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TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
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N93884 Macapá, 04 de Março de 1983 - 6~-Felra 

Governador do TerritÓrio 
Comte. ANNIBAL BARCELLOS 

Chefe de Gabinete do Governador 
HÉLIO GUARANY DE SOUZA PENNAFORT 

SECRETARIADO 
Secretário de Administração 

Dr . AUGUSTO MONTE DE ALMEIDA 

Secretário de Finanças 
RUBENS ANTONIO ALBUQUERQUE 

Secretário de Planej amento e Coordenação 
Dr . ANTERO DUARTE DIAS PIRES LOPES 

Secretário de Promoção Social 
Drª. MARIA DA GLÓRIA OLIVEIRA AMORIM 

Secretário de Obras e Serviços PÚblicos 
Dr . PEDRO CARLOS DE SOUZA CA MPOS 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Territór io Fede ral do Ama pá 

DECRETO (P) N9 0206 de 25 de Fevereiro de 1983 

O Gove r nador do Terr itório Federal do Amapá, usando das 
at ribuiç6es que lhe são conferidas pe l o artigo 18, item li, 
do Decreto- Le i n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE : 

Art . 19 - Exonerar, a pedido, ROS IVAL GONÇALVES DE ALBU 
QUERQUE , da função de Secretário Executivo da Assoc iação de 
Assistcnc i a Técnica e Extensão Rura l-ASTER/AP . 

Ar t . 29 - Revogam- se as dispos iç6es em contrário . 

Pal ácio do Setent rião , em Macapá ,25 de fevereiro de 1 98~ 
949 da República e 409 da Criação do Território Federal do 
i\mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Territóri o Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0207 de 25 de fevereiro de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapã , usando das 
atribuiç6es que l he são confe ridas pe l o artigo 18, ítem II, 
do Decr eto-Lei n9 4 11, de 08 de jane iro de 1969, 

RESOLVE : 

Art. 19 - Designar o Engenhe i ro Agrônomo RUBILAR DA RO
CHA PORTAL, pa ra responder acumulativamente, pelo expediente 
da Associação de Assistencia Técnica e Extensão Rural- ASTER/ 
AP. 

Ar t . 29 .- Revogam-se as dispos iç6es em contrário. 

Palácio do Setentri ão, em Hacapá,25 de Fevereiro de 1983, 

Secretário de Educação e Cultura 
Prof~ . ANNIE VIANNA DA COSTA 

Secretário de Agricultura 
Dr . LUIZ IRAÇU GUIMARÃES COLARES 

Secretário de Segurança Publica 
Dr . EDMUNDO EVELIM COELHO 

Secretário de SaÚde 
Dr. JOSÉ CABRAL DE CASTRO 

949 da RepÚblica e 409 da Criação do Terr itório Federa l 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove rnado r 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Terri tório federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0208 de 25 de feve reiro de 1983 

do 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
at ribuiç6es que lhe são conferidas pelo art igo 18, Ítem II, 
do Decr eto- Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 , e t endo em 
vista o que consta do Processo n9 3/ 1 1.335 /83-SEFI N, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Autorizar o serv idor ~~RCUS AURÉLIO DE OLIVEI 
RA ALMEIDA, ocupante do emprego de Agente , Administrativo, C~ 
digo LT- SA- 70 1.A, Cl asse " A", Referênc i a NM- 17, da Tabela E~ 
pecial de Empregos do Governo des t e Terr itório , l otado na S~ 
cre taria de Finanças- SEFIN, a frequentar o Curso de Serviço 
Social da Universidade Federal do Pará, ficando- lhe assegu
rado d~r~nte a r eal ização do c itado curso, a percepção do 
seu sa l ár i o a ti tul o de bols as de estudos , a parti r de 19 de 
março do corrente ano. 

Art. 29 - Revogam-se as di s pos i ç6es em contrário . 

Palácio do Setentrião , em Hacapã,25 de fevereiro de 1 98~ 
949 da República e 409 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERI OR 

Território Federal do Amapã 

DECREXO (P) N9 0209 de 25 de fevere iro de 1983 
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O Governador do Territóri o Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem I I, 
do Decreto~Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o Decr eto n9 85 . 347 , de 11 de novembro de 1980 , e Ofí
cio n9 099/83- SEPS , 

RESOLVE : 

Ar t . 19 - Designar, a t ítul o precano, JOSÉ HIRA NORAES 
ocupante do emprego de Ho torista de Ve í culos Terrestres, CÓ
di go LT- 90- 902.A, Classe "A" , Referência NN-7, da Tabela de 
Emp r egos Permanentes Governo deste Território , l ot ado na Se
cretaria de Promoção Social -SEPS, para exercer a Função de 
Secretário Administrativo , Código DAI-201 . 1, da Divisão de 
Apo i o Administrativo/SEPS , a contar da presente data . 

