
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

I FI I 
Decreto n9 1 de 24 de Julho de 1-964 

N93775 Macapá, 21 de set~mbro de 1982 - 3•-Feira 

Governador do TerritÓrio 
Comte. ANNIBAL BARCELLOS 

Chef e de Gabinete do Governador 
HÉ LIO GUARANY DE SOUZA PENNAFORT 

SECRETARIADO 
Secretário de Administração 

Dr. AUGUSTO HONTE DE ALHEIDA 

Secretário de Finanças 
RUBENS ANTONIO ALBUQUERQUE 

Secretário de Planejamento e. Coordenação 
Dr. ANTERO DUARTE DIAS PIRES L~P ES 

Secretário de Promoção Sociai 
Drª. HARIA DA GLÓRIA OLIVEIRA A~WRIH 

Secretário de Obras e Serviços PÚblicos 
Dr . SÉRGIO BENEDITO ~lOURA DE ARRUDA 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1425 de 15 de se tembro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuiç5es que lhe sio conferida~ pelo artigo 18, item II , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , e tegdo em 
vis ta o que consta do Decreto n<? 85". 34 7, de 11 de novembro de 
1980 , 

RESOLVE : 

Art . 19 - Designar
1 

a título precário, a contar de 13 de 
agosto do corrente ano, VlDILIANO DE OLIVEIRA, ocupante do 
ca rgo de Agente de Transporte Fluvial, CÓdigo T0- 901.A, Clas 
se "A", Referênc i a 1, do Quadro Permanente do Governo deste 
Território, lotado na Secretaria de Obras e Serviços P~hli
cos-SOSP, para exercer a Função de Chefe da Seção de Reparos 
Navais, Código DA1.:. 201.3 , da Di visão de Engenharia-DENAVA 
SOSP. 

Art . 29 - Revogam-se as disposiç5e s em contrário . 

Palaéio do Setcntrião, em Hacapá, 15 de setembro de1982, 
939 da Rep0blica e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BP~CELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Territóri o Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1426 de 15 de setembro de 1982 
O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, í tem li , 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85 . 347, de 11 de novembro de 
1980, 

RESOLVE : 

Secr etário d.e Educ ação e Cultura 
Profª . ANNIE VIANNA DA COSTA 

Secretário de Agricultu:a 
Dr. GENÉSIO CARDOSO DO NASCUIENTO 

Secretário de Segur ança PÚblica 
Dr. JOSÉ DE ARHIATHÉA VERNET CAVALCANTI 

Secr etário de SaÚde 
Dr. JOSÉ CABRAL DE CASTRO 

Art . 19 - Designar, a t ítulo precar~o, a contar de 13 
de agosto do corrente ano, ARI'!ANDO PACHECO RA}!OS, ocupante do 
cargo de Agente de Transporte Fluvial, Código T0- 901 .B, Clas 
se "B", Referência 9, do Quadro Permanent e do Governo deste 
Território , lotado na Secretaria de Obras e Serviços P~bli -
cos-SOSP, para exercer a Função de Assitente , CÕdigo DAI 
202.3, da Divisão de Engcnharia- DENAVA/SOSP . 

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Na capá , 15 de se tembro de 1982J 
939 da RepÚb l ica e 399 da Criação do Território Federa l do 
Amapá . 

ANNI!lAL BARCELLOS 
Governador 

i'IINISTÉRIO DO INTERIOR 
Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1427 de 15 de setembro de 1982 
O Governador do Terri tório Federal do Amapá, usando das 

atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18 , Ítem li , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de j aneiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decre to n<? 85 .34 7, de 11 de novembro de 
1980, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar, a título precar ~o, a contar de 13 de 
agosto do corrente ano, HANOEL DA SILVA BARBOSA, ocupante do 
cargo de Agente de Tr ansporte Fluvial, Código T0- 901. A, Clas 
se "A", Referência 1, do Quadro Permanente do Governo deste 
Território , lotado na Secretaria de Obras e Ser viços Públi -
cos- SOSP , para exercer a Função de Secret~rio Administrativ~ 
Código DAI-201.1, da Divisão de Engenharia- DENAVA/SOSP . 

Art . 29 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário . 

Palácio do Setentrião, em Nacapá , 15 de setembro de 19821 
939 da Repúbl ica e 399 da Criaçãc do Terri tór io Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL l\,\ RCELLOS 
Governador 
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HINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1428 de 16 setembro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são ·aqnferidas peio artigo 18, ítem II , 
do D'ecreto- Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista,o que consta do Decreto n9 85 . 347, de 11 de novembro de 
1980, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Designar, a título precar1o, a contar de 19 
de set~mbro do corrente ano , OCYR DE JESUS NUNES , ocupante 
do ca:_go _de Agente de Portaria, Código PL-1101.B , Classe'1B'~ 
Referencta 1, do Quadro Permanente do Governo deste Territó
rio, lotado na_ Secretaria de Educação e Cultura-SEEC , para 
exercer a Funçao de Dir etor da Escol a de 19 Gráu "Hanoel Do 
mingos", Código DAI-201. 3, da Divisão de Ensino de 19 Gráu= 
DEN/SEEC. 

Art . 29 - ,Revogam- se as disposições em contrário. 

Pal ácio do Setentrião , em Macapá, 16 de setembro de 
1982, 939 da República e 399 da Criaçã9 do Território Fede
ra l do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1429 de 16 de setembro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando·das 
atribuiçÕes que l he são conferidas pelo artigo 18, ítem II, 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Arn. 19 - Designar SÉRGIO BENEDITO HOURA DE ARRUDA, .se 
cretar1o de Obr as e Serviços Públ icos do Governo deste Ter= 
ritório, para viajar de Hacapá, sede de suas atividades até 
a cidade do Rio de Janeiro-RJ, a fim de tratar de assun~ode 
inter esse da Admi nis tração Amapaense, junto aoBNH e DNER, 

no Rio de Janetro r ' ';ni stér i o da Saúde Pro- Sangue, na capi~ 
t a l Federal, no :· .> de 22 à 28 de setembro do corrente 
ano. 

