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Ano X. Números 1.938 e 1.939 Macapá, 3a. e 4a.-feiras, 3 e 4 àe dezembrQ de .1974 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(PJ n.o 1.140 de 28 de novembro de 1974 I 

O Gover nador do Território Federal do Amapà. no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei. e 

RESOLVE: 

Art. 12 - Designar nos t ermos dos artigos 72 e 73, 
da Lei n.0 171l, de 2H de outubro de 1952, Luiz Alberto Aze
vedo Bezerra, Chefe de Expediente do Serviço de Pessoal. 
lotado na Secretaria de Administração e Finanças, para 
exercer <~cumulativamente, em substituição, a função grati
ficada símbol o 5-F, de Chefe da Seção de Leg i ~.Jação. DI
reitos e Devere~. durante o impedimento ela r e~pectiva ti 
tular, Srt! Maria Cristina Homobono Brito. 

Art. :! 0 - Re\'Ol!lld :ls as disposiçiies e!n contrário. 

Palácio do Setenlriào, em Macapá, 28 de novembro de 
1974, 86.0 da República e 32.0 ~a Criação do T..:rl'itório Fe
d er·aJ do /'ma pá. 

José Daniel de Alencar 
Governador Substituto 

(Pl n º 1l41 de 28 de novembro de 1974 

O Governador do Território Fed eral do Amapá. no 
uso das atribuições que lhe são conferida s em Lei, e tendo 
~m vista o que consta do P rocesso n.O 0655/74-SEAC, 

RESOLVE: 

Art. I º - Desiinar nos t ermos dos ortigos 72 e í 3, 
da Lei nY 1711, de 28 de outubro de 1952, Leandro Marcelino 
BQzerra, ocupante da função gratificada, eimbolo 3-F, de 
Chefe da Seção de Coloniz::~çAo, do Quadro de Funcioná rios 
do Governo deste Território, para exercer acumulatl\•amen
te, em substituição, a função gratifkada, símbolo 3-F, de 
Chefe da Seção de Terras. do Quadro acima referidc, du
rante o Impedimento de seu titular . 

Art. 2.0 - Revogadas as di sposi~·ões em contrilrio. 

Palácio do Setentriào, em lVIIH:apé, 28 de novembro d e 
l.i 74, 86.0 d a Republica e 32.0 da Criação 1o Ter ritório Fe· 
dera! do Amapá. 

José Dani<:: de Alt>nca r 
Gov~mador Substit\ltu 

(P) n.0 1142 de 28 de nov·Pmbro de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso d 113 atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Proo:esso n.0 1.:.!00; 74-SOP, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designer nos termos do artlgoi 72 e 73, 
d a Lei n.0 1711, de 28 de outubro de 11152, José Alrt.on d e 
Almeida, ocupante do cargo Isolado de provime-nto em co
missão, símbolo 5-C, de Diretor d a Dlvlioão de Serviços 
P1'rb licos. do Qu adro de F'uncionarlo~ do Governo -jeste 

Te rritório, pnra e-xercer acumulatlvamente, em s ub•tltul~lo, 
o cargo e m coml!são de Secretário de Obraa Públ!cu, do 
Quadro acima referido, durante o Impedimento cfo rupec
tivo t itular. 

Art. 2.0 
- Hevogadas as dispo~:i<;Õt! S em contrá rio. 

Palácio do Setrnlr!ào em Macapá, 28 de novembro du 
197-1, 86.0 da República e 32.' da Criação do Território Ftt
rlera l d o Ama p.ú. 

J osé Daniel d t Alencar 
Go\'ernodor Sub rtituto 

(PJ n.• llH d e 2!! d e novemhro d a l~H 

O Governador do Território Federal do Am&pj , no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e t•ndo 
t>m vista o que consta do Proceno o.0 2.209/ 'a-SESAS. 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar Maria da Gr aça Rebelo Furtado, 
ocu pante da função d e An lstente Social. da Tabela d e Pu
soai Espec ial l st::~ TE'mporárlo do Governo deste Territór io, 
lotada na Secre ta ria de Saúde e Ação Social, para viajar 
da sede de soas atribuições - Macapá - , até a cidade de 
Belé m, capita l do Eft ado do Pará. no lntuesse da Admi
nistração amapaeme, de 29/ 1 l e 03/ 12/ 11174. 

Art. 2" - Revogadas a s disposições em contrário 

Palácio do Sctentrião, em Macapá. 28 de novembro :ie 
1974, 86Y dR República e 32.' da Criação do TPrl'it6rlo Fe
dera l do Amap:\. 

