
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

DIÁRIO O IC L 
Decreto nQ 1 de 24 de julho de 1964 

Macapá, 07 de abril de 1982 - 4'-Feira 

, 
Governador do Territ61·io 
Cmte. Annibal Barcellos 

Chefe de Gabinete do Governador 
Hélio Guarany de Souza Pennafort 

SECRETAR lADO 
Secretário de Administração 

Dr. Augusto M(,nte de Almelda 

Secretário de Finanças 
Rubens Antonio Albuquerque 

Secretário de Planejamento e Coordenação 
Dr. Ant€fo Duarte Dias Pires Lopes 

Secretário de Promoção Social 
Drt Maria da Glória Oliveira Amorim 

Secretário de Obras e Serviços Públicos 
Dr. Séfgio Benedito Moura de Arruda 

MINIST~RIO DO I KTERIOR 

TcrritÓI'io Fede r a ] do Ama pá 

DECRETO (P) NQ 0727 d e 31 de março d e 1982 

O Governador do Te rriL~rLo Fe dera l do Amapá, usan
do das atribuiç~es que lhe s~o conferidas pe lo a rtigo ' 
18 , item II, do Decreto-Lei nQ 411, de OS de janeiro de 
1969 , e tendo e m vista o que consta do Dec r e to nº 85 . 347 
de 11 de novembro d e 1980, 

RESO LVE: 

Ar·t. lQ - Designar, a LiLulo precá r·io, a pa rtir d e 
lQ de abril do corrente ano, OLIVA R CORREA CARDOSO, oc~ 

pantc do cargo de Agente Administrativo , CÓdigo SA - 701. 
B, Classe 11 13 " , Refe r ê ncia 22, d o Quadro d e Pessoal Per 
mancnte do Gove rno deste Te rritÓr i o, lotado no GabineL• 
do Govcrnador-CABI , para exerce r a funçio de Assisten t& 
CÓdigo DAI-202 . 3 da Divisio de Apoio Administrativo/ 1 

GABI. 

Art . 2Q - Revoga m-se as disposiçÕes e m contr ário . 

Pal.:Ício do Setentriio, e m Macap.:Í, 31 de ma r ço de 
1 982, 93º da Rep~blica e 392 da Criaç~o do T~rritÓrJ o 
Feder a l do Amap.:Í. 

ANK113AL 13ARCEL!.OS 
Gove rnad o r 

MINISTtRlO DO IN TERIOR 

Ter• ritÓrio Federal do Amapá 

DECRbTO ( I' ) N2 0728 dt: 31 d" mar·<,; o de J 982 

O Governndor do TerritÓrio Feder~ ! do Ama pá, us~n
do das atr·ibuiçÕes que l he s~o conf e ri das pelo a r Ligo · 
18, item II, do Decreto-Lei nQ 41 li de 0 8 de janeir o de 
J 969, c tendo em vista· o que consta do Processo n Q 
1/03221/81-SOSP , 

Secretário de Educação e Cultura 
Prof• Annie Vianna da Costa 

Secretário de Agricultura 
Dr. Genésio Cardoso do Nascimento 

Secretário de Segurança Pública 
Dr. José de ArlmatMa Vernet Cavalcanti 

Secretário de Saúde 
Dr. José Cabral de Castro 

RESO LVE: 

Art. ~Q - Retificar o Decreto (P) nQ 8 211, de 22 
de janeiro de 1982, publicado no Di~rio Ofi cial do Ter
rit6rio nQ 3616, do dia 28 do mésmo mês e a n o, que pas
sa a vigorar com a seguinte redaç~o . 

_ Conceder aposen tadori~, de acordo com os artigo s 
176 i tem II c 178 {t,em I, alÍnea "a " , da Lei nQ 1711, 
de ; 8 de outubr o d~ 1952, com a nova redaç~o dada pela' 
Lei nQ 6.481, de 05 de dezemb ro de 1977, a CLOVIS DE J~ 
SUS FREIRE, mat r icula 2.260 . 247, n o ca r go de Artific e 1 

de C~ ··pintaria e Harcenaria, CÓ_d:i.,go t\RT-1004. B , Classe 
"13", Referên cia NM-13, do Quadro de Pessoa l - Parte - 1 

Perm~ncnl.e - do Governo deste TerritÓrio, devendo perc~ 
bcr prove ntos correspondente a referênci~ NM-17, da 
Cl asse "C", de conformidade com o a rtigo 1 84 , item I, ' 
da citada Lei n Cuner o 1711/52 . 

Pal.:Í cio do Setentri~q, em Ma capa; 31 d e ~arço de 
1982, 93g da Rep~blica e 392 da Criaçio do TerritÓrio 

Federal do Amap~. 

ANNTI3A L BARCELLOS 
Gover·nador 

MI NISTÉRIO DO INTERIOR 

TerritÓrio Federal do Amap~ 

DECRETO ( P ) N2 07 29 de j1 de ma r ço de 1 982 

O Govern ador do Territ~rio Federal do Amap~, usan 
d o Das a tribuiçÕes que lhe s~o confe ridas pe.!,o arti g o 
1 8, item II, ,do _Decreto-Lei n2 411, de 0 8 de janeiro de 
1969, e tendo em vista o qu~consta do Décreto nQR5 . 34Z 
d e 11 de novembro de 19 80, 

RESOLV E: 

Ar·t. lQ - _Desig nar, a titulo precário, a contar de 
j a ncii· o do corrente an o , DIUIA ~IARIA DA COSTA SEABRA, o 
cup~nte do cargo d e Agente de Policia, CÓdigo PC - 405 . A-; 
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Classe "A", Referência 1 9, do Quadro de Pessoal Perma- 1 

nente do Governo deste TerritÓrio, lota da na Secr etaria 
de Segur ança P~blica, pa r a exercer a função de Che fe da 
Seção de Registro de Veiculas, CÓdigo DAI-20~. 3, do De
partamento de Trânsito- SEGUP. 

Art . 2º - Revogam-se as disposiçÕes em contrário. 

Palácio du Se t entriã o , em ~laca pá, 31 de ma r ço de 
1982, 93 º da Rep~blica e 39º da Criação do TerritÓrio 
Federal do An1a pa~ 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) N2 0730 de 31 de março de 1982 . 

O Governa dor do TerritÓri o Federal do Amapá, usan
do das atribuiçÕes que l he são conferidas pelo artigo ' 
18, item II , do Decreto-Lei n Q 411, de 08 de janei ro de 
1969' 

RESOLVE: 

Art . 1 2 - Designar GENEZIO CARDOSO DO NASCI MENTO, 1 

Secretário de Agricult ura do Governo de ste Terr i t Ór io, ' 
para via jar de Macapá , sede de s uas at i vidades , at~ Pa
ragominas Esta do do Pará, a f i m de manter contatos com' 
os pecuar i stas daquela região, objetivando negoci a r ani 
mais de Tração para o TerritÓrio do Ama pa , no periodo I 
de 30 de março à 01 de abril do c orrente ano. 

Art . 22 - Revogam-se as dis posiçÕes em contrário . 

Paláci o do Setentrião, em Macapá, 31 de março de 
1982, 93º da Rep~blica e 39º da Criação do Ter r itÓrio 
Federal do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove r na dor 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

TerritÓrio Fede ral do Amapá 

DECRETO (P) N2 0731 de 31 de março de 1982 

O Governador do TerritÓrio Fe der a l do Amapá , usan-

.do das atr ibuiçÕes que lhe sao conf eridas pelo a r tigo 
18, item II, do Decreto- Lei n2 411, de 08 de janeiro de 
1 969' 

RESOLVE: 

Art . 1 2 - Designar PAULO LEI TE DE MENDONÇA, par a 1 

r esponder a cumul ativamente, em substituição, pelo expe
diente da Secreta ria de Agric ultura do Governo deste 1 

TerritÓrio, durante o impedimento do respectivo titular 
no periodo de 30 de março à 01 de abril do cor rente an~ 

Art . 2º - Revogam-se asd i sposi çÕe;em contrá r i o . 

Palá cio do Setentrião, em ~laca pá , 31 de março de 
1 98 2, 93 º da Rep~blica c 39º da Criação do Ter r itÓri0 
Fe deral do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove rnador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

TerritÓrio Feder al do Ama pá 

DECRETO (P ) NQ 0733 de 31 de março de 1 982 

O Gover nador do TerritÓri o Federal do Amapa; usan 
do das atribuiçÕes que lhe são conferidas pe lo artigo 
18, item I I , do Decreto-Lei nº 411, de 08 de j a neiro de 
1 969, e tendo em vista o que consta do Decreto n 285 . 347 
de 11 de novembro de 1 980 , 

RESOLVE: 

Art. l Q- Des ignar, a contar de março do corrente ' 
ano, MARIA HE~lENGARDA ~IACIEL MONTEIRO , ocupante do car 
go de Agent e Adminis trativo, CÓdi go SA-70l . B, Classe 
"B " , Referência 22 , do Quadro Permanente do Governo des 
t e Terr i tÓrio , lota da na Secretaria de Sa~de-SESA , pa r; 
exerce r a função de Secr etári a Administrativa, CÓdigo ' 
DAI- 201 .1, da Divisão de Apoio Administrativo- DAA/SESA . 

Art. 2º - Revogam-se as disposiçÕes em contrário . 

Paláci o do Setentrião, · em ~laca pá , 31 de março de 
1 982, 93º da Rep~blica e 39º da Cria ção do Territ6rio 
Federal do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

, 
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DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 
Território Federal do Amapá 

Diretor 
Pedro Aurélio Penha Tavares 

----------~--------------------~ ~~~~~----------------------~ ORIGINAIS 
* Os textos enviados à publicação deverá ser da

tilografados e acompanhados de oficio ou me
morando. 
6 Diário Oficial do T.F. do Amapá poderá ser 
encontrado para leitura nas Representações do 
Governo do Amapá em Brasília/DF e Be
lém/ Estado do Pará. 

ATENDIMENTO 
Das 07:30 às 12:00 

Horário: 
Das 14:00 às 17:30 horas. 

PREÇOS - PUBLICAÇOES 

* Publicações - centímetro de 
coluna ..... ............ ... ..... . Cr$ 200,00 

PREÇOS- ASSINATURAS 
* Macapá .......... .. ...... .. .. . 
* Outras Cidade . ..... ...... . .. . 

Cr$ 2.532,00 
Cr$ 4.050,00 

* As assinaturas são semestrais e venclveis em 
30 de junho a 31 de dezembro. 

Preço do Exemplar . . .. ... . ..... . 
Número atrasado . . . ......... . . . 
Número atrasado em outras 
cidades ......... . .... .... .... .. . 

RECLAMAÇOES 

Cr$ 22,00 
Cr$ 45,00 

Cr$ 75,00 

* Deverão ser dirigidas por escrito ao Diretor do 
Departamento de Imprensa Oficial do T.F. do 
Amapá, até 8 dias após a publicação. 

OEPARTAMEN TO OE IMPRENSA OFICIAL * Rua Cindido Mend~ * Macap{l Terrllór lo Federal do Amep.á ..* Ielefollllll 621 -4040"' r:.&mals 176 - 177 - 118 
~ . . ~ 
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ASA URANCA - AGROPEC UARI A S . A. 

C .G .C Nº 05 . 8 77 . 675/0001-3i 

CA PITAL AUTORIZADO C~ 300 . COO.OOO,OO 

CAPITA L SUBSCRITO v$ 38 . ooo . ooo,oo 

CAPITA L INTEGRA LI ZADO Cr:Í: 38 . 000. 000, 00 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE AD~1INISTRAÇÃO, REA LI 
ZADO EH 25 DE FEVER EI RO DE 1. 982 PARA DE LIBERAR SOBRE A 
r:;mssi\o DE AÇÕES PREFERENCIAIS DENTRO DOS LHIITES DO C~ 
PITAL AUTORIZADO DA SOCIEDAD E. 