Art . 29 - Revogam- se as disposições em cont rário. 

Palác io do Setentrião , em Hacapá, 16 de setembro de 
1982 , 939 da República e 399 da Criação do Território Fede-

L
·al do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1430 de 16 de setemb ro de 1982. 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que l he são conferidas pelo artigo 18 , ítem II, 
do Decreto-Lei n9 4 11 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art . 19 - Designar JOAQUH! Dj<: VILHENA NETO, para res -
ponder acumulativamente , em subs tituição, pelo expediente 
da Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Governo deste 
Território, durante o impedimento do respectivo titular, no 
perfodo de 22 à 28 de setembro do corrente ano . 

Art. 29 - Revogam- se as disposiçÕes em contrário. 

Palácio do Setentrião , em Hacapá , 16 de se tembro de 
1982 , 939 da Repúb lica e 399 da Criação do Território Fede
ral do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

ISAPEIXE NORTE S.A. 
CGCHF N9 04 . 660 . 726/0001-01 

JUCAP N9 16 3 0000015 8 
HACAPÁ - AP 

Capita l Autorizado .. . ....... .... ...... . . 
Capital Subscri to .. ... .. .....•.•........ 
Capital Integralizado ... .. .. ........... . 

Cr$ 469 . 368.000 , 00 
Cr$ 269 .8 16 . 622,00 
Cr$ 242.516 .622 , 00 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADHINISTRAÇÃO REALIZADA 
EM 06/09/1982 PARA DELIBERAR SOBRE A EHISSÃO DE AÇÕES PREFE
RÊNCIAIS NOMINATIVAS DENTRO DOS LUIITES DO CAPITAL AUTORIZA
DO DA SOCIEDADE. 

ATA n9 14 - Aos se1s dias do mes de setembro do ano de 
mil novecentos e oitenta e dois, às nove horas , na sede so -
cial, sita no quilômetro vinte da margem di reita da Rodovia 
Hacapá/Hazagão , no Distrito Industrial do Município de Ha"a
pá , Território Federal do Amapá, reuniu-se o Consel ho de 
Administração da ISAPEIXE NORTE S.A., presentes os Conse l hei 
ros Senhores Nelson Riet Corrêa, Armando Duarte da Si l va e 
Iwam Jaeger e sob a presidência do Senhor Nelson Riet Corrêa, 
ApÓs declarar iniciados os traba lhos , o Presidente e sclar e -
ceu que a reunião t i nha por f i nalidade deliberar sobre a emi 
são e a colocação de açÕes preferênciais nominativas dentro 
dos limites do Capital autorizado . Outrossim, i nfor mou o Pre 
sidente que , no tocante à emissão ora pretendida, este Con = 
selho de Administração deseja emitir, dentro dos limites do 
capital autorizado, 27 . 300.000 (vinte e sete milhÕes e tre 
zentas mil) açÕes preferênciais nomi nat i vas, no valor nomi -
na l de Cr$ 1, 00 (hum cruzeiro) cada uma, representado a men
cionada emissão o volume mone tário de Cr$ 27.300.000 , 00 (vin 
te e sete millhÕes e trezentos mil cruzeiros): Esta emissão
se destina à subscrição pelo Fundo de Investimentos da Amazô 
nia - FINAM, Administrado pelo Banco da Amazônia S.A. -BASA~ 
devendo a integralização ser efetivada com recursos do cita-

ú="""'"""'"""'~~~~~-~""""~~~~~DEPARTAMENTO DÉ IMPRENSA OFICIAL~.--~~~-=-""""'~""""""""'""""'"" 
Território Federal do Amapá 

DIRETOR 
PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 

ORIGINAIS 

* Os textos enviados à publicação deverão ser 
da tilografados e acompanhados de ofício ou 
memorando. 

O Diário Oficial do T.F. do Amapá poderá 
ser encontrado para leitura nas Representa
ções do Governo do Amapá em Brasília/DF e 
Be l ém/Estado do Pará. 

ATENDIMENTO 
Das 07 :30 as 12: 00 

Horário: 

PREÇOS - ASSINATURAS 

* Macapá ..... .. ...... ......... . 
*Outras Cidade . . . . ~ .......... , 

Cr$ 3.550,00 
Cr$ 6.075, 00 

* As assinaturas sao semestrais e 
30 de junho a 31 de dezembro . 

Preço do Exemplar ... ... .... .. . . Cr$ 
NÚmero atrasado .... .... . . . . . . . . Cr$ 
NÚmero atrasado em outras 
cidades.. ........ ... . . . . . . . . . . . Cr$ 

venc í veis 

30 , 00 
60,00 

80,00 

Das 14:00 as 17 : 30 horas. RECLAMAÇÕES 
PREÇOS - PUBLICAÇÕES *Deverão ser 'dirigidas por escrito ~o Dire -

* Publicações - centimentros de tor do Departamento de Imprensa Oficial do 
coluna .... ... : ...... .... .... . Cr$ 280,00 T.F . do Amapá, até 8 dias após a publicação . 

