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l'erritórln Fetleral de J\,mapá 

DIÁRIO OFICIAL 
Uecreto r.. o t, ~~ 24 de .fllllm de 19&4 

------------------------------------- ---------------------------------~---Ano X. Número I .918 Macapá, 4a.-feira, 30 de outubi'o de 1974 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
lP) n .o 1071 ele 23 de outubro de 1974 

O Gov ernador do Território Federal do Amapá. ne 
uso de~ atribuições que lhe são conferidAs e m Lei, 

RESOLVE : 

Art. 1.0 - Desf1ntr nos termos dos artlgúl 12 e 79, 
da Lei n.0 1711, de 28 de outubro de 1952, Alberto de An
drade Uchoa, Diretor da Divisão de Geo~~:refta e Estatlstlca, 
slmbolo 5-C, do Quadro de Funcionários do Governo deste 
Território, para exercer aoumulatlvamente, em substituição, 
o cargo em comissão slmbolo 6-0, de Chefe de Gabinete 
do Governador, do Quadro acimll referido, no Impedimento 
do respe~tivo titular. 

Art. 2.0 - R evolfadas as disposições ~m contrário. 

Palá cio de Setentrião, em Macapá, 23 de outubro de 
1 ~74. 811.0 da República e 322 da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) nt 1073 ie 23 de outubro de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das a•rlbulções que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Preces1o nP Oli70/14-SSAC, 

RESOLVE: 

Art. J2 - · Designar nos termos dos artigos 72 e 71, 
da LM n2 1711, de 28 de outubro de 1952, Sebastiio NG&ueire, 
ecupante do car go de Fei tor, n!vel 5, do Quadro de F un
cionár ios do Governo deste Territ6rio, lotado na Secretaria 
de Econemta, Agricultura e Cohmizaçllo, para exercer 
acumulatlvamente, em substi~uiçà•. a funQão gratl(lcada 
sfmbolo 6-F, do AdmlnistradGr das Colônia!. Agrícolas e 
Núcleos Coloniais, do Quadro aalma referido, durenta o 
Impedimento do respectfvo titular que se encontra em gozo 
de férias regulamentares. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em centrá!'iv. 

Palácio do Setentrlio, em Mac11pá, 28 de outubro de 
11174, 85f da República e 32º da Criaçlo do Território F"de
ral tio Amap~. 

Arthur Azevedo Heanlne 
Governador 

(P) n.0 1074 de 23 de outubro de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá. no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vis ta o que consta do Processo nº 0569/74-SEA.C, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar nos termos doil artigos 7:1. e 73, 
da Lei n.0 1711, de 28 de outubro de 1.9112, Leandro Mar
celino Bezerra, Porteiro, nfvel 11 -B, do Quadro de Fun
cionérios do Governo deste Territótlo, atualmente exer
cenda a fun9ão gratificada, slmbolo 3-F, de Chefe da Se
ção da ColonizaçAc, para exercer acumulativamente e em• 
substftutqão, a funeão iratitieada, sfmbolo 3-F, de Chefe da 
SeçAo de Terras, do Quadre aoima referide , durante o 
Impedimento de seu titu lar que ae encontra em gozo de 
fbias regulamentares. 

Art. 2.0 
- .ftevogadas as disposições em eontrério. 

P'alácio do Set•nbrlão, em Maeapá, 23 àtr outubro de 

1974, 85.0 da República e 31° <la Criação do Territórle Fe
t'leral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hanning 
Gevernador 

(t>) nº 1076 de 23 de outubro de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapill, no 
uso das at ribu1ções que lhe são conferidas em Lei , e tendo 
em vista o que consta do PPocesso nl! 22:15/74-SAF, 

RESOLVE: 

Art. 12 - Designar nos termos dos artigos 72 e 73, 
da Lei n.0 1711, de 28 de out ubro de 195:!, Joeé Veríesimo 
Tavares, ocupante da função de Professor do Ensino Médio, 
da Tabela de Pessoal Especl!Wista Temporário do Governo 
deste Territór io, para Pxercer acumulativamente, em subs
tituição, o earge em comisRào aímbolo 7-C, de Chefe do 
Setor G!e Auditoria , do Quadro de Funolenários do Govern~ 
durante o Impedimento de 11eu titular. 

