
PODERJUDICIÁRIO
CORREGEDORIA-GERALDEJUSTiÇA DO ESTADODOAMAZONAS

PROVIMENTO N° 231/2014-CGJ/AM

Confere nova redaçao a dispositivos do Provimento
21012013-CGJ/AM, que dispõe sobre as diretrizes para a
implantaçao do Fundo de Apoio ao Registro Civil das
Pessoas Naturais do Estado do Amazonas - FARPAM

o Excelentlssimo Senhor Desembargador FLÁVIO HUMBERTO
PASCARELLI LOPES, Corregedor-Geral de Justiça do Estado do
Amazonas, no exercicio de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a aprovação da Lei nO3.929/2013, que criou o Fundo de
Apoio ao Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO a finalidade da mencionada Lei, no sentido de garantir a
manutenção do serviço gratuito praticado pelo registrador civil, bem como, dar manutenção ás serventias
tidas como deficitárias;

CONSIDERANDO a viabilidade no ressarcimento dos atos efetivamente
praticados de forma gratuita pelo registrador civil;

CONSIDERANDO o decisório proferido nos autos do processo eletr6nico n°
0204468-81.2014.8.04.0022,

R E SO LV E:

Art. 1°. ALTERAR o art. 3° do Provimento 210/2013-CGJ/AM, que passa a
vigorar com a seguinte redação: "Os atos gratuitos praticados pelos tabeliães de registro de pessoas
naturais, inclusive os registradores distritais, estes últimos formalmente designados cadastrados no
Portal do Selo e com suas assinaturas digitais serão ressarcidos em sua integralidade, pelo valor de
tabela dos atos gratuitos".

Art. 2°. ACRESCENTAR o seguinte dispositivo ao art. 3° do Provimento,
consolidando-o nos seguintes termos:

"Parágrafo único. A percepção dos valores a título de reembolso, por ato
gratuito já praticado, dar-se-á, de forma retroativa, a partir da implementaçao do Selo Eletr6nico.

Art. 3°. ALTERAR o valor da receita minima mensal ás serventias
consideradas como deficitárias, conforme estabelecido no art. 6°, parágrafos 1° e 2°, do Provimento
210/2013-CGJ/AM, que passará de R$ 7.000,00 (sete mil) reais para R$ 10.000,00 (dez mil) reais.

Art. 4°. Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicaçao.

CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE ..

Gabinete do Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, em
Manaus, 16 de outubro de 2014.

Desembargador FLÁVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES
Corregedor.Geral de Justiça
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CUMPRA-5E, COMUNIQUE.SE E PUBLlQUE-5E.

Gabinete da Corregedoria-Geral da Jusliça, em Manaus, 13
de outubro de 2014,

Desembargador FLÁVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES
Corregedor-Geral de Justiça

poRTARIA NO359I2Q1+-CGJIAM

o Excelentlsslmo Senhor Desembargador FLÁVIO
HUMBERTO PASCARELU LOPES, Corregedor-Geral da
Justk;a do Estado do Amazonas.

No uso de suas alfibuiÇóes legais e.

CONSIDERANDO os termos das POf1arias nO 2481CGJI
AM e 249/2014.CGJ/AM, esla üllimB que consl1tuiu Comissao
Permaneflle de Sinddlncia e Processo AdmlniSlralivo Disciplinar
(PAD) para apuração de posslveis irregularidades praticadas por
servidores deste Poder;

CONSIDERANDO o Despacho de folha 611 nos aulos de nO
0200465-8 J .2014.8 .04.0022

RESOLVE:

ALTERAR o item li da Portaria nl) 06412014.CGJIAM par(l
redesignar os membros Integrantes da respecliva Comissao,
que passa a ser composta da seguinle forma: Exma. Sra. Juiza
Corregedora Auxiliar, Ora. NÉLlA CAMINHA JORGE, para presidir
a ComissàO do refertclo Processo Admlnlslralivo Disciplinar. e como
membros os servidores ELIANE PINHEIRO TEIXEIRA, MAuREA
00 PERPÉTUO SOCORRO DA COSTA RALPH. ADRIANA
VANESSADOS REIS FERREIRA. DAN SOUZAAGUIAR.AFRÂNIO
CEZAR MADDY BASTOS. JOSÉ RAILSON VALE DA SILVA.
JULJANA DE ALMEIDA SANTIAGO CAVALCANTI. EOUARDO
AMED OE OLIVEIRA BASTOS e SARAH CLARIMAR RIBEIRO DE
MIRANDA, esla designada para secretariar os trabalhos.

