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Dr. SÉRGI O BENEDITO MOURA DE ARRUDA 

MIXI STERIO DO INTERIOR 

Terr i tó r io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1567 de 26 d ~ noveniliro de 1982 

O Govc.rnador do Tenilór io Federal do Amapá, usando das 
aLribuições que lhe são confer idas pe l o a rtigo 18 , . ítem II , 
do Decre t o- Le i n9 411, dr 08 de j ane iro de 1969, e tendo c~ 
v i ~cn o que consta do Ofic i o n9 0384/82-GAB/SEGUP, 

RESOLVE : 

Ar t . 19 - Designa r ADELHO CA.'\lAS DE SOUZA, Di re tor do 
Departamento de Policia , para responder acwnulat ivame nte , em 
&ubstituição, pelo expedienLe da Secretar i a de Segurança P~
blica do Governo des t e Território, du rante o impedimento do 
respectivo titu l a r , no período de 29 de novembro i 04 de de 
zcmb r o do co rrente ano . 

Art . 29- Revogam- se a s di sposições em contrário . 

Palâci o do Secentr ião, em Hacapà , 26 de novembro de 1982 , 
949 da Re pub l ica' 409 da Criação do Terri t ório Federal do 
Amapi . 

ANt\I BAL BARCELLOS 
Governado r 

~íH!lSTÉRIO DO INTERIOR 

Ter r itório Feder al do Amapi 

DECRETO (P) N9 i566 úe 29 de Novc:nb ro de 1982 

I d . - . - -1 O Governa or do TeroLono Federal do Arnapa , usando das 
at r ibuiçÕes que lhe são confer idas pelo ar ti go 18 , Í tem li, 
do Decr eto-Lei nC? 4 11, 1 I ll .le> jane> iro de 1969 , e tendo em 
vis La o que consta do ?1 J ' , .-;Q n9 I /024 15/82- SOSP , 

RESOLVE : 

Concede r aposentadoria , de acordo com os artigos 
Í tem TI c 178 , Ítem ·1, a l í nea "a", da Lei n9 1711, de 

176 ' 
28 

Sccret~rio de Educação c Cult ura 
Prof~ . AN~IE VIANNA DA COSTA 

Sec ret~rio de Agricu lt~ra 
Dr. GENtSIO CA RDOSO DO NASCI MENTO 

Secre t ário de Seguranç a PÚblic a 
Dr . J OSÉ DE ARI HATHÉA VERNET CAVALCANTI 

Secretário de SaÚde 
Dr . J OSÉ CA BRAL DE CASTRO 

de outubro de 19 52, com a redação dada pe l a Lei n9 6 .48 1, de 
05 de dezembro de 1977, a rP~NCISCO ~~RQUES PICA~ÇO , mat rícu 
la n9 2.273 . 762 , no cargo de AgenLc de Portaria , Código Pl ~ 
11 0 1, Cl asse " B" , Refer ência NN- 2. do Quadro de Pes soal -Pa r 
te Permanent e - do Governo deste Território , devendo perceber 
provcnLos correspondcnLe a Referência NH- 7, da Cl asse " C" ,de 
conformidade com o artigo 184, ítem I , da c i tada; ' Lei n9 
1711/52, observado o§ 29 do artigo 102 , da Cons t itui ção Fe
deral . 

Palá~ i r • SeLenLrião , em Macapá , 29 de novembro de 1 98~ 
939 da ·te ç .• :i.J.tCa e 409 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNl BAL BARCELLOS 
Gover nador 

HINISTÉIRO DO INTERIOR 

Ter ri t ór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1569 de 29 de Novocmbro de 1982 

O Governndo r do Terri t ório Federal do Amapá, usando da s 
aLribuiçÕes que l he são conferidas pe lÔ<:;[?t igo 18 , ítem Il , 
do Decreto-Le i n9 411, de 08 de j aneiro de 1969 , e t endo em 
vis t a o que cons t a do Processo n9 6/22 . 550/82- SEAD, 

RESOLVE : 

Conceder aposent ador i a, de acordo com os artigos 176 , 
Í tem II e 178, Í tem I, alínea "a", da Lei n9 1711 , de 28 de 
outubro de 1952 , com a redaçio dada pe la Lei n9 6. 48 1, de 05 
de dezembro de 1977 , a RUI COELHO DA SILVA, matricu l a n9 
1. 777.765, no cargo de Artífice de Hecânic.a , CÓdigo ART- 1002 
Classe "Contramestre", Referênci a NH- 17, do Quadro de Pessoa l 
Parte Permanente - do Gove rno des t e Terri t ór io , devendo per
ceber pr oventos corresponde nte a Referência NN-23, da Cl asse 
"Nescre" , de conformidade com o artigo 184 , Ítem I , da ci t a
da.L~i n9 171 1/52 , observado o § 29 do artigo 102, da Cons ti 
tuJçao Fed~ral. 