Art :1~ - Revogadas as dl!!pcaições em contrário 

Paláeio do Setent.rlão, em Maeapá, 23 de eutubro de 
UH, 8~~ d11 Plepóblica e !2.' da C~laç§o do Território F•
deNl do Amapá. 

Arthur Auvedo Ht~nning 
Gev-ernatlur 

(E) n2 030 de 24 de outubro de 1974 

Cria o Parque Florestal de Macapá. 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
usE> das awlbuições que lhe confere o item 11, do artige 18 
ào Decreto-I.el n .o 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 12 - Criar no Território Federal do Amapá, o 
Parque Florestal de Macapá. 

Art Z.0 - A àrea destinada ao Parque fica situada 
entre Macapá e Santar:1a, nu imediações do Igarapé da 
Fortaleza, com as saguintes lndlaações: Fu frente (norte) 
J)a ra Rodovia Salv~dor Diniz, f~o~ndos (sul) oom o Rio Ama
zonas 11 esquerda (oeste) com Igarapé da Fartaleza e a di
reita (leste) com terras pertencentes ao Posto Agropecuário 
de Macapá. 

§ Único - A área referida neste Decreto !'erá de
marcada pos~erlormente , compreendendo terras devolutas 
de Propriedade Feder al e não tem nenhum ônus a gravá-la . 

Art. 3º - Revogadas u dlupoaições em contrário. 

Palácio do Setentrlão, em Macepá, 24 de outubro de 
1.914, 852 da República e 321l da Criaqão do Território Fede
ral do Amlpá. 

Arlhur Azevedo He nning 
Governador 

Abemor Coutinho 
Sec. de E. A. C. 

\ 
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As Repartições Públicas 1 E X p E D I E N T E 1 As .Repartições Públlou 
ferrltertaill clnello r&met•r cingir-ai• àa a1sinat1Jras 
o expediente ieat1!1ado a pn- I aauala rtiJovaau até 23 de 
bUuc&e nnfll D1ARIO OFI- 1 IMPRENSA OFICIAL re-yenir o de cada uo ~ à• 
CUL diAriamente, até às I wfotalfas, em ~> ualauer épe811 ***,.**•• '1 "1. 18·30 hora!!. exceto aos K ba· DIItETOR pel1'15 ó~~lloa oompetetú.f!l. 
·-'Oi quaofo deveri! e fazê-lo I A fim de poui61Titar a 
11.té às tl :BO bMa'8. C'a1·lús de Artd? a de l ·ontes remes11a de valores arzympa-

AII rt!cla.dlaçile~ perhu-en~ • • • • • •,. • / nhados de est lartcilttento• 
te11 à matéria relrihufda nos DIÁPJO OFJCIAL qult'Bto à naa apflcaçAo, r;oli-
~'A.•o• lte erres (' 1-1 OIDÍf iêes. l mpre ~ so nas o r.élna s da lm~cellt<tb Oficial . olta.roo~ Ulil.em os interes~ado• 
tlonrlo ser formuladas por MACA PA - T. F. AMÁPÁ l prehrencialnmte abeque OI' 

e11rito . 6. Seçlle • e Redação, • • • • * * .. . vale postal. 
du I b 13:30 horiiS. no má- A S S I N A T U R A S ·

1 

Os suplementos àe -adi-
xiiiHl até 72 h o r as gf>(•s a Anuo! . Cr$ 25,00 cõu do& órgeos eflclat& ió 
sll(da Cios érgâos oficiai s. S em estral. 12,50 / se forne•erão aoa as!linant .. 