Regimen to 

Da 

José Daniel do Alencar 
Gr) vernat:l or Su bstH11to 

In terno da Loja Maçônioa 
do Norte N.o 31 

Cllpítulo ll 

admin lstrc~~ão e • uas alivldad~s 

Acácia 

:\rt. 4 .o - ."1 Loja 1erá ac.lmlnislrad:. púr urn e :.~rpo 

d a funcionários com titulos e obrigações definida » no tltO<· 
lo li do Regulamento Geral da Grande Loja • pelo q ue 
preceitua o Rito da York. 

Art. 5° - Na conformid11de das a ~lvidades definidas 
no cap itulo X da Constituição e tít ulo li do Regulamento 
Gtral da Gr ande Loja. a Loja promoverii: a} a lmti tuição 
de conferências, sobre assuntos maçônicos e de Interesse 
geral; b) a organização de uma biblioteca d~ obrall m açô
oica a e outras obras: c) R prest ação de assist ênc ia moral 
de todos os seus obreiro' necessUados, suas viú vu • tnhos 
menores; dJ a Inscrição no Pecúlio Maçônico; • ) a colabo
ra~,:ão moral e materia l de t odos os I CUJ obre!roa pan o a 
fins colimados no Fundo E~peclal • Sacola de sao Jc.ão da 
Beneficência M::~côr, lca. 



3a c 4a-fei ra:; ') 
o) • DIARIO OFICIAL 

-----------------------------------~--------------------------------------
As ftepartiçõrs Ptíhlica~ 1 

rwrltorlais devedo remc:t•r · 
o expcdi&nte d~stinad o 11 pu- j 
lilicaçlio neste DIAI11"0 ( Fl-
CIAL diAriamente, eté às : 
H·í!O horas. exceto aos aába
•h>e quand o deverã~ f11zê-lo 
11 t4 às 11:80 horas. 

As rec ladlaçõv!l pertineo~ 
te~; à matéria retri bufda cos 
~'uns tle erros ou ornissêes, 
ttever!o ser formul adas por 
eaerito. à Seçno tte Redação, 
das 9 àii ta:au horl\s . no má
ximo a té 72 h o r n s nJl< s a 
ga{da !los ótgfios oficiais . 

EXPEDIENTE 
lMPRENSA OFICIAL 

* * ...... , .. 
DIRETOR 

Carlos de Anfl1 nde I- rm i Ps 
...... * .li' 

DIÁRJO OFICIAL 
I rnp rr~so nas C'r.dnaf:l do lmpremu .. 

lll:\CAPA - 'f. I'. Ai\JAPA 
Ofici al 

Anual. 
AS S INATURAS 

\r$ 25 ,00 
12. () 

I 
A& RP purti<;ões Públi N'fl 

cingir- f e.a.o às utõsinllttm~ 
· anuais n• o o mda~; até 2:1 r! e 

I 
fev ereiro de cada a11o 'J t~: 
i ni clad~s . _em qualquer l:pOI'B 
pclfl~ o rgaos competen-te s. 

I A t" irn de possibi li tltr !t 
remessa ri e valores aco 111 pn

, nhsdos de escJarecin1rntN 
I qu~nto à sua aplicação, ~ oil-
cilarros usem os i oteres~a dr · ~ 

I prelercncialmnte dH! QllC n p 

! \ alt· pos ta l. 
•
1 

Os 8uplr mentof as ~:di
' çõPS ri o& óqrlios olicla1s F(l 

1 se forn e.cer~.o aos !lS:)inal;tt:b Semestral. 
Tr'mestral 

qur as solicitua·m uu lllo d11 
6,_5 1 a~siu:il ura. 

l\l! mero ?.\'Ulso. 

0 s ori!(iDilis dtn•erfio ser 
dattlogrnfndes c aulenticat.:os, 
resst~lvetdlls, por quem ele fli
'"lto !Usuras e amendas. 

0.:3 0 I U lundorHi!IO pübl!cu \••-
**""'-•••· d J t • " t • BR A SlLJ"A - .,._• te DI·-,· J"J·o Oficl' n[ e·· t d . t I ra . f' r ll um uf't.'("O!I o ( l 

.r r. ~ rnron ra ~ p~; a •t'l u- Jlllo 't· t'~l ra ruur it:s a (·~:~ .c.xcetu l!das aR para o t'X
terlor, que H!rüfl R e m p r e 
anuais ns asEinaluras pudrr
se-Ao !t•m rr, em Ql'alq·l(•r 
época, por H:i~< n : ~>f<'l' on um 
lliHl. 

ra ro Salão .1'-~ucir, nal e Inwrn ~~io na l d~ Im;>:·. r.sa. da des,·ou to, dt H·rh ·J·I'O \'Ul' 811:a 
___ --5:90!-'F.R PRESS, no «r'rn~Jll!:.l~.:~!l~~~~ ' - _ . 1 (;(•nd içúo no lllo ela n~s iu a! \lnl 

