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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
CP) n.0 0820 de 10 de julho de 1974 

O Governador do Território Fedêral do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Designar, Cássio Dolabela Romeiro, Diretor 
da Divisão de Administração, símbolo 5-C; Jo>é Otávio 
Maia, AlmoxarHe, nível 16-B; Joi.io Cândi.o Soaes Filho, 
Chefe da Seção do Patrimônio, símbolo 5-F e Ubaldino 
Simões, Administrador dJ Garagem Tenitorial, s .mbolo 7-F, 
pa ra , sob a presld~ncia o o primeiro, consti• ui rem a Comis
são de Licitação para ali ·mação d-.! bens consider.ldos inser
víveis e antleconômicos para o Governo do Tenitório Fe
deral de Am:Jpá, tudo d~ conformidade com o que consta 
no Aviso do Edital de Licttação Pública - MI-SAF-DA
Seção do Patrimônio, de 14 de junho de 1974, Publicado no 
Diário Oficial n .o 1845, de 24 de junho de 1974. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 10 de julho de 
1974, 85.ll da República e 31.0 da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Fernando Luiz Ramos Dias 
Governador Substituto 

(E) n.0 021 de LL de julho de 1974 
Dispõe sobre nomeaÇão de servidores no CRDAP. 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribu lçõe•; que lhe confere o item II, do artigo 18, 
do Decreto-Lei n2 4 L I, de 08 de janeiro d~ 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Nomear para comporem c"mo membros 
do Conselho Regional de Desportos do T~rritório Federal 
do Amapá, o Sr. Luiz Carlos de Araújo Montein, Contador 
e Sra. Ieda Maria Bezerra Lima, Professora de Educação 
Física , nas vagas deixadas pelos Senhores José Figueiredo 
de Souza e José Luiz Augusto Freire, res:>ectivamente. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contr~rlo. 

Pal?.cio do Setentrião, em 1\'Iacapá 11 de julho de 
1974, 859 da República e 312 da Críac,;ão do Território Fede
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

Leonardo Gomes de Can·alho Leite Neto 
Sec. de Educ. e Cultura 

(P) n2 0826 de 11 de julho de 1974 
O Governador do Território Federal do Amapá, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo nº 1596/74·G-~B., 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Prorrogar na forma do parágrafo único, 
do artigo 220, da Lei n.0 1711, de 28 de outubro oe 1.952, os 
trabalhos da Comi~gão de Inquérito AdminJstrativo, instituí
da pelo Decreto (P) n.'1 o566, de nove de maio de 1.974, 
por mais trinta (30) dias. 

Art. 22 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Mac~pá, 11 de julho de 
1974, 85º da República e 31º da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Fernando Luiz Ramos DJas 
Governador Substituto 

(P) n° 0829 de 1L de julho de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e t endo 
em vista o que consta do Processo n.0 273/74-SEGUP., 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar Fernando Dias de Carvalho, ocu
pante do cargo isolado de provimento em comissão, s ímbolo 
5-C, de Diretor da Divls:ão de Ação Social, do Quadro de 
Funcionários do Governo deste Território, lotado na Secre
t aria de Saúde e Ação Social, para v iaja r da sede de suas 
atribuiçõE-s - Macapá - até Belém, capital do Estado do 
Pará, no trato de assuntos do interesse da Administração 
desta Unidade. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrillo, em Macapá, ll de julho de 
1974, 85.0 da República e 31.0 da Criação do Território Fede-
ral do Amapá. · 

Fernando Luiz Ramos Dias 
Go\·ernador Substituto 

(N) n2 021 de 12 de julho de 1974 

Cria Comissão Especial para elaborar «Plano de 
Ação Conjunta» para a cidade de Macapá e da outras 
providências. 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe confere o item II, do artii!O 18, 
do Decreto·Lel n.0 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. J.O - Cr!ar uma Comissão Especial, Incumbida de 
elaborar, no prazo de Cio) dez dias um «Plano de Ação 
Conjunta•, de atuação nos serviços de limpeza urbana, dre
nagem superficial e recuperação das vias da cidade de 
Maca pá. 

Art. 2.o - Designar, para constituir a referida Comissão, 
os seguintes cidadão~: 

Pres idente: 

- Eng.• Agr.0 Abemor Coutinho, Represetotante da 
SEAC. 

