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HINI STÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1233 de 29 de julho de 1982. 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando da s 
a t r ibuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem II, 
do Decre t o-Lei n9 411, de 08 de janeir o de 1969, 

RESOLVE: 

Art . 19 - Designar HAURO CUNHA CANPOS DE MORAES E CAS
TRO, Representante do Governo em Bras í lia- DF , para viaj ar de 
Brasília , sede de suas atividades ,atê a c idade do Rio de J~ 
neiro-RJ , a fim de tra tar de assunto de interess e da Admi 
ni s tração Amapaense , no período de 19 à 21 de julho do cor
ren t e ano . 

Art . 29 - Revogam-se as dispos i çÕes em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Hacapá , 29 de julho de 1982, 
939 da Rep~blica e 399 da Cr iação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

PREFEITYRA HUNICIPAL DE HACAPÁ 

LEI N9 170/82- PHN. 

Autoriza a Prefeitura Hunicipal de ~lacapá , a contrair em 
· préstimo com recursos da EBTU- Empresa Brasi l eira de Transpor 

tes Urbanos , a través do Agente Financeiro Banco da Amazônia 
S.A e dá outras providênc ias . 

O Prefe ito Municipal de Hacapá , CapHal do Territór io 
Feder al do Amapá . 

Faço saber que a Câmara Hunicipal de Nacapá a provou e 
eu sanciono a seguinte Lei : 

Art . 19 ~ Fica o Poder Execut ivo Municipa l autorizado 
a contrair empréstimo com r ecursos da EBTU - Empresa Brasi -
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leira de Transportes Urbanos, tendo como agente financ ei
ro o Banco da Amazônia S. A. (BASA) , operação de crédito até 
o valor de Cr$ 35 .000 .000,00 ( trinta e c i nco milhÕes de cru 
zeiros), por prazo não superior a 180 (cento e oitenta) me:=
ses, inclus ive juros , correção monetár ia e demais condi çÕes 
estabelecida s pe lo repassador e agen t e financeiro, visando 
a implantação de proj e tos, obr as e servi ços , com fim precí
puo a pavi mentação de vias u t ilizadas pelos trasnportes pÚ
blicos em ár eas onde res idem popul ações de baixa renda , ut i 
lizando s oluções de baixo custo, na cidade de Macapá, Terri 
tório Fede ra l do Amapá , conforme demonstração dos anexos I 
e II do Convênio EBTU n9 66/82. 

Parágrafo Único - A correção do principa l seri a mesma 
utilizada para as var iações do dÓlar dos Es tados Un idos da 
América do Norte , acrescido da taxa de comprome timento de 
0,75% (zero vírgula setenta e c inco por cento). 

Art . 29 - Em garantia do f inanciamento , o Hunicipio 
cederá ao agen t e f i nanceiro Banco da Amazônia S. A. - BASA , 
parcelas das quotas do Fundo de Participação dos munic ípios 
- FPN, as quais f i carão vinculadas ã operação de crédi to em 
mont antes nec essários para a amortização do pr incipal e os 
acessórios da dívida . 

Ar t . 39 - Nas propos tas orçarr.en t ár í as dos anos de 1983 
à 1998, deverão ser consignadas verbas do Fundo de Partici
pação dos ~!unicípios - FPH, para a amortização das presta -
çÕes do princ ipal e pagamento dos acessór i os da d ívida , e 
a inda outras des pesas decorrentes do emprést imo ora autor i 
zado . 

Art. 49 - Fi ca o agente financeiro ,Banco da Ama zônia 
S.A. - BASA, autor i zado a receber nas fontes pagadoras com
petentes , os recursos vinculados na forma do art i go 29 da 
presente Lei , podendo ut ilizar e sses recu r sos no pagamentos 
do que l he for devido por f orça do contrato do ~mpréstimo 
de que trata o art igo 19 desta Lei . 

Art. 59 - Esta Lei ent r ará em vigor , a partir da dat a· 
de s ua publicação, r evogadas as disposições em contririo. 

