
1, — Ralinundo Bersitee, metricida
n.9 2.043.320, em Vaga deoprreüte da .
prez:ioda de litigo -Cantreld,

Vil 12.
Por antiguidade:

:1	 da Silva Lemos, mit* •
cula	 1.268.0138, em vastisdecortern,
te '-da aposentadoria -de leiloe '
Arnistrong.

Da Classe 13, ~I 9 . 1 .Classe	 '
vel. 10	 .

Por mereelitiento.:„.
Jorge portei inatriciga.'ilds''

itero 1.206261,-em vaga decorrente de -
aposentadoria de Antonio Marques;

Por antiguidade:. -
1. Miguel Raiana Canelura; :Ma- -

trio:lia número 1.285.887„
Carente da preenoe8a dó M~..01
'Bilra Lemos.

VIII 	 :Série de GIM:0es de Re.'
datai	 gq=.305 	 .

'ha classe'	À .ciaateOiriii.k -
mel- 22

.POr antiguidade:
— Trasibido Teixeira e Silva aia, -

:tripula inliiiera 4285.1375.'01

VII — Na Série de Classes de
nico de MdquMeie —

Da classe .C, nivel lõ A classe	 ••

2442	 6
•
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' V — Na Série de Clissés do Im-
pressor A.407

Da claase C; salvei 10 A -cla4se ry,	 -
.vel 12

Por- merecimento:
1 — JOSé -Lopes do ilasennetito, ina=-

4ileüle número 1.949.289; em vaga do- .
corrente. -da apoSentadoria de Ruge do
Amaral Vergueiro Filhó;

Por antiguidade:
--, Eldon- descosa Mcora f.s, matri-

cula n. 1.288.115; em Vaga tleeorfenr‘
te da aposentadoria de AriatMes
nitro _

Da classe B, niVellf) clama. ni••
,vel 10	 -

Por, raerecimeritó:
1 Vieldemino da' Silva Osnipe.

matricula número 1.264,7404 . em .9a" ._ga deceriente da niCena0110- 'de "hás
'Lopes do Naaelniente:	 -

Por antiguidade:
1— EduardoOnedee., Matrietila inft,

meio 1.947.013, :Mi vaga decerreinede:
pie:nação de =Eldon de Eiotisa Moreis.

Daclásse A, rittel 8 a -ensaie B i ti:,
vel

Por merecimentat
Fioravaiiti Silve ita3r1211994

matricula número 2.043..178, Mi . vagi
deeórtiente 'dá promoção do Eduardo ..
atiedes;	 z - . -

2 Ieda de Almeida
fl.9 2.043.225, oo: vaga-deOolpi

rente tia promoção de 19/Odemira
SilVa Saritog;
3- OeraMrCarice da Silvo, : roatrw--

'cuia namore 2.043.198.. era Vage de.
corrente de aposentadoria' de Alberto"-,
rátituel Belo;

Por antiguidade: -	 .
1 • Waldernsi Paullno,iaattktula

si.° 2;048,104, em ‘!aga .de00.'rerite -da
apoientadória . 0awaido de 'fkilea.	 .	 .

4 ;

DECRETO N9 73.737— 5 Da
.smitço	 1974	 •

Concede reconhecimento ti Faeoldtida
de Serviço Social de Santos,' man-,
tida pela Sociedade Visconde cie.:
54o Leopoldo:. -min sei* na Cidade
de StintoS. ,- Estado de Mo Paulo.
O, Presidente da RentIblica, nsando

dia atribuições que lhe etnliere a ar
-tigo 814 item III, da Constituição, de,

Vindo com o artigo 47 da Lei nú-
mero: 5140; de 28 de novembro de
1968; alterado .pele Decreto-lel re 842,
de 9 de setembro de 1069 e tendo em
Viga o Parecei do Conselho -Federal de
Educado no 2.42043 conforme cons-
ta doe Processas n9s 4.262,7343FM e

213.370,72 da Ministério. da Edu-
cede e Cultura, decreta:

Art. 19 E concedido 'reconheci-
mento à Faculdade de Serviço,. Zu.,c111.1
de Santos, ceia o curso de Serviço
social; mantida pela Sociedade VIS-
t):-.tie. de Bit: Leopoldo, com sede na
Cidede de Santos, . Estado de Sao
pauló,

Art. 29 Este Decreto .entrará em
viaer na data. de Sua publicação, re-:
vOgadas aa disnosides. em contrario.

Ermida.	 de março de 1914;
1539 da, IndependênCia 	 869 da
'República.