- Membros: 

- Eng.° Civil José Airton de Almeida, Representan-
te da SOP; 

- Eng.° Civil Onah; Pinto Ferreira, Representante da 
CAESA; e 

Eng.o Civil Rodolfo dos Santos Juarez, Representante 
da PMM. 

Art. 3.0 - O ~Plano de Ação Conjunta» a que se re
fere o art. J.0 terá além de outros, os seguintes objetivos 
especificgs: 

I - Estabelecer uma escala de prioridade de atendi
mento na manutenção das áreas do perímetro urbano da 
cidade de Macapá, definidas segundo as suas funções 
der.ominantes, padrões de ocupação física e produção de 
serviços de interesse essem1iai~ da comunidade; 

II - Explicar a lternativas de solução para os locais 
da cidade aonde os problemas se epre~entam com uma gra 
vidade maior; 
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h Repnrtlçõee P@ltaas 
ftrrltorJais devedo remE t.r 
o expediente destinado a pu
blicação n.e1te DIÁRIO OFI
CIAL diàriamente, até às 
lll·ao horas, exceto aos stba
ctils quaudo devera. f11zO-lt 
n.t6 ~a 11:50 horas. 

As recla&a,ões pel?tieon· 
t&s à matétla retrll:nllída 1 os 
Ml~ns de erro!! ou e!ll.isaõea, 
teverlio ser lormulodau pol' 
eaerito. à Seção •e Reda9íto, 
du 9 às 1!1:30 horas, no nJá
xlm& até 7?- h t r a !5 6Jib5 a 
ufda 4es órgãos oficiais. 

EXPEDI ENTE 
IMPRENSA OFICIAL 

DIRETOR 
Carlos de AndTade 

....... ** •• 
DIARW QFICIAL 

lmprNso nas OL\Jinas du Jmprens."' 
MACAPA - 'f. F. AI-lAPA 

Ofici al 

ASSINAT URAS 
Cr$ 25 ,00 

12,50 

A e Rop11 rttçõe~ Públl~:as 
l!il:lgir-s~,.!W àa uslnaturu 
aBua ia r<Hl0V:tdatl a té 23 de 
1evereiro de cada ano '3 à11 
iniciadas, eru (}Ualquer ~pocll 
pelar; orgl!.os competentes. 

I A [iiO da pouibilita r a 
remt>en de vttlores acom pa-

1 nhados de eselarecin1eotei 
• quaat o à 11ua 81'1icaqão, soli-

! 
citamos usem ot~ ioterasl'aàos 
prefert•ncialmot& cheque fll' 
vale postl'l. 

I 
Os 11uplementt•B à s ~di

ÇÕfl'B do& órgãos olicia ts eó Anual . 
Semestral. 
T rimestral 
Número avulso. 

Sfl forn ecerão a o 11 as~inaote!J 
quo as l'IO liCJtlirem no ato da 

6,~5 a&sinatara. 
Os originais deverllo ser 

datllografaha e autenticados, 
res·aalvadas, por quem de ai
·•tle !asuras e emenda~~. 

(( o.~o o run(' ionario püblico fe-
... .... .,... d l d t d 

BRI: S!LIA E t D .. · Ofi i 1 • t d 1 't era , tera um eseoo o e 
• _ _ - •s e 1ano c a e encon rn o pa1·a r1 u- I lO% . !:'ara faze r j~,;s a ~~ to 1l.XG&tuadas as para o ex

terior, que 11erl1o a e m p r e 
aliuaia as assiuturas p"dtr
se·ão tomar, «liD qualq uer 
época , p~r seis meses ou um 
na o. 

ra no ::;alao Nacior.tal e Intern~~ional'"' ~~ Impn nsa. da desconte+, dnvrrli provar 611 ta 
--~OPER PRESS, no «Br utila Im~"e11al Hotel . i c<· ndição 00 ato da a~.;~; lna.tul'a 

Para raeilil&r 8Ué B.liilinnn- J A Ilm de t vitar solueê:o 
tes li veriHca~ão do prazo de de cont inuidade nc recebi- 1 O custo dg cada exemplar 
vali dade de suu u cinaturas, mt to dos j<~ l r- ais, 1. e v e m atra.t.ado do!! úrgiios o ri
li& p11rte Puperior do enda1·ê- os al!lsinantes provit'enciar a eiaia será, na VüDtla an1ln 
ço vão im{Ht~~o s o númNo respt ctiva re noYado eom ncre~cidn do Cr $ 0,01 ae da 
Elo ta!Eio dlt regi stro •· mês e all tecc:dêccia míuim~ de tr!n- m esmo at•o, e de Cr$ ?,OU 

Aa aseiRaturas veucl das 
nt~derão ser suspPnsas sem 
niao prévio. G ano em que findar 1. ta (30J dl 'IR. por ano di!CO ITido. 

III - Fixar, dentro da s diretrizes estipuladas, os pro
gramas de ação conujuota que deverão ser promovidos, 
prazos de execução, competência, recursos de pessoal, mate
r ial e de equipamentos, além de outros j ulgados necessários. 

Art. 4~ - Revogadas as disposições em contrârio. 

Palácio do Setentrião, em Macapâ, 12 de julho de 
1974, 85º da República e 31.0 da Criação do Terr itório Fede
ral do Amapá. 

Fernando Luiz Ramos Dias 
Governador Substiluto 

José Daniel de Alencar 
Secretário de Administração e Finanças 

Junta de Conciliação e Julgamento de ·Maca pá 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

(Pelo pré'zo de 10 dias) 

Pelo presente edital fica notificado Ra imundo Fe r
reira Duarte, atualmente em lugar Incerto e não sabido, r e
clamante nos a utos do processo n 9 J CJ-MCP-722/724/74 em 
que Manoel Moraes da C uz é reclamado, de que t em a 
pagar na Secret aria da Junta de Conciliação e Julgamento 
de Macapá, no prazo de cl&co (5) dins, a importância de 
cinquenta e três cruzeiros e setenta centavos iCr$ 53,70), 
prove niente de custas em decorrênda do arquivamento do 
mencionado processo, em virt ude de sua ausência à audiên
cia Inicial de Inst rução e julgamento. 

Secretaria da J CJ/ MCP, 08.07.1974. 

Clodoaldo Mala de Andra de 
Respondendo pela Secretaria da JCJ de Macapâ 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

Edital de Notificação Pe lo Prazo de 20 Dia~ 

P elo presente edital, fica N~'tificado Francisco Vice n
te Rodrigues, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
co-reclam:'ldo, com Construtora Mendes Júnior S/ A, no 
processo n 2 JCJ-Macapá 763/767/74, de que há audiência 
de signada para à J 11 :00 horas do dia 06 de agosto de 1974 
para inst rução do referido processo, no qua l os senhores 
Sebastião Gomes E leuté rio, Francisco Henrique Ribeir o, 
José Correa Car valhe, Antônio Alves do Nascimento e 
Antônio Gonçalves Fllho, reclamam o pagame nto das 
quafltias de Cr$ 1.320,00, Cr$ 1.320.00, Cr$ 1.340,00, 
Cr$ 1.700,00 i Cr$ 2.8UO,OO, dizendo o I q q ue começou a 
trabalhar em 23 de abril de 1974, mediante o sll lár io de 
Cr$ 2,50 por hora, t endo sido dispensado em 24.05.74, o 
2.0 tendo come~ado em da ta Igual ao 1.0 sob o salário hora 
de Cr$ 2,50, tendo sido dispensado, t ambém em 24.05.74, o 
terceiro t endo começado em 22 de abril de 1974, com o 

salário hora de Cd 2,50 tC'ndo sido dispe nsr.dt> em 24.05.74 , 
o 4.o tendo começt 10 em 04 de abril de 1974 com o salário
hora de Cr$ 2,50, t<>nclo sido di~pensado em 24.05.74 e 
o 52 comeearlo ~m 15 ele fever eiro <1P 197-l, ~ob o salário
hora de CrS 2,50, tt ndo sido desligado em <!4.05.74, todos 
r eclamando: aviso t ré\' io, fé rias, 13.0 salár io, salário r etido, 
horas extras, FGTS e &notação de ca rteir a. 

Nessa audiên« ia deverá V. Sa. oferecet· as provas 
C)Ue julgar neccssár t:s , constantes de documentos ou tes
t emunhas, estas n~ milximo de 3 (três ). 

