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ESTADO DO AMAPA 

Diário Oficial 
DECRETO N9 DE 02 DE JANEIRO DE 1989 

MACAPÀ, 21 DE MARÇO DE 1991- 5~- FEIRA 

' Governador do Estado do Amap~ 
ANNIBAL BARCEllOS 

Chefe de Gabinete do Governador 
Maj. PM RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA 

Vice-Governador ào E~tado do Amap~ 
RONALDO PINHEIRO BORGES 

SECRETARIADO 
Secretário de Estado da Administração 

Dr. JOSÉ DIAS FAÇANHA 

Dr. 

Dr. 

O r!. 

Dr. 

Dr • 

Advogado Geral do Estado do Amapá 
EMANUEL MOURA PEREIRA 

Secretário de Estado do Pl anejamento e Coordenação Geral 
RAIMUNDO BRITO DE Al.MEIDA 

SecretArio de Estado do Trabalho e da Promoção Social 
MARIA DA GLÓRIA DE OLIVEIRA AMORIM 

Secretá rio de Estado da Agricultura .e do Abastecimento 
PAULO CELSO DA SILVA E SOUZA 

Secretário de Estado da Just iça e Segur ança Púb1ica 
ALUIZIO PEREIRA DA SILVA 

Secretaria de Estado 
da Administração 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

• PORTARIA (P) NP 096191-SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado do 
Amapá, usando das atribuições legais, e tendo em vista o que consta do 
Mem9. n9 007191-SEAD, 

RESOLVE: 

Art. 19 • Designar a servidora JACIRENE MORAIS SANTOS, para 
eKercer em substituição, a Função de Confiança de Secretário Administrati
vo, código DAI-201. 1, da Divisão de Legislação de Pessoai/SEAD, durante o 
impedimento da respectiva titular, que entrou em gozo de Licença Médica, no 
perfodo de 14.02 a 14.03.91. 

Art. 29 • Revogam-se as disposições em contrário. 

Dê-se ciência, cumpra-se e ppblique-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINIFRAÇÃO, em MacJJpil
AP, 14 de 03 de 1991. 

JOSÉ DIAS FAÇANHA 
Secretário de Administração 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINiSTRAÇÃO , 

PORTARIA (P) NP 097191-SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado do 
Amapá, usando das atribuições legais conferidas pelo Decre.to (N) n9 0005, 
de 22 de fevereiro de 1989, e tendo em vista o que consta do Processo n~ 
28790.002165191-SEAD, 

RESOLVE: 

Auditor : do Governo do Estado 
__!!!• MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA 

Pro f . 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Secreta rio de Estado da Educação Cultura e Esporte 
ANTONNEI PINTO UMA 

Secretário de Estado do Fazanda 
JANARY CARVÃO NUNES 

Secret ário de Estado de Obras e da Infra-Estrutura 
RICARDO OTERO AMOEDO SENIOR 

Secretário de Estad o da Saúde 
OSVALDO ALVES TEIXEIRA 

Secretário de Estado de Assuntos Extraordinários 
ROBERTO GARCIA SALMERON 

Art. 1P- Fazer reverter a repartiçl!.o de origem o servidor LUIZ CAR·· 
LOS DA SILVA TRINDADE, ocupante do cargo de Desenhista, Nfvel NM-32, 
do Quadro Permanente do eKtinto Terri tório Federal do Amap~ lotado na Se
cretaria de Obras e serviços' Públicos, qÚe se encontrava a disposlçl!.o da 
Companhia de Água e Esgoto do Amapá. 

Art. 2P. Revogam-se as disposiçÕes em con~rário. 

DI!· se ciência, cumpr.a-se e publique-se. 

GAB/NfTE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, em Macapli · 
AP., 14 deiJ3 de 1991. 

JOSÉ DIAS FAÇANHA 
Secretário de ~dministraçlJo 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO. DA ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA (P) NP 100191-SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado do 
Amapá, usando das atribuições legais, conferidas pelo Decreto (N) n P 0005, 
de 22.02.89, e tendo em vis ta o que cpnsta do Mamo. n P 014/91-DAE/DSG, 

RESOLVE: 

Art. 19- REMOVER os servidores abaixo relacionados: 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ES-
PORTE para o GABINETE DO GOVERNADOR. 

AURÉLIO MOREIRA DO MONTE 
LUZIAN MAGNO PIRES 
VALDEMIR TAVARES DA SILVA 
VALTER CARLOS DA SIJ. VA 
JORGE PUREZA DOS SANTOS 
NATANAEL QUADRO DOS SANTOS 
FRANCISCO ALD/VAN LEITE 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO para o GA· 
GABINETE DO GOVERNADOR·GABI 

PAULO -~tRGIO COSTA HOMANO 

Art. 2r · Revogam-se as disposiç6es em contrário. 

Dê-se cléncia, cump; a-se e publ~que-se. 

GABINETE DO SECRE TÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, em Macapá-

L-----------------------------------~----------
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Ap, 15 de 03 de 1991. 

Departamento 
· . de. Pessoal 

JOSÉ DIAS FAÇANHA 
Secretário dê Administração 

GOV~RNO DO ESTADO DO·AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

• DEPARTAMENTO DE PESSOAL . 

PORTARIA (P) N~ 052/91-DP/SEAD. 
' . 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, us ando das· atri
buições ' que lhe são c onferidas por. dele·gação ·de c'ompetência, atravês do 
Decreto (E) ng 4.1 de 14 .de outubrode 1976, do Exmg. Sr. Governador dÓ ex
tin to Território Federal do Am~pá, ·· · · 

RESOL VE: 

Conside"rar desligado · da Tab·ela Especial do ex-Território Fe.derai do 
Amapá, o ·servidor ELCIQ DO NASCIMENTO CHAGAS, ocupante do empre. 
go de Professor de Ensino de 1g e 29 Graus,. redis tr ibuído para a Esco la 
Agro técnica Federal- de. Alegre, através da :Portaria ng 1 i319f-DRHISA FIPR, 
publicado no Diário Oficial da União, d(~ 20.02.91. · 

Departamento de Pes,soal, em 12 de março de 1991. 

A DAi TO JOSÉ GÓES DA cCJSTA 
· Diretor do D~IAP 

Secretaria de 
de Obras· 
e da Infra-Estrutura 

Comissão· Permanent~. de Licitaçao · 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E DA INFRA- ESTRUTURA 

COMI SSÃÓ PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N9 003/91 -CLOS/ SEOI~ 
===========~=========~=~======================-

À V I S O .• . 

A Secre t aria de Estado de Obras e da Infra-Estrütur.a· , 
aÚavés de su.a Comis são de Licitação . de Obras e Serviços 
avisa aos . interessados que , de ordem superior , fica trans
ferida, ' para o .'próximo ' di.à ·19 de abri l de 1991, no mesmo 
local e horirio, a realizaçã~ da Lic~tação~ a nível d e To
mada de Preç'os. refe'r e n te ao Edital n9 003/91 - CLOS/,SEOIE , 
para- a execuçao dos serviç'õs d e Urbanização e l;>ren&gem : da 
Vila do Mucaji , neste' Estado . 

En g9 . LUIZ FELIPE. DA SILVA TRAVASSOS 
Presidente da CLOS/SEOJ E .. 

, 
} 

Publicações Diversas 

·-\· SERVIÇO PtJBUÇO FEDERAL 
- FUNDAÇÃO UNIVER.SIDADE- HDERAL ElO AMAPÁ 

UN1FAP -

P O R TA R I A Nº 06/91-UJNIFA,P . 

A REITORA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ , . 

no u so das àtrib~ições que lhe coofere o Art . 65 do Esta t u 

to da UNIFAP, ap~ovado p·e l a Portar ia nº B68 do Ministério

da Educação publicado no D.O .U' de 11 :09 , 90 ;, Secção I , . p . 

17213 · e ainda as disposiçÕes qa Lei 7 , 530 . de· 29 de agosto · 

. de 1986 e Decreto nº 98,997 de 02 de marçci de Í990 • . 

Consideran do os termos da Portaria Nº 001/90 de lO de 

outubro de .1990 , que constituiu o Conse lho · d~ Impla':ltação 

da Fundação UniverSida,de Federal do Am!'lpá ;. 

Considera~ do ainda os t emos do Df{c io nº 0079Í9 l - GABÍíGOV 

de 30 de jurieiro· de 1991 , . 

RESOLVE 

Art. 1º - Alterar o Art • . 2 º da Por taria N~ bol/90 , que· 

. trata da composição do ci tadoConselho , substituindo .MDACYR 

SOARES.- DA MDTA .e PAULO _ALBERTO !XÍS SANTOSJ por CESA~ DA Sih_ 

. VA- GONÇALVES e ELY VIL~AR MORO, para r epresentar o Governo 

do Estado no Conselho de Implantação da UNIFAP . 

' . · Rei tora· da Fundação Universidade Federal do Amapa , Ma 

capâ- AP .27 de fevereiro de 1991 , 

., 

MARIA ALVES DE SÁ 
.. R.eitora 

ESTADO DO AMAPA 
. . . 

DIÁRIO OFICIAL 

Diretor po Departamento .de Imprensa· Oficial 
Dr. JOSÉ LUIZ BEzERRA PACH,ECO . 

· Chefe .da Divisão de Custos · 
MANOEL M.ONTE DE ALMEIDA . 

., Chefe da Divisão de Distribuição , · · 
Dr!. TELMA M! CALIXTO DOS S. DE OUYEIRA 

C.hefe .da Di v. Publicações e f\ .' Gráficas 
JECONIAS ALVES DE ARAÚJO 

. ORIGJ;NÀIS . 
Os teXtos enyiados. à pub licação dcveraO sq,r datilografado-s e 
acompanhados d e offci o ou memoran do. . 
O _Diá ri o Ofic ia l do .Estado do Amapá poderá se r encontrado para 

· leitura nas Repr es entacões do Governo do Amapá e m Bras ília/OF 
Rio de ·J aneiro/RJ e B.elêm/PA. ' 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
.Horário·· , Das · 07:30 ãs 13:30 Horas 

PREÇOS - PUBLICAÇÕES . 
· ·· Publicações por cent lmetros de 

. co lu na . ....•• • •••.... .• .. . •• . . • ...•. 