Essrute G. Mima -
Oito G. "amarinho

rados.	 ",.viato Grosso, fez
- á *União Federai, de urna glena de

terras .com a área de. 8.016.493J0tírn2
.(três Milhões. dezesseis .mil, quatro,

, 'centos . e noventa , e três metros -
diadoS). sltüad nas fazendas- Curral.
do. Arame, Coqueiro a :Amado, naque-
la Município, de acordo ora fia ele,
menMe constantes do processo pro=-

- treelizado ot: Ministério' da FaSenda
sob o no 11,298 de 1913..
_Art.. 29 O terrena a nuese refere

• ó Art.' 19 se. destina go Aercpórtode
Dentrados: jettat88040 . 11O "MO -Pelo

.• Ministaiio
;Are 29 Elite Decreto entrará em:

Mear na date de lua PalniCado, re-i
legadas:	 dispasições„.ere eontrarar.

Brandia,. 5 de Março de 1974;
1589 da Independencia e 889 da•
República.,

:ganso á, Miem:
Antônio Delfim :Pleito.

Araripe ./drieédit

DECRETO No 72.734 -.- ar 5 Da
talco et 1974

Autorize o , /iniciou:mento da Escola
Supetior de Fitticaedo 'Física e Der-
Portos, com o curso. .de Licenciatu-.
ra. em, .gdveitc/o Física. -mentida,
pela fandaclió . •Universitdrio
.Criciiima,. com sede na -cidade de
Criciúma, Fitado de pote . -Cate-.
rine.	 .• _	 .
O 'Presidente da República, asando-

dee atribideõeS que lhe confere o ir.:
tiga-81, item III. da Censtitadeló. de-
aeordoCórn (sirgas: 47 da Int otlinero
5.140; de 2* de -nvembr de. .1968;
altera,dó pele Decietto,lei n 1142, de,

de Setembro de 1969- e tendo ern.
Mate, 0. au., ~da do Processo
IDSTO oun3es:00.31544 Ao
Maio xis !Maciel* e Cultura, decreta:,	 .

Art. .19 ince aidorieedo o rendo-
Mascaste ea .1Oksobt, Superior de ;Edu,
Oleie Filies e Deeportoe oonió tersa
de Ideenciattire em Minado alelék
Mentida pele :Fundida Uniteriutdria
de -Criei:ima nom .. -Ode na cidade de
Crleldrne. Estada de Sente Cite-rine.

Art. 29 trete. Decreto , entrará em
Mgr* na date de sus públicido reno-
,gedes as dierakiedes em contrarie..	 .

Brasilla 1 -de inane de 1974:
2519 di . _Inde.nendenciii e 889 da_
República.	 •

tedtioO Máind
&ruo .a. Passarinho

bzORETo	 Da 5 Da
MOO ar 1974

"é/titica o ,artigo- '9 do Mareta dilate
.ro• 7.1.1102.- de 23 de dezembro de
1972, ene eottesedéig ...ri:Conheci:isento
ao- -Cario- - de . ,Cointaticaode Rocia?
da Pikiildéde"Air Pittaofia- :Ciéit4
eia, "Manás da ,t/ilivereidiide Pe.

- clero! dolitiacta Oerdis.
(3 'Presidente, da Repdblca., Mando

41 -atribuição que- lhe confere o 411-
Si-, item III, da Constituição., de

atierillo com e artigo 47 da. Minore
11.540;_ -de 25 de novembro de 1989..
lilterede Oela.Pecieto-let n.d. 842. de

- -9 de :seteinixie:de 1969 e- tenda ,stri
fiáts..o: :arte& do ConselhO Federal,
de Edurade 2.51042 Cortforine

Doaste dos P.rocarsoeCFIC 09-5,46873.
:0M/13813,n9. 51,74. do -Ministério da,

. *04010 e Cultura, -deeretat
- -Art. 19 ti .-, artiga 1'-do Deoret0-
0 11.1302; de 22 -de dinerabra de 1972,
pagais , ingerir' Dein, „seguinte se.-
4184149 ..	 ,	 ,

li _IR 'Ocineedida O ieern
thálidento ità ..Curso, de :C.4mtini,,
tefiliO	 (habiliteç Asit

-

MINISTÉRIO
DA

JUSTIÇA

DECRETOS DE 5 DE MARÇO
DE 1974

O Presidente da República -resolve
PROMOVER:

Pç adordo coni	 ortigee 29 e 33 da
Lei n.° 3.780, de 12 de 'falhe de 1960,
combinado cem os. artigos 58_ é So
do Decreto n.° 53.480; de 43 de lu-

noiro de 1964 e I.° do Decreto sal-
Mero 64.815, de 14 de falho da 1089
No Quadro de Pessoal Parte Per-

manente do Departamento- de Irnprest-'
sa Nacional do Ministério de Jusitiça:

• a partir de ,31 de dezembro de
1971

I — Na Série de Classes de Mein-
dita Operáder A,803:

	

Da diesel) B, nivel 9 à classe	 nf-
-vel 10	 1-

Por Merecimento:
' 1- — :Walter de Sant'Anna. ..inatri-
cale mo 24043.215, em-vaga decorren-;
te da apóeentadoria cle António Bar-.
rera dos Sentas.

b) a partir de 31 de março de 1973
I — Na 'Sério Clame de 'Arma-

:uniste •, AP-102	 '
Da ciam A, :Wel. 4 Mame p,

vel 10	 •
Por antiguidade:

, 1 Rreneeslau Bras, matricula nu-
mero 1,268.122, em r~ deoórrente
de aposentadoria de MMia Cristina
Carralho Pontes.

II -- Na Série cie Cineras de Com-
i:estiar	 A-401

Da classe C, nivel 10 à classe V; ni-
vel 12

	

Por mereciinento: 	 • •
1 — Vanir Jorge, matricula número_

1.2134.969, eia vaga decorrente da apo-
sentadoria de Francisco Stefano

Da classe B, nivel 9 à classe 0, ni-
vel 10

Por merecimento:
í — Dilson de Argolo Queiroz ma-

tricula número 1.285.983, em vaga cie-
corrente da promoção de Vanir Jorge.

Na Série de Classes de Este-
reatipista	 A-404

Da classe E, nível. 9 à classe C,
vel 10

Por merecimento:
1 — Jorge Amaral, matricula na-

mero 1.288.213, em vaga decasnoute oit
aposentadoria de Jorge Alva; de Sou-
sa Filho.

IV -- Na Série de Omitas de. En-
cadernaddr	 11-408	 -

Da clame B, nivel 9 à classe C, nível
10

Por merecimentó:
I — Ines de Souza dos Santos, ma-

tricula número 1.284.893, em vaga de-
corrente da aposentadoria de iielena
Pinheiro Braga.

Da Classe A, nível .8 à classe E, cairei-

Por merecimento:
1 — Milton Alves da Sliva, matri-

cula número 2.033.935, em vaga ae-
corrente da. promoção de, Dna .de
Souza dos Santos;

2 Merian Monteiro Qounal, IYIko
tripula Ai 1.266.039, em- vaga .denor-
rente da aposentadoria de Marina Ais
Santas.

lente), da Faculdátle de Filosofia
é ciências Humanas ria Universi-
dade Federal de Minas -Gerais:"

Art. 29 Rate Decreto entrará em
vigor na data de Sua pabliCaçao, re-
vogadas as clispoSições em contrário'.

-Brasília, 8 de março de 1974:
1539 da Independência, e 869 da
República.

~tio .6, Metias• ,
Jarbas	 Passarinho

DECRETO N9 73.736 — pe 5: ai'
,	 Maço Da 1974

Concede reconheci:irei/1d 'nos maios'
, de Ataca. de Química e de Peda-

Vogai, da Universidade Federal cie
Sdo Carlos, com sede na Cidade de
ido Carlos, Fitado de .Sdo Pina&
O Presidente da República, mando

das atribuições que lhe confere o ir
tlgo 81, item IR, dá Constituição, de
acordo com o artigo 47 da , Lel -.nil-
usero 5.540, de 28 de novemaro
1968, alterado pela DecietMel núme-
ro 842, de 9 de setembro de 4989
e tendo em vista o Parecer do 'Con-
selho' Federal de Educação no 2 438-
de 1973 conforme Consta dos Incem,
soe nns 5.549-73.CFE e n9 211.011 de
1073 do Ministério da 13011049.9 e
Cintura, decretai

Art. 19 t concedido reeenheci-
niento aos cursar de .Fiaica. de Qui-

e de Pedagogia (iebilitaçáo ein
Orientada liklucacional), da Univer-
sidade Federal de Sio Carlos; Dom
sede na cidade de São Carlos, IRMO°
de SIO Paulo.

Art. '29 Eito Decrete, entrai* em:
vigie na data de lua publicado, .re•
vogedae as disPasides em contrário:

árasilia, 8 de março de 1974:
1,5P da . Independência e 849 da
:República.

itscitio O, idtmci.
-Jarbai O. Passarinhoe

Nevas.
VI 4- Na Série de Clamai de Eletré,

elite Operador -- A-803
Da clame C, nível 10 I3 azam 33,,stin

vel 12
Por Merecimento:

1 — Riso Cempelo, mistrieulaistin
mero 1.264.124, 'em vaga decorrente
do falecimento de José	 Ahiteida

Da. clame B, nível 9 à classe C, nitel
10	 -• ••

Por antiguidade:


