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ATOS BO PODER EXEVUTIVO 
(P) nl lOG l de la de outubro de 1974 

O Governador do Território Federal do All!lapá, no 
uso dns atribuições que lhe são conferidas em Lei, e te ndo 
em v\~ta o que com:W! do P rocessG nQ 2199/ 74-SAF, 

Ri:SOI.VE: 

Art. J •0 - Designar Carlos de Andrade Pontes, O fi· 
dai de Adm!niRtraçao, nlvel 14-B, do Quadro de Funcioná
rios do Gover&o deste Terr1t9r!o. a tua lmente no exerclcio 
do cargo Isolado dG proo'\'lmento em comissão, s ímbolo 7-Ç, 
de Diretor de Impr ::onsa e Radiodifusão do AmBpá, pi!ra 
viajar da sede de suas atribuições - Macapá , até a 
cidad~ de Manaus, capital do Estad o do Amazonas, a fim 
de, no prazo de dez (10) dia s, tratar assuntos do interetse 
ela Adlllinis~ração amapaenae. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposl~õe s ~m contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 18 de out ubro de 
1974, 85.0 da Rep&bllca e 32~ da Cdaçilo do Território [i"e
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

{P) n.0 1062 de 18 de outubro de 197+ 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso da~ atribuições q ue lhe sl!o conferidas em Lei, 

RESOLVE : 

Art. IP - Designar Domício Campos de Magalhães, 
ocupante do cargo em eomlssão slmbol0 5-C, de Dlreter da 
Dlvli;ão de Flnaa(1as, do Quadro de Funclonàrios do Gover
no desta Território , JBrB vlaj;u da sede de was atrfbuic,Oes 
- Macapá -, até as ciciadas de Brasília e Rio de Janolro, 
com a m issiio de rees•uturar administrativamente a Repre
sentação do Governo do Amapá, em Brasllia-DF e exami
nar as contas da Representaqão do Governo do Amapá, no 
Rio de J a nehto-GB, no prazo de 20 de outubr o a 14 de no
vembro do cerrente ano. 

Art. 3.0 - Revogadas as disposições e m contrárlv. 

Palilclo do Setentrilio, em Macapá, 18 de outubro de 
1974, 8~ da República e 321! da Çriaçl o do Território Fede
ral do Amapi. 

Arthur Azevedo H ennin11 
Governador 

(P ) a .o 1063 de 12 de 1utubro cie 1974 

O GovernaC!Ior do Território Federal do Amapá, no 
uso du atribuições que lha são conferld11 s em L ei, e tendo 
em viste o que conata do Proceuo Rt 173:!/74-SAF, 

RESOI..VE: 

Art. 1.0 - Nomear na forma do Item III , do artigo 
12, da Lei nº 1711. de 28 de eutubro de 1952, Ar!esto 
Gardoso Paes, para exercer o c11rgo iaolado de provimeeto 
em coMinão, slmbolo 8-C, de Chefe da Assusorla de Re
lações Públtcu do Gabinete do Governador, do Qua1ro de 
Fu11clons rios do Geverao deste Território. a partir de 21 
de outubro do corrente ano. 

Art. 2.0 - ltev egadail as disposições em untrário. 

Palácio do Setentrião, em M11eepâ , 22 d11 outubro de 
1974, 81.0 da República e no da Criação de Território Fe-

dera! do AJaaJlÍ. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Gove rnador 

(P) nº 1065 de 22 de outubro de 1974 

O Governador do Território F ederal do Amapà, no 
uso das atrlbu!~Oes que lhe são conferidas em Lei, 11 tendo 
em vista o qwe consta do Processo n .O 0575/ 74-SEAG, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designa r Abemor Coutinho, Secretário de 
Economia , Agricultura e Colonh:aeão do Governo dE~ste 
Territór io, para viaja r da sede de suas atribuições - Maca
pá -, at.é Bra sll!a, ea-pital elo Distrito Federal, a fim de. 
junto ao• Ministér io& do Interior e l!n Aarieult.,.-11 , trata t' 
assuntos do tnterease da Adminlstra~lla amaJ!aea sc. 

Ali. 22 - Revogadas as dlspeaições em contrário 

Palácio do Setentrlão, em Maeapá, 22 de outubro de 
lll74, 8')2 da H epábllca e 32.' ch €alatllo do TerrUórlo F P.
derel do Amapá. 

Arthtsr Azevedo Ht>nning 
Govunador 

( ~) ll g 1066 de 22 s e outubro de 1974 

O Governador do Território FedeTa l do Amap~ . no 
uso daB atribuições q ue lhe são eonfer ldas e m Lei e tendo 
em vista o ElUe consta do Processo nll 19T6/ '74-0 AI3, e con
siderando o d isposto na Portaria n.0 G\2114, de 00 de se
tembro Qe 11174, ào Excelentlssimo Senhor Ministro do In
terior, 

RESOLVE: 

Art. JQ - P or a djsposlção da Represe ntaçiio do MI
nistério) do Inte rior no Rio de J aneiro (REMI), at é ulterior 
delibaração, sem prejulzo dos venelmento11 e demais vanta
gens Inerentes a"'s cargoil q ue ocupam, 0 1 servidores abaixo 
relacionados, pertencentes ao Qu•dro de Funcionários do 
Governo deste Território: 

Jardel F abricio, Representan' & do Governo do Amapá , 
1010 E1tado ela Guanabara, s!mbolo 6-C; 

Manoel Soares Couto, OfleJal de Administração, 
nlvel 16-Ç; 

Waldir Rianelli, Es«riturário, nive l líi .. BI 

Maria Helena Morae! de Seuza, Professora de Ofício, 
nivel 13; 

Fernando R odrigueB, Motor ista, ofv€:1 12-C; 

Ellezer S11va OarFieiro, Manipulant• de Telégrafe , 
nlvel 16; e 

Matloel Pinheiro Filho, T~le~traflsta, nlve l 12-C. 

Art. 22 - Revogadas aa disposições em col!u ário. 

P alácio do Setentrlão, em Macar>ã, 22 de outubro de 
1.974, 1152 da lite públlca e 32 ~ da Crla9ã0 do Território Fede
ral d9 AmRpá. 

Arthur Azevedo Henniag 
Governador 
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As Repartições Públicas 1 

f•rrltorius devello remet•r 1 
o expediente deitinado à pu-~ 
blicaçdo ntefe D1ÁHIO OFI-
CIAL diàriameflte, até às l 

EXPEDIENTE 
IMPRENSA OFICIAL .... .. .... 

DIHETOR 
Ca1·/os de And1 a de rontes 

I As R•parti~ões Públicas 
clogir-&t*> àe ustnaturas 
anual• reoovRdas até 23 de 
fe TeTelro de cada ano ~ à11 
mtcladas, em qualquer époc11 
pE'Ios órgilos oompet~s. llN.liJ horas, exceto Hos l'ába

· t•lS qun~o deverão laz~-lo 
!\ til às 11 :80 horas. 

As reclati!açõ-es perürum~ 
te E~ à matéria retril uid'a n 01 
·11una de erros on oml~llõee, 
aever!o ser rormuladas por 
uerito. à Seç11 o tte Reda,ão, 
dae 9 à.s t3:3!l horas. no má
ximo até 72 h o r a e apt.& a 
eatfda doe árgllos oficiais. 

I A fHn de poulf>ilftar a 
remi&l& de valores ft.J~ntps-

• • .. • • "' • : Dhados de eselarecl icnttls 
DJÁRJO OFICIAL I qutr.Bto à t!Wia a~Jicaqll , soli· 

lmp retso nas Of.cinas do lmRren~~o Oficial oitl·mos usem os interesl'all<•s 
MACAPA - T. F. A MAPA i' prefareoclalmnte ebequc ov 

* • .. · •" , . vale postal. 
A S S I N A T U R A S ., Os ~upltmentos as ~di -

Anual . Cr$ 25,00 <;ôt' l'l doB órgAos oflclats só 
Semestral. 12,50 i se fol'U&Gerilo 110H as6ínante~ 

01 ori~inr ts dever!\ o ser 
datllograflulilB e autenticad os. 
ressti lvsdas, por quem de rll· 
·· 'llt •• .. !ltHlTilS e emenda !~. 

TT·i.·mestral 6 25 · quu as solicll.nrem no ato da • I ttbsiuatura. 
Número avulso. • • .. . * *. " « 0,30 u lunciordJI'lO pt,blic< · !a-

«BRP. SlLIA - l!ste Diário Oficial é encontrad'J p:.l:ra iettu- d10t~al ,ü:erra·á f~mP cl~~conlo ( tlt t 
~xcetued aF BR para o ex

terior, que H' r[u· s e m p r c 
lliiUais as as~>inaturab p~der
se-5.o tomPr. em qualquer 
épecu, por Fl'i~ n, r' : et· ou um 
a ao. 

,.. ~- N l I I t . I d I d I / O· r"' u 1t r Jl. B a "' e ra ro :"a ao ac ona e n ernac10na ~ mprensa, a deE.couto, dcvcr(J proYar esta 
_ CCO~ER PRESS, no «Br allll!a Imperl!}_H~t.:_~..:. e~>ndlcllo 00 SI CI da as~ln a t ;u·a 

PRra feeilitar ao r. aasioao- J A fiíi:: de evitar sCIIuçlo 

As nssln11turss vencidas 
oetlerio eur suspcn~:;a~ sen, 
aviao prl1vio. 

tec a vermcaçâo <.:o prazo de de coat1ouic!ade no recebi- ' O eusll· tle cada C);tmphn 
validade de &U81! IJE&inaturu, Dlt>fl tO dtls jo11 ais. ô e vem atrasndo elos órg& r·s d i· 
na parte ~upf'rinr do endirê· os aFsina~ tes providenciar a 1 eialb serCI , nu Yf.>r.ua avu!S(J 
ço v l: o impresos o número resp(..ctiva reuovação eom 1 acre~cids de l'l$ 0,01 :;e de 
oo talão Ot· regis tro o n es e ontecedtnoia mfnim11 de trio- I mesmo ano, e de Cr$ i' .lll! 
o ano t-m que findara. t11 (30) dlll'll . por anc' decorrir1 o. 

Prefe'itura Municipal de M acapá 
Comissão Permanente de Licitações para Com pras, 

Obras, Serviços e Aliena ções 

Licitação Pública 

De ordem do Excelentissimo Senhor Prefeito 
Municipal de Macapá, aviso aos inter.essados que a 
data prevista -21-10-74-, para a abe rtura da Lici
tação - Tomada de Preços nº 07/ 74-CPL, desti
nada ao fornecimento de aproximadamente, quinze 
mil e duzentos (15.200) litros de Querozene, acon
dicionado em tambores de 200 litros à Prefeitu ra 
Municipal de Macapá, fica. n o interesse da A•:imi· 
nistração, transferida para o dia 31 de outubro do 
ano em curso. 

Macapá, 21 de outubro de 1974, 

C lodoaldo Carvalho do Nascimento 
Presidente 

Junta de Conciliação e Julgamento àe Macapá 

EDITAL D~ CITAÇÃO 

(Pelo prazo de 10 (de.z) dias) 

Pelo presente edital fica dtado Clementtno 
Francalino da Silva, atualme nte em lu~r incerto e 
não sabido, reclamante nos autos do proct!sso nº 
JCJ-Macapá-1043/ 74 E>m que Fábriea Amapaense 
S/ A é reclamada a pagar em 48 (qu:arenta e oito) 
horas, ou garantrir a exeou ção, sob pena de penhora, 
a quantia d.e C r$ 426,26 (qatt>ocentos e vinte e 
seis cr~eir.os e vinte e seis centavos), provinient e 
de custas em virtude de não haven localizado o 
reclamante. 

Caso não pague nem garanta a execução, ser
lhe -ão penhorados tantos bens quantos bastes ou 
forem en contrados para pagamento da dívida. 

Secr;etaria da Junta de Concmação e Julga
mento de Macapá(Ap); 21.10.74. Eu , (José de Na
zané), Auxiliar de Porbaria-8. E e u , (Euton Ramos), 
Chefe da Secretaria, subscrevo. 

Maria Ade1aide Sento-Sé Gravatá 
Juíza do Trabalho 

Superintendência do Desenvolvimento dn 
Am<~zôn ia - SUDAM 

Proposição rte 219 

Senhores Conselheiros: 

Em curnpPimento ao disposto no art. 14, alín en 
E, da Lei nº 5173, de 27 de outubro de 1966, com 
a nova r.edação que lhe deu o artlgo 1º da Lei n º 
5374, de 07 de outubro de 1987, tenho a elevada 
honra de submeter à apreciação de Vossas Exce
l ~ndias o anexo Segundo Termo Aditivo ao Con
vênio nº 122/ 73, iirmado entre a Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e o 
Governo do Território Federal do Amapá, para 
aplicação da àotação d e Cr$ 150.000,00 (cento e 
cinqüenta mil cruzekos), destinada a im plantação e 
dinamização do programa d e dese nvolvimento de co
munidade no Território Federal do Amapá, através 
do Governo daquele Território (Proc. nº 04748/ 73). 

B elém, 07 de outubro d e 1974. 

Hugo de Almeida 
Superint~ndente da SUDAM 

Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia - SUDAM 

Processo n .0 04748/ 73 

Segundo Termo Aditivo ao Con vênio n .0 122/7 3-
SUDAM, firmado e-ntre a S uperintendência do De .. 
senvul vimento da Amazôni a (SUDAM) e o Governo 
do Território Federal do Amapá para aplicação da 
dgtação de Cr$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil 
cruzeiros) destaque do projeto «Desenvohtimento 
Local Integ rado - - 007 Urbanização e Infra-Estru
tura - 02 - Programa de Ação Concentrada -
01 - Instalação de Centros Comunitários, Cons
tante do Orçamento Geral da União - 1973 - E 
Destinada a Implantação e Dinamização do Progra
ma de Desenvolvimento de Comunidade no Terri
tório Fe~eral do Amapá, através do Governo da
quele Território (Processo n .0 04748/ 73). 

Entre a Superintendência do Desenvolvimento 
da Amazônia (SUDAM) e o Gov~rno do Território 
Federal do Amapá, entidades daqui por diant~ de-
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nominadas respectivamente SUDAM e ExecutO! a , 
por seus representantes ao fim assinados, foi fir
mado o presente '!'ermo Aditivo ao Oonvênjo n.0 

122/ 73, aprovado em 14.11.73, ati<avés Resolução 
n .0 1708 do Conwelho Deliberativo da ~UDAM e 
posteriormente aditada (A lteração elo Plano de A pli
cação), mediar.te Resoluçâ J n º 1811 . de 11 de mar
ço de 1974, baixada pelo mes n·o Conselho, para o 
Hm especial de aj uf:tar, com o ajustado têm, a pror
rogação do prazo de vigência do coitvênio Oliig)nal 
po r mais 7 (s =te) meses, a contar de 14.11.74. E 
p0r assim estarem de acordo as partes interessa
das . que t ambé m ratifi ca m neste ato todtas as de
m ais c láu~ ula s , condições e encargos do primitiv() 
instrum ento, d o qual passará a fazer parte integt an· 
te e insepa rável, a partir de sua aprovação pelo 
Conselho Deliberativo da SUDAM. em consonân
cia com 0 artigo 14, let ra E, da L ei n .0 5.173/66 e 
s ua s alt e rações. i s te Aditivo foi datilografado na 
Unidade d@ Apoio Administrativo da Proouradoria 
G eral da SUDAM, em 5 (cinco) vias, ci.P igual teor 
e for ma e que lido perante 2 (duas) testemunhas 
aos repre sentantes, foi p0r eles e p elas testemu 
nhas rubricado e assinado nas folhas devidas em 
todas as suas vias. 

Belém, 07 de outubro de 1974. 