~h originais deverão ser qu~ as I!OIICitBrem no 11 to da 
datllograf11les e autecticedo&, Tt 'mestra! " 6,25 a~sinatura. 
t8SS!IIVIldns, por quem cle ti l- i Número avulso. ~ 0,30 o luncionilfiO público ra-
' o!!lt(l •e.suraB e emenda!'. • • * • * • ~ · dera!. terá um desconto ch; 

1'..XGetnedas as para c ex- «BRP SlLIA -; E.ste Diá rio Oficial .é t-ncontr ad9 p llr a ie ttu- tO%. Pua fa zer jus 8 ~ ~~ te 
te rtor, ~ue Perl51' I! e DI p r e I ra r.o ~alio NacHmal e Intemacwnal e~ Imprensa, da descontf' , dt·verã pronr eata 
aa\lale as auiDaturas pltidf'l'· CC?F'f'R PRESS, .no «Rrasilla l mpenal Hotel• . cc•ndiçAo oo ato da u sinatura 
se•lo tomH em qualquer I Pnra lacil'ltar liOI' assma.n- J A nm de C\'Jtar solueio 
épeoa per 6 "' j ~' lfiPfC" ou um te11 a verlficaçê.o do prazo cfe de conUnuid ade no receb i- 1 O cust o dP cada. e:»rmplar 
ue. ' vali dade de SU&ll nssinetmu, mento àc f, jo• ~;ei F. de v e m ' atratt!ld o dos lirgãt•tl oii-

na perte Eupenor do endarê· os ll ê-t> inatd e s provideDci iH' a i ci».il:l s erís , 011 Vinda avulso 
A• uatuahHII!! ven cida s ço vr.o impre~os o n t\ mcro respf-() fiYI:I renovação com . acr NI'Cida de Cr$ ll,ot !'e da 

!>IUterlio aer auspPnt~t~s sp n, ~ o talão c t regi strou n>êli e antr<!~àbcili mínirun de trill- j mesmo ano, e de Cr$ :-',00 
al'l•o préviO. , O liD O !·m q t; C fi nda r ~ . 18 (30) Ulfit>. por ttRO deeorrido. 

----------------------------------- ---------------------------- ---- -
Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

EDITAL DE NOTJF ICAÇAO 

P elo prazo de 48 h oras 

Pelo pre&ent e Edital , f ica Notificada , Gued es 
O liveira Ind ústria e Com ércio, at ualm en te em Iu
go r ince rto e rtão sabido , q u e nesta dat a foi ex 
p edido por esta Junta d e Concili ação e Julgam ento, 
Alvará , autorizando ao Oficial d e J ustiça a proce
deu em esta p ública, o leilão do bem p: nhorado 
n os autos do processo n º J CJ-820/ 74, em que 
Marta Pastana Barbosa é r eclamante e V .Sa. é 
reclamada . 

O bem apresenta as seg uintes caJiatte rísticas: 
uma kom bi, marca · Volkswa gem, chassis nº 88 
133689, modelo 1968, HP-52, chapa AA-0679, o 
qua l se t-ncontra depositado Ra Divisão de Trânsito 
d esta cidade. 

S ecretaria da Junta d e Conciliação e J ulga
mento de Macapá, 23 de outubro de 1974. Eu (Ma
noel Vieira Façanha) Aux. Ser v. J u diciários-E da
tilogra fei . E E u (Euton Ramos) Ch efe da Secre tlaria 
subsQrevo. 

Maria Adelaide Sento-Sé Grsvatá 
Juiza Presidente d a J CJ d e Macapá 

Secretaria de Segurança Pública 

PORTARIA Nº 0350/ 74-SEGU P 

O Secrétário d e Segurança Pública do Ter r i
tório Federal do Am apá, no uso de suas atribui
ções legais, e 

Considerando que a P o" d a é r esponsá vel pela 
manutenção da ordem pública e da paz soc~al; 

Considerando o atual período de campanha po
lítica que se desenvolve e m t odo o Território F e
deral do Ama pá; 

Considerando as eleições do dia 15 d e novem
bro do ano em curso; 

Resolve Recomen da r : 

