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Governador do Estado do Amapá 
ANNIBAL BARCELLOS 

Vice-Governador do Estado do Amapá 
Chefe da Casa Civil 	 Chefe da Casa Militar 	 RONALDO PINHEIRO BORGES 

RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA 	 Maj. PM JOÃO ESTOESSE MONTEIRO DE ARAÚJO 

Secretário de Estado da Educação, Cultura e Esporte 
ANTONNE1 PINTO LIMA 

Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública 
HILDEBEFITO CARNEIRO DA CRUZ 

PORTARIA Ng 102/92-CCC 

O Chefe da Casa Civil do Governo do Estado 
do Amapá, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo Decreto (N) n 2  0290 de 18.12.91, Artigo 
20, Inciso VIII do Regulamento da Casa Civil do Es-
tado do Amapá e tendo em vista o teor do Ofício n 9  
073/92-DETRAER/CACI, 

RESOLVE: 

Designar FLOR/ANO RABELO DE OLIVEI-
RA, Comandante de Aeronave, lotado nesta Casa Ci-
vil, com exercício no Departamento de Transportes 
Aéreos-DETRAER, para via/ar da sede de suas atri-
buições - Macapá - até a cidade de Belém- PA, con-
duzindo a aeronave PT-FDL(BANDEIRANT.E), à dis-
posição da Casa Civil, no dia 19.01.92. 

Chefia da Casa Civil do Governo do Estado 
do Amapá, em Macapá-Ap, 12.02.92. 

RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA 
Chefe da Casa Civil 

PORTARIA Ng 103/92-CCC 

O Chefe da Casa Civil do Governo do Estado 
do Amapá, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo Decreto (N) n 9  0290 de 18.12.91, Artigo 
20, Inciso VIII do Regulamento da Casa Civil do Es-
tado do Amapá e tendo em vista o teor do Ofício n 9  
075/92-DETRAER/CACI, 

RESOLVE: 

Designar V1TOR JOSÉ MOREIRA E.: 'S 
SANTOS JÚNIOR, Comandante de Aeronave, lotado 
nesta Casa Civil, com exercício no Departamento de 
Transportes Aéreos-DETRAER, para viajar da sede 
de suas atribuições - Macapá - até a cidade de Be-
lém-PA, conduzindo a aeronave PT-FDL(BANOE1- 
F?ANTE), à disposição da Casa Civil, no dia 28.01.92. 

Chefia da Casa Civil do Governo do Estado 
do Amapá, em Macapá-Ap, *12.03.92. 

RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA 
Chefe da Casa Civil 

PORTARIA Ng 104/92-CCC 

O Chefe da Casa Civil do Governo do Estado 
do Amapá, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo Decreto (N) n 9  0290 de 18.12.91, Artigo 
20, Inciso VIII do Regulamento da Casa Civil do Es-
tado do Amapá *e tendo em vista o teor dos Ofícios 
Os 077 e 087/92-DETRAER/CACI, 

RESOLVE: 

Designar VALDELER CARDOSO DO NAS- 

SECRETARIADO 
Secretário do Estado da Administração 
PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 

Secretário de Estado da Saúde 
OSVALDO ALVES TEIXEIRA 

Secretário de Estado do Trabalho e da Cidadania 
MARIA DA GLÓRIA DE OLIVEIRA AMORIM 

CIMENTO e FRANCISCO JORGE FERREIRA BAR-
ROS, Comandante de Aeronave, lotados nesta Casa 
Civil, com exercício no Departamento de Transportes 
Aéreos-DETRAER, para viajarem da sede de suas 
atribuições - Macapá - até o Município de Calçoene, 
conduzindo a aeronave PT-FDL(BANDE1RANTE), à 
disposição da Secretaria de Saúde, no dia 02.03.92. 

Chefia da Casa Civil do Governo do Estado 
do Amapá, em tv1acap4Ap, 12.03.92, 

RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA 
Chefe da Casa Civil 

PORTARIA N° 105192-CCC 

O Chefe da Casa Civil do Governo do Estado 
do Amauá, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo Decreto (N) n 9  0290 de 16.12.91, Artigo 
20, Inciso VIII do Regulamento da Casa Civil do Es-
tado do Amapá e tendo cm vista o teor do Ofício n 9  
078/92-DETRAER/CACI, 

RESOLVE: 

Designar FRANCISCO JORGE FERREIRA 
BARROS, Comandante de Aeronave, lotado nesta 
Casa Civil, com exercício no Departamento de 
Transportes Aéreos-DETRAER„oara viajar da sede 
de suas atribuições - Macapá - até a localidade de 
Monte Dourado, conduzindo a aeronave PT-
FCY(BARON), à disposição da Casa Civil, no dia 
05.03.92. 

Chefia da Casa Civil do Governo do Estado 
do Amapá, em Iv1acapá-Ap, 12.03.92. 

RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA 
,Chefe da Casa Civil 

PORTARIA Ng 106192-CCC 

O Chefe da Casa Civil do Governo do Estado 
do Amapá, usando das atribuições que lhe são con'e-
rides pelo Decreto (N) n 9  0290 de 18.12.91, Artigo 
20, Inciso VIII do Regulamento da Casa Civil do Es-
tado do Amapá e tendo em vista o teor do Ofício n ^  
080/92- D E TR A E R/CA C1, 

RESOLVE: 

Designar ANTONIO AGOSTINHO DOS 
SANTOS, Agente de Portaria, Ref. NA-25, lotado 
nesta Casa Civil, com exercício no Departamento de 
Transportes Aéreos-DETRAER, para viajar da sede 
de suas atribuições - Macapá - até o Município de 
Atuá-PA, acompanhando a aeronave PT-FCZ(MO-
NOMOTOR), à disposição da Casa Civil, no dia 
04.03.92. 

Chefia da Casa Civil do Governo do Estado 
do Amapá, em Macapá-Ap, 12.03.92. 

RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA 
Chefe da Casa Civil 

PORTARIA Ng 107192-CCC 

O Chefe da Casa Civil do Governo do Estado 
do Amapá, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo Decreto (N) 0 9  0290 de 18.12.91, Artigo 

Secretário de Estado da Agricudura e do Abastecimento 
LUIZ ALBERTO FREITAS PEREIRP 

Secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos 
EDILSON MACHADO DE BRITO 

Procurador Geral do Estado do Amapa 
ALDENOR SALES DA SILVA FONSECA 

De'ensor Geral do Estado 
LOURIVAL QUEIROZ ALCÂNTARA 

20, Inciso' VIII do Regulamento da Casa Civil do Es-
tado do Amapá e tendo em vista o teor do Ofício n° 
084/92-DETRAER/CACI, 

RESOLVE: 

Designar FRANCISCO JORGE FERREIRA 
BARROS, Comandante de Aeronave, lotado nesta 
Casa Civil, com exercício no Departamento de 
Transportes Aéreos-DETRAE.R, para viajar da sede 
de suas atribuições - Macapá - até o Município de 
Amapá, conduzindo a aeronave PT-FCZ(MONOMO-
TOR), à disposição da Marinha, no dia 04.03.92. 

Chefia da Casa Civil do Governo do Estado 
do Amapá, em Macapá-Ap, 12.03.92. 

RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA 
Chefe da Casa Civil 

PORTARIA Ng 108/92-CCC 

O Chefe da Casa Civil do Governo do Estado 
do Amapá, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas peio Decreto (N) n 9  0290 de 18.12.91, Artigo 
20, Inciso VIII do Regulamento da Casa Civil do Es-
tado do Amapá, 

RESOLVE: 

Autorizar V1TOR JOSÉ MOREIRA DOS 
SANTOS JÚNIOR, Comandante de Aeronave, lotado 
nesta Casa Civil, para viajar da sede de suas atribui-
ções - Macapá - até a cidade de Belém-PA, no perío-
do de 13 a 23.03.92, para tratar de assuntos de inte-
resses particulares. 

Chefia da Casa Civil do Governo do Estado 
do Amapá, em Macapá-Ap, 12.03.92. 

RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA 
Chefe da Casa Civil 

PORTARIA Ng 109/92-CCC 

O Chefe da Casa Civil do Governo do Estado 
do Amapá, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo Decreto (N) n 9  0290 de 18.12,91, Artigo 
20, Inciso VIII do Regulamento da Casa Civil do Es-
tado do Amapá e tendo em vista o teor do Ofício nç 
004/92- PRESI/IBAMA, 

RESOLVE: 

Designar o Ten Cel. PM INÁCIO BARROSO 
ROCHA, Coordenador da Defesa Civil do Estado do 
Amal:54 para viajar da sede de suas atribuições - 
Macapá - até a cidade de Brasília-DF, a fim de parti-
cipar do "I SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE INCÊN-
DIOS FLORESTAIS E QUEIMADAS", no período de 
05a 11.04.92. 

Chefia da Casa Civil do Governo do Estado 
do Amapá, em Macapá-Ap, 13.03.92. 

RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA 
Chefe da Casa Civil 

PORTARIA Ng 112192-CCC 

O Chefe da Casa Civil do Governo do Estado 

Secretário de Estado da Fazenda 
JANARY CARVÃO NUNES 

Secretarlo de Estado do Planejamento e Coordenação Geral 
RAIMUNDO BRITO DE ALMEIDA 
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• . 
do Amapá, usando das atribuições que lhe são•confe- 
tidas pelo. Decreto (N) n 9  0290 de 18.12.91, Artigo 
20, Inciso VIII do Regulamento da Casa Civil do Es- 
fado do Amapá, 

RESOLVE: 

,_ 
Designar E'DSON GOMES CORRÉA, Asses- 

sor Especial, Cód. CDS-É, lotado nesta Casa Civil; 
para viajar da sede de suas atribuições - Macapá -  - 
até a cidade de Belo Horizonte-MG, para tratei de 
assuntos de Interessada Administração Amapaense, • 
no perfodo de 17 a 26.03.92. • 

Chefia da Casa Civil do Governo. do Estado 
do Amapá, em Macapá-Ap, 16.03.92, 	• 

Designar 	piLVANDA 	NASCIMENTO 	DE 
ARAÚJO, Agente Administrativo, Ref. .NI-32, sperten- 
cante ao Quadra de Pessoal do ex-Território Federal 
do Amapá, . lotado .nesta- Casa Civil, para viajar da 
sede de suas atribuições - Macapá - até o Município 
de Amapá, a serviço da Adininistração Arnapaense, 
no período de 16 a 19.03.9z , • 

, 	 . 	 .- 
. 	• 	

• 
. Chefia da Casa Civil :do Governo 'do Estado 

do Amapá, em Macapá-Ap, 18.03.92. 
. 

RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA 	. 
Chefe da .Casa Civil 	• 

* 	 • 

. 
RESOLVE: 

. 	. 
Desionar JONAS DOUGLAS FERREIRA DE , . 	. 	 , 

. OLIVEIRA, Agente Administrativo, referência NI .-20, i  
pertencente ao Quadro de Pessoal Permanente do 
ex-Território Federal do Amapá, para responder em 
substituição pelo expediente da Seção de Vendas e 
Distribuição-DC-DIO-SEAD. código CDI-2, durante o 
 impedimento .do respectivo titular, que entrará em 
 gozo de férias, no período de 11.03 à 30.03.92. 