PALÁCIO 31 DE HARÇ0, 29 de julho de 1982. 

MURILO AGOSTINHO PINHEI RO 
Prefeito Hunic i pa l de Nacapá 

HARIA GARCIA NETA 
Diretora D . F.-P~m 
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COHPANHIA DENDÊ DO AHAPÁ - CODEPA 
C.G . C. 05 .879. 903/0001-08 

EXTRATO DA ATA DA ASSE~!BLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA 
DIA 30 DE ABRIL DE 1982 . 

NO 

Reunidos em assembléia geral ordinária , na sede social , 
na Rua Senador Filint o Huller n9 818, Porto de Santana , nes
ta c idade de Macapá, Te rr itório Federal do Amapá , os acionis 
tas da COHPANIIIA DENDÊ DO AHAJ>Á - CODEJ>A , r epresentando a to 
talidade do capital socia l , del ibe raram : a) aprova r , sem re~ 
se rvas e com as abstenções l egais , o Relatór io da Administra 
ção e as DemonstraçÕes Financei ras referentes ao exercíc io -;
social findo em 31 de dezembro de 1981; b) ap rovar a rnanuten 
ção , em conta de reserva, para futura capitalização , da par~ 
cela de Cr$ 5. 147.959 , 12 ; correspondente à correção da ex
pressão monet ária do cap ital e inferior a 1% deste , conforme 
autorizado pelo artigo 167, parágrafo 29 , da l e i n9 6.404 /7~ 
c) reeleger , como Diretor- Presidente , Samuel Fineberg, e , co 
mo Di r etores , Israel Hirch Coslovsky e José Hartins Pinhei r~ 
com mandato de um ano, f ixando-lhes a remuneração global anu 
al de até Cr$ 10 . 000,00 ( dez mil cruzeiros) ; d) não requerer 
o funcionamento do Conselho Fi scal . A assembl éia foi presidi 
da pelo Diretor-Presidente , Samuel Fineberg, e sec retariada-;
pelo Diretor Israel llirch Cos l ovsky , tendo à mesma compareci 
do as acioni s tas Indústria e Comércio de Minérios S.A.-ICONI; 
Socfindo do Bras i l Agro-Indústria , Comércio e Representações 
Ltda . E Amapá Florestal e Celulose S.A.- AMCEL. A r eferida , 
ata foi arquivada na J unta Comercial do Território Fede ral 
do Amapá sob o n9 1. 160, por despacho de 6 de julho de 1982 . 

ISRAEL HIRCH COSLOVSKY 
Secretár io 

COMPANHIA DENDÊ DO ~~PÁ - CODEPA 
C. G. C. 05 .879.903/000 1 - 08 

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA 
NO DIA 7 DE ~~IO DE 1982. 

Reunidos em assembléia gera l ext raordinária, na sede so 
cial , na Rua Senador Filinto Muller n9 818 , Porto de Santan~ 
nesta cidade de Hacapá , Território Federal do Amapá , os ac io 
nistas da CO~WANHIA DENDÊ DO ~Á - CODEPA, r epresentando a 
to taliàade do capital social, de liberaram : a) a prnvAr n Au
mento de capital social proposto pela Di retoria, de Cr$-
570 . 200 .000, 00 para Cr$ 714 . 840 . 000 ,00 , med i ante a emissão 
de 144 .640.000 novas ações ordinárias, nominativas , inconver 
síveis em ao portador, a serem subscri tas em dinheiro .e pelo 
valor nominal de Cr$ 1,00 cada uma, para pagamento no ato;b) 
t endo as açÕes acima s ido integra lmente s ubscritas pelas 
acionis tas IndÚstria e Comércio de Minérios S.A. - !COMI 
(73.766 .400 ações ), Socfindo do Brasil Agro-Indús t ria, Comér 
cio e Repr esentações Ltda. (4 7. 731.200 ações) e Amapá Flore~ 
tal e Celulose S.A. - ~ICEL ( 23 .1 42 . 400 ações) , que r ea liza 
r am no ato o va l or t otal das r espectivas s ubscrições, apro:
var a seguinte nova redação para o "caput" do ar t igo 59 do 
Estatuto Social: "Ar tigo 59 - O capital social é de Cr$-
714.840.000,00 (setecentos e quatorze milhÕes , oi tocentos e 
quarenta mi l c ruzeiros), dividido em 714 .840 .000 ( setecen
tos e quatorz e milhÕes , oitocentas e quarenta mil) açÕes or
dinár i as, nomi nativas, inconvers iveis em ao portador, do va
l or nominal de Cr$ 1,00 (hum cruzeiros) cada uma . " -A as-