I - Aos servidore s da Sec retaria d e Segu 
r ança P ú blica em ex e rcícios: 

a) Man t e r imparcialidade face aos partidos po
lí t icos e r espectivos can didatos. 

b) Não inte rvir sob q ualquer pret exto na po
li ti c a loca 1. 

c) Ga rantir a liberdade e s egu rança de pleito. 

d} Mante r n e u tralida de p olítica na prá tica de 
quaisque r atos d e ~mas fun ções. 

e) E vitali no am biente de trabalh o, conv.e rsa 
ou discussão de cará ter político, b em assim fixação 
d e car1la,zes de propaganda. 

f) M an ter esquema p revr::nti vo incl~sive nos co
mícios. 

g) Não procede r prisão de can didatos , salvo em 
f lagrB'nte delito. pa rti r de cinco (5) dias antes do 
pleito. 

h ) Salvo em .Uagranbe delito ou e m decorrên
cia de setença crimina l condenatória po r c r im e 
inafiançável, não procede r p r-i sões do dia 10 à 17 
de novem br o . 

i} Não permitir no dia do pleito , ve nda de ca
chaça e seu s del1ivados, b em co mo o u so de arma , 
mesm o com po.rte. 

li -- Aos Delegados em Especial 

a~ No dia das eleições os D eiPgados mante rão 
seus a u xiliares e m sobre a viso, na form a prevista 
n o R egulamen to da S EGUP . não intervindo, sob 
pretex t o alg u m , nos tra ba lhos eleitoi"ais; 

b) At ende r as solicitações do Juiz Eleitoral para 
guard a d e u rn as ou qua lqu e r outra providê n Qía 
p olicial ligada ao pleito; 

• c) Dar ciê ncia e pedir or ientação ao Diretor da 
Div\são de Polícia Judiciária, através do fone 490 , 
d e q ualquer anormalida de oco rrida n o pleito e que 
requ eira ação cia Polícia . 

UI - A Guarda Teruitorial 
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a) Organizar policiamento preven tivo antes e 

após às eleições e fim de serem evitados incident<:•s 
pon paixões políticas, e9tab~lecendo esquema de Ee 
gurança às proximidades das diversas sessões t·lei
torais , na capit&l independente de solidtação do 
Juiz, e no intePior com solicitação d~:stR [..Utor idn
de na conformidade dos dispo! i tivt,~; legai!', deven
do para tanto, o Comando da Guarda Tt- tTitorial 
atuar conjuntamE-nt e com a DiretGria de Polícia 
Judiciária. 

b) Os elem entos de serviços às proximidades 
das sessões eleitorais ou em quaisquer outros seto
res serão comandados pu!· Sargentos Estagiários, os 
quais deverão atender de imediat'> quslc;UL r solici
tação do Exmo. Sr. Dr. Juiz Elei't• ·r8l. 

c) Qualquer ocoiiência deve se r levada ime
diatamente S<l conh.:: cimento do Diretor da Divisão 
de Policia Judiciária que E:'Sta rá coordene ndo todos 
os trabalhos de policiamento através do telefone 
490. 

Dê-se Ciência e Cumpra-5e 

Gabinet e do SeGretário de Segurança Pública , 
em Macapá, 10 de outubro de 1974. 

José Ubirajara Lopes de Sousa· 
Secretário de Segurança Pública 

Tênis Esporte Clube 
Fundado em OJ de Dezembro de 1971 

ESTATUTOS 

Capítulo - I 

Do Clube e suas Finalidades 

Art. 1.0 - O Tênis Esporte Clube, Associação 
Esportiva, Recreativa e Cultural, fundada no dia 
primeiro (lº) de dezembro de 1971 (0 1.12.1971 , de 
duração Himitada, oom sede em Macapá, capital do 
Território Federal do Amapá', República dos Esta
dos Unidos do Brasil, Foro jurídico da Comarca de 
Macapá, tem por fin~:~lidade: 

a) - Incentivar a prática e o desenvolvimento 
do desporto em geral, inclusive jogos fie salão, co
mo; xadrez , dama , dominó, carteado lícito (baralho), 
t ênis de mesa, celotex, guino, etc; 

b) - promover e intensificer o 
compreeooão entre seus associados, 
oubrossim, o sentimento cri11tão e a 
Nadona l Brasileira; e 

espírito de 
respeitando, 
Constituição 

c) - participar, quando a altura, das compe
tições oficiais promovidas pela Entidade a que es
teja filiada. 