PRra l'a cili lllr ll015 as~:~i rall - 1 A f m de: e vitai r oJ\JçAo 
tes a ' Prificaç&o do prazo de dr c< n!i l:l!IC'ade nu í eccb-1- · O et:s ll. dl' UHla l')-. t'lll~· lt:J 
,·nJ!dadc de sues f Hinat uras, men to dos jPr J:·ais. d t' v em atrli~}•do do11 (,rguc·, ,,!J. 
1111 pa rte f' ll pcrior do t' nde rê .. OB aF~inante~ rrovidencinr a c ini~ H'rd, ll H \"!.' 1:11!1 8\ IIISP 
ço ,-ito impresos o núm<•ro re~ptcliYa re;nova iw com 1 anPfCicla de lJ$ l• .Ol .,.~ da 
fio ta l ão til& rPg is rrr, P n i s t; ente(tdê'llc~a minin ... ct• trin- m PRil'l' ano, e 1!1' l>$ :•.1 :1' 

As asslnut uro a vt' llt:id a s 
nCJderli.o ser su ap<·mr.s Frn. 
& Ylso prévio. o ano t>m que li r lia r • ta [:lOJ dl lls por :..uo dccor l'ltl!o. 

Banoo do Br~~sil S.A. 
ED I TAL 

::>ELEÇ AO Di': A UXILLAH DZ BSC HITA 

OI - B<~ncn do B ra~i l S, A. faz saber que, de 0!3. 12.74 
a 13-1 2-74, estaril.o abertas ~m s ua Agênc ia desta cià :vie, na 
Rua C01·:o1ano Jurá, d ~ s .~gunda a sexttt-fe i! a , das 9:u0 ho
ras às 16:00 h oras, as inscr:çi:ies po ra a se leçãc, aointa, a 
realizar-se nes ta cidade, em data, l!o r;', rio e loc~! que ser&o 
oportunamente anund<1d1 s. 

02 - A inscrição de\'t'ra ser solicitada pessonlmente 
pelo cand ltlato (\'edada a pé> rHcipa dio de in lermedi it r io) e 
ser á deferida àquele que, 1 lt..nido de doc.:umenlo de id enti
dade, satisfaça à s ~eg•Ji:lti's e:.;igêncié'is: 

a) tenha, a da ta do té r mino das inscrições, idJde 
minima de 18 anos comple-tes e máxima de :.!5 anos i!;Jcom
pletos ; 

b) pague <1 taxa de im cri ~ õe s d~ r ·1s 5''1,00 (cinquenla 
c r Hzeiros ); 

c) apresente: 

I) (se do sexo masc~li no) - certificado de a listamento 
m ilitar, ou de r eservista. ou d e dispt!ns<~ de incorpo r:'l~·ão, 
ou de isenção do s e rviço milHar; ou, ainda . earb•ira de 
iden l.1da<ie do MinistÉ-rio do Ex (•rcito, t •U do Minis té r io da 
Marinha ou do Ministério d a Ae ronáutica. Qu::mdo se tra t ~r 
de mil ita1· ir1corporado. tJficio do coma ndante permit ido a 
insc l'lção. 

2) Certificado ou his tórico escoJ;Jr (com firm a reco
nhccià<~ ) de conclusão do primeiro ciclo: 

Curso girtasial ou equl\' alente, expedit\o prr e~l;, bele
cimento de ensina oficial ou r econhecido. ou documento que 
comprll\· e nl\·el de escolaridade mais al to; 

3) prova d e naturalização, ~e niio Co r brasileir o n<~t<•; 

dJ Firme t ermo de comprtJ rnisso e m que ;•ce ite desig
nação para servir em qualq uer partt do Ti!rrl1 iiritl nacional, 
em jornada de trabalho de 6 h oras. pro rru :;ilv<· i ~ sempre 
que o \ 'Oiurne de serviç o ass im o t>xigi r; 

e) e n tregue dois (2} retra tos recentes. igu:~is. de ta
rn3nho 3x4, tirados de frente . 

o3 - A scle~·ào C(•nSiürá das ~eg uinlt> s prova~: 

Psicologia , 
Português 
:'>fatemática, 
Datilografia. 
01 - As pro\·as de Português e Mntématica >e rão do 

tipo objeth·o. Obrigatório o uso de tinta d e cor a zu l em 
t:aocta tinteko ou esferog1 áflcu e Lápis preto n " 2. 

A prova de datilogra fia Rera feita em múqui nas fo r 
ntdd::t s pliO Bancr.>. 

