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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(P) n° oo:n de 14 de janeiro de 19'T5 

O Governador !!o Território Federal do Amap 'l, no 
uso das at ribuições que lhe são conferidas c. m lei , 

R Jll SOL V E: 

Art 1 ~ - Designar nos termGs dos artlao• 72 e 73, 
da Lei no 17 I J, de 21 de dezembro de 1.952, Josí Judio M n
llhacio, Secretário de Segurança P úblic8 do Governo dewte 
Terrl \ó rio, para exercer acumulativamente. em substitrâ ção, 
o cargo em comi~são, sfmbolo 5-C, de Comandante da 
Guarda Territorial, do Quadro de Funcionários do Governo, 
no impediment o do respectivo titular. 

At't. 29 ·- Revoga!!las as disposi9ões em contrário. 

Palácio do Setentrliio, em Macapí, 14 de janeiro dfl 
1975, 86.o da República e 32º da Criação do Território Fe
dera l do Amapá. 

Arthul' Azevedo Hennlng 
Governador 

(P) n2 0038 de 14 de janeiro de 1975 

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

RESOLVE: 

Art. J.O - Designar Mauro Cunha Campos c:te 
Moraes e Ca~tro, Representant e do Governo do Amapá 
em Bras !lia . - DF, para viajar da se Ele dP suas atividades , 
até a c idadi de Goiânia, capital do E~tado de Golas, para 
r epr esentar o Governador do Território Federal det Amapá. 
na Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da SUDAM, 
a ser realizada naquela Capita ~ no dia 24 do corrente. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposigões em contrárlu. 

Paláds do .Setentrilío, em Macapá, 14 de janeiro de 
1975, 86' da Ref)ública e 32º da Criaqão do Territóric.~ F~tde
ral tio AmapÁ. 

Arthur Azevedo Henniog 
GGvernador 

(ll') n2 003g de 14 tle jaMITet de 1975 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso du atribui~ões que lhe são conferidRI em Lei , e tentio 
em vista o que conata do Proce&so n.') 2694/74-SAF, 

RESOLVE: 

Art 12 - Dispensar a pedido, R uy Guarany Neves, 
ocupanta llo cargo de Tele&raflsta, nível 16-C, do Quadro de 
Funcionário• do Oc·nrne deste Território, lotado na Secre
taria de Adm inistração e Finanças, da função de Superinten
d ente ie TelecemuRicaçõe• do Amapá, a partir do c2ia 1.0 

de feverelre lle 1971. 

Art ~~ - fteve~:adas 8~ tlispe&ições em .. ntrárlo 

Palácio de Setentrião, em Macapá, 14 de janeiro de 
1g111, 86' d11 1\epClblica e 32." da 16riação do Território Fa
dtral do Alllapá. 

Arthur Azevello Heanin1 
Governatler 

(P) n.0 0040 de 14 llt janeiro •e l 9TI 

O 6 evernador do Territórie Federa l de Amapá, no 
uso das atribuições que lhe lio conferida• em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo n .0 2.594/ 74-SAF, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar Guilherme Teixeira d a Roeha, 
oaupante do cargo de Te l etrafl~ta. nível 14·B, cl9 Quadro 
de Funcionários d o Gover no deste Território, lotada na Se
cretaria de Admini~tração e Finanças, pa ra exer aer a fun
çilo de Superintendente de Telecomunicações do Amapá, a 
partir de 1.0 de fevereiro de 1.9711. 

Art. 2.0 ·- Revogadas as disposl(iões e m contrArio. 

Palácio do Setentrião, em Muapá, 14 de juelro de 
1975, 86.0 da República e 32 ° da Criação do Territór io Fe
deral do Amap~. 

Arthur A.zevede Hennlng 
Governador 

(P) n.0 0041 d11 14 de janeiro de 1!175 

O Governador do Terrltórle Federal do Amapá, no 
uso das atribuições q ue lhe são conferidas em Lei , e 
tendo em vista o que consta do Processo n.0 005/ 75-SBSAS, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Relõcinàir a padidQ, o contrato fí rmado 
entr~ o Governo amap11ense e a Senhora Nazl ra Redrlgues 
Farr ipas, ocupante da função de Dentista, lotada na Se
cretaria de Saúde e Ação Social, a partir de 31 de janeiro 
do oorrente ano, nos termos do artigo 481 , da Consolidação 
elas Leis do T rabalho, combinado com a c láusula 5e do 
referido contrato. 

