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Dos valores acima deverá Ser deduzida a importância de CF$ 
2.286.811~00 (dois milhÕes, duzentos e oitenta e seis mil. oitocentos 
e onze cruzeiros) já ressar-cidos ao erário, con~orme as seguintes 
datas e parcelas: 

05/84 Cr$ 101.181,00 
06/84 Cr'l. 148 •. 738, 00 
07/84 Cr$ 245.417,00 
.01;1/84 Cr$ 245.417,00 
09/84 Cr$ 245.417,00 
10/84 Cr$ 245.417,00 
11/84 Cr$ 245.417,00 
12ÍB4 Cr$ 245.417,00 
01/85 Cr$ 112.878,00 
02/85 Ci'"$ 112.878,00 
03/85 Cr$ 112.878,00 
04/85 Cr$ 112.878,00 
05/85 Cr$ 112.878,00 
TOTAL Cr$ 2.286.811,00 

O não atendimento à presente Noti~ica~ão no prazo fixado 
sujeita o responsável a cobrança judicial do débito. 

3~ IGCE, em 26/08/92 

(O f. nQ 98/92) 

WALDAISY LIMA GUEDES PEREIRA 
Inspetora-Geral 

ENTIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCíCIO 
DAS PROFISSOES LIBERAIS 

Conselho Federal de Farmácia 

EDITAL N9 1, DE 26 DE AGOSTO DE 1992 

Fazemos saber aos ·intere_ssados que, de acordo com -o § 2º do 
Art. 32 da Lei N2 3.820, de 11 -de nov:embro de 1960, estarão aberta~, a 
paitir de 01 de setembro do. corrente ano, as inscrições pa_ra o registro 
de candidatos- à eleição do terço renovável do Conselho Federal de 
Farmácia • 

. os candidato~ deverão preencher e aten~er aos seguintes 
requisitos: 

data de 

vitae; 

a) ser brasileiro; 
b) não,estar proibido de exercer a· profissão; 
c) estar q'uites com a teSouraria do Conselho Regional até a 

encerramento do prazo de inscrição às vagas do terço renovável; 
d) apreSentar ficha de identificação, sumário do curriculum 

e) ter seu requerimento de inscrição, como candidato, deferido 
pelo Presidente do Conselho Federal de Farmácia. 

De acordo com o Art. 82 do Regulamento das Assembléias. Gerais 
de Delegados-Eleitores, o registro dos caildidatos a·o terço ·renovável do 
CFF, deverá ser solicitado mediante requerimento protocolado na 
Secretaria dos respectivos Çonselhos Regionais de Farmácia. 

As· inscrições de candidatos encerrar-se-ão às 18: 00 h. do d.j.a 
16 de setembro de 1992. 

(Of. n9 808/921 

Brasília, 26 de agosto de 1992 

THIERS FERREIRA· 
Presidente 

Conselho Regional de F armácià do Distrito Federal 

EDITAL'N9 1/92 

Fazemos saber aos F.ARMACÊUTICOS inscritos néste Conselho Resional de 
FarmáCia que, de acordo com o Regulamento Eleito_ra1 para os Conselhos 
Regionais de Farmácia, estão abertas no período de 1 a 16 de setembro 
do corrente ano, na Secretarià deste Conselho, sito à.SCS-06 Ed. José 
Severo salas 609 a 613, as inscri~Ões para o registro de candidato à 
elei~ão da DiretOria, do Terço Renovável e do Representante Regional 
deste órgão. Fazemos saber também que a eleição no CRF-DF, será reali~ 