PREÇOS DAS ASSINATÜRAS ' . . . 
~ Maca pd· ,; , .....•..• . . ~ .. ... ~ •• .. . : . .. : . 

: 2~t!::iil~ait~3r~=5são 's~~·~;ir~i~ 'e'·' · '·' · · ·.· · · · 
vendveis em .JO.d e junho à.31 de dezembr·o. 

• Preço do Exemp lar · ...... .. : . •• . . .... · .. 
- • Núme~o at ra sà do • : • • . ••• • · .• • •• -• •••.• •• 

RECLAMAÇÕEs 

Cr$ 300,00 

'C r$ 4.000, 00 
Cr$ 6.000,00 

Cr$ 50,00 
Cr$ 60,00 

· Deverão ser dirigidas po( escri to ao Diretor ·d e Imprensa Oficial do 
Es tado do Amapá. até 8 dias após a pu~l icação · . . •. . 

Auinot úra : Tolefon e(091i) 222-53114 • 223· 3444-Ramais 176 • 177 • 178 
· Rua: Cind ido ·Mondes, n! 4ss - Co'litro · 

Ma..,p' - Estado do Amap• 
CEP 68,900 

.. , 
'j 
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SERVIÇO AJBLICO FEiJ!õRAL 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL 00 AMAPf.. 

UNIFAP 

PORTARIA (P) Nº 07/91-UNIFAP 

A REITORA DA FUNDAÇÃà UNIVERSirnOE FEDERAL 00 AMAPf.. , 
no uso de q_uas atribuiçÕes l egais e estatutárias e de acO!:• 
do com as cl áusu l as e condiçÕes do· E di tal nº 02/91 - UNIFAP , 
da Portaria nº 04/91-UNIFAP e Resoluç~o nº Ol/91-UNIFAP . 

R E SO L VE : 

Cons:h tuir Banca Examinadora para , no perÍodo de 09 a 13 
de março de 1991, PROCEDER A SELFÇÃO SIMPLIFICADA, consubs 
tahciada na Avaliação Curricular. de candidatos ao exez::cf..Cib 
do Magisté'rio jL1nto à UNIFAP, a serem contratados sob for~ 
de LOCAÇÃO DE SERVIÇOS nos termos acima referenciados,. fi
cando a Banca Examinadora constituÍda pelos seguintes pro-
fissionais : 

' l - Dr, José Raimundo Ribeiro Serra 
Prof. Ti tu l ar da UFPA - Ciências Exa:ta.: 
Especial ização em Termodinânica 

Presidente 

2 Or . Jorge Oliveira Vaz 
Pro f. da f..rea de SaÚde 

• 

Especialização em Ginecologia e ObstetrÍcia , Gra
videz. Alto Risco 
Resi dência Médica ha Beneficiente Portuguesa - SP 
SecretáriO-Executivo da Sociedade Paraense de 'Gi
ne~ologia é ObstetrÍcia 

Membro 

3 - Prof, Armando Barroso da Costa 

1 
Adjunto III da UFPA - Letras e Artes 
Especialização em"LÍngua Alemã" - Al emanha 
e Mestrando em LingÚÍ stica - UFPA, 

Membro 

4- Drª . . Mar garida Maria Ferreira de Carvalho 
Prof •. Adjunto II da UFPA -Ciências JurÍdicas 
McstrandJ em Ciências JurÍ di co- PolÍticas . 

Membro 

5 - Prof~ Rosa Helena Nogueira Ferreira 
Prof . Adjunto da UNESPA - Educação , ESpeci aliza 
ção em Planejamento e Avaliação Educaci onal. 

6 - Dr . AdamJr Souza Oliveira 
Representante da OAB - Macapá/Amapá . 

Membro 

Reitera da Fundação Universidade Federal do Amapá , Ma 
capá , 28 de fevereiro de 1991, 

Profª . MARI A ALVES DE SÁ 
Rei t ora 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL 00 AMAPÁ 

UNIFAP 

PORTARIA (P) Nº 08/91- UNIFAP 

A REJ TORA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPf.. , , 
no uso de suas atribuiçÕes legais e estatutárias, , 

RESO L VE : 
• 

l- Profª . Maria Ribeir o da Costâ 
Assessor a PedagÓgica para PepegÓgia .. 

2 - Téc . em Assunt, Educ . Mari a das Graças Souto 
Nascimento . · 
Assessora PedagÓgica para Letras e Biologia 

3 - Téc, Assunt . Educ, Ali ce Ferreira da Gama 
· "Assesso~a Especial, 

do 

Reitera da Fundação Univ~rsidade Federa l do Amapá, Ma 
capá , 28 de fevereiro de 1991. 

MARIA ALVES DE q/o. 
Rei tora 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ 

CARTÓRIO ELEITORAL DA SEGUNDA ZONA DO ESTADO DO AMAPÁ 

PORTARIA N9 01/91-CEM 

O DOUTOR DÔGLAS .EVANGELISTA RAMOS, MM. JUIZ EL'EITO
RAL DA SEGUNDA ZONA DO ESTADO DO AMAPÁ, NO USO DE SUAS 
A TRIBUIÇÓES LEGAIS E, 

Considerando que o Técnico de Siste.ma Computadorizados MÁRIO 
ROBERTO COUTINHO VIANNA, prestou relevante serviço à Justiça Eleito
ral, no perfodo de 1.988 até a presente data. 

RESOLVE: 

Elogiar e agradecer em meu nome e em nome da Justiça Ele itoral do 
Amapá, pela assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, 
responsabilidade. dedicação, honestidade e eficiência cóm que desempenhou 
as funções que lhe foram atribuidas, que muito contribuiram para o desenvol· 
vimento e consolidação do processo e/eito~al. 

Dê-se ciência e oficie-se para as anotações de estilo. 

MACAPÁ (AP) 10 DE JANEIRO DE 1.991. 

DÕGLAS EVA·NGEL/STA RAMOS 
Juiz Eleitoral 

· --------------~--~~---------------
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ 
CARTÓRIO ELEITORAL DA SEGUNDA ZONA DO ESTADO DO AMAPÁ 

PORTARIA N9 002/91-CEM • 
O Doutor DÔGLAS EVANGELISTA RAMOS, MM. Juiz Eleitoral da 

Segunda Zona do Estado do Amapá, no uso dE/ suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO que o Técnica Judiciário LEANDRO MA RQUES 
ALBERTO, prestou relevan te serviço á Justiça Eleitoral na função de Escri· 
vão Eleitoral, no período de 1.986 até a presente data, 

RESOLVE: 

Elogiar e agradecer em meu nome e em nome da Justiça Eleitoral do 
Amapá, pela assiduidade. disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, 
responsabilidade , dqdicação, honestidade e eficiência com que desempenhou 
as fi!JIÇÕes que lhe foram atribuidas, que muito contribuíram para o desenvol· 
vimento e consolidaÇao do processo eleito1al. 

Dé-se ciência e oficie-se para as anotações de estilo. 

Macapá-AP, 10 de janei1o de t991 

DÔGLAS EVANGELISTA RAMOS 
Juiz Eleitoral 

PODER jUQJC/ÁR/0 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAi DO PARÁ 

CARTÓRIO ELEITORAL DkSEGUNDA ZONA DO ESTADO DO AMAPÁ 

PORTARIA NP 003/91-CEM 

O DOUTOR DÔGLAS EVANGELISTA RAMOS, MM. JUIZ ELEITO
RAL DA SEGUNDA ZONA DO ESTADO DO AMAPÁ, NO USO DE SUAS 

, ATRIBUIÇÕES LEGAIS E, 

CONSIDERANDO que . a SecretáriR Executiva YOLANDA CORRÊA, 
DOS SANTOS, prestou relevante serviço á Justiça Eleitoral, no perfodo de 
1. 988 até a presente data. · 

RESO~. Z: 

Cc.nsti t uir a Comissão de Assessoramento à Banca Exami , f.Jog•a, " agradecer em seu nome e em nome da· Justiça Eleitoral do 
nadara de que trata 0 E di tal nº 02/91 _ UNIFAP e Portaria- Amapá, peta assiduidade, disc iplina, dedicação, honestidade 11 eficiência com 

que desempenhou as funções que lhe foram atribuídas. que muito contribui· 
,.__n_º_ o_a_/_9_1 __ -__ u_NI_F_A_P_,_ c_o_mp_ o_s_ta __ d_.o_s_se_g_u_~_· "_' t_e_s_ m_e_m_br_ o_s_: _____ _ _ r_a_m_p:._a_ra~o-de_s~olvimento e consolidação do processo eleitoral . 

.. 

I 
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Dê-se Ciência e oiicie-se para as· anotações de estilo. 

Macapá·AP, 10 de janf iro de 1.991 

DÕGLA$ EVANGELISTA RAMOS 
.Juiz Eleitoral · 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DOPARÁ 

CARTÓRIO ELEITORAL DA SEGUNDA ZONA DO ESTADO DO AMAPÁ 

PORTARIA. Ng 004/91-CEM · 

O DOUTOR DÕGLAS EVANGELiSTA RAMOS, MM JUIZ ELEITO
RAL DA SEGUNDA ZONA DO ESTADO DO AMAPÁ, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕE.S LEGAIS E, . . . 

ConSiderando que .a Agente Administrativo MARIA DARLENE COE
LHO BARBOSA, prestou relevante serviço à Justiça -Eleitoral, no 'fierfodo de 
1.990 até a presente data, •· · ' 

RESOLVE: 

Elogiar e agradecer em meu noine e em ndme da Justiça Ele itora l dó 
Amapá, pela assiduidade, disciplina, capacidade -de inir;iativa, produtividade, 
responsabilidade, dedicação, honestidade e eficiê(lcia com que desempenhou · 
as funções que lhe foram atribuídas, que muito contribuíram para o desenvof· 
vimento e consolidação do processo eleitoral. ' · ,· 

Dê-~e ciênCia e oficie-se para as anotações de estilo . . 