======~~============~ DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL* Rua Cândido Mendes* Macapá Território Federal do Amapé *Telefones 62 1·4040 * Ramais_ 176 • 177 . 178 
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do Fundo, previstos nas disposições do Decreto-Lei n9 
1376/74 . Esclareceu, outrossim , que a subscrição a ser efeti 
vada por parte do FIN~~ foi aut~rizada pela Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAr!, conforme condiçÕes 
estabelecidas no Ofício GS-032~9, de 19 de setembro de 1982 , 
do mencionado Órgão, cuja cópia será anexada ã present• 

t ant o , a subscrição dessas ações será efetivada sob as condi 
çÕes estabelecidas pela SUDA}I. Finalmente , informou que a po 
sição do capital da sociedade sob os ângulos de "autorizado" 
"subscrito" e " integralizado" , dividido por natureza e elas 
se de ações, antes do aporte dos recursos do FINAM, é a se~ 

· inte : 
. . ------------------- 4··--------------------------------------------------------------------------------------------------

~~~~~-~::~~~--------~-~~~~~-~~~~~~~~~~~:~-~~~~~~-~~~~~~~~~-~-~:~-----~~~:~~~-~~~~~~~~~~~----~~~~~-~:~~~~~~-----
Ord. 246.418.200,00 149.485.028,00 149.485 .028 ,00 149.485.028 
~E~~:--------------- -~~~:~~~:~22~22 _________ -~~:2~!:~~~~22 ______________ -~~:2~!:~~~~22 ______ ----~~:2~!:~~~---------
!~~~~~-------------- -~~~:~~~:222~22_________ ~~~:~!~:~~~~22______________ ~~~:~!~:~~~~22______ ---~~~:~!~:~~~---------

Face ao exposto, em obediência aos termos da Lei e do 
Estatuto Social , os membros do Conselho de Administração pre 
sente, reso lveram deliberar sobre a emissão das mencionadas: 
27 . 300 . 000 (vinte e seis m~lhÕes e trezentas mil) ações pre
ferênciais nominativas, objeto da exposição dos motivos aci
ma , ficando desde já autorizada a sua subscrição , o que foi 
unanimemente aprovado. Em seguida, o Presidente informou que toma 
rã as providências para efetivação,da subscrição e integrali 
?.ação das referidas açÕes,por parte do Fundo de Investimento 
da Amazônia-FINArl .Para tanto,propôs a suspensão da r eunião 
pelo tempo necessário à obtensão das assinaturas do Boletim 
de Subscrição, junto ao Banco da Amazônia S .A- BASA, entidade 
operadora do citada Fundo, com sede na cidade de Belém, Est~ 
do Pará , o que mereceu a aprovação de todos os membros do 
Conselho de Admin.istração presentes. Reaberta a sessão , o 
Presidente informou que o Banco da Amazônia S.A. - BASA, na 
qualidade de entidade op2radora do FINA}! , assinou o Boletim 
de Subscrição referente à emissão aprovada nesta reunião . Em 
assim sendo , disse o Presidente que considerava cumpridas as 
providências de subscrição e integralização , pedindo a apro
vação dos a t os pelo Conselho de Administração, o que foi una 
ni memente aprovado . Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da pre
sente ata no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Admi-

nistração. Reaberta a sessão, esta ata foi lida, aprovada e 
assinada pelos membros presentes do Conselho de Adminis t ra -
ção . Deste documento serão tiradas cópias datilografadas e 
autenticadas por todos os membros pr esentes à reunião; para 
efeito de arquivamento . Hacapá, 10 de seterebro de . 1982. : 
(assinados) NELSON RIET CORRÊA, Presidente. A&~DO DUARTE 
DA SILVA, Vice-Presidente . HIAI'! JAEGER, Consalheiro . 

DECLARO que a presente é cópia fiel da ata lavrada no 
livro proprio da ISAPEIXE NORTE S.A. e assinada pelos Conse
lheiros presentes. 

HENRIQUE JOSe LEAL SANTOS VIEIRA DA FONSECA 
Diretor Vice-Pre sidente 

JUNTA COMERCIAL DO TER. FE!:J. DO A}IAPÁ 

CERTIDÃO 

Certitico que a primeir a via deste documento por despa
cho do Presidente da JUCAP, nesta data, foi arquivada sob o 
n9 1188. 

Macapá, 16 de setembro de 1982 

OSTIANO LEITE FILHO 
Secretário Geral Subs t ituto 

ISAPEIXE NORTE S.A. 
CGC~W N9" 04.660 . 726/0001 - 01 

CAPITAL AUTORIZADO .... . . . . . . • . . .... .. . .. . .. . .... Cr$ 469.368.000 ,00 
242.5 16.622 , 00 

27.300 .000 , 00 
199.551.378,00 

CAPITAL SUBSCRITO . .. .. . . . .. . . . .... . .. . ...... .... Cr$ 
CAPITAL SUBSCRITO NESTA DATA ....... . . . . . ........ Cr$ 
CAPITAL A SUBSCREVER . . . . .. .. . . . .. .. . . ...... . .. . . Cr$ 

BOLETIH DE SUBSCRIÇÃO de 27 . 300 . 000 (vinte e sete milhÕes e trezentos mil) ações preferenciais nomi 
nativas do valor nomina'l de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma, no valor total de CrS 27 .300.000,00 (vinte e sete milhÕes 
e trezentos mil cr uzeiros) , subscritas pelo Fundo de Investimentos da Amazônia- FIN1~1, operado pelo Banco da Amazônia 
S.A. - BASA, na forma do Decreto- Lei n9 1376 , de 12/12/1974, cuja emissão dentro do limi t e do capital autorizado , foi 
deliberada em reunião do Conselho de Administração realizada no dia 06/09/1982 . 