O n:io compancimcnto de V. Sa. à refer ida audiência 
importará o j ulg<.~m •rlto da questão à sua revelia e na 
aplicação da pena < e confis~ão quc. nto a ma téria de fato. 

Nessa audiência de\'erá V. Sa. estar presente, i· -
dependentemente do comparecimento de seus repre~e . · 

tantes, sendo--lhe f t:.:u lt'l.do fazer -se substituir pelo gerente 
ou por qualquer o L· ro prepos to que tenha conhecimento do 
fato e cujas declar1 ções obrigarão o proponente. 

Secretaria da JCJ de Macapá, 10.07.1974. 

Cio loaldo Maia de Andrade 
Respondendo 1 e la Secretaria da JCJ de Macapá. 

Edital de n .0 02/74 Juízo EleitoTal do 
Território Federal do Amapá 

O d ou tor José Clemenceau Pedrosa Maia juíz 
eleitora l do T e rritór io Federal do Amapá. 

Faz sabe r, a todos que o prese:1te Edital virem 
ou d ele tiverem conhecimento qu e, de conformida
de com o Art. ti2 Parágrafo 1º d o Código E lei toraJ 
(Lei n.0 4.737, de 15 de julho de 1.965) foram in
d icados para preparado res do Serviço Eleitora l nes
t ':! Ten itório Federal as seguintes pessoas : 

Municip lo ele lltaeaprí 
01 Serra do Navio - Maria Izabel Araújo Silva 

- Escrivã 

02 San tana - Raimundo da Costa Carvalho -
Enfermeiro 

03 Porto Grande Maria América Muricy 
Tejxeira - Escrivã 

04 Ferreira Gomes - Rosa dos Santos Mareco 
- Escrivã 

05 Pedra Branca - Walmir Augusto Passos -
Faze ndeiro 
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-------------------------------~·-----------------------------------
06 - Igarapé do Lago Vila - Arist0cles da Custa 

Toudnho - Funcionário Público aposentauo. 

lJlunicípio de CalçoPne 

O 1 - Amaro Brasilino de Farias F ilho - E~>.:ri vfw 

l!u.nicípio de Oiapoque 

01 Manoel Januário da Silva - Escrivão 

E para q u e chegue ao conhecin:ento d e todos 
e quanto interessar possa, mandou fosse expedido 
o prestnte Edital na formu do Art. 62 Parágrafo 
4.0 do mencionado Código Eleitoral, podendo qual
quer Csndid&to ou Partido, no pruo de três (3) 
dias, impugnar a indicação. Dado e passado nesta 
cidade de Macapá capital do Território Federal do 
Amapá, aos doze dias do m ês de julho do ano de 
mil nov ecentos setenta e quatro. Eu, Nino Jesus 
Aranha Nunes, Escrivão Eleitoral, su1screvi. 

José Clemenceau Pedros9 Maia 
Juiz Eleitoral 

Poder J urlic!áriu 
Justiça dos Territórios 

Território Federal do Amapá I 
Juízo de Direito da Coma?'ca de Jlacapá 

POHTARIA Nº OC '74 

O Dr. José Clemenceau Pedrma Maia, Juiz de 
Menores da Comarca de Macapá, capital do Ter~ 
ritório Federal do Amapá, no uso de suas atri
buições legais, etc ... 

CONSIDERANDO: 

Que os problemas de menores delinqüentes e abando- r 
~dos tem se agravado sensivelmente nestlJ capital provo
cando um problema social de graves proporções; 

Que é dever do Juizado de Me nores proteger a ju
ventude;-, impedindo que a ll1t<sma se corrompa moralmente; 

Que hã necessidade premente de ser ampliado o qua
dro de pessoal do Comissariado de Menores, esbruturando-o 
~e modo a atendeu às novas diretrizes traçadas pela legis
lação especial de menores. 

RESOLVE: 

I - Designar o Sr. Hildegardo Manoel Thaumaturgo 
Peres de Mirando para a ssumir a Segunda Chefia do Co
missariado de Menores desta <:apitai, a qual a partir da 
p resente portaria fica ct iada, deveudo este Comissariado 
articula r-se e en trosar-se com o prin1eiro sob a direção de 
Hé lio Alves Barbosa, os quais em perfeita consonância com 
as diretrizes a serem t raçadas pelo Ju!z;~do de Menores 
es tabelfcerão as normas para a execução de uma sadia po
lítica de bem-estar do menor nesta capita l. 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

Dado e passado nesta cid<.de de Macapá, aos três dias 
do mês de julho do ano de mil novecentos e setenta e 
quatt·o. 

