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~IINISTÊRIO DO INTGRIOR 

TerritÓrio Federal d o Amapá 

DGCRETO ( P) Nº 0687 ele 26 de fevereiro de 1982. 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá, usando 
das atribuiç~es que l~e s;o conferidas pelo a r tigo 1 8 , 
i tem II. do Decreto-Lei nº 411 , de OS de janeiro de 
1969 , e Lendo em vista o que consta do Decreto nº85.34~ 
de ll de novembro de 1980. 

RESOLVE: 

Art. ]Q - Desi~ar. a titulo p r ecário, a contar de 
janeiro do co1: r e nte a!lo , LUIZ PEREIRA DE ALNEIDA, ocu
pante d o emprego de Auxiliar em Assun t os Culturais, CÓ
dig o LT.NM . 8 09 .A , Classe "A". Referência 22, da Tabela' 
de Empret;os Permanentes do Governo d este TerritÓrio , 
l otado na Secretaria de Educação e Cultura-SEEC , para 
exercer a Função de As5istente CÓdigo DAI-202.3 , da Di
visão de Assun t os Culturais/DAC/SEEC. 

Art. 2º - Revog am-se as disposiç~es em contr ário. 

Palácio do Sete ntrião. em Macapá , 26 de fevereiro 
de 198 2 , 93º da RepÚbl i c a c 39º d~ Criação do TerritÓ -
rj o Fe deral do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

~HNISTÉRIO DO INTERIOR 

TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO ( N) N2 006 d e 11 de março de 1982 . 

O Governador do Ter r itÓrio Féderal dó Amapá, usando 
das atr ibuiçÕes que lhe confere o item IJ , do inciso l S 
do Decreto-Lei n2 411. de OS de janeiro de 196~ e. 

CONSIDERANDO: 

Secretário de Educação e Cultura 
Prof• Annle VIanna da Costa 

Secretário de Agricultura 
Dr. Genésio Cardoso do Nascimento 

Secretário de Segurança Pública 
Dr. José de ArtmatMa Vernet Cavalcanti 

Secretário de Saúde 
Dr. José Cabral de Castro 

-A implem~ntaç;o do Programa Nacional de Desburocrati 
zação neste TerritÚrio através do Decr eto ( N) nº 040 d; 
07 de novembro de 19SO ; 

- A necessidade de descent ralizar atribuiçÕes com 
a finalidade de assegurar maior r apidez e objetividade ' 
nas decisÕes administra tivas do TerritÓrio; 

- Que a Administração PÚblica Amapaense nece~Jlita ~ 
companhar o esforço de descentralização administrativa, 
empreendido pelo Governo, a nivel Federal. 

RESOLVE: 

Art . )Q - Fica abolida a obrigatoriedade de aprese~ 
tação de fotografia na c~rteira de saÚde expedida pela 
Secretaria de SaÚde deste TerritÓrio. 

Parágrafo Único: A carteira de saÚde deverá conter' 
a expressão: •válida com a cidula de Identidade". 

Art . 2º - O parecer médico que d iga respei to ao es
tado flsico e men taldo trabalhador. desde que acompanh~ 
do dos respectivos e xames, b e m comn f"rmado por profis
sional vinculado à mes ma firma do bo· 'r iário, será i n
tegralment e ace jt n nnl;, ."t"c r e t.ar i.a d l: ;tele atra..:és do 
seu De p.11· men t a de Vi h t 15nci a 01nj t;, c Fiscalização. 

Art. 3º - É obrigat Ório o .envi c >arte das empr~ 
sas e indÚstrias enquadradas no artigo anterior, de pa
cien tes clinicamente s uspeitos de doenças transmissi 
veis , como tubercul ose, hansenias e e outras, ao serviço 
médico da Secr eta•·ia de S aÚde, em face do referido con
t role s e encanta r diretamente lig ado aos Ó~gãos afiei -
ais. 

Art. 4º - As empres as e i ndÚstrias que nao dispuse 
rem de serviço médico prÓprio. poderão contr atar servi
ço de terceiros , d es de que s eja .comunicado ao .Departa- 
me nto d e Vigilância Interna e Fiscalização ou utilizar' 
serviços oferecidos pela Secrc~aria de SaÚde. 

Art. 5º -Este Decreto entrará em vigor n a qata d e 

.. 
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sua publicaç;o revogadas as disposiç~es em contr~rio . 

Pal~cio do S~tenLri~o, em Nacap~. 11 de março de 
198 2. 932 da Rcpublica e 392 da Criaç~o do TerritÓrio ' 
Feder al do Amapá. 