~----------DIÁRIO 

semblé ia foi presidida pelo Di re t or- Pres idente , Samuel Fine
be rg, e secretariada pelo Diretor I s rael ll irch Coslovsky,ten 
do à mesma comparec ido os acion i stas ac i ma indicados. A refc 
rida ata fo i a rquivada na Junta Comerc i al do Território Fede 
ra l do Amapá sob o n9 1. 161 , po r despacho de 6 de j ulho de 
1982 . 

I SRAEL HIRCH COSLOVSKY 
~crctário 

~tAPÁ FLORESTAL E CELULOSE S.A. - AHCEL 
c.c. c. 05 .995 . 840/0001 - 55 

EXTRATO DA ATA DA ASSEHBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO 
DI A 30 DE ABRIL DE 1982 . 

Reunidos em Assembléia Geral Ordinária, na sede social, 
na Rua Senador Filiton Huller n9 8 18, Por to de Santana , nes
ta cidade de Nacapá, Território Fede ral do Amapá , os acionis 
tas da ~PÁ FLORESTAL E CELULOSE S.A. - AHCEL, representan~ 
do a t otalidade do capita l socia l , delibera ram: a ) aprovar , 
sem r eservas e com as abstençÕes l egais , o Relatório da Admi 
nis tração e as DemonstraçÕes Financeiras referentes ao exer~ 
cíc io social findo em 31 de dezemb ro de 1981; b) i nco rporar, 
do montante de Cr$ 363 . 596 .49s-;65 , constan te do ba l anço e 
correspondent e à correção da expressão mone tár ia do capital 
social , a parcela de Cr $ 359 . 904 . 430 ,00 , pe r manecendo o sa l 
do ~e 3. 692 . 065 , 65 em conta de r ese rva , par a futura capitali 
zaçao ; c) aprovar, em consequênci a , a alteração do valor no~ 
mina l unitário das açÕes representativas do capital de Cr$-
1. 72 para Cr$ 2, 61 , bem como a seguinte nova redação do "ca
put'.' do _art igo 59 do Estatuto Social : "Ar t igo 59 - O capital 
soc1al ~ d~ Cr$ 1.055 .450 . 070 ,00 (hum bilhao , c inquenta e 
cinco m1lhoes , quatrocentos e cinquenta mil e setenta cruze i 
r os), dividido em 404 . 387.00 (quatrocentos e quat r o milhÕes-;
trezentos e oi tenta e sete mil) açÕes ordinári as nominati-
vas , inconversíveis em ao portador, do valor nominal de Cr$-
2,61 (dois cruzeiros e sessenta e um cen t avos) cada uma ." · 
d) não distribuir dividendos , reve r tendo-se à cont a de lu~ 
cros acumulados o saldo col ocado ã disposição da Assembléia , 
<de Cr $2. 106.000,00;e). reeleger , como Dire t or-Pres idente Sa
mue l Fineberg , e, como Diretores , Israel Hi r ch Coslovsky' e 
Jose Har tins Pinhei r o, todos ante riormente qualifi cados e 
com mandato_de um ano , fixando- l hes a remuneração global 
anua l de a te Cr $ 22 . 000 . 000 ,00; f) não requerer o funciona
m~nto do Con~elho Fiscal . A assembléia foi pres idida pelo 
D1:etor-Pr es1dente , Samuel Fineberg , e Secretariada pelo a
balxo assinado, t endo comparecido à mesma as acionistas In
dús tria e Comércio de Hinérios S.A. - ICOHI e Scott Paper Com 
pany. A referida ata foi a r qu ivada na J un ta Comercial do Ter
ritório Federal do Amapá sob o n9 1. 155 , por despacho de 24 
de junho de 1982 . 