Aos vinte e cinco di as elo mês ele fevereiro elo ano 
de hum mi l novecen tos c oitenta e dois, às 10:00 horas 
na sede social sito;, Aveni da f. A.B. , nQ·,z8 5-C, Hunicl
pio de Macap~. Comarca de Macap~ - Tcrritbrio ' f ederal 
do Ama)'}~ , J'ctmiu-se o Conse l ho ele AclJninistração da ASA 
BRA J\CA - ACRC!'é:CUARIA S .A. , present-es os senhores Con
se l hciros DR. JAIRO CA~DIDO-Presidentc, brasi l e i ro , ca
sado, advogado , residen t-e e domiciliado em Santo Anclr6-
Estado ele São Paulo, à Rua Catequese, nQ 242 - 22 andar 
portador da Cédul a de Ide~tidade R.G. n2 2. 909 .69 2- SP , 
inscr"i.to no CPF sob o n2 036.265. 808 - 06 ; SR. SEBASTIÃO 
PASSARELLI - 12 Vice -Presidente, brasi l eiro, casado , em 
presário, reside nte e domiciliado em são Paulo - Estad~ 
ôe S4o PauJo , à Alameda dos Ja~nas, n2 38, portador da 
Cédula de I dentidade R.G. nQ 2. 838 . 641-SP, inscrito no 
CPF sob o n2 0 41 .834.528-72 e o DR. ANTONTO QUIROGA OR 
TEGA - 22 Vice ~Presldente, brasileiro, casado, c omerei: 
ante, res idente e domicili ado em são Bernardo do Campg
Estado de São Paulo, à Rua Felipe Berardi, n 2 47, porta 
dor da Cédu l a ele Identidade R.G . nº 3 .693 . 053/SP, ins :::: 
criLo no CP F sob o n º 070.717 .448-15 c sob a Presidôn 
el a do D~L JAIRO C,\~DIDO ac ima identif icado . Apbs dcc l.!!_ 
rar inicjaclos os trabal hos, o Presidente esc l areceu que 
a reunião tin ha por fi~a lidade deliber ar sobre a emis -
são e a colocaç~o de nç;es ~referência dentro dos l imi
tes do Capit-al Autorizado . Outrossim, informou o Pr esi
den Lc que . no tocan t e a emissão ora pretendida, este 
Conselho de Admin i stração deseja emitir, dentro dos l i 
rniLes do Capit-al Au torizado , 15 .000_.000 (quin ze milhÕes) 
açÕes P•·cfc rênciais, no va lor nominal de cr::; 1, 00 ( hum 
cru zeiro) cad a uma, r epresen t ando mencionada emiss~o o 
vol ~mc monet~rio de C~-15. 000 000,00 {qui nze milhÕes de 
cruzelr•os) . EsLa emi ssão se destina à s ubscrição pelo 
Fundo de Investimentos da Amazônia - FINA~l, AclJninistra
do pe l o Banco da Amazônia S.A. - BASA , deven do a i nte
gralizaç ão SC J' cfeLivada com recursos do citado FUNDO , 
previsLos nas dis posiçÕes do Decreto-Le i n º 1376/74 , Es 
clar eccmos- lhcs, outrossim, que a subscriç ão a S<lr efe: 
tivada po•· pal'tc do FINAM , f oi autori zada pela Superin 
tendência do Descnvol. vi ,.cn to da Amazônia SUDAN , confor
me LOncliçÕcs estabelec idas no oficio de ~Q GS 00585 
de 18 de feve r eiro de 1982, do mencionado org~o, cu.i a 

=bpia será anexada à presente. Portanto , a Subscrição ' 
dessas açÕes será efetivada sob as c ondi çÕes estabelec! 
das pela SUDAM. Finalmente, i nformamos que a posi ç ão do 
Capital da sociedade sob os ângulos de "AUTORIZADO " su 
bscr ito c "I NTEGRA LI ZADO", devido por natu r eza e c lasse 

de açÕes, antes do apor te rios recursos do FI~MI, é a 

seguin te : 

AÇÕES 

NATUREZA 

ORDINÁRIAS 

PR EFERCN -
C I AIS 

CA PITAL CAPITAL 

AUTORI ZA DO SUBSCRI TO 

100000.000,00 13000.000PO 

CA PITAL I AÇÕES 
INTEGRA LI-

i E~UTIDAS ZADO 

lJOOOOOO,OD 1 3.000.00Q.OO 

200D0000üp0 25.QOUOOQPO 25DOODOOpO 25.000000PO 

3 00000.000.00 3 s.oouooo,oo 3 8.000.000,00 3 8.000.000;:>0 

Face ao exposto, em obediência aos termos da Le i e 
elos Estatutos Sociais , os membros do Conselho de AclJni
nistração presentes, resolveram delibera r sobre a emis 
são das mencionad~s 1 5.000 .000 ( quinze mi lhÕes) açÕes, 
objeto da exposiçao dos motivos acima, fic ando desde já 
autorizada a sua subscrição, o que foi unanimemente a
provada. Em seguida o presidente i nformou que toma1·á as 
providências à efetivação da subscrição a i n·tegraliza -
ç; o das referi das açÕes, por parte dos Fundos de Inves 
timentos da Amazônia - FINAM. Pa ra tanto, propôs a sus 
pens~o da reuni~o pe l o tempo necessári o L obtenç~o das 
assinaturas do Bolet im de s ubscriçio , junto ao Banco da 
Amazônia S .A - 11ASA, entidade oper ~•dora do FINM1, assi
nou o Boletim de subscriç~o referente à emiss~o aprova
da nesta reunião. Em assim sen do disse o Pres ident e que 
considera ~umpridas as providê ncias de subscrição e in 
tegral.izaçao, pedindo aprovação dos atos pelo Conse lh-;:; 
de Administração, a que for unan imemente aprovado. Nada 
mais havendo a tra tar, o Presidente s uspende u a sessão 
pe l o t empo necessário a lavratura da presente ata , no 
livro de Atas d~ Reunião do Conselho de Administração . 
Reaberta a sessao esta ata foi lida aprovada e assinada 
pelos me mbros prese~tes do Cons~lho de Administ r ação 
Deste documento scrao tiradas copias datilografadas c 
~uten ticadas po•· todos os membr os presentes à r eunião , 
para efeito de a rquivamento . Membros presen t es do Canse 
l ho de ~clministPação: DR. J AIRO CÂNDIDO-Presidente; SR-:
SEBASTI AO PASSARELLJ. - 12 Vice-Presidente e o DR. ANTONIO 
QUIROGA ORTEGA-2 2 Vice-Presidente . Esta ata é cbpü: da 
fiel da transcrição no livro prÓprio . Na..;a pá, de 1 982 

PRESIDENTE 
DR. J i\IRO Ct\NDIDO 

JUNTA C0~1ERCIAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO M!APA 
CER1'IDÃO 

CERTIFI CO, que a primeira via deste doc umento por 
despacho do Pr esidente da JUCAP , nesta data, foi arquiv~ 
da sob o n º 1114 

Macapá, 01 de abPil de 1982 
~IARÍ LIA COSTA LD IA CAVA LCANTI 
Secretária Geral - J IJCAP 

ASA 11RA NCA -: AGROP ECUARIA S .A. 
C.G.C. N2 05 .877 . 675./0001 -37 

CAPITAL AUTORIZA DO ........ . ...... . ....... C.$ 
CA PI TA L SUBSCRITO . ..... . ........ ... ...... Cr$ 
CAPITAL SUBSCRITO NES TA DATA .. . .......... Cr~ 
CAPITAL A SUBSCREVER .......... . ... . . ... .. Cr$ 

300.000 . 000,00 
38.000 . 000,00 
15.000 . 000,00 

247 .000 .000,00 

~olet .im de Subscri.ç~o de 15. 000 . 000 ( quinze mi l hÕes) de açÕes Preferênciais no va l or nominal de Cr$l,OO( hum 
cruze~~o ) cada uma , n~ ~alar t otal de C~ 15 .000.000,00 ( qui nze milhÕes de c ruz eiros) s ubscritas pelo F~nd · 1 
InvcstLmer~tos da AmazonJ.a - FINA~l, operado pelo n·mco d·• Amazônia s \ BAS\ f 1 D ' . 

0 

te d ] ? ]? 

1974 
. . - . . ' . ' . i · - I, n.a orma (O ecreto- Le1 11 2 1 376, 

e _ 7 · -· _ • cu~ a e m1ssao dentro do ]J.mJ.Lc do Cap1 t al Autorizado , foi delibe rado em Reuni~o do Conselho d ~ 
dmJ.nJ.StP nç ao r eal1zada no dia 25 /02/1982 . e i 

SUBSCRITOR 

Fundo de Invest imentos 

DA MIA ZOKIA-FHMM 

SUBSCRITOR 
7undo de Investimentos da 
Amazôni<~ - FINAH, Opera
do ra pe lo Banco da AMAZO
NIA S.A - Bi\SA 

FLORIAJ\0 BARBOSA 

E N D E R E Ç O EXERCÍCIO Nº DE AÇÕES TOTA L SUBSCRITO ( Cr$ ) 

Av . Prcsj d c n te Var·gas, 

800 - Belém - PA 
1 . 98 2 15 . 000 . 000 "I 5 . 000 . 000, 00 

BELÉH ( PA ) 25 de março de 1982 . 

CAR LOS AUGUSTO FORTES SA~1PAIO 
Cont-ado r - CRC 3725-Pa . 

LUÍ S E. 1'. LOBÃO 
Cl •efe De pt2. Fiscais 

DIRETORIA DA E~lPRESA 

DR. ~IALTER SA LL ES COUTO - PRESIDENTE 
CPF N2 019 . 980 .308 - 06 

DR. JAIRO CÂNDIDO - VICE-PRESIDENTE 
CPF N2 036 .265 . 808 -06 

•it:; 
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CM!PANHIA DENDE DO N-1APÁ - CODEPA 

C.G.C . OS.ó79.903/0001 - 08 

EXTRA TO DA ATA DA ASSEMBLtiA GERAL EXTRA ORDINÁRIA REAL! 
ZA DA NO DIA 20 DE JAKEIRO DE 1 982 . 

Reun i dos em Assembl~ia Geral Extraordin~ria, as on 
ze horas do dia 20 de janeiro de 1982, na sede social -; 
na Avenida Santana s/n2 , Por to de Santana, nesta cidade 
de ~lacap~, Te rritÓri o Federal do Amap~, os acionistas ' 
da CONPANIIIA DENDE DO M~AI'Á - CODEPA, representando a 
t ota lidade do capita l social, deliberaram, por unanimi
dade de votos: a ) aprova r proposta da Diretoria de au
mento do capital social mediante incorporação de bens ; 
b ) nomear, COJltO peri t os, para a avaliaç;o dos bens, os • 
Srs. Paulo Oliveira Lima, Noysés Zagury e Genézi o Card~ 
so do Nascimen to, que j á haviam iniciado anteriormente ' 
e s tudos s obre o assunto; c) aprovar a interrupção dos 
Lrabalhos por quatro horas, para elaboração do laudo ; 
d) a provar o laudo e l'espectivos anexos, apresentados p~ 
los ~critos is qui nzes horas, através dos quais foram 1 

confirmados os va l ores atribuidos aos bens pelos subs
critores do aume nto de capital, totalizando CrS ... • •.... 
54 0 .200. 000,0b, assim dlstribuidos : Ind~stris e Comér - 1 

ci o de ~linél'ios S.A. - ICONI. Cr$ 275.502.000,00; Socfi~ 
co do Brasil Agro -Ind~stria, Comércio e Representaç~es' 
Ltda . , Cr$ 17 . 266 . 000,00; Ama p~ Florestal e Ce lulose S. 
A. - M1CEL, c•·S 86 .4 32 . 000,00; autorizar a emissão das 1 

novas a ç~es, a ~J~S a assi natura, pelos subscritores, do 
boletim pr Óprio, e aprovar a seguinte redação pa r a o " 

•caput" do artigo 52 do Estatuto Social, mantidos inalt~ 
rados os seus parágrafos: "Artigo 5º - O capital s ocial 
é de C~ 570.200.000,00 (quinhentos e setenta milh~es c 
du zentos mil cruzeiros ), dividido em 570 . 200 . 000 ( qui 
nhentos milhÕes c duzentas mil) aç~cs or dinárias, nomi
tivas, inconvcrsi.vcis e m ao portador, do valor nominal' 
de Cr~ 1, 00 ( hum Cl' uzeiro) cada uma" - A asscmbl~ia foi 
presidida pelo Diretor-Presi dente, Samuel Fineberg, e 
secreta r iada pelo abaixo assinado, tendo comparecido a 
mesma as acionistas I nd.:.stria e Comérci o de ~:inérios S. 
A. - ICONI , Socfinco do Brasil Agro- I nd.:.stria, Com~rcio 
e Reprcsentaç~es Ltda .. e Amapá florestal e Celul ose S. 
A. - MiCE L. A r efe r i da ata foi ar-quivaêla na Jw1ta Comer 
cü•l do TerritÓrio Federal do Amapá s ob o nº 1110, po; 
des pa cho de 9 de março de 198 2. 