ANNHlAL BARCELLOS 
Governador 

JOSÉ CABRAL DE CASTRO 
Secret~rio de Sa~de 

ANTÉRO DUAR TE LO PES 
Secr etário de Pl~ncjamento 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO 

PORTARIA N2 010 / 82 - DET~\N - AP 
EHENTA: Suspende os direitos de di rigir veiculas ' 

automotores do motorista JOSÉ VALENTE PINTO ARAÚJO . 

O DIRETOR DO DEPARTMIENTO DE TRANSITO, do TerritÓ -
rio Federal do Ao•apá, usando das atribuiç~cs que lhe 
são conferidas pelo artigo 11 da Lei 5,108 dc21:09.1966 
combinado com o artigo 30, I do RCNT, aprovado pelo De 
creto n2 62. 127 de 16 . 01. 1968 e , 

CONSIDERANDO que no dia 12 de março de 1982 , o mot o 
rista JOSÉ VALENTE PINTO ARAÚJO, portador da CNH de n2 
003500739, expedida por este De par tamento de Trinsito , 
trafegava pela Rua Adálvaro Cavalcante, no sentido lcs-

. te/Oeste (Santana) e m um tra·tor motorizado ESTAC, con·. 
carregamento de tubos p l ásticos quando atropelou MARIA 
DE LOURDES PANTOJA CONCEIÇÃO que se encontrava à margem' 
direita da pista empiçarrada, que veio a falecer poste
riormente e m decorrência das les~es sofridas. 

CONSIDERANDO que, consta do Laudo de Exame Perecia] 
-B n2 33/82, expedi do pelo Departamento de Policia T~c
r.ica . 

RESOLVE: 

I - Suspende r os direitos de di r igi r veiculas automoto
res pelo prazo de noventa (90) dias , contados no perio 
do de 2.3 a 30.05.82, de acor do com o que preceitua ; 
a r tigo 199 Item XIV, combinado c om o artigo 175 item I, 
todos do RCNT do ~lotorista JOSÉ VALENTE PINTO DE ARAÚJO 
port adO!' da CNH 003500739, expe did a por este Departamen 
to ele Trinsito , com a adve r t ência de que se transgr edi; 
a presente determinaçio. ter á cassada a sua Carteira Na 

c :ional de Habilitação. nos termos elo artigo 200, inciso 

I, do RCNT . 

II- Determi na: a Divisão_ de Registro e llabilitaç;_o que' 
faça a necessario ano t aç·ao desta penalidade no prontuá
•·io do refe•·ido conduto .. , como manda o artigo ] 69 do 
RCNT. 

I II-Comunica l' ao DEN1\TRAN , CONTRAN c DETRANS, dos de 
mais Estados ~ TerritÓrios em cumprimento do que disp~e 
o i nciso I I do artigo 30 do RCNT . 

DE-SE CIENCI A E C U~tPRA-SE. 

GA !liNETE DO DIRETOR DO DEPA RTAMENTO DE TR;\NSI TO , em 
Nacapá, 17 de ma Pço de 1982. 

Bel . AIRTON .JOSÉ DE ARAÚJO AGUIAR 
Diretor ~o DETRAN - AP 
CIC - 01501 7552 34 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA à~ REGIÃO 

JCJ - JUNTA DE COKCILIAÇÃO E J ULGMtEN'l'O DE ~tACAPA 

EDITAL DE PRAÇA, COH PRAZO DE 20 DIAS. 

O Douto!' Juiz do Trabalho, Presidente ela Junta ele 
Conciliação e Julgamento ele ~1 acapá . 

Faz saber a todos quantos o presente Edital vi Pem 
ou dele notÍcia tiverem que, no dia 22 de abril de 1982, 
às 12 : 30 horas, na sede desta Junta, à Av. Duque Caxias 
S/N, serão levados a p~blico pregão de venda e arremata
ção, a quem oferecer o maio r lances/avaliação dos bens 
penhorados na execus;ão movida po•• ANTONIO DOS SANTOS SI_!: 
VA, contra JOSÉ BARBOSA, bem esse encontrado à Av. Parai 
ba n2 700- Pacoval, e que ~ o seguinte: 

Uma Gel adeira, Harca General Elétrica, de Luxo tama 
nho médio, cor azul, Hodelo GRL- 33-10 TA5P, serie G -
439202, em perfei to estado. O qual foi avaliado em Cr$-

15.000,00 (quinze mil cruzeiros). 