I SRAEL HIRCH COSLOVSKY 
Secretár io 

PODER J UDICIÁRIO 
JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO ~tAPÁ 
J UIZ DE DIREITO DA CO~MRCA DE HACAPÁ 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS , NA 
ABAIXO: 

FORMA 

OFICIAL-----------... 
----------------- DEPART~IENTO DE IMPRENSA OFICIAL-------------------. 

Território Federal do Amapá 
DIRETOR 

PEDRO AUReLIO PENHA TAVARES 

ORIGINAIS 

* Os textos enviados à publicação deverão ser 
dat i l ografados e acompanhados de ofíci o ou 
memorando . 

O Diário Oficial do T.F . do Amapá poderá 
ser encontrado par a leitura nas Representa
çÕes do Governo do Amapá em Brasília/DF e 
Belém/Estado do Pará . 

ATENDIMENTO 
Das 07:30 as 12:00 

Horário: 
Das 14:00 as 17:30 hóras . 

PREÇOS - PUBLICAÇÕES 

* Publicações - centimentros de 
coluna ....... . .............. . Cr$ 280,00 

PREÇOS - ASSINATURAS 

* Hacapá ............ .. ........ . 
* Ou t ras Cidade ... . · ...... ..... . 

Cr $ 3.550, 00 
Cr $ 6.075,00 

* As ass inaturas sao semestrais e vencíveis 
30 de j unho a 31 de dezembro. 

Preço do Exemplar . . . .. . .. ..... . Cr$ 
N~mero atr asado ... ..•.. •. .. ... . Cr $ 
N~mero atrasado em outras 
cidades ... .. ....... ............ Cr $ 

RECL~ÇÕES 

30,00 
60,00 

80 , 00 

* Dever.ão ser diri gidas por escrito ao Di re -
tor do Departamento de Imprensa Of i cial do 
T.F . do Amapá, até 8 dias após a publicação . 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL* Rua Cândido Mendes* Macapá Território Federal do Amapá* Telefones 621-4040 * Ramais 176 • 177 • 178 
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O Doutor DORIVAL BARBOZA, HH. Juiz de Direito da 
Criminal da 1~ Circunscrição Judiciiria de Macapi, 
do T.F . A. na forma da lei , etc ... 

Vara 
Capital 

Faz saber a todos os que o presente ED ITAL com prazo de 
15 dias v irem, ou dele tive r em conhecimento, que ~este Juizo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado: AHÉLIO 
DE AZEVEDO FILHO, vulgo "Azevedo Branco", filho de Amélio de 
Azevedo Cruz e de l~lizia de Guedes, brasileiro, casado , co
merciante. Como incurso no a r t9 217, do C6digo Penal Bras i 
leiro . 

E, como tenha o Oficial de Just i ça deste Juizo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possí
vel citá-lo pessoalmente, cita-o pelo pr esente a co.mparecer 
neste Juízo, no edifício do forum desta Comarca, sito â Ave
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel. Corio l ano Jucá, 
nesta cidade, no dia 23 .08.82, is 9:20 horas, a fim de ser 
interrogado, promover sua de f esa e ser not ificado dos ulte
riores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena 
de revelia . Para conheciment o de todos ci passado o presente 
Edital, cu j a 2a . via ficará afixada no lugar de costume. Da
do e passado nesta cidade , aos sete dias do mes de junho de 
mil novecentos e oitenta e dois . Eu, Hanoel Januário da Si l
va, Diretor de Secretaria, Subscrevi . 