Macapá(Ap), 12 de março de 192 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 
Secretário de Estado da Administração 

- 

AL 
, 

• 
RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA 

Chefe da . Casa Civil 

PORTARIA N9  113192-CCC 

O Chefe de Casa Civil do Governa do Estado 
do Amapá, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo Decreto (N). n 9  6290 de 18.12.91, Artigo 
20, Inciso VIII dá Regulamento da Casa CiVil -do Es-
tado do Amapá g tendo em vista o teor dó Ofício RP 

089/92-DETRAERICACI, • 

RESOLVE: 

Designetr VALDELER CARDOSO DO NAS-
CIMENTO, Comandante de Aeronave, lotado nesta 
Casa Civil, corri- exercício no Departamento de 
Transportes Aéreos-DETRAER, para da sede 
de suas atribuições - Macapá - até o Município de 
Caiçoene, conduzindo a aeronave PT-FCY(BARON), 
à disposição do Banco Econômico, no dia 12.03.92. , 

Chefia da Casa Civil do Governo do Estado 
do Amapá, em Macapá-Ao, 17.03.92. 

RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA 
Chefe da Casa Civil 

PORTARIA NP 114192-CCC 

O Chefe da Casa Civil do Governo do Estado 
do Amapá, usando das atribuições que lhe são cOnfe-
rides pelo Decreto (N) n 9  0290 de 18.12.91, Artigo 
20,• inciso VIII do Regulamento da Casa Civil do Es-
tado do Amapá ,e tendo em vista :o teor do Ofício n 9  
093 e 094/92-DETRAERICACI, 

RESOLVE: 

'Designai FLORIANO RA-BELO DE OLIVEIRA 
e FRANCISCO. JORGE FERREIRA BARROS,. Co-
mandantes de Aeronave, lotados nesta Casa Civil, 
com exercício no Deoart„amento de Transportes Aé- • 
reos-DETRAER, para"viájar da sede de Suas atribui-
ções - MacaPá - até a localidade de Laranjal do Jari, 
conduzindo a aeronave PT-FDL(BANDEIRANTE), â 
disposição da SETRACI, no dia 13.03.92. 

Chefia da Casa Civil do Governo do Estado 
do Amapá, em Macapá-Ap, 17.03;92. 

RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA * 
Chefe da Casa Civil 

• PORTARIA Ne 115192-CCC 
• 

O Chefe da Casa Civil do Governo do Estado 
do Amapá, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo Decreto (N) n9-0290 de 18.12.91, Artigo ; 
20, Inciso VIII do Regulamento 'da Casa .  Civil do Es-
tão'o do Amapá, 

RESOLVE: 

PAULO ROBERTO PENHA TAVARES 
Diretor 

JECONIAS ALVES DE ARAÚJO 
Chefe da Divisão Industrial 

RUTH ENEIDA N. ANAICE DA SILVA - 
Chefe da Divisão Administrativa 

TEIMA ME CALIXTO DOS S. DE OLIVEIRA 
Chefe da Divisão de Comercialização 

Sede: Rua Cândido Mendes, 458 - Centro 
Fone: (096) 222-5364 • (096i 223-3444 
Ramais: 176- 177-178 
Fax: (096) 222-4321 
TOIOK: 96 - 2361. 
Cop 68.900 Macapá-AP  

Secretaria de Estado 
da Administração 

PORTARIA N? 054/92-SEAD 

O SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINIS-
TRAÇÃO do Governo do Estado do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
(N)ri' 0295, de 18 de dezembro de 1991, e tendo em 
vista o que consta o Memo. ng 012/92-PABX-DAA-
SEAD, . • 

RESOLVE: 	• 	 • • 
• 
• Designar MARIA DO SOCORRO VASCON-

,CELOS TEIXEIRA, Agente de Telecomunicações e 
Eletricidade, referência. 32, classe Especial, perten-
cente ao Quadro.de Pessoal- Permanente de ex-Ter-
diário -Federal do Amapá; para responder em substiL 
tuição peio expediente da Central PAE3X-DAA-SEAD, 
código CDI-2, durante o 'impedimento da respectiva 
'titular, que entrará em gozo de férias, no período de 
11 a 30 de março de 1992. 

• 
Macapá(Ap), 12 de março de 1992 	• 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 
Secretário de Estado da Administração 

PORTARIA N5 055192-SEAD 
• 

• O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINIS-
TRAÇÃO do Governo do Estado do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
'(N) ri9 0295. de 18 de dezembro de 1991, e tendo em 
vista o que consta o Memo. hg 012/92-DT, 

• • 
RESOLVE: 

Designar MARIA TEREZINHA DO NASCI-
MENTO BATISTA, Agente Administrativo. referência . 
'NI-20, pertencente ao Quadro de Pessoal Permanen-
te do ex-Território Federal do Amapá, para responder 
pela chefia da - Seção de Registro de. Veículos-
DTO/DSG-SEAD, código CDI-2, durante o -.impedi.' 
mento do respectivo titular, que entrará em gozo de 
férias, no período de 12.03 à.10.04.92 

• 
Macapá(Ap), 12 de março de 1992 - 	• 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES • 
Secretário de Estado da Administração 

• 

• PORTARIA N2 056/92-SEAD 
• 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 'ADMINIS, 
TRAÇÃO do Governo do Estado do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
(N) ng 0295, de 18 de dezembro de 1991, e tendo em 
vista o que Consta o Oficio n2  0048/92-010/SEAD, 

• 
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• 	
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• PREÇOS DE ASSINATURAS 	 • 

--Assinatura Trimestral/Macapá 	 Cr$ 29.200,00. 
- Assinatura Trimestral/Outros Estados e 

• Municípios 	. 	' 	  Cr$ 43.800,00 

PREÇOS DOS GABARITOS .  OU LAUDA PADRÃO 
7 Modelo 1 	  CiS 25,00 

Modelo Ir 	 - 	Cr5 50;00 . 
. • Modelo III

• 	
' 	Cr$ 100,00 

REMESSA DE MATÉRIA 
• • . 	. 

As matérias a serem publicadas 'rio Diário Oficial 
. somente serão aceitas se apresentadas. nas laudas pa-

drão do DIO (Modelo I, II e 11 .1), encaminhadas através 
de Ofício ou Memorando 

• 
•  

PORTARIA N2 057/92-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINIS-
TRAÇÃO do Governo do Estado cio Amapá, usando 
das atribuições que lhe são 'conferidas pelo Decreto 
(N) ng. 0295, de 18 de dezembro de 1991, e tendo em 
vista o que consta o Ofício 02  0436/92 : DRH, 

RESOLVE: 	 • 

Designar MARIA DAS GRAÇAS FARIAS DA 
CONCEIÇÃO, Datilógrafo, • referência NI-15,• perten-
cente ao Quadro de Pessoal Permanente do ex-Ter-
ritório Federal do Amapá, para responder . pela 
função de, Secretária Administrativa-DRH, código 
CDI-1, em substituição a respectiva, titular, que en-
trará em gozo de ,férias, no período de 09.03 à 
.07.04.92. 

Macapá(Ap), 12 de março de 1992 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 
Secretário de Estado da Administração 

Comissão Permanente 
de Licitação 

DIVULGAÇÃO DO AVISO DAS TOMADAS DE 
PREÇOS N5S 008, 009 E 010/92 ,-CPLIGEA 

• • O Governo .do Estado do Amapá, através de 
sua 'Comissão Permanente de Licitação, comunica 
aos interessados que fará realizar T. Preços ri 9s 008-, 
009, e 010/92-CPL/GEA, regida pelo Dec. Lei ri° 
2.300 de.  21 de novembro de 1986 e. suas Legis-
lações Subsequentes, nos dias 14,15 e '16.04.92, às 
10:00 horas, que têm como objetos a: AQUISIÇÃO 
DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, PNEUS, CÂMARAS E 
ÓLEOS LUBRIFICANTES' e AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAL PERMANENTE. 

Os envelopes da Habilitação e Proposta de 
Preços serão recebidos em reunião a ser realizada 
às 10:00 horas dos dias 14, .15 e 16.04.92, na sala de 
reunião da Secretaria de Estado da Administração-
CENTRQ ADMINISTRATIVO DO AMAPÁ. • 

Os Editais e seus anexos, bem como .  as in-
formações inerentes na. SEAD, nos dias úteis, rio' 
horário das 07:30 às 13:30; -a partir da data da publi-
cação deste Aviso no Diário Oficial do Estado do 
Amapá. . 

• • 
Os interessados na aquisição destes Editais, 

deverão recolher através de depósito bancário no va-
lor de Cr$ 60.000,00 (CINQUENTA MIL CRUZEIROS), 
em nome do governo do Estado do Amapá, conta ng 
11.815-X; devendo apresentar junto a CPL/SEAD, o 
comprovante de recolhimento da taxa, quando lhe 

•será fornecido pela Divisão de Controle Financeiro - 
SEFAZ, sala 14 - Térreo. 

SÉRGIO RODOLFO TEIXEIRA 
Presidente da CPLJGEA 

PREÇO DE VENDAS AVULSAS - 

Preço Exemplar 	  Cr$ 450,00 
Exemplar atrasado 	  Cr$ 500,00 

PREÇO DE PUBLICAÇÕES 

Publicações centímetro por coluna 	Cr$ 	6.000,00 
Preço por página 	  Cr$ 900.000,00 
Proclama de Casamento .... . . 	. . . 	 Cr$ 15.000,00 

O DIO reserva-se o direito de recusar a publica-
ção de matérias apresentadas em desacordo com suas 
normas. 

' BCRÁRIO DE ATENDIMENTO 
Horário: das' 07:30 às 13:30 horas 
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COORDENADORIAS ESTADUAIS 

ameneeimeeneCoord. Estadual 
do Meio Ambiente 

(p ) N9 , C49 /92-CEDIA/AP 

O COORDENADOR ESTADUAL DO MEIO AM 
BIENTE, usando das atribuições legais, confe: 
ridas pelo Decreto ( N ) N2 0304 de 28 de NO-
wmbro de 1.991, que reestruturou a Coordena-
dona Estadual do Meio Ambiente, nO Estado do 
Amapá; 

RESOLVE: 

Art. 12 - Designar RAIMUNDO CAR-
LOS BRITO, Agente Administrativo, classe "A". 
referência NI-,17, lotado nesta Coordenaderiar 
e exercendo suas funções COffio Morordsta de Vê 
icUlos Terrestre, para viajar da séde.de  suas 
atividades MAOAFAeAP, até o Município de Fer-
reira Gomes, com a finalidade de conduzir' o 
veículo con Agentes de Defesa Ambiental des-
ta Coordenadoria, que irão a serviço de fisca 
lização, no período de 27 a 28.02,92. 

Art. 22 - Dê-se Ciência, Cumpra - 
se e Publigue-se. 

GABINETE DO COORDENADOR ESTADUAL DO MEIO AMBI 
TE, em Macapá-Ap., 10 de Março de 1.992. 