Hugo de Almeida 
Superintendente da SUDAM 

Ra ymundo Nonato de Araújo Filho 
P /Executora 

Myriam Ribeiro Borges 
Testemunha 

Janete Farias Casseb 
Testemunha 

Estatuto para o Banco do Livro 
(Conclusão do número anterior) 

b) Organizar o arquivo do Banco do Livro; 
c) Confeccionar e assinar as Atas das reu-niões 

do Banco do Livro; 

d) Executar e manter atualizados serviços de 
Reg istros do movimento do Banco do Livro; 

e) Manter o controle dos livros, mediante pre
enchimento de formulários especiais, forne(}idos 
pelo PLIDEF/ AP: 

:\rUigo 11º - Ao Tesoureiro incumbe: 

a) RecebPr contribuições voluntárias dos mem
bros e colaboradores do Banco do Livro. 

b) Proceder à escritutação das contribuiçõt!s 
receb-idas mantendo-as atualitzadas; 

c) Manter o numerário do .2anc'o do Livro em 
conta bancária, específica, denominada Banco do 
Livro; 

d) F' azer o pagamento determinado por ordem 
expressa da Diretoria; 

e) Assinar cheques e passar recibos juntamen
te com o Presidente; 

f) Apresentar mensalmente à Diretoria o ~a
lancete do movimento da caixa do Banco do Livl'o. 

Capítulo VI 

Do Funcionamento 

Artigo 12º - O movimento Básico do Banco 
do Livro e o «empréstimo» feito diretamente ao 
aluno, que se torna cliente mediante credenciais 
qu e justifiquem pertencer à Escola - Agência ou 

a outras que se enquadram nas formas de Assis
tência educativa, vise~do ao atendimento da po
pulação da fa}xa de escolarização. 

Parágrafo Único - Poderá o aluno dar 1nício 
ao movimento de sua conta bancária med}ante o, 
d Lpósito de um liv ro d e s ua propriedade e assina
do um te rm o de r esponsabHidadE> . 

Artigo 13º - O fun cionamento do Banco d o 
Livro será diário e d ever á coincid ir com o do es
tabelecimento dt- Ensino ond~ se ::1 cha localizado. 

ArMgo 14 ° - O ba nco do Livro deve funcio· 
n ar em uma das dependên ;:ias das Unidades Esco
lares designada pela di re ção da Escola. 

Artigo 15º- Os liv ros de verão ser agrupados 
obedecendo às normas T erritcriais do PLIDEF na 
SEC. 

Artigo 16 - os alun os po'ie rão retirar quantc s 
livros permitam as di sponibil i-d ad es do Banco do 
Livro, ficand o naturalmente a orientação a cargo 
de professores e membros da A.P.M. 

Capitulo VII 

Do empréstimo 

Artigo 17.0 - Considera-se um cliente cre
denciado para fazer etnpré91timo no Banco do Li
vro, todo aluno perte ncente à Escola- Agência . 

Artigo 18.0 - O empréstimo no Banco do Li
vro será efetuado seguindo os critérios qu i'! men
cionam: 

a) O aluno, por ocasião d o empréstimo, deve
rá apresentar a carteira de es tudante devidamente 
atualizada ou um comprovante que o iderltillique 
como aluno da escola Agl!noia ou outra escola 
com credenciais para operar no Banco do LiVIro; 

b) No ato do empréstimo s erá aberta sua ficha 
individual onde se farão as devidas anotações, cada 
vez que empreender um empréstimo; 

I. Um ano, quando s~ trabar de livros destina
dos ao estudo diário das au las (emJ, réstimo a lon
go pr.azo. 

II . Um a três dias , quando destioado a con
sultas, pe~quisas etc. (empréstimo a cuvto prazo). 

d) O livro não sendo entregue dentro do pra
zo estabelecido, implicará em multa, qu e poderá 
ser paga com um livro idêntico ou outro seme
lhante, ~ambém de valor ectucativo; 

e) O a luno tem a obrigação de assinar no li
vro de controle dos empré stimos do Banco do Li
vro. 

f) O aluno que receber o livro doado nas con
dições do Item I da letra C, te t'á crédito para o 
ano seguinte. 

