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ATOS UO PODER EXECUTIVO 
(P) n° 0960 rle 12 de nn\•embro de 197fi 

O GovernaciM do Território !'ederal do Amapá, u!lan
do da ); at ribui~·õei: que lhe ~ão conferidas pelo artigo 18, 
Item II, do Decreto-Lei n9 411. de 02 de janeir o de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 ......, Designar J osé de Arimalhé'l Vernet Cil
va lcantl, ocupante do car go isol <>cio de provimento t> m co
missão, ~imbolo 2-C d e Co ns ultor Jurídico, d o Quad ro de 
Fcmcion~rios do Governo de•te Teni1 ól'io. pa ra vi~•Jl-1 t' da 
sede de suas atribuiçÕE's - Macapá - até Brasíl ia , cap~tal 
do Dls lrlt.o Federa l. no tra t o de assuntos do interesse da 
Adm!nbtrac;ão desta U nidade. no período com preendido rle 
18 !I 21 'cie novembro oo corrente ano. 

Art. 2° - Re\·og-adas as disposições em contrário. 

Palácio do Set entrião, em Macapá, 12 de novembro <ie 
1976, 87 ° da República e 34. 0 da Criação do Território Fe
d er a l '\o Amapá. 

Ten. Cel. I nf. José Índio Machado 
Governador Substituto 

(P) n° 0961 de 12 d e novembro de 10i6 

O G overnador do T erri tório Feó"!ra l do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo a rtigo 18. 
item II , do Decreto-Lei n .0 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1u - Deslgmu· Júlio Armando H orna Oantelll , 
Secreta rio <de Economia , Agr icultura e Col onizaqão. para 
vlaj;u da Mede de suas atribuições - Macapá - até a Ilha 
d o Marajó, no Estado do Pará, no trat o de assuntos do in
teresse da Administração amapaeose, n os dias 20 a 21 de 
novembro do corrente a no. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições e m contrérlo. 

Palácio do Setentrião, e m Macapá, 12 de novembro 
de 11176, 87Q da República e 34.0 da Cria~ão do Território 
Federal de Amapá. 

Ten. Cel. In f. J osé fndic Machado 
Governador Substituto 

tPl n.0 ÇJ9(52 de 12 de novembro de 1976 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan· 
do da11 ah·fbu ições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
item IJ, dG Decreto-Lei n 2 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVS: 

Art. J º - Designar o Dr. A ntonio Cabral de Castro, 
Advogado lia ACAR-A mapá, posto à dispos ição do Governo 
dtsta Ucldade, pa rlll exercer acumula ti vamente e e m subs
•ltuição, o cargo em com issão, símbolo 2-C, de Conmltor 
Jurídico, durante o impadimente do r espec,fvo titular, 
compreendido no período de 18 a 21 de novembro do cor
renle ano, nos t e rmos dos artigo& n e 73, de Let n2 1711 , 
de 38 de outubro de 1952. 

Art. 2.o - R&vogtdas as d1sp9sfções em contráFio. 

Palhio d o Setentrião, em Macapã, 12 <!e novembro 
de 1976, 117.2 da República e 342 da Crlação do Território 
J'e4&ral do Amap!l . 

Ten. Cel. Inf. José lndio Macha do 
Governador Substitt~to 

l 

(P ) n •· 0963 de 12 de no,·e m bro ele 1976 

O Governador do Território redera l do Amapá, usan
do das at •·ibui<;ões que li! e ~ão <'onferirlas p~lo a rtig o 18, 
item TI. do Decre to-Lei nº 411. de OI! de j r. neiro de 1969, 

RESOLVE: 

A rt. I ." - Design:Jr nos te r m os dos a rtigos 72 e 73 , 
da Lei n.'' 1.71 I. de 28 de outubr o de 1952, .Joaquim Matias 
da Rocha, Téc n icfl para o P rograma de Mudernlzação Ad
m ini strativa do~ Territór ios Federais . par~ exercer 8CU mu
la tivarn rnt e, em substituição, o cot·~:u d:! Secretfl rio de 
Ec<.n . mia , Agr iaultura e Coloniz;.ção, <1 <> Quad ro de Fun
clonarios desta Unid3de, dur::~nte o Impedimento do respec· 
tivo titul ar . 

Art. 22 - Revogadas as d ispofii<;ões em contrário. 

Palácio do Setentr ião, em Macapá, 12 de novembro de 
1976, 87.0 da República· e 34º da Criação do Tenttório Fe
dera l do Amapá. 

