s Cr$ 20i,Q0
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