Macapá (AP)~ 10 de janei~o de 1.991 

DÕGLAS EVANGELISTA RAMOS 
- · Juiz Eleitoral 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ 

CAR~ÕRIO ELEITORAL D~ SEGUNDA ZONA DO ESTADÓ DO AMAPÁ 

. PORTARIA Ng 005191-CEM 

O DOUTOR DÕGLAS EVANGELISTA RAMOS, MM. JUIZ ELEITO
RAL DA SEGUNDA ZONA DO ESTADO DO AMAPÁ, NO USO DE SUAS 
.ATRIBUIÇÕES E, 

CONSIDERANDO que o serventuário da Justiça do Distrito Federal e 
Territórios MANOEL DOS SANTOS FERREIRA, lotado ne'sta Primeira -Cir
cunscrição Judiciária de Macapá, Capital dó Estado do Amapá, prestou rele
vante serviços à JUSTIÇA ELEITORAL do -Estado do Amapá, durante os pe-

. rfodos de -apuraÇao das eleições p·ara Governador, Senadores, · D.eputados 
Federais e Estaduais· do ano de 1990; na condição de Secretário. dos Juizes 
Eleitorais. 

RESOLVE: 

Elogiar e agrader;el em seu nome e em nome da Jústiça Eleitoral do 
Estado do Amapá, pela assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, pro
duti vidade, responsabÚidade, dedicação, honestidade e eficiência com que 
des,empenhou as funções que lhe foram atribuídas, que muito cortribuiram _ 
para o desenvolvimento e consolidação do proce.sso eleito(al. · 

Dê-se ciência e ~licie-se para as anotações ·de estilq. 

Mar;apá (AP}, 20 de ·janeiro de-1.991 

DÕGLAS EVANGELISTA RAMOS 
Juiz Eleitoral 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIB.UNAL 8EGIONAL ELEITORAL DO PARÁ 

CARTÓRIO ELEITORAL DA SEGUNDA ZONA DO ESTADO DO AMAPÁ 

PORTARIA Ng 06/91-CEM 

O DOUTOR DÕGLAS-EVANGELISTA RAMOS, MM. JUIZ ELEITO
RAL DA SEGUNDA ZONA DO ESTADO DO AMAPÁ, NO' USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E, 

Considerando que o Técnico de ,Sistema Computadorizados GIL- · 
BERTO SOUZA DE ALMEIDA, prestou relevante serviço à Justiça Eleitoral, 
no período· de 1.-988 até a presente. data. 

RESOLVE: 

Elogiar e .agradecer em meu nome e em nome da-Justiça Eleitoral do 
Amapá, Pela assiduidade, disciplina, capacidade de-·iniciativa, produtividade, 
responsabilidade, dedicação, honestidade e eficiénr;ia com que desemp'enhou 
as funções que lhe foram ati'ibuidas, que muito contribuíram para o desenvol
~imento e consolidação do pfoce5so eleitoral. 

Dé-se ·ciéncia é oficie-se para as anotações de estilo. 

. Macapá (AP),. 10 de janeiro de 1.991 

DÕGi AS EVANGELISTA RAMOS . 
Juiz Eleitoral 

·. 

CONSELHO REGIUNAL DE ODDNTDLUGIA DO AMAPA 

EDITAL N2 02/91 

O Presidente do Conselho Regional ·,de Odontologia do A 
mapá, n~ uso de suas atribuiçõés regimentai~ , considerà~d~ 
o,dispos to no art, -29 do Regime~to Eleitoral aprov~do pela 

. Resolução 0"0-155 , de d9 , 05. 87, aJNVàcA os cirurgiões:-cien- · 
tistas com in~crição ptincipal àu r emida e quites cdm a Te 
soura~ia , 'para participarem da 8ssembléia- Geral que ·sér~ 
rea lizada , . na · Av. Henriq~e · GalÚcio, n2 1999- SENAC, com a 
maioria absol uta dos inscritos, em 24 de maio de 1Q91, a= 
20:00 horas ,· em primeira convocação e à s 20:30 horas; em . 
segunda e Última convocação, com qual quer número , com a fi 
nalidad.e de eleger o -oeiegado-Eleitor __ e se~ -Suplente; que 
irá participar da Assembléia ·de Delegados- Elei tores q8ê 
~legerá os membros ef~ti:vos e suplentes do conselho Fede -

. ral de Odontologia, ~a;a o triênio· de 02-09-91 a ·Ol- 09-94. 

~té às 18:00 horas do dia 17 de mai~ de 1991, serão r e 
ceb~das , pela Secretaria· do -Conselho, a s smlicitações de 
inscriç~o de chapas. 

Macapá- AP, . 20 de- março de 1991 

_EDIVAN SEÂTl'lLOO DOS ~NTOS-.CO 
Presiden te do ORO- AP . 

TELECOMUNICAÇÕES'DO.AMAPÁ SIA- TELEAMAPÁ-
. CGC n9 05.965.42110001-70 . 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. · 
ASSEMBLÉIA .GERAL ORDINÁRIA E EXTRAÔRDINÁRIA 

Fic~m convocados os senhores acionistas da Telecomunicações do · 
A.map/4 SIA - TELEAMAPÁ, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária · 
e Extraordinária, a se realizar, cumulativamente, em sua sede social, na Av . 

. . Duque de Caxias, 106, nesta c apita·/, às 16:00 horas do dia 03 de abril d1 
1991, a' 'fim de: · · · · 

. a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
. demonstrações financeiras; - · · . . ' \ 

b) detib~rar sobre o resultado do exercfcio; 

c) eleger os membros dos Conselhos de Administ~ação e Fiscal: 

d) fixar a r~muneraçãq dos membros-. da Diretoria, dos Conselhos de 
Administração e Fiscal; 

e)- Aprovar a correção da expressão monelllrià do capital s_ocial (Art. 
167 da Lei nP 6.40fl/ 76), tendo como consequéncia o aumento do r;apital S'!· · 
ela/ de CR$ 104,061.33(1,80 para CR$ 982.563. 121,22; 

f) au'men.tar o capital social de CR$ 982.563. 12(22 para CR$ 
1.040.1>13.308,00 mediante incorporação de reservas; 

g) alterar o Art. 5P do Estatuto Social em decorrência da capitaliza
ção da correção monetária do capitaf'realizado e da incorporação ~e reser-_ · 
V a!). 

Macapá-Ap, 20 de março de 19!J1 

A DIRETORIA . 

TÉLECOMUNiCAÇÓES DO AMAPÁ SÍA - TELEAM'APA 
CGC nP OS.965A21/000 1-! 0. · 
EDITAL DE CONVOCAÇAO 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Ficam convocados os senhores acionistas da TelecomunicaÇões do 
_ Amapá SIA - TELEAMAPÁ, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordi
nária , a se realizar em sua sede social, na Av. Duque de . Caxias, 106, nesta 
capital, às 10:00 ho;as do dia 03 de abril de 1991, a fim de: 

a) criação do Conselho de Administração; 

b) a/leraçõf)s estatutárias decorrentes da criação do Conselho de 
Administração:. ' 

· c) alterações estatutá;ias para atender o art. 9P parágrafos 19 e 29 do 
Decreto de 19 de fevereiro de 1991, publicado no Diário Oficiàt da Uniãq de 
04102/91. 

Macapá-Ap, 20 de março de 1991 

A DIRETORIA 

· . 
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PODD lUDIClAIJO 
JOS11ÇA DOS TD&JTOuos 

TBII&I'IO&IO nDDAL DO AIIAPA 

21 CIRCUNSCRiçlO JUDICIÁRU. - IIAZAGlO 

!DI!AL D! CI!AÇAO , COII O PRAIO Dll..l.'--DIAS. NA FORIIA ABAIXO: 

O DOUt OR aúJ:C(j Pb!JRO BUIICHill'l, )111, Juiz de Di reito 

-.a 21 OircWlscriçào Judici~'ia-Maz.,..ào, 

FAZ SABER 

a todo a oa que o preaento EDitAL com prazo de 15_ ·-diu •Ir ... 

ou dele tiverem conhecimento , que neste J uizo corre oeua .tr&na•lteo 
u11 roces ao '" que é acusado : J o::;,; :·MJ. i..; ,)A ~UVA, ••·as • ..ol_~· 1.! 
vr:..or, Iil..b.o de J osé da Silva C81llpelo e de Benedita Pariaa; re-
Bi~ente no r io AJur~. · 

ooDoinoureonoar t • 129 ,111,111 doC ."P .B. 

PROC. ~Jlll,.o NR d)O 

E. 
como te oba o Otlclal do Justiça de ate Ju i zo cor ti fi cado n&o o bav~r 
encontrado nesta 2• Circunacriçlo,nlo sendo poas ivel ci ta - lo peaao· 
almente, ot ta-o pelo presente a comparecer neat.e Juizo, no ed1 ttcto 

do fo rum desta 2• Clrcunacrlçlo Judiciilrla, nesta cldadellazag&o, ter
ritório Federal do Amapa .no di a lb . 0~ . 91 ,as 9:00 boras,a fim de 
ser i nterrogado, promovar aua cã fesa e se r noti!lcado dos ul terior es 

t e rmos do prooeaao. a que deverâ compa recer . sob pena de revelia . 
Para conhecimento do todos é p_assado o preaente Edital, cuja 2a. via 

fi car• afixada D O lugar de costume Dadu e passado nesta cidade, a os 

uatorze dias o mês de março d o ano de mil novecent os e n ove!!. 
q . » 
t a • .. IW!ll DOS J.l!JOS TAVARES DA SILVA, iretg 

ra de 

PODER JUDlClARIO 
JUSTIÇA DOS TEJlRITORJOS 

TEIIIIITORJO FEDERAL DO AIIIIIPA 

21 CJRCUNSCRlÇÀO JUDICIÁRlA - MAZAGÃU 

EDITAL DE CI!AÇAO, COII O PRAZO DE.l;~. - DIAS , NA FORMA ABAIXO: 

O DOUTOR .AJáiUCu P..WilU BIAH.:.lllll , U , Juiz ~e .}irei to 

aa 2• Circun-cri,ao Juai~ i..ria - l.az96ão 

PAZ SABER 

a todo a oa qna o presente EDITAL com prazo do 1 ' d i &a vi rem . 
u dolo t i verem conheo imen to, que nas te Juizo to rre seus transmite a 