ISRAEL IURC II COStoVSKY 
Secrct~rio 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
SUPERINTENDENCIA KAC I ONt\ L DO ABASTECH :ENTO 

DE LEGACIA DO AMA PÁ-DEAP 
SUNAB 

EDITAL DE LICITAÇÃO TmiADA DE PR EÇOS NQ 001/82 - DEAP 

A Comissão Permanente de Lici t ação da Delegacia Re 
gionaJ da SUNAU no Terri t6rio Federal do Amapá, i nsti 
t uida peln Porta r ia n2 26/77- SUNAB-DEAP , torna p~blico' 
a todos interessa dos que far~ r ealizar na sa l a de reun i 
~o da Oelcga c ia/DEA P, sito Avenida Raintundo Álveres da7 
Cos ta n2 1371, na cida de de Macapá, às 16:~0 ho r as do 
dia 06 de maio de 1 .982, Li~itaçâo na modalid;de de TO 
NADA DE PREÇOS, para execução dos serviços de: Limpez~ 
Conscrvaçilo c Vii;iüincia, do pr~dio onde funciona a De 
lcgacia/DEAI' . As p1•opostas serão l'ecebidas na Se ção de 1 

J\dminist•·acsão, da mencionada De legacia no hor .irio das 
S : OO as 12:00 c das 14 : 00 às 18 : 00 ho r as de s egunda a 
sext<~ feira. 

O Edital, acha-se afixado na 
c ia / DCAP . nesta c idade . 

~lacapá, 02 de abril de l. ;>82 

GUILHE!U;E FONSECA 
I' te · Comiss ão Li c i taçiio 

PROCURADORIA GERA L 
T E R N O J\ D I T I V 0 

SEGUNDO (2Q) TERNO ADITIVO AO CONTRATO N2 037/80 - PROG. 
Ao primeiro (12) dia do mês de abril do ano de hw.!) 

mil novecentos e oitenta e dois (1982), o GOVERNO DO 
TERRI TÓRIO FEDERA L DO Al-ii\PÁ, doravantc, neste inst1·umen 
to denominado s implesmente GOVERNO, representado pelo 7 
seu Governador, Senhor ANNIBAL BARCELLOS, nos termos do 
art .lS,item I II e XVII do Decre to- Lei n24ll,de 08 de j~ 
neiro de 1969, e a COMPANHIA DE DESENVOLVH!ENTO DO M-IA-

PÁ, daqui por diante denominada CODEASA, neste ato r~ 
presentada pelo seu Diretor-Presidente, Economista HA
RALDO VITOR DE AZ EVEDO SANTOS , substituta l egal da ex
tinta Fundação para o Desenvolvimento da Produção Ani
mal no T. F. A. - FUNDEPRA, resol vem, nediante as clá-u
s ulas e condiç~es seguintes , firma r o_presente TERMO A
DI TIVO ao Contrato nº 03-7 /80-PROG. 
Cl~usula Primeira: Pica prorr ogado o prazo de vigência' 
constante da Cláusula Quarta do Instrumento original, 1 

at~ 31 de março de 1983. 
Cláusula Segunda: Pe rmanecem em vigor as de ma i s cláusu
las e condiç~cs estipuladas no Contrato ora aditado, 1 

não alteradas por este i nstrumento, 

Cláusula Tercei r a: O presente TERJIIO ADITIVO. entrará em ' 
vigor na data de sua assinatura . 

E, para va l idade do que pe l as partes foi pactuado, 
f irmou- se este instrwnento em cinco (OS) vias de igual ' 
teOI' e f orma, na presença das testemunhas que tamb~m o 
subscrevem . 

Macapá-AP, l Q de abril d~ 1982 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
= Governador = 

HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS 
= Di r etor-Presidente 

TESTEMUNHAS: 
BERNARDINO MEN DES DOS SAN'l'OS 
SEBASTIÃO SANTOS FARI AS 

REGISTRO DE IMÓVEIS DA C Q~IARCA DE ~IACAPA 

EDITAL DE DES~IEHBRMIENTO 

Faço sabe1' que usando do direito que me e faculta
do pe lo artº 1 9, caput, da Lei nº 6.766/79 que disp~e 
sobre o parce~amento do sol o urbano, foi apre sentado 
po1' seu proprietário ANTONIO BARBOSA, brasileiro, casa
do, propr ietário, residente e domi cil iado nesta cidade, 
à Av. Pedro Lazarino , n2 111, portador do CIC (MP ) n º 
119.088 .902/15 e da Cateira de Identi dade n º 49.707 -Ap , 
atr~v~s de seu procurador e corretor de imÓveis que ora 
o r epresenta, para efeito de registro e arquivamento, o 
proj e to de desmembramento da área de 18 . 202,47m2 , cons
tan·te do Titulo de Dominio nº 341 , matriculado neste 
CartÓ r io de Regis tro de ImÓveis, s ob n2 675, L.2-B,fl s. 
206, em 05/08/81 , à desmembrar em q ua renta e oito ( 48 ) 
lotes, de dimens~es e l imi tes consoa nte o memorial d e§_ 
critivo depositado neste CartÓrio à disposição de te r -
ceiros interessados. 

Quem se jul gar prejudicado, deverá dentro do prazo 
de quinze (1 5 ) di as, contados da data desta publicação, 
recl amar por escrito e perante a mim, para os devidos 
fins de direito. 

,. 
~ 
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"' N .. 
:; 
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~ 
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! 
~ .. 

-l i 

Macapá, 22 de março de 1 982 . 

Bel. NI NO JESUS ARANHA NUNES 
= ()F' -i .... ; ~ 1 = 

/ 
ARE A DO QUARTEL P. MIL I TAR 

14"J .!S :S 

AV. PEDRO lAZARINO 

l i 
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REFRIGERANTES DO AMAPÁ S/A-REAMA 

C.G.C Nº 05. 878. 44 2/0001-5 9 

RELATdRIO DA DIRETORIA 

Pág. 5 

A Diretoria de Refrigerantes do Amapá SA . - RE.AMA apresenta , a seus 

acionistas, o ~eu relatório referente ao exercício de 1981. 
A empresa teve seu projeto econômico aprovado pela SUDAM, em 25.06.81 

Resolução CONDEL/SUD.AM n9 4.~36. 

Em decorr~ncia desse ato, a Diretoria da empresa iniciou o processo de 

implantação da unidade produtiva. No fim do exercício aempresa . -Ja esta 

-va com boa parte das construções civis executadas e as principais ma-

quinas do processo produtivo já compradas. 
A Diretoria espera ultimar a implantação de parte da produção, meados de 

1982,quando deseja iniciar o processo produtivo. 

A Diretoria da empresa apresenta as sua6 demonstrações f i nanceiras, s~-

ficientemente auditadas por Econtec s c economistas auditores. seus 

assessores desde a fundação. Contudo, coloca - se à disposição dos senha -

res acionistas para quaisquer esclarecimentos adicionais. 
Macapá(AP), 22 de março de 1982 

Antonio de Andrade Simões Petrônio Augusto Pinheiro 

Re ginal elo 1\l:Ves Lima 

BALANÇO .PATRIMONIAL 

Osmar Alves Pacífico 

31.12.81 

ATIVO 

Ref. Discriminação 

1 CIRCUL. ANTE 

Disponível 

BASA/Macapâ - e/movimento 

BASNBelém - e/movimento 

BRADESCO/Belém - e/movimento 

Realizável a curto prazo 

Bco.Br.asil/Belém - c/villculada 

2 PERMANENTE 

!mobilizações técnicas 

Terrenos 

Cr$ 

10.039,00 

·794. 724 '30 

1. 000.00 

1.492.597,00 

. Cr$ 

805.763,30 

100.000,00 

Imobilizações em curso 

Adiru1tamento p/aquisição de 
mãquiJ1as e equipamentos 32.942,628,00 34.435 . 225,00 

·.Cr$ 

905 .763,30 
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Diferido 

Despesas de ~lantação 

T a:xa do FINAM 
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8.220.192,.00 

727 .676,00 

Pég 6 

Resultado da cor ~ monetária 
do balanço 3.056.182 ,81 12 ;004.050,81 46.439 . 275, 8l 

3 To ta 1 ( .1+2) 

BALANÇO PATRIMONIAL 

31.12.81 

PASSIVO 

Ref. Discriminação. 

1 CIRCULANTE 

Fornecedores 

Econtec 

2 EXIGTVEL A LO.\IGJ PRAZO 

Acionistas 

Coligadas 

3 PATRTivrniO I.;!QUIOO 

Capital social realizado 

Capital subscrito 

Ações ordinâri as 

AçÕes pref. classe "B11 

.Cr$ 

50.000.000,00 

30.000.000,00 

Cr$ 

1.010.855,00 

'7 .277 :374;ll 

47 .345. 039,11 

.Cr$ 

125.000,00 

8.288.229,11 

Capital a realizar 

Ações ordinárias 

Ações pr~f. · classe "B" 

(36 .. 500. 000 '00) 
(10. 000.000;00) 33.500.000,00 

4 

Ref. 

1 

2 

3 

~eservas de capital 

Corr.n~n ~dó capital realizado 

Total (1+2+3 .) 

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 

31.12.81 

Discriminação 

RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA 

VALORES PIFÊRIDOS 

LUCRO L!QUIDO DO EXERC!CIO ( 1+2 ) 

5.431.810,00 38.931.810,00 

.47 .345.039 ,11 

Cr$ 

(3.056.182,81) 

3.056.182,81 

-o-
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ORIGENS · E APLI CAÇOES DE RECURSOS 

31.12.81 

Ref. Discriminação 

1 ORIGENS DE RECURSOS 
"l" o ~1;'7'"'lr0'(""\ ... -............ _ ...... ~"-'"- ....... do capita l soc i al 

aumento do exi gíve l a longo prazo 

2 APLICAÇOES DE RECURSOS 

aumento do imobilizado 

aumento do di ferido 

3 AlTh1ENTO DO CAPITAL CIRCULANTE 

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE 

Cr$ 

41.788.229, 11 

33.500 . 000,00 

8.288 . 229,11 

41.007.465,81 

34.140. 058,00 

6.867 . 40 7 ,81 

780. 76 3,30 
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Re f. Cont as 1981 l 980 Var iações 
___ ________ _ _____ _ _ __:_( a~) _ __ ~(b::....:!.)___ Cc=·a-õ) 

l 

2 

3 

AT IVO CIRCULANTE 

PASSIVO CI RCULANTE 

CAPITAL DE GIRO ( 1-2 ) 

905 .763, 30 

125.00 0 ,00 

780.763 , 30 

NOTAS EXPLICATIVAS 

905.763 , 30 

125.000,00 

780 . 763 ,3 C 

Todas as contas bancárias estão com seus saldos devidamen te conciliadcs. 

As imobilizações técnicas estão registradas pelos seus va l ores históri-

cos acrescidos das correções monetárias respectivas . 

O grupo di ferido agre ga o resultado da correção monetária do bal anço e 

outras, oriundas do processo de implantação do empr eendimento, ac r esci das 

das r espectivas correções monetár i as. 
O patr imônio l Íquido está r epresentado por açoe s ordinári as , pre f~renci -

ai s e o resul t ado da correç ão monet ár i a QO c api ta l. As ações ordi ná rias 

pe r tencem ao grupo empr esaria l, composto d-2 pessoas jur ídic as e fís i cas· 

dom iciliadas e res i dentes no p ais . As ações prefe r encia is pertencem ao 

Fundo de Inv est i ment o da Amazônia - FINAM . 

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Os membros do Conselho de Administração de Re f ri gerantes do Amapá SA. -

REAMA, examinaram os ato~ de gestão da Diretoria da empresa, reconhecend~ 

os como probus e ·dentro da programação econômi ca do empreendimento . 
·--.........._ 
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Em decorrência, · são de opinião que aqueles atos devem ser aprovados, sem 

reservas, p.ela assembléia geral dos acionistas, devidamente convocada . 

para esse f.im. 

Ma capá (AP) , 2 2 'de março de 198 2 

Antonio de Andrade Sim5es Otávio Augusto P~relra Lobo 

Walderez de Paul& -Sim6es 

PARECER VOS AUDITORES 
Ao~ ~ e.nhohe.~ ac~on~~t~ de.: 
'Pq_ 61z.~ge.hante...s do Amapá SA. - R E A M A 
E xam~namolJ o balanço path~mo ni.al~ ane..xo, da e..mphU. a Re.61tkg.ür.an:te:4 do .Amapá 

SA. - REAMA, levantado em 31 de. de.ze.mblz.o de. . 19 81, a 1z.e.~pe.ct~v d. de.m~nlJthE:_ 

ção do lz.e.~ultado e.conôm~co do e.xe.1z.clc~o e oh~genlJ e. apli.caç.õe.~ de. 1z.e.cuh 

lJO~, c olz.he.lJpond e.nt~ ao e.xe.hclci.o 6~ndo naquela data. 