CUMPRA-5E, COMUNIQUE.SE E PUBLlQUE-5E.

Gabinete da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do
Amazonas, em Manaus, 15 de outubro de 2014,

Desombargador FLÁVIO HUMBERTO PASCARElLl lOPES
Cf?rregedor-Geral de Justiça

P Q R T A R I A Nt' 36512011-CGJIAM

O Excelefllisslmo Senhor Desembargador FLÁVIO
HUMBERTO PASCABElU lOPES, Corregedor-Geral de Justiça
do Estado do Amazonas, no exercicio de suas atribuiÇÕes legais,
e

RESOLVE:

Art_ 1"_ALTERAR o artigo 2" da Portaria n.° 335/2014-CGJI
AM. para INCLUIR O Juiz.Corregedor AuxJHar,Dr, AIRTON luis
CORREA GENTIL. a fim de coordenar os trabalhos da Comissa o
de Apoio às atividades da Semana Nacional de Conciliaç:io em
conjunto com os demais magistrados já desIgnados,

Arl 21• ALTERAR o artigo 5° da Portaria n.O 356/2014.CGJI
AM, para ACRESCENTAR o 9 3", consoridando-o nos seguintes
lermos:

"(...) ~ 3". Os dias de folga adquiridos na forma do parágrafo
anterior deverao ser usufruidos até o mês de dezembro de 2015,.

Art. 3". DESIGNAR o Julz.Corregedor AuxHiar, Or. FLÁVIO
HENRIQUE ALBUQUERQUE DE FREITAS. para coordenar as
al/vidades inerentes â Semana Nacional de ConciliaÇão de 2014
nas Comarcas do Interior do Estado.

Art_ 4"_CONSTITUIR Grupo d. Trabalho de Apoio às Varas
dos Juizados Especiais ooordenado pelo Dr. Luis CLAUDIO
CABRAL CHAVES, Juiz de Direito da 4° Vara de Famflla da Capital,
aUll:llIsdopelos servidores: GEÓRGIA VASCONCELOS CORREA,
FRANCICLEIDE VALÉRIO DE SOUZA. JOSÉ RAILSON VALE
DA SILVA. KARLA MENEZES MENDES GUALTI. SAMANTHA
ARAÚJO SIMOES TRUNKL. TARCISIO HELDER PINTO e
THIAGO AZEVEDO GOMES.

Parágrafo primeiro. O grupo referido no caput auxiliará na
reallzaÇélodas Inlimaçôes das partes em processos com potencial
concitlat6rio, bem como das audiências de ronclliação durante o
perlodo da Campanha. a, ainda, na adoção de outras providências
estabelecidas a crilério do Juiz Coordenador.

Parágrafo segundo. Os auxiliares referidos no caput farao jus
ao mesmo benenclo assegurado pelo paragrafo único do art. 5",
~2., da Portaria n. 35612014-CGJ/AM.

Art. 5., Esta Portaria entrará em vigor na dala de sua
publicaçao.

PUBlIQUE.SE. COMUNIQUE-5E.

Gabinete do Cooegedor.Geral de Justiça, em Manaus, 20 de
ou(ubro de 2014,

Desembargador FLÁVIO HUMBERTO PASCARELlI LOPES
Corregedor.Geral de Justiça

PROVIMENTOS

PROVJMENm W 23112011-CGJ/AM

CONSIDERANDO 09 termos da Portaria nO 33512014-CGJI
AM, que instituiu a comisSélo de apoio as atividades da Sell'.ana
Nacional de ConciliaçéO no âmbito do Tribunal de Justiça do
Estado do Amazonas:

CONSIDERANDO os termos da Portaria n. 356/20 14-CGJ/AM.
Que define as direlrizes operacionais para realização do referido
evento;

CONSIDERANDO a necessidade de designaçao de um Juiz
Coordenador para o acompanhamenlo da efetivaçao da campanha
nas Comarcas do Inlerlor do Estado;

Conrere nOl/a redaç3.o a disposItivos do Provimento 21012013-
CGJ/AM, que dispôe sobfe as diretrizes para a implanlaçêo do
Fundo de Apoio 130 Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado
do Amazonas - FARPAM

o Excelentlsslmo Senhor Desembargador FLÁVIO
HUMBERTO PASCARElU LOPES. Corregedor-Geral de Justiça
do ESlado do Amazonas. no exerci cio de suas alribuiç6es legais
a.