Quem p r etender arrematar ditos bens deverá compar e
cer no di a, hora e local acima mencionados, ficando cien 
te ele que deverá garantir o l ance o sinal correspondent-; 
a 20% (vi nte por cento) de seu valor. E, para que chegue 
ao conheci mento dos inter essados , é passado o presente E 
di tal , que será p,:.b:j.icado no 11 Di~rio da JltStica 11 e afix; 
do no lugar de- costume, na sede desta Junta d~ ~tacapá -
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16 de março de 1 982 . Eu, (Rdo Paulo Vieira Borges) O f . de 
Justiça-Avaliador, datilografei. E eu, (Euton Ramos) D!:_ 
rctor de Secr etaria, subscrevo. 

ANTONIA CMIPOS SERRA 
J uiz do Trabalho 

PODER JUDI CIÁRIO 

. JUSTIÇA DO TRABA LHO DA 8~ REGIÃO 

J'UNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACAI'Á 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

PRAZO DE CI NCO DIAS 

Pelo presente edital fica NOTIFICADO, JOSÉ ~IARIA 
GONÇALVES DE SOUZA - Restaurante Hineir~o, atualmente 1 

em lugar incerto e n~o sabi do, reclamado nos autos do 
Processo n2 JCJ/HCP-201/82, em que ~IA RIA ELIZETE GOMES 1 

FURTA DO é r eclamante , de que tem o prazo de 05 ( cinco) 
dias para falar sobre os cálculos efetuados pela Secre
taria da Junta, a titul o de Adicional Noturno e F.G.T. S 
impo••t;~ndo Cr$ 2 . 380,00 e Cr$ 1. 047 ,20, respectivamente . 

Secretaria da Junta de Conciliaç~o e Julgamento de 
Macapá, 24 de março de 198 2. 

EUTON RA~IOS 

Diretor de Secretaria 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO 

JUNTA DE COKCILIAÇÃO E JULGAI-I!::NTO DE ~IACAP;~ 

EDITAL DE :-iOTIFICAÇÃO 

PRAZO DE 08(0IT0) DIAS 

Pelo presente edital fica NOTIFICA DO, o senhor RA~
~IUNDO NAZARÉ RA!>IOS, atualmente em lugar incerto e nao 
sabido r eclamante nos autos do Processo n2 303/82-JCJ/ 
Macapá: em que RAIMUNDO GOMES ROCHA é reclamado de que 
t e m o prazo de 08 (oito) dias p;~ra comparecer na Secr e
taria ela Junta a fim de confirmar a declaração do rccl_õ! 
ma cio, ficando adve r tido que s eu s i lSncio importará na 
confirmação da mesma. 

Secretaria da Junta de Conciliação e Julgamento de 
Macapá, 24 de março de 1982. 

EUTON RA~IOS 
Diretor de SecPetaria 

PODER JU DICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO 

Jl!!\TA DE CONCILIAÇÃO i:; JULGAMENTO DE MACAPÁ 

EDITAL DE NOTIFI CAÇÃO 

PRAZO DE ~INCO DIAS 

Pelo presente edita l fica NOTIFICADO, o senhoP RAI
MUNDO COUTiNHO DA SILVA, a tualmente em lugar incerto e 
não sabido reclamante nos autos do Processo n2 011/82, 

~ , , 
em que JOSE CARDOSO DIAS e reclamado, de que dc,•e pa co~ 
parecei' na SecretaPia da Junta, no pPazo de 05 (cinco ) 
dias para recebe r import5ncia que se encontra deposita
da em seu nome. 

Sec retaria da Junta de Conciliação e Julgamento de 
Mucap~, 24 de mar ço de 1982. 

EUTO!i RA~toS 

Diretor de SecretaPia 

PODER J UDICIÁRIO 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

Territ Ório Federal do Amapá 

Juiz de Direito da Comarca de Na~apá 

EDITAL DE CITAÇÃO, COH O ·PRAZO DE 15 DIAS, NA FOR -
HA ABAIXO: 

O Doutor OSWALDO DE SOUSA E SILVA, ~IN . Juiz de Di -
r eito da 1ª Circunscriçho Judiciária de ~lacapá, Capital 
do Terri tÓrio Feder al do Amapá,.na forma da lei, etc ... 

Faz saber a todos os que o pres~nte Edital com pra
zo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhe cimento, que 
neste J u:i.zo corre seus trânsmi tes wn processo em que e a 
cusado : PAULO APÓSTOLO DA SILV4, vulgo "Rober·to Carlos"-:
brasileiro, natural de Pi nheiro Estado do Haranhão,filho 
de ANTO~IO FERREIRA e SEBASTIANA SILVA, como incurso no 
art . 155, §§12 e 42, item I do CÓdigo Penal. 