Dr . DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA 
AllAIXO : 

FOR~lA 

O Doutor DORIVAL BARI30ZA , HH. J uiz de Direito da Vara 
Criminal da 1' Circunscrição J udiciiria de Macapi, Capital 
do T. F. A. na forma da lei, etc . . . 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias v irem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juizo 
corre seus trãnsmites um processo em que é acusado : RAH!UNDO 
DOS SANTOS, vu l go "BAQUICA", brasileiro, casado, funcionário 
publico, filho de Hanoel dos Santos e de Haria dos Santos.Co 
mo incurso no art9 155 do Código Penal Brasilei ro . 

E, como tenha o Oficial de Justiça des te Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possí
vel citá- lo pessoalmente, cita-o pelo presente a comparecer , 
neste Juízo, no edifício do forum desta Comarca, sito ã Ave
nida Amazonas , n9 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Juci, 
nesta cidade no dia 10.08 .82 , is 12 :30 horas, a fim de ser 
interrogado , promover s ua defesa e ser notificado dos ulte
r iores termos do processo, a que deveri comparecer, sob pena 
de revelia . Para conhec imento de todos ê passado o presente 
Edital, cuja Za . via ficari afixada no lugar de costume . Da 
do e passado nesta cidade, aos sete dias do mes de junho de 
mil novecentos e oitenta e dois . Eu, Hanoel Januário da Si l
va, Diretor de Secretaria, Subscrevi . 

Dr . DORIVAL BARBOZA 
J uiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA 
ABAI XO: 

FORJ.'1A 

O Doutor DORIVAL BARBOZA , MM. Juiz de Direito da Vara 
Criminal da 1? Ci rcunscrição J udiciiria de Hacapá, Capital 
do T. F.A. na forma da lei, etc .. . 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado : HARTINHO 
FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro , casado, Aj udante de Cozi
nhe i ro, natu · 1 de Breves, filho de Francisco dos Santos de 
Vicencia Ferreira . Como incurso no art9 334, § 19. letra "d" 
do CÓdigo Penal Pátrio . 

E, como tenha o Oficial de J ustiça deste Juizo cert i fi 
cado não o haver encontrado nes ta Comarca , não sendo possí
vel citá-l o pessoalmente, cita- o pe l o presente a comparecer , 
neste Juízo, no edifíc i o do forum desta Comarca, s ita ã Ave
nida runazonas , n9 26 , esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, 
nes ta cidade, no dia 1Z-ag~sto- 1 98 2 , is 10:00 horas, a fim de 
ser interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos 
ul teriores termos do processo, a que deverá comparecer , sob 
pena de reve lia. Para conhecimento de todos é passado o pre
sent e Edita l , cuj a 2a . via ficará af i xada no l ugar de cos tu
me . Dado e passado nes t a ~ idade , aos vinte e um dias do mes 
~e junho de mi l novecentos c oitenta e dois . Eu, Ma noel Janu 
ario da Silva, Diretor de Secr e taria, Subscrevi . 

Dr. DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Dire ito 

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

F ORNA 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, MN . .:-uiz 
Criminal da 1? Circunscrição Judiciiri a 
do T.F.A. na forma da lei, etc ... 

de Direito da Vara 
de Hacapá, Capital, 

Faz saber a todos os que o presente ED ITAL com prazo de 
15 dias, virem, ou dele tiverem conhecimento , que neste J uí
zo corre seus trânsmites um processo em que é acusado: JOS2 
LINO SILVA COSTA, vulgo !'FARINHA", brasi l eiro, s olteiro , s.er 
vente, filho de Gera ldo Souza Cos ta e de Tereza Verônica ·ct"a 
Silva , Como incurso no ar t9 150 e 213, do CÓdigo Penal ~~rã~ 
trio. 