OG - !'a ra c.,rln provn h;n·erá :•pe!'l;!S uma chamada' 
S o:nc n te set il pr·r n .t1do o iw~resso nu p r•:•c.liu onde se r i:'.J
Iinr;:o r.s pro\·as ri•) ca njid :.u:~ qu,• ~e 3presenru· rom 
antfcej , ncia :n1ni1: ·1 cito trint 1 n.i• u tos ta 1 or<- 11 ar· .• •<' 1 

p C< t a i1uLio dos e:-:·1 nes ,ob no:nhu:n pt , te:-:ttJ acim1t.ir-st> a 
r<~ rti~i rzção do car .ic.; to que, embo ra tL·ndo i:~~r.:•~a<.k t.o 
prédio d ?.n tro do h >rá ;·io est a bP!ecido , deixe p •r q uak:ucr 
motivo. ele r~ t-.r p.·ese!lte na saln r Pspecti -.·a antes dtJ ,ill.ol 
para d i ~ lril>uiçiio Ll :l pro\·a. 

1,7 - O port'cir1r.te que L1Jta r a qua1que1 d:1s pro,·::~·; 
ficn r <i lmp •dido de pt·o ~l~;:(Ull' no con.:u r~o. 

tlfl - Ser ... s e lt<donado aquele que: 

o) sali~fizer a s ;::-, igênc ias da pron, Psicoióg:t:<.: 

b) O b: ivc r a r:ch rnmi m a 60 (sessenta) na3 rr""~va3 
de Po•·tu~uês e 1\Ltl' ;·"a!k~· e 40 rqua r enta na de daUI<'h t .... · 
fia . 

t.fl - A tendda:; , sr •. s cor.cir;ões, e a fim d~ eotnbo>
lecer a s prit 1 ,d~dl.'.> par,1 possí\·e ! :- pr ovei<.amet:to, o Banco 
r elaci e nara os se! ~l''r><clo s e m o rdem àec resct>n t t• do \ot.! 
d E' pontos obtidos. 

\0 O jt.!g;,r-~<'nto dus provas t er:1 em· .:ter in ec:or-

li - O l;an•:O re:•erva-se o di rP ito de a;::ro\· e ilnr, 011 

n ão. 0s s rlc..:wn'l·ir s. vbs~n&ncto o pr2zn de 12 m eses. 

12 - A posr p dos selecionad c•s ficaca n<~ depen!'lên
cla à P. npto,·açiio t'IO exame de s8ude ft'ito po r m éd1co cu 
b::Jnco ou por Pie credenciado. (t:rrdenr iadc). 

1:~ - Cwnpr ela~ ilS for rr. alirbJes ele nome:tçào e lo · 
c:llilaL·uu. r J se··üo empJssados no CJt·go inicia l da CéH
r f" lra de 1\nxili:Jr de I::~c ritrl-ref-051), com \ endmet.t ,s n~c·n
~ais de c~s 1.233,00 (tun mil duzen tos L' t r inta e trê s cru
zeir os . 

,\ntc•s de le ·orricio o prazo de um ano, cunt l'.iu "' 
partir da d<~ta da po3se. Eica10 impe:dido~ d>t': 

a) Pleitear t rans(er i--nda, resguardanJo-~e 0 l::li.:'ll 0 

a seu crité r io o di ·<'ito d e removê-)()$: 
b l P nrt icipa r d e scle(àu int erna para a carrr-ir<J Li<-' 

escrtbun•rio. 

l<t - r\ inc ri !;ÜO do candidato importará em anuenc1a 
implicit<~ a futu ra uesign:.ção \Se se lecionado e nomcadr.:) 
P<'t·a Sl'rvi r em q~.: :..Jque r à!:' pendtm·ia do Bé:nco, bo::m cotro 
a p oss ibi lidade de ?P r trans ferido para outro loca l. e·m 
qualqu er tempo, durante a v igéncia do contra to ele trabu-
lho. 

15 - Ne nhu 111 candidato p oder á ins cr ever·s l! nem 
prestar pro,·as em ·1gência ;;dm.nislrnd<~ por seu cl,l\j uge 
ou paren te <J t é o s •gundo g rau, a inda q ue o admini,;tracio r 
e m causa não vent1a <1 par·ticipa r dos trabalhos do certame. 
l~ualmente não será localizado em Agência a cujo quaúr o 
per tença qualquer fu n"ionáno parente se ü at~ o s~c:undú 
grau ou rônju~e 



lfi -- O presentL ""rtamP visa a se!ccionnr pes~oal 
p:-~r::; ~uptimPnto Ci<Js ,·agas pnt Vt'ntura existr:>ntes na 
.1\~enda d e 1\l .cap:t (.\P). l!:ntret:mto o B:mco se reserva o 
rliteito d · Ir •:< li;-;,r cs s0let:ionnd<.s em uma de Sllas depen
ot!ncias ern cp::Jr,uer pnrt0 do Terri\.ório Naciotwl. 