No~ ~o e.xame. 6oi. e.6e.tuado de. acohdo com a~ nohm~ de. auditohi.a ge.halme.nte. 

ace.~t~ e., conhe.que.nte.me.nt e. , ~nclu~u ah p~tovah noh lz.e.g~.6tlz.o.6 c:ontã:be.~.6 e. 

outho~ pll.ocedi.me.nto6 de. aud~tolz.i~que julg~mo6 nec~sahlo$ na~ cilz.c un~l~n 

c~alJ • 

O de.mon~that~vo de. ~z.e.~ultado ap11.e.~~nta ~ome.nte. o e.6e.~to in6lac~on~h~o do 

ba.f.anç.o e a~ demo n~.:thaç.Õ e.lJ 6~nanc e.i.hah nã.o aphe.Se.ntam a.h .. mutaç.Õ U do 

path~mônlo lZqu~do pelo óato de. que. a e.mphe.~a ~:tã: em óa~e. de. ~mplanta.ç.ão, 

e. ~e.lz. e.ht.e. o ph~me.i.ho e.xe.lz.clclo de. ~ua~ at~v~dade..b 
Em no~ h a o pi ni.ão , a.6 de. mo n.6 thaç.Õ e.~ 6ln a.n ce.i.lz.ah aci.m a 1z.e. 6 e.Jtlda.6 , he.pll. Cl.h e.n.~; 

tam , adequadamente. a polJi.ç.ão patlz.lmoni.al e. 6lnance.i.ha de. Re.6nlge.nante.~ 

do Amapá SA. - REAMA~ e.m 31 de. de.ze.mbno de. 1 9.81 e. o ne..6ultado e.conômlcqc.E_ 
. .., 

~lz.ehpondente ao e.xe.ncZci.o 6~ndo naquela data, de. acondo com o~pn~nc~p~o• 

~e contabi.li.dide. ge.~z.atme.nte. ace.i.to.6. 

Macapá(APl, 22 de. manç.o de. 1982 

Econte..c lJ c 

e.conomi.óta..b aud~ton. e..t> 

João Antonio MP!Jtulz.a Ba..6tolJ 

e.conom~.6A:·ft e.. au~.U.on 

CORECON. i/043~ CRC{)A 1120 

. _)~Pe..~tJa ~.;v...e. )€.__ ~.é':t.e.-c:..C>u...J7 k fc:.~ 
Mahle.ne. Nazahe.th B~tte.ncouht de. L~ma 

e.conom~~ta e contadoha 

Fe.hn~ndo Co~ta L e.it~ 

e.conom~~ta e contado . 
CORECON .9.}044- CRC (PA) 3174 CORECON 9./429.- CRC(PAl 3372 
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TELEAMAPÁ -TELECOMUNICAÇÕES DO AMAPÁ S .A 
C. G.C. 05965421/ 0001-70 

RelatÓrio da Diretoria - 198 1 

Senhores Acionistas: 
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Com a finalidade de atender as disposiçÕes legais e estatutárias, a 

Diretoria da Telecomunicações do Amapá S/ A - TELEAMAPÁ, sut:mete à apreciação dos 

Senhores Acior.i sta s , o RelatÓrio da Administraç~o e DenonstraçÕes Financeiras do 

exercício de 1981, ben como os pareceres do Conselho Fiscal e Auditores Indepe_!2 

dentes. 

A TaEAMAPÁ, desde a incorporação da antiga Companhia Arriapaense de 

T-elefones - CAT, an 02.12. 73, caminha 11PARI PASSU" com o desenvolvimento do Ter 

ritÓrio, apresentando Índices de crescimento compatíveis com este desenvolvimen 

to, apesar das elevadas taxas de inflação pelas quais atravessou o paÍs no fi 

nal da década de 1970 e inÍ~io de 1980 en decorrência da instabilidade da econo 

mia mundial, principalmente devido à crise do PetrÓleo. 

Através dos anos e a cada ano que passa, a 8npresa se vê voltada ao 

melhor aperf eiçoamento e qualificação de s eu pessoal técnico e dos recursos hu 

manos ·em geral, fund a11 ent almente por ser esta, uma medida irdispen~vel para su~ 

tentar o desempenho, tanto na área Técnico-Operacional como na Administrativa 

-Financeira, apoiado pelos investimentos que vem sendo realizados,com a introdu 

ção de novas tecnologias e modernização dos sistemas existentes. 

O reflexo de tais medidas, pode ser notado com a melhoria de qual_i 

dade dos serviços oferecidos e pelos novos serviços prestados à comunidade. 

EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS 

No intuito de dotar o TerritÓrio de um eficiente SistEma de Teleco 

municações, a TaEAMAPÁ já at endeu todas a s Sedes Municipais existentes en ,sua 

área de atuação e continua interiorizando seus serviços de forma a contenplar as 

demais aglomerações urbanas em formação. No cumprimento de seus programas, a ~ 

presa investiu no exerCÍcio findo em 31.12. 81 a importância de CR$ 139. 796. 

747 1 00 (CENTO E TRINTA E NOVE MILHOES, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, SETECE~ 

TOS E QUARENTA E SETE CRUZEIROS). Os investimentos do presente exercÍcio supla!:!_ 

taram os realizados no ano anterior em aproximadamente l84ojo. 

Na capital do TerritÓrio iniciou-se a construção de um pré:iio com 

2. 300 rn2 que atenderá no térrEO as necessidades irdustriais, serdo o primeiro 

andar aproveitado para a Administração. Foram contratados 8.160 t~inais Cross 
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bar de fabricação Ericsson do Brasil, dos quais 4. 000 serão ativados em 1983. 

Os materiais de ampliação da Rede Externa para ate'nder os novos terminais tam 

bén for-am encomendados com a expectativa de antecipar a instalação de novos ter 

minais de assinantes. 

Na localidade de Santana, foram feitas modificações no equipamento 

de comutação resultando na mudança de 4 para 7 dÍgitos. Santana teve suas lig~ 

çÕes interurbanas automatizadas a partir de l3. CB. 81. 

No periodo, foram ativados os Postos de Serviços das localidades C.:e 

Be:iradinho e Clevelândia do Norte. 

Na localidade de Oiapoque foi implantada uma estação terrena dentro 

do planejamento da EMBRATa, ativardo-se inicialmente 5 (cinco) circuitos em 

substituiÇão ao enlace de HF- SSB, então em op8r-ação. 

Teve inÍcio em Macapá- e Santana o Estudo de Demanda TelefÔnica gl.9_ 

bal , como medida para o direcionamento futUr-o do planejamento da Empresa. 

OPERA ÇÃO 

Nas atividades de operação, a Empresa apresentou no ano de 1981, os 

resultados que se seguem: 

- Quanto a utilização da sua planta instalada. 

TERMINAIS TaEFÚNICOS INSTALA00'5 

1977 1978 1979 1980 1981 

CAPITAL 3. 000 3. 620 3. 620 4 . 120 4.120 

INTERIOR 600 850 850 850 1.100 

TOTAL •• ~ . • •. 3,600 4,470 4.470 4.970 5.220 

TERMINAIS TELEFllNICOS EM SERVIÇID 

1977 1978 1979 1980 1981 

CAPITAL 2', 551 2, 715 2.924 3. 604 3. 827 

INTERIOR 261 359 500 621 725 

TOTAl • •••.• 2. 812 3. 074 3.424 4 . Ç25 4. 552 
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..... 
T ERMINAIS TELEFONICOS 

INSTA LADOS c:::=:J 
EM SERVIÇO ~ 

6000_1-------t---------i-----+-------+-------1 

- Quanto ao Ser'viço Local. 

CHAI'v1ADAS 00 SERVIÇO . LOCAL 

1977 1978 1979 1980 1981 

FRANQUIA 1.671. 821 l. 923.689 2.210. 707 2.448.440 3.310.082 

'13ERVIÇO MEDI DO 1. 7':B. 000 . 2,038,271 2.107. 676 2.642.325 4 , 067.787 

TOTAL • •• • • • • 3 , 430.821 3.96l.9fD 4.318.383 5.090.765 7.377.8E9 

SERVIÇO LOCAL 

gooo. o o o 1-------+------+-------1----.,----+------1 

6000.0 00 

4 0 o o.ooo 
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- Quanto ao Serviço Interurbano. 

CHAMADAS INTERURBANAS COMPLETADAS 

A N O CHAMADAS CHAMAO AS TOTAL DE 
MANUAIS AUTOMATICAS CHAMADAS 

1977 183.919 - 183.919 

1978 224. 152 - 224 .152 

1979 370. 641 - 370. fA.1 

1900 343.851 216.204 560.055 

1981 322.9Z7 332;228 655.155 

-Crescimento em relação a 1977. 

~ 

LIGAÇOES INTERURBANAS COMPLETADAS 
700. 000 

000.000 

~60.055 

300.000 

400. 000 
370.641 

300.000 

Z24 t52 216 .204 r--

I 
~ 

200.000 

100.000 -

o 
1977 1978 1979 f9 ao · 

CRESCIMENTO 0/o 

li ANUAIS 

AUTONA'TimS 

-
22 

102 

205 

256 

655 155 

-

32 228 

I 

-

I 
I~ 

I 
1981 

A comercialização prevista para o ano, foi realizada em 74ojo, face as 

limitações de facilidades de Rede Externa. 

ADMINISTRAÇÃO 

AECLRSJS HUMANOS 

Em 1981 a PolÍtica de Recursos Hunanos foi consistente com o ano an 

ter-ior-, ou seja, a Empresa estabilizou o Quadro de Pessoal procurando cada vez 

Pég. 12 
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mais, melhor qualificar seus snpregados, principalmente o pessoal de nÍvel artí 

fice, e por outro lado desenvolver melhorias no desenpenho da Planta instalrJda r~ 

dundando aumen t o da produção de serviços. Procurando no firme propÓsi to de a ca 

da ano, integrar cada vez mais o relacionamento entre Escola/Empresa/ Governo, 

a TELEAMAPÁ proporcionou estágios a 05 (cinco) técnicos na área Operacional e 12 

(doz~) na área Administra~ivo-Financeira, ·totalizando 17 estágios. 

Foran beneficiados no perÍodo com progressÕes, mtre promoções, re 

classificaçÕes, acessos e enquadrammtos, 42,9J/a dos empregados. Oa ord en de CR$ 

2,5 milhÕes, foi destinado à Fundação TELEBRAS d e Seguridade Social- SISTEL, vi 

sando o amparo assistencial de seus snpregados e respectivos dependentes. 

TREINAMENTO 

Do total do pessoal, 57,9~ foram beneficiados com treinamentos no P~ 

rÍodo, tmdo sido ministrados 3.599 horas de cursos por várias entidades dentre 

a s quais, a TELEBRÁS através do seu C81tro Nacional e Regional de Treinamento, a 

TELEPARÁ, SENAI e SENAC, alÉm dos treinamentos proporcionados na prÓpria Empresa. 

MATERIAIS 

Procurando cada vez mais a integração de sua área de material ao Sis 

tema de Gerência de Materiais implantado pela TELEBRÁS, a TELEAMAPÁ, ainda no 

19 ssnestre de 1981, implantou e se integrou ao Sistema Nacional do Banco de Da 

dos da GIC- Gerência de Itens ConHecidos, aperfeiçoar-do os procedimef)tos e con 

troles na área de estoque de material, dando inÍcio ao levantamento decorrente 

do qual serão estabelecidos os limites máximos e mÍni.lmJos para todos os i tens de 

estoque. 

A Empresa durante o perÍodo foi ssnpre ao encontro de medidas gere.!:~. 

ciais, visando a racionalização de seu estoque, t endo apresentado uma pequena 

variação de 504 itens em dezenbro/80 para 541 itens 13!1J1 dezenbro/81, atingindo 

uma rotação de 86 dias no exercício. 