Pal ác i o do Sc-t entrião, em ~!acapá , 2 9 de novembro de 1982, 
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939 da RepÚblica e 409 da Criação do Território Fe~eral .do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Territó r i o Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1570 de 29 de novembro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
atribuições que lhe são conferidas pe l o art i go 18 , ítem 
do Decreto-Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969, e tendo 
vista os t ermos do Ofício n9 1107/82-SESA, 

RESOLVE: 

das 
II , 

em 

Art . , 19 - Designar, a título precano, a part i r de 19 
de dezembro do corrente ano, ~~RIA FERREIRA DAS GRAÇAS , ocu
pante do emprego de Enfermeiro, Código LT- NS- S10.B Classe 
"B", Referência 14, da Tabel a de Empregos Permanen~e s do Go
verno deste Terri tório , lotada na Secretar ia de Saúde- SESA 
para exercer a Função de Assis t ente, Código DAI- 202 .3 d~ 
Cl ínica Pediátrica- CHH/SESA . ' 

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

Palácio do Setentr i ão, em Hacapá,29 de novembr o de 1982 
939 da Repúbl i ca e 409 da ~riação do Territ6rio Federal d~ 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1S7 1 de 29 de novembro de 1982 

O Governador do Territór io Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são confer i das pe l o artigo 18, ítem II, 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que cons t a do Proces so n9 7/20684/82- SEPS , 

RESOLVE : 

Conceder aposentadoria, de acordo com os art igos 176, 
Ítem II e 178 , ítem I, alínea "a" , da Lei n9 171 1, de 28 de 
outubro de 19S2 , com a redação dada pela Lei n9 6. 481, de OS 
de dezembro de 1977 , a ~~OEL FERREIRA BARATA, matrícula n9 
2.2S8 . 753 , no car go de Agente de Portaria , Código PL- 11 0 1.C, 
Classe "C" , Referênc i a NH- 9, do Quadro de Pessoal - Par te Per 
manente - do Governo deste Te rr itório , devendo perceber pro~ 
ventos correspondent e a Referência NH- 13, da Cl asse Especial 
de conformidade com o artigo 184 , Ítem I, da citada Lei n9 
171 1/52 , observado o§ 29 do artigo 102 , da Consti t uição Fe
deral. 

~---------DIA RIO 

Palác~o do Setent rião , em Macapá , 29 de novembro de 1982, 
939 da Republica e 409 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HI NISTÉRIO DO INTERIOR 

Territór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1573 de 29 de novembro de 1982 

O Gove rnador do Terr i tório Federal do Amapá, usando das 
at r ibuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ítem I I, 
do Decreto- Le i n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vis t a o que consta do Processo n9 2/ 1194/82-SEEC, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria , de acordo com os artigos 176, 
ítem II e 178 , Ítem I, al í nea "a" ,da Lei n9 1711 , de 28 de 
outubro de 1952, com a r edação dada pela Lei n9 6. 481 , de OS 
de dezembro de 1977 , a 1\lALDOHI RA DE LU~ SOARES , inatricula 
n9 1.887 . 244 , no car go de Auxiliar Operacional de Serviços Di 
ve r sos , Código ~1-8 1 2 . C, Classe "C", Referência ~1-1 5, dÕ 
Quadro de Pe ssoal - Parte Pe rmanente - do Governo deste Ter
ritório, devendo perceber proventos correspondente a referên 
c ia ~1-2 1 , da Classe "D" , de conformidade com o art igo 184 -; 
Í tem I, da ci t ada da Lei n9 1711/S2 , em face do que d i spÕe a 
Lei n9 6. 70 1, de 24 de outubro de 1979 , observado o§ 29 do 
artigo 102 , da Co nst ituição Federal. 