Capítulo VIII 

Das Disposições GerS'is 

Artigo 19º - A organização do ca{:ital do 
Banco será feita seguindo as prioridades de: 

aquisições obtidas; 
dentro da escola; 
troca entre esr.olas (troca de excedentes). 

Artigo 20 - O pnazo de duração do Banco do 
Livro é irtdeterminado. 

Artigo 21º - Fazem parte do presente Esta
tuto, as normas operr.cionais par a implantação do 
BaMo do Livro, ~ provada s pelo FLIDEF / AF . (Pro
grama do Livro Didático do Ensino Fundamental) . 

Artigo 22º - O presente Estatuto integra o 
negimento da ( . ). 
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Junta Comercial do Território Fed. do 

A m«pá-«JUCAP» 
(Continuação do número anterior) 

----- ---- - · . --·------------
N.(l do P rocesso N.0 do Arqu!vnmento 

315/74 - F. L. Gonçalves 
Sede: A v. Pará , 237 
Capital : Cr$-J~.ooo,oo 
Objetive: Indúslda de móveiR, compra e 
venda de Madeirn. 

343/ H - V. M. Brazão 
Sede: Vila Ca mpina Grandt! 
Capital: Cr$-lo.ooo,oo 
Objetivo: Merce~trla 

344/74 - J . Souza 
Sede: Av. Fab - Gale ria Come rcial. sa la 03 
Oapltal: Cr~-lo.ooo ,oo 
Objetivo: Clfnlca Dentárjn. 

328/74 - J . C. Fetrelra 

353t74 

Sede: Av. Feliclano Coê lho - 931 
Capital: Cr$-li.ooo,oo 
Objetivo: Comércio va rej ista de artigos d'i! 
vestuário, Inclusive calçados e a rtigos de 
armarinho. 

- C. Fonseca 
Sede: Av. 13 de Setembro. l.l!89 
Capital: C:r$ 9.000,00 
Objetivo: Exploração de gêneros 
ticlos. 

alime n-

348174 - Cavalcante Comércio de Combustlveis 
Sede: Av. Feliclano Coê lho. s/ n 
Capital: Cr$ 141.000,00 
Objetivo: Comércio vare jista de combus
tivels e lubrificantes . 

317 /7't 

319/74 

320/74 

335/74 

338/74 

3!16/74 - R.B. Souza 339/74 
Sede: V119. Dr. Maia, s/n , Porto de Santana 
Capital: Cr$ U OO,OO 
Objetivo: Mercearia 

337/ '14 - A. B. da Silva 

362/74 

Sede: Av. Mendonça J únior, 171, Bairro 
Central 
Capital: Gr$ li.OOO,OO 
Objetivo: Serviços de oficina de fer raria 
em geral. 

- - J.V.N. GonQ&Ives 
Sede: Av. Coaracy Nunes. 103, Sala 8 
Capital: Cr$ 20.000,00 
Objetivo: Mercearia 

383/74 - J.F. Modesto 
Seda: VIla Dr. Maia, afn, Porto Sant&tHI 
Capital: Cr$ 5.000,00 

365/74 

Objetivo: Mereoarla 

- A.B. de Carvalho 
Sede: VIla Dr. 1\laln 
Capital : Cr$ 10.000,00 
Objetivo: Mercearia 

- Porto Santana 

366/H - J .A. Monteiro 
Sede: VIla Mala, s/ n - Santana 
Capital: Or$ 2.000,00 
Objetivo: Cemérclo de mercadvria em 
geral e Botequim 

367/74 - D.G. do Andrade 
Se de: Av. P'AB, a/n 
Capital: Cr$ !!.000,00 
Objetivo: Comércio de secoi e molhados 

368/74 - J.H. de Oliveira 
S ede: Rua Prof. To1tes, 1.185 - CE A 
Capital : Cr$ lo.ooo,oo 
Objetivo: Mercearia 

369/74 - R .M. de Araájo 
Se th: Rua Prof. Testes, 2.813 
Capital: Cr$ l .ooe,oo 
ObjeUvo: Meraearia 