Através do acordo CACEX/COMAT- 9A- 8l/112JL2 firmado pela CACEX ~ :.d .. n 

dicatos de classe em 15,04.81 a Empresa a partir dessa data passou a gozar dos 

benefícios fiscais e de isenção de ICM/IPI por um periodo de 4 anos, sobre a com 

pra de máquinas e equipamentos cobertas pelo acordo, en um mo~tante aproximado 

US$ 6 milhÕes fundamentado no a_ 1335/74 e ResoluçÕes Complementares . 

Com este acordo a Empresa auferiu em 1981, benefÍcios fiscais da or 

dem de CR$ 1, 3 milhÕes sobre compras já efetivadas e CR$ 73,7 milhÕes sobre o va 

lar histórico de compras contratadas no exercÍcio, 

Integrada ao esquema da polÍtica de economia de combustÍvel estabe 

lecida pelo Governo Federal, a Empresa no segundo semestre adquiriu um veículo 
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GURGEL, modelo ITAIPIJ E- 400 de Tração Elétrica, tendo sido a quarta Empresa do 

Brasil a adquirir o referido veículo, e a 1~ do Norte/Nordeste. 
RESLl TACOS ECml.l MICoS FINANCEIROS 

Os resultados obtidos, conforme evidenciado nas DemonstraçÕes Finan 

ceiras, apresentam-se de certa f orma dentro dos limites planejados, apesar dos 

Índices inflaci onários elevados pelos quais passou o paÍs. 

O aprimoramento do elemento humano, o retorno e gerência do "Conta 

a Receber" ao mÍnimó de tempo posSÍvel, estabilização do Quadro de Pessoal no 

perÍodo, melhoraria o indicador "Rotação do Estoque", administração das desp~ 

sas correntes (pessoal, materiais e serviços), constituiram-se fatores prepond~ 

rantes que contribuiram juntamente can a ativação de novas facilidades, para a 

~presa alcançar l ucro operacional e lÍquido positivo no exercí cio, no montante 

de CR$ 22,4 e CR$ 53,6 milhÕes respectivamente. 

Através da decl aração OCI DAI 8º 085/81 de 09.11.81, do Superinte~ 

dente da SUDAM, a TB-EAMAPÁ auferiu isenção de Imposto de Renda por um per:fodo 

de lO a nos a contar de 1981 ano base 198D, de a cordo com o DL 756/74. 

EVOLUÇÃO OPERACIONAL (CR$ l fr3) 

INDICACORES 19'77 1978 1979 1980 1981 

RENDA OPERACIONAL 13.483 22. 812 41.194 82, 438 191 . 073 
VARIAÇÃO ia 54,0. EB ,2 8!176 100,1 131,8-l 

DESPESA OPERACIONAL 18.275 26.172 45.4150 73.910 168. 678 

VARIAÇNJ o/o 98,6 43,2 73,7 62,6 128, 2 

RESULTADO OPERACIONAL ( 4. 792) ( 3 . 360) ( 4 .257) 8.528 22 . 395 

VARIAÇÃO ia ( 389,5) 29 ,9 ( 26, 7) 
. 

300,3 162.6 

RESULTADO DO EXERCÍCIO ( 4 . DBO) ( 6.178) ( s.rrõ4) 18.451 53. 586 

VARIAÇÃO ia (1. 487 ,8) ( 51,4) 18 464,4 190,4 

EVOLUÇÃO co I MOBI LIZACO CR$ 103 

IMOBILIZADO 1977 1978 1979 1980 1981 

REDE LOCAL 33.234 60.465 104.416 15D.405 415.527 

REDE INTERURBANA . 6.809 36. 752 58. EB6 100. 799 197 .512 

ASSINANTES 4.112 8,936 13.316 22. 832 81. 230 

PROP . EQUIP. CXJM. 3 .472 6.473 11.985 22. 402 46.464 

DIVERSAS PROPRIEDADES 7.663 - 19 38 

OBRAS EM ANDAMENTO 21 . 902 11.103 25.797 88. '337 174. 754 

TOT N- .•.•.•••••••••. 69.529 131.392 214.210 384.854 915. 525 
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BEtiS· E INST. Elll SERVIÇO r:::=J -., 
!IIIIIIIIIII EVO LU ÇAO DO IMOBIL I ZADO O'B R A S E M A N' D A t.t E N TO 
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EVOLUCÃO DO PATRIMONIO LÍQUIDO 
ANO VALORES CR$ 103 crescimento % 

1977 67.633 -
1978 116.930 72 
1979 172 .223 154 
1980 288 .273 326 
1981 673.309 896 
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ACIONISTAS 

F I~ A M 

G. T. F, A. 

TELEBRÁS 

O. L. · 291/67 

OUTPDS 

TOTAL ••.•• 

DIÁRIO OFICIAL 

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 

AÇ0ES PREFERENCIAIS 
QUANTIDADE CR$ 

24.174.780 4,833. 783,68 

3,088. 766 633.374,57 

AÇ0ES ORDINÁRIAS 
QUANTIDADE CR$ 

189.CBO 19.276,22 

V A L O R 

TOTAL CR$ 

4.833.783,68 

659,650,79 

10.732.604 1,487.074, 58 40.618.297 5.~70.139,10 6.557.213,68 

1. 729.440 357.994,08 357.994,08 

26.050 5.392,35 3 .. 833.741 &ti8Ó, q83 ,10 486.075,45 

39.751. 640 7.323,619,26 44.641.128 5.5~0.098 , 42 12.893. 717,68 

Pág 16 

De acordo com o par~grafo Único do artigo 52 do Estatuto Soci 
al, o dividendo obrigatÓrio de 25% (vinte e cinco por cento) do L~ 
cro Liquido ajustado nos termos dos itens I , II e III, do artigo 1 

202 da Lei 6.404 de 15.12 .76 ~de C~ 10.025.760,95 (dez milh~es,vi~ 
te e cinco mil, setecentos e sessenta cruzeiros e noventa e cinco 1 

centavos) . Por~m esta a dministração propÕe que esta importância se 
Ja acrescida de Cr$ 2 . 867 . 956 1 73 (dois milh~es, oitocentos e sessen-
ta e sete mil, novecentos e cincoenta e s e is c ruzeiros e setenta é 
três centavos), perfazendo o total de Cr$ 12. 893 . 717,68 (doze mi
lh~es ~ oitocentos e noventa e três mil, setecentos e dezessete cru
zeiros e sessenta e oito centavos), que corresponde a 32% do Lucro ' 
Liquido ajustado, para distribuição dos seguintes dividendos: a) Cr$ 
7 . 323.619,26 (sete milh~es , trezentos e vinte e três mil , seiscen~ 
tos e dezenove cruzeiros e vinte e seis centavos ) para as açÕes pre 
ferenciais, na forma do artigo 53 do Estatuto Social; b) Cr$ 5. 5 '70 . 
098,42. (cinco milhÕes, quinhentos e setenta mil, noventa e oito cru 
zeiros e quarenta e dois centavos) para as açÕes ordin~rias . PropÕ~ 
tamb~m, que o saldo remanescente do Lucro Liquido ajustado , no mon
tante de C~ 27.209 . 326,11 (vinte e sete milhÕes, duzentos e nove 1 

mil , trezentos e vinte e seis cruzeiros e onze centavos) seja leva
do à conta de lucros acumul ados para futura capitalização e/ou pag~ 
mento de dividendos. Os dividendos sobre às açoes resul tantes das 1 

capita11zaçÕes .ocorridas no.exerciciode 1981 serão distribuidos
1

~rÓ
rata11 dia exceto para os atribuídos às aç~es decorrentes de cr~di
tos de participaç~es financeiras, nos termos das Portarias 1.181/74 
e 1,361/76 do Minist~rio das ComunicaçÕes, que serão remuneradas p~ 
lo crit~rio à 1~rÓ-rata" semestre, atribuindo- se dividendo integral ' 
(12/12) às açÕes resultantes das capitalizaçÕes r ealizadas no 1º 
(primeiro) semestre e (6/12) às decorrentes da s capitalizaçÕes efe
tivadas no 22 (segundo) semestre do Referido exe rcicio. 

COrvPDSIÇÃO 00 CAPITAL SOCIAL EM 31.12. 81 - CR$ 3,45 POR AÇÃO 

Aç0ES AÇOES I 
ORDINÁRIAS ia PREFERENCI AIS ia ACIONISTAS TOTN_ CR$ 

TELEBRÁS 40. 618. 297 90,99 10. 732. 604 Z? ,OO 177.160. 608,45 

F I N A M - 24.174.780 60,81 83.402.991,00 

G.T.F.A. 189.CBO 0,42 3. 088. 768 7, 77 11.308 . 603 ,20 

DEC. LEI 291/67 - 1. 729.440 4 ,35 5. 966, 568, 00 

OUTREJS 3, 833.1741 8,59 26.050 0,07 13. 316.278,95 

TOTN_ .. ....... 44. 641.128 100, 00 39.751.640 100,00 291.155.049,60 
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EVOLUÇÃO DO CAPITAL I NTEGRALlZADO 
ANO VALOR Cr$ 103 Í NDICE % 
1977 62 .579 100 
1978 74. 806 20 
1979 111.986 79 
1980 170.543 173 
1981 291. 155 365 

.. 
EVOLUÇAO DO CAPITAL SOCIA L INTE GRALIZADO 

:s: 00 000 
2911 !HJ 

200 000 

17 0543 

111986 

100 000 

74 60 6 
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o I L 
I 9 7 7 1978 4 97 9 19 6 .o 19 8 I 

CONCLUSÃO 

A Diretoria da Telecomunicações do Amapá S/A - TELEAMAPÁ, no encerr~ 

menta do Relatório da Administração do l;xerCÍcio de 1981, sente-se profundamente 

gratifi cada com os resultados alcançados ·no perÍodo , tendo realizado o total de 

seus investimentos exclusivamente com recursos não exigÍveis, estando descompr~ 

missada de quaisquer passivos para com instituiçÕes financeiras. 

Cunpre à Di r etoria, di ante dos resultados alcançados e por um dever 

de justiça; agradecer a todos os que permitiram e concorreram para que atingíss~ 

mos os resultados evidenciados neste relatório e nàs DemonstraçÕes Financeiras, 

a o apoio decisivo do Ministério das Comunicações, da Telecomunicaçõ es Brasilei 

ras S/A - TELEBRÁS, do Governo do -TerritÓrio, da Superintendência do Desenvolvi 

menta da Amazônia -·SUDAM e do Banco 'da Amazônia S/A- BASA. 

Resta à Diretoria agradecer a confiança dos acionistas e usuários em 

ger-al, bem como a dedicação dos empregados da Empresa, · sSll os quais, não teria 

sido possÍvel obter os resultados apresentados no exercÍcio que se encerra. 

ílc~ 
DÁRIO '{_FREOO PINHEIRO 

- Presidente -

Macapá-AP, 19 de fevereiro d e 1982 

AFONSO ~~ NEGRPIJ NETO 
Vic~e Executivo 
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TELECOWuNiCAÇÕES DO AMAPÁ S/A 

C.G.C. 05 . 645.421/0001-70 

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 

ATIVO . "CIRCULANTE -------
Disponibilidade 

Caixa c Bancos 

Direitos Rea1iziveis 

Con tas a R~ceber de Serviços 

ATIVO 

Menos: Provis~o pM{a Devedo r~s Duv idosos 

Almoxarifado 
Material em Tr~ns~t o 

Créditos com Empres:~s do Sistema TELESRÁ$ 

Outros Direitos 

Recursos Vinculados 
Aplicações em Despesa s Período - Seguinte 

Seguros 
Outras 

ATIVO REALIZÃVEL A LONGO PRAZO 

Direit~s Rcalizive i s 

Imposto de R~nda Diferido 

ATIVO PER.'iANENTE 

Imobilizado 

Bens e Instalações em Serviços 

Diversas Propriedades 

Me~cs: Dcprccisções 
Obras em Andamento 
Bens Destinadas i Venda 

Diferido 

Juros aurante a Con s trução 
Menos: Amortizações Acumul adns 

1981 1980 

E:Z~L~~~=~Z ~2,J~Q=H~=g~ 

4.75 0.33º-.JlJ?. 3 . 821.266,90 

4. 750 .330,90 3. 821.266,90 

51. 7.13 . 308.71 35.173 . 156,47 

37 . 22~1 . 757 .96 17.754.454,63 

2.160.050,38 ) ( 673 .521 ,33 

2.455.528 , 73 1. 563.534,37 

617.063,58 

9.685.671,49 10.340.094,71 

4.502.400,91 1.571.492,39 

4.000.038,12 

1.279 .009,06 296 . 299,28 

642 . 672,32 18 7. 639.84 

636 . 336,, 74 108.659,44 

====.::===== ~~~;~2~~22 
333.205 .• 00 

333.205,00 

z~1;, ~~2~~n.~~ ~~~~§~~~~~t.~~ 

676.872.340, 86 288.537.563 ,7·5· 

740.733 . 358 , 67 · 2CJ6.4S7.360,66 

37.829, 05 

(239 . 299 . 795 ,57 96.336.232,50 

174. 753 . 840,56 88 .3 97 . 046,78 

647 .107,95 19.388,81 

24.977 . 951 .72 1. 296 .473,24 

26.454.403,36 1. 405. 799 ,09 

c 1. 476 . 451,64- ) l09.3zs:8s 

r ·o TA L D O 1\ T I · V O.·· .... ··•········ .. ···· 2~~;, ~ .~~"~!~,:~~ 32Q . 45i.964,64 
=== == ==== ====a 

r . 
íls .4-..lv...:.. I 

DMIO 4\LFREDO'F-rulif:IIlO 

Presidente 

D~ . (( / ')fJ) . 
1 '-.:-?" -

AFONSO ,\ I.IJW~IIl:"RO\JC NEGRÃO NETO . \v . . 
Vicc-Presid~nte Executivo 

8 , -,lZ~ 
JO~~f:'iC\:JH:il. DIAS PILHO 

\ 

Dire tor Administrativo 

~ Aco~w r...0 <; 
LUIZ ACI'íCIO DE OLIVEIRA T~ 

Diretor . Econõmico Financ~ 

. ;\{~~~\~~~ 
FRANCrscci f~E c.JS DE OUIVEIRA Nill\SS 

Técnico Co~tabÚ idade- CRC-.PA-ZS99 

Pág. 18 
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P A S S I V O 
=======::===== 