ANTONIO CARLOS DA SILVA FARIAS 
COORDENADOR- OEMA/AP. 

( 	) N2 	05C /92-CENA/AP 

C COORDENADOR ESTADUAL DO MEIO AM 
BIENTE, usando das atribuições legais, confe-
ridas pelo Decrete ( N ) N9 0304 de 28 de No-
vembro de 1991, que reestruturou a Coordenado 
ria Estadua: do Meio Ambiente, no Estado do -Al 
mapá; 

RESOLVE: 

Arr. 12 - Designar JOSE 	oTAyio 
SANTANA, Agente Administrativo, classe Especi 
ai, rer. NM-32, MARCO ANTONIO DE LIMA NUNES ; 
Agente Administrativo, classe "A", ref. NI-17 
e MARCO AURELIO AUGUSTO CHAGAS, Agente Admi-
nistrativo, classe "A", ref. NI-20, lotados 
nesta Coordenadora e exercendo suas funções 
como Agentes de Defesa Ambiental, para viajar 
da sede de suas atividades MACAPÁ-Ai', até o 
Município de FERREIRA GOMES, cem a finalidade 
de realizar fiscalização com barreiras a0 lon 
o0 da BR-156, no dia 27.02.92. 

Art. 22 - De-se Ciência, Cumpra-
se e PuJlique-se. 

GABINETE DO COORDENADOR ESTADUAL DO MEIO AMEI 
ENTE, emNacapá-Ap., 10 de Março de 1.992. • 

ANTONIO CARLOS DA SILVA FARIAS 
COORDENADOR-CEMA/AP. 

( p ) Ns 051 /92-CEMA/AP 

O C00RDENADOR ESTADUAL DO MEIO AM 
BIENTE, -.asando das atribuições legais, confe-
ridas pelo Decreto ( N ) N2 0304 de 28 de No-
vembro de 1.991, que reestruturou a Coordena-
dona Estadual do Meio Ambiente, Estado do A-
mapá; 

R E,SOLVE: 

Art. 12 - Designar EENEDITO BAR-
RETO DE JESUS, Datilógrafo, classe "A", refe-
rencia NI- 16 é USA MARIA NuNES GUIDÃO, Agen-
te Administrativo, classe "C", referência NM-
29, lotados nesta CoordeAadora e exercendo 
suas funções como Agentes de Defesa Ambiental 
.ara viajar da sede de suas atividades MACA-
PA-AP, até o Município de FERREIRA GOMES, com 
a dinalidade de realizar fiscalização com bar 
reiras ao /ongo da BR-156, no dia 27.02.92. 

Art. 29 - De-se Ciência, Cumpra - ,e 	Pdblique-se: 

DO COORDENADOR ESTADUAL CO MEIO ANSI 
Macapá-Ap.. 10 de Março de 1.992. 

A:,:TONIO CARLOS rip, s:ivA FARIAS 
COORDENADOR-CENA/AP. 

( 	) 	.352 	/92- CENA/Ai' 

O COORDENADOR.  ESTADUAL DO MEIO 

BIENTE, usando.das atribuições legais, confe-
ridas pelo Decrete ( N ) NP 0304 de 28 de No-
vembro de 1991, que reestruturou a Coordenado 
ria Estadual do Meio Ambiente, nó Estado do A 
amapá: 

RESOLVE: 

Art. 12 - Designar JORGE LUIZ CAR 
MO DE SOUZA, Motorista de Veículos Terrestre, 
Classe "A", referencia NA-C9 desta CEMA/AP,pa 
ra viajar da sede de suas atribuições MACAPÁ-
AP, até c MuniCipio de FERREIRA GOMES, com a 
finalidade de conduzir o veículo com Agentes 
de Defesq Ambiental desta Coordenadoria, que 
irão a serviço de fiscalização, no período de 
06 a 07.03.92. 

Art. 22 - Dê-se Ciência, Cumpra-
se e Publique-se. 

GABINETE DO. COORDENADOR ESTADUAL DO MEIO AMEI 
ENTE, em MacaA-Ap., 11 de Março de 1.992, -- 

ANTON:0 CARLOS DA SILVA FARIAS 
COORDENADOR-CENA/AP 

emeimenimeãCOMISSÀO DE SINDICÂNCIA 

EDITAL 

O Presidente da Comisso de Sindicincia, Portaria 
no 059/92-SESA, baseado no Artigo 163 da tel.  n9 8.112 
de 11.12.90, por este intermedio CITA, IRADETH DE NAZARÉ 
DA SILVA, Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, da 
Secretaria de Estado da Saude do Amapa incurso no Artigo 
132 da Lei 8.112 de 11.12.90, a qual se encontra em lu 
gar incerto e nio sabido para o prazo de 15 (quinze)dias 
a contar desta data apresentar DEFESA, na formajegal do 
Artigo 164 considerada revel, sob pena das sançoes em 
Lei. 

Sala da Comisso de Sindicincia, 
Portaria no 059/92-SRSA. 
Em, 25 de março de 1992. 

REINALDO FERRARDES LIMA 
- Presidente - 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

- • 

ATA DA TRIGÉSIMA 	JERCEIRA 
SESST0 ORDIEIRIA DE DISTRI 
.IBUIÇXO DA DIVIa0 TUDITIÁRI7 
MO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUET: 
ÇA 30 ESTADO DO AMAPÁ 

Aos vinte dias do me.s de março dc,anc de hum mil 
novecentos e noventa e dois, ;Is 12:00 horas, na sala 
reservada ao Cainete dc Desembargador MOLAS EVARIELIS 
TA RAMOS, Presidente, realizeo-ee n Ustrituição dos 
processos a"caixo relacionados, conforme normas do Regi 

. - 
mento Interno: 

CAMARA 1FICA  

1) - Apelayge Criminal nO 013/92- CAPITAL 
Apelante: LDTDOVA1 ALVES r42IA5 
Advogado: PAULO J0S2 DA SILVA RAMOS ;Def. PUki) 
Apelada : A JUSTIÇA PUBLICA 
Relator 7-1Xmo. Sr. Des. MARCO ANTONIO 

2) - Recurso de•Oficio 	0041'92 — CAPITAL 
Rocorrentee . ..:0120 DE DIREITO DA VARA DO TRIBLSAL 

30 JURI E E1ECUÇES PENATS PA COMARCA 
DA CAPITAI 

Recorrido t 7ing.ruue IC CARMO NASCIMENTO 
Relator : Uno, Sr. Des, LUIZ CARLOS 

3) - Recurso em Sentldo Estrito no CC3/92 - CAPITAL 
Recorrente: A JUSTIÇA rtbncA . 
Recorrido : JCS2 MARTA DA SUMA RAMOS 
Relatcr 	Eymo. Sr. Des. LEAL DE MIRA. 

4) - Renatsa ExOfficio• no OW s/92 - CAPITAL 
Imretrante: JOCIMAR IERNADDES 
Advogado : lrnA DE JESUS PINHEIRO CORRÊA 
1.7.petrado t OCMANDArTE DA- POLÍCIA MILITAR - .ES-

TADO DO AIDTÁ 
Reáetante Ey-Officinm,IUIZO DE DIREITO DA •e VA- 

• RA CIVU. E DL FAZErDA PlICLUA DA cá-
MARCA DA CAPITAI 

Reb, tor 	ramo:. Sr.,  ror. LEAL Dj: MIRA 

r,d, rir- ir hVye2d0) o rxeelentiarimo Se..:1>ex-2erem-
r,rdor Previdente, encerrou a seecgo. Eu, 

	

(Pela Merli„ de Fátima Andrade), Diretora .1.< , 	j'o Is- 
diciérii, É,  fiz d.tiloerrfpr 	su, ,, revi 

01 
/ 

	

EVAN. ' 	• :c:4S 
residente  

5) - Recurso em Sentido Estrito no 005/92 - CAP:TAL 
Recorrente: FRANCISCO DAS CHAGAS COLARES DE SOUZA 

FILIO 
Advogado : CICERO BORGES BORDADO JÚNIOR 
Recorrida : A JUMIÇA PÚBLICA 
Relatar :.Exmo. Sr. Des, LUIZ CARLOS 

Nada cais havendo, o Excelentíssimo Sargr-7-  esto 

bargador Presidente, -excerrou a sesego. Eu,  

(Bela Marli de Fátima Andrade), Diretora da DkvisÃO Ju 

diciária, a fiz datilografar e a sOsorevi. 

(a) Desemlargador DCGLAS EVANGELISTA RAMOS 
Presidente 

DIVISÃO JUDICIÁRIA 

ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA SEC, 
SIO ORDINÁRIA DE DISTRIBUI-
ÇÃO DA pIngo JUDICIÁRIA IO 
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

Aos vinte e quatro dias do más de =anu de ano de 
hum mil novecentos e noventa e deis, F 12:00 horas, na 
sala reservada ao Ga'dnete do. Dese=largador 1600LAS 
CELISTA.RAMOS, Presidente, realizou-ao e distriluiçáo 
doe processos a -taixo relacionados, conforme normas do 
Regimento Interno: 

ucgo ÚNICA  
1) - EkeeçáO de Suspeição no 001/92-CAPITAL 

Recipiente: ENTYARA BASTOS FREITAS C"IARIO 
'Advogado : ADAMOR DE sova OLIVEIRA 
Excepto : JU.1:2 ME DIREITO DA 3 0  VARA CRIMINAI 

MA COMARCA DA CAPITAL 
Relator : EXmo. Sr. Des. GILBERTO PINBEIRC 

	

CAMARA ÚNICA 	-  

C1)- Recurso em Sentido Estrito no 004/92 - CAPITAL 
Recorrente: A JUSTIÇA FrBLIcA 
Recorrido : IVO OLIVEIRA MA COSTA 
Relator : RIMO. Sr. Des. MÁRIO CURTYEV 

2) - Remessa Ex-Offi-io ne 009/92 - CAPITAL 
_Impetrante: JUN BEN-DUR DOS sAfinos LEMOS 
Impetrado : COMANDANTE DA POLICIA MILITAR 10 ESTA 

DO ro AMAR?, 
Remetente EY-Officio: JUÍZO DE DIREITO IA lu VARA 

UIVEI .r.; DE FAZENDA rtmnrcli TIA COMARCA 
EA CAPITAL 

	

Relator 	Ermo. Sr. Des. LUIZ CARLOS 

3) - Remessa EX-Officie no 010/92.- CAPITAL 
•Impetrante: J. VIANA " BATISTA LIDA 
Impetrado : DIRETOR DG DEPARTAMTO DE DESENVCIV: 

MENTO URBANO 10 MUNIC/PT0 ME MACAPÁ 
Remetente El-Cif-leio: JUIZO DE DIREIlti. DA lu VARA 

CIVEL E DE FAZENDA PUBLICA DA COMARCA 
DA CAPITAL 

	

Relator 	Ermo. Sr. Des, MARCO ANTONIO 

4) - Apelaçáo Criminal no 014/92 - CAPITAL 
Apelante : IEIFINO ATA llE ME SOUZA 
Advogado : RUT APOLOMBO 1E -CLIVEIRA 
Apelada : A JUSTIÇA. PrBLICA 
Relator : Ermo. Sr. res. MELLO CASTRO 

DIVISÃO JUDICIÁRIA 

Errata da ata da Trigácima Segunda SessZe Ordinária 
de DistrnuiçãO da Divieâo Judiciária do TrAunal - 
de Justiça dc Estado do Amapá, pullicada no riário 
Oficial do Estado no 0304, de 23 de março de 1992: 

03) - Apelaço Criminal no 012/97 - CAPITAI 
ONDE SE 1:2,--Réletor: ExmO Sr. Des. MARCO ANT: 

DIC.  
LEIA,SE-----Relator: ExmO Sr. Des. MELLO CM 

TRO 

Manapá (AP), 26 de março de 1992 

• 
Belu Marli de Wttima Andrade 

Diretcru da Dimlégo Judiciária 

36 VARA CRIMINAL 

:DITAI, DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORMA ABAI 

O pouroR JOÃO 3RATTI, MII. JUIZ DE DIREITO DA 3 6  VARA 
CRIMINAL DA C=ARCA DE MACAPÁ, NA FORMA DA LEI, ETC... 