:., rooeeoo em que é a9usâdo ; JOÃ~ :Jl.l.~ J A JI .. IA, vul~;o "JlAC~" • Ul'l! 
aife iro , .oaaedo, u ar1 time , fil.10 .1e h.ar.oel Rcxiriu .... e o J a Bllva e 
Je A. R :le !ia:.:aré dias .;a süv:1 re a . na r u.a :;anLa I zabel, 507. 

oomo inouroo no art• 12 da Lei nR 6 . 36v/7o 

p, Crime nR 97b/91 
A. de En torl'econte E. 

oomo tenha o Oficial - de J ustiça deste Juizo certifi cado nAo o haver 
encontrado neeta 2• Circunsor içlo,nAo sendo possi vel oi ta - l o pesao· 
almente , ci ta.o Pelo presente a comparecer neste Juizo, no edifioio 
do f o rum doa ta 2• Clrcunocriçio Judiciâri a. nesta cldadellaugAo, h r
r !tório Federal do Amapa.no dia 16 . v5. 91 , as 9:00 horu, a f i m de 

ser interrogado, promover a U:a oe!esa e sar no ti ficado dos ult.enores 
termos do o~ooeaao, a que deve rA comparecer . aob pena de reve.l ia . 
Para conhe.olllent.o de todos é passado o pr esente Edital, cuj a 2&. vi& · 
ficarA afixada no lugar de cos tume Dadu e passado nesta cidade, aott 
t u.atone dias o mê e de março do a.Ho a.e mil novecento s, e noventa 