Obrigações 
Fol·ncccdores Nacio~~~ js 

Cauções e Rcteõlçêes 

Débi r o~ com Emprc:-as <~o Si.stcrnn TE I.EBR.ÃS 
Valores de Terce i ros 
Encargo s com Pe~son l 

Participn ções nos Rc:;ult:~dos 

Divcrs;ts 

PASS I VO l:XTGtVEL A I.G:\G0 PRAZO 

Ob r igações 
Tributos 

OUTROS VALORES 

' 

Recursos para Aumento rl~ Capital Social 

Cont r ibuiçio para Expansio 

Menos : Contratos a Inlugra1izar 

Recursos TELEBRÁS 

Outros 11.eCl11'SOS 

Pi\TRH10N !O LfQUIDO 

Capital Social 

Reserva!' 

Re~ervas de Capi t al 

Reservas de Lucros 

Resu l tado Acumul ado 

1981 

60.204.066,17 
========.:!::: :::::== 

60 . 204 . 066,17 
14. 102 . 039,13 

7.005.890 , 58 
17.883.198,63 

7.684.840,00 
13.52 5.5 20,50 

2.577 , 33 

26 . 079 . 821,72 

61.216 . 538,64 

35 .136 . 716 ,92 

673 . 309 . 053,36 =======-====== = 

291.155 .049,60 

343 .25 7. 788 , 05 

326.992 . 690 , 15 

16 . 265 . 097,90 

38.896.215.71 

1980 
19 . 653 .307,79 
::::c:;:c;::::: : :::c 

19.653.307 ,79 
4 . 975 .809,63 

658 . 176 , 42 
2.231.554,56 
6. 105 . 879 ,10 
1.639.310,02 

4.040.673,73 

1.904,33 

~gQ=J~~=ºº 

860.848, 00 
860 . 848,00 

~Q~gn.:~~g=é~ 

16.832 .494,19 

46 . 812 .-174 ,89 

29.979.680,70 

3.056.000, 00 

782.762 ,00 

288 .272 .55 2,66 
::c:.:c;:;::;:.c: c:c::::==:a 

170 . 542 . 557,90 

110.732.472,48 

109.309 . 716 ,61 

1.422.755 , 87 

6.997.522,28 

T O T A L D O PA SS I v o .. . ....... . . . ..... ····· ~~2 ~~2~~2~é=~~ ~~2=~~Z:221:g~ 
·y .. \..Y 

DfiRIO ALFREDO PINHEIRO 
Pres ic.l~ntc j 7 

JULIV , lh\J'Yl.FE RREIRA 

bt.-U..z .::l~ú::ceún/ __._, 
LU IZ ACÁCIO DE O~IVE IRÃ~ 

Diretor Econômico Finan~ 

~ 
. 'l ijl/ 

D et~d/técn ico Diretor Admin istrati vo 
FRANC rsalfh~"f-~tiVEIRA NUNES 
T€cni co Contabi1idade - CRC- PA- 2899 

DH10NS TRAÇÃO !lO RESULTI\IJO DO EXEHC!CIO FTNilO H1 31 IlE DEZE~IBRO IlE 

RECEITA OPERACIONAL L!QUTDA 

Serviço Loca l 
Serviço Interurbano 

Out r os 

CUSTO DOS SERVIÇOS 

Servi ços 

LUCRO BRUTO 

RECEITAS/ (DESPESAS ) OPERACIONAIS 

Comercializaçio dos Serviços 

Despesas Gerais e Administrativas 

De spesas de Operações Financei r as 
Menos : Receitas de Operações Fin anceiras 

Outras Despesas Operacionais 
Out r as Receitas Operacionais 

LUCRO OPE~4CIO~AL 

RECEITAS NAO OPERACIO~AIS 

Receitas de Autofinanc i amento 
Outras Receitas Nic Operacionais 

DESPESAS NÃO OPERAC IO~AIS 

Outras Despesas Nio Operacionais 

SALDO DA CORREÇÃO MON ETÁRIA 

RESULTADO DO EXERcrcro ANTES DO I~IPOSTO DE RENDA 

DEDUÇOES DO RESULTADO ANTES DO UIPOSTO DE RENDA 

1981 1980 

RECLASS I FI CADO 
183. 816 . 29 1, 80 79 . 298 . 141.31 

43 . 876 . 988,75 18.109.135,56 
135 . 800 . 601 ,55 60.134 . 653 , 99 

4.138 . 701 ,50 1.054.351,76 

90 . 579 . 757, 90 38.969 . 168,06 

~~=~J~ : ~JJ,.~Q ~~~J~~=~n,.~~ 

70 . 841.264,05 31.801.519 '3 8 

14. 322 . 494 , 13 5.915 . 303,46 
59 . 962.0 02,93 28 . 268 . 398,92 

1. 54 3. 798,00 796 .406,0 0 
1.543. 798, 00 796.406 , 00 

3 . 813.566, 73 757 . 297,05 
7.256 . 799,7 4 3.139.480,05 

n~~2~ ~t ~~=~~ ~~~~Zd~~.o~Z 
20 . 819 . 488,99 9.054.621 ,32 

10 . 296 . 240,79 4.04 2. 70 4,89 
10. 523 . 2~8 , 20 5.011.916,43 

1. 519 . 570,39 26.49 4,11 

1- 519.5 70 , 39 26 .494 , 11 

14. 460.900,89 1. 422 . 755 , 87 

~~,!~~~2~~=~~ H,;,2H=~~g=2~ 
2.570 .4 25 ,00 527.643 ,00 
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Provisão Para I mposto de Renda 2.5 70 .425, 00 52 7.643,00 

Hd~8 ... ~~~,!,~~ LUCRO LTQUIDO DO EXERC!CIO 

Cr$ - por Ações do ~apitai ~ocial 

DÁRIO KL~-;~DO~IEIRO 
========= º~ º~ =========º~ ~~ 

AFONSO ALtoJ~rqNQtriPNE GRÃO NETO Lurf~cr'~"~~~RA 't&rXi-~ 
Vi~es~~cnte Executivo Di retor Econômico FinanC~ Presidente 

JULIV~~ f$·{,,~~fRREIRA 
1r uo}~Tecnlco 

JO~JL~#Eí?ot~s=r.Il.~IÕ FRANCISD/~~Gls.vvbE ÕL~VEIRA NUNES 

Di(etor Administrativo T6cn i co CoJtabili da dc-CRi-PA-2399 
/,f., I 

ORIGENS DÓS RECURSOS 

CEM:JNSTRAÇllES DAS ORIGENS E APLICAÇllE S DE RECURSOS 

EXERCÍCIOS FINDJS EM 31 DE DEZE~SRO DE 1981 E 198D 

I 

Lucro ou (Prejuí zo) LÍquido do Exer cÍcio 

Despesas e ' (Recei tas) que não envolvem capita l de giro 

DepreciaçÕes e Amortizações do Imobilizado e Diferido 

Valor Resi dual da s Imob1lizaçÕes e/ou Investimentos Baixados 

Variação Cambial, Corr. Mon., Juros e Outros Encargos Fin. ExigÍvel a Longo Prezo 

Sa 1 do c\3 Correção Monetári a 

Outras Despesas e (Recei t as) que nao envolvem Capital de Giro 

TOTAL DJS RECURSOS GERADJS PELA A TI V IDADE ECONÔMICA 

Aumento do Passivo ExigÍvel a Longo Prazo 

Obrigações 

Recursos pare Aumento de Capital Social 

Contribuição para Expansão 

Recursos da TELEBAÁS 

Outros Recursos 

Aumento do Capital Social 

Recursos da TELEBRÁS 

Autofinanciamen to 

Outros Recursos - FINAM 

Ajuste de Exercícios Anteriores 

Agio na Suoscrição de AçÕes 

Redução do Ativo Realizável a Longo Prazo 

Transferência de Bens do Ativo Permanente 0 / o Ativo Circulante 

Outras Origens 

TOTAL DAS ORIGENS 

APLICAÇllES DOS RECURSOS 

Aumento do Ativo Rea li zável a Longo Prazo 

Aument~ do Ati vo Permanente 

Ativo Imobilizado 

Redução do Passivo ExigÍvel a Longo Prazo 

ObrigaÇÕes 

Recursos p/ Aumento de Capital Social 

Recursos TELEBAÁS 

Outros Recursos 

Dividendos Provisionados 

TOTAL DAS APLICAÇllES 

Aumento (Redução) do Capital Circulante LÍquido 

Ativo Circulante 

Passivo Circ ula nte 

Capital Circulante LÍquido ( 

31. 12 . 81 
(}$ 

57. 742. 649 

60, 204 .066 

2.461.417 

31.12. 80 
(}$ 

39. 290.723 

19. 653. Xl7 

19. 637 . 416 

31.12 . 79 
(i$ 

27. 562. 5D6 

13.806. 936 

13. 755. 570 
::::c:.::::: ::;: ::II:S:-c;; 

)íl .. r,_,_; \<<-.. / 
os\Rro/ ALFREOO '?IJii::rRo 

Presidente 
AFO~ A NEGRl\0 NETO 

.l.JLIVAL Drhrf jftRREIRA 
Oi ret~';i IJ'écnico 

V~ce-Presi ente Executivo 
~~---

Diretor Admini strativo 

1981 

53. 585. 664 

28. 417. 153 

41. 371 . 974 

1. 506. 080 

(14 . 460 .901) 

82. 002.817 

9. 247. 328 

9 . 247. 328 

36. 701 . 007 

19. 119. 700 

12. 262. 663 

S . 318. 644 

1. 021. 699 ) 

4,172.261 

333. 205 

253.986 

3. 602 . 337 

135. 291.242 

139. 796,747 

139. 796. 747 

860 .848 

860.848 

3. 838. 762 

3 . 056.000 

782 . 762 

12.893.718 

157.390 . 075 

22 .098, 833 (===========) 
AUMENTO 

(REDUÇÃO) 
Díõ 

18, 451 . 926 

40.550. ?59 

22.098.833 
cc=z::=:c:::r:tu:::= 

198D 

18.450 . 694 

20 . 335.482 

20 . 570.374 

1,010 , :JJO 

289 . 902 

l. 422 . 756) 

112. 338) 

38. 786.176 

576.436 

576.436 

13.177. 341 

10. 007.932 

2. '786, 647 

·382. 762 

6. 763.173 

256. 106 

<!. !:i07.D27 

4. 000 .039 

293. 434 

142. 883 

59. 874. 670 

220 . 213 

49.245,780 

49 . 245 . 780 

486 .158 

486 . 158 

4, 040 , 673 

53. 992 ,824 

5, 881 , 846 

AUMENTO 
(REOUÇíl.O) 

i)$ 

11 . 728 . 217 

5, 846. 371 

5. 881. 846 

iv~~ :1-cc~ú{)ú.:(.u~c:. 
WIZ AcACIO DE OLIVEIRA TE EI 

Diretor EconÔmico Financei 

FfW'.lcrseó' ,~~R~E~RA NUNES 
Técnico Co~tabilidade-C~PA-2899 
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MAPA DE APURAÇO.Ip DAS IIIJTAçtlES 00 PATRIM0NIO L!QJIOO CiJ 

PERÍOOO OE 01 01 00 A. 31 12 61 . . 