CONSIDERANDO a aprovaçêo da Lei nO 3.929/2013, Que
criou o Fundo de Apolo ao Registro Civil das Pessoas Nalurais do
Eslado do Amazonas:

CONSIDERANDO, ainda, o grande vo/ume de processos em CONSIDERANDO a finalidade da mencionada Lei, no senlido
lramitaçao nas Varas dos Juizados Especiais da Capital, de garanlir a manulençAo do serviço gratuito praticado pelo

Pub1iCaç.')O O~ci;lldo T,ibuMI 11ftJlI,~liçado Est.1do do Amnzooas • lei f-eder31 n. 11.419JOO.art. 40



registrador civil. bem como, dar manulançao as serventias lidas
como dencitérias;

CONSIDERANDO a viabilidade no ressarcimento dos alas
efetivamenle praUCSdos de forma gratuita pelo registrador civil;

CONSIDERANDO o decisório proferido nos aulas do processo
eletrOnico nO 0204468-81.2014.8.04.0022,

R E SOLV E:

Art. 10
, ALTERAR o arl, 3° do Provimenlo 210/2013.CGJ/AM.

que passa B vigorar com a seguinte redaçêo: "Os atos gratuitos
praticados pelos taoeliaes de registro de pessoas naturais,
inclusive os registradores distritais. esles ultimas fonnalmente
designados cadastrados no Portal do Selo ti com suas assinaturas
digitais serao ressarcidos em sua Integralidade, pelo valor de
labela dos atos gratuitos.,

Art. 2°. ACRESCENTAR o seguinte dispositivo ao art. 30 do
Provimento, consoRdando-o nos seguintes telTTlOS:

'Parágrafo único. Apercepçãodos valores a titulo de reembolso,
por ato graluito Ja praticado. dar-se-á, de forma retroativa, a partir
da implementBçao do Selo EletrÓflIco.

Art. 3", ALTERAR o valor da receita mlnima mensaJ as
servenlias consideradas como deficitárias, conforme eslabelecido
no art. 61;\, parágrafos 1° EI 21;\, do Provimento 21012013.CGJ/AM.
que passará de RS 7.000,00 (sele mil) reais para RS 10,000,00
(dez mil) reais.

Art, 4°. Esla Provimento enlrara em vigor na dala de sua
publicação.

CUMPRA.SE. REGI5TRE-5E. PUBLlQUE-5E.

Gabinete do Corregedor-Geral de JusUça do Estado do
Amazonas. em Manaus, 16 de outubro de 2014,

Desembafllador FLÁVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES
Corregedor-Geral de Jusliça

PubJecaç3005claf dOTribunal dI! Jus/Iça do Eslado do Amazonas _Lei Federal na 11.419R)6, an. 4a
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ESTADO DO AMAZONAS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE MANAUS

Juizo de deireito da Juiz Corregedor Auxiliar - Setor 1

Processo nO0204468-81.2014.8.04.0022
Pedido de Providências
RequerenteRequerente:Associaçào dos Notários e dos Registradores do Estado do
Amazonas - ANOREG/AM, ARPEN-AM - Associação dos Registradores Civis das Pessoas
Naturais do Estado do Amazonas
Associação dos Notários e dos Registradores do Estado do Amazonas - ANOREG/Al\1,
ARPEN-AM - Associação dos Registradores Ci,;s das Pessoas Naturais do Estado do
Amazonas

~
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Parecer:

Trata-se de procedimento já analisado por este
Juiz Auxiliar, o qual trata da modificação de provimento.

Consta que o Corregedor-geral acatou
posicionamento trazido em parecer por este magistrado.
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Av. André Araújo, s/n, Ed. Arnoldo Pêres, 8° Andar, Aleixo - CEP
69060-000, Fone: 92 2129 6657, Manaus-~I - E-mail:
stjaux1@tjam.jus.br

Inicialmente, é de se reconhecer ter este juizo
laborado em omissão no ponto especifico sustentado pelo
autores em petitório intermediário.

De fato, há atos estabelecidos na legislação
como gratuitos, os quais não há autorização de reembolso
administrativo por esta Corregedoria.