Ten. Cel. lnf J osé lndio Machado 
Gn\'ernador Su bst i tu te 

Poder Judiciário 
Jus tiça dos Territórios 

Tel'rltório Federal d o .~ma pá 

Juiz de Direito da Comarca de Macapá 

Edital de Citação, com P razo de 15 dias, n a 
forma abaixo: 

O Doutor Benjamim Lisboa Rayol MM. Juiz 
Temporário da Comarca de Macapá, Capital do 
Territór.io Federal do Amapá, na form a da Lei 
etc ... 

Faz saber a todos os que o presente 'Edital, 
com prazo de 15 dias virem, ou dele tiverem co
nhecimento, que neste Juízo cor re seus trâmites 
um processo em que é acusado t~'r-ederico Oliveiz;a 
da Silva e !mar Ferreira de Me nezes, como incur
so no a rt. 129 do Código Penal Brasileiro. 

E, como tenha o oficial de Justiça deste .Juízo 
certificgdo não o havet: encontrado nesta Comarca, 
não sendo possível citá-lo pessoalmente, cita-o pelo 
presente a comparecer neste Juízo, no edifício do 
Forum des ta Comarca, sito à Avenida Amazonas, 
n. 0 26, esquina com a rua Cel. Coriolano Jucá, 
nesta cidade, no prazo de 15 dias após a publícsção, 
a fim de ser interrogado, promover sua defe
sa e ser notificado dos ulteriores termos do pro
cesso, a que deverá compar~cer , sob pella de re
velia. Para conhecimento de todos é passado o pre
sente Edital, c uj a 2ª via ficará afixada no lugar de 
costume. I!>ado e passado nesta cidade, aos dez 
dias do mês de no vembro do ano de hum mil no
vecentos e setenta • seis. Eu, Nino Jes us Ar&nha 
Nunes. Escrivão em Exercioio. 

Benj amim Li~boa Rayel 
Juiz Temporário 
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As Repartições Plíblicas i 
Territoriais deverão remeter o I 
expediente des tinado à publi
cação nes te DIAR10 OFICIAL 
diariamente até a~ lH:OO horas. 

-Yf"'íi x p E D I T.:"" N. T E As Repartiçõe~ Públicas L A L J. "'§ cingir-se-ão às assinaturas 
anuais rennvadft.S até 23 de 

IMPRENSA OFJCIAL fevereiro de cada ano e ás 
~~ iniciadas, em qualquer época 

DIRETOR pelos órgi!.os competentes. 
As reclamações pertinen

tes à maté ria retribuída nos 
casos de erros ou omissô(•S, 
deverilo ser formuladas por 
•·scrila, a Seção d e Redaçiio, 
das H às 12:00 hora~ . e das 
15:00 às 17:00 horas , no máx i
mo até 72 horas após a saída 
dos órg·ãos oficiai s. 

JTanildo Trindade Pontes A fim de· possibEitM P1 
.. ú'"'~ remessa de valores acampa 

DIARIO OFICIAL nhados de esclarecimentoa 
Im presso nas Oficinas da Imprensa Oficial quanto a sua aplicaç!o, soli-

MACAPÁ - T. F. AMAPÁ citamos usem os interessaaoa 
· ~~ preferencialmente cheque ou 

A S S I N A T U R A S vale postal. · 
1\nual Cr$ 50 ,00 Os suplementos às 'erti-
c- t 1 « 'r 00 çfl ~:. s dos órgãos oficiais só 

Os origmais deYcrão srr 
dalilografados e antenticadns, 
ressalvadas, por. quem rl e di -~ 
rr ito rasuras e e me ndas . 

uem :!S r a · · ~:J, se !ornecerão aos assinantes 
1,rimestral · << 12)50 que as solicHaren1 DfJ ato da 
Número avulso « 1,00 1 a fl oinatura. 

«P R.AS!LIA - Este Diá1:J?o~1 é encontrado para Jeitu- O funcionário pliblico !e-
dera! , terá um deseonto de ra n o S alão Nacional e· Internation81 da Imprensa rla Excetnadas as para o t>X

I.e rior. que serão se m p r e 
an na is as assin aturas poder
se-ão t omar, em qttalqucr 
época. por spi s mp~cs ou um 
nno. 

COOPEH. PF.ESS no «Brasí lia Imperial Hotel>>. lO%. Pars faz~r jus a cs1r. 
- ------- ··-·'- .. ' · desconto, deverfl provar r.sta 

l'ara [acilitar aos ass inau- 1 A ' im de evitar solução I condição no ato da. assluatuút. 
tcs a veriticação do prazo de 

1

, de contínllirlade no recebi- O custo de eada exemplar 
validade de sun8 a ssinaturas, meuto dos jornais, devem 1 atra sado dos órgãos oficiai~ 
na partl' superior do endcre- os assin:lli Ll'S providenciar a.

1

' será. na \ ünda aYulso acre.,s
ç~o vão impressos os números I respectiva rcnovaçtlo com cida de Cr$ 1,00 ~e do mesmo 
do talão de n!gi~tro ~ ·mês e I alltl' Cedência mínima de trinta ano, e. de Cr$ 2,00 por ano· 

As u ~sinatura s Yencidas 
pode rão ser suspensa s srm 
a viso prévio. o ano f•m que lmdara. (30) dias. · decorrirlo. 

Termo Aditivo ao Contra io N.O 81 / 76-SO P 

Processo Nº 2.259/ 76-SOP 

Termo Aditivo ao Cont rato de Emprei
tada n .O 81 / 76-SOP. que entr;e si ce le
bram o Governo do Territ-ório Federal 
do Amapá e a Firma A. Rodri·gues En
genharis e Comércio, para a execução 
dos ser.viços adicionais de adaptações · no 
prédio onr:!e funciona a Assessoria de 
Planejamento e Coordenação Geral, nesta 
cidade consoanb" melhor se declara: 

Aos nove dias do mês de novembro de ano de 
hum mil novecentos e setenta e seis (09.11.76), 
nest'l. cidade de Niacapá, Capita l do TerJiitório Fe
deral do Amapá, os infras assinados, Governo do 
Território Federal do Amapá, representado neste ato 
pelo Exmo. Senhor Secretário de Obras Públicas, o 
Elngenheiro lVIan<1l_el Antônio Dias, por força do artigo 
11 do Decreto-Lei n. 0 200 de 25 .02.67 e a Empreitei
ra o Senhor Roberto Marques de Souza Rodrigues, 
representante da firma, por instrumer:Jto particular 
de procuração, por terem valioso e bom assinam 
o Termo Aditivo às Cláusulas Terceira - Prazo e 
Cláusula Quarta - Valor dv Contrato, Pagamento 
e Dotações, do instrumento supra-referenciado, nos 
termos que abaixo seguem: 

Item I - Passará a fazer parte in1legrante e 
insepará\•el da Cláusula Terceira - Prazo o se
guinte dispositivGl: 

Parágrafo Primeiro - Fica prorrogado por 
mais 1 á (quinze) dias consecutivos a partir da data 
da expiração do prazo para a conclusão total do:' 
serviços, estipulado no instrumento principal, para 
a enbrega do _prédio pela Er11preiteira ao Contratante, 
e m perfeitas condições de uso. 

Item II - Passará a fazer parte integrante e 
Fnseparável da Cláusula Quarta - Valor do Con
trato, Pagamento e Dotações, o s~guinte dispositivo: 

Parágrafo Primeiro - Pela execução dos seu
viço!~ previstos, o Contuatante pagará à Empreiteira 
a importância de Cr$ 922,80 (nov~centos e vinte e 
dois cruzeiros e oitenta centavos), mediante a me
dição dos serviços realizados. 

P arágrafo Segundo - Dotação: As deF.pesu de
corr entes, ocorrerão por conta dos recurRos oriundoR 
do Yl in isté rio do In te rio r, Programa, 07(:904 02 .M6 
rln Elemento de Despesa 4.1.2.0., Conforme Nota de 
Empenho n.O 1.436, emitida em 01.11.76, pelo Ccn
tratante. 

Item III - Permanecerão inalte ra dss u dt
mais Cláusulus do Contrato. 

Assim, por esta rem justos e acordado~, assinam 
o presente Tenno Aditivo em 10 (dez) vias da 
igual teor e forma na presença de 2 (duas) teste
munhas. 

Macapá, 16 de novembro de 1976. 

Engº Manoel Antônio Dias 
Dirigente do Contratante 

Sr. Roberto Marques de Souza Rodriguu 
Repre&e ntante da Empreiteira 

Testemunhas: Ilegíveis 

Comissão Permanente de Licitação de Obras 
e Serviços 

EDITAL 

Tomada de Pre\;OS N° 25/ 76-CPLO$ 

A V ISO 

O Pre11ídente da Comissão Permanente de Licitaçl~ 
de Obras e Serviços, designada pelo< D~cn~to (P ) n~ 
0'721/75, do Excelentíssimo Senhor Governador l!lo Terrttóri~ 
Federal de A ma pá, torna públieo, pare conhecimento ele quan
tgs possam se interes~ar, que ~e il(;ha aberta a Licltaçio 
de Tomada de Preços n~ 25/76-0PLOS, pare. • construçllo 
de Residenciais Funch,nall para o M!nbtérfo do Dlltrlt& 
Federal e Territórios. 