Pa l ácio do Setentrião , em Nacapá,29 de novembro de 1982 
939 da Repúbl i ca e 409 da Cr i ação do Terr itório Federal d~ 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINISTÉRIO DO INTERIOR 

Terr i t ór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1574 de 29 de novembro de 1982 

O Governador do Terr itóri o Federal do Amapá , usando das 
a t r i bui ções que lhe são confer i das pelo artigo 18 , ítem II , 
do Decre t o-Lei n9 411 , de 08 de janei ro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Ofício n9 1106/82- SESA, 

RESOLVE: 

Ar t . 19- Dis pensar ~~RIA FERREIRA DAS GRAÇAS , da Fun
ção de Assistente , Código DAI- 202.3 , do Serviço de Enferma 
gem-C~lli /SESA, a partir de 19 de dezembro do corrente ano . 

Ar t . 29 - Revogam- se as disposições em contrário. 

Palácio do Setent r i ão , em Nacapá,29 de novembro de 1982, 1 

OFICIAL-----------~ 
,------------ -----DEPARTAHENTO DE IMPRENSA OFICIAL - ------------- --

Território Federal do Amapá 
DIRETOR 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 

ORIGINAIS 

* Os t ext os env iados à publicação deverão ser 
dati l ografados e acompanhados de ofício ou 
memorando. 

O Diár i o Of i cial do T.F . do Amapá poderá 
ser encont rado para l eitura nas Representa
çÕes do Governo do Amapá em Brasília/DF e 
Belém/Es t ado do Pará. 

ATENDIMENTO 
Das 07:30 as 12:00 

Horário: 
Das 14 :00 as 17:30 horas. 

PREÇOS - PUBLICAÇ0ES 

* Publicações - centiment ros de 
col una ....... : ....... . ..... . . Cr$ 280.00 

PREÇOS - ASSINATURAS 

* Macapá ... . .. ... .. . . .... ..... . 
-Outras Ci dade ... . ~ .......... . 

Cr$ 3.550 ,00 
Cr$ 6. 075 ,00 

* As ass inaturas sao semestrai s e vencíveis 
30 de junho a 31 de dezembro. 

Preço do Exempl ar . ... .... . ... .. Cr$ 
Número a t rasado .......... . .. . . . Cr$ 
NÚme ro atrasado em outras 
c i dades .... . . .... .. ...... ... ... Cr$ 

RECLM~ÇOES 

30 , 00 
60,00 

80 ,00 

* Dever ão ser dirigidas por escrito ao Dire -
tor do Departamento de Imprensa Oficial do 
T. F.do Amapá , até 8 dias após a publicação . 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL -t> Rua Cândido Mendes -1> Maca pé Território Federal do Ama pé -t> Telelones 62 t ·4040 -t> Ramais 176 - 177 • 178 
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939 da ReÚblica e 409 da Criação do Território Federal 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1575 de 29 de novembro de i982 

do 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuiç~es que lhe são confer i das pe l o ar tigo 18, item II , 
do Decreto- Lei n9 4 11, de 08 de janeiro de (969 , e tendo em 
vista os termos do Of ício n9 11 06/82- SESA, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Dispensar HARIA DAS GRAÇAS PICANÇO GEHAQUE,da 
Função de Assistente, Código DAI-202.3, da Clínica Ped iátri
ca - CHH/SESA , a partir de 19 de dezembro do corrente ano. 

Art. 29 - Revogam-se as disposiç~es em contrário . 

Palácio do Setentri ão, em Nacapá , 29 de novembro de 1982, 
939 da RepÚblica e 409 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Terr i tório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1576 de 29 de novembro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
atribuiç~cs que lhe são conferidas pelo artigo 18, ítem 
d~ Decreto-Le i n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969, e tendo 
vtsta os te rmos do Ofíc io número 1107/82- SESA, 

RESOLVE: 

das 
II, 

em 

Art . 19 - Designar, a partir de 19 de dezembro do cor
rente a~o , ~I~!UNDA BANDEIRA DE SOUZA, ocupante do cargo de 
Enfermetro Codtgo NS- 510 .A, Classe "A", Referência 10, do 
Quadro Permanente do Governo deste Território lotada na Se
c:e~aria de Saúde-SESA, para exercer a Função , de Assistente , 
Codtgo DAI-202. 3, do Serviço de Enfermagem-C~ffi/SESA . 

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

Palác~o ~o Setentrião , e~ N~capá , 29 de novembro de 1982, 
939 da Republ1ca e 409 da Cr1açao do Terr i tório Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINISTÉRIO DO INTERIOR 

Territério Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1577 de 29 de novembro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
atribuiç~es que lhe são confe ridas pelo artigo 18, item 
do Dec reto-Lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969 e tendo 
vista o que consta do Processo n9 6/22 . 593/82-SÉAD . 