Art. 2.0 - Revoaadas as disposições em contrário. 

Palhio do Setentrlão, em Macapá, 14 de janeiro tie 
1975, 86.0 da República e 32º da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
GevernadoJ 

(P) n a 0042 de 14 d e janeiro de 1975 

O Governa dor do Território Fer:leral do Amapá, no 
uso das atribuiqões que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta d o Pro•cesso n.0 003/ 75-SEAC, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Resoindlr a pedido, o contrato firmado 
entre o Governo amapaense e o Senhor Antonio Veiga de 
Barros, oeupante da função d e Veteriná rio , lotado ma Se
cretaria de E conomia , Agricultura e Colonlzaçio, a partir 
de 31 de dezembro r:le 1.974, nos termos do artfge 481, da 
G:onsolldação das Leis cto Trabalho, combinado com a 
clâ usula lO! do r eferido contra to. 

Art. 2.0 - Revogalia• as dllpMitõu em contrário. 

PalÁcio do Setentrião, em Macapá, 14 ele janeiro de 
1975, 86.0 d a República e 32.0 da oriação do Territ~rio Fe
deral do Amapá. 

ArthuF Az~tvedo Henn!ng 
Governador 
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(P) n.• 0043 Ele 14 de j:tneiro de 1975 

O Governaclor do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições q ue lhe são conferidas em Lei. e tendo 
em visto o que consta do Processo u. 0 01 8/75-SEAC. 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar nos termos dos artigos 72 e 73, 
da Lei n. • 1711. de 28 de outubro de 1.952, St•bastião No
gueira, Feitor, r.~ive l 5, do Qu<~dr~ de Funcíe>mírio do Go
verno des t e Território, lotado na S€'cretaria de Economia, 
Agricultura e Colonização, para exercer acumulativamente, 
em substituição, o cargo em comissão, símbolo õ-C, de Di
retor da Divls5o de Colonização, do Quadro aaima referid o, 
durante o impedimento da re spectiva titular , Drª Mércia 
Maria Sales de Andrade. 

Art. 2.a - Revogadas as disposições em contrário. 

l"alácio do Setentrião, em Macapá, 14 de janeiro de 
1975. 86° da Re)Jública e 329 da Criação do Tenitórlo Fede
ral do Amapa. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

(P) nq 0044 de 14 de janeiro de l!l75 

O Governador do Território Federal de Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidail em Lei, e tendo 
em vista o que CC;lnsta do Processo n.0 O 19/75-SEAC , 

RBiiOLVE: 

Art. 1º - Designar nos termos dos artigos 7:! e 73, 
da Lei n.0 1711, de 2S de outubro de U!i2, Raimundo de 
Souza Ataíde, Auxill :~r de Inspeção Santtária e Rural, nlvel 
8, do Quadro ile FuncioRários do Governo deste Território, 
lotado na Secretaria de Ecol\omfa, Agricultura e Colonização, 
para exereer acumulativamente, em substituição, a função 
gratifiaada , simbolo 3-F, de Chefe da S~çã0 de Fomento àa 
Produollo Anim.ql, do Quadro acima refe-rido, durante o 
impe dimeto do respectivo titul<~r. 

Art. 2.8 - Revogadas as disposições am contrário. 

Paláoio do Setentrião. em Macapá, 14 de jan!iil'O Ele 
1.975, 86.0 da República e 32.0 da Criação f.io Territárlo Fe
deral de Amapá. 