A licitaçh realizar-s~-é às 119:5(1 hora• do dla ae Cle 
novembro de 1976, na sala de R1mnlões da Secreb.rls tle 
Obras Públicas sito à Av. FAB, N.o 127~ . nuta C!lJil!tlll. 

O Edital e 01 esclareelmentos compl11mentaru urllo' 
h>rnecidos pela Secretaria de Obras PubllcaJ, no l!r.dençE> 
adma mencionado, dlariamante nu h"ra• nGrmell •e 
expediente. 

Maeapá, 11 d~ novembr0 de 1971. 

Bng~ Manoel Antonio Dhu 
Prosldt~n'o 
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Presldf:ncla da Repúblfaa 

Secretaria de Planejamento 
IBGE 

Delegacia do IBGE no Amapá 

Contonrência Pública para Mieneção de Material 
Inse1 vi \' e] 

Comunicamos aGs interessados q ue no d ia 27 
de dezembro do ano corrente, às 15:00 horas, na 
Delegacia do IBGE, si tuada à Av. FAB, n .0 1708 
rea lizar-s e-á c•ncorrência pública para alien;:;ção de 
material inservivel, c u jo edital acha-se afixado no 
mesmo local , onde serão fornecidos . nos dia s úteis, 
de 14 às 18:00 horas, a relaçào do matc riel, as 
Condições Gerais e quaisquer: esclarecime ntos. 

Macapá - Ap, em 22 d e no ve mbro de 19"r6. 

Paulo Aionso de Aragão Araújo 
De legado do IBGE 

Junta de Conciliação e Julgamento de 1\IJacapá 

Edital de Poaça , com prazo de 20 dias 

A Doutora Juíza do Trabalho, Presidente da 
Junta de Concilia9ão P Julgament< • de Macapá. 

Faz saber a todos quant ;")s o prt>sente E (jital 
\'irem, ou de!~ noti cia t iverem que, no dia 16 de de
zembro de 1976, às 12:30 horas. na sede desta Junta, 
à Av. Duque de CaxiAs, s/ n. serão le vados a público 
p regão de venda e arrematação, a quem oferecer o 
maior lance s/ avaliação os ben~ penhorados na exe
cução movida por Juracema Moraes Santos, contra 
Eletrorádio Gomes - Hamílton Gomes, bens es1e1 
fncontrados à Rua Cândid o Mendes S/Nº Praça 
Veiga Cabt•al, e que são os se guintt>s: Um televisor, 
marca Invictus, Falção/ 70. n2 Cha s~is- 1 0231. Em 
perfeito es tado. O qual foi avaliado em Cr$ 1.700,00 
(hum mil e ietecentos cruzeiros). 

Quem pretender arrematar ditos bens deverá 
comperecer no dia, hora e local acima mencjonados , 
f.icando ciente de que deverá garantir o lance com 
o sinal correspondente a 20 % (vinte por ce nto) de 
11eu valor. E, para que chegue ao c.onhecirr.ento dos 
interessados, é pas11ado o presente Edital, que será 
publicado no «Diário da Justiça» e afixado no lugar 
de costume, na sede desta Junta . Maca>pá, 18 de no
vembro de 19'16. Eu, Paulo Vieira Borges (Oficial de 
.Justi ça Avaliador ) datilografei. E eu, Euton Ramot> 
DiretQr de Secretaria, subsorevo. 

Iraollda Câmara Corrêa 
J uiza do Trabalho 

Mlahtério do 'Trabalho 

Secretaria de Mão-d e-Obra 
Extrato de Termo Aditivo, celebrado pelo Mi

nistério do Trabalho/ SMO/ PIPMO - Comis~;ão Es
pacial do T. F. do Amapá. 

Entidade Conve nente no m ês de outubro 

004 - Prelazia de Macapá 

a) Número e data da As!linatura do T.A. 
06.10l.604.010/ 76, de 18.10.76 

b) Número, data e valor do Empenho 
009 - 20.10.7S - Cr$ IJ.OOO,(}O 

<:>) Curso e número da Treinandos 
Eletricista Instalador 20. 