RESOLVE: 

das 
II, 
em 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
ítem ll e 178, Ítem I, alínea "a", da Lei n9 1711, de 28 de 
ou tubro de 1952 , com a redaçio dada pela Le i n9 6. 481, de OS 
de dezembro de 1977, a OS~L<\R LOPES P lNTO CANTi\0, matricula 
n9 2.258.589 , no ca rgo de Agente de Portari.1, Código PL- 110 1. 
C, Classe "C", Referência NN-10, do Quadro de Pessoal- Par
te Permanenle - do Governo deste Território, devendo perce
~e r provenLos corrcspondenLe a Referência NH- 13, da Classe 
Espec1al, de con(ormadade com o artigo 184, item I, da cita
da Lei n9 1711/52, observado o § 29 do art igo 102, da Const i 
tuição Federa l. 

Palác~o ~o Setenlr ião, em Nacapâ , 29 de novembro de 1982 , 
939 da Republ1ca e 409 da Cr iação do Território Federa l do 
Amapâ. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA T~CNICA E EXTENSÃO RURAL DO T. F. 
DO ANAPÁ - ASTER 

CHM!ADA DE E~1PREGADO 

A Associação de Assistência Técnica e Extensão Rural do 
Território Federal do Amapá (ASTER-~~PÁ) , sol i c ita o compare 
cimento do Sr . HELQUISEDEK DE HELO HOREIRA , no prazo de 3 
(três) dias a cont ar desta data, em seu ~scritorio Cent ral , 
~ocali-zado na Av . Co ra de Carva lho , n9 120, sob pena de te r 
seu contrato de trabalho rescindido nos termos da al í nea "i" 
do ar t. 482 da CLT. 

Hacapá , 25 de novembro de 1982 . 

ROSIVAL GONÇALVES DE ALBUQUERQUE 
Eng9 . Agr9 . CREA N9 1989- D 

Secretário Execut ivc 

PODER JUDTCIÁR 10 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8'! REGlÀO 

JUNTA DE CONC LL I AÇÃO E JULGhliENTO DE ~~CAPÁ 

EDITAL DE NOTIFI:AÇÃO 

PRAZO DE OITO DIAS 

Pelo presente edital fica notificado HIGUEL S . GUTIERREZ 
RlllEIRO - DESPLAN, atua lmen t e em lugar incerto e não sabido, 
de que foi interpos t o recurso pela segunda reclamada COMPA -
NHTA FLORESTAL HONTE DOURADO, na reclamação contra vôs apr e
sentada por J ACY CORDEIRO ~IENDES, Proc. 789/82-JCJ-~1CP, pelo 
que tendes o prazo de 08 dias para, como pr i meiro reclamado, 
arrazoardes o recurso. 

Secreta r ia d.1 Junta de Conciliação e Julgamento de Na c a 
pa, 22 de novembro de 1982. 

EUTON WIOS 
Diretor de Secretaria 

PORTARIA/COREG/PA N9 009/82, de 09 de novembro de 1982 . 

O COORDENADOR REGIONAL DA SUDEPE no Estado do Pará e Ter 
ritó r io Federal do Amapá, no uso de suas atr ibuiç~es l ega i s-;
confer i das pela Por taria n9 P- 11 3/SUDEPE , de 14 de outubr o 
de 1982 e de aco r do com a Instrução Normativa n9 03/ DEFOP f 
SUDEPE, de 20 de dezembr~ de 1977 . 

CONSIDERANDO a solicitação do Ilmo. Sr . Secretário de 
Agr i cultura do Território Federal de Amapá , através do Of i -
cio n'? 1889/8 1. 

RESOLVE : 

Art. 19 - Interditar, no perí'odo de OI de dezembro de 
1982 a 01 de dezembro de 1985 , a pesca no Rio Preto, situado 
no município de Nazagão , no Território Fedet·al do Amapá, pa
ra embarcaç~es denomi nadas "ge l e iras". 

Art. 29- Permitir a pesca , somente para pescadores ri
beirinhos , que tem no Rio Preto sua principal fonte de sub
sistência . 