Art. 2º - O Tênis Espor:te Clube, como pes
soa jur.ídica e de direito privado, tem personalida
de e patrimônio distin tos de seus associados, sen
do a Diretoria a responsável pe rante este, por tu
do seu ativo e passivo, dentro das atribuições que 
lhe são conferidas pelos Estatutos , não ficando os 
diretores faltosos isentos das penalidades em que 
incorrem. 

Art. 3.0 
- Os sócios não respondem obriga

ções que os r epresentantes do clube contraírem, 
expressa ou intencionalmente em nome deste, sen-

do apenas responsáveis pelas was jóias, mensali
dades e subscrições a CfUe incorrerem. 

Art. 4º - O Tênis Esporte Clube, não poderá 
se r dissolvido, s~:~lvo por motivos de insuperáveis 
dificuld[ldes, e aindn assim, por resolução de As
sem bléia Geral Ext raordinári&, especialmente con
voceda para esse fi,n. 

Art. 5.0 - Para efetivação do que estatue o 
Artiga 1 .0 e suas alíneas, deverá a Associação: 

a) - possuir sede, E' mbora provisória, tã0 logo 
permitam as condiÇÕ!'S financeiras, iniciar a cons
trução de sua sede própria. ' 

b) - manter equipamento esportivo em suas 
diversas modalidades, jogos de salão, biblioteca e 
demais meios de distração salutar; 

c) - promover i.nt ercâmbio esportivo, festas, 
qurmesses e competições esportivas em benefício 
dos cofris sociais; e 

d.j - ter um serviço de <<B ar» oo sed.~ social, 
em festividades de arraial ou em praças d e espoll
tes, explorando-o para o clube ou arredando-o a 
·quem mais vantagens oferecer. 

Capítulo - II 

Dos Associados, da Classificação, dos seus Direitos. 
dos seus deveres e Penalidades 

Art. 6.0 - Serão admihdos sócios do 11ênis 
ffisporte Clube, candidatos de ambos os sexos, que 
tendo livre disposição de sua pessoa e bens, con,.. 
cordem ex>m os presentes Estatutos e preencham 
os seguintes requisitos: 

a) - ser maior de dezoitlo (18) anos e ter 
bons procedimentos morais; 

b) - não ser portador de sofr-imentos conta
giosos e ineuráveis; e 

c) - ser apresentado por um sócio quites 
com o C'lube na qualidade de proponente. 

Art. 7º - Todo candidato à associado do Tênis 
Esporte Clube, deverá preencher formulário que 
lhe será fornecido pelo clube, no qual constará seu 
compromisso de concordar com os Estatuto~;, lavra
do com a sua própria assinatura o t errno de inscri
ção no Livro de Matricula; 

§ Único - depois de preenchido o formulário 
pelo candidato deverá o mesmo ser submetido à 
apreciação da Diretor:to do Clube ~:m ceutiião. 

Art. 8.0 - Uma vez inscrito r1o Livro de Ma
trícula , o associado adquire todos os direitos, de
veres, responsabilidades e penalidades coHsignadas 
no presente Estatutos. 

§ Único - para comprovação receberá uma 
caderneta; contendo além do texto integral dos 
Estatutos Sociais a reprodução das declarações cons
tantes no Livro de. Matrícula, assinada pelo associa
do a que pertencer e pelo presidente do clube. 