FAZ SABER a todos os que o presente ED.D2AL cem o pra-
mo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhedimentc, que 
neste Juizo corre seus tránsmites uá processo em que .e 
acusadq: VADDICIO DE SOUZA NASCIMENTO, brasileiro, casa,- 
do, motorista, filho de Valdicio de Oliveira Nascimento, 
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residente em lugar.inceato e no sabido, como incurso noi 
artiEo 12 da Lei 6.363/76. Ee  como tenha a' Oficial - de 
Justiça deste Juízo ceraifecalo.n5o o haver encontraeo.a 
nesta Comarca, no senão pcssível oieá-le pessoalmenee a 
eltaaa pelo 'presente a comearecer'neste Juiza, no Edefla 
cio ao Forun desta Comarca, sito a Av: Fab n 9  1737, 'nol 
dia 13,04.92 às 10:00 heras, a fim de ser iatereogado a 
nromover sua defesa e ser notificado dos ulterieree ter-1 
rq6s dc processo, e.A.U0 deverá eomparecer, sob pena sie 
revelia. Pa.14a contecimento da -todos e passado o paesenta 

,Edital, cuja 2 9  via ficará afixada no lugar de aoétume 
I Dado e passado nesta cidade, aos vinte e Cies dias da e 

mes de março do ano de mil noveeentos e noventa e dois. 
Eu 	Maria Nazar e Dias Alves,. aux. aed. o datil° - 
grafei e Eu ares 	Rosaneala rias Castre, Chefe de Se a 
cretaaiae conferi e suaecreva. 

FAZ SACER a todos os que e presente EDITAI bom o pra-
zo de 15 dias vireis, ou dele tiverem conhecimento, qua' 
neste Jurzacerre seu transmites un processo em que 'e 
acusado: ARI= agEaDC XACIEL, brasileiro, casaeo,agri 
cultor, filho de João Pinheiro Maciel e iaama aaehedo Ma 
ciel, residente nesta cidade em lugaw ineereo e não sal !, 
bido, ceee incurso no aatd.go 342 a 1 2  do Cadiao Penal. El 
como tenha o Oficial de . JUatiça eeste Juízo ceaeificado 
nac c haver enconeradc nesta Comarca, ao sendo possive: 
cita-lo pessoalmente, cita-o pele presente a.comearecer 
neste Juizo, no Edificao do Forem desta Cceaxca sito a 

Avenida Fab n9  1 737, no dia 13.04.92 ae 10:Cd horas, :a 
fim de ser intarrOgado, promover a sua defesa e àea no-
tificado•aos u:teriores termos do procossc; a cy.e deve- 

comparecer sob eena de revelia. lara.cenhecimenee de 
todos e passada o presente Edital, cuja 2 5  via „ficará a 
fixabanc lugar de coseume. Dado e passado nesta cidade 
aos vinte a tras dias da :nes de mane :Ia ano ac mi: nove 
centos e noventa e dois. Ea aarea Nazaae Dias 

.voe, Aux. Jud o datiLografei s Eu. 	Resngs.1a Dia: 
Caserce  Chefe-de Secretaria, conferi e suaecrevc. 

1  FAZ. WEB a todas os que o presente EDITAL com araso 
ee 15 dias virem, ou dele tiverem conheoimente, que nes-
te Juizo corre seus transmites ua processo en que í adue 
sedo: JOSIAS DD S SANTOS, araseleiro, solteiro, filho de 

k :i. Maria doe Sanaos,.como ineurso no artigo 16 da Lei: 
6.368/76. E cora tenha o Oficeal de Juseeea deste Juízo : 
,extificado não o haver encentrado'naiea Comarca, nio een 
, o possível eitáelo aessoeleente, cita-c pelo eresenee a 
oompaaecer neeee Juizo, eaEdaficia do Ferum desta Coear 

ea ej.=d Avenida Faa 'n 5: 1737a no dia :3.04,92 Is 10:00 
oaae, a fim de ser interrogado, 'promover sua defesa e 
ea notificado aos altetioaes teracs do 'processo, a que 

deverá comearcoea, sob pena de revelia, ?ara cenheeimere-
to de todos é passado o presente, Edital, puja 2 5  via fi-
cará afixada no lugar de costume. raào e passado nesta ci 
date, aos vinte e trae dias do mas de março ae riria 'de miT 
ovecentos e noventa e. dois. Eu, liaria Nazar Di- 

as Alves, aux. jud. o datilografei e Eu 
e  

Rógngela 
'Lias Castro, Chefe te Secretaria, conferi e eateoxevo. ' 

PAZ SABER a todos os que o presente EDITAL em prazo 
de 15 dias versa eu dele tiverem conhecimento, que neste 
Juizo corre ElErae transmites.um  processo em gue á acusa e: 
SAN2OS DE SENA QOMES, brasileira, casado', eatoriata, ai-
lho'cle aanCel Gome e e Aaelia de Sena UM98, 2õáO incaree 
no artigo 129e a 6s do Ceaegc Penal. E, ecee.tenaa o Cii 
cial ae Jastica deste, Juízo certificado não o haver en - 
centrado nesta. Comarca, n5e sendo noaefvel cita-lo poe - 
soalmente, cita-o pelo presente a comparecer neste Juízo 
no Eaaficio do Forum.desta Comarca, sito à Av: Fab,1737, 
no dee, 15.04.92 .i..G 12:00 heras, a feM de ser int:árr:ogado 
promover sua'defesa e sei notificado dos ulterioree ter-
nos do processo, a que deverá comparecer, sob peca ' de 
revelia. Para.coneacieenio de todos, 5 passado o ereaeate. 

Eaital, cuja 2 5  vea fieare afixada no lugar de costume . 
Dedo e passado nesta cidade, aos vinte e tres eias do mae 
de earpo do ano de mil novecentos e noventa e dQir2 Eu., 

aaxia Wazare Dias Alves, aux. jud. o daeilograa 
fee e Eu . Rosangela raae Castro, Chefe de Se 
crotaria, confere e subscrevo,. 

FAZ SAB2P. a todos os que o presente.EDIDAL com a pra-
zo de 15 dias virara ou dele tiverem conhecimento, ' aue 

neste Juizo corre seus transmites. um  Processe em que e 

acusado: JOSÉ Iurz COSTA' DOSSANTOS, arasileerc,solteixo 
ferreiro, filho de Manoel Seareiros dos Santca e .Concei-
çac Costa dos 'santosecomo incurso no axaiga2:3 c/c axe. 
224, alinee, aa" dc Código Pedal. E, 00Mgh tenha o Oficial 

de Justiça deste Juizo certificado no o haver encontra- .  

do nesta Comarca sende possivel Cieá-1c pessoalken 

te, cZta-o 0:0 presente a cenearecer nesee Juízo, no e , 
difício ao Faree desta demarca, sito,a Av: rat n 2  1737, 
no eia 15.04.92 às 13:00aoeas, a fim de ser interroga-
de, promovei,  sua defesa e ser notificado das ulterioree 
ternos do paoceeoo, a que deverá comparecer, sob pena . 

de revelia. Para conhecimento de todos é passado •.; 'presen 
te Edi'tal, cuja, 24 via fleará afixada no lugar de costume 
aado e paeeado nesta cidaàe, aos vente e tias dias - do 
m&t3 de mano do ano de mil novecentes e noventa e dois . 
av Maria aazare Dias A:ves, aux, a.ad. o datiloa 
araase 3 Eu ¡a,aaaa Rosângela Dias Casta°, Chefe de Secesa 
tuxie; conferi e subscrevo, 

I FAZ :SABER a todos es que o presenteeEDITAL cosi á preze 
a'a 15' aias vieem,'ca dele tiverem conhecimento, que neste 
Jeize corre seus trânsmites um processe em que 6 .  acusado: 

SEBASTÃO CORDEIRO, brasileiro, casado, comercian- 
te , filhe de Vivaldino Cordeiro e Rosa Cordeiro, come is 
c.a= no artigo 171,*  2S, item VI do 06digo Penal. E, cc- 
ee 'tenha o Oficial de Jezeiaa deste Juizo certificado nSo 
o haver encontrado nesta Ceearea;_n5o sendo poesiaoa oitá 

FAZ SABER a todas os que o presente EDITAL uma prazo 
de 15 diae viree,.au dele tiverem conhecimento, que rios-  
te Juizo cerre eeue,transmites um proccese em que é acu-
aaeo: FRANCISCO DCaa SANTOS PNENTEL, aalge "PIMEaTee,ara 
sileirc, amasiado, arecaltor, filhe de 'Pranteias° de Soa 
za Pieentel e Maria Raimunaa doe Santos Lobate, como in-
curso no artiEo 125 do s Cédigo Penal. Pa como tenha o Ore 
cia] 'de Justiça deste Tciz .certificado ngo o haverem - 
centrado nesta Cemarea e  no sendo,nessivel OiA-1C pe2S0 

almente, cita-o pele presente a comparecer neste Juízo , 
no edifício do Toras desta Comarca,'sito a Av: Fut n 2  l'as  
no dia 15.04-22 às 10:00.horay, a fim de ser iaterrogado 
eromover cia defesa e'ser notifieado dos ulterioree LC2— 

MOS do 'processo, a que deverá eamparacer, eoe pena de re 
velia. Para conaecimenea de todos á passado o *peeseneo E 
eieal,.cuja 2 5  via ficará afixada no lalEax de costum.eara Le e passado nessa cidade, uoe.yiaee e taas aias de eee 
de março do ano de ail novecentos e,novona e deis. 'Da 

Maria Nazare'Dias Aiaee, aux eae- e datilografei 
i:' 	1 	Reeangela aias Castro, Chefe Je Secreta- 

- ria. conferi é subscrevo. 