• ... ""· JW!U DOS .&l'IJOS 'l'J.VARES DA S:U.VA, .Dire~ e-· .DU.t • 

ra d~r·ge J -~·~?!.· 
to C~· .IU IAOI.O'· •tM . / \ :-" 

~~~~ 
Juiz de l/irei to 

PODD JUOIClARJO 
JUmÇA DOS TU&ITOIUOS 

TIUUUTO&IO PZDUAL DO IIIIIAPA 

21 CIRCUNSCRII;Ã.O JUDICIÁRIA - IUZAGÃU 

llDI!AL .D! CI!AÇ!O, COII O PRAZO DBJ.5- DIAS, NA PORI.A. ABAIXO: . 
O DOUtOR .&..JHIOO_ P..Wl!v lll&NCri l!q., llll, Jw.z .. e Dinoito da 

2• Oircuneorição Judiciária-lol..zoo&ao-

FAJ SABER 

a todoa 01 qu o pro10nte EDitAL 0011 praoo di..J.j __ d l u •Ire• . 
08 dole tlure• cooboci•ooto , quo nute Juiso corro ooua tuna•itu. 
,... prooeooo •• qu • aouaado ; .&BTO!nO .ilAI!COS .Hlllli:UU. DA :ül.VA, br.t: 
llileiro, ~. marhl..llo, fil..b.o de Antonio Loba~o da SU~•. • n!'P:i 
nuita r. da Sll•a ree. na l ocalidade • llio GwlJ&ruinho 

oo•o. h curoo no art• 12 da Lei nl 6.)68, 
P. Criae n t 976 

&. de &ntorpecente 
B, 

oo•o tonba o Oficial do Juatioa duto Julio certlflo~do o&o o bner 
enoootrado ooota 2' Clrcuooorio&o, n&o oondo pouhel oi h - lo poooo· 
&111onto , ci ta-o pelo p~eoooh a oo11parooor noote Juilo, no edifloio 

do for1111 deoh 2• Circunocrio&o J udloUrla, neah cidade lasag&o, tor
r!"tórlo Fede rol do ,._ap6 . oo dlal6._0_5.91 • ao~=~ boraa .• · fi• de 

eer interrogado , promover aua aefeaa e ser no t i fic ado dos ulteriores 
teraoa do proceaao, a 9ue dever& comparecer , aob pena do revelia . 
Para conbeoiilento de t odos é paoaado o pre10nte Edital, cuja 2a. via 

ficar• afixada DO lugar de costume Dadu e paaaado nesta c idada, aos 
q~atorze dias o âa de março do ano de mil novecento e noventa 

11u - IWIU . .UOS .lliJOil !lli.V AI!BS JJA SILVA, Di 
• um. ~Ir "' Jo&IH P-=i 

· re~ora 4. ,§.~ I!;"WU~,,,~v!. 1 • 

IOO PEDRO BllR · 
Juiz de Direi to 

PODI!It .1UDICUR10 
J OSnÇ4 DOS TZUITOOIOS 

TZI.&ITO&IO r&DI&AL DO AMAPA 

21 CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRlA - IIAZAGlO 

c!DlfAL DE CitAÇ.I.O. COI O PRAZO DB-lLDIAS , NA PORilA ABAIXO : 

O DOUtOR WRICO P<.DB~ BIANCtlliG, UI. Jui, -.e llirei to .. a 

-=• ClrcWlscrio;ão Jud"ciart .. " llazaoão 

PAZ SAB ER 

&· todos oo que o presente EDI!AL com pruo de 1.2_ - dias vire.i , 

ou dele tlvou11 conhecimento. que nu ta Juizo corre aeus tranamiteo 
um prooeoao em que é acuoado : lllilll V AI.JO CARUOSO :;J.LG AOO, vul.;o •c.e
!!uinho" bra s , solt. a.ud, de oetivad.or, filllo de i.!BIU'o :;al~ado e 
Creuza Alves Cardoso re ~. a Trav. Lauro ~odré ng 23- Br s..an.ç&-Pará. 
oomo incurso no art• 12 da Lei n R 6 , )b8 
P, Crime nR 976 

A. de .Ontorp•cent ·• E. 

oomo tooba o Oficial de Juotlça deate Juizo certificado n&o o haver 
encontrado neata -2• Cireunsoriçl.o, nlo s endo poss1vel cita- lo pesao · 
almente , cita-o pelo preoente a comparece r noate J uizo, no edific i o 

do ! o rum deota 2• Cl rcuoac r iç&o J udi ciária, neata c l dado llazag&o, Ter
ri tório Federal do Allapa . no dia 16, 0,,91 . ao 9:00horaa. a fim do 

ser i nterrogado,promover s ua aeteaa e ser not.ihoado doa ulte.r iore s 
termos do prooesao. a quo deve râ comparecer , aob pena de revelia. 

Para conhecimento do todos é passado o preoen te .Edital , cuj a. 2a. via · 

!!carâ afi xada no lugar de cos t ume Dadv e passado nesta cidade, a o• 
!>uatorze dias do mês d o março d o ano de 11.11 novecentos e n oveta 

~•n>-D.::L- J • 1, IW!U DOS .UJOS UVAIIES DA SILVA, Di. .uJ o (."I N 

'ife~ii;!r;í.àj;;_·•;1 "' PJ.Wecreví. 

PODIR JUDICI.ÂR IO 
JUSTIÇA DOS TUaiTOR tOS 

TI!KIUTOJUO RDUAL DO IIIIIAPA 

21 CIRCUNSCRlÇlO JUDICIÁRlA - MAZAGÃU 

rn 

EDitAL DE CitAÇlO. COI O PRAZO DE l L DIAS, NA PORIIA ABAIXO : 

O DOUtOR .ióltRICI.i P~DRC Bl&NCtiiNI, .u&, Jw.• ae Direi to 

aa 2 1 Circunscrição J.Aiciá.·i a-i~UZI06100• 

PAI SABER 

a todoo 01 qno o preunte EDifAL oo• preso do 1 5 __ diu •Ire•. 

ou dele tivera• oonbeoi•ento , que neste Julso corre 1eua tr&nlaitea 
1111 proceaao •• quo é aouudo ; LUlZ GCIIZAGA "lli.JiUJ.S JJi lliLO, bra.a. 
~avreu~r, ~lt. t i!ho -.e Slcundina Yr~•tae ~. »elo , reeidonte na 
localldade "Itaubal" noste W..n..cipio. 
oo•o ioourso no art• 129, 329;330 e 331 c/c o &<' •• o~ ao CPB. 

.-RW< s~ 95l/9u 

E. 
oo•o tonba o Oficial do Juatioa deat , Ju lio oor,tificado n&o o haver 
encontrado nesta :l• Circunaoriç&o, nlo aendo posa1vel cita- l o P•• •o·. 
almente , c ita-o pelo preoente a' oo11pere ca r noote Jui.so, no adiflcio 
do to rum doa ta 2t Circuaoorlo&o JndioUrla , nesta cidado ll&sag&o, Ter
r! tório Federal do Allap6 ,no dlal~. O:S , 9J. , ao 9 : uu boru, a fi• de 

ae r interrogado, promover aua d&feaa e ser no tifi cado dos ulter i ores 

termoa do~rooeaao. a que d•••r• Oo•pareoer, sob pena de revel~& . 
Para ccnboclaonto do todo o 6 pau a do o pruoato Edital, cuja ~a. •la 
fi cari atilada oo lugar de ooa t u•e Dadu e paaaado nesta c idade, aos 
qu.atorzw d i d o .wê a .Je a&l-ço ~o anu a• ai.l nu•eoenl.oa • noven~a 

• 
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...,_ fVMC!Aill& -
ltiSDç.t. DOS nuttOl iOS 

, TZ&IUTO&IO Pli:DDAL DO,-AIIIAPA 

21 CIRCUNSCRIÇlO JUDICIÁRIA - MA~AGlO 

BDI!AL oz cn ÀçAo , co11 o PRAZO og..!2_oxAs. NA FORIIA ABAIXO: 

O DOU!OR Jl!BlUCO PEDRO Bl41<~HIIII, .1!14. Juiz de Direl~~ 

àa 21 Cirounacriçào JudioiariaHiazaaào. 

FAZ SABER 

a todo• oe que o presente El>I!AL com prazo -·do ...... 1-.? _ _ ."diaa vi reli, 

ou dolo tiverem conhecimento, que ue'atti Juizo corra oeus tr&nsmi too 
qm prooa .. o om qU& é aoueado : .ADALBBRTO DB SOUZA DIAS, bras. latr.! 

àor, filuo àe l'ortuna..-o <la Crua Dias e àe Gertrwleo de Souza, . r.
aidente na localld!de "Itau.bal" n~ote ld'unioÍpio. 
aomo inaureo no art• 129, 329,330 e 331 e/o o !"'t . 69 CPB. 

l'ROOBSSO Cllll!E na 951/90 

E, 
aomo tenbo o Oficial de Just iça deste Juizo aerUficado n&o o baver 
enaontrado neo ta 2' C i rcunacriçAo, nA c sendo. passt vel aita- lo peoso

almente , a ita-o pelo preaente a comparecer ne~te Juizo, no ~ditiaio 
do torum dee ta 2• Clrounaoriç&o Judici!lria, neota cidade Mazag&o, !~r
ri tório Federal do Amap&, na d ia:lº-~\1.5..,.~~--, as~..!.fl-º.haras, a fim. de 

se r i n terroliado, promover sua defesa e ser no ti ficado dos ulter iores 
termos da proaeaao, a que deverA comparece r, sob pena da revelia. 

Para 'conhecimento do t ,odos é pas~ado o p resen t e-Edi tal , cuja 2a. via 

tioar â. afixada no lugar0 de costume. Dadu e !~~>~ .. do nes t a cidade, aoa 

quatorze ài!lB ào mêe de ano à e mil nu" ecentoa a oiten~a 

digo," noventa a- um:· Eu, l "Jlj!W!IA DOS ANJOS TAVARES DJ; 
.SILVA, D1re1;ora deX.~eo'"~~-... '::':"~-·~~~~rl• , . -1 . . 

PODER JUOICI.ARIO 
JtlSnÇA DOS TEI.RlTORIOS 

TEBBITORIO FEDBRAL DO AMAPA 

2! CIRCUNSCRIÇÃO ·JUDICIÁRIA - MAZAGÀO 

CHDII 

.• EDitAL DE CI!AÇAO, COII_O PRAZO DE_.l.:i'- DI AS, Nli FORIIA ABAIXO: 

o· DOUTOR .AiáSRICO l'lillli.O BIAcllllii·, ~, Juiz de Direito da 

21· CircuniiOri ção Jwli oiáriiHóazaaào. · 

FAZ SABtR 

a todaa oa que o presente EDITAL com• prazo de ... J,.5. ... : ... "di&a vi rem, 

ou dolo ti verem aonhecimanto, que no a-te Juizo cor re s,eus tr'anomi tos 

um proouao om que é aouaado: ·JÚniUNDo EDSON TiLES <W&lAjbras , âolt ., 
aar ioultor , filho às li.ailllunào Peraira Co~a e àe Ml Teles Costa, re 
Qtdonte lia localidade 'IUO CAJARI•. -

oo!l'o in~urso "? art• 129, ~ 6& ào CÓdigo Penal e arte. 32 e 34 , da Lei 

das Cantrave~çõe~ Pe.naia. 

Pli.O::. Cllli!E nV. 839 . E, 
oomo tanba Õ Oficial da Juatiça deste Juizo certificado nAo o haver 
enco-ntrado nauta 2' Ci r cunacriçAo;·nAÓ_ sendo pouivel cita - l o peaao

al~aote. cita.o pelo preaent..o a comp~racar noàte JuiZo, no edifício 
do t orum deata 2t Circunscrição Judiciâria , nes ta ci dadel!azagAa, Ter-
ritório Pederal do Amap& ,nó d i a _ l6. •. 0.5 .•. 9l ____ ,aa.9_;_Q~Lhorao ,a f i m da 

ser ! nterrogado , promover sua aafesa e ser notificado dos ulteri ores' 
-tarmoe da pr6oe08o, a que da ver~ com_Parecer, sob pena de revelia. 
Para conbeoimen t.o de t odos é paaaado o preoente Edital , cuja 2a. via 

fioarâ a.fiz:ada no lu.gar de costuma .. Dadu e passado nesta c i dade, aos 
quatorze dia a o' wêe de mar,o do ano ' c:Íe mil novaéant os e nt.vent à _ 

de 
Ú!ll. l'hj J .IURU DOS ANJOS TA. V ARES !lA· SILVA, Diretora 

t_cz_r':r.- !!fi~"' o ~H~ 

~~\"~~~t" . , . A.~___,"" 
. ~00 ~ BtANCHI!II 

Jui_z de Direi to 

PODER Jl1DICIARIO 
J DSTIÇ• DO! TUBITORIOS 

TÊ&IIITOBIO Pli:D8Ro\L DO AIIIAPA 

Z! CJRCUNSCRJÇlO JUDICIÁRIA - MAZA.GÍO 

BDI!AL DB CI!AÇAO, COII O PRAZO DE11._oas: NA FORIIA AJlAIXO : 

O DOUTOR AMÚICO Ppl~O BIJCHIHI, 1!14. Juiz ua Di r eito 

n a d Cirounooriçào Judic im&:_Kazaaào , 

FAZ SABER 

a t odo• oa quo o pre~ento' BOI!AL com pruo do~'--dlaa virem, 

OU dele thsTOII OODbooi~onto .'quo noate J uizo .. oorre eeue tl;&nom~too 
1111 prooeuo em qu.o • ·• ousado : J OSII !IIBLO Di PB.IilTA3, bras. am,...;.ooo, 
lnvr&or, :iluo ~e l'ranvi..,a ela ldelo, r a111dente :na l oo alidede às 
Breu- l!io i'reto-llaza..ã.o. · ' 
oaao inaurao rio t. rt• 147 do CÓdig o Penal 

~S()i O)Uli.I NI 956 

·'. 

-.. 

&

ao mo tenha a Ofiaial de_ Juetio•. deat~ Juizo aortiticado. nlo o uaver 
enaontrt.do noat~·-2' Circunaorio&o, n&o aenao poa•1vel alta-lo pesao:·
almente, ai ta-o pelo proaonto a oompt.reaer nesta ·Juizo, no edifioit 

do forum doeta 2• Ci rouneori o&o J udiaiéria, nes t a çi4àda llazag4o, Ter 
ri tório Federal do Amap& ,no dia~6...05.9L--- , aeS.tQO_baras, a fim d< 
ser intorrQgad"o,promov~r suaciefeea e ae r notificado doa últedore! 
termoa do prooeeso, a que d.,everâ c omparecer. sob pena de revelia. 

ParO: l)Onheoimentp de todoa é pauado :o prosente Edital; cuj~ 2a. ~ia 
loarâ a f ixada no luga r de oootuma. Dadu e passado nesta cidade, a~s 
1uatorze d Ílo mâa da ID.1U'ÇO ao ano de mil nciven coa e noventa e 

--.:::N!~;LJ:· •• IUBU DOS AJ:JOS TJ.VABBS DJ. SILVA, Diret orà 

•• 'r;:t:.~ti;r ' ~""' .\o .l~,, · ·T~ • • r · , 

o Pl!lli!O OKDii • 
·· Juis àe Direito 

FODD JUDICL\RIO 
.'"Snç.t. DO! TUIJTORIO! 

TB&IUTO&IO Pli:DIRAL DO AIIAPA_ 

21 C!RCUNScRIÇlO. JUDICIÀRIA - MAZAGlo 

Elii!AL DE CI!AÇAO, COII O PRAZO DB...l.)- DIAS, NA FORIA ABAIXO: 

O DOUTOR W •UCO :P.ODRO- BIANOHIRl; 1!14. Juiz' ele DireHo' 

cia 21 c~rc unool.·ição J'wlioiári8.-l!i1Z~ào . 

FAZ SABER 

& todo o oa que o · presente. EOI!~L ooiÍI prazo ,de ..... l ) ...... _.dias virem, 

OU dela tiver &111 ' 00Dhecimanto, que D88t8 J\lizo corre 08UB t ranamitu 

um prooesso em qua .é ao~oa.do: JOllGB SA!iTOS, vulgo "B:;cABLiiFll" , or.! 

sileiro com proiissão e rttsia.enoi a 1(5nOrtjla. 

oomo 1nourso no art• .1.2 <la Lei o.jb!l na 2l.lu. to. 

PllfX!El;SO NR 837 . 

AurOS DE AÇlo P.o'N ÁL E, 
aolllo tenha o Ofioial de Jne ti ça dette Juizo ce rt ifioado"n&o o bt.yer 
encontrado nes ta a•.Circ~neor iç&o, n&o aeodo poasivel cita-lo peSao· 

almante , ai h-o p~lo ·'present e a aomparaoér neota Juizo, n.o edifioio 
da t~r= deota 2• Cirou'naorio&o Judic1Ar1a, neata cidadollazagAo, Ter-
ri tório Féderal da Ama pé ,no dia _ lQ...Q5 .• 9.l. ___ ,ae.9.!.QQ_boràa ,a fhl de 

ser in te! roga do, promove r su&; , defe~& e aer no t i fi cado. doa u.l te r io.res 
termos do pr~oeaao. a que de,ve râ comparecer, sob pena de reve~ia . 