Belém, 10 de setembro de 1982. 

SUBSCRITOR 
FUNDO DE INVES'!'HfENTOS DA A}IAZÔ 
NIA - FINA}!, o;>erado pelo Banco 

da Amazônia S.A. - BASA 

RONALDO GOMES AL~fEIDA 
Téc. Cont . CRC- RS n9 11 . 795 

CPF n9 005260290 - 72 

DIRETORIA DA EHPRESA 

~ELSON RIET CORRÊA 
Diretor Presidente 

C?F n9 004762930 - 49 

ARMANDO BORGES 
Diretor Financiero 

LUIZ E.P . LOBÃO 
Chefe Dept9 Inc . 
Fiscais e Acões 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AI'IAPÁ 

JCIZ DE DIREITO DA Cm!ARCA DE ~IACAPÁ 

EDITAL DE CITAÇÃO, COH O PRAZO DE 15 DIAS, NA FOR~1A A
BAIXO : 

O DOUTOR JESUS DO NASCIHENTO , N:H- Juiz de Direito da 
Vara Criminal da I-? Circunscrição Judiciária de Hacapá , Ca
pital do T. F.A., na forma da l ei, etc ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com 
de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento que 

prazo 
neste 

HENRIQUE JOSÉ L. S. V. DA FONSECA 
Diretor Vice-Presidente 

CPF n9 010195890- 00 

Juí zo corre seus trãnsmites um processo em que é acusado: EDE
VALDO RODRIGUES PINTO, brasileiro , nat ural de \~ager - Estado 
da Bahia , casado, comerciante , filho de Galdêncio Rodrigues 
Pinto e de Eudóxia Rodrigues ·Pinto, à lcunha "Baiano'', como 
incurso no art. 129, c/c o art. 44 , inciso II , letra "a",do 
Código Penal Brasileiro. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certif i 
cado não o haver encontrado n2sta Comarca , não sendo possí= 
vel citá-lo pessoalmente , cita- o pelo presente a comparecer 
neste Juizo, no edifício do forum desta Comarca , sito à Ave 
nida Amazonas, n9 26 , esquina com a Rua Cel . Coriolano Juc~ 
nesta cidade, no dia 08 .1 0.82 , às 8 :00 horas, a fim de ser 
interrogado , promover. sua defesa e ser not i f icado dos ulte
riores termos do processo , a que deverá comparecer sob pena 
de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital , cuja 2~ via ficará afixada no lugar de costume . Da-
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I do e passado· . : dade, aos dez dias do mês de setembro 
s e oitenta e dois. Eu , ~~OEL JANUÁRIO DA 

de Secretaria, subscrevi. 

JESUS DO NASCIHENTO 
Juiz de Direito 

EDITAL DE C "fAÇÃO, COH O PRA:ZO DE 15 DIAS, NA FORHA A
BA:iXO : 

O DOUTO!: 
Cr iminal da I ~ ~ 

Territór io Federú 

AL BARBOZA. ~~1, Juiz de Direito da Var a 
:unscriç·ão Judiciária- l1acapá , Capital do 
do Amapá , na forma da l ei , e t c . .. 

Faz sabeL a todos os que o presente EDITAL com prazo 
de "15 dias vi rem,ou dele tiverem conhecimento, que neste Juí 
zo corre s·eus trânsmites um processo em que é acusado: HA_::
RIA ANA FERREI RA DE OLI VEIRA, brasil eira, casada, f i lha de 
Manoel José Ferreira e de Altina da Conceição Ferreira , re
sidente na Av. 6 de Setembro, n9 128 , bairro do Trem, como 
incur so no a~t 331 do Código Penal Brasileiro . 

E, como t enha o Oficial de Ju stiça deste Juízo cert ifi 
cado não o haver encontrado nes t a Comar ca, não sendo pos sí= 
ve l citá-lo pessoalmente, ci ta- o pelo pr esente a comparecer 
neste Juízo, no edifício do forum desta Comarca , sito à Ave 
nida Amazonas, n9 26 , esquina com a Rua Cel . Cor i olano Juc~ 
nesta .c i dade, no dia 11 -1 0-82, às 08 :00 horas , a fim de ser 
interrogado, promover sua defesa e se r notificado dos ulte
riores termos do processo a que deverá comparecer sob pena 
de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edit al, cuja 2~ via ficará afixada no lugar de costume . Da
do e pa_ssado nesta c;idade , aos quinze dias de setembro .de 
mil novecentos e oitenta e dois. Eu, ~OEL JANUÁRIO DA SIL 
VA , Escrivão; subscrevi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS , NA FORHA A
BAIXO : 

-0 DOUTOR DORIVAL BARBOZA, HH. Ju iz de Direito da Vara 
Criminal da 1~ Circunscrição Jud i ciária de Hacapá , Capital 

"do Território ~ederal do Amapá, na forma da lei , etc ... 

Faz saber a todos os que o present e EDITAL com prazo 
de 15 ·dias, virem ou dele tiverem conhecimento que neste Juízo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado: OS}~ 
RODRIGUES DE SOUZA, vulgo "BANANA" , brasi leiro , casado, co
merciante, fi lho de João Rodrigues de Souza e de JÚlia Ro -
drigues de Souza, residente nesta cidade à Av. 19 de Haio , 
s/n9, Trem, como i ncurso no art. 217 c/c art. 226, nQ III , 
do Código Penal Brasi l eiro . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juizo 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 à Ave 
nida Amazonas, n9 26, esqui na com a Rua Cel. Coriolano Jucà; 
nesta c idade, no dia 13- outubro- 1982 , às 08:00 horas , · a fim 
de ser int errogado , pr·omover sua defesa e ser not i f i cado dos 
ulteriores termos do processo a que deverá comparecer , sob 
pena de revelia.Para conheci mento de todos é passado o pr e
sente Edital, cuja 2~ via ficará afixada no l ugar de cos t u