17 - inscrüü. cons icl n n r-sc-á o C::lnd idato ciente à as 
condi<,:iies estipuiadas no oresi'n te Edita l 

l.:;:rap;'. IA!='), 

l~aimu!~ào da Costa Crespo 
Gerert n 

c hristiano r\ rgPmiro d<> S1·uza Kzam 
Sub~- rent t~ Jt .krillo 

,<..ccrelaTirz de Hc.Luca(·lio r> Cu l/7aa 

C<'Ordenaçno do Enc;ino Supletivo 

8xame~ Supletivo!' 1º Gr::lu - 1a Fase 

\'IS':i 'O 

Dr. Leonardo Gomes d e Carvalho Lei te NP.to 
Secretar i o ·je E 1ura~ ão 

EDITA L 

Fa1.emcs :; ;l..:>r CJ•It' a Sea ... tan~. àe Edura<.;ão e Cul
\.ur 1, atra\ :s .:n C Jord . ~·1~ ·ir, cir. En,;ino Suplr tivo, realizará 
Exe~mes =->~•;)!di \'0~ a nivel das 4 prim<'iras Sl·rieb do Ensino 
d~: i t;r;t\1. t .nt, OJ ra os [ti unos Jo cur~o Suplt tlvo Dlnâ
mir:o ch1 P!ll.•'ln I\!in.-n <<t. quanto pata o~ qut: não seguira m 
1>u tt1l•C'luirutl1 11 nnti·~o en~ino primf;no. previstos no 
,,,.,. "~,; rt, Lei n" ~.)•; ·1 ,• ,. 11 d,• Hgns•o de 1971 e Parecer 
J •, 7. rJo < 't;:l>~ t llO de Ech:ua.<io (.u Tc t t·iturllJ du Amapá. 

Das Inscrl <;iil!s 

u) l'eríoJc de :21 IJe llOV cmbro n 2 de dezembro de 
197~. 

'1 ) Loco!: Pm :'IL.:-?.pá - Coorden:;:ção do En>ino 
S •tp1 t'tt \ o 

t>m Sunt :1na - C.E. Paroquial Porto de San-
t .na 

em Cal~·oene C: E. Lôbo D'Aimada 

c· ) Hor.lrio: P a ra att'nder aos e1ndiànto:; serão obs er
•.·:.dt·S os segL.it•tes r.cr; rit ~: 

- pela manhii: :.t:lS 8:hs üs Jl·l:s . 

IX:I,I tarde: ,l;Js 15:lls ús 18:11<. 

2 - Das Con jic:Õ;!S para inscrlr;ão 

:JJ Idade: 

- 1\ iJadl· mtr.ima ao~s Exr.mes Suple tivos 1.0 G rau 
J" f ,s.•, ~~ t·a .d idlOS CI.J!llpiHII'. 

- l.egi:;t!'l C:t' rl'l'>d,; .c·rlto tc.u qualque r àocum('nto 
h"'b il Cjde p;o\·e a id td<'l 

2 fologr::tfiu~ 3:-:4. de (ren te . r :•cente ~. 

·:.,.;-f, jWrmltid•t a in<ni~·iio por instrumento de )1r o
utnwJo simples oc·otnP<ll hC~da da docu'l .t•n ta c,;ão exigida. 

- S~l i·, C.IUI'(lda ll!1>r1 t axa dL ~.tlO {dnco CTUZei ros). 
!Jor a r t>a de estudo ou d 1sripl:na. 

0Lo' Os c:,ndidatos in ~c rilo!' dt:>\·eri\o compa recer ao 
Iocr>! or.de fizer am as in~cnr,.ões . n partir do dia 9 de d e 
z ,mhr•• parll receber o C'lrtào de ir.dentificação e tomar 
-:vnhecirr.E nto do local e ~H las onde se <~plicnrão as provas. 

3 Da R ea liza~·i1o cl:1s Prova~ 

<il Loc:.rl 

- Em 1\laL:!Pá· G rupo Es;:ol::tr Ba rão do Rio B ranco 

l~stuctos Se>c <.tis 
Matcm{, tic<.~ 

Ci~~ tH.:L .. s 
Lmgun Pc rt ugue sa 

Dia í/12 - 9:hs às JJ·hs 
Din tl112 - 9:hs às l l:hs 
Dia 1·: 12 - 9;hs t.s 1 J.hs 
Dia 15 12 - 9:hs à~ 11 :hs 

- F:"ll Samanl'l: G rupo Escolar 1\mazon?.s e Grupo 
C• co!;:r l-;:roqu ·:11 l'o r lo dt' S·,nt ·tna . 