PAZ SABER a todos os eae o presente EDITAI com o preze 
de 15deae virem, ou dele tiverem conhecimento, cios fJJ2— 

0 Seize corre seus taansmites -cm peoeeeeo em tue é aou-
Saeo: CAaMECI Vaaaaah Gaaaaaa, brasileira, eoLeeru, ao 

• 
lar, filha dé Carlos Almoiee aemaque e Carmosina Vileenu 
Gemaque, come incureo n.o artigo 155, § 3', ifl.045C 1-V,C/C 
71 d0 taidego Penal. E, como 'tenha o Oficial de JUsaieu 
deste Juízo certificaao rio ,o haver enconeenee nesta Co-
marca, não sendo possível citá-lo pessoalmente, aita-o 
pelo presente ammpareeer neste Juizo, rec eeifleió do 

'Foraeedesta CoMarca, sito á Av: Fsà.ns .1 731, no dia 20 . 
04.92 às 13:00 horas, a. fim de eea interrogada, promover 
sua defesa e ser notificada aos ulteriores termos do pac 
cesso, a CIA deverá comeaxeoer, sob pena de revelia. Pa-
ra conhecimento ie todos e passado o presente Eei_el, 'na
ja 2 9 asia faseie: afixada no lugar de costume. Dado e pas-
sado nesta cidade, aos vin',:e,e.tres dias ao mà's de março 
do ano da mil novecentos e noventa e dois Eu 
Maria Nazare Dias Alvas, aax. jud. o datilografei e Eu 

• . Rosanaela rias Castro, Chefe de Secretaria • 
conferi e subscrevo, 

:FAZ SABER:a eadee es que o presente ErITAL com o pra-
50 de 15 diais virem, Ou dele tiverem conaeCimento, üu 
neste Juizo corre seus transaiees ua,procesao em 0113 • á 
aramada: ZILMA PELAES'aE OLIVEIRA, brasileira, scleeira, 
de lar, filha de lauricio :.t3 Souza Oliveira e Axa relaes 
de Souaa como inçara: no artigo 155 §'3 9 , iaei 
ao IV', cie 7 : do Código Penal. E como tente u Oficial de 
aastiça . deeate ;aias cereefeeado,não o hayer encontraeo 
nesta Comarca, nao sendo peseivelaitá-lc reeeoalmenae , 
cita-o pelo eresenee a ceeparener neeae, Juízo. no Edifí-
cio do Feriam detd,à. Coar::a eite a Av: Fab n 2  1737, no ,a11 
20,ê4.92 às 13:00 toras, a fim de ser interrogada; aaame, 
ver sua defesa e'ser notificada rio uLteriore2 termos etc 
processo, a èue daveá combezeaer a sot pena de revelia.  
Para conhecimento de todea e passado o presente Edetae 
cuja 2 5  via ficará afixada ao lugar de doe -lume. Ude e 
passado A.C£,U cidade ;  aos vinte e tres dias ao mes de mat. 

- ço do ano de mil novecentos e lieventa e dois. Fel 
ITaria Wazare rias eivee, aux. jad, o datilografei e Eu 

Reeanaela Da e Castro, Chefe de Secretaria, 
eonfeai'a subscrevo. 

Ayeeaate ra 1a37„ no dia 23.04-92 :is 1. 1:00 huraá, a_ fim 
ele ser interrogado, promover' sua defesa e ser notificado 
Tios ulterieree teemoe do processo, a que deverá comearece 
aob cena .de revelia. Para conhecia:ante da todos e eassaen 
6 presente Edital, cuja 2a via ficará afixada no' lugar dei 
costume. Dado e passado nesta cidade, 'aos vinte e tras da 
es aa mas dc mano d.0 :ano de mil noveoentos e noten'',u a 

Eu Xaria Nazará Dias Aves,' aUX. jua. o dat. 
lografei a 77.0 *g4 1 - . Bosngela Dias Castro; Chefe se Se 
0="2taria, conferi e subscrevo. ' 

FAZ SABER a todos os que o presente EDIUL com prazo 
j5 dias virem, ou dele zeverem connecimento,.lue neste Jui 
izo cerre seus trinsMites um processo c.a que á acusado: 

, LINDAM" SIaNa. BRITO, araaiieireasolteeia,Mlo laa, fi-
la de Antonio Ferreira 3rito e Maria Cezaaina da Silva 
Saito, como incaree na esatiatal 5 ' da Lee 2.25e/54.E, come 
ltenha o Oficial de Justiça deste Jaz,' certificado rio o 
haver encontrada esteta Camaaaa, ria isendoaeossivel otA-: 
peseoalmenae, eitaeo acle presente a comparece neute.Jui 

do-Poreis des'ça Comarca, sito se. Av: 3ab , 
1.737, no dia ea7a04.92 às 12:00 horas,, a fia ee sor inter-
togaeaapeeeever sua aefeee e ser notificada dos ulteria-  
tes ternos do processo, a aia dever.=:. comparcecr, sob pena
fie revalie. 7aára cenheeeeeato de todos é passado o presen 

• e.e Edital, exija 25  via ficara afixada no T,ugar de costume 
1:ado e passado nesta cidade, UO3 vinte e tre's dias do bi." 
dó ma_ryo do ano de mil novecentos e noventaae dois. Eu 

Maria Ma7are'Di'ag Alves, uux. jud. o datilografei 
e Eu . aosangela Dias Castra, Chefe de ,  Secreta-
ria, confere e subscrevo. 

e 	 e 
FAZ•SABEa a todos os nue a presente ElITea com peazo, 

fie.  '.!; dias virem, ou dela' tiverem conhecimento, oue reste 
FuLzo corre seus transmites ae.processe CM'CLE 6 ecusaeo: 
aaRALE0 COSTA WEIROZ, brasileiro, solteiro, servente, fi 
Lhe àe Maxeolina Severeno dos Santos e Janercea Cesta Quea 
'tez, como incurso en artigo 129 cae artigo 6_, inc. II le 
teu "a' ledos do ;.C'oligo Penal. E cómo'tenha o.Oficiel 

	

ceste Juízo certiacade nao o haver encol-_ -.rado 	• 
=te tjcmarca, no sendo possível citá-lo pcsov.lmente 

-cIta-o pela Presente a comparecer nesL,'J Juizo, no .  edid- 
'oiça ioFo.ruffl -desta Comarca.' site à Av:. Fab ns :737, 	nó 
dia 30.04.92 Is 13:00 horas, a fim riscar interrogado, 
promover ggs, dofeea e ser notificado' dos ulteriores tgr-
mes tio eaoeeese, a que 'deveraomaarecer, sob pena ea ia .  
velia.ePawa conhecimento aeatodos e pasmado o presente 
Baleai, naja ae via ficará af:....xada noslugar.de cost=. 	' 
DaCe o passado nesta cidade', aos vinte e t:4:s, dias do 

..m'es de marco ão ano de mi_ neveeeatoe e noventa e dois. 
Ea. 	 Neutra Dias :aves, aux. juà. o datilo- .. 
grafei e Eu 	Rceangcla Jias Castro, Chefe de Secree 
teria, conferi. 	subscrevo, 

FAZ SABER a todos co que o presente EDWAL com prazo 
•.ck. 15 dias virem', ou dele' tiveram conhecimento, rue nas Li 
Juíza' corre seus trinsmites um oroeesso em lua á acusado • 
ED-TERTO.  GONCEICIO 07TWA, vulgo =O", araealeiro, so: 
teiro, corretor, felhe de Mário Ferreira da Silva e Sai-  
manda Conceição Seeva, como ineuree no artigo 155 1 § 49 , 
inciso I .do Cadege Penal. E, 'come tenha o Ofieeae de Jus 
eiça deste Jurze eeatificaao nãe e havar encontrado nesa-
.ea Ceseave, nie sendo poeelarea citá-lo pesseaemente e  ei-
eaec pelo ereeenie a comparecer neste Juízo, no edifico 
cio 7. rs-JJ:: desta Comarca, sto à Av: Fab n5  1737, no' ciLa. 
09.05.92 às 13:00 horas, á fim de 	intexisegado, paone 

:ver sua defesa e ser anterrogada, ceou notificado dos al 
'badales termos do pracear:1o, a que' dever compuredu,sob 
pena de revelia. P.ra eonheeimenee de todos 'd passado o 
preserme.Edtal, cuja 25 via .f.cerá afixada no lugar de 
cos,ume. Dado e pasmado neu•a cidade. ao S vinte e ti:ie .  
dias do mas de março do etc de mil novecenton .  o noventa 
a dois. Ei 	Maria Nazare Dias Alves,'aux. jud. o 
datilografei e Eu. 	'Rosângela Dias Castro, (Ni'e 
de Secretaria, conferi e subsereVo. 

PAZ -SABER a todes Os Vg o presente EDITea com leasc . 
de. 15 diaá virem, ou dele tiveram conaccimenlo, que nes-
te Juízo corra seus tranrmL2:2 um processo em que e acu-
sada: FRAMISCAaiNaS LE ARAUJO., brasileira, co3teira,do 
meática, filha de Fernando Telix de SOU20, e Tereza Alves 
.de Araajo, como incurso no artigo 158 Caput do Cádigp Pe 
nal. E, corno tenha o Oficial de Justiça date Juízo 'cor-
tificado no o haver encontrada; rlosta Comarca, no sendo 
uosgvel cita-lo pessoalmente,'olta-O pelo presente a 
'comparecer nuete Juizo, no edifício do Foaum acsu Cueaa 
.c.a, sito à Av: 2ab ns'1737, no lia 03.05,92 às 10:CO ho 
ras, a fim de ser interrogada, 'promover sua defesa e ser 
netefieada aos ulteeióres termos 'do processo, a qup -level  
pá camparecer, sob pena de revelia. Para .:unhecimento de 
todos á passado o presente Edial,, cuja 2 ,  fiará a 
fixa.ia. no 1.1)6-,e 0.2 costume. Dado e passado nesta ci'.dado, ., 
aos vinte e ,r;..s dias do mes da março do ano de mil nove 
centos. e noventa e dois. Eu Maix. i■azará Dias 41-es 

suar,, jua. o.datilografei e Eu .  prte), Resangela Dias Cas-
tro, Chefe de Secretaria, conferi c subscrevo-. _ 
	  t 

. 

 

FAZ, SABER a todos ee que o presente EDITAI com praga 
'de 15 dias vierem, eu dele tivereM conhecimento, 'oue . nes-
te Juize corre seus tr;..nsmies um Processo em (me á 
Sado: jAMII,Sta ,E7.-SOUZA CABRAL, brasileiro, ..c)]Leiro :  'ça 
digo tratorista, filho de Januáriode Sousa e :racema d;a. • 
oral, mane incurso no artigo 168 c/c 29 dc C6-digo 2enaÊ": 
corso tenha o Oficial de Justiça. aesee Juizo certificaao 

não o 'haver encontrado nesta Comarca, n6 sendo poseivel. 
cita-lo aessaalmenee, eita-o pelo presente a compareces ' 
neste Jatam), ao edifício do Foaem deeta Comarca, eito 1 
Av: Yab n5  laea, no dia 08.05:92 Is 10:00 horas, a fim de 
ser interrogado, promover sua defeáa e ser notificado dee 
uateriores`terees do aroceeea, a que deverá comparecer , 
ssob pena de revelia. Paae.nonhecimenteede todos é passa-. I 

.10 pessoaanunte a cita-o peló peeaena: á uceeareeer neste 
, Jaizc, no edifício ela Forum dessa Comarca, sito à Px: Fali 
02 L737, rio dia15.0L.92 às 13:00 horas, a .  fim de :ser is» 
terrogado, promover sua defesa ser notificado Coe leite-
riores . termes'ao processo, a que deverá aomparecee e  eet 
pena de revelia. Paaa conhecimento de todos é passado o 
presente Edital, cuja 2e via ficará afixaria no aeaar de 

e 
ceseume, Dada e passado nesta ciazek doe verte e tres di 

ac mes de março de ano de mil novecentos esaoventa e 
dois. Ea

'  • *aia Nazaré Dias Alva, aux. p.a, o 
r.y 

datilogaafei e Eu .4,aaaa.ae 	Rcsangela Dias Caatro, Chefe 
de Secretaria, conferi e retecreva. 