A rthur Azevedo Henning 
Gover"11.dor 

(P) n.0 0045 de H de janeiro de 1975 

O Governador do Território Federal do Ama.pá, no 
uso das akibaições que lhe são conferidas em Lei, e t endo 
em vis ~a o que <.:onsta do PnaessQ n' 3137/74-SAJ', 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Considerar des ligad~ do Qundro de Fun
cionários do Govt!rno cleste Território, Herci l ia da Costa 
Brnndão, ocupante elo cargo de Farmacêutica. n iv el 21-B 
(Código TC-701 ). lctacla na Secretaria de Administração e 
Finanças, em vi rtude de haver sido traAsferida para o 
Ministério da Saúde. df' conformidade com a Portaria n.o 
283; 74, elo E'.xmo. Senhor Diretor Geral do Departam•mto 
Admin lstrati v o do Pessoal Civ il (DASP), publicada no 
Diário Oficial , de 27 e e agosto de 1.974 a contar de 1." de 
fevereiro do corrente ano. 

Art.. 2.0 
- nevcgadas as disposições em eontrãrio. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 14 ãe janeiro de 
1975, !l6Q da Repúbl ica e 32" àa Criação do Território Fe
deral do Amapá . 

A tlh tlr Azevedo Henning 
Governador 

(P') n.ç• 0046 de 14 de janeiro de I9i5 

0 Gov~>rnador do Te!Titórlo Federal do Amnpã no 
uso d:1s atrlbuiçõe~ que lhe são confericlas em Lei, e tendo 
em vista o que con sta do Processo n.o 004/ 75-SEGUP, 

RESOli.VE: 

Art. l Q - - Exonera r a pedido, na forma do artigo 75, 
item J, alfnea «a • , da Lt:d n'! 1711 , de 28 de outubr o de 
1952, Odir Nascimento de Macedo, do cargo i solado de 
provlmento em comissão, símbolo 5-C, de Diretor da Divi
são de Polícia .JuEliciária, do Quadro de Funci onários do 
Governo deste Território, a partir d e lu de fevereiro do 
corrente ano . 

Art. 22 - Revogadas as disposições em contrário. 

PS> lflc io do Setentri iír~, em Maoap;í, 14 de jal\eiro de 
1.975, 86ç da Repúbl ica e 3:!º 3a Criação do Território Fe
deral do Amap<Í. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n.0 0047 àe 14 de janeiro cle 1975 

O Governador QO Ttrrltório Federal do Amapá, no 
uso das atribul~ões que lhe sã0 conferidas em LeJ, pot' àe
legaçl!o da 6ompetineia, de acordo com o Decreto n2 6~.925, 
de 06 de agosie Gla !969 e P<trlaria n.0 il3, de 08 da maio 
à e 1970, do Mil'listérlo d" Interler, a ainda, tendo em vista 
o disposto a• artigo 28, Parágrafo Único, do Deueto n .0 

60.091, de 18 de janeiro de 11167, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Excluir Go relaeionnmen1lo constaJlte do 
Decret• (J!l) n .o 1.838. de 20 de dezembro de 1973, o servi
dor Odlr Nas.:imenta de MaeediD, onpante do car(,{O isala!lo 
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de provimento em comissão, 
Divisão de Policia J udlclárla, 
do Go,·erno de11te Território, 

símb•lo 5-C, de Diretor da 
do Quadro de Funcionários 
a partir de 1.0 de fevereiro 

do corrente anQ. 

A1 t. 2.o - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá. 14 de janeiro de 
1975, 86° da República e 32.0 da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

( P) n.o 0048 de 15 de j8neiro de I 975 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das alrfbulções que lhe são conferidas err1 Lei. e lendo 
e.m vista c que consta do Processo n.o 020/15-SESAS, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 
- Rescindir a pedido. o contratato firm ado 

entre o Gr,verno amapaense e o Senhor JoFé Conceição Sil
va dos Santos, ocupante da função de Visltador Sanité rio 
lotado na Serretaria de Saúde e Ação Social. a partir de 
31 de janeiro dv corrente ano, nos termos do artigo 481 , da 
Consolfdação das Leis do Traba lho, eombinado com a cláu
sula 1 O" do referido contrato. 

Art. 2g -· Revogadas as disposições em contr:írio. 

Palácio do Setentrião, em Ma capá, 15 de janeiro de 
1.975, 86° da República e no da Criação do Território 
Federal dg Amapé. 

