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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(l'J n .• 1077 ch 24 de outuh1·o de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapó, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta dos Processos n~s 285/ 74 e 188/ 74-SEC, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Rescindir a pedido, o contrato firmado 
entre o Governo amapaense e o Se nhor Antonino Homo· 
bono Balieiro, ocupante da fu nção de Capataz, l• tado na 
Secretaria de Educação e Cultura , a partir de 30 de se
tembro do corrente ano, nos termos do artigo 481 , da 
Consolldaçiío das Leis !lo Trabalho, combinado com 
a clá usula 5~ do refer ido ~ontrato. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em ce ntrárl••· 

Palácio do Setentriio, em Macapá, 24 de outubro de 
1974, 85.o da República e 32.0 da Criação do Terríto5rio Fe
dera l do Amapá. 

Arthur Azevedo He nning 
Gove rnador 

(P) n° l OBO de 24 de outubro d ~ 1174 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atrtbuições que lhe são confer idas em Lei. e tendo 
em vista o q~c cons ta do Processo n2 4049/73-GAB, 

RESOLVE: 

Art. I o - Design:u os servidor es: Raymunda Macha
do Pontes, Chefe dl? Servi QO de Controle Finaneelro e Fis
cal, s ímbolo 2-F; Benony Ferreira Lima, Oficia l tile Admi
nist ração, nível 12- A, ambos do Quadr o de Funcionários ào 
Governo deste Território e J os'é Jurandei Zacarias de Sou
za, Professor do jl:nsino Médio, da Tabela de P essoal Espe
cialista Temporário, t odos lotados na Seeretarla de Adml
:1istração e Finanç~s. para sob a presidê ncia da prAmeira, 
constituírem uma comissão de auditagem com o fim de 
e studar na Junt.a Comercial do Território Federal do Ama
pá (JUCA P), as seguintell medida a: 

a) - Situação jurídicas, s•Ja estrutura e organização. 

b) - Redução nas despesus e a umento da receita, 
v isa ndo o controle do deficlt orçamentá rio. 

c) - Possível r educ:ão de pessoal ao mínimo neces
iário ao bom funcionam ento do Orgão . 

• Art. 2.0 - Revogadas as disposiÇÕ!!S em contrário. 

Palácio do Setentrião, em MatJapá, 24 de out ubro de 
1.974, 85.o da República e 32.0 da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

(P) n.• 1081 de 24 de outubro de 1974 

O Governador do Território Fede ra l do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe 11âo conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Exonel'ar ex offfc lo, na forma do Item 
li, do artigo 75, da Lei n ° 1711 , de 28 de outubro de 1952, 
o 1.0 Tenente R- 1 Francisco Gliilherme Pime nta , do carco 
isolado lle prGvlmento em comissão, de Prefeito Municipal 

I 
de Oiapoque, a partir de 1.0 d e novembro do cor rente 
ano. 

Art . 2.o - Revogada s as disposições ern C";>ntrário. 

Palácio do Setentr ião, em Macap;', , 24 de o ui ubro de 
1974, 85.0 da RP.pública e 32.0 da criação do Território Fe
de ral do Amapé . 

Arthut· Azevedo Henning 
Governador 

(P) n° 1082 de 24 de outubro de 1974 

O Governador do Território Feder al do Ar.1ap;í , no 
uso da~ atribuições que lhe são conferidas em Lei. 

RESOLVE: 

Art. I ~ - Nomea r na forma do item III, do ar tigo n , 
da Lei n.0 17! I , de 28 de outubro de 1.952, Norberto de 
Souza Pennaior\, SPrvidor inativo do Governo deste Ter 
ritório. pa ra exercer o cargo Isolado de provime11to em 
comissão, de Prefeito Mu nicipal de Olapoque, a partir de 
1° de novembro do corr~?nte ano. 

Art. 22 Revogada~ as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 24 de outubro de 
1974, 85.0 da R epública e 322 da Cr iação do Ter ritório Fe
de ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

(PJ n º 1085 de 25 de out ubro de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá , no 
uso das atr lbuiÇÕI!s que lhe são conferidas; em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar o Dr. Franz Rulli Costa . ser· 
v idor contrat ado do Governo do Territ6rio Federal do 
Amnpá, na função de Técnico para o Programa de Mo
dernização Administrativa dos Terr it órii.)S F ederais, pa ra 
d esempenhar as funções de Diretor da Dlvlsilo de Sal1de 
e Higiene do Governo deste Território, a parti r de 1.0 de 
novembro do corrente a no. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário. 