Ju:i.zo E, como tenha o Oficial de Justiça deste 
certificado não o haver encontrado nesta Comarca, . não 
sendo poss:i.vel citá- lo pessoal mente, cita- ó pelo presen
te a comparecer neste Ju:i.zo, no edif:i.cio do forum desta' 
Comar ca, sito à Avenida Amazonas, n2 26, esquina com a 
Rua Cel . Coriolano Jucá, nesta cidade, no dia 29 de 
abril , às 8 : 30 horas, afim d'e ser inter rogado, promover' 
sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos do pr2 
cesso, a que dever-á comparecer, sob pena de revelia . P~ 
ra conhecimen to de t odos é passado ó presente Edital , c~ 
j a 2~ via ficará afixada no lugar de costume. Dado e pa~ 
s acio nesta cidade, aos três'dias do mês de março do ano 
de hum mil novecentos e oitenta e dois . Eu ~IANOEL JANUÁ
RIO DA SILVA, Escrivão, subscrevi. 

OSWALDO DE SOUSA E SILVA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, COH PRAZO DE 15 DIAS, NA 
ABAIXO : 

O Doul or OSWALDO DE SOUSA E SILVA, HH. Juiz de 

FORHA 

Di 
reito da Comarca de Macapá, 1ª Circunscrição Judiciária, 
na Forma da Lei, etc . .. 

Faz saber a todos os que o presente Edital com pra
zo de 15 dias virem, ou dela ti vet·em cõ"nhecimen to, quo; 
neste Ju:i.zo corre seus t rinsmites wn processo em que e 
acusado : WILSON DOS REIS SOUZA, brasileiro , nat ural de 
Afuá, Est. do Pará; filho de Luzilea dos Reis Souza como 
incurso no art . 129, c/c art. 44, item II, letra "a",pr,i 
meira figura, elo C . P. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Ju:i.zo cer
tificado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo 
poss:i.vel citá-lo pessoalmente, cita-o pelo pPesente a 
comparecer neste Juizo, no edif:i.cio do forum desta Coma.!: · 
ca, sito à Avenida Amazonas, nº 26 , esquina com a Rua 
Cel. Coriolano Jucá, nesta cidade, no dia 26 de abril 
às 1 0 : 00 horas, a fim de se!' interrogado, promover sua 
defesa e ser notificado dos ulteriores t ermos do proces
so, a que deverá comparecer, sob pena de r evelia. Para 
conhecimento de todos é passado o p r esente Edital, cu
ja 2ª via ficará fixada no l ugar de costume . Dado e pa~ 
sado nesta cidade, aos três dias ~o mls de ma r ço do ano 
de hum mil novecentos e oitenta e dois. Eu ~IA!iOEL JAN U;Í.
RIO DA SILVA , Escri\-~ão, subscr.evi. 

OSh'ALDO DE SOUSA E SILVA 
Jui:. de Di reito 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA 
FOR~IÀ ABA IXO: 

O Doutor OSWALDO DE SOUSA E SILVA, ~~!.Juiz de Dire,i 
to da Comarca de Hacapi, TFA , na forma da Lei, etc . .. 

Faz saber a todos ?S que o present e Edital com pr~ 

zo de 15 dias virem, ou dele tiverem cqnhecimcnto, que 
nest-e )u:i.zo coPre seus trinsmi tes um processo em que e 
acusado : ADALDER TO PAIVA SILVA, br~sileiro. natural de 
Castelo. Estado do Piaul. filho de J~s~ Ca,.doso da Sil v a 
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e Francisca de Paiva Vieira como incurso no art2 217, do 
CÓdigo Pen·al Brasileiro. 

E, como tenha o Oficial de Justi ça deste Juizo ce~ 

tificado nio o hav~r encontrado nesta Comarca, ni o sendo 
possivel cit~-lo pessoalmente, cita-o pe lo presente a 
comparecer neste Juizo, no edifi~io do forum desta Comar 
ca , sito à Avenida Amazonas, n2 26, esquina com a Ru;
Cel. Coriolano Juc~, ~esta cidade , no dia 29 de abril,às 
9:00 horas , a fim de ser interrogado , promover sua defe
sa e ser notificado dos ulteriores termos do processo , a 
que deveri comparecer, sob pena de revelia. Para conheci 
men to á e todos é passado o presente Edi tal,· cuja 2a. vi:;; 
fic'!-rá afixa_da no. lugar de costume. Dado e passado nesta 
cídade, aos três dias do mês de ma rç o do ano de hum mil 
novecentos e oi·tenta e dois . Eu , Hanoel Januário da Sil
va, Escrivão, subscrevi. 