José Daniel àe Alencar 
Governador Substituto 

(P) nº 0049 de 15 dt! janeiro de 1975 

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

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar Domfclo Campos lie Magalhães, 
ooupante do car go em comissão sim bolo 5-C, de Diretor da 
Divisão dr. Finanças, do Quadro àe Fu!'loionários cto Gover
no deste Terrttórlo, para viajar da sede de auas atribuiçõe1 
- Macapá -, até a cidade de Brasília, Oapital do Distrito 
Federal, a fim de tratar assunios do Interesse da Admi
nistração amapacnse. 

Art. 2.0 - Revogadas as dis~oliições em contrário. 

Palácio do Setentrlão, em Macapá, 15 de janeiro de 
1975, 86.0 cia República e 32.0 da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Jo11é Daniel de Alencar 
Governador Substituto 

, 
(P) n.0 0~50 de 15 de janeiro de 1975 

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

RESOLVB: 

Ar\. 1.0 - Deal&nar nos termos dos artigos 72 e n , 
da Lei o.0 lTII , àe 28 de outubro de 1.952, Leandro Alves 
Palva Filho, ocupante do cargo de Técniao em Contablli
&!nde, nfvel 13-A, do Quadro de Funcionários do Governo 
desie Territórie, para exeraer acumulativamente, em subs
iitai~ão, o cargo em comlssh s!mbE>lo 5-C, de Diretor da 
Divisão Ele Finanças, do Quaóro acima referido, durante o 
ilnptàimente de rupectivo t itular. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio elo Setentrlão, em Macapá, 15 de janeiro de 
1.975, 86~ da República e 82° da Criação do Território Fede
ral do Amapá. 

José Daniel de Alencar 
Governador Substituto 

(P) N.0 0051 de 16 dC' janeiro d!' 1975 

O Governador do Território F(lderal do Amapá, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo em 
vista o que consta do Processo n. 0 0033 75· G AB., 

RESOLVE: 

Art. J.O - Designar o Engenheiro Manoel Antonio 
Dias, membro da Comissão de Fiscalização nál elaboração 
dos Estudos e Anteprojeto~ para a construção do Porto 
de Maeapá. para se deslocar da sede de suas atribuições -
Macapa -, até a cidade de Belém capita l do Estadól do 
Parll, a fim de participar dt! uma reunião da Comissão, a 
ser relllizada naquela Capital, no período de 14 a 17 do cor· 
rente. 

Art. 2.0 
- Revogadas as disposições em contrário. 

Paláci" do Setentrlão, em MacRpá. 16 de jHneiro de 
19i5, 86º da República e :J:/. 0 da C riação do Território Fe
deral do Amapá. 

José Daniel de Alencar 
(}overnador Substituto 

(P) n.o 0052 de 16 de janeiro de 1975 

O Governgdor do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em visto o que consta do Processo n.0 0682/74-SE.SAS, 

RESOLVE: 

Art. 1.o - Designar nos termos dos artigos 72 e 73, 
da Lei n." 1711, de 28 Ele out\lbro de 1.952, MArio de Medei
ros Barbosa, Médico, nfvel 22-B, do Quadre> de Funcionários 
do GGverno dl'!ste Território, lotado na Secretaria de Saúde 
e Açãe~ Social, para exer~:er acumulativamente. em substi
'uição. a funçiio gratificada, símbolo 2-F, Gle Diretor do Sa
natório dos Tuberculosos, do Quadro ocima referido, durante 
o impedimento da rupctlva titular, a parblr lie 16 de setem
bro da 1974. 

Art. 2 <> - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Maca pá, I fi de janetro Eie 
1975, 86.0 da Repúbllca e 32 ° da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

José Daniel de AlPAcar 
Governador Substituto 

(P) n! 0053 de 16 de janei ro de 1975 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuiqões que lhe são con ferid as em Lei, 

RESOLVR: 

Art. 1.0 - Designar Cássio Dulabela Romeiro, Dtretor 
da Divisãe de Administração, sfmbolo 5-C. lio Quadro de 
Fun<:ionãrlos do Govfirno deste Território, para viajar da 
sede de suas atribuições - · Maca pá- , até a cidade de São 
Paulo, a fim Ele proceder a aquisição rle mateda is diversos 
par a o Governode Terri tório, no perlodode 1 Bde janeiro a 13 
lie feve~;eiro do ccnrente ano. 