José Clemenceau Pcdrosa Maia 
Juiz de l\Ienorcs 

PODER J UDICIAIUO 
JUSTIÇA DOS TERRITORIOS 

TERR1T0RIO FEDERAL DO A:-.1APA 

J uízo de Direito da Comarca de Macapá 

Ed ita l de chamada de credores da firma A. 
Neves. firma individual proprietá ria da Drogaria 
Neves, estabelecida à Av . Antônio Coelho de Carva- 1 
lho n º 32 , na cidade de Maca~, capital do Territó J;iO 
Federal do A ma pá, com o prazo de trinta d ias. 

O Doutor J osé Clemenceau Pedrosa Maia, Juiz 
de Direite da Comarca de Macapá, capital do Te r-

Iitório Federal do Amapá. na forma da lei, etc. 

Faz saber aos que o presente edital virem ou 
dele tiverem conhecimento que, p~>lo presente cita 
o~ credores da D rogaiia Neves , de A. Neves, q ue 
funcionava à Avenida .'\ntônio Coelho de Car va
lho nº 32, nesta cida de de 1\llacapá, capital do Ter
ritório Federa! do Amapá, para. no prazo de t r in
ta dias, que correrá em Cartório, apresentarem 
seus créditos, para os efeitos previstos nos al'tigos 
l.ú 17 e seguintes do Código de Processo C i vil, t en
do em vista o falecimento do sr. Artur N eves Nas
cimento , e do inventário de seus bens, q u e se 
processa nes ta Comarca, e de acordo cem a petição 
e despacho a segu ir transcritos: - PETIÇÃO: -
Exm o. Sr, Dr. J u iz de Direi to. Inezelina da Silvo 
Nascimento. nos autos de inventário dos bens de 
Artur Neves :'-lascimento, vem requerer, digne-se 
V. Exa. de determinar a publicação tanto em jor
nllis desta Comarca, corno nos de Belém, capital 
do Estado do Pará, de chamada de credores da 
Drogaria Neves, a fim de serem seus créditos es
tudados e li quidado~·, oportunamente. em obediên
cia ao determinado no ar:t. 992, III do C.P.C. T er
mos em que pede deferimento, [vlacapá, 23 de abril 
d e 1974, pp. I\1anoel Pinto da Silva Júnior , ad vo
gado: - UESP!lrlJO 1)(1 UR. JUIZ: - Junte-se. Como 
requer, no prazo de trinta (30) dia s, Maca pá 23.04. 74. 
a) J osé Clemenceau P edrosa ~aia - Juiz de 
Direito da Comarca de Macapá e Mazagão. E pa ra 
que chegue ao conhecimento dos interessa dos 
e não possam de futuro alegar ignorâ ncia, expedi 
o presente e outros ig uais que serão publicados e 
afixados na forma da lei. - Dado e passado nesta 
cidade de Macapá, aos doze dias do m ês de julho 
do ano de mil novecentos e setenta e quatro. Eu, 
N ino J esus Aranha Nun es , Escrivão em exercício, 
subscrevi. 

José C!emenceau Pedrosa Maia 
Juiz de Direito 

Poder Judiciár io 
Justiça dos Territórios 

Território Federal do Amapá 

Juiz de Direito da ComaTca de Macapá . 
Edital de Citação, com o Prazo de 15 dias, na Forma Abaixo 

O Doutor Rubens Baptista de Oliveira, MM. J uiz 
Temporá rio da Comarca de Macapá, Capital do Território 
Federal do Amapá, na forma da Lei e etc ... 

Faz Saber a todos os que o pre~ente Edita l com 
pr:tzo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juizo corre seus trâ mites um processo em que é 
acusado Héli~ de Araújo Silva, como incurso no art. 129, 
caput, do Código Penal Brasileiro. 