Macepá, 21 de ol1tubre de 1976. 

Leandro Alcâ ntara Filho 
C•missão Especial do T . F. do Amapá 

Coordenad cn 

DtARIO OFICIAL 3a. pég. 

Secretaria de Obras Públicas 

Extrato de Instrumento Con tratual 

{Artigo 54 do Dec reto n º 73.140/ 73) 

Ins,rumento - Contrato de empreitada n. 0 98/ 
76-SOP (Processo n .O 79 2/ 76-SOP). 

Par-tes - Governo do Território Fedttral do 
Amapá e a firma A. Rodrigues Engenha ria e Co
mércio. 

O bjeto - ExPcuçã o dC's serviços dE> comple 
mt-ntação de paredt- s , veda ção do Lan terni e pin
tura do p rédi o. on de f un cwna a Usina • de Benefi
ciamento de Se mentes e m Ma tapí, complementação 
de pa red es e pintura ri a 2 asagr i, em P edra Branca. 

P razo - O p razo conce ':! ido para a conclusão t o
ta l dns se r.viços é d e 30 (trinta) dia s conse cutivos, a 
contar do 5Q (quinto) dia da data da a ssinatura do 
Contra to. 

Valor - É :Je C 1•$ 97.896,00 (noventa e sete 
mil oitoce nt os e nove nt& e seis c-ru zeiros), va :or 
proposto j!Jela E mp reite ir•a, m ediante a medição dos 
serviços realizados e a ceitos pela Secretaria de 
Ob ras Públicas, e m pa rcelas não inferior a JO% 
(dez por cento) do valor contratual. 

Dotação - As de spesas dec o rrent es d este Con
tra to ocorrerão à conta dos rec ursos oriundos Fundo 
de participa ção d os Estados, Distr:ito Federal e 
Terrilórios. Programa 0707025 1.279, el emento \ de 
Despe.sa 4.1.1.0., conforme Nota de E mpenho N.0 

1.4H, emillida em 21.10.76. 

Fundamento d o Instrumento - A pruante ad
judicação resulba da autorização do .Excele ntí ssimo 
Senhor Gov~rnador, que h omo logou a licitação de 
Preços Jeva da a efeit o pelo Con vite n .0 36/ 76-
CPLOS, reeJizada em 08.10.76, e tendo em vi sta o 
que c·onsta n o item XVII, do Artigo 18 do Decreto
Lei nº 411 / 69, combinado oom o Der.reto (N) n. 0 034 
de 30.10.75. 

Ma cllpá , 11 de novembro de 1976 . 

Engº Manoel Antônio Dias 
Dirigente da Contratante 

Roberto Marques d e Souza Rodrigues 
Representante da Empreiteira 

Grupo de Estudos e Palestras Espíritas-GEPE 
ESTATUTO 

(Çontlnuaçlo do número antnlor} 

Art. 12º - Compete • Dfreterla llxecu\lva : 
1) - cumprir e faz:e r eu mprlr e1tes Est:~tutoa e Re

gimento Interno respeitando Inteiramente os acordos que 
torem dec ididos pel o& ::::onselho Fiscfl l e II>eliber~:~tivo e 
aprovados pela A.IISernbli!a Geral; 

b) - representar o GBPE persnte poderes constitui-
dos; 

c) - decidir das propostas de aàmlsdC) doa fi lfadot ; 
d) - aplicar a• penalidades a que 1e retereM os Ar· 

tl~tos s.o, alíneas «1», «•• e «C», ?Q. BQ • 9.0, alll'leas «a » e 
«b•; 

e) - sugerir a o Conselho Fisca l medidas jul&ades ao 
GEPE; 

f) - autvr!za r gespe1aa dentro du poiSfbil!dad e! 
erçament.árlas: 

ll - criar órgã os ou 4epar~amentos e nomear ele· 
mantos para uesempenh:ir tah funçOea; 

h} - apresenta r a AueJablé la Geral anualmente o 
Relatérlo e d~tuar a dev ida )t\1\Jitc:aqh; 

Contln\Aa ao prtxlmo aúm eo 
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Cnmpanhia de Águas e Esgoto do Amapá 
CAESA 