FAZ SABER a todos os que o ereianee ZraTAI. com  peasse 
de 15 dias virem, ea dele tiverem conhecimento, cee . neá-

l te YuZzeacerre seus; eranemitee um processo em ceie é acee-
stao:'IrVALDO NOME :RA, brasileiro, easaeo, representara-
:0 , falhe de Jose Raimundo Nogueira e Julia Saneiaia No-
gueira) como incurso no aatigol6 daMei 6.368/75,2 e  co-
ec . tenha o Oficial de Justiça este Juízo certificado 
no o haver encontrado 'nesta Comarca, no sendo poss15:e3 

aeseoalmente, dia-o eelo presente a ceeparacer .  
neste Juízo, nc edifício do 'erum desta Comarca, eito 
Av: Fab n'1737, 21.0 dia 23.4.92, àe llio“oras, a aim 
de ser ineeeeugado, promovei 2. -aa defesa e ser notificado 

'dos ulteriores termos ao processo,' a oug deverá comparo-
cer, sob pena de revelia. Pára conhecimento de todos 
passado o presente Eaiesi, cuja 2e vsa ficará UriXa71.1 

luar de costume. Dado e passado nesta cidade, aoaevin 
te e troe dias ao mes de março da 'ano de mil novecentos g 
noventa e dois. Eia ' 	.Maria NazareaDias Alvas, aux.ea 
diciáaio o datilografei e Eu - 	Bos:;:r.gsla Dias Castro 
Chefe de Secretaria, conferi e sabsceevoi 
1 

'FAZ SABER a todas os aae o Presente EDITAL com peses 
de 15, dias virem, ou de:e tiverem conhecimento, que neste 
Juizo corre seus tr.ánsmites um processo em eus é acusado: 
ANTONIC ALVAN GALDINO EA COS2A, brasileiro, sclteiro, co-
merciante, filha de Alvaro .Gaidekie ia Costa . e Dalvani No-
gueira da Costa,dcne inearso nu artigo 16 deaLti 6.368a76 

p, 
 

como tenha o Cfioial de Justiça deste Juízo certifica-
do não o haveremoontredo nesta Comarca, no sendo possí-
vel citá-lo pessoaláente', cita-o melo presente a ceapare-
eer neste Juízo', no-eeifíeio aa Poriam desta Comarca, sito 
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do o presente Edital, cuja 2% via . ficará afixada no lugaf 
de costume. Dado e passado nesta cidade, aos vinte e tree 
dias do mas de março do ano de mil novecentos e noventa. 

e dois. Eu 	 Maria Nazaré Dias. Alves, aux.jud.o 

datilografei e Eu We..',( 	Rosangela Deae Castro, Chefe 

de Secretaria, conferi e subscrevo. 

"FAZ SABER a todcp os que o presente ED:TAL com prazo 

de 15 dias varem, ou dele tiverem conhecimento, que nes-
te Juizo corre seus transmites um processo em que é ucu 

sacio: VALDIR SEBASTiC CORDEIRO, vulgo "GAUCH0 d , brasi-

leiro, easado, comerciante, filho de Vivaldino Cordeiro 

e Rosa Cordeiro, como incurso no aetige 171, § 2 2 , inca 

VI do Cádigo Penal. E como tenha o Oficial 'de Justiça 
deste. Juízocertificado não o haver encontrado nesta Co-
marca, não sendo pcseivel citáalo pessoalmente, cita-o 
pelo presente a compaxecer neute Juizo, no edifício do 

Foros desta Comarca, sito 1 At': Fab n2  1737, no dia 14. 

05.92 às 13:00 heras, a fim de ser ineerrogado, promover 
sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos do ere 

cesso, a que deverá 'comparecer, sob pena de revelia. Pa-
ra Conhecimento de todos é passada o preeente Edital, ce 

ja 2% viu ficará -afixada no lugar de cdseume. Dado e Paa 
eado nesta cidade cidade, aos vinte e eres dias • do mes 

de mane do ano de mil novecentos e novenea e dois. Eu 

Maria Nazará Dias -Alves, aux. jude e aatilo-

grafei e Eu Resingeia Dias Castro e chefe de Se-

eretaria, conferi e wabecravo.• - 

FAZ SABER a todos uu ceie o presente EDITAL cem prazo, 

de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que nes! 

te Juizo corre seus transmites um processo em qae é acu 

saio: MIRZO Ce.RVALHC la SILVA, braeileiro, casadc mato-
riste, filho de Raimunda Paulo de Carvalho, como inear-

ee no artigo 121 § 32 de CSaigo Penal. E como tenha 'c 

Oficial de Justiça deste Juízo certificado não o haver 
encontrado nesta Comarca, não sendo eossivel cieá-1c 
pessoalmente, cita-o pelo rresente a compasecer nceae 

Juizo, no edifício do Forum desta Comarca, sito à Av: Pah 
n2  1737, no dia 20.05.92 às 12:00 heras, a fim de ser in 
terregado, promover sua defeea e :ser notificado doc. elte 
rieres termos do processe, a que devepá comparecer, eob 
pena de revelia. Para conhecimento de todos passado e 
presente Edital, cuja 2% .  via ficará afixada rei lugar de 
cestame. Dado e passado nesta cidade, aos vinte e tres 
dias do mee de março de ano de mil noveceneoe e nceienta 

e dois. Eu 	Maria Nazaré Dias Alves, aux. juda o 
datilografei e Eu 	- a 	Rosangele Dias Castre, Chefe 
de Secretaria, o conferi e subscrevo. ' 

FAZ SABER a todos os Ve O pre:sente EDITAL comoxaza 
de d5 dias virem, ou dele tiverem conhecimeneo, que ne3 
te Juizo corre seus transmites um processo em que é acu 
sede: MANOEL PENHA DA SILVAe  vulgo "(ii ARA", brasileiro ;  
solteiro, braçal, filho de Manoel dobre da Silva o iaria 
das Dores Penha da Silva¡como incurso no areigc 157,,§ 
2 2 , II do Código Penal. E, como tenha o Oficial de Jasti 
ça deste Juízo certificado não o haver encentraeaanesta 
Comarca, não sendo possível citá-lo pessoalmente, cita-o 
pelo preeente a comparecer neste Juizo, no edifício do 
Ferum desta Comarca, ;316 à Av: Fab n 5  1737, no dia 22. 
05.92 ãs 11:00 horas, a fim de ser interrogado) proeover 
çf.2.e defesa e ser notificado 'dos ulteriores ternos ao pro 
cesso, a cue deverá compareces, $ob Pese du revelia. Pa-
ra coneecimeneo da todos é passada ó presente Edital, ou 
ja 2% via ficezá afixada nu lugar , dc costwai .. Dado e pas 
saio nesta cidade, aos vinte e trs dias de ,  :74. 3 de murei) 
de ano de mil noveeentoe e noventa e deis. Eu Ma-

ria Nazaré Dias Alves, aux. jud. o eeeiloarafei e Eu 
1,-; Rosangala Mas Castro, Chefe de aecretaria, conferi 

e subscrevo. 

fAZ SABER e sedes es que o ereeenec,FIa:TAL com prazo 
de 13 dias virem, ea dele tiverem conheci:sente, que neu 
• aalzo corre seus transmites um processe em que é acu- 
sada: lea01ICE SEVA aRTDO, vulgo "LEO", brasileira; sol-
eeira, vendedora, filha de Raimundo Brune Brito e Vitá-

e'a Sena Bric, ccen incurso no areigo 157,§ 2a, II do 
CjiigoTenal, E, ceMo tenna o Oficeal do uativa deste 

Juies eertificaeo não o haver encontrado nesta Comarca, 

não sendo possivel 	Pessoalmente, cita -o pelo ore 
sente a comparecer neste Juizo, no edifício Ao Foros des 
ta Comarca, sito à Av: Fab n 2  1737, no dia 22:05,92 às 

'1, :00 horas, a fim de ser interrogada, promover sua de-
fesa e ser notificada dos ulteriores termos do processo 
a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para co-
nhecimento de todos á passado o presente Edital, cuja 
2% via ficará afixada no lugar ee coseume. Dado e pas-
sado nesta cidade, aos vinte e tres dias domas de mar-
ço do ano de mel novecentos e novenea e dois. Eu 
Maria Jazere Dias Alves, aux. ;ata. e datilegrafei e Eu 

Rosangela Dias Castro, Chefe de Secretaria, con 

feri e subscrevo. 

FAZ SABER a todos es que o presente EDITAL com eazo 
de 15 dia a virea, ou dele tivelareeenbecimento, que nes 
te Juízo corre seus transmiees um processo em coe seu 
sada: THALES ABEL PHILIPPE, franzes, solteiro, comerei-
ante, filho de Celestine Bertehou e Paul Thales, c'one: in 
curso no areago 12 da Lei .368/76. E, como tenha o Ui-
eial 'de Justiga deste Juizo certificado não o haver en-
contrado nesta Comarca, nãe sendo possível cieá-le pes-
soalmente, cita-o pelo presente a comPUrecer neete Juízc 
no edifício do Forem desea Comarca, -sito à Av: Fab,1737, 
no dia 27.05.9e às 13:00 horas, a fim de ser interroga-
do, promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores 
termos do processo, a que deverá comparecer, sob de reve 
lia. Para conhecimentc, de todos é passado o peeeente E-
dital, cuja 2% Vea -ficará afixado no lugar de costume. ' 
Dado e passado nesta cidade, rios vinte e tree dias do 

e 
mes de março doatno da mil novecentos e noventa.e dois.e 

Eu Maria Na 	Dista Alves, aux. jud. o da- 

tilografei tilografei e Eu 	 Rosangela Dias Castro, Che- 
fe de Secretaria, conferi e subscrevo. 

e 	. 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL com Prazo 
de 15 dias virem ou dele tiverem conhecimento, que. nes-
te Juizo corre acue transmites um processo em que 6 acu 
sede,: ALFREDO EDSON PEREIRA DE SOUZA, brasileiro, sol-
teiro, soldader, falhe de Alfredo Pereira de Souza e A-
na Maria. Pereira de Seouza, conto incurso no artigo 129 

§ 1 2 , I e III e • 2, IV do Código Penal.?., como tenha 
o Oficial de Justiça deste Juizo certificado não o haver 
encontrado nesta Comarca., não condo possível cita-lo 
measoaldanea, citar° pelo presente a Comparecer nesee 
Juizo, no ediflei:o do Forem desta Comarca, sito 1 Av: 

Fab n2  1737, no dia 29.05.92 às e3:00 horata afim de 
ser interrogado, promover sua defesa e ser notificado 
dos ulteriores termos do processe, a que deverá compa-
recer, sob pena do revelia. Para conhecimento de todos 
á eassado o presente Edital, cuja 2 4  via ficará afixa-

da no lugar de costume. Dado e passado - nesta cidade, aras. 

vinte e treS dias do m ies de março An ano de mil nove- 

centos e noventa e dois. Eu 	Maria Nazere Dias 

Alves, aux. jud. o datilografei e Eu, 	Rosal:gele 

Dias,Caseao, Chefe de Secretariaacenferi e subscrevo. 