P alácio do Setentrião, em Macapá, 25 de outubro de 
1974, 862 da República e 322 da Criação do Ter.r itó rlo Fede 
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

Co n v ê nio 
Termo de Convênio que celebram o Go
verno do Território Federal do Amapá 
':! a Prefeitura Municipal de Macapá, ob
jetivando a aquisição de peças e a re
~uperação de veículos e equipamentos 
pesados. 

Aos 15 dias do mês de 
1.974 (hum mi'l novecentos e 

outu bro do ano de 
setenta e quatw), no 
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As Repartições Públicas 
ferrttorf&tll de'fedo remet•r 
o n:pedr-ente •uttnado it pu
blicação nes~ DtÁIUO OFI-
CIA.L dlàrinmeate, até às / 
1 g-30 horas, exceto aos s•ba
~~~ qoanêe deverh fazê-lo 

., té às 1t :fiO hor11s. 
As recllhnaçõej putinen· 

te11 à matéria retr limhta nos 
"A.liot ae erro11 CHl 0mirilõea, 
ch~verlo ser formu ladas por 
~asrito . à ieçi! o i e Heda9ão, 
das 9 às 13:~'1 horas. no má
xi&H> o.té 72 b e r n s SJ!(.s a 
eiifda aos 6rglios oficiais. 

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

DllliETOR 
Carlos de AndTade I:ontes 

••• • • * .. . 
DIÁRJO OFlCIAL 

lmpref 80 nas or.clnas dli lmJlrem~b Qfioial 
MACAPA - T. F. AMAPÁ 

* .. .. . ~ 
ASS I NATURA S 

Anual. 
Semestral. 
Trimestral 
Número avulso. « 

25,00 
12,50 
6,25 
0,30 

I .\s Rspartições Públloali 
r.logir-sPAu àJ asslnaturu 
aDuala renovadas até 23 de 
Ye-veretro de cada ano '3 àa 
iulillad~s . em qualquer épocu 
pelfli órgãos aompetent:s. 

A Hm de po18lbllftar a 
remesu de valmes aQ.ompll 
ahsdos de e~relarec1fftent0s 
quaBto à ~ua &l'IÍca~Ao, t>Oii-

1 oltamoB ue.ern C<JB lnterestoado~ 

I preferenci&ltrlnte aheque OP 

va le postal. 

I 
Os suplemeatos àtl údl-

<;õi s do& órgloe oflctat:; aó 
st~ fornecer!\{} aoa u stnat;teb 
que as aolicltBr em no at o da 
a~ si natura. 

Oa orlginliiS deverão ser 
doUlogrnfarle~:; e autent icado&, 
resst~lvlldas, por quom de di
· •Hc, .. a::. uras e eh1elldus. 

~xootuaàas as Jll&ra o ex-
1erlor, qu e ~erl\ Cl s e n1 p r o 
nn1:1ale us asl!inaturas pvdeor
se•ilo ternPr, em qualquer 
épG<ln, per sd~ 111r.ee~ ou um 
881íl. 

O lurcionf! n r. pt\blicu fe-

1 ,., .* • * • * * • • . . d{' ral t~· :·á um de!'conto db 
«BR~S LIA - ~ste D1árlo Oficial t- cnc0ntradl:) po;a 1e1tu- JOO' ·f' 8 fa e · 8 f te 
rs n~ Salão Nacional e Interna~ional d~ lmpTensa. da de~~·on~~. dt~:e:ll J~•:ovar e!tn 

_ COOI-.En PRESS, no •Bre~illa Impenal H~tel>. :__ e1 ndiçl\o nt~ 810 da assiua hnn 
Pnre feeilHar ao~ asainan- J A tr"m de H itar solu~lo 

As asslnutures ven cida~; 
ooderlio eer suspt>ntias scrr, 
aviso právi o. 

tea u vcrmcaçli o do prarz;o de de contl iHiidlld(• no recebi- O t usto de cada extmplllr 
valldMie de su as [JS8fnaturas, mente ~~ jornais. 8 e vem 1 atrnsad~> do!l ôrgti ol' ofi
na parte ~upt· riPr do enderêa o~ at:sinacles provid enciar a , clai~; sera, nu vonda I!YtihJO 
ço vf.o impresos o número r e11pc-cfiva renovação eom i Bl'fr?.Fclda de l 'r$ 0,01 se da 
do talão d ... registro c n.êfl e antecedtncie min im ~t rle trin- 1