Art. 29 - Revogam-se as di sposiçÕes em contrário . 

Palácio do Setentrião,em Hacapá ,25 de Feverei ro de 1983 , 
949 da República e 409 da Criação do Ter ritório Federal do 
Amapá . 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

NINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0213 de 01 de Março de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atr ibui çÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18 , ítem I I , 
do Decreto-Lei n9 4 11, de 08 de jane iro de 1969, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Nomea r EDHUNDO EVELH! COELHO, para exer cer o 
Ca r go de Natureza Especial, de Secretári o de Segurança PÚbli 
ca do Governo deste Território . 

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

Palác io do Setentrião,em Macapá , 01 de Harço de 1983 
949 da República e 409 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINIST!:~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (N) N9 003 de 24 de feve reiro de 1983 

O Gove r nador do Território Fede ral do runapá , usando das 
atribu i çÕes que lhe são confe ridas pelo artigo 18, Ítem li, 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que cons t a do Processo n9 1/00026/83-SOSP, 

,...,.----------DIARI·o 

- Cons iderando que os preços dos Óleos combustíveis e 
lubrificantes foram majorados em cerca de 21 , 73%, implicando 
diretamente na el evação dos cur tos operacionais dos coleti
vos rodoviários mantidos pela Empresa "Est rela de Ouro"; 

- Considerando o estudo elaborado pelo Departamento de 
Estradas de Rodagem da Secr etari a de Obras e Servi ços PÚbli
cos , que constatou a necessidade da cor reção dos preços das 
passagens dos ônibus que atendem as localidades do interior 
do Território, conforme tabela anexa , 

RESOLVE : 

Art. 19 - Aprovar a tabela de preços das passagens nos 
coletivos da Empresa "Estrela de Our o" , que atendem as li
nhas do interior do Territór io . 

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

Palácio do Setentrião , em Nacapá , 24 de fevereiro de 1983 , 
949 da República e 409 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove rnador 

HINISTÉRIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (E) N9 005 de 28 de Fevereiro de 1983 

HOMOLOGA A RESOLUÇÃO N9 001/82, DA COHISSÃO DE RACIONA
LIZAÇÃO DE CONSUHO DE COHBUSTÍVEIS DO TERRITÚRIO FEDERAL DO 
MIA PÁ. 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando as 
atribuições que lhe são conf eridas pelo Decre t o-Lei n9 411, 
de 08 de janeiro de 1 .969 , artigo 18, i nciso II, 

DECRETA: 

ARTIGO 19 - Fica homologada a Resolução n9 001/82 , da 
Comissão dP Racionalização de Consumo de Combustíveis do Ter 
r i tório Federal do Amapá. 

ARTIGO 29 - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação , revogadas as disposições em contrário . 

Palácio do Setentrião ,em Hacapá- AP, 28 de Feverei ro de 
1983 , 949 da RepÚblica e 409 da Criação do Território. 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

ANT~RIO DUARTE LOPES 
Secretário de Planej amento e Coordenação 

A Comissão de Racionalização de Consumo de Combust íveis 
do Território Federal do Amapá , no exercício de s uas atribu i 
çoes legais . 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar seu func iona 
mento . 
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RESOLVE: 

ARTIGO 19 - Aprovar o Regimento Interno da Comissão ' de 
Racionalização de Consumo de Combustíve is do Territór i o Fede 
ral do Amapá . 

ARTIGO 29 - bta Resolução, após homologada por DECRETO 
do Governador do Terr itório, entra rá em vigor na data de sua 
publicação, r evogadas as disposições em contrário . 

Sala de SessÕes da Comissão de Racionalização de Consu
mo de Combustíve is do Território Federal do Amapá, CRCC/AP , 
aos t r inta e um dias do mis de agosto de hum mi l novecentos 
e o itenta e do is . 