João Beseeei 
Juiz de Direito 

PUBLICAÇÕES DIVERSAS  

MAIAPI AGROPASTORIL S/A 
CGC/MF 05.962.428/0001 - 39 

EXTRATO DA ATA CE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁ 

RIA REALIZADA EM 21.03.92. 

As 08:00 horas do dia 21 de março de 1992, na 

Sede Sócial, Av. Mateus de Azevedo Coutlnho,41 

na cidade de Macapa, Estado do Amapa,- reuniram-

se os acionistas da MATAPI AGROPASTORIL S/A, 

para deliberarem sobre o seguinte: a)Autoriza-

çàó pares emissSo especial de 318.702.895 deben 

tures nominativas com base na Lei 52  8.167 de 
16.01.91,e demais,disposieCes legaia regulamen 
tares aplicaveis, pare subscriçao pelo fundo 
de Investimentos da Amazona-FINAM, no montan 

te equivalente a Cr$ 31.8.702.895,00 em debentu 

res nominativas especiais com _vencimento em 
5,5 (eineç anos e meio) conforme autorização' 
da . SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMA 
ZONIA = SUDAM, contida no oficio OS 000355/9 72-  
de 10.03.92, cuja emissSo se procedera do se 
guinte maneira: 239.027.171 debentures conver 
siveis em açOes no valor nominal -  de Cr$ 1,00 

cada uma, no total de Cr$ 239.027.171 e 79.675 

724 debentures nào conversiveis, no total de 

Cr$ 79.675.724,00 O cale foi aprovado 
pela total i dade dos acionistas. Foi aprovado 
unanimidade a omissa° e. subscriç -ao.das debentu. 
res acima conforme boletim de subscriçào de 
25.03.92, assinado pelos senhores LEONIDAS PLA 
TON e CLARK CHARLES PLATON representando a ei .ji 
presa pelo senhor AN11VALDO J. VALLE -- Diretor 
e LIIIZE. P. LOBATO - Gerente de Operaejes Espe 
ciais representando o FINAM, a referida ata 
era- errada em 25.03.92 sendorSeu texto integral 

lavrado em livro prC3prio e.arquivado na Junta 

Comercial do Estado do Amapà-JUCAP, sob o 	N2 
4372 	4, 27 de Março 1992 ad)Marilia Cavalcante 

CARTÓRH)JUCÁ 
PROCLAMA DE CASAMENTO 

O Oficial do Cartório Civil de Casamento desta cidade de Macapá, 
Capital Co Estado do Amapá, República Federativa do Brasil, faz saber que 
pretendem se casar: MARIO MONTEIRO DO AMARAL com ROSÁLIA DOS 
SANTOS RIBEIRO. 

Ele é filho ne José Maria Lima do Amaral e de Lucimar Monteiro do 
Amaral. 

Ela é filha de Vicente Valdomlro Carvalho Ribeiro e de Odinea dos 
Santos Ribeiro. 

Quem souber de qualquer impedimento legal que os iniba de casar 
um com o outro, acuse-os na forma da lei. 

Macapá, 27 de março de 1992. 

HELENISE R. DA COSTA TORRES 
Escrevente Autorizada 

CARTÓRIO OLIVEIRA 
PROCLAMA DE CASAMENTO 

O Oficial de Registro Civil de Vila Mala, Santana, Comarca de Maca-
pá, Estado do Amapá, 2! Estancia. Repóblica Federativa do Brasil, faz saber 
que pretendem se casar: BENJAMIM DA SILVA FREITAS e ELITA LUCIA CAM-
POS FERREIRA. 

Ele 4 filho de Dorelice Santana da Silva.  

Ela é filha de João Mendes Ferreira e Maria Candida Campos Ferrei- 
ra. 

Quem souber de qualquer impedimento legal que os Iniba de casar 
um com o outro, acuse-os na forma da lei. 

Santana, 24 de março de 1992. 

JESUINA CHAGAS DE OLIVEIRA 
Olicial de Registro Civil 

SINDICATO'DOS . RABALHADORES NAS INIOSTRIAS URBANAS 
De ESTADO DO AMall 

2 .G.C.(M.F.)05. 694.575/0001-75 
EaIl'AL DE CeNVOC.420 11 2  005/92aSTItaP  
REUNIk 0RD7NARIA DA DIRETORIA COLE- 

GIADA DO SIIUAP 

Pelo desecate nos artigds 182 ,21% er. seu § 2 2 , aos Es-' 
eatueos Sociais do Sindicato dos Trabalhadores: nas . Indtle 
tales. Urbaeas do Estaeo do Amapá,feuae convocados todos 
as membros pertencentes •à Direeeria Colegiada da Sindica-
te,à comparecerem a reunião ordinária que realizaa-se-á 
no próximo dia 31-03-92, em sua seda prápria,sito à Rua 
Rio e'aeaceari N 2  16-Trem,nesea eapital,às 16:00 hs,em pra, 
meira e -11tima convocação,para deliberaeem sobre a segui
te ORDEM EC DIA: 

u)Discussão-e ratificação pela Diretoria Colegiada cic 
Sindicato,doe nomes de associados que eompOese e Liseu Tri 
plice,escolaidos pela Assembléia Geral EXtraoranária,rea 
linda dia 16-03-92,leeeeeada ao preenchimento de cargo ' 
de Juiz Classista Temporáric e respectivo Suplenee,repre-
contente aos empregados na Junta de Conciliação e Julga-! 
mento de Macapá,de acordo com as Portarias N2 s, 00f.?7 • e 
0147-de 04. e 25-02-92,respectivamente, do Exec.Sr.Da.Juie 
Presidente do Egr4ie 2ribunal Regional do Trabalho da 8* 
Região TRT-PA. 

MaeeeaaAP,25 de março de 1992. 

RAIMUNDC GUEDaIRA LEIO 
-Presidente do STIUAP- 

AMAPA FLORESTAL E CELULOSE S.A. - AMCEL 
CGC 05.995.840/0001-55 
AVISO AOS ACIONISTAS 

Comunicamos que se encontram ã disposiçãO 
dos Srs. Acionistas, na sede social, os documen 
tos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404, de 
15.12.76, relativos ao exercício social encerra 
do em 31 de dezembro de 1991. 

Santana, 24 de março de 1992 

Alberto Volinsky 
• Diretor-Superintendente 

COMPANHIA FERRO-LIGAS DO AMARA - CFA 
CGC 14.536.270/0001-26 
AVISO AOS ACIONISTAS 

Comunicamos que se encontram à disposição 
dos. Srs. Acionistas, na sede social, os docu-
mentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404, 
de 15.12.76, relativos ao exercício social en-
cerrado em 31 de dezembro de 1991. 

Santana, 24 de-  março de 1992 

Márcio Von Kruger - 
Diretor-Superintendente 

FUNDAÇÃO DE PROMOÇXel SOCIAL DO AMAPÁ 
ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 

Em Assembléia Geral Extraordinária realizada 
no dia 2 de março de 1992 foi aprovada a altera 
ção no estatuto da Fundação de Promoção Social. 
do Amapá: 
Art. 70 O Conselho Fiscal é composto por 3 mem 

bros sendo o órgão fiscalizador dos 
atos da diretoria Executiva da Fundação 
o Conselho Consultivo é composto de 03 
membros e tem a função de orientar e de 
cidir com a diretoria os casos omissos 
no estatuto, quando nãO for possível' 
convocar a Assembléia Geral. 

Art. 150 Nenhum cargo de diretoria, do conselho 
fiscal e do Conselho Consultivo será 
remunerado, ou,mesmo o titular daque 
les poderá auferir vantagens pelo seul 
exercício. A Fundação não distribuirá' 
lucros ou dividendo com os associados 
ou qualquer membro da diretoria,. do 
Conselhos Fiscal e do Conselho Consul 
tivo. 

Santana-Ap, 	. março de 1992. 

ENIVALD4 $f,? 'SILVA DANTAS 
=VICE_PRESIDENTE= 

EXTRAVIO Dl DOCUMENTOS 

ALVES It DUARTE LTDA. MB, inscrita no CGO-M? 1  
10.224.665/0001-32 e Inscrição Estadual sob n2 
03.003883.4, com sede e estabeleoimento comerei. . 
al, eito à Raa Leopoldo Maclue0, 2612, Bairro e 
Trem - CEP 68.900 - B&W/ - AP, com ramo de a-
tividade, Comercio Varegista de Peças e Acesso-
rios para veículos, Serviços de eletrecidade em , 
veículos e Serviços de Televieic etc., comunica 
~ma documentaçao foi extraviada devido a de 
teriorização causada por incertos roedores 

KACAPL-AP, 27 de março de 1992 

DICEITOIN ammians MARTE 
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' 	 . . 	 . . 	 . 
. 	 . • , 	 . . 	RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO  ' Senhores ACiOniata9: EM Cumprimento às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras refee 

rentes ao exercfclo social findo em 31 de dezembro 1991. Esternos à disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos. Macapá; 
20 de março de 1992. Alberto VolinSky - Diretor Presidente; Edmundo Paes de Sarnas Mercer, Joaquim Dias  e Johann Michael Miklos - Diretores, 
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 

	

. 	Em milhares dé cruzeiros 	 • ATIVO 	 • 1991 	1990 	PASSIVO 	 '1991 _ '1990 

t648 
5.857 . 

• 13.813 
77.070 

'' 	233.080 
• 11.547 

CIRCULANTE 
Disponível 	9.837 	• 	1.989 
Contes a receber - clientes 	• 	37.579 	7,783 Dema is  contas a receber 	 .. 	18.727 	4.498 
Estoques. 	915.954 	107.137 
DesOeSaS pagas antecipadamente 	 • 	13:001 	2.402 

CIRCULANTE 	 • 	.. 
Fornecedores 	• 	 17.881 
Impostos 	 - 	 24.734 
Salários e encargos sociais 	 .62.626 
Financiamentos . 	2.336.869 
Sociedades ligadas 	 • 	45.174 
'Demais contas a pagar 	 30.687 995.098 	123.808 

- 	 . 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
Projetos de reflorestamento 	2.285 	1.865, 
EmpréSt. COMpulSório-ELETROBRÁS 	3,535 	. 	420 

• 2.517.971 343.015 
, EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
Contas a pagar 	• 	278.790 
Financiamentos 	- 	400 
Recursos do FISET 	1.113.181 

• 
• '30.925 

- 	• 	' 	754 

	

.. 	• 105.514  

	

* 	137.193. 