. _..._. 
~-

DIA RIO O FI::..' tA L 3u. pa3 

Estudos Sodals 
Matem<i tica 
Ciências 
Lí ngua Portuguesa 

Dia 7/12 - da! 9:hs às ll:hs 
Din 8/ 12 - das 9:hs às ll :hs 
Dia 14/ 12 - da li 9:hs às ll:hs 
Dfa 15/ 12 - das 9:hs às ll:hs 

- Em Ca l ço~nc·: G!·upo E scola r Lôbo D'Almada 

Dia 7/ 12 - das 9:hs às ll:hs 
Dia 8,12 - das 9 :hs às ll:hs 
Dia 14/12 da s 9:hs às ll:hs 
Dia 15.'12 - das 9:hs· às ll :hs 

Estudos Sociai ~ 
1\htem:i tica 
Ciências 
Líng•ro Portugurq 

b) Documentação n~ces!'á riR para o f n'=re~ !o na Sala 
d e Provas: 

- Ca rtão de ldent.fficação 
cl Condições de habilitação: 

- Será consid~rado habilitado o candidato que obti
ve r a nota 5 (cincol em C<i<ia uma cl;JS provas po r escrita• 
á r ea ou disciplina. nãu permitindo qualquer arredondamento 
de n otas. 

4 - Da Exp!.'diçáo de Certificados 

Será expedido o certi f icado ao candidat o que !or h a
bilitado em to das as área a dr estudo ou disc!pllna . 

M;;capó. 19 de novembro de 1974 

Vera ele Jesus Pinheiro Corr~a 
Coorden ador a 

Junta Comercial do Território F'ederal do 
Amapá ·- JUCAP 

Documentos deferidos em 07 de novembro de 1974. 

F'irmas Individuais 
745 /73 - 11domar P eres Nunes uEJ25 

Sede: .Hua São José 2.4tiô - Bai rro Centr al 
- Maoapá-Ap 
Capital: C r$ 3o.ooo,oo 
Objetivo: Serviços de Publicidade e P ropa
~nnda. 

7~8,'74 - J . dos Reis v626 
Sede: Av. A taide Te lve, 1414 - T1em- Maca p~.-Ap 
Capital: Cr$ lo.ooo,oo 
Objetl\'O: Fabrica ~·ào de Mó\·eis de Madeiras 

76! · 74 - T. N. Cardoso 0627 
Sede: Rw1 Leopoldo 1\'lachado, 327 - Jesu~ 
de Naza ré - Macapá .. Ap 
Capi tal: Cr·:b 5.ooo,oo 
Obje tivo: Mercearia 

Contrates S oc iais 
75!i 'í4 - Prado & C!a . L tda. 0623 

Sede. R ua Jovino Dlnoá, 3.660 - Macapá- .\p 
;,:apitai: Cr$ 4o.ooo.oo em 40 quotas; Gerson 
Prado da Gnma, Cr $ 3o.ooo,oo e l.Jalvina 
de f r dt<Js Gama, Cr$ lo.ooo,oo 
Objetivo: Compra e v enda de madeira st'r
\'Jda e beneficiada. 

762 'í 4 - ARTECAP - Artefatos d e Conc reto do 
Amapá LtdH. 06H 
Sede: Ví!a de Porto Gnmde, s, n.u - Maca
pá-Ap 
Capital: C r$ 2oo.ooo.oo em 200 quotas; J os é 
P. lves Braga, Cr$ loo ooo,oo e Jo11é Kleber 
Braga, Cr$ loo.ooo.oo 
Obj(ti\·o: Indúst ria e comérc io de ::trcef'"t l:i 
de concreto de material d e constL'U(,'ão 

Alteração Contratual 
763 'H -- Silva & Irmãos OG20 

SedE:: Av. Henrique Galudo. 161- Mac.1 pá-A p 
Asllunto; Mud!lnça da Razão Social de Sllvu 
& I rmãos, para: Silva & Irmãos - Comércio 
e N:.vegaçüo; Altera o objetivo cnmercl!!l 
de Exploração do Comércio df' pe t róleo l> 

seus der!v adoi, prças e acessórios para vei-
culo, pa ra: Exploração do transporte f lu vial 
de c argas em gera l. derivados de petról~:o e 
outr as ali\'idades ~! ci tas d e Interesse da firma 

Anotações 
757, 74 - H elena Aben Alhar Bemerguy (F.I. n.0 21li/ H) OG27 

Sede: Av. r~AB. Centro Comercial - Loja 
"G » - Macapà-Ap 
A@sunto: Mudar.ça de ende reço da filial d11 
VIla Maia - Port o de Santa na; para: à Av . 
Feliciano Coêlho, 364 - Macapá Ap., o ramo 
de a t ividade da fil ia l que era de Táxi, segu
ros c L11leriag, passa ll ser somente Loteri;;~ . 
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759/ 74 - José Gomes ele Pah·a OS~~ 
Sede: Pr . .. ' t t.o:lo: v Mendes, s n°- Central 
i\lacaJ:>i.t i\p. 
Assunto: Aumento t: l! caJ,.ital de Ct$-l.liOO,'lO 
pan 20.000,GD. 

