
REGISTRAR ACONTECIMENTOS É.
TAMBÉM, ESCREVER A HISTÓRIA

Preço:	 R$ 46,00
Remessa: R$ 5,00

TOTAL: R$51,00

Contém a relação de todos
os cartórios existentes no Brasil,
cerca de 18 mil, desagregados
segundo municípios, comarcas e
unidades da federação e tem
como objetivo básico tornar
acessível às diferentes esferas da
administração pública e à
sociedade civil, um conjunto de
informações que possam
orientar procedimentos e facilitar
o encaminhamento de ações,
além de permitir visualizar, com
maior precisão, o rol dos órgãos
de registro de atos públicos
em todo o território nacional,
com a discriminação
de suas respectivas atribuições.

O Cadastro de Cartórios
do Brasil, traz dados atualizados
até o mês de abril de 1991, cujd
resultado possibilitou atualizar
em dez anos sua edição anterior
e apresenta efetiva contribuição
aos meios governamentais,
empresariais e ao próprio
cidadão, cumprindo a finalidade
de registrar decisões e
acontecimentos de domínio
público e de acesso irrestrito de
informações à população.

Adquira já o seu
exemplar!

Edição limitada.

A relação
dos órgãos
de registro
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(of. nO 715/961

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

PORTARIA NO 72, DE 5 DE SETEMBRO DE 1996

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IRAMA, flO uso das atribuições previstas no
art.24 da Estrutura Regimental anexa ao Decreto n°78, de 05 de abril de
1991, no art.83, inciso XIV, do Regimento Interno aprovado pela Portaria
Ministerial n ° 445/GM/89, de 16 de agosto de 1989, e tendo em vista as
disposições do Decreto n 1 1922, de 07 de junho de 1996.

Considerando o que consta do Processo n ° 02022.000563/95-09,
resolve:

Art. 1° - Reconhecer, mediante registro, como Reserva
Particular do Patrimônio Natural, de interesse público, e em caráter de
perpetuidade, uma área de 33,80ha (trinta e trás hectares e oitenta ares)
na forma descrita no referido processo, constituindo-se parte integrante
do imóvel denominado GRANJA REDENÇÃO, situado no Município Silva Jardim,
Estado do Rio de Janeiro, de propriedade de ANGELINA SOLEDAD, matriculada
em 07.07.86, sob os números 1.560, livro 2-F, folha 17, do Registro de
Imóveis da Comarca de Silva Jardim, no citado Estado.

.Art. 20 - Determinar ao proprietário do imóvel o cumprimento
das exigências contidas no Decreto n ° 1922, de 07 de junho de 1996, em
especial no seu art.8°, incumbindo-o de proceder a averbação do
respectivo Termo de Compromisso no Registro de Imóveis competente, e dar-
lhe a devida publicidade, nos termos do § 1 1 do art.6 1 do mencionado
Decreto.

Art.3° As condutas e atividades lesivas á área reconhecida,
sujeitará o infrator ás sanções administrativas, sem prejuízo de
responsabilidade civil e penal.

Art.4° Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

(Of. no 1.047/96)	
EDUARDO DE SOUZA MARTINS

Ministério Público da União

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradorias Regionais

Y Região

PORTARIA NO 40, DE 2 DE SETEMBRO DE 1996

O Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 3 1 Regido, 150 USO de
suas atribuições legais, e

Considerando o grande número de acidentes ocorridos com os empregados da atividade
mela1úrgca e o direito a redução dos riscos inerentes ao trabalho de forma a garantir a saúde do trabalhador;

Considerando o que dispõe os arts. 7° e 831, da Constituição e da L.C. no 75193,
respectivamente, resolve:

1- Determinar a instauração de Inquérito CM Público contra a Mannesmann SÃ., para
a apuração de possíveis irregularidades;

2- Designar a Procuradora do Trabalho Dra. MARIA DE LOURDES QUEIROZ, para
presidir o referido Inquérito e como substituta a Dra. JUNtA SOARES NADER, figurando como Secretário
o funcionário JOÃO ALAMY DELASCAR NETFO, podendo para tanto realizar quaisquer diligáncias
necessárias à apuração dos fatos, e ao final, elaborar o relatório conclusivo.

Enviar cheque nominal à Imprensa Nacional, acompanhado de orientação escrita
sobre a aquisição da obra e dados completos para a remessa.

Órgãos Públicos, encaminhar documento, à Imprensa Nacional, autorizando a
emissão de fatura.

IMPRENSA NACIONAL, SIG, Quadra 6, Lote 800. Caixa Postal 30.000.
CEP 70604-900, Brasília - DF. Telefone: (061) 313-9905. Fax: (061) 313-9528.

(Of. no 378/96)	 EDUARDO MAIA BOTELHO
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