Para aanbea imen t o da todo a é passado o praoontO ~di tal, cuj a 2a. via 

f ioarâ afixada no lugar da ooat u111e . Dadu e paBBa do nesta o i,dade, aos 
quat"orze d a d o mês de març o ào ano de. mil novecentos e noventa 

, e um. · , · JUR:r-.t. DOS ANJOS TAV~ DA BÍLVA, D1r!, 

. (a,,. áe t:J&::,'i4J,i.âf.rlvf.õ . Á~~ 
............ .,., • ~00 ~9 BIJJICH.Ilfi. , 

Juiz' ~e d ireito 

PODER JUDICl.ARrO 
IOSTIÇo\ DOS TEIRITORIOS 

TE&BITORIO FBDBRAI: DO A MAPA' 

2! C!RCUNSCIÜÇlO JUDICIÁRIA - MAZAGÃ.O 

.B_DI.TAL DE cirAç~o. éo11 o PRAZO DR. l.L Das_. NA ·FORIIA ABAi xo : 

O DOUTOR AlóbiCO i'EDRú BlA!ICHI~- o'. Juiz _;e DireHo. da 

21 Ci:rcun...,riçao Jwiiai ária · <IM~&<IBO 

FAZ SABER 

a t odae oe que 0 presente EOITAL oom praz o do.J ,:;i _______ diaa vi r em, 

~ ·dele tivera~ oonbeoimen'to , que na ate ,Juizo corre aoua tranami te a 0 
JOsd IUBAMAII OLIVllRA COllRBA, vulgo "ALEl" 

ua .proooaao em que é a?uaado: , . ... i r ixa • 
br~a. sol,;. auxi.liar de escri~on_o .• sem res1aenu a . 

oo.m~ -\nourao no ar t.~ ·.·J.2 ela Lei 0 . 3b6 de 

PRO::BSSO NR 837 

~l.J.ú. 7t>• . 

AurO:> Dll AvÃO ?l>'IUL . E, 

aomo tenha. 0 Ofi oial do Juotioa dee ~o Juizo aertifioadon&o ~ ht.vo~ ~ 
enoontrado noata ~· Circuna'ariçlo, nlo sendo poealvel cita-lo peooo 
almonto , oitt.-o pelo preaonte a oompareoer nesta'· Juiza, no edHioio. 
d forum deati. 2i Ci r ouneoriol o Judia1Ar ia, neota a idade llazagAo, Ter, 

o . 6 . .91. 9 •00 f' d r !tóri o Fedort.l do Amapil. ;no dia.l ." .Q'• --- , ao--•- horaa 'a UI _ e 
a~ r 1nterrog~<lb,promover oua cíefeaa e a ar notificado doa ulterloraa 
\ erlloe do proo8110 . a que deverA Óomparooer , ·&ob pena de revelia· 
Para oonh.eolmento do todoo é pa~aado o . presunto Edital, cuja 2":. via 

tiÕari afixada no lugar ·da aae tume. Dadv e pasoado nesta_ cidada;,!~ia 
• d arço do ano de mil noveoentoo e no . 

~üatorze _!lias do me a a m 

. - '; ' IAI!IJ. DOS ANJOS TJ.Vj]IBS DJ. BI.LVA, Difetora 
x..;.'"ll.Mlm•""~RG!:.-~;.'1 ~11.. · · ~ 

àe sê ~..... _,..., ~- /'\ 
- < 

o liiJJI 
Juu de Dird to 

r-. 
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I'ODD .nnncr.\lllO 
IOSTiç.l DOS TD&m)IJOS 

ft&UTO&IO ~&L DO. A.&PA 

21 CIRCUNSCJilçlO JUDICIÁRIA - IUZAClO 

BDifAL DB CI!AÇAO, COII O PRAJO DBJ5 .DIAS, NA PORIIA ABAIXO: 
, 

O DOUtOR Ad!L.CO PAilRu B1. .·:~ .. 1:.1, Ui. Juiz ' ue Direito 

.1a ..:I Circunacri~ão JW!ic~~ia~aza;;ão. 

PAZ SABD 

a \odoo oo que o prueoh EDifAL cem prazo de 1) - diao •ire•. 

ou dele ti•er•• oonbeoieeoto, qu.e neste Juizo corre aeue tr&nl~itee 

a prooauo e• que ' acuudo : JOÃO " Ou.AJ'O , orasi.l.uro , sem prori.esi, 

e re 81ctênu1 a n.xa. 

•oo•o ioÕuroo no ar\• J.i! da Lei b , jbtl ue <L J.V, /b , 

PROC.iSSO 111 837 

All'rOS Di A~ÃD PI!N AL E, 
co•o teaba o Oticial de Juotiqa deote Juizo cer tificado aio o bner 

eaocatudc auta 2' Circunao rlqlc, alo oendc poos lvel cita-lo peuo 

al•ente . oi ta-o pelo presente a .comparecer neste Juizo, no ediliot o 
de tora deata 2• Clrcuaoorl q&o Judiciérla. nesta cidadolluagAc, Ter

ritóri o Poderal do AllapA , ao dia 16.0).91 , as 9 :00 boru, a ti• de 

ae r interrogado, promover aua csefeaa a ser no Li ficado doa ulteriores 

ter•oa do prooeaao, a que deverA comparecer. sob pena de re •elia. 

Para ccabeol .. nto do todo o ' passado o pruenta Edital, c uja 2a. via 

ficarA atluda no lu_gar de costume. Dadv e pa .. ado nesta c i dade, a os 
quator ze uia do mas ele março do ano de mil n ovec entos e noventa 

e ""'• Ell, Í DiliE'l'oRA DE SECRBTARU, di&o, MARU DOS 
4Nttl d'-."IIN 

ARJOS , '!~~ 0 • !!;!~Y·~ .'{ffetora de Secretaria, 8'Ubacrev!;' 

/ ..__!:.-," 
~~OBI.lllb 

Juiz de Jli.rei to 

~O ::tltllt JUOICI.I.fttO 
JUitiCA DOS TZRIU rQRIOS 

· Ten116rio f.d• ral do Aroopó 
Jul• de Olre llo ela Co111arca de Macap4 

EDI!AL O! CITAÇAO, CO~ O PRAZO DE ~ • DIAS. NA fORMA AIIA IXO : 

O DOUTOR Rootl\10 DE OLIVEIRA SOOZA., m, JUIZ DE DIREI'IO DI. 

'*' GIDZIU. lf. ftDIDl mcD~a~I~ JIIDICIIaU. •Maut., 01 

FAZ SABER 

a t cdoo oo quo o preaonto EDITAL cem prazo de l-' d ias virem. 

cu dolo t ivoro;. coaboclmen\c, que oeoto Juizo corre ao\la trAooml

teo um p r ocouc em quo 6 acuudc : ~ lll um c::u.a&a, ~ 

80ltobol, ioaai.i .. , tuM .. .U.oio lã& .. a- • .. S..U. .. aura ela! 
pa0 ...U..ie • ATo WUa 11M'- loat. a• 1.06, ~ ._ ...._ .. 

~- e...n., -- .ua4e. 
co11o i nt~•r•o no a rLt U, ... oéllfe '-1. 

E. 

como \enba o Of icl al .do Jua l lça deole Juizo oo rlif !cadc nlo o ba•or 

e nJontrado O!ata Comarca, oA.o aenio poaei•el olt.â : l o pea so&liDente . 

oitl·o pelo preaent • a comparecer neet.e Juizo. no ediri c to do fo r ua 

d ,.l~ Comarca . oito á Avenl~a FAB, o/n• ooata oidsdo, n o dia 

.,..-....u,~un , áo l.)oOO h cru, a fim de ao r inlerTogado, pro01over 

aua defeaa e a ar ,!lO ti ficAdo dos ul t ertorea t e rmos do proceaao, 

a que deverâ comparecer , t ob peoa de revelia . Pa ra conbeo·i aeoto 
de tcdca 6 paosado o prooente Edl\al.. cuja 2a . via flcart. a tlxada 

no lugar de cos tumo . DaJo e paosado neata cidade, ao o -- U.. • .............. _ .. _.u_ ....... ~- . 
.ua LOau. ua!O ü~UA, MA- ........ -... ~ • ...tm • --

Pllfl JIIJCJIIJI 

UTAOO DO AJUJOA 

- .... , Xalie-

1.' CIIWISCRiçAO JIDaAIIA - IMCAPA 

o IIIXJ'1al aoajaxo 111 Ol.I'fUIA ICIIZl, •· JlllZ.III 

DlDml DI. TAIIA, CIDIIIW., 111. ftDimA CDaJDa11 

.çiO JUDicllRIA DI JIAClPi, c.&.Pmi. DO JD.DO DO 

AIIAH0 liA laiiiA DA W, Jri'C.,, 

Jú s.t.!1i111 • ""ioo oo - o -- IDniU. -

-'" fO .u.a. w...., coa'"~ ~to u-, - -- 1...!"".,.... - .tzi 
lliwa - - • - ' _ , AJDIO JIIBIIIAS I!OOZl DA sn:u, bMail.a1:N1 •4 

teir?o ~. tilllo da loa\illo 1111oi.ro da IWft e da IIA1r a-a IWftt ...U..te ~ 

l\', rn-aa !8üal at 1111,' 1la1rro Vila llo.U-lláll- o cpJ. tol ...s.a.ado à ,_ da 

(02) eloia - · da rool>loio o Cri 2.000,00 .S. 8Ulte- il>oarao ..aa peooa elo &rt1coa ' 

155 § 4•, ~o n, o/o oo r.na. 49 o ~. {U. I, elo ~ Ponal ~izo 00111"1: 

HDtav& :prolatada • Q9,U.9Q, .-o-lhe oonoocl14.o o b&Mt{o;to da SIIIIPIISlo COIDICI 

CII.Uo 1», l'Dl pelo p:uo elo '(02) eloio aooo. 1, O<So t.oba o otlolal 4o Juotiça a .. te 

JUioo oartWoado ulo o haver ODoor>-o naote Clroull.lorigio I!I'I'DIEO-O pelo J)no&nto 

a ~cor noeto Ju!1100 à AV, rAB, o/n•, Bo.1rro Santa BJ.ta0 ao ;pruo oata'beloni\o' 

a tia da ~ o.;,.o1Mn1o peuoal da aon~, findo o cp.l1 paaoar<( oate • julp

elo. 

Para oooeoiaento de todoe1 u;pe~•• o pruute' 

l!:DmL noo ter111oo do ui, 705, elo CÕdic<> do Prooeooo P&D&l, OIIJa 2" v1A aarl. at~ 

4o no· luc&r do ocotuoe. Dad? e paasado aeata oi dado de 11aoapl.! Capital do Eatado do 

Aaapã, aoe ~tono diaa de Mo do ll&r90 de aoo de blll llll,l_ noveoantoa o ""'• ,. !oU, 

11ar1a Joa8 Oaldo da Ccota, Da.W~o, o clatilcgratoi. lllo .Uba l&Íc:IA :tobato 

tala, Diretora do Soorotarl& da vara CriiW>al, oubanrevo. 

R) DER JUm OI .filiO 

JUSTIÇA lXl T~Im Dl 8 t Rl!GI1o 

JUNTA DB OONOI IHcJO E JUI.GAhll'm'O DE M.ICAP4 

ElliT.U DE ~'OTIPICAC:Io 

pelo preaaote ad1 ta l fi ca llOTIPICAIO o Sr. 

FRANOISOO LEI: TE CAVAI.CAN:rE IIB'l'O, a tua !menta em lu.ger incerto a não 

sabido, r e clamant e nos a~toa do p rooeaso nR 434/9l/JCJ/MCP, de q~a 

foi des18nado o próximo dia 2.2, 04,91 às 10:30 horas, a~diêncis do 

ioatr~ção e j~lgamentc, sendo reclamado C, R. AIWXIDA S/ A-ENGENHA -

RU i OOIISTHuç0ES, 

~ca V, Se . notificado, pela presente, a 

oomjlareoer perante a Junta de Concilia ção e J~lgamento de ldacap,, na 

Av , llllq~e de Caxias, n R 116, nas ta cidade de Macppá, à a 10:30 hor as 

do dia 22 d e abril da 1, 991., audiência r elativa à reolamayio a~pra

refericla, 

lleasa a~dlência devorá v. sa. oferecer 

provas qua j~J.&ar nacass~ri.ea, constantes de documentos o~ testem~ 

nhea, estas no máximo de 3(três) , 

O n ã o COIDparacimento de V, Se , á referida / 

audiência importará o arqUivamento ela racl.amaçio. 

Secretari a ela Junta de Cooci li ação e J~lga

mento de Meoap@, 13 de mer ço de 1.991. 

14.UU4 ~!li L DB .AR.l0JO 
Ill.ret ora de Secretaria, 1111 a:urc(cio 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA 00 TRABALHO DA OITAVA REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULCAM.::N!Q DE MACAPÁ 

EDITAL DE NOt'IFI CAÇ)k 

PRAZO DE 05 (CINCO) il,ill 

Pelo presente Edital ficam I NTIMADOS 08 

Srs. PE!RO LOPES DOS SANTOS e RAIMUNDO TAVARES DA SILVA, reclaiiBn-' 

te a nos eu tos do Proccaso n t 704/90-JCJ -MCP , em que ARLINDO OLIVEI

RA DE AIJ4EIDA é recheado, atve leente em lugar i ncerto e não sabi do, 

de que têm o prazo de 05 ( c inco) dias a comparecer nesta Secretaria, 

e ft. de que· indique11 bens 'Sobre os quais poss a recair a ' penhora . • 

Secretari a da Juntd de Conciliação e Jul-

ge~nto de Macapá - AP, 14 de earço de 1991, 1 

MARIA~NTa\IL DE ARA11JO 

Diretora de Secretaria, Ea 

Exercício 
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COMPANHIA FERRO~LIGAS DO AMAPÁ ·- C;F.A. 
. Ç.G.C. 14.536.270/0001-26 

REL:ATÓRIO DA AÍlMINÍSTÀAÇÃO 

Seohores Acionistas: . 

Em cumprimento às disposiÇ6csloga&s e estatutarras, vimos submetet' à apreelaçiÓ de V. Se.~. as domonS'troçóea flnericeira.s referõntes ao e~erc:1clo eocl&l findo em 31 de dezembro do 1990. 
C<>loce.mo-nos â inteira disposição dos Senhores Açionis los para qualtqCM( nclaiedmento.. · • • · r . 

Macapé. 15 de março de 1991 .. 
A . . ·Diretoria 

BALANÇO PATRIMONIAL 

tlhi!Onlbil i dldt S 
((lntn • rt:.:'!'bt>r 
. Cl itnt~s 
. (•presn Hg •.Jas ' 
. ll.!t r n 
r\tOij'JI!S 
(lu lrcsativcscirc!..ll•ntes 

UAU f .('íEL A l(~IGO PRM.O_ 

De pÓs itos ~ 9ir.sat h 

JIUU'JJilriiE 

lnvcst i•Mtos 
l•obtlt.u~o 
1H fer;l6o 

(.-. • llhtrts 
b•il h11'1!S clt Crvl dOS 

.~ cruzet r.x M"" 
~~. 

J.(\.;4 ) 8 

536.128 42.115 
9. 'li 

5<1.018 S4 
U4,HS ·1. 474 
~ _ _ _ l_• . 

~·~ 

__1:h!ll _ __ l 

4S . S 
1.141.-'91 16._5.21 
~~ 

l . 060. l69 . tz6. 328 

3. 888.~1 11i.Cli 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇOES DO 
PATRIMÓNIO L[QUIDO 

r.. a i Jures de crwulros 

. r. at lhafu 
dccrvu cJos 
~ 

C•p ltll ru11udo 
llUIIIUdo 

\ RUH"~a C:t 
---lli.ll!! 

PnJuhos 
I C\IIIJ'" 

hdos • 
CarreCi.o 

Cal) lt al . 1110neiir1a P!;t-Juhcs 
~'~ ICliiiiJl lclcl 

AArflto df' op h al 
. (OII r cun • 
• la d1 Mf: 1ro 

Corwot o ':O'"".flirl• 

rrf'j ~izô do tJtrdclo 

J'lo fi• ~ e; erci clo 

3.181 
101.000 

11l.Sla 

_!!!! 

J. Je2 c· J64) 

l.IBl) 

a5S.4ZS 1.011} 

C_ 2~,JSZ) ( __ l_64) 

aS6. 426 ' •• • • ~:!!'~) ' .. .-..... ~~-

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇ0ES FINAN
CEIRAS EM 31 DE DE~MBRO DE 1990"E DE 1989 

1 · CONTEXTO OPERACIONAL 

A CfA f at constltufda ~ 02 dt Jul lla d.-1987 e te- piM' obJetln · 
. priM ipd • lncklstrlllluc:b e • cOfltr clalluch dt ,n)dutM •hllÍr· 
tl~_,.. W l l t u"n 1•\U!OS W:st co_s ,· esi)K.II l• lltt de fcrro--Ht u. 1 
• tr.~ rt- 1.1 «-.o;tntt..-. tk • llllirlos. lncluttve ptsQUhl c 1n,u •. 

As lth fd.ldn ltu• h da trA 1W11'19111 • Oó"fnçlo_ d~ • • D'l td• dc de: 
S1nttr luçio IW"I o ~ttltii!JC"to de • lrtirt u dt-•~111h <lt blt.u 
9f'I JM.11Q::Ielrl• (dts<le aiH-11 dt 19119) e''" Ül ld.ldc de il.cduçlo p6rl 
~~~o de li_gu -"1 hrro ... ~g•his (1!1' oper~io ~sd~ set.emM-o dt 