371 /74 - M.S . da Luz 
Sede: Vila Amazonas, s/n - Santaca 
Capital: Gr$ s ·ooo,oo 
Objetivo: Bar e Restaurante 

841/74 

346/ 74 

347/74 

349/ 74 

3~0/74 

351/74 

353/ 74 

354/74 

365/74 

N.0 do Processo N2 do Arqulva~ ento 

37'1./74 

373/74 

- R. A. Matos 
Sede: Area Comérclal - Santana 
Capital: 5.ooo,oo 
Objetivo: Compra e vend a de mercador ia 

- R.M. da Silva 
Sede: Praoa Teodoro -.:rendes s/ n 
Capital: Cr$ 7.ooo,ou 
Objetivo: Armarinho 

375/74 - L. Rodrigues 
Sede: Rua Jovino Dinóa, 2.452 
Capital: Cr$ 2o.ooo,oo 
Objetivo: Mercl!a rla 

376/74 - M. Almeida 
Sede: Rua Hamilton Silva, 5157 
G:apitat Cr$ lo.ooo.oo 
Objetivo: Mercear ia 

377/74 - M.M. dos Santos 

387/74 

378/74 

Sede: Vtla Mala - Santana 
Capit al: I tt .ooo,oo 
Objetivo: Mercearia 

- Benedito Bitencourt 
Sede: Rua Cândido Me ndeM, 341 
Capital Cr$ 2o.ooo,oo 
Objetivo: Comércio varejista de pr edutos 
qu!mlcos e farmaceu ticos. 

- J. dos Santos 
Sede: Rua Rio Parú, s/n 
Ca plial: Gr$ 11.ooo,oo 
Objetivo: Mercearia 

1 379/ 74 - Nani Elizabeti Izakson de Matos 
Sede: VIla de F~rrelra Gomes, s/ n 
Gapita l: Cr $ 5.ooo,oo 
Objetivo: Mercearia 

581 /74 - Alfaia Filho 

3R2/74 

Sede: Area Comercia l, s /n - Santana 
Capital: Cr$ lo.ooo.oo 
Objetivo: Bar e Meraea r ia 

- A.S. Góes 
Sede: Ar ea Comercia l, s/ n - Santana 
CapaaJ: Cr$ 5.ooo,oo 
Objetivo: Mercearia 

3!16/74 

l57 /74 

359/74 

361'174 

3ti1 / 74 

s6a/74 

364/74 

36fl/ 74 

3!1fi/74 

367/74 

383/74 - U.S. Lobato 368/74 

380/ 74 

390/74 

31H/ 74 

Sede: Rua Hamilton Silva , s / n 
CRpltal: Cr$ 5.ooo,no 
Objetivo: Fabricação de a rUgos dive t ~o s 
de madeira 

- Z. Gomes Bezerra 
Sede: Rua Rio Javari , s/ n - Perpétuo 
Socorr o, Capita l: Cr$-4.ooo,oo 
Objetivo: Mercearia 

- M.S. Rodrigues 
Sede: Rua Prof. Toste. s/ n 
Oapltal: Cr $ 3.ooe,oo 
Objettvo: Mercearia 

- H.S. Martins 
Sede: Rua Leopoldo Machado , 1.602 
Capital Cr$ lo.ooo,oo 
Objetivo: Oficina mecânica de consertos 
e repar os de veiculo• e motores à gasolina 

395/ 74 - F. Rc:>cha Indústria e Comilralo de Na-

386/74 

vegação 
Sede: Área Comeraial - Santana 
Capital: Cr$ 5o.ooo,oo 
Objetivo: Beneficiamento de madelu e 
navega~lio 

- M.A. do ~armo 
5 etie: l'tua Htldamar 
tlza l 
Capl\el: Cr$ i .oeo,oo 
Objdivo: Mercearia 

Mala, •/n - Burl-

398/74 - J . E . P. Góu 
Sede: Vila de Ferreira Gemes, ~/n 
Capital: Cr$ lo.ooo,oo 
Objetivo: Mereearla 

3 70/ 74 

373/74 

374/74 

376/74 

317/74 

384/ '14 

(Continua no próximo número) 


	