Art . 39 - As infrações aos dispos i~ivos desta Portaria 
constituem da no causado i fauna aqu~tica de domínio p~blico , 
sujeito os infra t ores is sanç5es seguintes : 

I multa prevista no artigo 56 do Decre to- lei n~ 22 1 de 
28 de fevereiro de 1967; e 

li - pagamento de indenização prevista no artigo 71 do 
Decr e to- lei n9 221, de 28 de feverei ro de· 1967, corresponden 
te em cruzeiros, ao dobro do valor do produto no mercado in= 
terno . 

Art. 4'?- Esta Portaria enLrar~ em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Terri tório Federal do Amapá, 
revogadas as disposiç~es em conlrário. 

LÉClO llERNARDW' DA COSTA 
Coordenador Regiona l 
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PODER J UDICIARIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8? REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGANENTO DE HACAPA 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

(PRAZO DE 05 DIAS) 

Pelo presente edital fica notificado JOSÉ HUHBERTO NI
CHILLES, atualmente em lugar incerto e nio sabido, executado 
nos autos do processo n9 74 1/82, em que JOÃO RMIOS DE OLI VEI 
RA é exequente , de que foram vendidos os seguin t es bens que 
encontravam-se penhorados nos' supracitados autos: quatro ca
deiras girofle~, com pés de tubo de ferro, nique lado, valor 
de Cr$ 3.000 , 00 cada, num total de Cr$ 12.000,00; um sofá , 
com pés de tubo de ferro niquelado, revestido de napa, valor 
de Cr$ S. OOO . OOOj uma mesa de madeira com pés de tubo de fe.::_ 
ro n i quelado, toda polida, valor de Cr$ 2.000,00; uma mesi-
nha de madeira, com pés de tubo de fer ro nique l ado, toda po
lida , valor de Cr$ 2 . 250,00; uma mesa de made ira com pés de 
tubo. de ferro niquelado, com t rês gavetas, toda polida , va
lor de Cr $ 18. 000,00 ; uma mesinha de madeira, com pés de tu
bo de f erro , com duas gavetas, toda polida, valor de Cr$ -
1. 500 , 00; quatro cadeiras marca giroflex, revestida de napa 
preta , com pés de tubo de ferro niquelado, valor de Cr$ -
3 .000,00 cada,no total de Cr$ 12. 000,00 ;umarmári.o de aço mar 
ca Confiança, com duas portas e quatro prate l eiras, cor cin:::
za, valor de Cr$ 38.000,00; uma mesa de aço marca Confiança, 
co r cinza, com quatro gavetas, valor de Cr$ 27 .000,00 ;um ar
qu i vo de aço marca Conf iança, cor cinza , quatro gavetas , va
lor de Cr$ 32 . 000,00; uma cadeira gi roflex, com pés girató-
rios, revestida de nara preta, valor de Cr$ 6 .000,00; uma ba 
lança marca fil i zola de 200Kg, acompanhado de cinco pesos,va 
lo r de Cr$ 26 .000,00 ; uma cadeira de madc1ra com assento e encos 
todefibra com pés giratórios,va lordeCr$8 .000,00 ;umsofá·co!!! 
pés de tubo de ferro, niquelado , revestido de napa preta ,va
lor de Cr$ 5 . 000,00; uma mesinha de madeira com pés de tubo 
de ferro niquelado toda pol ida valor de Cr$ 2 .000,00; uma 
mesinha de madeira, com pés de tubo de fe rro, com gave ta , va 
lar de Cr$ 2.250,00; uma mesa de madeira com pés de tubo de 
fer ro , com duas gavetas , toda polida, valor de Cr$ 1.500,00 ; 
urna mesa de vidro liso, forma retangular, com 2 metros de 
compr i mento por 2 ,10 met ros de largura, com espessura de 
20mm, com pés de tubo de ferro, niquelado, em forma de S, va 
lorde Cr$ .125 .000 ,00 ; uma mesinha de vidro liso, de IOmm,de 
espessura, contendo 03 partes, sendo a superior de 80 em de 
comprimento por 50 em de largura , valor de Cr$ 22.000,00 . 

Secretaria da Junta de Conciliaçio c Julgamento de Ma
capa , 25 de novembro de 1982 . 