Art. 9º - Os sócios admitidos no Tênis Esporte 
ClubP, obdecerão a seguiete classificação: 

a) - Fundadores - são sócios que constam 
na ata de Asssembléia Geral de fundação do clube 
e estão isentos de pagamentos de jóia e mensalidade; 

b) - Benemérito - são os sócios que perten
cendo a qualquer classe social tenham prestado 
r elevantes serviços ao clube ou que no prazo de 
um (1) ano tenham propo5to no clube um número 
de cem (I 00) sócios efetivos; 

(C'ontlnua n0 próximo número) 
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Junta Comercial do Território Fed. do 
A mapá-«JUCAP» 

(Continuação cio número anterior) 

N.o do P rocesso 

499/74 

500/74 

510/74 

- Diógenes Sá Côrtes 
Sede: Area Comercial - Santana 
Capital: Cr$ 2o.ooo.oo 
Objetivo: Bar e mercearia 

- J. Dias Gonoalves 
Sede: Av. Procópio Rôla, 628 
Capital: C!r$ 1o.ooo,oo 
Objetivo: Empreiteiro e locador de mão
de-obra 

- D. C. Ramalho-Comé rcio e Representa
ções 
Sed~ Av. Raimundo Alvares da Costa, 
878 
Capital: Cr$ 5.ooo,oo 
Objetivo: Comércio va re jista de perfuma
riu, confecções, artigos de umbandas e 
calçadas. 

!5 16/ 74. - D. Cardoso 

519/74 

520/ 74 

Sede: Av, Barão do Rio Bra nco - Oiapo
que 
Capital: Cr$ I o,ooo,olil 
Objetivo: Mercearia 

- J oaé Pereira Cardoso 
Sede: Vila Mala, s/ n - Sanhma 
Capital: Cr$ ~o.ooo,oo 
Objetivo: Cotrlércfo atacadista de madeira 

- Alfenus José de Avlla 
Sede: VIla Mala , s/ n - Sar.ana 
Capital: Cr$ 5.0oo,oo 
Objetivo: Serviço de assessoria e admi
nistração de ernprêsas 

515/74 - A. R. A. Filho 
Sede! Rua Tiradentes, l.l04 - Central 
Capital: Or$ lo.eoo,oo 
Objetivo: Bar e Mercearia 

622/74 - R. M. Souza 
Sede: Rua Odflarde Silva, 2.289 
Capttal: Cr$ lo.ooo,oo 
Objetive: Serviço de ernpreitagem em 
1eral 

1138/74 - A. Pelaes 
. , Sede: Rua 6io Juruá 

Capital: Gr$ ll.ooo,oo 
Obje\lv<il: Merceal'la 

1540/74 ·- R. M. Medeiros 

!14'7/74 

Sede: Av. Coaracy Nunes, 321 
Capital: Cr$ I o.ooo,oo 
O bjetive: Confeeções em geral 

- F. dê Araújo 
Sede: Av. Mendonça, 
Capital:· Or$ lo.oeo,oo 
Objetivo: Mercearia 

Júnior, 303 

549/ 74 - L. e. da Silva 
Sede: Rua Guanabara, 814 - P ace val 
Cap"al: Cr$ 5.ooo,oo 
Objetivo: Mercearia 

553/ 74 - F: Santiago 
Sede: Rua Tiradentes, 277 
Capital : Cr$ 3e.ooo,oo 
Objetivo: Gêneros allmentíe~los 

554/ 74 - . José Antonio de Matos Corrêa 
Seàe: Padre Inácio 
Capital Cr$ loo.ooo,oo 
O~jetlvo: Benellolamento de Madeiras 

~00/74 - Franols«ro Asais Filho 
Sede: Area <Zomerclal - Santana 
Capital: Cr$ 3o.ooo,oo 
Objetivo: Bar e Mercearia e ce~mérclo de 
111adairBiil 

c569/74 - M. L. da Silva 
. Seda: Rua S Ao José, •In - Central 
' ' Capital: Gr$ lo.ooo,oo 