OSI'/ALDO DE SOUSA E SILVA 
- J uiz de Direi to -

EDITAL DE CITAÇÃO COH O PRAZO DE 15 DIAS , NA 
FORHA ABAIXO: 

O Doutor OSWA LDO DE SOUSA E SILVA, mt.Juiz de Dire.:!, 
to da 1~ Circunscriçio Judiciária de Macapá , Capital do 
TerritÓrio Federal do Amap~, na forma da Lei, etc ... 

Faz saber a todos os que o presente E di tal com pl'2. 
zo de 15 d ias virem, ou dele tiver em conhecimento , que 
neste Juizo corre seus tr insmites um processo em que é 
acusado: LUIZ OTACÍLIO RODRIGUES CARDOSO, brasileiro,am2. 
paense, filho de Thomas Cardoso Filho e Sebastiana Rodri 
gues Cardoso, como incurso no a rtº 1 29 , § 6Q do CÓdig-;;
Penal ~rasileiro . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juizo cer
tific ado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo 
possivel cit~-lo pessoalmente , c i ta-o pelo presente a co~ 
~arecer neste J uizo, no edifico do forum desta Comarca . s~ 
to à Avenida Amazónas , n 2 26 , esquina com a Rua Cel. Co 
r iolano Jucá , nesta cidade, no dia 29 de abril , às 9:0Õ 
horas , a fim de ser interrogado, promover s ua defesa e 
ser notificado dos u l teriores termos do processo , a que 
deverá comparecer , sob pena de revel ia . Para conhecimen
to de todos é passado o presente Edit al, cuja 2a. via fi 
cará afixada no lugar de cost ume. Dado e passado nest; 
cidade, aos três dias do mês de março do ano de hum mil 
novecentos e oitenta e dois. Eu , Ha~oel Januário da Si! 
va , Escrivão. s ubscrevi . 

OSWALDO DE SOUSA E SILVA 
- J uiz de Direito -

EDITAL DE CITAÇÃO, Cml O PRAZO DE 15 DIAS , 
FORHA ABAIXO: 

NA 

O Doutor OSWALDO DE SOUSA E SILVA , ~~~-~.Juiz de Di 
reito da I ª Ci r c unscrição J udiciári a da Comarca de ~laca
pá , Territ Ório Federal do Amapá , na for ma da Lei , etc . .. 

Faz saber a todos os que o present e Edital com pr2. 
zo de 15 dias virem, ou del e t i verem conhe cimento , que 
neste Juizo corre seus tri~smites um processo em que e 
ilcusado : \VALTER HORAIS DA SILVA , brasileiro , natural de 
Santarém. fil ho de Raimundo Alves da Silva e Alexandrina 
Horaes da Silva como incurso no artQ 157 do CÓdigo Penal 
13rasileiro. 

E, como tenha o Ofici<~l de Jus t iça deste J uizo ce~ 
tifica do não o haver encontrado nesta Comarca, não s endo 
poss:Í.vel cit á - lo pesso almente , cita-o pe l o presente a 
cor•par ecer neste Juizo . no edif:Í.cià do forum desta Coma~ 
ca , sitc à Avenida Amazdnas, nQ 26, esquina com a 1Rua 
Cel . Cor i olano J ucá, nesta cidade, no di a 26 de abril ,às 
10:00 ho r as, a fim de ser interrogado, promover s ua def~ 
sa e ser notificado dos ulteri or es termos do pr ocesso , a 
que dcveri c omparecer , sob pen a de r evelia. Para conhec! 
men t o de todos é passado o presente Edi tal, cuja 2a. via 
f~cari afixada no lugar de costume . Dado e passado nesta 
cidade, aos três dias do mês de março do ano de hum mil 
novece n t os e oi tenta e dois . Eu, Hanoel Janui r io da Sil
va, Escrivio, s ubscrevi . 

OSivALDO DE SOUSA E SILVA 
- J uiz rte Direito -

EDITAL DE CITAÇÃO , COH 0 PRAZO DE 15 DIAS, 
FORMA ABAIXO: 

NA 

O Doutor DORIVA L BARBOZA 1 ~~1. J uiz de Direito da 1 ª 
Circunscri ção Judiciiria de Hac a pi , Capital do T. Fede
ra l do Amapi. na forma da Lei, etc ... 