CAPITAL~ R ESE RV A S O E c A p I T A L 

~ SIAL REAL_! 
CORREÇAO MGJg ÁGIO OA SU3S OOAÇLES E JUROS SOORE 
TÂRIA 00 CAP.f CRIÇJ\0 OAS SU3VENÇ0ES 06RAS EM 

ZAao TAL REALIZADO 
ÃO Aç0ES PARA I NVES- ANIY\MENTOS 

TIMENTOS 

SALOO EM 31 OE DEZEMBRO DE 1979 Ü1.985.904 52. 3<10 • 6ll9 279. 13) 7 . $6. 7::§3 5.5ED. 253 

Ajuste de ExercÍcio Anter iores 

Corra;ão Monetári a do Saldo Ini c i al 

WCRO L!QJIOO DO EXEOCÍCID OU (PREJUÍZO) 

OESTINAçtlE:.S PROPOSTAS 

Reserva Legal 

Reserva do Lucro a REHli zar 

Dividen dos 

ALJIENTO 00 CAPITAL SOCIAL 

RecurSJs de Autofinancia mento 2.507.027 129. 638 

Recursos da TELEBRAS 255.108 13. 2<1S 

Recur sos do FINAM 4 .000. 038 

Reservas 51.793. 481 ( 51 . 793.481 

JUROS SOBRE OBRAS EM AND'\MENTO 5 . 225. 132 

CORREÇJ\0 MONETARIA DO PATAIM0NIO LÍGIJIOO 83. 437. 663 141 . 730 3 . 755.734 2 .823.255 

-· 
SALOO EM 31 Le: DEZEMBRO DE 1980 170. 5<12 . 558 63. 984. 851 553.743 11.152. 473 13 .608. 650 

Ajustes de Exercício Anter iores 

Corra;;ão Monetária do Saldo I nicial 

Rev ersão de Reservas 

WCAO LÍQUIOO ao EXERCÍCIO ou (PREJUÍZO) 

DESTINAÇ1lES PROPOSTAS 

Reserva Legal 

Reserva de Lucraa Realizar 

Oivir'endos 
AU'.1ENTO ao CAPITAL SOCIAL 

Recursos de Auto financiamento 12. 262 . 663 1.430.108 

Recursos da TELEBRAS 19 .119 . 700 2.536. 299 
Rerursos do I'"INAM 4 . 08Sl. 49Sl 
Reservas B3. 911.1185 ( 83. 91 1 . 485) 
Gdvernq Estadual e Outros l. 229. l<IS 105.854 

J.JqOS SOBRE CERAS ElA ANOIVAENTO 11.904 . 705 
OJAREÇÃO MONETÁRIA DO PATRIM!JNIO LtQJIOO 256.416, 180 1.834.880 10.658. 369 1 3 .005. 725 

CUTAAS MOVIMENTAC<lES PATRIMONIAIS 

SALCO ElA Jl DE DEZEMBRO OE 1981 291 . 155. 050 255. 489 . 545 5.570 . 884 .21. B10 . 842 38.519 . 080 

r,,~RIO ALFREOO PINIIEIRO 

Pr("\c:;i. dr.-:n tr. 

AFONSO AL~~~NEGR71o NETO 

VicP-Prc:;i~nnte Executi.vo 

4-w~ AcoM&J./...1.- 'UI/ 
WIZ ACÁCID OC OLIVEinA }/::~ 

Oi.rt! tor EconÔmico Fina~r..o--"' 

li 
JULIVAL crvrt-J- fERREIRA 

aúet~r/}:;:écnico 
/ ~ 

RESERVAS OE LUCRO WCROS ClJ TOTAL 00 

OJTRAS RESERVA 
RESERVAS OE 

CAPITAL LEGA L 

- -

922. 535 

- o- 922.535 

2 .679. 263 

881.662 
3 . 602. 337 

3.ED~ 4 . 483. 480 
. -·-. I · . 

~,--t.- ~~-..::.:--=.
.xJÃO ~!lõíf,.ÚAS FIU·O 
Oi._~--Admini stretivo 

(PRE.U!ZOS) PATRIM0NIO 
RESERVAS OE 

AaJMULAOOS 
LUCROS LÍGIJiao A 

REALIZAR 

- ( 5.3::§3.555 ) 172.223.13) 

1.954. 099 1 .954. 099 

( 2.60<Í. 285) ( 2 . 504. 286) 

18. 1150 . 594 18.450 . 594 

( 922 . 535) -
500 . 221 ( 500 . 221 ) -

( 4 . 0<10.673) ( 4 . 040.673} 

2 . 636. 665 

259. 353 

4.000 . 038 

-
5.225. 132 

90. 158. 402 

500.221 6.997. 523 288. 272. 554 

( 1.021. 699) ( 1 . 02l. ffl9 ) 

5 . 711 .05? 5 . 711.067 

( 978. 280 ) 978 . 280 

53. 565. 664 53. 585. 664 

( 2 . 579 . 283 ) 

11. 781.618 ( 11.781.618) 

( 12.893.718) ( 1 2 .893. 718) 

13. 692 . 771 

21 . 755 . 999 
4 . U8!:1 . 499 

-o-
1.334.999 

11.904. 705 
478.059 283. 274. 875 

3 . 602.337 

11.781.618 :J3.896.216 673. 309 . 053 

111'\ 1...' ' . ,____.! 

FRANCISCG- À~GIS ·oÊ OLIVE: iRA NJNES 
Técnico Contabil idade-CRC-PA-2899 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCE!RAS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1981 E DE 1980 
PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTABc iS 

(a) Apresentação das contas 

As demonst raç~es f i nanceiras fora m elaboradas de acordo com os c r it~ ri os e 
procedimentos estabe lecidos na Prática 310- 00 1- 107 (PADRÃO) - Em issão 03 

Pág.22 

da TELEBRAS, e, em conform i dade com as dis posi ções da Le i das Soci edades 
por Aç~es, assoc iadas com as mod ifi caç~es in troduz idas na legisl ação t rib u
tár ia. 

(b) Apu ração do resultado e ativos e passivos 
circulantes e a l ongo prazo 

O res ultado, apurado pe lo reg ime de compe tênc ia de exercícios, i nc l u i os 
efeitos 1 íquidos da correção monetária sobre o at ivo pe rmanen te.e b pat ri 
mônio líquido, a Índices oficiais, os rend imentos, enca rgos e variaç~es mo
netárias a índi ces incidentes sobre ativos e passivos circula~tes e a longo 
prazo, bem como , quando ap li cáve l , os efeitos de ajustes de ativos para o 
valo r de me rcado ou de real ização. 

(c) Pe rmanente 

I mob i 1 i zado 

Demons trado ao custo de compra ou construçao me nos depreciação, corr i gidos 
mo netar iament e . 

A dep reciação sobre o custo co rri gido é computa da de acordo com as taxas 
de t erm inadas pelo MINI COM (Portar ia 683/79) . 

Consoante Reso l ução 43/66 do CONTEL e Portaria 1381 /78 do MINICOM fo ram cal 
culados e reg i strados, mensa lmente , sobre o valo r das obras em andamento, 
juros anua is de 12% tota l i zando Cr $ l l .905 mil em 1981 (C r$ 5.225 mi 1 em 
1980 ). 

Os juros são acre sc idos ao custo das obras em andamento até a ent rada das 
mesmas em se rvi ço, ocasião em que são tr ansfer idos para o di fe rido. A 
cont rapa rti da ê regi st rada em uma conta de rece i tas não operacionais ate 
o limite das despesas finance iras oe expansão , sendo o excedente, se houver, 
çred i tado d i retamente à conta de reserva de capi t a; . 

Dife ri do 

Juros durante a construçao · 

Demons t rados pe lo va lor dos juros calculados sobre as obras em 
wenos amo r tização, co rri gi dos mo netariamente . 

andamento 

A amort ização desses ju ros é computada pe lo m~ todo li near em dez anos , 
parti r da ent rada da ob ra em se rvi ço . 

2 I MOB I L I ZADO 

a 

As deprec i aç~es do exercíc io total i za ram Cr$ 40 . 415 mil (Cr$ 20 .604 mil em 
1980 ) e foram absorv i das di retamente nos resu l tados . 

A TELEMlAPA f i rmou cont ra tos para obras de expansão no monta nte aprox imado 
de Cr$ 298 . 159 mil (C r$ 5.078 mi l em 1980), dos qua is Cr$ 981 mi 1 (Cr$ 4.968 
mil em 1980) já foram pagos ou provi s io8ados até 31 de dezemb ro de 198 1. 
O sa ldo de Cr$ 297.178 mi l (Cr$ 110 mil elil 1980) será reconhec ido con
tab il me nte quanco da e fet~va 'prestação dos serv i ços , entrega dos equi pame~ 
tos ou cumprimento das cl ausul as contratua is . 
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VALORES DE TERCEIROS 

Fundo Nacional de Telecomunicações 
Tráfego mútuo - EMBRATEL 
Listas Telefônicas 
ACB - chamadas a cobrar 
Demais valores de terceiros 

RECURSOS ?ARA AU/",ENTO DO C/\P i TAL SOC: AL 

(a) Contribuição pa~a expansão - autof i nar.cia~e~to 

Pág.23 

Milhares 
de cruzeiro~ 

1981 1980 

6.536 2 . 710 
4.925 1. 759 
1 . 301 736 
2.759 726 
2.362 175 

17.883 6. 106 

As participações financeiras contratadas consoante Portarias n~ 1181/74 e 
1361/76 do MiNICOM serão converti das em ações ~ serem em i t idas em nome da 
TELEBRAS pelo va lor cor res~cnden te ~o do pbsame~to ~ v:sta da data do con 
üato, a qual, em conuapartica , emit irá ações aos pro:ni ten tes. O ííOntan · 
te dessas ações será obt i do COí:1 base no valor patrim.liul C:.:; ação apurado 
no fim do exercício soc ial :anre rlor àqce le em que ocorrer a capital i zaçãc. 
A diferença entre o valor do contrato à vista e o a ~razo es tá sendo leva 
da à receita quando do efetivo receb i~ento . 

O montante de auto·financ i amer. to co:Hratado e o moviíiiento cos recursos rece 
hidos e destinados a aumen to de capital são os seguintes : 

-."'ontante co,-,tratê.ldo ate o I I ,, , ~o exerc:cio 

Real lzável no exe rcíc:o seou inte 
Rea li zável após o exercício seguinte 

Milhares 
ce cruze i ros 

1981 ~980 

26 . 538 
8. 549 

35. i37 

19.486 
i0 . 494 

29.980 

~ilhares de c r ~ze iros 

1981 1980 ----------------------------

Montante Gestinado a au~e~to 

de capital 
Scldo no i~:cio do exe rC!C iO 
Rece bido, 1 íqui do de cance !a-
;;;e ntos 
Menos : Cap it al i zado 

Ag~o na subscriç5o de 
açoes 

' . Saldo no fi ~ co exerc;CIO 

(b) Recu r sos da TELEB~AS 

1 :S!/t·, 

~j 
'.J i6 . 729 

22 . 9lf 1 

Liü) 12 .223; 

"'\I 
) } 1.~27) 

26 . J80 

Tot.:: l l etal 

16 .832 6.825 

22.94 ~ 12.643 
(12 . 26;) 2.507 

( i .L130 ) 129) 

2ó . OSO i6.832 

Correspondem a recursos do Funco Nõcio~ai Ge Telecomun:cacões - FNT - re 
passados à TE LENlAPA . O movimento dura~te o exe1cíc io f; i o segu inte: 
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Sâlào no i níc io do exercício 
Receb i dos 
Menos: Cap;tal i zados 

Ág io na subsc r ição de ações 

Saldo no fi~ do exercício 

, c J Out ros recursos 

Saido no início do exerc íc io 
Re ceb i dos 
Menos: Cap italizados 

Ágio np sucscr!ção de açoes 

Saldo no f im do exe rc~cio 

) CAPITAL SOC IAL 

( 
( 
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Mi lha ros 
de cruze i ros 

1981 1930 

} . 056 
18.780 

(19 . 120) 
( 2.636) 

c e 

198 1 

783 
552 

1. 229) 
1 C6) 

269 
3. 056 

.256) 
i 3) 

3. C5ó 

,\j j lhares 
cruze i ros 

1930 

4GO 
383 

783 

O capital soci al, total men~e s ubsc r i to e i~teg r al i za~o , -e representado pe r 

Quan ti de; de 
de acoes 

198 1 1980 

AcÕes ord in~ri as sem valor ncmi~ai 
(E :$ 2,34 em i580) 
Ações prefe renci ais sem valor n~~inal 
(C r$ 2 , 3~· em i 980) 

!.;4 . 641. í2d L2 I.,... ., 1 7< 
• • "f)_) • I ..1 

-Di re i to das açoes: 

;9 . 751. 640 

04.392 . 7ó8 
====== 

30 .428 . 262 

72~88 1 . 43 5 

A cada ação ordinária corresponde o d ire ito a u~ voto nas de l ibe rações da 
Assemb 1 é i a Gera 1 . 