1
. mcsll'O ano, e tle Cr$ :·.O(l 

o ano rm (jne !'indnrá. ta (30) dllii; . por ano decorrirl o. 

---------------------------------· -------------
Pal.Jcio do Se:tentrião, presentes o Gove rn o do Ter
ritório Federal do Amapá; doravante denominado ' 
G.T.F.A., represe ntado pe lo Bxct lentíssimo Senhor 
Governador Arth ur Azevedo Henn ing, nos termos 
do ar't. 18, itens III e XVII do Decreto-Lei 41 1, de 

Prestação de contas 

Clá usula Sex ta - A P.M.M. presta rá contas 
dos recursos rec~ bidos à Secretaria de Ad mini stra
ção e F inanças do G.T F. A., mediante aprresenta. 
ção de docume ntos comprobatórios das despesas 
efetuadas. até 31 de d~zembro de 1974. 

Vig~ncia 

8 de janeiro de 1.969, e a Prefeitura Mu nicipal de 
MHcapá, daqui por àiante dénominada PM!\11, repre
sentada p elo Excelentíssimo Senhor Prefei to Clei
ton Figueiredo de Azevedo, têm como cer to e ajus
tado 0 presente Convênio, consoantt as cláusulas , Cláusula Sétima - O pr;esente Convênio vigo
e condições seguintes: ' rará a partir de sua pub licação n o D.O., ao Go

verno do Território Federal do Amapá. até 3l de 
d ezem bro de 1974. Objeto do Convênio 

Oláusula Primeira -- Obj~tiva o presente Con
v-ênio a aquisição de peças e a recuperação de 
veículos e equipamentos pesados de propriedade 
da P. M.M. 

Execução 
Cláu sula Segunda - A execução dos serviços 

estipul&dos na cláusula anterior cabe~;á a P.M.M. e 
obdecerá ao Pkmo de Aplicação nº 08/7 4 anexo. 
devidamente aprovado pelo G.T.F.A. 

Dotação 

Cláusula Terceira - A despesa para execução 
do p~sente Convênio correrá por conta das dota
ções do F-undo de Particispação dos Estados, Distri
t o Federal e dos Territórios, do elem ento de des
pesa 4.1.2.0 AP- 11 06.105 -- Programa Habitação e 
Planejamento Ur bano, Serviços em regim e de Pro
gramação Especial, conforme empenho n~ 3736/74, 
no valor de Cr$ 400.000,00 (Quatrocentos mH 
CruzeirO!;), que seuá transfe rido à P.M.M. após a 
publicação d~st~ Convênio no DO. do Governo do 
Territóvio Federal do Amapá. 

Despesa 

Clá usu la Quarta - Todas as despesas efetua
das para a exec ução dos se rviços objeto deste 
Convênio correrão por conta dos recursos previa
mente consignados no orçam ento do GTFA. 

Entrega de Recursos 

Cláu sula Quinta - A entrega de recursos será 
feita à P.M.M. pela Secretaria de Administração 
e Finanças do G.T.f.~. 

Res<::lisão 

Clá usula Oitava - A inobservância de qualquel' 
' cláusula, condição ou obrigação do presente Con

vênio, b em como por motivo de conveniê ncia ou 
por acordo entre as partes, provocará sua imec:lata 
r escisão, independenteml'n1le de notificação ou in
t erpelação judicial. 

Foro 

Cláusula Nona -- Fica eleito o foro da Cidade 
de Macapá, capital cio Território Federal do Amapá, 
com exclusão de qualq uer outro, por. mais pr;ivile
giado que seja, pa ra dirimência de qu ui6que r dúvi
da s oriundas deste Convênio. 

E, para firmeza e validade do que ficou esti
pulado, lavrou-se o presente termo que lWo e acha