.. 
Objetivo: Comércio varejista de artigos àe 
vestwárle 

479/ 74 

482/ 74 

485/84 

486/74 

<l88/ 74 

489/74 

496/ 74 

498/ 74 

50~/74 

!103/ 74 

504/74 

505/ 74 

510/74 

516/74 

N." do Processo N!! do Arquivamento 

fl70/74 - Bianor Cher mont 
Sede: Av . Fellclano Coêlho, 1.188 
Capital : Cr$ 5.ooo,oo 
Obj etivo: Fabricação de estruturas da m a
deiras e artigos de carpintaria 

57~/74 - M. S. Furtado 

576/ 74 

579/ 74 

Sede: Rua Almirante Barroso, 1644 - CEA 
Capita l: Cr$ lo.ooo,oo 
Objetivo: Bar e Mercearia 

- R. C. Santiago 
Sede: Ilha do .Curuá , s/n - TFA 
Capital: Cr$ 3o.ooo,oo 
Objetiva: l\lercear la e compra e veJida de 
madeiras 

- M. ~- Maciel 
Sede: Av Dlógenea Silva, 1.193 
Capit al : Cr$ 15.ooo,oo 
O bjetivo: Compra e venàa de gêneros all
mentlc!os em geral 

581/ 74 - Manoel Costa 

593/74 

596/74 

598/74 

!100/ 74 

607/74 

Sede: Rua Guanabara, 407 
Capital: Cr$ 15.ooo,oo 
Objetivo: Mercearia 

- R. d e Oliveira Gomes 
Sede: Av. Mãe Luzia, 162 
Capital: Cr$ 3o.ooo,oo 
Objetivo: Coméreio atacadista dt m adeira 

- A.S.A . Gomes 
Sede: Av. Oapltão Pedro Balão, 1.333 
Trem 
Capital: Çr$ 1o.ooo,oo 
Objetivo: Produtos agricol&s, peixarias, 
mercearia e repre sP.ntaçõea por conta 
própria. 

- F. Antonio de Abra ntes 
Sede: Av. Coaracy Nune s, 56 Comer-
clal 
Capital: C r$ 5o.ooo,oo 
Objetivo: Armaz.~m 

- Manoe l Corrêa d e Oliveira 
Se de: Mercade Municipal, n.0 8- Comer-
cial 
Capital: Cr$ 5.ooo oo 
Objetivo: Mercearia 

- M.A. de OUvelra Gomes 
Sede: VIla Dr . Hlldemar Maia, s/ n 
Santana 
Capital: Cr$ 5.ooo,oo 
Objetivo: Comércio atacadista de madeira 

609t 74 - M.R. Maciel Isaksson 
Sede: Vila de Ferreira Gomes, s/ n 
Capit.al: Cr$ 5.ooo,oo 
Objetivo: Mercearia 

517/ H 

521/ 74 

522, 74 

524/ H 

526/74 

534/ 74 

538/ 74 

589/74 

:i41 / 74 

544/ 74 

547/74 

611 /74 - Marcellno Izaias Brandiio 548/ 74 

613/74 

614/74 

Sede: Vila Mala - Santana 
Cílpital: Cr$ l!o.ooo,oo 
Objetivo: Cem ércfo e t ransporte de ma
deira em toras 

- Raimund o Viana da Silva 550/ 74 
~ede: VIla Ama zonu, 105 Santana 
Capital: Cr$ lo.noo,oo 
O bjetivo: Transportes rodovtários de 
passageiros e cargas. 

- R. Hooda 551 /74 
Sede: Vila Maia - Santana - Comercial 
Capital: Cr$ lo.ooo,oo 

1 61 7/74 

O bjetivo: Compra • venda de produios 
agclcolas 

- Rosa Marl!i Carneiro dos Sant(i)S 553/ 74 
Sede: Av. FAB, s/ n 

I 
1 121/74 

I 
I 

I 

Capita l: Clr$ l .oea,oo 
O bjetivo: Salão de ~ele&a e manicure 

- Waltredo Fonseca Cardoso ~54/74 
Sede: Vila Maia, s/ n - Santana 
Capital: Cr$ !!.oeo,lllo 
Objetivo: Comércio atuadlsta d e m ad eira 
e em l?re ltadas em geral. 

(Continua a o próximo número) 


	