Faz saber a todos os que o presente Edita l com pr~ 

zo de 15 dias virem. ou dele ti ve r em conhecimento, que 
nes~e Juizo corre seus t rinsmites um processo em que sao 
acusadol: PEDRO SALVADOR GADELHA ~IORAES e ARLINDO ~IARREI
ROS SILVA, comb incurso no artQ 1 55, § 4º, itens I e IV , 
do C. P . , o pri meiro denunciado e art,Q J 55, § 4 Q i tens I 
e IV' combinado com o artº 25 I todos do CÓdigo Penal, o 
segundo denunciado. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juizo cer
t ificado não o haver encontrado ne sta Comarca , nio sendo 
posslvel citi-lo pessoalmen t e , c i ta-o pe l o pr esente a 
comparecer neste Juizo , no edi f :Í.cio do forum desta Coma~ 
ca , sito à Avenida Amazónas, nº 26, esquina com ~ a Rua 
Cel. Cori olano Jucá, nesta cidade, no dia 29 de abril , 
às 8 :30 hor as, a fim de ser int errogado, promover sua de 
fesa e ser notificado dos ulteriores te rmos do pcocesso~ 
a que deveri comparecer , sob pena de revel ia . Para conhe 
cimento de todos é passado o presente Edital, cuja 2a. 
via fic<~rá afixada no lugar de costume. Dado e passado 
nesta cidade , aos oito dias do mês de março do ano de 
hum mil novecentos e oiten ta e dois . Eu , Ha noel Januário 
da Si lva. Escrivio. subscrev i . 

DORIVAL BARBOSA 
- Juiz de Dire i to -

ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO PA RÁ 

TERHOS ADI TIVO AO CONVI::NIO ASSINADO EN TRE A ESCOLA 
TÉCNICA FEDERAL DO PARÁ, E 0 GOVERNO DO TERRITÓRIO FED E
RAL DO MIAPÁ. 

Pelo presente t ermo aditivo ao Convên io celebrado 
entre a Escola Técnica Fe deral do Pará aqui representada 
pelo seu Dire tor Professor ANTONI O CARLOS LEITE DE HEN -
DONÇA , e o Governo do TerritÓrio federa l do Amapá , repre 
tado pelo seu titular , Governador Comandante ANNIBAL 13Ai 
CELLOS, e pelo qua l a primeira coloca à disposiç ão do s~ 
gundo vagas nos cursos profissional izantes que mantém , 
fica prorrogado por mais 2 (dois) anos, contados a par 
ti r de 20 de março elo ano corrente, manti das to das ;; 
c l iusulas constantes no convênio origin al . 

13e l ém , 19 de março de 1 982 . 

PROF . ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA 
Di retor da E. T. F. PA . 

C0~1TE. ANNIBAL BARCELLOS 
Governador do T .F .AP. 

TEST E~IUNiiAS: 

Ilegiveis 

ISAPEIXE NORTE S .A. 

CGCHF NQ 04. 660 . 726/0001 - 01 

~IACAPÁ-AP 

A V I S O 

Avisamos aos Senhores Acionistas des ta Soci e dadE' 
que s e encont r am à sua disposição, em nossa sede social, 
si to no Km 20 da margem di r eita da Rodovia Hacapá)Maz a -
gão, no Dis t r ito I ndustrial de Hacapá- AP, os do cumentos, 
a que se refere o Art. 133 da Lei nQ 6 .404, de 15 de de
zembro de 1976, relativos ao exercicio social e ncerr ado 
em 31 de dezembro de 1 981 . 

Macapá, 19 de março de 1 982 . 

A AD~IINISTRAÇÃO 
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mNISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CU LTURA 

SECRETARI A DE ENSINO DE 1º e 2º GRAUS 

CENTRO NACI OKAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

TERJ'IO ADITIVO N!l 02 AO CONVE!\10 N!l 019/81 

Segundo Termo Aditivo ao Convênio n!l 019/81 · que, 
c n t1·e si, celebram o Centro Nacional de Educaç~o Esp~ 
cial, Órg~o do Minist~rio da Educaç~o e Cultura e a Se 
creLoria de Educaçio e Cul t ura do Territ~rio Federal do 
Amapá . 