do conforme foi assinado pelas partes convenentes 
em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, para o 
m esmo fim e na presença das testemunh as a baixo 
arr•Jladas. 

Macapá, 15 de outubro de 1974. 

Arthur Azevedo lle nning 
Governador 

Cleiton Figueiredo de Azevedo 
Prefeito 

Testemunhas: 

Diógenes Elesbão da Silva 

João Sandim Gomes 
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--~--··..e·--=-~~-~-~--- ..... 
Superintendência Nacional do Abastecimer. to 

(SUNAB) 

Ot"legacia do Amapá - (DEA P) 

Pvrtatrfa DEAP NQ 004/74 de 25 de outubro ~e 1.974 
O Delega de da .Superinte ndenria l\acir·r.a l .:o Ab'" ~ tP

cim ~nto (SUN A B) , n0 'l erritói i o F 1-deral do Amapá, no uso 
dll s a tribuições que sã o lhe eonfere :J Port;, r ia Super n.0 05/73; 

Con sider-. ndo os e st udos levados a e feito pe:a Divisão 
de Es tudos c pe squisas, n o proeesso n.0 3ll6/74 DEA P 

Resolve: 

Art. 1.0 - Fixa r para a firma J .E. PereirA - Com. 
Ltda. e st <~ belt>c itla a R ua Tin:à entes n.0 1.462, municipl.o de 
Maca pú. p«ra venda no referido muniríp:o. os 1-eguintcs 
preços máximo dos produtos abaixo re!ncionado::; 

Pr~>ço 

CIF CIF 
Varej ista - Consumidor 

Até Cr$ Até Cr$ 
Cerve.Ju Cerpa; 
Ccrpa-C hopp-G rade c/24 garrafa s 1/1 58,80 61 ,00 

Art. 2." - A presente Portaria ent ra rá em vigor na 
data de sua publicação no Dill rlo Of1cla l do Governo do 
Te rrit ório r'ederal do Amapá. 

Ituassú Borges de Oliveira 
Delegodo d a SUNAB/ DE AP 

Tênis Espo·rte Clube 
Fund !'l rio em 01 de Dezembro de 1971 

E S TATU T O S 

l Co'1tinuação do númer o a nte rior) 

c) - Ho norá rios - são pessoas extranhas ao 
quadro social do clube que hajtm prestado algum 
a~.JKílio ao mesmo, que!· material ou Hnancdro. 
Mesmo título se rá concedido à autoridades civis, 
militares ou ec lesiásticas, 

d) - Efetivos - são os sócios que depois de 
se rem matriculados no Clube, sa11isfaçam ao paga
mento de jóias e mensalidades estJpwladss pela 
Diretoria; 

e) - Atletas são os soc1os que prestam 
seu concurso ao clube em qualquer de seus ramos 
esportivos e estão insentos ao pagamento de jóias 
e mensalidades. 

Art. l Oº - Os títulos ele sócios Beneméritos e 
Honorá rios serão concedidos pela AssP. mbléia Geral, 
por propostas da Diretoria com vistas do Conselho 
D~!liberativo, e estão isentos ao pagamento de jóias 
e mensalidade!!. 

Art. 11.0 - Ao associado quites com os cofres 
do Tênis Esporte Olube , cabe o direito: 

a) - tomar parte nas Assembléias Genâs dis
cutindo e votando os assuntGs que rtela se tratarem; 

b) - propor ao Conselho Delibera&ivo, Direto
r ia ~ às Ass~mbléias Gerais, as medidas que julgar 
convenientes ao interesse espor1l:ivo e social ; 

c) se11 eleito para os cargos da Diretoria e Con
selho Fiscal; 

d) - inspecionar na sede social, em qualquer 
t~mpo , os livros de atas e de matJrícula, e , os trin
ta (30) dias que precederam à Assembléia Geral 
Ordinária - até (3) mas da realização desta - os 