~ que a lei 9.625/96, trouxe ao mundo jurídico,
com a finalidade de garantir cidadania à parcela da
população, atos cartorários gratuitos, devidamente
declarados pelos partes hipossuficientes.
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mesmos
teria
foram

É o relatório.

Os requerente manejaram, dentro destes
autos, pedido sustentando, em outras palavras, que
havido omissão na análise de pontos, os quais
debatidos pelo Corregedor em reunião.

Diante disso, opino pelo deferimento do pleito,
em complemento ao parecer já exarado às fls. 19-23, para
que sejam autorizados os reembolsos dos atos de buscas em
livros relativos às certidões de casamento, nascimento e
óbi to (neste caso com a devida selagem do ato, para fins
de fiscalizacão por parte da Corregedoria-Geral de

mailto:stjaux1@tjam.jus.br
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ESTADO DO AMAZONAS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE MANAUS

Juizo de deireito da Juiz Corregedor Auxiliar - Setor 1

Processo nO0204468-81.2014.8.04.0022
Pedido de Providências
RequerenteRequerente:Associação dos Notários e dos Registradores do Estado do
Amazonas - ANOREG/AM, ARPEN-AM - Associação dos Registradores Civis das Pessoas
Naturais do Estado do Amazonas
Associação dos Notários e dos Registradores do Estado do Amazonas - ANOREG/AM,
ARPEN-AM - Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Estado do
Amawnas !

'"u

É o parecer complementar.

Manaus, 22 de outubro de 2014.

Expedientes emitidos, (FLAVIO).

Av. André Araújo, s/n, Ed. Arnaldo Péres, 8° Andar, Aleixo - CEP
69060-000, Fone: 92 2129 6657, Manaus-AM - E-mail:
stjauxl@tjam.jus.br
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de certidào de casamento
do Ministério Público e da

a emissào
judicial,

bem como
de pedido
Pública.

S.M.J.

Justiça) ,
decorrente
Defensoria

+I

Flávio Henrique Albuquerque de Freitas
Juiz Corregedor Auxiliar
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POI>En JUI)JCLÍ.RIO 1>0 ESTAl>O 1>0 AMAZONAS

COIU{EGE[)OnJA GEnAL ()E .IlJSTIÇA

TABELA ()E EMOLUMENTOS

TABELA V-ATOS ()OS OFICIAIS ()E REGISTRO CIVIL nAS PESSOAS NAnrnAIS

I - CAS.4.MEl'l'TO - habilltaçl1u para ClIJIamt'nto civil uu rt'Ii~IIl"u. cum efdtu ci,,-Il, de5de o
preparo d. papti~ att lilHldura do a.uen'lI. illdu~i\"C_certil.U", ncluíd ••~ •• de"pellu d. EMOI.t1MF.:"iTO VAl.oR no ..\TO
}mhlicilção lu:la im.lren.'" Iluando lU8im for necelllllÍrio:

11)no.. iluditl;rius uu l'artlíriIU; RS 176.53 H.S 176,53

h) a domiCilio (l!XclMíd~ cll!,~pe,~a.fem" cmuluçt1o, que .ferã,) IJaJ:{}.~pt!lo inlul!,Hut1IJ),' RS l71,5H lU 271.:;H

c) rcali:l.õttiu••pil!li as IH:OO hura..; RS 27I,5H RS :!71.SH

11)pela dis~nAa lutai uu pUcialllu pruo de (H"lld"DlaA; RS fU',26 H.SH",16

c) pelo regidro c afixação de edital d. prOclilllla.'i de outrll cartl"io. inclu .•in r-=J.:iI.:trn c
ccrtidiu, nt ..luida.~ a5 despesas cum 11puhlkuçio pel •• Imptcn'UI; RS 52,% HS52,IJ6

I) ca .•allll'nlo a '\'ida dl' hahililltçlio, procl'li~ada elll ou'ro car1rírio, inclmi'\'l' fitac;ão dl' rtlilill til'
RS HH,26 lU MH,26pruclarnall, ncluídou as dellpeliil.lltil' puhlicaç.io pela irnpren .•••qUillndn all"hn ror nrcl'lisiÍ.rio;

R) pdo rrconht'cillll'ntn dl' IU.dna(utilI du~ precedrnltli. de Il'litelllunhill~ c nUltm. R.\ 2,U" RS1,W