E, como tenha o Of icial de Justiça deste Juizo cer tifi
cado não o haver encon trado nesta Comarca ,não sendo possí
vel citá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a comparecer 
neste Juízo, no ed i fício do forum desta Comarca, sito i Ave
nida Amazonas, n9 26 , esquina com a Rua Cel. Coriolano J ucá , 
nesta cidade, no dia 10.08 . 82 , is 12: 00 horas , a fim de ser 
int errogado , pr omover sua defesa e ser notificado dos ul t e 
riores termos do processo , a que deverá comparecer, sob pe~ 
na de revelia . Para conhecimento de todos á passado o presen 
te Edital, cuja 2a . via ficará afixada no lugar de costume ~ 
Dado_e passado nesta c idade , aos sete dias domes de junho 
de md novecentos e oitenta e dois. Eu , Manoel Januirio da 
Silva, Di r etor de Secretaria Subscrevi . 

Dr . DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS , NA 
ABAIXO: 

FO~lA 

O Doutor DORIVI).L BARBOZA, MM. J uiz de Direito da Vara 
Criminal da I ' Circunscrição Jud iciária de ~llicapá, Capital 
do T.F. A. na forma da lei, etc ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem o dele tiverem conhecimento , que neste Juizo 
corre s eus trãnsmitcs um processo em que é acusado : }!ANOEL 
JORGE TAVARES, vulgo "Cai n' água" brasileiro, solt eiro fer
reiro amador, f ilho de Jardelina Tavares Gama . Como Incurso , 
no art9 217 do Código Penal Brasileiro. 

E, como tenha o Oficial de Justiça des te J uízo certifi
cado não o haver encontrado nes ta Comarca , não sendo possí
vel citi-lo pessoalmente, c ita- o pelo presente a comparecer , 
neste Juízo , no edifício do forum des t a Comarca, sito i Ave
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, 
nesta cidade, no dia 24 .08 .82 , is 12:00 horas, a fim de ser 
inte rrogado, promover sua defesa e ser no t ificado dos ul te
riores termos do processo, a que deve rá comparecer, sob pena 
de r evelia . Para conhec imento de todos é passado o presente, 
Edital, cuja 2a . via f icará af ixada no lugar de costume . Da
do e passado nesta cidade , aos sete dias do mes de j unho de 
mil novecentos e oitenta e doÍs. Eu , Nanoe l Januário da Sil
va, Diretor de Secretari a Subscr evi . 

Dr. DORIVAL BARBOZA 
J uiz de Direito 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 
PROCLA!1AS DE CASAI1ENTOS 

O Ofic i al de Registro Civil da Comarca de Macapá, Ter
ritório Federal do Amapi, República Federativa do Brasil 
Faz saber que pretendem casar : GASPAR JOSÉ DE MORAES ~ 
NILCE VENANCIO DE GODOI . 

El e é f ilho de J osé Horaes Silva e de Sindônia 
Moraes . 

Ela e filha de Jesus Venancio de Godoi e de 
Mar i a de Godoi . 

Lopes 

Luz i a 

Quem souber de qua l quer ·impedimento l egal que os i niba 
de casar , um com o outro acuse- o na forma da l e i. 

Macapi, 13 de jul ho de 1982 . 

ZU fLA J UCÁ DE J UCÁ ARAÜJO 
Escrevente Autorizada 
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"O progresso social, o desenvolvimento do potencial humano, 
é o objetivo primeiro e último da atividade do Governo .... 

Em pafses como o nosso, que ainda não atingiu o nível de 
produção de riquezas alcançado pelas naçàes plenamente 
industrializadas, é ainda mais dificil resolver o grande problema 
da justiça social. Tudo tenho jeito, no entanto, para me 
desincumbir desse encargo, que me traz um estado de 
preocupação pennanente .... 

Resolvi, por isso, lançar, de imediato, novo programa de ação . 
na área social, programa que, por seu enorme relevo, por suas 
imp/icaçOes transcendentes, está destinado a caracterizar a 
segunda metade de meu governo .... 

Haverá, portanto, contribuição de todos, ou de quase todos. 
O produto será distribuído, porém, em beneficio das camadas 
sociais que, por sua baixa renda, necessitam de assistência. " 

Presidenle Jotlo Figueiredo 
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