
O Ministre de Estado
do:Trabalho, usando da, competancia que lhe foi delegada pelo Decreto n9
83.842, de 14 de agosto de 1979 e de acordo com o art. 59, paragrafo tini
có, da Lei n9 605, de 5 de janeiro de 1949, cómbinado com o artigo 79,
29, de Regulamento aproVado pelo Decreto n9 27.048, de 12 de agosto de
1949, tendo et viste o que constá do processo MTb - 320:291/79 AP-. MTPS-
150:670/74í

Autorizar a empresa BAUR DO BRASILINDOSTRIAS QUÍMICAS
S/A, comi sede no Eatado- do Rio de Janeiro, a funcionar aos domingos e fe
tiedes civis e religiosos, na seção de produtos intermediarios, de seu
estabelecimentô situado ná Estrada Boa Esperança n9 650, Município de No
-Va Iguaçu, naquele Estade.

Art. 29, A empresa em referancia devera observar todas as
disposicães contidas no Decreto 83.358, de 23 dê abril de 1979.

RESOLVE:

Art. 39. Esta Portaria entrara em vigor na data de sua pu
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, DELIBERAÇÃO N9 17/81
DISPÕE SOBRE CONDIÇÕES PARA SIMUL-

' TANEIDADE-DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONA
TO BRASILEIRO DE FUTEBOL PROFISSIOr
NAL DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA. DE
FUTEBOL E DOS CAMPEONATOS REGIONAIS
DE SUAS RESPECTIVAS FEDERAÇÕES, EN-
TRE ASSOCIAÇÕES DA PRIMEIRA DIVISÃO.

CONSELHO NACIONAL DE DESPORTOS, no use das atriboiçães que lhe
são conferidas pela lei n9 6,251, de O8.10,1975 e pelo Decrete n980,228
de 25.08.1977, e CONSIDERANDO que, anualmente, são disputados es cam
peonatos, national e.regiortais de futebol profissional da primeira divi
são	 CONSIDERANDO a aetessidade de- disciplinar esaaa competiçãeá,
fim , de -se promover a coerdenação , das mesmas- com a Confederação Breai
• de Futebol, as Federaçies Regionais e as associaçes que as inte
grani, facilitando á-elaboração dós respectivos caleadarios; CONSIDE
RANDO, Aue,, por vezes, ocorreu que uma ou mais associaçães, da mesta Fe
deração„, estiveram participando do campeonato brasileiro, quando jí se
encontrava em andamento o eaMpeonate regienal da referida federaçao
CONSIDERANDO que ao termino do campeonato brasileiro, ou quando des -
classificadas de mesmo, as aaseciaçães sio compelidas a iniciar adisnu•
ta do-campeonato regional com varias, rodadas ja cumpridas, acarretando
-lhes enormes preStaízos de ordem tecnica e financeira.; CONSIDERANDO -
que:, jsÁtá se- igualar aos dotais disputantes, as asáociaçães são obriga
das a efetuar Variop Jogos com intervalos inferiores aqueles que furam
eoncedidos aos concorrentes, provocando, num- mesmo campeonato-, Condi ‘.
çaos de desigualdade entre elas;- CONSIDERANDO que tal fato tem sidoeb
jetó de repares- e crítiCas dos setores desportivos e, principalmente
das associaçSeS que ja, enfrentaram essa situação, DELIBERA
Art,, 19 - Enquanto uma, ou mais associaçães da primeira diviaão , de Lute
bol-prófiasional, estiverem participando: do Campeonato Brasileire	 clã
Futebol,- às TederaçOea ã que avaiestás estiverem filiadas não poderão
dar início aos seus respectivos campeonatos regionais daquela divisão,
alada que sob , A ferina, de, tormeios„ jogos, competições ou disputas que,
de' qualqüer forte, impliquem em classificação ou desclassificação para
o campeonato regional. Ar-t.- 29 - Excetuam-se do disposto no artigo an
tenor os torneios,.,joges, disputas ou qualquer forma de eompetiçoes
destinadas . a. apuração, de associação que devera ter- acesso a divisão i*
Mediatemette Superior, na forma dos respectivos, regulatentos. Att.39-
O CONSELHO RACIONAL DE DESPORTOS, excepcionalmente, e- quando solicita-
do por Federação- intereasada, podera permitir o início , de Campeonato Re
gional seteb.servãmela do disposto nó artigo 19, dsdc que a seu ek
clusivo exitario, entenda justas as razSee; Apresentadas pela Federação
solicitante; Art.. 49 Esta- Deliberaçao entrara em visor na data de-
atiaputilicaçao„ revogadas as disposiçeet em centrario.