11- Ou. llliuntos. lndusil'e certidücs fumccidlllJ it partr, qUt'r dr n;udmcnto, nalil1lUl1n e líbltu: l-:.\HJLUMF.NTO V,-\ l.on IJO . \TO

a) no praJ.u - att.5U da Lei n,o (,,1115173. (gratuidade pre~'i.çt" nrJ l.ei Federal n. o 9.J3.//Y7); R.\ 2'),M? RS 29,M?

h) rorol do pra10 f1:raJuiJaJe prel';"'ILJna l.ei Federal n. o 9.534/97); R.\ 52,')(' RS 52,96

c) rllta do Ilritl',Olr~al a prtição do JUf.l (;:ra/uitlade pft!";',-Ia,," J.ei Federal n. 09.53.//97). RS 52,% R\ 52,%

111~Do' lUSCnto!ldr fíhilos: EMOl,\.l\ft:rHO \".\I.(H~ lJo ,\TO

Da ~uia du !Icpullilmenlu 110lt.\sC'nloe da t'ulidilo (grd1uitlmk ptl!~'i.tta n/I Lei Fedf!ral mimf!ttJ
RS 52,96 RS 52,969.53.//97).

IV - Do re~blru ou imcriçiio dali senlenç3Jl dr rmancipit\'io, intcrdlçlio, lu lei ••.•curalela. <lpçliu
1':MOulMENTn \'.\UH~ no .\TOtle nllclunalidllde. separaçãu judicial r dh'órciu, includn certidão:

Item IV R~~2,l)(1 RS !'2,lJ6

V • Da Irarucrição de registru de mucimenlll. ca~amenlu uu úhilo, Verificado nll calrlln~eitlJ,
.:~'OLt'MI':1\TI) V..\1.01~ Do ,\TOinclusi\'e «rlidãu.

Pela aUluaçiiu e prolocnlu do!! ducUmenlfll' aprt'~ellhulu!i pdo inlercSsatlo. R,ç 12,22 RS 12,22

VI - Rl'tificaçiu ou nru lle j.\rafia: F,MOI,lIMF.f'lriTO V.-\LOR no ,\To

Item VI RS J:\31 RSJ~,JI

VII - Por Anrhaçãn: i-:!\--fI)l,tTME:\TO \'.\LOR no .\TO

hem VII RS HI,H lU MI,H



vm - Certhlõel: :EMOLUMENTO VALOR DO ..\TO

a) até 10 ano!l; R~ 52,96 RS 52,96

b) ••dmll de 10 MOR até 20 ano.; RS 54,32 RS 54,32

c) acima de 20 allus; RS 61,11 RS 61,11

d) ,'crho ad-,'rrbum_ RS 01,47 RS 81,47

IX. PClli notificação, intimação, protuc(Jlo, ~ot.ção pur detrrndnaçii.u judiclal, crrddãu
EMOLUMENTO VALOR DO ATOulrald. de PJ"O("tIlO, de atolou de f.lol conhecldcu em razio do ofício, qualquer que lleja:

Item IX RS 17,65 RS 17,65

Peh. claooraçiu de: Pdiçliu. ate5tlldu c d«laração eli~ida por lei. RS 17,65 RS 17,65

X. Prl. autentlcaçãu e l."ÚplaftprugráfiCllde ato do propriu ofído ou rquh, •.lente: EMOLUME"iO VALOR DO ATO

Itrm X RS 2,72 RS 2,72

XI. BUlu rm proc:ellol.lh'rnl c document~ arquivadoJl: [~OLlIME""O VALOR DO ATO

hrm XI RS 17,65 RS 17,65

xn - DUigêndll. rora do nptdiente: EMOLUMENTO VALOR DO .-\1'0

Item xn RS 17,65 RS 17,65 I

Notflr; (comum a tOJ(}f (Jf Ofídod'

J) rooo., t~ 410$ dO$I1JiciOlf. lI"arilli.~ •• di! ri!K'IiINl para hnhilar4u INJPU/Q1'Ii!1'dtl ri!dur4tl di! mdtlJc JrL~CUIIltl.f 411QKlJr, tbo,fde lJ oquáiç4a d"'i!rretlo D/i D IlwrbapIn uu
h!git;lr" da htJ1JiJiJç40 L'mu1ruldll;