Aos t 1·inta dias do mês de dezembro do ano de mil 
novecentos e oitenta e um, o Centro Nacional de Educaç~o 
Especial, Órg~o do Hini st~rio da Educoç~o c Cultura, ne~ 
te ato r epresen tado pela sua D.iretor a-Gcro1, Dr~. IIE LENA 
BANDE IRA DE FIGUEIREDO, c a Secretaria de Educaç~o c Cu1 
tur·a do Terr·it~rio Fede1·al do Amapá, neste ato r epresen::: 
tada pelo seu Governador , AKXII3AL BARCELLOS, resol vem ce 
lebrar o presen te Termo Adit .ivo ao Convênio nQ 01 9/81 -
firmado a 10 de junho de 1981 , val or de Cr$ 3.076.000,00 
(tres milh~es e setenta e seis mil cruzeiros ) , com a 
final i dade de a l terar a Cláusula oi tavo que passa o ter 
a seguinte redaç~o. 

CLÁUSULA OITAVA - O presente Co nvênio te r á v1gcncio 
a par•Lir da data da sua assinatura até 30 de junho de 
1982 . Toda e qual que r alteraç~o que possa a vir ser fei
ta, somente Lerá vaJ.idaclc ap~s a assinatur a do Cor J'cspo~ 
dente Termo Adit ivo. 

E, por estarem acordes, depois de lido e achado co~ 
forme, na presença das ~es temunhas abaixo, firm am est e 
Te Pmo Aditivo, em 6 (seis ) vias de igual teor e forma, 
para os de vidos efeitos. 

HELENA BANDEIRA DE FIGUE IREDO 
Dire t ora- Ge r al /CENSP 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador do Territ~rio 

TES'I' HIUNIIAS : 
H~Jio Duque Estrada Vie.ira e Jos~ Jcronymo T. Ferrei r a 

EXTRATO 00 TERNO ADI1'IVO N!l 02 AO CONVENJO N!l 19/81 

Extrato do segundo Termo Adi Li vo ao Convênio n!l 
01 9/81, firmado entre o Centpo Nacionnl de Educação Esp~ 
ci al do Minist~Pio da Educaç~o c a Secretar i a de Educa -
ç~o e Cultupa do 'l'e J' l'it~rio Federal do Am apá. Data ela As 
s i natupa : 30 ele dezembro de 1981 . Fi nalida de: Alterai" a 
data do t~•~i no ela vi gência do Convênio 019/81, paPa 30 
de junho de 1 9S::. Assinam: Sebasti ii.o Ruy Barbosa, pela Di 
reLora-CePal elo CNESP e Annibal Barcellos, Governado!' 
TerPit~Pio Federal do Amapá. Testemunhas: Hélio Duque 
t Pada Vieira e Jos~ JePonymo Tourinho FcPreira. 

do 
Es 

PROCURADOR IA GERAL 

TEIUIO ADITIVO 

TER~IO ADITIVO AO CO:-ITRATO NQ OJ 9/80-P ROG. CELEDRADO 
ENTRE O GOVER~O DO TERRITÓR I O FEDERAL DO AMAPÃ E A FTRMA 
TELGF.IU0

1 
!'ARA REA.JUSTMIENTO DO CONTRATO DE ~IANUTENÇÃO 

DOS APAREI !lOS DE AR-CONDIC"): ONA DOS DO I'AL.kiO DO SETENTRI 
ÃO E RESIDENCIA GOVERNAMENTAL. 

Aos de~essc.is ( 1 6) dias do mês de março do ano de 
hum mi I novecentos c oi tent a c dois ( 1982). o Governo elo 
TcPritbrio Federal do Amap~, neste aLo PepPescntado pop 
seu Governador, Senhor ANII'JfiA L BARCELLOS, arjj an L e dcnomi 
nado CO~TRATANTE e a f irma TEIEFRIO, neste ato r cpresen::: 
Lada !)or seu proprictáPiO, SenhOI' GÉRSON DOS SANTOS LQ 
PES. <:!di ante denominado s i mpl esmente COt\TRA'l.'J\DA, flr·mam 
o prcsmttc Te rmo Adi Livo mediiln tc as c láusulas e condi -
çof!S scç-uinLcs : 

CLAUSULA 'PRHIEIRA : Pelo pl'Cs entc TePmo Aditi vo, e 
de acordo com a CláusuJ á Nona - Vi gência elo ContraLo n2 

Ql 9/AO-PROG, Fica o mesmo prorrogado por mais um (Ol)ano 
contado de Ol ele janeiro a 31 de dezembro .de 1982. 