E, como tenha o Oflci:~l de Justiça dt!ste Juízo certi
ficado não o haver encontrado nesta Coma rca, não sendo 
possível citú-lo pessoalmente, citá-o pelo presente a com
parecer neste Juizo, no edifício do Forum des ta Coma rca 
sito à Avenida Amazonas, nº 26, esquina com a Rua Cel. 
Coriolano Jucá, nesta cidade, no dia 17.09.74, às 09:30 
horas, ·a fim de ser interrogado, promover sua 
defesa e ser notificado dos ulteriores termo! do processo, 
a que deverá comparecer sob pena de revelia . P ara co
nhecimento de todos é passado o presente Edita l, cuja 2• via 
ficará af ixada no lugar de costume. Dado e passado nesta 
cidade, ao~ dezesseis dias do mês de julho do 2no I de 
mil no\·ecentos e setenta e quatro. Eu, Nino Jesus Aranha 
Nunes, escri\·ão em exerclcio, subscre\"i. 

Rubens Baptista ctle Oliveira 
Juiz Temporário 

Preço do exemplar : 
Cr$ 0,30 
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Gover?o do Território Federal do Amapá 

Secretaria de Administração c Finauça~ 
Seção de Pessoal 

DIARIO OFICIAL 4a. pág. 

APROVO: 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

'l'alu~l a de Diários 
(Decreto n .0 68.807, de 25 de junho de 1971) 

A presente tabela de Diárias, passa a vigorar a partir de 20/ 6/1974, conforme De
creto Governamental n.0 017/ 74, datado de 20/ 6/ 1974. 

I Salário 
Mínimo Cr$-295,20 Cr$-266,4o Cr$-295,20 Cr$-295,2o 

TNCIDl!;NCIA ·-----··- ------ -------

I P ercentual 

Para servidores cuja retribulçãe 
exceda a do nível 22. 

Para servidores cuja retribuição 
exct>da a do nlvel 18. 

Para servidores cuja retribuição 
exceda a do nlvel 11. 

Para servidores cuja retribulç§o 
seja igual eu Inferior a do n ível 
11. 

l NCID:eNCIA 

Para servidores cuja retribuição 
exceda a do nível 22. 

Para nrvldores cuja retribuição 
exceda a do nível 111. 

Para servidores cuja reh·ibulção 
exceda a do nível 1 L 

----- ·-
Para servidores cuja retrlbuiqão 
seja Igual ou inferior a do nível 
11. 

·----1 

60~ 0 

40% 
I 

I 

250 o 

I I 

15% 

' 

Salário 
Mínimo 

-----·· 

Percentual 

----I 
6oo.u 

-----

400 o 

----
250 o 

I -- - -I 
150 o 

I 

Domícío Campos de Magalhães 
Secr etário SubstilHlo 

Interior 
do 

Território 

Cr$-177,oo 

Cr$-118,oo 

Cr$-73,oo 

Cr$-44,oo 

-

Cr$-295.2o 

Mato Grosso 
e 

Goiás 

Cr$-177,oo 

Cr$-118,oo 

Cr$-73,oo 

CrS-44,eo 

Maranhão, Piauí, 
Ceará, Paratba, 
Alagoas, Sergipe, 
e R.G. do Norte 

Cr$-159,oo 

Cr$-1 o6,oo 

Cr$-66,oo 

--

Cr$-39,oo 

Cr$-35o,4o 

Rio Grande do 
Sul, Paraná e 
Santa Catarina 

Cr$-21o,oo 

Cr$-14o,oo 

Cr$-87,oo 

Cr$-52,oo 

I 

1 

Pernambuco 
e 

Bahia 

Pará, Amazonas, 
Acre, Rondônia e l 

Roraima 

------

Cr$-177,ao Cr$-177,oo 

Cr $- llB,oo Cr$-l lB,oo 

l 
Cr$-73,oo Cr$ í3,oo 

I 

-

Cl$-44,oo Cr$-44,oo 

Cr$-376,8o Cr$-376,8o 

Minas Gerais Guanabara, R io 
e de Janeiro e São 

Brasília (D. F.) Paulo 

Cr$-226,oo Cr$-226,oo 

Cr$-15o,oo Cr$-15o,oo 

Cr$-94,oo Cr$-94,oo 

E:r$-56,oo Cr$-56,oo 

Nestlerino dos Santos Valente 
Diretor do S. P. 


	