2) PIU'Il DfulJç4 •• Jt~~ 1'''lIilMmi!nJtn sC'rti.nm."deruJtJ fI "flUflr ,'all/r, c'l1Ifilrm" d••dartldt. tIIl 111(1ti'" lIeJ{.kj" jlU'idi,;tI, flU (J I'al'lr dI' Ill'a1iaçàtl fiscal tlujrjJida/;

3) A.!I ("IM4~' dt~ Nl'gi.flrus de ('unlraJo ou dtJcu"'tTd'Af C'nI (IUI' ,~çI'nl(l1'("." l'l'lIhum t'.'Cprt"li.f(A\'C'nI m",.Ja I',drangeira, J•••.eriJ" ~..:r L'aJL'ublJas ap,Ã' rom""".4" t'm moeda
'Jot'i"l!tlm em l'WUrj

J)A,f ('Udll.f Jaç Rq..r.."Ira\' .l" CunlrlJitl .le J.o('tu;i1t1 tlU ,~r1't'm/o/lldo .\'.-riJo <'aJcul<U1a.~(YJm hd.u' na AtlnlJl IrlluI dd.~ me1f,ç.md(JJe~':

5) A" Cllslu.f dtlS R~'1r(A\' dI! Cont1'wn em unft/a",. ft1.IJIIl!tãr;afm'/J ./ •• circuwplo f/l'l.t'ri1u ,\'er corriJ{iJI1\' plJr/J l'lJ/U1'es l'ignJ/"li;

6) .'\'.J!lRl'gislrtA" tk TiI,,/aç t'nI'IJiJ_d" llegóâtJ\ ('IJm mais J,. UIII i1ll';1 •••1, a ••CI",III." .\'1'1'11"crlhr4Nn IllmamÚ1'-I,ie par bau ti 1'(J/r,1'mai"r dI' t'odo imól'd "bjno d(I cOII/r4l0,

Ca'" /filo I'StejnmflXJJdfAf eJ.f I'tJore~ ;"Ji.';dJ,uu pa1't1 j,\Ç jnuh'cif. I'f(.tun,....f~ti u 1/ili,40 dtJ vulor ItllrJl d4 ,"'tI/inflo tlU dI) nI'XÓt:io, pelo núml'ru fk imo"ei, li IIl'rem
prtJC'1'.'tH,do..f;

7) 1'1!lm s,-n.;çm de ('tlmplJ.lrJÇlltl st'rá ('tlbrlJdo U \'lJ]tW Je RI tS,7'J, I",m,.nlt! j'Jáúntn em D!Udi tk "lJ/or til'l']a1'"Jflj

8) ,\'tu ill('UrportlçiJ~, IJI'l!rbtlriJc:;f tI~ L'lJIU/1'UrOr's i! ;,u/ituiC'tk! di! '-'tmdo"';";I), L.tlm 1'tJ!fl1'f'lf til" dll""d(~f, uplicrl-fle U ;lI'i J I' arou"., ''Q/orl'~ rio iJem 111. dlJ IQhdll II

9) TodM 0$ si!n.jros nlJtlmaü I.' dI.' rl'fo:i.~ro da /o;"lJI/fl d", JmQ:tln4f ri!('ullurrlu" tr1hulo lJ quI.' SI' referi! lJ Lei ,U'lIliápa1 n. 7UI03, c..-ja fwquota i Je cílJCOpo1' t:l!nJo,
iAdJe1fti! J,'tJh1'e o voltJr "fl'l;,'U do .un';ç(} fJ1'f'l1aJo. 'II~ lermus JII lJrl. llC Jll J..-i F,.Jl'r"l ". 8. f}3S19J. qua,lIio l!1ililJ t/lu dt"l'rTá ser npecijícuJo I' ilJMrtuda nu '1flpa11t! Je
l'"wbm.t!HIrn.

.t:J!JJJJ:I.:Ln 1,6JOIOO. L ••i:J. 7.flIOJ, l'Tvri"mfftl"" 1}l106. L,.; J.1J71P1l, ~I" ;"fJr",.,j~tI (.'t>"j.",,, O/IUN, /"Ot;~JlIlJ ,,- /lU, I.ri J.H4f1/U, l-ei J, 'll'J/I.J, }'T"..;m ••",,, ,," ]/011.1, /'To••;"' •••,,,
Jl#U.
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