CLÁUSULA SEGUNDA : Pe l n exccuçii.o elos serviços prcvis 
tos em cl áusu la pr6pria ~o ConLrilto primi tivo ( Cláusul~ 

Segunda ) , dur·an te o novo. per iodo contratual o CONTRATAN
TE pagará a COJ\TRATADAa importânci a ·de r.rS:917.784,00 (n~ 
vecenLos c dezessete mi l e s etecentos e oitenta e quatr o 
cruze i r os ) p.~ga em parcelas iguais e sucessivils de Cr$ -
76.48 2 ,00 (scLentn c seis mil , quatr ocentos e oi tenta e 
doi s cruzeir os) ao final ele cada mês , COPrendo as despe
sas à con ta do Fundo de Part i cipação elos Estados , DistP~ 
to Fe de r a l e TcPritbrios , Programa 0307021 2 .499 , El emen
t o ele Despes a 3 .] . 3. 2. 00, confol''rne Nota de Empenho n !l 
588, emitida em 16 de feve r e iro de 1982. 

CLÁUSULA TERC EI RA: P~rmanecem i nalteradas as demais 
c l áus ul as do Contrato pr inc.ipal . 

E, por estarem justos e contratados, assinad o P~'~ 

sente Te rmo Aditivo em cinco (OS) vias de i gual teor e 
forma. na presença de duas (02 ) testemunhas. 

Macapá , 16 ele março de 1982. 

ANNI BA L BARCELLOS 
- Contr·at.ante -

GÉRSON DOS SANTOS LOP ES 
- Con lr atada -

TESTE~lUNIIAS: 

Bct·nardino ~tendes dos Santos 
MaPia D ~Plene ioclho 

REFRIGERANTES DO AHAPÁ S/ A - REMIA 
c.c.c. (HF) 05 . 878 . 44 2/000l-59 

ASSEMBLéiA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
C O N V O C A Ç Ã O 

1. Pel o pPesente ficam convocados t odos os Acionis
tas de RE MIA - Refrigerantes do Amapá S/A. , a se reuni 
rem em Assembl~ia Geral Ordinária e Extraor diná r ia no 
pr~ximo dia 1 5 de abl'i l de 1 982 nos ho r á'rios abai xo men
cionados , na sede ela Empresa a Rodovia Macap~-Mazagio 
KM-20 - Distrito Industrial de Macapá, TerPit~rio Fede -
r al do Amru>~, para tratarem dos seguintes assuntos: 

A) - ASSE~IBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 

Al ) - Horário 15 horas 

A2) - Ass untos 
A21 ) - Apreciação das Demonstraç~es Financeira s de 

1981 e s ua Pespectiva aprovaçã~; 
A22 ) - ApPovaç~o da Correç~6 Monet~ria do Capital 

real i zado e sua respecti va Capitalização. 

B) - ASSEMBLêiA GERAL EXTRAORDI NÁRIA : 

Bl ) - Horá'rio 20 ho r as 
13 2) - Assuntos 

B21 ) - Aumento do Capital Social, 
322 ) - O que mais ocorrei" . 

2. Ficam os Senhores Acionistas avisados que se en 
contram a sua disposição, na sede da Empresa, os Doeu -
mentos de que (;.pata o Ar tigo 1 33 ela Lei 6 .404/76 . 

Macapá ( AP ) , 25 de mar ço de 1982 

P/ ANTONib DE AN DRADE SIMÔES 
Preside nte 

BRUMASA MADEIRAS S.A. 

C. e.e . 05 . 964. 895/000l- 06 

AVISO AOS •\CIONISTAS 

Acham-se ~ disposição dós SenhoPes Acioni stas, na 
sede soci a l , na Rua Senador Filinto Mul l e r s/n2, nesta 
cidade, os docume ntos a que se refer e o a r tigo 133, da 
Lei n2 6 . 404, de 15 ele dezembro de 1976 r ela t ivos ao 
exercicio sociul findo em 3l · de dezembr~ de 1981 . 

M<:1cap~, 10 de março de 1983. 

OSVALDO LUIZ SENRA PESSO A 
Di retop 
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Habitação 

Educação 

Alimentação 
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Em 1964 o povo brasilt:i
ro escolheu um novo 
caminho. Com trabalho, 
inicia tiva c otimismo o 
Brasil está se desenvolvendo. 

Enfren tamos a nossa 
falt a de recursos e os 
momentos difíceis de uma 

. crise mundial de energia. 
Onde só havia a natureza 

estamos criando emprego, 
produção, melhor condição 
de vida para todos. 

Os benefícios sociais c 
econômicos destes 18 anos 
são mui10s . Na habitação , n~ 
educação, na alimentação, 
na energia, nos transportes , 
nas comun icações, na saúde, 
na previdência social, nas 
relações com out ra's 1:ações. 

Estamos cnt r e as I O maio
res economias mund iais. 

Uma conquista do povo e 
do Governo. 

Brasil, 18 anos de desenvolvimento 
pela família brasileiras 


	