zada no dia 06/11/92 <Sexta-Feira), no horário d~s 08 às 18 horas, em 
sua sede no endereço acima mencionado, e de acordo com o art. 29 do Re
gulamento- Eleitoral V-igente, e art. 19 do regulamento para escolha da 
Diretoria do CRF-DF, as eleiçÕes serão por sufrágio direto e secreto 
para todos os cargos de que trata o Presente edital. Os Farmacêut1cos 
candidatos a Conselheiro Regional, a cargos na'Diretoria e a Represen
tação Regional, inScrever-se-ão mediante requerimento em 02 <duas) 
vias, dirigido ao Presidente do CRF-DF, preenchendo e atendendo os se
guintes requisitos: a) ser brasileiro; b) estar com inscr1ção profis
sional definitiva, no qu'adro de farmacêuticos aprovada pela Plenária do 
CRF-D~, at~ a d~ta de encerrament~ do prazo de inscri~ão de candidato~; 
c> não estar·~roibido de exercer a pr6fissão; d), apresentar ficha de 
identificação profissional (fornecida pelo CRF-DF>; e> estar quites com 
a tesouraria. De acordo com o parágrafo 19 do art. 89 do Regulamento 
Eleitoral vigent~. 6 c~ndidato a Representação Regional deverá obrlga
toriamente,· lnscrever-se, também, para concorrer ao Terço Renovável do 
cFF, cuja inscrição será no mesmo período acima citadq, ou seja, de 01 
a 16/09/92, e de acordo com o parágrafo 29 do-art .. 89 do citado Regula
mento, o~ candidatos à Diretoria do CRF-DF deverãq inscrever-se por 
chapas comp.letas, disc.;..iminando nomes e c_argos <Presidente, Vice-Presl
dente, Secretário-Geral e TeSourEiro), e no caso de um candidato a car
go na_ Diretoria não ser eleito C! 1selheiro Regional, será aplicado o 
art. 2f! do Regulamento para esc o: ,a da Diretoria do CRF-DF, aprovado em 
Sessão Plenári~ Extraordinária -ri~ 01/90 de 09/04/90, para fins do dls
posto. no parágrafo 49'do art. 43 .o Regulamento EleitOral v1gente. F1ca 
concedido o .prazo de 05 <cinco) .dias a contar da data da Portaria· a se~ 

ba1xada pelo Pr~sidente do CRF-DF, para fins do disposto no parágrafo 
19 do art. 92 do Regulamento Ele1toral para os ·cRF(s), ou seJa, para 

impugnação da 1nscr1ção de candidato<s>, ou representa~ão contra ele 
(s). Fazemos saber também que de acordo com o art 49 do refer1do Regu
lamento, será apl1cado ''ex-offício'' multa.ao farmacêu1tco que faltar a 
ãbr1ga~ão de votar·· sem justa cauSa ou lmpedimento. 

(N9 84.408- 26-8-92- Cr$ 477.100,00) 

ELIANE RAMOS TEIXEIRA 
Presidente do CRF-DF 

PODER LEGISLATIVO 

Câmara dos Deputados 

Diretoria Geral 

Coordenação de Seleção e Treinamento 

EDITAL·N9 8, DE 26 DE AGOSTO DE 1992 

A DIRETORA DA COÓRDENAÇÂO DE SELEÇÂO E TREINAMENTO,no uso de 
suas atribuições, -comunica que no resultado da Prova de Conhecimentos 
Espec-íficos, Língua Portuguesa e Legislação do· Concurso PÚblico para 
Operador de Audiovisual.- Edital nQ 4/92 -; publicado no D.o.u. de 
24/7/92, Seção III, foi omitido o candidato nQ 00144·, Honejohhny. Perei 
ra da Silva, nota 53,00, porquanto a leitora Óptica captou ranhura em 
sua~ folha de resposta. 

ANA LÜCIA D~ MIRANDA RAMOS 

(Of. n9 621/92) 

ATENÇÃO 
A Imprensa Nacional não credencia 

empresas para revenda de Diário Oficial 
e Diário da Justiça e não se 

responsabiliza, portanto, por assinaturas 
que venham a ser efetivadas por 

intermédio de terceiros. 

r:: d. • ESTATUTO 
-:~ • .,~~-#' ,~;::::. DA CRIANÇA 
\~ '-'~ E DÔ ADDLESCEHTE 

' EIXJ ADOLESCENTE 
-~--==l 

L 

~ L,_ E1l Preço: Cr$ 14.200,00 
sujeito a majoração, se;m aviso préVio. 
hicluídas despesas com remessa. 

Aquisições: 

IMPRENSA NACIONAL 
SIG Quadra 06 lote 800 · 

Brasília - DF - CEP 70604-900 
Telefone: (b61 )226-6812 _j 
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