2 · PRINCIPAIS PRAnCAS éONTÁBEIS 

(• ) Esto..Ju~s - do \~•1lo1do ' ~ cu$lo iM:dlo de I QUhlçlo 01t pro411Çio QU~ 
niot•ctóeov.•lcrdc ~·udo. . · _- • · 

1 

{b) Deprt-c h ,.l0 - é ulcuhd\ pe le Mto:Jo lltiur h u~u IIIY.th deDOnl-
trad l~ n• Hou 4. · 

(c) DH~rldo - corrcspondc bn lcwt~tt h d~s~us·dt oi-,•nlu,lo e pri
oper«iol r.a-t hiv«-h J putlr d• ocu tlo t111 qu ~ o~ bcn~ffclot 
C(IIIIIC• • ur t~r ldol. 

(d) Corrtdo N~~ttirh • o d tlto llouldro d1 CO'teCiO .-onetWh do atl•o 
tt"~nt t c dD P•t rl~lo HQU IOG, coa base na n r hdo do ITI( 
rtna~~ t rd1«-tl4o •o rH• lt m na ll ,.a ~•lt~ d1 correçlo 
CIOI'Iettrll"c iMIItl vodiftrl6o(•tr~t19). 

~-ESTOQUES 

Mtnt rll)rlecroriQ 
Ltgu C:e ferro ·~~o~n ~nh 
~att'rlu prlm•~ · 
:.111'1Jx.r1fado . 

4 · IMOBIUZAOOS 

Terr ems 
forM e1Cldco M: r'!!&.;h 
Joli~ lnn, t<lutpr.t'ft tOS e 
1r staiM;ÕtS 
Ve icules 
Ccnslr~.~:;Õ~~ IJll Jnd.uent? 
Cl\ltras 

E• • llhu-u 
E• • l lhar«-S dccnru ctos 
~ I\OVOI 

~ ___!m . 
• 44 .453 

t1 .CCJ 
54.284 
~ 

' 6.365 

1.109 

I8.C. 71 S 7.414 

luK 
IIIUih la • llhttC1 

tt r.. • 11Mr es dt crvudos 
~t de chtt_lros no•os 

_ _ t ~ __!.?.!! 

.,I" 
10 
:o 

21.318 2.89, 
1. 49'.025 

64.167 6. 1112 
2l. H8 1.4PS 

1S9. S48· 6S.4SO 

~--'-" 
76 .• m ' 1.19].041 

~ 
t.w.·m 1•. szt 

~ 

CIW .UJUE. 

Conus•p&qil' . 
~tus 11g~n 
n,.&ll(tn entO'I 
Sochdade controhllora 
li!PQS\b' • 

[X I G ~ E\. ,A LOHt;OPUlO 

Fl nlnt iMI Itltos . 

PATADU)UO UQUlOO 

tapt ul socl•l · 
h s.et"VI dt <lí'itll 
PrcJ~~thos 1<1nvh Oos 

"·"" 316.274 
1.648. 730' 

---..!h!!! 

~ 

tr.l ~l lhltts 
'c~ecrundos 
~ 

34 . 91] 
JIJ. 571 

" )1.)18 
4. 961 

~ 
~ 

711 . 528 347 . 
856, 416 3.182: 
C~) C __ ,.._ ) 

l .280.161 3.16S 

l.888 .6U 116. \JZ6 

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGE!'lS E APLICAÇÕES 
DE RECURSOS DO. EXERCICIO FINDQ. EM . 