'Rio de Janeiro-, 2.0Me agosto .de 1981.

ass.) CESAR MONTACNA DE SOUZA
Presidente do CND
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O Minist ‘ro de Es-tado

do Trabalho, usando da competancia que lhe foi delegada pelo Decreto n9
83.842, de 14 de agosto de 1979 e de acordo com o, art. 59, par -agrafo Uni

co, da Lei n9 605 de 5 de janeiro de 1949, combinado com ó artigo 795
29, do Regulamento aprovado pelo-Decreto n9 27.048, de 12 de agosto de

1949, e tendo en, vista o que consta do processo MTb	 310,973/81,

R E.S O 1 V E

At. 19. Autorizar a empresa DURATEX SIA.,

com sede no Estado de São Paule, a- funcionar aos domingos e feriadós
vis e religiosos, no setor de fabricação, em seu estabelecimento - locali

áadô na Fazenda Santa Luzia, Estrada de Itatinga, município de Botucatu,
naquele Estadó, devendo a requerente Organizar escala de revezamento,
observando o disposto ma Portaria MTb. n9 417, de 10 , de junho da 1966 e

as normas especiais de proteção ao trabalho da mulher e do menor..
Art. 29. A empresa em referancia, 	 obrigar:

-se-i a criar e prover-no citado estabelecimento, noves empregos 	 para

pessoal não especializado.
Art. 39, A ~rasa ao fim-d g cada, período

de doia anos, a tontat da publicação desta Portaria, devera comprovar
que persistem as condiçães que ,determinaram a presente autorização, sob

pena de cassação da, mesma.

Paragrafo único. A comprovação devera ser feita
perante a Delegacia Regional do Trabalho no Esta4o de Sac. Paulo que, apOs a
necessaria inspeção, opinara quanto ao prosseguimento da autorização e wità-
alinhara o processo a decisão do Ministro do Trabalho.

Art. 49- Esta Portaria-entrara em vigor na data
de sim publicação.

MURILLO MACEDO

-DESPA,CHOS

DE

20 , DE AGOSTO	 DE 198.1 Ministério do Trabalho
MTb-318.76,3/75 O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO,tendo em vis

ta o despacho exarado em 10 de fevereiro de 1981, no processo MTb,,núMil
ro 318,76-3/75, peio qual estendeu a base territorial do Sindicato Rural.
de Mata Grande, no Estado de Alagoas' ao- munia:41,a de Canapi, no, mesmo Es
tadó, firma a presente apostila.

MTb,-307.099/79 O -MINISTRO DE ESTADO-DO TRABABHO, atendendo-ao
requerido pelo Sindicato da Indústria da ConStrução Civil, de Caxias do

-de 1981 SZzl, no Estado dó Rio Grande do Sul e o despacho exarado noi mesmo e& 16.
02.81, estendendo sua base territorial aos MunicipioS de "Carlos- Earbos4
Garibaldi e Nova Prata", firma a presente apostila-. MTb-301.089/9

MTb-3.09.839/79 MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO; tendo cm
vista o despacho proferido no pPooeSso MTPS- 323.929/73, em 83.05.781,0o
qual foi estendida a representação do Sindicato de Comércio Varejista de
Géneros Alimentícios de Aquidauana,no Estada de Mato Grosso, a todo o 29
grupo - do piano da Confederação Nacional da Comércio e alterada, porvio
de consequência, a denominação da referido entidade Para " SINDICATO DO
COMÉRCIO VAREJISTA DE AQUIDAUANA", firma ,a presente apostila o expede a
29- Via . da Carta de Reconhecimento que lhe fói autorgada

MT12'. 303.426/81 O MINISTRO DE ESTADO DO TRABAIHO, tÇnd0 em=
vista o despacho exarado em 25-de maio de 1981 -no processo MTb-303.-436/8i,
pelo Oca estendeu a base territorial do Sindicato Rural de'GovernadorVe
ladares,. no Estado de Minas Gerais, aos Munici:píos 	 Alpercata,Vila-Ma-:
tiaé, Frei Inocincia, Marilac, Sardad,	 Geraldo da Piedade, São José
da Safira e Campanário, no -mesmo Estado, firma a presen te 4POsti-./4.

MTb-310.635/80 Nos termos da proposta da Secretaria de Rela-
ções do Trabalho e tendo em vista -a Resolução da Comissão do EnqUaramen,
to Sindical, RESOLVO negar provimento ao recurso interposta pelo Síndica,
to da Indústria Cinematográfica do Estado de São Paulo, contra decísãodU
quele órgão' Colegiada, exarado em 1 -2-0B-80, no processo em epígrafe,res-
Saltando que 4 area de representação da entidade requerente restringe-se,
ao setor industriai do cineMatografia, não abrangendo, por via de conse-
qué-ncia, aqueles que pelos títulos ou funo -Jes previstas no Quadro Anexo,
ao Decreto he 823-83/78, que- regulamentou a Lei n8 6.533/78, vinculam-Se'
aos sindicatos das respectivas áreas eçonõMicas e prófissianais,

MTb---311.500/81 Nos termos da proposta da Secretaria de Bela
ções do Trabalho, RESOLVO reconhecer o SINDICATO DOS TRABALHADORES Rti,r

RAIS DE BARREIRINBA, como entidade sindical repPesentativa das categorias
profissionais - trabalhadores rurais - ínteprazztes dos grupos do plano
da Confederação Nacional das Trabalhadores na Agricultura, na base teria
for-tal do município de Barreirinha, no Estado do Amazonas, homologados
Estatutos Sociais com as correçães sugsridas.

Em 20 de agasto de 1981, foi assinada a carta que reconhece'
como entidade sindical representante da aotegoria profissional nos temos
da Legislação em- Vigor do SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BABREI-
RINHA/AM. MURILLO MACEDO.

GABINETE DO MINISTRO

Podaria h.° 3.141 de-28 'de AGOSTO

Mr.