Sociedu !. ~ Anônin~as 

H.3/ 74 -Central Açucareira do Amapá S / A. 0622 
Sede: Av. I racema Can ·ão Nunt>s . 196 -
Mac::~pa -Ap. 
Assun to: Arquivampnto cta folha do Diii r io 
Oficial, de lB.ltl 7·~. que publicou u atn da 
AGE, rea lizada em lf\.08.74. c rPspt>ct lva Cer 
UdJo n." 59!1/ 7.1, de fl3.10.í.f . 

743174 - Central Açucare1ra do Amopá S A. f62:J 
Sede: A\'. Iracema CatTiiu Nunes, 196 -
Maca pú Ap. 
A~sunto: Arqui\·amento da folha uo Diório 
Oficia l, de 21.10.74, que publicúu a é\t a da 
AGO, r ealizada em lG.OB 'i4 e rl' spe cti \·a Ce r
t!cliio n." 598.'74, de o3.lo.74. 

Protaçião cio Kom e Cumercial 

746/ 74 - Abril S/ A Cultu1'3 l e lndust ria! 
747/ 71 - Edi to ra Morumbi Ltda. 
748/74 - Círculo do Li\' ro S /A 
749/ 74 - Embalo S, .-\ Emoresa de Embalagens 
750/ 74 - Quatro Hodns EniPnharra e Em pree ndi-

mentos Turísticos S/ A 
'i51/i4 - CEFHI Centrais d<' E. ~tocagem Frigorifi

cada Lt.dn. 
752/74 
753/74 
754 /74 
755 /H 

- ~.ditora Not!ciá ria da Moda Ltda. 
Editora Ab r il Ltda. 

- «EmbaJ>, 1\r te IPdústria e Co•:,<': rciu S A 
- Diana S, A Comer cio e Ind ustr ia 

Prccesso. )ulgl)dO c colocado em e~:igên r: i<l ;::t:lo 
plená r io na paut a du d!a Oi.tl.íL 

0620 
062 1 
0622 
0623 

0624 

on25 
Oli26 
OG:ti 
lW!c: 
(!I)~~) 

760/7-1 -- J . Can1 lcante F. l udi\'idur.l 

Junta Comercial do Território Fe d t.·ral oo 
Am<.pá - JUCAP 

Documenoos Deferid os fm 21 de no\ embro de Ul74 

Firmas 1ndividuais 

71ifli74 -· J. Cava lcante 062lJ 
Sede: Av. H enrique Calucin, 1.4li<l- T r em -
Mac.t pá-Ap. 
Capita l: CrS-lo.>Jor ,oo 
Objetivo: Comércio v::~rejis tu de mercadoria >. 

7õlJ /74 - A. Lins 0629 
S ede: Rua Tirndentes. 1.441 - T rem - 1\l::~eap:l 
-Ap. 
Ca pita l: CrS-5.ooo,oo 
Objeti\•o: Jualht-ria. ReJ c>joaria. Artigo de 
OU c;~. 

7fl9 / í4 - J. Navegantes 0630 
Sede: R ua Eliezer Lev ~·. 452 - J t.liào Hnmos 
Macapá-Ap 
Capital: C r$ Jo.ooo,oo 
Objetivo: Artigos de ótk<J. materi;;l fo tOl,J'!'á 
fico e cinemll tor,réfico 

770/74 - Vilena Filho 0631 
Sede: Av. Fflici flno Codhu, 97 - Trem -
Macapá-Ap 
C<lfJ Jtfl l: loo.ooo,no 
Obje tivo: Comücio v:1 re;i~ ta ne an•ssór!os 
pa ra \·eículos. 
Filial: /\v. Iratema Caryào Nunes, s u 9 
i\lacapá-Ap, com o capital destacado da ma
triz d e Cr$ 4o.ooo.oo, C'om o mes mo objetivo 

772, H - · Paulo Roberto Ferre ira Oô32 
Sed t>: Vila D r. Maia. s fn.0 - l\lacapú· ,\ p 
Capital: Cr$ lo.ooo,Qo 
Objeti vo: Reparn.;iio dE' Veie ulos 

774 74 - J. W. F igueiredo 0633 
Sede: Hua Atalde Tei\'f', 659 - Trem Ma-
ca}:lá-Ap 
Capita l: Cr$ 2o.ooo.oo 
Objeti\·o· ExplOJ ar { t rar.'o cll' mPn'PH ria 

' 