me. Dado e passado nesta cidade, aos dez de se tembro de mil 
novecentos e oitenta e dois . Eu, ~IANOEL JANUÁRIO DA SILVA, 
Escrivão , subscrevi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juíz de Direi to 

EDITAL DE CITAÇÃO, COH O PRAZO DE 15 DI AS , NA FORHA A
BAIXO : 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ill!.Juiz de Direito da Vara 
Criminal da 1 ~ Circunscrição Judiciár i a de }laca pá, Capital 
do Território Federal do Amapá, na forma da lei, etc ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo 
de 15 dias virem, ou dele t iverem conhc imento, que nes t e 
Juízo corre seus t r ãnsmites um processo em que é acusado 
.LIZABEL OLIVEIRA DE SOUZA,bras ileira , solte ira, es tudante , 
r es idente nes ta cidade na Rua General Rondon, n9 593 , Bair
ro Jul i ão Ramos, como incurso no art9 129 c/c art . 44, inc i 
so II , l e tra "a", do Código Penal Brasile iro . 

E, como tenha o Of icial de Justiça deste Juízo certif i 
cado não o haver encont rado nes t a Comarca, não sendo possi= 
vel citá-lo pessoalmente , c i ta-o pelo presente a comparecer 

neste Juízo, no edifício do forum deste Comarca, sito à Ave 
nida Amazonas,n9 26, esquina com a Rua Cel . Coriol ano Jucá~ 
nesta cidade, no dia 08-outubro- 1982, às 08 : 00 horas , a fim 
de ser interrogado/ promover sua defesa e ser notificadodos 
ul teriores termos do processo, a que deverá comparecer sob 
pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o pre 
sente Edital , cuja 2~ via ficará afixada no lugar de costu= 
me . Dado e passado nesta cidade , aos dez de setembro de mi l 
novecentos e oitenta e dois . Eu, ~OEL JANUÁRIO Dft SILVA , 

.Escrivão, subscrevi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, COH O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORNA A
BAIXO: 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, MM . Juiz de Direito da Vara 
Cr i minal da 1~ Circunscrição Judiciária- Hacapá, Capital do 
Território Federal do Amapá, na fo rma da lei , etc ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo 
de 15 dias virem, ou dele ti,erem conhecimento que neste Juízo 
corre seus trânsmites, um processo em que é acusado : LINDAL
VA DE SOUZA SANTOS, brasi leira , casada, do l ar, res i den -
te nesta cidade na Rua General Rondon, n9 953- Bairro Julião 
Ramos , como incurso no art . 129 c/c art. 44 , inciso II, le
tra "a" , do Códi go Penal Brasileiro . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi 
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possí= 
vel citá-l o pessoalmente, cita- o pe l o presente a comparecer 
neste Juízo, no edi f í cio do forum desta Comarca, sito à Ave 
nida Amazonas, nQ 26 , esqui na com a Rua Cel. Coriolano Jucã1 
nesta cidade , no dia 08-outubro-1982, às 08 :00 horas, a fim 
de ser interrogado , promover sua defesa e ser notificadodos 
ul teriores t ermos _do processo, a que deverá comparecer sob 
pena de reve l ia. Para conhecimento de todos é passado o pre 
sente Edital, cuja 29 via ficará afixada no lugar de costu= 
me. Dado e passado nesta cidade, aos dez de setembro de mil 
novecentos e oitent a e dois. Eu, ~OEL JANUÁRIO DA SILVA , 
Escrivão , subscrevi. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

FORHA 

O Dou t or Dorival Barboza , tlli. Juiz de Direito da Vara 
Criminal da 1~ Circunscrição Judiciária - Macapá , Capital do 
Território Federal do Amapá, na forma da lei , etc . .. 

Faz saber a todo s os que o presente Edital com prazo 
de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juí zo corre seus trânsmites um processo em que é acusado:JO 
SÉ DOS SANTOS FERREIRA, brasileiro, solteiro, servent e de 
obras, f i l ho de João Harques Ferreira e de Osmarina dos San 
tos Ferreira, residente e domiciliado em Vila Haia - Santa
na , como incurso no art9 217 do Código Penal Bras ilei ro. 

E, como t enha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi 
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possí
vel citá-l o pessolamente, cita-o pelo presente a comparecer 
neste Juizo, no edifíci o do forum des ta Comarca , sito à Av~ 
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel . Corilano Jucá, 
nesta c i dade, no dia 18-outubro- 1982, às 08:00 horas , a fim 
de ser interrogado, promover sua defesa e ser notificado 
dos ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer 
sob pena de revelia . Para conhecimento de todos é passado o 
presente Edital, cuja 2a . via ficará af i xada no lugar de 
costume. Dado e passado nesta cidade, aos cat orze de setem
bro de"mii novecentos e oitenta e dois . Eu, }~OEL JANUÁRIO 
DA SILVA, Escrivão , subscrevi. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Di r eito 

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

O Doutor Dorival Barboza, MM. Juiz de Direito da Vara 
Criminal da 1~ Circunscrição Judiciária - ~illcapá, Capital do 