EDITAL Nº 04/7fi-CAE8 A 

VENDA DE ,.1\CÕES 

I 

I / i 
l 

A Diretoria da Companh ia de Águas e Esgoto do I 
A'Tla pá-CAESA. t o rna públ tco. pelo p resente Edita l, que de li 
acorri o com pélr.íg rafo l ~. do a;-tigo 74; letra b. do artigo 
76, do Decreto-Lei oº 26n, de :w de setembro de 1940; e , 
P <ll'f'lgre f o 22, do artigu I O, do Decre to· Le i n.0 4fl0, de 4 de j 
tWlrço de l()(i!J, pro.::edení a vend::~, na Bolsa de Valores de 
Minas Gera is- f~spirito Santo - Brasíl ia. de :3!.'.930 (trin ta e 
oito m il. n uvt"centas e t r inta l õçqes per ter;ce ntes aos se· 
guintes adonista s da cmpre~a constituídos em mora: 

Acionistas 
! N ú m e ro 
dE' ações 
il ve nda 

OOf.ll• 

P r esta- .~ ~ 
ções ~ :u 'e 

t; o.u pagas <ll 
0 

~~-~--L o~ ·~ 

DIARIO OFICI:'.L 

Mauriée Ghammachi 
lVlanot l Gomes de Sousa 
Menar Montei ro Costa 
Manoel Maria de Carvalho Barros 
Mar cos Antonio de Sousa Mescouto 
Maurício Cesa r de Sousa Mescouto 
Marcelo A fonsc da Sc·usa Mescouto 
!.V!art inhu Santand Ramos 
Ma noel Alípio Marinho Santos 
Marino da S ilva Cruz 
Manoel dos Santo::> Brito 
r11anoel Maria dos Santns 
Manoel MArio cte Carvalho Barr os 
Martinho Xavier cios S~ntos 
Mário BodriguE's da Silva 
Nelcides da Sllva Matta 
Osm<Jrina Castilo Di<•S 
Onédia PaE-s Bentes 
Ozana Barbosa da Silva 
Pedro de Almeida Lopes 
Pedro da Rocha F a ri as 
Rosival Gil àe Sou sa 
Pedro Fernandes de Sousa 
Rosendo Araújo Silva 

4a. pág. : 

lo o 60,00 40 ,00 
lo o 2o,oo 8o,oo 
lo o lo,oo 90,0G 
2oo 6o,oo 140,00 
!5o 3o,oo 12o,oo 
150 30,00 12o,oo 
!5o 3o,oo 12o,oo 
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Ana Amor de ,iesus Sena 
A l!ll inda Obidon :VIoreira 
Antônio de S ouza Oliveira 
Albertina de Melo Ferreira 
Alício Rodrigues da S ilva 
Armando Gonçalves Co rrea 
Allt ônio de Azevedo Costa 
Annie Viana da Co~ta 
Abemor Coutinho 
Arthur Nery Marinho 
Antôtl-io da 9ilva Marinho 
Abelardo de Souza Martins 
A ntônio dos Santos 
Alegl'ia Dahan Gomes d;:~ Silva 
Alberto de Andrade Uchôa 
Benedito Amaro Fur tado 
Belonil Sa ntana de Sousa 
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Camilo Rodrigues da Silva 
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Carlos de Olívi:!lra Duarte 
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José Ubirajara Lopes de Sousa 
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LíciE> de Jesus Souza 
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Lido de J esus Sousa 
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Lucimar Teixei r a dos Passos 
Lourival Be~venuto da S ilva 
Márcio André de Souza Mescouto 
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Ver a de J esus Pinhei ro Corres 
Viva ldo Gonçalves Ramos 
Wanda Rorlrigues Ribeiro 
Walter Si lva Pacheco 
Walter Lopes Barreto 
Waldoml r o Melo Costa 
Waldir Pontes dE' Sena 
Yanira de Souza Mescouto 
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Macapá, I 7 de novembro de 1976. 

Jo5é Maria Papaléo Paes 
Diretor-P residente 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

EDlTAL DE NOTIFICAÇÃO 

Pelo pr.esente Edital fica Notificado Vitoiia no 
Izaias Pacheco, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, reclamante nos autos ::io processo nº 1328/ 
76, em que Manoel Pedro Ferr~jra e BRUMASA 
são reclamado, de que deverá c:omparecer à Secr-e
taria da Junta de Conciliação e Julgai\)ento de Ma
capá, a fim de depositar a lmport~ncia d e Cr$ 89,96 
(oitenta e nove cruze iros e noventa e seis cerltavos), 
proveniente li e custas devidas pel e notificai1do nQS 
autos do supracitado processo. 

Secreta ria da JCJ Macapé, 11 de novembro de 
1976. 

Euton Ramos 
Diretor de Se<;retaria 


	