31 DE DEZEMBRO. 

catClis oc uCI.Rsos 

,._m_to de upthl • dln.h~lro 
flt~ an<:IDtfttOS_ I 1Cft90 ruo 

To u l du ortgtfls 

a.PliCA(((S DE JIEClRSOS 

Kasopcnçôu 
PrtJYlzo 6o curê fcJo 
O.P!"tchdo t •Ot'ttuçb 

' v&rhdo IIOtldir h do utght l • 
longo pru o · · 
ltsulhdo d• corrcçio ~nN~ lÍ.rh 

Tot.l 1PitUdo nis qlft'l diH 
"-a\to cSo ru11zivc1 1 t onto pr110 
Trusfttinch de N11Jhe1 • 1onto 
pr• zo P .... oclrullflh · 
t.obntudo · 
Diferido 

Toul d~ "ap1 tca~cs 
ltE0-(.10 1C1 CAPITAL_ CIJ:~1A.;ANTE 

VAJitJ.Ç((S NJ CAPJTAL Ctr.Cil.A~tl ~ 

Y1rh~lo IIQ 1t ho ctr~uhnte 
Y~rhçio ftO pushc c lr~Ulllllt 

·(~KI 110 CAPITAL ~1-Ól.MlE 

5·DIFERIDO 

8. EMPRESAS UG:ADAS 

c. •111••~~ 
&. •Jihltu de crwu dos 
~ JICIYOS 

~~ 

708.000 ' 221 
~~ 

--:..1.!!.:.!!!.~ 

2'M. lS' 
57,71 5) 

llf.4l1) 
~ 

'" 

lll . 6U: J64 
l4.8JO . J ' 

34.813 • 7.234 
U8. Zl4 20. 691 
~~ 

tlOl. !17 ~ 

.. c 1.m . .,,, c .... !!~ ;~!l 

7Sl .72S 49 .69J 
(~)(~) 

' ... !.;!!~;~!) c .... !!~;~!) 

t:. a lllltrtt 
r.. •llhuu ~ cn~z.OO~ 
~ _!1!!21 

~ --·....!!!. 
51.601 

S2l ,S6S 
19.19:4 

11.410 
1. 762. lt1 

(~} 

l.J5l.tllu 
__1!:2!!. 

' 6.Sll 
O. la-4 

t.llZ.Ill 4UOZ 
"' a.u.oaaooo ooo •uo oouooo 

O uldo co- e~prtu:i ltgd .n. CrS ) 16 .174 aU 'ftO p&uwo _ctrc~hntc' 
(1989. KCzS 113. 577. • ill rc rerc·st prlnclulsttJte • eaprcs.t taos de. 
e ütw . \ UJ e ltos a ·~:nc•rqos flna~tlro~ coat~•dvch cOÍI u llus dt: 
atrcaóo . 

7 • fiNANCLUIEHTOS 

81t1CO Kad0111l de (lfStr'IV01V111 !tltO 
rconõ•1co e Social - ! HJf:S . s\delto. 

:,~r.o~~! :~~;:ioed~or~!:e~ 
t i r t1 cSo ltUS. VllliCCvel\ .. 66 
pvccl lS • ens. ls dt jrcttto (e 1991 
a J alto de 1996 

FJIWt[, su,Jtltos • J uro!:: de 9.151 1 . 

!~i~!.:t~i! :-r~;:e,:~~:, ~~~ -
con,ualdor - IPC0 CCII Yti'IÇ b entos 
.. , u h .ti · Julto de 1997 
Contritos eSc cessio dt c.'tdttos 
.( "hport ,Nwttls•), •dl!l'lh•en ~os i-obre 
co"tutos de t.tporh~•o ~ cred1t?S" 
t~ar• l•portt~io de ·peçu ~ wjettos 

: ;~~:~ ::t~~tt:t~ ~:.'!~!e~,:; 
at é •.-<o cSt 1991 {~h•lm~u 
& USS 9,310 •H) . 

Ctrcvhntc 
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dttC~1ro s 
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t.·· ·nM~s 
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ltl; n z .. 7, S79 

DEMONSTRAÇÃo oo RESULTADO oo EXERCfc1o 

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 

ltcVU brvu Ce YMdn 
t.pnt n •sobrt vetldu 

Rt ctlU Í(qtjldl 
C•slo dos!oekltos'óftldldo' 

\.vcr o brwto 

Dtspnu optr lcl on.~h · 
. Des puu ~E nndn 
, Du pesu idrl1n1!t,.t lvn 

Oupeus ''~ •ncelru { r~ctll a-s: 1990 -
CrS 3.9lO. •H : l 9S9 - IICzS 3. 12 & 111\) 
Vuhç6ts ~tidas pnsh n ( aU..-as: 
1990 • Cr S 94.6!4 •1 11 

' Prej uho ~tr«IOIIII 
r.uvltHI)dlcorredp~net irta 

Pr tJuho 6o t~rdcl o 

Prduho por acio 

C.. • ilhl rts 
~ 

Ú\ BI Itlolrcs 
dtC~"UliCo\ 
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__J.!!!! ~ 

• 1'0.9ll JS. l l3 
___!!K _____?_,.!:! 

E&9. 100 J2. 59'io 
~ _J!.:!..~ 

~ ~ 

I S. JÓS 1. 3~11 
~-L~l. - - '-" 

216 . ~2 1.9.!9 

lt9. 14] ( ).116 ) 

~~ 
t J. l01.1S3) (· J64 ) 

~----

..... ~!!:!!! ' ( ........ ~~!l 
1 'c,s o,006J 1 tOCt! c.oon 

• ••uooõno • •• • • ••• • ••• 

Os'tt nanc t ~'!ntos estio g ~c)r'lt l dOS por & l tena~iO f\d ~.e l irh dt bf'nS 
pr6pr tos e de <ol lgada e 1.~ 1 1 s da cont roladora : 

I·CAI'ITALSOCIAL . 

O U pltal soc ia l est.i ~f'l)l""c~ntado por 47. 541 . 181.917 (1589· - .. 
ZlS.ns .soo) 4(Õt s noahat l vu dl! Ytlor noG~In•l de Cr S 14.CJi.6561 oor 
lote de •11 II;;Õt s . 'etl4o 4-7. l8S .S48.t71 {1989 - 80. 092.000} ordlni rta-. 
t 15S.&ll.!i00 (1969 - :SS.63l.500} pr,tfc rtn( II IS clusc A, 

. As ach s prcrerl!llcllh chsse A, s·v~ Krlt•s t ,c aiJ,IY .n~te pelo FIAA~. 
l'llo tê~:~ dire ito & v~lo 1 • •s p1r llclpa11 ll'llt9r-al~~tt~le dos r,«-s••ltado's . 

8 · RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA 

l n'tu t t• tnt os 
lll'obtlh .sdo 
tHfeddo 
Purtdf'lt o lt quldo 

A9r oprh 6o. • : 
. Rcsulhdo 
. Di fer ido 

10 • PAEJU""fzos FISCAIS A COMPENSAR 

EA ~llhares ~ ~:~~!~! · 
d~cruzet ros ~ 

_ _ _ 19_90 ~ 

4o · : , 
1.141. 616 S4.S6i 
l.S41. 1Z9 9S. J~ 
(~)(~) 

1.930.496. 146.985 

91 7:406 
1. 013.~.~ 

... :~!~~!!~ 1~6. 985 

A SllPI't}& possui os scsui nt es llrtJv l.ro' flsuh, corrt gl~eh 
I:IOnth rl• tntt, • COIIloertsa r c«~ h.c ros trl~ul i rlos fu t ttros: 
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"28l.Cl00 

11 - PUNO DE ESTABILJiAÇÃO ECONÔMICA 

Co:.pcn\âve l 

~ . 
1993 
1994 

' r1111 decorrêncl1 1!1 prú..ulgaçdo do p1.J1to d~ tstlblliuct o econõrai u e., 
16 dt II'!'CO ~e 1" 0, tY! "•Iterou a unld.sd. I'IOI'Itt t ri .J de cr uu do novo 
(IICt Sl P~'• cr uzeiro (CtSL u d,.•onstraçô'es do fi"Sulta do U i~ 

:t:~:;~ ~~~/:~~~~õ~\i.i~~ ~~~~~~~:~ ·~; 1 1;;~ ~1~~~ ~~~~~~s :~~c~~~:~~~ 
M CrYlC ir,~ . ~nrt l cb"l- rto a$ (l'lt r a<Õ n ele lo . ele J•m,lro ~ 1990 4 15 
dt "'" Co cte 1no tA c<~.l!~c.!os no ~rn . · 

DIRETOÁIA 
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~o~·~:U: !:~r~~i~r:;:; ~Ofr:~t~ndente 
Edmundo Paes de Barros Mereer • Diretor 
Carlos AnX>nio Ralão Queiroz- Oi1et01 
~andoftei ViçoSo J:"agundes - Diretor. 

Gu*tavo Sa.ntos drAimOida-Contndor 
. CRc ·. RJ • 22584-A·S.PA 

P.U[Cf~ 00S AlJOIIORES 11t:tlOtMCllMrU 

21 dt" ~ lnt lro dt .1991 

Acs Ad•1"1H r~l).:ns e k 10!1h lu '. 
' CotllioaMh ft r~o-llr:n"Oo M~i . UA 

~Ã!:)i•~·:::~~:p:!r~l!l.~ac~~:"~~t~:;~a~!t~~ç:-;~!,· 
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1-clul.-cb, · po.• CO'IU,.Itllt, n Pf"O\'U 1'0\ reph trCK e d;oc~ICK 
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A1 ftlllotls,raç6n ' ht..ncrlru rehr~IH 10 eurd, lo fiM;:, e- li ee 
<lttt.CrG 1tt UM. lll f C\êMitla~ Sllo!IOtfll t pt re f1111 (01!1Jirf.thn , nio 
for• u•lnu!.u ~ alldlt11ru ln<ft"!Jtn*t u. Nono pvtt ill" nh 
abr&II9C n ~s:raçQel f jn lltCtlrn ~Jl dordu«<brcck- 19S1. 

S.o-u de Plttct r •~«- n d!fltorntr~çau tlt~oaJ\Cetru ref t r 1dn no 
priH 1ro Pl rigrafo 4Pf"U rntl'!l adof:QYa~•lltAtt 1 pos1tlo flnl~~oCt in h 
(OIJIPinhh r t r ro·l 9 U do ~lpÍ • (r .. 1~ J1 dl ck-tflilbro o:le 1HI} r o 
ruuhulo du C!lrr •çõrs. n I!IUh(o!n 110 Dl t1"11116n1a llq'oll do) t n 
od gtn5 e 1pl1c~~~s t e rf(Yf 50S enu f • Hclc1o, ~t ,~llfor"'ld•:lt c~ 
prt ncf (llcs t OC'IIIl>th ~eralQn te ICt ltoi , l>llu 6os cfr • J"fh ' vnl fcr~ 
• rthçlo IO·Ut"rt;.fq o .,.hr1cr . 

~~.o 
CAC-SP-11110-$.A! • 

l.i.aYM:irtY...m. -\~~~~7 

. ' 

\. 


	