Território Federal do Amapá, na forma da l ei , etc ... 

Faz saber a todos os que o presente Edital com prazo 
de 15 dias vi rem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre seus trânsmites um processo em que é acusado : CE 
SAR BRASIL CORDEIRO, filho de BENONIS SANTANA CORDEIRO e de 
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HARIA DE NAZAM BRASIL CORDEIRO , brasileir o, solteiro, pesca 
dor , res i dente na Av . Clodôvi o Coelho , 266, bairro do Trem~ 
como incurso no ar t9 334, § 19 , letra "d" do CÓdi go Penal 
Brasileiro. 

E, como tenha o Of i cia l de Justiça deste Ju í zo cer tifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possi -
vel ci tá- lo pessoalmente, c i ta- o pe l o presente a compa.ecer 
neste Juizo, no edifício do forum desta Comarca, s ito à Ave
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, 
nesta cidade, no dia 18- í0-82, às 08:00 horas , a fim de ser 
interrogado, promover sua devesa e ser ~otificado dos ulte -
r iores termos do pr ocesso , a que devera comparecer, sob pe
na de revelia. Para conhecimento de todos é passado o pre -
sente Edital, cuja 2a. via ficará afixada no lugar de costu
me. Dado e passado nestà cidade, aos dez de setembro de mil 
novecentos e oi tenta e dois . Eu, ~~OEL JANUÁRIO DA SILVA , E~ 
crivão , subscreví . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

O Doutor Dorival Ba:boza , ~1. Juiz de Direito da Vara 
Criminal da 1{1 Circunscrição J udiciária - Nacapá, Capital 
do Território Federal do Amap~ , na forma da lei , etc ... 

Faz saber a todos os que o presente Edital com prazo 
de 15 dias virem, ou dele tive r em conhecimento, que neste 
Juizo corre seus trânsmi~es um processo em que é acusado . : 
EDVAR SIQUEIRA DE CASTRO, bras ileiro, solteiro, braçal , re
sidente na Av . Antonio Coelho de Carvalho, s/n<?, nesta capi 
tal, como incurso no art9 129 do Código Penal Bras ileiro . -

E como tenha o Ofici al de Justiça deste J uízo certifi 
cado n~o o haver encontrado nesta Comarca , não sendo poss í~ 
vel citá-lo pessoalmente , ci t a- o pelo presente a comparecer 
neste J uízo no edifíci o do forum desta Comarca , sito à Ave 
nida Amazon~s, n9 26, esquina com a Rua Cel . Coriolano J uca 
nesta cidade, no dia 19-10- 82 , às 08 :00 horas, a fim de ser 
interrogado , promover sua defesa e ser notificado dos ulte
riores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pe
na de revelia . Para conhecimento de todos é passado o pre -
sente Edital, cuja 2a . via ficará afixada no lugar de cost~ 
me . Dado e passado nesta cidade, aos quinze de setembro de 
mil novecentos e oi tenta e dois . Eu , }UlliOEL JANUÁRIO DA SIL 
VA, Escrivão , subscrevi. 

DORI'IAL BARBOZA 
Juiz de Dir eito 

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

O Doutor Dorival Barboza , ~~!. Juiz de Direito da 
Criminal da 1 ~Circunscrição Judiciária - Na capá, Capital 
Território Federal do Amapá , na forma da lei , etc ... 

Vara 
do 

Faz saber a todos os que o presen te Edita l com prazo de 
15 dias virem, ou dele ti·Jerem conhecimento, que neste J uizo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado: ~IARIA LU 
CIA LOPES , brasileira, solteira , doméstica, filha de Jose 
Hendes e de Biata Lopes, residente na Av . Haranhão, s/n9- Pa 
coval, como incur so n9 art9 155 do CÓdigo Penal Brasi l eiro . 

E, como tenha o Oficial de Jus tiça deste Juizo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possi -
vel ci tá- lo pessoalmente . cita-o pelo presente a comparecer 
neste Juízo, no <>nifício do forum desta Comarca, s ito à Ave
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Ce l . Coriol ano Jucá , 
nesta cidade, no dia 15-1 0-82, às 08:00 horas, a fim de ser 
interrogado, promover sua defesa e ser noti f i cado dos ulte -
rio!es termos, do processo ,a que deverá comparecer, sob pena 
de revelia. Para conheci mento de todos é passado o pr esente 
Ed ital, cuja 2a . via ficará afixada no lugar de costume. Da
do e passado nesta cidade, aos quinze de setembro de mil no
vecentos e oitenta e dois. Eu, ~~OEL JANUÁRIO DA SILVA, Es
crivão, subscrevi . 

DOF.IVAL BARBOZA 
Ju i z de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, cm1 O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORHA 
ABAIXO : 

O Doutor llorival Barboza, NH. Juiz de Direito da Co
marca de Hacapá, Capital do TFA, 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 
J uizo corre seus trânsmites um processo em que é acusado : 
RAIMUNDO FURTADO DA SILVA, br as i lei ro, casado, garçom , f i -
lho de Petrolina Fur t ado da Silva , residente nesta cidade , 
como incurso no ar t 9 334 e 298 do C.P. B. e 334 c/c art . 25 
do CPB . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juizo cert i fi 
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possi~ 