liv ros de contabilidade de balanços e contes; e, 

e) - participar sem incovenienteil de qual
quer diversão salutar promovidas pelo clube, den
t ro ou fora da seck! . 

(Conlinua no próximo número) 

I 

-~----~,._...,...... ___ .... ~'4'--... --------------
Junta Comercial do Território Fed. do 

Amapá-«JUCAP» 
(Continuação do número a nterior) 

N.0 do Pr ocesso N.0 do ArquivAme nto 

63-l/7<! - Oliveira Filho 658/ 74 
Sede: Av. Ira cem& Carvão Nunes, 267 -
Capital: Cr$ lo.ooo,oo 
Objetivo: Movelaria , esquodriu e carroae
rlas 

636/ 74 - Salomão Alcolumbre 560/74 
Sede: Rua Eliezer Levy, s/ n 
Capit&J: Cr$ loo.ooo,oo 
Objetivo: Comércio va rej ista de cembus
tivels e lubrificante». 

638/74 - A.B. Lima - Indústria e Comér oio 
Sede: Av. Presidente va rgas , 182 
Capita l: Cr$ 5o.ooo,oo 
Objetivo: Fabricação de t ijolos , telhas de 
barro e outros produtos de ori&em de 
olaria. 

643/74 - C.F. Macedo 
Sede: Rua Cândido Mendes, l.6l8 
Capital: Cr$ lo.ooo,oo 
Objetivo: Hotel 

563/74 

568/74 

644/74 - Manoel Pinheiro dos Santos li69/7 4 
SeclP: Foz do Rio Pr~to , s/n - Mazagão 
Capital: Cr$ lo.ooo,oo 
Objetivo: Mercearia e compra e venda 
madeiras em toras. 

1 648 74 - V.A . Machado 
Sede: Rua Macacoary, 23 
Capital; Cr$ 5o.ooo,oo 
Objeti vo: Mercearia. 

6511/74 - E.J. Cardoso 
Sede: Av. ARa Nery, 1.24o 
Capital: Cr$ l .ooo,oo 
Objetivo: Mercearia. 

659/74 - M. Lourenro lia S ilva 
Sede: Area Comercial - Santana 
C a~ital: Cr$ ~o,ooo,oo 
Objetivo: Comltlrcializaçao e industrializ<l
çãtil de madeiraa em tora s ou beneficiadas. 

668/74 - J.A. Monteles 

676/74 

677/74 

683/ 74 

684/74 

687/74 

Sede: Rua Cândido Mendes, s/ n 
Ca pital: Cr$ 15.ooo,oo 
Objetivo: Mercearia. 

- T . Adachl Araújo 
3ede: Rua General Rondon, 1.211 
Capital: Cr$ 5.oOQ,OO 
Objetivo: ReparaçAo, manutençãe, a con
servação de máquinas aparelhos de a so 
em escrltór4o. 

- Antonio ela Costa e S ilva 
Sede: Area Comercial - Santa na 
Capital: Cr$ l o.l!oo,oo 
Objetivo: Bar 

- D.A.S. Souza 
Sede: Av. P e. Júlio Maria Lombaerd, 1211 
Capital: Cr$ 3o.ooo,oo 
Objetivo: Comér11lo e representações por 
conta própria e a genciamentos de navios. 

- Maria L. Terres 
Sedf?: Porto do Limão - Matopi 
CapitaíjCr$ 5o.ooo,oo 
O bjetivo: Extração de pedras. 

- Ma noel P edrc. 
Sede: Av. 6 de setltlmbro, 188 
Capital: Cr$ lo.ooo,oo 
Objetivtt: Serviços de empreit adas em gera l. 

Contr1:1tos Sociais 
250/74 - Alves & Alenca r 

Sede: Av. P e. Júlio Ma ria Lombaerd, 125 
Capital: Cr$ 2o.ooo,oo; Rosln el Alves dos 
Santos, Cr$ 12.ooo,oo e J osé dos Santos de 
Alencar, Cr$ l .ooo,oo. 
Objetivo: Baterias , l'eças e acessórios 
para veiculo». 

570/ 74 

573/74 

580/74 

586/74 

ii90/ 74 

591 /74 

593/74 

594/74 

596/74 

232/74 
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N.0 rlo Prooessg Nº do Arquivamento 

249/74 - PLANECON - Plnneja mentos, Engenha
ria e Consultoria~ Ltrla 

2!lf'/ 74 

305/74 

3lll/í4 

214/74 

349/74 

352;74 

3114/74 

420/74 

419/74 

Sede: Av. Procópio Rôla, 104 