775/ H - S. Pinh~iro de Ca~tro 0634 
Sede: Vila Dr Ma ia - Porb de San tana -
1\IiJcapá-t\ p. 
C apita l: Cr$ lo.ooo,C•O 
Objet in>: ;\lagazim 

CcntL'atos !:ocidis 

744, 74 - E'azenda A pa rPcida do Norte l.tda. 0625 
.Sede: Fazenda A pa re a!da do Norte-Maca pá-.'\p 
C'ap' ta l: Cr$ 3oo.ooo,oo em ! quotas; Raimun-
do Celso D ias , Cr S 2uo.ooo,oo e José de Oli-
vei ra Martins , Cr$ loo .ooo,oo 
O bjet ivo: Peru~ ria, Corte, Recria e Latic!nlo 

77 1/74 - Instituto d~! t\neste siologia e Gasoterepla 

173, H 

767 ·; ~1 

do Amapá Ltda. 0626 
Sede: A v. I racem a Carvão Nunes, 2~3 
Macapá-Aíl 
Capital: Cr$ l:i.ooo oo Pm 30 q uotas: La pércio 
G omes de Matos. Cr$ 7.5oo.oo e José Riba
mar Cav;:;lcanti Cr$ 7.5oo,oo 
Objetivo: P restação de serviços n os Jetores 
técnico ' especif!lizndos de anes te siologia v 
inaloterapia 

- Irmãos I:' raga Ltda 0627 
Sede: Rua J ovino D lnoá, 775 - Maca pá-A p 
Capita l: •:: 1 $ 3o.ooo,oo em 3o.ooo quotas; 
Evandro 1\'lendes Braga, Cr$ 15 .ooo.'lo, Paulo 
Mendes Braga, Cr$ 7.5oo.oo e Antenor Alve~ 
Braga Cr~; i.5oo 
O bje t ivo: A explora çãe da v enda de deriva
dos de p ( : ró leo, peças e ace~sórlos p a ra veJ
c:uios , ln\·Jgens e lu brHicação. 

S0c:iedades Anônimas 

Cenlr<. l ,\tucareira do Amapt• S1 A tl62-t 
S0de: Av. IracPma Cnn ão Nunes . 196 - Ma
eapit -Ap 
Assunt&: Arquivamento da {oll'>a do Diá rio 
Oficial , de 29 lílj74. q•1e publicou 3 Al a AGE, 
realizada f:m 16.C8.74 e t·e spec tlva certidão 
n~ 0620 de 17.1 0.74 

Companhia de Eletricidade do Amapá CEA 
J::d!ta l de Convocação 

Asseml3léia Geral Extraordinária 

Ficam ccm·icadoo os s enh or es acionistas a se reu
nirem em A~sfmbtl'ia G era l 'Extr·:JordináriH, a realizar-se 
no d ia :w (vinte) d~ dezemb r o de 19H , às 10:00 (dez ) ho ras, 
na s ede da Socied~de, na r ua l' adre Júlio Marl:o~ Lombaerd. 
n° 1900. nes ta cidade de Macapá, parn tomm· conhecimento 
e de liberar sobre a seguinte urtlcm do din: 

a) -- aumento do capital socia l· 

b l - homolo ~ação da rea val iação do ativo imobilizado 
(correção ;.;onetari ; l; 

c) - a!tera~i<o d rJS Esta tutos: 

d l - outros assuntos de inter esse da Sociedade. 

l\1acapa ~2 de novembro d e 1974 

José Marcos Bnerra Cavalcanti 
Uiret:J r Presidente 

Junta de Concilia ção e Julgamento de Macapá 

«Edita l de Noti[! ca <,:ão• 

Pelo presente Edit<l ! o C.:hefe de S ecreta ria cia J unta 
de Conciliação e J ulgam ento de Mucapá-Just!ça do Tra
balho s olicita o comp;;reci me nto, à S ecr etar ia da Junta, a 
.'\vt>nida Procópio Hola, nY 294, dns P essoa.- a baixo relacio
nadas; a f im d e tr;;.t a r em assuntos de seu~ interesses: Fran
CÍ!ICO Ferreira da Si:Ya , Vila Ma ia Santana; Antônio Ramos 
Ferreira, Porto Gr andt>-S! Avenida; Antônio Ja Costa Athai
dc, Av. !Jió?~nes S1lva. nº 7oo; José Carlos Rodrigues Si
qneira. Av. Prcs ide11te Vargas, s/ n .O; Raimund o Sou:ta da 
Silva, 11ha à e Santnna .. !ri;le u de Mates Lopes, Vila Co
mercia l-Santa na. 

Secretaria d<J Junta de C.oncil)ação e J u lg<J mento d e 
M:ncl!p:i (A P ): o2 de dezembr o de 1.974. 

Euton H.amo ;~ 
Chefe c! P Secretaria da JCJ ct e Macapá 


	