EUTON RAMOS 
Diretor de Secretar ia 

PODER JUDICIARI O 

JUSTIÇA DO TR;\JlALHO DA 8? REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACAP1\ 

EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 1;8 HORAS 

Pelo presente edital fica citado o senhor VALDECY PINTO 
DA ROCHA, atualmente em lugar incerto e não sabido, execu t a
·do nos autos do proces9o n9 1003/82-JCJ -Nacapá , em que Fazen 
da Federa l, é exequente , de que deverá pagar no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, nesta Junta, a quantia de Cr$ .. . . . . 
308 . 283,49 (trezentos e oito mil, duzentos e oitenta e tris 
cruzeiros e quarenta e nove centavos) , proveniente de Custas 
de Açio e Execuçio. 

Caso nio pague e nem gar anta a execuçio n~ prazo supra , 
penhorar-se- io tantos bens quantos bastem para integral pag~ 
menta da dívida . 

STICC - SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRU
ÇÃO CIVIL DO T. F . DO MLA.PA 

Insc. no C.G . C. (H. F. ) n9 0~ . 963 . 707/000 1 - 1 7 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Pe l o presente ficam convocados aos associados deste Sin 
d icato, em pleno gozo de seus d i reitos sindicais, para reun1 
rem-s e em Assembl éia Geral Ex traordinária a r ealizar-se no 
próximo di.a 05 de Dezembro de 1.982, as 19 : 00 horas em pri
meira convocação e, is 20 :00 horas em segunda convocação, na 
s ede social deste Sindicato , à av. Mendonça J únior , n9 268, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia : 

a-) LeiLura , discussio e aprovação da Ata da Assembléia 
anterior: 

b-) Autorizaçio da Assembléia Geral, para a Diretoriado 
Sindicato, contrair um financ·iamento no Valo r de Cr$-
1 .060.630,00 (hum milhão e s essenta mil e seiscentos c trin
ta cruze iros) junto ao fundo de Apoio ao Desenvo lvimento So
cial, da Caixa Econ~mica Federa l . 

c-) O que ocorreu : 

Em se tratando de assunto de sua impor tânc ia a Direto
r i a solicita o comparecimento de todos os associados . 

Hacapá (1\P) , 29 de Novembro de 1 . 982 . 

PEDRO DUARTE LACERDA 
Presidente 

CPF- 0 13973202-06. 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVTL 

PROCLM1AS DE C.\SAMENTO 

O Of i cial do Regis tro Civil da Comarca de Nacapá, 
Fed. do llmap~, República Federativa do Brasil, faz 
que pretendem se casar : JEFFERSON PANTOJA HONTElRO E 
MARIA ANANAJAS BENJAHU!. 

Ter . 
saber 

Ji\NETE 

Ele é filho de Antonio da Si lva Honteiro c de Bernardi
na Pantoja Honteiro . 

Ela é filha de .José Raimundo Benjamim e de ~laria Au gus
ta Amanajás. 

Quem souber de qua lquer impedimento que os iniba de ca
sar, um com o outro, acuse- o na forma da lei . 

Hacapá, 29 de novembro de 1982. 

ZUÍLA JUCÁ DE JUCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autorizada 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLMIAS DE CASAHENTO 

O Oficial do Registro Civil da Comarca de Hacapâ , 
Fed. do Amapá, Repúbl ica Federativa do Bras il, faz 
que pretendem se casar: JORGE PAES CANPOS e HILDALINA 
COSTA CARVALHO. 

Ele é f i lho de Jorge da Rocha Campos e Cezarina 
Campos . 

Ter . 
saber 

DA 

Paes 

Ela é filha de Hanoel Noacir de Carvalho e de Idialina 
da Costa Carvalho . 

Dado e passado nesta c idade de Hacapã, Território Fede 
ra l do Amapá, aos dezoito dias domes de novembro do ano de 
mil novecentos e oitenta e dois. Eu, (Rdo Paulo Borges) O f . 
de Justis;a Avaliador, datilografei, E eu, (Euton Ramas) Dire Quem souber de qualquer impedimento. que os iniba de ca-

l

-t_o_r __ d_e __ S_e_c_r_e_t_a_r_i_a_, __ s_u_b_s_c_r_e_v_Í_.~--------·------------------------~s-a_r_, __ u_n_~_c_o_m __ o __ o_u_t_r_o_, __ a_c_u_s_e_-_o __ n_a __ f_o_r_m_a __ d_a __ L_e_i_. ____ _j FILm1ENA ~L\RIA JORGE CHAVES Hacapá , 26 de novembro de 1982 . 
Juíza do Trabalho Substitu-
ta na Previdência da JCJ de HELENISE R. DA C. TORRES 

Hacapá Escrevente Autorizada 


	