Art 2.0 - R•v•gadas as disposiçõe• em contrário. 
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-------------·------------
Palácio do Setentrião, em Macapá, 16 de janeiro de 

1.975, fl6.0 da Rer ública e 3ZQ da Criação do Território 
Fede>ral do Amará. 

J osé Daniel da Alencar 
Governador Substituto 

(P J n.O 0054 de 16 de janeiro de 1975 

O Governador d o Território Fed eral da Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 1 o - Designar nos te rmos dos artigos 72 e 73, 
da Lei n.• 1711, de 28 outubro de 1.952. João Humberto de 
Azevedo. Técnico para o Programa de Modernização Admi
nistrati\·a dos Tf' lTitórios Federais. lotado na Secrel,a r fa de 
Atiministração e Finanças. para exercer acumnla tivamente. 
em subs tituição, o cargt• em comi~são, simbolo 5-C, de 
Di1·etor da Divisão de Adrnini!ltra~ão. do Quad ro de Funcio
nários do Governo, durante o impedimento do r espectivo 
titula r . 

Art. 2.0 - Revogadas ns disposições em contrár io. 

P a lácio do Seten trião, em Macapà, 16 de janeiro de 
1.975 . 86º da República e 32º da Criação d0 Território Fede
ral do Amapé. 

José Da niel de Alencar 
Governa de r Substituto 

Poder Judiciário 

JustiQa àos T errftórlos 

Juízo de Direito da Comarca de Macapá. 

Edital de Leilão do bem Pertencente a Osvaldo 
Barbosa de Souza. 

O Doutor J osé C lemenceau Pedn:~sa Maia, Juiz de 
Direito da Ceman>:a de Macapá, Capital do Território Fede
r al ào Amapá, na forma da Lei etc ... 

Faz saber aos que lntere~sar possa que, no dia vinte e 
quatro (24) de feven~iro do corrente ano, às 09:00 horas, o 
porteiro dos auditórios deste Juize, levará a Público, a leilão 
o bem perteneente a Osvaldo Barbosa de Souza, pe nhsra
dos nes autos de Ação Executiva orn que é exequentc Man~ell
no da Cesta Alve11, constante de «Uma cau re~id en<lia l , cons
truída em madeira dt: lei, coberta com telhas de barro tip0 
convexa, situada à Av. Coaray Nunes, n.0 439, edificada 
sobre o lobe à e terras n .0 525, con tendo os seguintes com
partimen tos: Uma (ll sala de jantar. urna (I) sa la de v isita s, 
doi9 (2) do rmitórios, um a (l) varanda, uma (I) cozinha, sa
nitá rios e banhPiros na parte externa, mecdindo aproxima
damente quatro (4) metres de f rente ptllr (ljito 18) ditos de 
fundos, apresenta ndo mau estado de conservação, a qua l 
está ava liada em oinco mll cruzeirgs (Cr$-!1.060,00). O refe
rid~ bem poderá ser arremat11do pelg preça superior d o 
ae!ma exposto. 

E, para que chegue ao conhecimento dos interessado• 
i! nãg possam no futuro , alegar ignorância, expedi o presen
te, que- serão publicados e a[ixados na forma da le i. Dado e 
passado nesta cid ade de Maca~a. aos deseasels (16) d iM do 
mê& de janeiro do ano de hum mil noveoentos e setenta a 
cinco (J!n5) . ElA, Nino Jesus Aranha Nunes, Escriv ãó em 
exercício, subscrevi. 

José Çlemenceau Pedrosa Maia 
Juiz de Direlt0 

Preço do exemplar: 
Cr$ 0,50 

Prefeitura Jl1unicipal de Macapá 
Decreto N.0 02/75- GAB-F MM. 

Dispõe sobre a homoltlgação Gias tarifa s taximé
trieas no Município de Macapá e da outras 
providênc:ias. 