vel citá- lo pessoalmente, cita- o pelo presente a comparecer 
neste Juízo , no edif í cio do fo rum desta Comarca, sito à Ave 
nida Amazonas , n9 26 , esquina com a Rua Cel. Cor i olano Juca 
nesta cidade , no dia 28. 10 .82 , às S:OO horas, a fim de ser 
interrogado, promover sua defe sa e ser notif icado dos ul te
r i or es termos do processo , a que deverá comparecer sob pena 
de revelia. Para conhecimento de todos é ·passado o presente 
Edital , cuja 2a . via ficará afixada no lugar de costume . Da 
do e passado nesta cidade , aos oito dias do mês de setem ~ 
br o do ano de mil novecen Lo~ e oitenta e dois , Eu, MANOEL 
J ANUÁRIO DA SILVA, Escrivão, subscrevi. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

O Doutor Dorival Barboza, ~~- Juiz de Dir eito da Vara 
Criminal da 1 {I Circunscrição 'J udiciária ..:. Na capá, Capital do 
Território Federal do Amapá , na forma da le i , etc ... 

Faz saber a todos os que o presente Edital com prazo 
de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento , que nes t e 
Juizo corre seus trânsmites um processo em que é acusado : 
JOSf: ROBERTO DO NASCU!ENTO OLIVEIRA, vulgo "MUCURINHA" , fi
lho de José de Oliveir a e de ~~rgarida do Nascimento Ol ivei 
r a , brasileiro, solteir o , braçal, residente na Ilha de San~ 
tana, como incur so no ar t9 155 , §§ 19 e 49 , n9 IV , c/c o 
ar t. 25 do CPB. 

E, como tenha o Oficial de Jus t iça deste Juizo certifi 
cado não o haver encontrado nes t a Comarca , não sendo possí~ 
vel citá- lo pessoalmente, cita- o pelo presente a comparecer 
neste Juízo, no edif í ci o do forum desta Comarca, sito ã Ave 
nida Amazonas, n9 26 , esquina com a Rua Cel . Coriolano Juc~ 
nesta cidade, no dia 27-outubro-1982, às 08 :00 horas , a fim 
de ser interrogado ,promover sua defesa e ser notificado dos 
ulteriores termos do processo, a que dever á comparecer sob 
pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o pre 
sen t e Edi t al, cuja 2a . via ficará a:ixada no lugar de costu 
me . Dado e passado nesta cidade , aos oito de setembro de 
1982, (mi l novecentos e oi tenta e dois) . Eu , ~~OEL JANUÁ -
RIO DA SILVA, Escrivão, Subscrevi . 

Dr . DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

O Doutor Dorival Barboza , MM . Ju i z de Direito da Co
marca de Hacapá, Capita l do TFA, na forma da lei , etc ... 

Faz saber a todos os que o presente Enita l com prazo 
de 15 di as virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre seus trânsmites um processo em que é acusado : 
NATAN FERREIRA DOS SANTOS , brasi l eir o , sol teiro , garimpei
ro, f ilho de Hanoel Ferreira dos Santos e I zabel Ferreira 
dos Santos, residente nesta cidade , como incurso no art9 
129, § 19 , nrs . I e III, do Código Penal Brasile iro. 

E, corno tenha o Oficia l de Justiça deste Juízo certi
ficado não o haver encontr ado nesta Comarca, não sendo pos 
sível citá- lo pessoalmente , c ita-o pelo presente a compa~ 
recer neste Juizo, no edifício do forum desta Comarca , si
to ã Avenida Amazonas,. n9 26, ·esquina com a Rua Cel . Co rio 
lano Jucá , nesta cidade, no di a 27 . 10 .82 , às 8 :00 ho,as, a 
fim de ser interrogado , promover sua defesa e ser notifica 
do dos ulteriores termos do processo , a que deverá compare 
cer sob pena de revelia . Para conhecimento de todos é pas
sado o presente Edital, cuj a .2a . via ficará af i xada no l u
gar de costume. Dado e passado nesta cidade , aos oito dias 
do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta e 
dois . Eu , ~~DEL JANUÁRIO DA SILVA, Escrivão , subscrevi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direi to 
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EDITAL DE CITAÇÃO, COH O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORMA A -
BAIXO: 

O DOUTOR DORIBAL BARBOZA, ~~! . Ju íz de, Direito da Vara 
Criminal da 1{1 Circunscrição Judiciária- Hacapá , Capital do 
Terr i tório Federal do Amapá , na forma da lei , etc ... 

FAZ SABER a todos os que o present e EDITAL com prazo de 
15 dias vir~m, ou dele tiverem conhecimento , que neste Ju í zo 
corre seus trãnsmites um processo em que é acusado : ~1ARIA DA 
C~NCEIÇÃO PACHECO ~ vulgo "CONCITA", brasileira, solte ira, d~ 
mes ~ica, fi lha de Tereza Pacheco, residente na Av . Fel i nto 
Nuller, s/n9 , como incurso no art. 129 do Código Penal Brasi 
leii:o . 

E, como t enha o Of i cial de Ju st iça deste Ju í zo cer tifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possível 
c i tá- lo pessoalment~, citaJo pelo presente a comparecer nes
te Juí zo, no edif í cio do fo rum desta Comarca , sito à Avenida 
Amazonas,nQ 26 , esquina com a Rua Cel . Cori ol ano Jucá , nesta 
cidade , no dia 20 . 10 . 82, às 08 :00 horas , a fim de ser inter
rogado , promover sua defesa e ser no tificado dos ulteriores 
termos do processo,a que deverá comparecer sob pena de reve