Ca pital: Cr$ 5.ooo,oo em 5 oo cótas; João 
Victor Moura de Ar ruda. Cr$ 2.5oo.oo e 
Hercíl io da Luz Mescouto, Cr$ 2.5oo,oo. 
Objetivo: ConfeoçõPs de projetos de enge
nharia em gera l. consultor ia, ar.essoria 
té(;n!ca e planejamentos. 

- Corrêa & Coê lh o 
Sede: Rua Dr. Hi ldemar Maia , 2. 170 
Capital: Cr$ 3o.ooo,oo; Honól'io Corrêa, 
Cr$ 15.ooo,oo e Maria Vilça Coêlho, C'r$ 
15.000 ,00. 
Objetivo: C'ompra e vendas ele mercado
ria s e gêneros alime ntícios. 

·- Duque & Caxia s 
Sede : Vila de Porto Grande 
Capital: Cr$ 12.ooo,oo; J osé Duque. Cr$ 
6.ooo,oo e Otacllio Alves Vieira, Cr$ ô.ooo,oo 
Objet ivo: Serviços braçais em ~eral e em-
preitadas de construções de rodovias. 

- Socorro & Barreto Ltda 
Sede: Rio Jat·! - Monte Dourado - Maza
gão 
Capital: Cr$ 5o.ooo,oo em 10 cót as; Orlan· 
do Mendes Paes Bar reto, Cr$ 25.ooo.uo e 
Maria do Socorro Mota Bar reto, Cr$ 
25.000,0 0. 
Objetivo: Comprtl e vendns de mercado· 
rias e produtos nativos àa n:gião. 

- Lima & Cia Ltdn 
Sede: A v. Pará, 237 
Capital: ~r$ ~o.eoo,oo em 40 cótas; F ran
cisco Lima Gonçalves, Cr$ 3o ooo.oe (' 
Fra ncisca dos Santos Sá, Cr$ lo.uoo,oo 
Objetivo: Indústria de móveis e compra e 
venda de madeira 

- Contabilidade Norte Ltda 
Sede: Rua Cãndlclo Mendes, 1.307 
Capital: Cr$ lo.ooo,oo em lo.ooo,oo cóta s; 
Joaquim Silva dos .Sa ntos, Cr$ 5.ooo,oo e 
José Ver!sslmo Tavares, Cr$ 5.ooo,oo 
Objetivo: Escrituração mercantil, planeja
mento contá bil, pet lcia , auditagem e a ná
lise de balanços. 

- Santos Comércio e Represe ntações Lida. 
Sede: Av. Henrique Ga lúcio, 240/46 
Capital: Cr$ 3o.ooo,oo em ao.ooo cótas; 
Raimundo Nona to Azevedo Santos, Cr$ 
lí .ooo,oo e Am!lton Lobato Coutinho, Cr$ 
15.000,0 0 
Objetivo: Vendas e Representarões de 
equipa~nentos, materiais técnicos, ag rícola s 
e de conatruções e a ssistência técnica. 

- Dias & Almeida 
Seà e: Rua T iradentes , 489 
Ca pital: Cr$ 5.ooo,oo; Oneide Alfa ia Dias, 
Cr$ 2.5oo,oo e Arthur Gomes de Almei
da, Cr$ 2.5oo,oo 
Objetivo: Comércio de padaria. 

·- Amazônia Con11tru~ão e C:::omércio Ltda 
Sede: Av. Procópio Rôla, 328 
Capital : Cr$ óo.oou,oo 11m 5o.ooo cót as; 
Acialpha Eugênio de Oliveira Nery, Cr$ 
lo.ooo,oo e Eunestina Neves Sozinho 
Cr$ 4o,ooo,oo. 
Objetivo: Exploraçlo do r amo de cons tru
ção civil e comércio de mercadorias por 
atacado e a varej o. 

- J. Leitã0 & C la Ltda 
Sede: Rua Independente, sf n 
Capital: Cr$ 5o.ooo,oo em 50 cót as; J osé 
Rodrigue s Leitão, Cr $ 25.ooo,oo e Domicl
la dos Anjos Leitão, Cr $ 2õ.ooo,oo 
Objetivo: Indústria e comércio de madei
ras e comércio de materiais de ccmst ru
qões. 

426;74 - Pereira & Duarte Ltda. 
Sede: Av. 12 de maio, 372 
Capital : Cr$ 2o.ooo,oo em 20 cótas, Abe
lardo Lima Pereira Cr $ Io.ooo,oo e Anto
nio José Duarte, Cr$ lo.ooo,oo. 
Objetiv~ : Suba-em preit eiros e locaderes 
de mio-de·obra. 
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4?.7/74 - Serv icentro Fortaleza Ltda . 
Sede: Av. Corll de Carvalho s n 
Capital: Cr$ 5no.ooe,oo em 5oo.ooo cótas; 