Preferenciais 

Classe A- dest in adas à par t icipação dos prom i t entes assinantes ·e outros 
invest i dores, nomi na ti vas e sem direito a voto, pri_oridade no reembolso 
do cap i tal e na distribuição de div i dendos não cumulativos de 6% ao ano 
sobre o valor nominal. 

Classe B - destinadas à subsc ri ção com recursos do FI NAM, conferem a seus 
t itulares o direito de parti c i pação integ ral nos resultados, não se 
adm itindo qua l quer fo r ma complementar de qualificação . As ações subscri 
tas com recursos do FINAM serão nomi nativas , sem direito a voto , e intrans 
fe ríve is pe lo prazo de quat ro anos, a par ti r da data em que fo rem permuta
das po r aquele Fundo com invest idores, de acordo com o arti go 19 do Decre 
to-Lei n? 1376 de 12 de de zemb ro de 1974, ressalvada a h i rõtese de sua 
permuta com as pessoas f í s icas a que se refe re o par~grafo ~nico do a r t i 
go 3? do aludi do Decreto-Lei . 

Classe C - dest inadas à capta ção de recursos de riva dos de depósitos _a que 
se refere o Dec reto-Lei n ~ 756, de 11 de agosto de 19ó9, e do Decreto-Le i 
n~ 291 de 28 de fevereiro de 1967, nominat i vas e sem di rei to a voto, com 
divi dendo s não cumulativos de 6% ao ano e in t ransferíve is no prazo e con 
dições que estabelece a SUDAM. 
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A.os ac ioni s tas é ga ranti do um di videndo mÍn i JTO obr i gató rio de 25% 
cro I íquido de cada exercício, ajustado nos termos do art i go 189 
i tens I, l i e I I I do art i go 202 . da Lei 6.404 de 15 de dezemb ro de 

do 1 u 
e dos 
i976. 

Caso os div i dendos calculados com base em 25 % 
trapassem o montante dos div i dendos destinados 
excedente terá a segu inte destinação: 

do l ucro do exercício 
às ações pre ferenciais, 

ul 
o 

Se rá atribu ído aos portadores das ações ordinárias tendo com6 1 i·mite o 
mesmo das ações preferenciais. 

Pág.25 

Havendo ainda saldo a di~tribuir, este será atribuído a todas as classes 
de ações na mesma p ropo·rção . 

-De acordo com os registros contábeis, o- va lor pa trimonial de cada açao em 
31 de dezembro de 1981 é de Cr$ 7,978 (Cr$ 3,955 em 1980). 

ó DESTI NAGÃO DO L:JCRO DO EXERCrCIO 

De ac ordo com o Parágrafo Único do artigo 52 do Estatuto Social, o 
divrdendo bbrigatbrio de 25% (vinte e cinco p or certto) do Lucro Li 
quido Ajustado nos termos dos itens I, II e III, do artigo 202 da 
Lei 6 .4 04 de 15.12. 76 ~ de C~ 10.025 .760, 95 ( dez milh~es, vinte e 
cinco mil , setecentos e sessenta cruzeiros e noventa e cinco centa 
vos) a ser distribuido a todas as açÕes do Capital Social . Conside 
rando que esta remuneração não ~ suficiente p ara satisfazer as pr~ 
ferenciais, conforme artigo 53 do Estat uto Socia l , esta Administra 
ção prop~e o pagame nto de dividendos no valor de C~ 12.89 3.717, 6~ 
( doze milh~es, oitocentos e noventa e três mil, _setecentos e dezes 
sete cruzeiros e sessenta e oito ce~tavos) atingindo 32,15% do Lu 
cro Liquido Ajustado "pro-rata " à data da integralização. O saldo 
do Lucr o Liquido Aj u stado nc valor de C~ 27.209.326,11 (vin t e e s~ 
te milh~es , duzentos e nove mil , trezentos e vinte e s eis cruzei -
ros e onze centavos), será levado à conta de lucros acumulados p~ 
ra futur as capitalizaçÕes e/ou pagamento de dividendos . 

7 CO~REÇÃO MONETARIA DJ BALANÇO 

Do pa t r; r.3nlo 1 Íquioo 
Do ativo permc: ,,e, ll:e 

l r.,ob i 1 izado 
Dlfer l do 

1\ • • , - ,;0 ..JO t:'lo XP ~, C r C i 0 1"\umen~o co res u, tau ~.o ~ -

8 li''",POSTO o::: F\Et\ DA 

~e 

.: 98 1 

288.586 

296 . 60 5 
5. 842 

·-
303 . l; !.j 7 

14 . 46: 

~~i ;:lãres 
c:-uzei;-os 

i980 

87. 554 

38 . 6J7 
370 

so .977 
1. 423 

.0. TE LEM"Jl.PÁ , send0 concess i o na í ' a de se1v i co ~jb ·; i co de:: t e: l eco:nun : cacoes , 
está s uje ita à t í ib u taç~o de i~pos~o de :e;~a ~a bzse de~% at~ o e~e rcf 
c :o f i nance iro de i985 . ;:.. pa rce l a ciesse i;noos.:o cor r2spondente ao lucro 
da exp i oraç~o es t <3 i se r•;:a cie reco lhi:r;e~-=c o'té o exercíci o r inünce iío Ge 
i9 91, conforme benefício conced ido pe'ia Supe( i n~eridênc i a do Oesen vo lví ílie n 
to. da Ama zôn: a - SUDM-'; , sendo ·~ evada c i retarnen-ce a conta de reserva oe ca 
p i ta l. 

9 PLANO DE SUPLEMENTAÇ ÃO DE APOSEN TADOR IA 

A sup lementação de aposentador ia está a cargo da Funda cão TELEB RAS de Seg~ 
ri dade Soc ia l - SISTEL, da qua l a companh i a , po r ser in teg rante ·do Si s t ema 
TEL EBRAS , é pa r t icipan te re sponsáve l pe la cobe rtura propo rc iona l de qua~ 
quer i n~uf i c i ê ncia nas reservas técnicas . 
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Para formaç~o das reservas t~cnitas, a l ~m da contr ibui ç~o mensal dos empre 
gados~ a companhia contribuiu com Cr$ 2.546 mi 1 (Cr$ 1 . .551 mi 1 em 1980) -
atraves de recolhimentos mensais qa ordem de 4,87% sobre as folhas de pag~ 
menta. 

10 REMUNERAÇAO DO INVESTIMENTO 

O c~ lcu lo da remuneraç~o do investimento foi efetuado de acbrdo com as nor 
mas estabelecidas pela TELEBRÁS com base na Resolução 43/66 .do CONTEL e 
Po rtaria 1381 /78 do MINICOM. A remuneraç~o corresponde a 9,235% (5,368% 
em 1980) do investimento remuner~vel, quando o 1 imite ofic ia l da remunera 
ç~o do investimento é de 12%, havendo, portanto, uma insuficiência de remu 
neraç~o no investimento da ordem de Cr$ 15.801 mil (Cr$ 13 . 809 mi 1 em 1980). 

As insuficiências acumuladas em 31 de dezembro ·de 1981 nontam em Cr$ 90 .353 
mil (Cr$ 74.552 mil em 1980). 

DEMONSTRAÇAO DO ' CÁLCU LO DO VALOR PATRIMONIAL 
POR AÇAO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1981 

!-'atrimônio 1 Íquido 
Capital soc ial subscrito ·e integralizado 

Aç~es preferenciais 
· Aç~es ordinárias 

Reservas de capita l 
Co rreç~o monetária do cap i ta 1 r·ea 1 i zado 

· Ágio na subscri ç~o de açoes 
Doaç~es e subvenç~es para investimento 
Juros sob re obras em andam~nto 
Ou tra s 

Reservas de lucros 
Legal 
Lucros a realizar 

Lucres acumulados 

Aç~es em circulaç~o 
Aç~es preferenci a js 
Aç~es ordinárias 

Número de ações em ei rculaç.Jo 

-Valor patrimonial da açao 

I 1 mos . S rs. O i reto re s 
Telecomunicaç~es do Amapá S.A. -
TELEAMAPÁ 

C r$ 

137.143.158 
154.011.892 

291. 155.050 

256.489.546 
6. 570.884 

21.810.842 
38.519.080 
3.~02.337 

. 326 ··.992. 689 

4.483.480 
11.781.618 

16.265.098 

38.896.216 

673.309.053 

Quantidade 
de aç~es 

39.751 .640 
44.641.128 

84.392.768 

C r$ 

7,978 

==-=-- · 
5 · de fevereiro de 1982 . 

Examinamos os balánços patrimoniais da T~1 1ecomuni caçÕes do Arnap~ S.p.. 
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TELEAMAPA em 31 de dezembro de 1981 e de 1980 e as cor res pondentes demons 
trações do resultado, das mutações do patrimônio l Íqu ido .e das ori gens e 
aplicações de recursos dos exercícios findos nessas datas . Gfe t uamos nos 
sos exames consoante normas de auditoria geralmente aceitas, inclu indo, 
por conseguinte, as provas nos registros e documentos contá be i s e a apll 
cação 9e outros procedimentos de auditoria que julgamos necessár ios nas 
circunstâncias. · 

Somos de pa recer que as referidas demonstrações r1nancei ras apresen t am ade 
quadamente a posição financeira da Telecomuni cações ào Amapá S.A.-TELEAMAPA 
em 31 de dezembro de 1981 e de 1980, o resultado das operações, as mutações 
do patrim6nio 1 Íquido e as origens e aplicações de recursos desses exe rcí 
cios, de conformidade com princípios contábeis- geralrente aceitos, a plic~ 
dos de manei ra uniforme. 

l r,0;c:. vjd"' ~.\-
PRJCE WATERHOUSE 
Auditores Independente s 
CRC-PA-084 

{)(~~4-

uí Martins de 01 ivei ra 
ntado r 

\RC-SP-68.477-ISPA 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

PRAZO DE CINCO DIAS 

Pág.27 

Pelo presente edital fica Notificado, o Senhor JOSÉ MARI A GON -

ÇALVES DE SOUZA - RESTAURANTE MINERÃO, atualmente em lugar incerto e 

não sabido, reclamado nos autos do Processo nº 200/ 82, em que ROSIL

DA DE ALMEIDA FURTADO ~ reclamante de que tem o prazo de 05 ( cinco ) 

dias, para fa1ar sobre os cálculos efetuados pela Secretaria da Jun 

ta, a titulo de Juros de Mora, importando na quantia 

(trezentos e oitenta cruzeiros ). 

de Cr$ 380,00 

Secretaria da Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá, 25 

de março de 1982. 

EUTON RAMOS 
Diretor de Secretaria 
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Na Independência do 
Brasil, Tiradentes surge 
como o protomártir das 
lutas do nosso povo pela 
emancipação política, 
pela construção de uma 
nação livre, democrática 
e soberana . 

A terra - o território -

DIARIO OFICIAL 

f oi a primeira de nossas con
quistas. No descobrimento, 
desbravamento, ocupação, 
fixação de nossas frontei
ras, formação e consolida
ção do caráter nacional, 
tivemos Cabral, Raposo 
Tavares, Ti radentes, 
Caxias eRio Branco. 

Ontem, como hoje, o 

povo brasileiro mantém 
acesa esta chama de liber
dade, de nacionalidade, 
de afirmação da vocação 
de um Brasil em que todos 
tenhamos opon unidades 
iguais. 

Uma democracia liberal 
e pluralista. 

/ 

'· 

• ! .. 

Eles fizeram a terra; 
plantamos o progresso. 

CORTESIA DESTE VEiCULO. 
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