lia . Pa ra conhecimento de todos é passado o presente Ed i tal , 
cu ja 2~ via ficará afixada no l ugar de costume . Dado e passa 
do nesta cidade , aos quinze de setembro de mi l novecentos e 
oitenta e dois . Eu, ~1ANOEL JANUÁRIO DA SILVA, Escrivão, subs 
creví . 

DORIVAL BARBOZA 
Ju í z de Direito 

NINIST~RIO DA INDÜSTRIA E DO COH~RCIO 

GOVERNO DO TE~RITÚRIO FEDERAL DO A}1APÁ 

JUNTA CO~ffiRCIAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A}1APÁ 

DOC~ffiNTOS DEFERIDOS 

NO Hf:S DE AGOSTO DE 1982 

ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

O. 922 - EHPREENDUffiNTOS AGROPECUÁRIOS ~ffiR 
CURIO LTDA ... ... .... .. .......... -: 
Sede - Av . Santana S/N 
Porto de Sa!J.tana - Hacapá/AP . 

0. 923 - E~~REENDIHENTOS AGROPECUÁRIOS PE-
DRA BRANCA LTDA ................ . . 
Sede - Av . Santana S/N 
Porto de Santana - Nacapá/AP . 

0 . 929 - ENPRO- Empresa de Engenharia e Pro 
jetos LTDA . ......... ... ... ..... . -: 
Sede- Av . Diogenes Silva n9 111 8-
A - Buri tizal - ~laca pá/ AP. 

0 .896- ANTONIO & EDHAR LTDA • . . . . . ..... .. 
Sede. - Av . Fe l iciano Coelho n9334 
Trem - Hacapá/AP. 

0 .943- SOUZA & SERRA LTDA .... . . . ....... . 
Sede - Rua Guanabara n9 767 
Pacoval - Hacapá/AP. 

0 .959- ~1APÁ CONSTRUÇÕES LTDA . ... . . .... . 
Sede- Av. Ana Nery n9 11 38 
Jesus de Nazaré - ~~capá/AP . 

0. 903 - BETRAL - Bento Construções e Co -
mercio LTDA .. . ............... .. . . 
Sede - Av. Presidente Vargas nQ 
1429 - Centr o - Hacapá/AP. 

0. 909- I~~OS FERREIRA LTDA .. . ... . ... .. . 
Sede - Rua General Rondon nQ 1082 
Julião Ramos - Hacapá/AP. 

ANOTAÇÕES 

0 . 817 - J . P. FERREIRA . ............. .... . 
Sede - Rio Flexal 
Rio Flexal - Amapá/AP . 

0.818- ODERLEY FRANCISCO ~1ARCOLINO .... . . 
Sede - Nazagão Velho S/N 
Centro - Hazagão/AP. 

11 76 

1177 

1178 

1179 

1180 

11 81 

1182 

11 83 

1257 

:258 

0 . 562 - A. H. NERY .... ..... ................ . ......... .. 1260 

SEDE,- AV.HÃE ~UZIA NQ 84 
JULIÃO RM!OS - ~1ACAPÁ/ AP 

O. 912 - NANOEL CARDOSO FILHO . .... ...... . ................ 1263 
SEDE - RUA ~1ANOEL EUDOXIO PEREIRA N9 1454 
SA~TA RITA - ~lA CAPÁ/ AP 

0 .926- PAULO AFONSO COSTA ANDRADE .. ...... ...... .... .. . 1264 
SEDE - AV . CONEGO DOHI NGOS HALTEZ S/N · 
TREH - ~lACA PÁ/ AP 

0 .948- JOS~ DE OLIVEIRA VALENTE .... ...... ...... .... ... 1265 
SEDE- AV . SANTANA N9 580 
SANTANA - HACAPÁ/AP 

0.945 - J . R. PONTES ........ . .. ................. ..... ... 1266 
SEDE- AV. HENRIQUE GALÚC IO NQ 263-SALA 5 
CENTRO - ~1ACAPÁ/AP 

SOCIEDADE ANÕNI~1A (ARQ . ATOS) 

0 . 846 - ESTACON ENGENHARIA S/ A ... .......... ... ......... 11 7Y 
SEDE - RUA ~IINAS GERAIS N9 62 
SANTA RITA - ~1ACAPÁ/AP 

0.851- ASA BRANCA AGROPECUÁRIA S/A .. . ... .. ........... . 11 76 
SEDE- AV . FAB N9 285 
CENTRO - ~1ACAPÁ/AP 

0. 854- BRU~1ASA ~lADEIRAS S/A ............ . . .. ... .... ... . 1177 
SEDE - RUA SENADOR FILINTO rruLLER NQ 834 
PORTO DE SANTANA - ~1ACAPÁ/AP 

0.864- ESTACON ENGENHARIAS/A ........ ...... ......... .. 1178 
SEDE - RUA HINAS GERAIS N9 62 
SANTA RITA - ~1ACAPÁ/AP 

0. 89 1 - A}1APÁ FLORESTAL E CELULOSE S/ A - A}!CEL . . .... ... 11 82 
SEDE - RUA SENADOR FILINTO ~ruLLER K9 818 
PORTO DE SANTANA - ~1ACAPÁ/AP 

0 .930 - GRUPO REAL . . .. ... . . ........... . ... . ...... .. .... 11 83 
SEDE - AV. PAULISTA , 1874 - 39 andar 
CENTRO - SÃO PAULO/SP 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

AVISO 

Tm1ADA DE PREÇO N9 01/82 

O INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVI~ffiNTO FLORESTAL 
IBDF leva ao conhecimento dos interessados que , na forma do 
Decreto-Lei n9 73.140 de 09 . 11 . 73, será realizada Tomada de 
Preço para a execução das Obras de Construção de sua sede , 
Av . Hamilton Silva , s / n9, nesta cap i tal . 

No dia 07 de outubro de 1982 às 10:00 horas, Av . Irace-
ma Carvão Nunes n9 572, nesta Capital, serão recebidas as 
propostas a que se refere o item supra. 

Edi t al junto com projeto de Arqu itetura poderão ser 
obtidos na sede da delegacia do IBDF. 

Hacapá , 20 de setembro de 1982. 

NELSON SOKOLOI.JSKI 
Presidente da Comissão Especial 
- PORTARIA nQ 350/82-P 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÜBLICO 

PROCL~1AS DE CASA}ffiNTO 

O~Oficial de Registro Ci vil da Comarca de Hacapá, Ter . 
Fed . do Amapá , República Federa t iva do Brasil , faz saber 
que pretendem ·se casar: CLAUDIO ASSUNÇÃO CORRÊA GARCIA E .JA 
CIRENA DO SOCORRO SOUZA DOS SANTOS. 

El e é f ilho de Antonio Garcia e de Maria Corrêa Garcia 

Ela e fi l ha de Sebastião Leão dos Santos e de Rita Sou 
za dos Santos . 

Quem souber de qualquer impedimento que os iniba de ca 
sar, um com o outro, acuse-o na forma da l ei. 

Nacapá , 17 de se t embro de 1982 . 

ZUÍLA JUCÁ DE JUCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autor i zada 


	