Antonio Castelo ~eces , Cr$ 25o.ooo,no e 
Franc isco Xavier Rodr igues Vieira Cr$ ... 
25o.ool•,oo 
Objetivo: Exploração do comércio de com
pra e venda de mercadorias. 

462/74 - P erimetra l Indústria e Comércio Ltda -PlC 
Sede: Av. Iracema Carvão Nunes, 267 
Capital: Cr$ 3o.ooo,oo em 30 côtas; Fran· 
cisco Andtade de Aquino, Cr$ lo.ooo,oo e 
Guldo H.ol im, Cr$ l o.oco,oo, Luiz Dallno 
Miranda, Cr$ io.ooo,oo. 
Objetivo: Exploração. comer ci:"Jiização e in
dustrialização de madeiras em geral, cspe
cialmtlnte madeiras para pontes. Desma· 
tamento e prestação de serviços. 

463/74 - Organização P rogresso Ltda. 
Sede: Av. Pe. Júlio Maria Lo mbaerd, 141 
Capital: Cr$ 66.ooo,oo em 66 cótas; Juve· 
na 1 Salgado Canto, Cr$ 6o.ooo,oo e Augus
to Celso E larrat Canto, Cr$ 6.ooo,oo 
Objetivo: Comé1•cio varejista de ferragens, 
produtos metalúrgicos, artigos sanitários. 
materiais de comtruções e mater ial elétrico 

435/74 - Irmãos Flexa & Cia. Ltda. 
Sede: Area Come rcial - Santana 
Capita l: Cr$ loo.ooo .oo em loo.ooo cótas; 
Raimundo Douglas Per eira Flexa, Cr$ ... 
34.ooo,oo; Afonso L igório Pereira Flexa, 
Cr$ 33.ooo,oo e Francisco Elvar Pere i1'a 
F lexa Cr$ 36.ooo,oo. 
Objetivo: Explor ação do comé rcio de mer
cadorias. 

436/ 74 - Importadora Droga Norte Ltda. 
Sede: Av. Antonio Coêlho de Carvalho, 32 
Capita l: Cr$ 5o.ooo,oo e m 2 có tas; Marlln
do Mart ins Serrano, Cr$ 25.ooo,oo e Zoll
na Maria Por pino Serrano, Cr$ 25.ooo.oo. 
Objetivo: Comércio varejista de produtos 
químicos, fa rmacêuticos e miudezas em 
geral. 

465/74 - R. Juarez & Cla Ltda 
Sede: Av. Goaracy Nunes, 113 
Capital: Cr$ 2o.voo,oo em 20 cóta~; Rai
munãa P UJ:eza Jua rez, Cr$ 12.ooo.oo e 
Evandro Santos J uarez, Cr $ 8.ooo,oo. 
Objetivo: Expluraçã•) de est1vas em geral 

478/74 - Beta Publicidades e Empreendimentos 
Ltda . 
Sede: Av. Marcí lio Dias 11 92 
Capital: Cr$ ! 2.ooo,oo o:m 4 cótas; Antor.io 
Gonçalves Correa Neto, Cr$ 4.ooo,oo e 
Maria Glara de Oliveira Santos Cr $ 4.ooo,oo 
e Ângelo Augusto Fe rreir a Pires da Costa 
Cr$ 4.ooo,oo. 
Objetivo: Publicidade e pr opaganda. 

512;74 - ÉPOCA -- Engenharia, Projetos , Obras, 
Consultoria e Acessar ia L tda. 
Sede: Av. Iracema Car vão Nunes, 267 -
Centra l. 
Ca pita l: Cr$ 6e.ooo,oo e m 60 eótas; Má r io 
Per:eira da Silva. Cr$ 4o.ooo,oo •i Guido 
Roltm , Cr$ 2o.ooo,oo. 
Objetivo: Es tudos e pr ojetos de engenha
ria em geral, consultor ia e acessor i&, es
pecia lmente no setor r odoviá rio pGdendo 
alnàa estender suas atividades a qua lquer 
outros ramos lícitos desde que convenha 
aos In teresses socia is. 

492/74 - Gra nja Paulicéia ~tda. 
Sede: Margem d irei ta da rodovia Duque 
de Caxias. 
Capi tal: Cr$ 4oo.ooo,oo em 40 aó,as; Mar ia 
Wilma Carvalho Verzola, Cr$ 2oo.ooo,oo e 
.Sérgio dos Santo~ Lar a Cr$ 2oo.oog,oo 
UbjeMvo: Exploração de produtos lrut i
hortigra ngeires incluindo produção, cria e 
abates de aves ou animais e sul'l comer
clalizaçlio. 

(C'ontlnua nC! próximo número) 
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