O Prefeito Municipal de Marapá. usanrlo das atribui
ções qufl lhe s~o conferidas pelo inciso V, do artigo 9.0 , 

do Decreto-Lei Feder al n.0 5.839, de 21 de setembro file 
1943 e; 

Considt~rando os sucessivos aurr.entos que se verifi
caram no combm;tível, peç<ls e acessórios, provovando d e>Rsa 
forma uma queda na rentalidade dos propr ietários d e táxi : 

Considerando que é de grande relevância os se r viços 
proetados pelos táxis à coletividade Macapaense, m erecend& 
portanto. atenção e~pccial das aut oridades locais; 

Co nsid e1 ando as peças que integram o processo n.• 
024/73-GAB-GOV. eEpecialmente o te legrama anexo ao 
Oficio n.0 031>/75-CG. 

Considerando, finalmente. que compete exclusi\'amen
te ao Município legl~lar decretar, baixar portarias, ne>rmas 
e re-gulamentos sobre assunto de táxi; 

DECRETA: 

Art. 1.0 
- As tarifas taximétrlcas. no Município de 

Macapá , obedecerão o seguint e critério. 

Cr$ 2,10 (dois eruzelros e dez cent avos) para a ban 
deirada com o primeiro quilômetro livre: 

Cr$ 0,80 (oitenta centavos) para o quilômet ro rodado 
na band e!ra I; 

Cr ll 0,95 (noventa e cinco centavos) para o qnilômetro 
rodado na bandeira ll; 

Cr$ 7,80 (sete cruzeiros e oit enta centavos) para a 
hora parada (espera). 

Art . 2.0 -- Todas as til.e spesas re lacionadas com a 
a ferição do taxím etro, terão de inteira e t ota l r esponsalill
lidade dos p roprietários de túx l. 

Art. 3. 0 Este Decreto entrará em vigor na data ale 
sua assinatura, revogadas as disposições em contrário. 

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

P alácio 31 de Março, 17 de janeiro de 1975. 

Cleiton F igueiredo de Azevedo 
Prefeito Munic-ipal de Macapá 

Publicado neste Dep:utamento de Administra~ão, aos 
17 d l<is do mês de janeiro d e 1975. 

Newton Douglas Banta dos Santvs 
Resp. p/ Dept9 de Administração 

Junta de Comciliação e Julgamento de Macapá 

Edital de Praça, cem pr!'ZO d!il 20 dias 

O Doutor Juiz do Tr:obalho, Presi dente da J unta de 
Conciliação e Julgamento de Macapá. 

Faz sabtr a t odos quaRtos o present e Edital virem, 
ou dele notícia tiverem que, no dia 17 de fevereiro de 
1975, às 12:30 hor as, n a sede desta Junta, à Av. l'racóplo 
Rolla, n.0 294, serio levados a públlc!O ~n·egão ~e venda e 
arrematação, a quem oferecer o m aililr Janee sja avallat:ão 
os bens penhorados na ex ecução movl<ia por Ana Maria 
Mendonça dos Anjos conti'a L'lopoldino Freitas da Trindade 
bens esses encontrados à Secretaria desta Junts. e que são 
os &eguiPite: Um r-elógio marca «Technoll> aut~matio, inca
bloc, antimagnetic, AI! Stainles~ Steel Swiss Mad11, Water
ruistent, nº I 0503, com ~;:a!endário, forma reta!'lgular, es
tando em perfeito est11d o de funcionamen to, o qual foi 
avalladEJ em sete$entos eruzeiro1 (Cr$ 7eO,OO). 

Quem pret ender arr em atar clitos bens deverá \!ompa
r ecer no dl!l, hor ;. e local &cima mencionados, ficando 
ciente de que àeverá g11 ran tir o lanee com o sinal correl
pondente a 20°,0 (vinte per e~ento) Ele seu valor. E , para que 
chegwe ao conhecimento dos Interessados. é passulo o pre
sente Edital , q ue uril pl!lbllcado no «Diárle da Ju!tlça• e 
afixado no lu gar de oastume, n11 selde desta J unta. Mllupá, 
1 ã cie janeiro de 1075. lilu, Manoel Vieira Façanha Aux. 
Ser. Judi ciários datilografei. E eu, <Ziodealdo Mala de An
drn4e, p /Diretor!a, subscrevo. 

Antonio loans Araúje 
1ulz do Trabalhe 


	