• 5.820 	• 	2.285 
• 

PERMANENTE 	 . 
Inv estimentias. 	168.601 	13,458 
Imobilizado 	12113,628 	1 . 	'.137.350 
Diferido 	2 200.866 	237,905 

1.392.371 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Capital social 	2.067,733 
Reservas de capital 	23.890.955 
Prejuízos acumulados 	• 	(14.385.017)  

• 11.573,671  
15.454.01 3 - 

• 218.626 
2.026.201 

? 	1;210,229) 
14,483.095 	'1.368.713 - 1 .034.598 

.. 	 15.484.013 	1.514.806 • 1  514.906  
•	  . 

- - 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO- Em milhares de cruzeiros 

1991 	, 1990 

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

• Em milhares de cruzeiros ' 	 • 
APLICAÇÕES 	 1991 	1990 

RECEITA BRUTA DE VENDAS 	* 	1.313.507 	.293.170 
Impostos sobre vendas 	' 	 1 	231.094 ) 	( 	51.1281 
Fretes e seguros 	( 	9.929: 	( 	9.3481 

Prejuizo co exercício 	1,801.710 
Depreciação e amortização 	1 	774.279: 
Variação monetária do exig. a I. prazo 	11.152.1901 
Correção monetária de balanço 	1.344.052 
Valor residual do ativb perm. baixado 	( 	4.133) 

240.259 
( 	71.2851 
( 	123.0951 

151.623 

RECEITA LIQUIDA 	1.072:494 	232.694 
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 	( 	850.2491 	( 	166,348) 

• 

Lucro bruto 	' 	 222.235 	66.346 
DESPESAS DE VENDAS 	. 	( 	12.099) 	( 	3.225) 

.DESPESAS ADMINISTRATIVAS 	1 '560.31.7) 	( 	88.769)* 
DESPESAS' FINANCEIRAS (líquidas de 
receitas financeiras de Cr$ 503.407 mil; 
1990- Cr$ 133,544 mil) - 	 • 	(2 455.053) 	1 	.366.6051  

Total aplicado rias operações 	1.215:TO. 
Aumento do realizável a longo praeo 	3.535 
Redução tio exibis/é( a lor ,go prazo 	. 	3.025 
Investimentos 	20.200 
imobilizado 	61.746 , 

1 97.501 
2.092 

564 
42 

7.210 Prejuízo operacional 	' 	 • (2.805.244) 	( 	392.2531 
RECEITAS (DESP.) NÃO-OPERACIONAIS 	( 	4.1311 	372 
CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO - 	1 .007.665 	151.523 

. Total das aplicações 	1.303.666 207.409 
. 

112.574 
i 	'319983) 

VARIAÇÕES DO CAPrAL CIRCULANTE.. 
Do ativo cifkailante 	  • 	871:290 
Do passivo circulante 	12.174.9561 _ 

Prejuízo dc exercício 	 (1.801.7101  _i 	240.258)  
Prejuízo por lote de 1.000 acões  • • 	Cr$ 70,76 	• 	CrS 9.43 R EDUÇ AO NO CAPITAL CIRCULANTE.... 	11.303.6661   	 1 	207. 409)  

• 

• 

• 

• 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO - Em milhares de cruzeiros 
Capital realizado atualizado 	. 

Reservas de capital • . 	 ,. 
^ 	Correção 	--gio na. 	 • • Capital 	monetária 	subscrieão 	Prejuiz os 

• . 	 social 	do capital - • 	do capital 	acumulados 	Total  
Em 31 de dezembro de 1989 	•• 	 17.581 	201.199 • 	18.737 	1 	'102.6291 	4.887 Aumento de capita' 	

13
201.045 	( 	201.045) 

Correção monetária 	 1.848.954 	; 	158.357 	1 	867.3421 	1.139.969 Prejuízo do exercfCio 	 ' 	 ( 	240.258) 	• 	( 	240.2581 
' 	 Em 31 de dezembro de 1990 	 218.626 	. 	1.849.107 	177.094 • 	(1.210.229) • 	1.054:598 

Correção monetária complementar 	• 	 2.077.516 	177.932 	( ' 971.250) 	1.284.198 , 
Em 31 de dezembro de 1990, ajustado 	21.8.626 	• 3.926.623 	396.026 	(2.181.479) 	2.319.796 
Aumento de capital 	 • 	1.849,107 	• (1.849.1071 	 • 
Cerre* 	

. 
monetária 	 ' 	 19.765.560 - 	1.692.853 	410.401.829) 	11.056.585 Prejuízo do exercido 	' 	 i 	1.801.7101 	1 	1.801.710: • 

. 	• * 	21.843.076 	2.047.879 
Em 31 de dezembro de 1991 	2.067.733 	. 	23.890.955 	• 	: 	114,385:0171 	11.573.671 

., 	• 

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1991 E DE 1990 	. 
1, CONTEXTO OPERACIONAL: A companhia tem por objetivo produzir 	mercado. (b) Depreciação - ó calculada pele método linear.às taxas anuais 
e comercializar óleo de dendê, matéria-prima utilizàda por indústrias de Cós - 	mencionadas ra Neta 4. id Amprtização do diferido - é calculada linearmente 
meticos, de saponificação e de alimentos. A plantação de 4.266 hectares 	- em 10 enes. (d) Direitos e obrigações sujeitos a atua!izacão monetária - os di- 	_ de dendezeiros e a usina de processamento de óleo, com capacdade para 	• reitos, obrigações e curas contas, Sujeitos. a atualização monetária es'ãç 
processar 56.000 toneladas de cachos/ano e produção de 11.200 	ajustados, na data do balanço, com base nos índices de atualizacão maneta- 
torteladaslano- de óleo de dendê, estão localizadas do Amapá; Parte do 	ria ou cambial vente nessa data e deitais encargos pactuados contratual- 
plantio 11,225 hectares) foi implantada com recursos do FISET - Reflores-. 	mente..1e) Correção monetária - o efeito lígJido da correçac rnone:ária do 
Mento 19 projetos), sob e forma de Sociedades ern . Conta de Pa-ticipaçãO, 	ativo permanente e.do patrimônio liquido é refletido no resultado, na inha 
demonstrados no imobilizado e.no exejível a longo p•azo. respectivamente. 	"Correção monetária de ba:anço". A correção enonetáia foi calálada . com  •A produção ,foi de 9.172 (1990 '- 9.498) toneladas de óleo em 199 1 . 	base na variacão do É:TN Fiscal até janeiro de 1991 e, a .parer desta data, 
situando-se aos níveis previstos de produt'vidade na -a a idade dos den- 	com base na variação do Fator de Atualização Patrimonial, confórrge Le• cf 
dezeiros. A.  manutenção da atividade operacional se dará principalmente 	8.200/91. (ti Correção monetária complementa' do exercício de 1'9990 --de 
pelo aumente da produtividade decp•rente da constante radonalizaçãe do 	acordo com a Lei 1-1:'. 8.200/91 (artigo 3:1, regulamentada peto 'pecre;o 
processo produtivo e de matxidade dos dendezeiros. 	 ri.' 332 de 4 de novembro de 1991, a diferença entre a ccrredo" com 
2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTABE1S: (a) Estoques - São avaliados ao 	base no IPC e no BTNF foi registraca coetabilmente no exercício de 1991, 
custo médio de acuisição ou produção, cue. não excede c valor de 	sendo os, correspondentes, ajustes efetuados em prejuízos acumulados. 

3, ESTOQUES Em milhares de cruzeiros 
1991 	1990 

Produtos acabados 842.162 	95,495 
Almoxarlfado 73.792 	11.642 

915.954 	. 	107.137 
4. IMOBILIZADO "raxas - 

amiais de Em milhares de cruzeiros 
depreciação - 

% 	1991 	1990 

, 

6. FINANCIAMENTO 	 • 	 . 	Em milhares de cruZeiros 

' Locais 	 • 
1991' 1990 

• Crédito rural 	  145031 76.684 
• Linha de crédito rotativo sujeito a juros 	• 

de 18.11% as:1 	  
• • 	, 

2.191-.438 
Externos, • -  
• Société Belge D'Investisernent 
• International FB 13.333.334 juros de 

9.5% a.a.. resaatãvei em 4 oárcelnç 
errerwS e DenTeltUrrUS 	 

Edificações 	• 
Máquinas e equipamentos 	 
Veículos  	• 
Plantações de dendezeiros 
• Próprias 	  
• Incentivadas 	  
5  Outros 	  

. 
Depreciação acumulada-, 	 

5. DIFERIDO 
. 

Despesas 'pré-operacionais 	 
Despesas com pesquises 	 
Imposto de renda 	  
Despesas com manutenoãO de 
dendezeiros incentivados 	 
Despesas financeiras 	 
Resultado de correção monetária 

Amortização aCumulada 	 

• 
• 4 

10 e 20 
. 	20 

4 
5,6 e 6,4 

• 
. 

	

W.4t17, 	821  

	

2.062.843 	197.411 

	

3.658.832 	438.460 

	

201,039 	23.460 

	

8.184.925 	774.767 

	

1.494.'073 	151.742 
261.900 	• • 	16.074  * 

__._ 	.,.. 
semestrais de junho d

_ 
e 199

,_
2,a dezembro 

de 1993 	460.040 	110.513 

	

IP' Depósitos no Banco Central do Brasil 	- 	• 

Resolução 432 	1 	459.2401  ( 	109,373) 
-2.337.269  •• 	 77.824 	• 

Circulante 	  
, 	

,2.336:869-  - 77.0 70 
Longo prazo 	400 	• 754 

15.873.099 	1.602.735 
(3.759.471) 1 	465,385) 
12.113.628 . 1.137.350 

2.337.269 	• 	77.824 
• • 

7..SOCIEDADES LIGADAS: Contas a pagar representadas principalmente - 
por mútuo, sujeitas a encargos financeiros compatíveis corn ,as taxes de 

cado 	• 

8. 	CAPITAL 	SOCIAL: 	O 	Capital 	social 	está 	representado 	por 
25.462.498.526 (1990 ,- 25.480.928.226) ações nominativ.aS m ' se va-
ler nominal serido 19.256.037.456 (1990 -19.256.037.456) ordinárias 
e • 6.206.461.070 11990-6.224.890.770) preferenciais clesse A. As ações 
preferenciais classe A, resultantes de subscrições 

'
pelo FINAM, não tem 

direito a voto, mas participem integralmente dos resultados.. 

mer 	. 
 

Em milhares cie cruzeiros  
1991 	1990 

	

2,432.897 	230.549 
565 	" 

	

98.96S 	17157. 

	

293 . 391 	• 	90 . 963  

	

4.498.516 	• 779.876 
(3.476.716) ( 	602.7341 

	

3.847.619 	475:809 

	

(1.646.753n 	237.904) 

	

2.200.866 	237.905 

• . 
Laércio Guedes 	Soares . 

.. 	 Técnico Contabilidade 
' 	CRC-PA-7160 