At'lTÉRO DUARTE LOPES 
Presidente 

REGINENTO INTERNO DA COmSSÃO DE RACIONALIZAÇÃO DE Cat:
SUNO DE CONBUSTÍVEIS DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AHAPA. 

OBJETIVO: 

ARTIGO 19 - A Comissão de Racionalização de Consumo de 
Combustíveis do Território Federal do Amapá , - CBCC/AP, ins
tituída pelo DECRETO (E) n9 005 1 de 07 de dezembr o de 1981, 
com as modificações introduzidas pelo DECRETO (E) n9 012, de 
25 de março de 1982, tem como objetivo pri.mord ial racionali
zar o consumo de combusLÍveis no Te r ri t ório Fede ral do Ama
pa . 

ARTIGO 29 - A Comissão, vinculada à Secretaria de Plane 
jament o c Coo rdenação-SEPLAN/AP, é composta : 

I) do Secretário de Planejament o c Coor denação, 
qualidade de Presidente; 

11 ) - do Prefe ito Nun i c i pa l de }1acapá ; 

I [I) - do Secretário de Obras e Serv i ços Públicos; 

IV) - do Di retor do D.E.R. - SOSP; 

V) - do Sec retário de Segurança; 

VI ) - do Diretor do Detran - SEGUP ; 

na 

VI l ) - do Representante do Comércio Atacad i s t a de Deri 
vados de Petróleo; 

Vl li) - do Rep resent ante das Empresas de Transporte; 

IX) - do Representante dos Condutores de Ve í culos Rodo
viários do Terr itório Federal do Amapá; 

X) - do Representante do Grupo Executivo de Apo i o à Co
missão para Assuntos de Tran spo rtes PÚblicos de Passageiros ; 

XI ) - do Secretár io de Agricultura. 

CO:-!PETÊNC IA: 

ARTIGO 39 - Compete à CRCC/AP: 

l) Coordenar a ~nplemcntaçio das dcc is5es do Conselho 
Nac i onal de Pe t ró leo , relativas à racional ização e control e , 
do cons umo de combustíve i s . 

11) Propor ao Governador do Terri tório , med idas e provi 
ciências instituc iona is, operacionais e físicas , que res ul tam 
em economia de combustíveis no Sistema de Transportes , c com 
plcmen t am as dcc is5es ac ima mencionadas . 

l ll ) - Programa r a au toriza r 
quotas de consumo de combustível 
t es de passagei ros do Ter ritório ; 

a distribuição das atuai s , 
das empresas de t r anspor-

IV) - Es tabelecer rotinas e procedimentos destinados a 
f i xar critirios unifo rmes de quantificação dessas obras , bem 
como Índices e pa r âmetros necessár i os ao controle do cons umo 
de combustíveis ; 

V) - Conceder e coordena r a implan tação de nova sistemâ 
tica de distribuição de quo tas , visando a uma redução global 
c uma distribuição mais r ac i onal de combustível ; 

VI) - Prestar ao Conselho Nacional de Pet rÓl eo - CNP , 
bem como à Empresa Brasileira de Transportes Urbanos- EBTU,no 
que se refere à esta modal idade de Transporte , todas as in
formaçÕes que se fizerem necessárias. 

FUNCIONAl-lENTO DA COMISSÃO : 

ARTI GO 49 - A Comissão r eun it - :,e- â ord ina r i amente uma 
vez por mês , em dia e hora previamehte designados, c i entes os 
componen t es com uma antecedênc ia mínima de 48 horas . 

Parágrafo úni co - Poderá a Comissão reunir-se extraord~ 
nariamente , quando necessário, em dia, hora e local designa
dos c cientes os componentes com antecedência mí nima de 24 
horas. 

ARTIGO 59 - A Comissão reunir-se-á com ma ioria de seus 
membros c as decisões serão tomadas por maioria simp l es do 
to t al de membros da Comissão . 

Parágrafo único - As decisões serão apresentadas sob a 
forma de Resol ução , assinadas pelo Pres idente. 

ARTIGO 69 - A votação será nominal, cabendo ao Pres iden 
te o voto de qualidade. 

ARTIGO 79 - Para controle e execuçao das decisões adota 
das, manterâ a Comissão um regist ro permanente. 

DI SPOSIÇÕES GERAIS E CONTRADITÓRIAS 

ARTIGO 89 - ~ permit ido à Comissão indicar Rel ator ou 
comissão especial , para emi t ir pa recer sobre assuntos à sua 
aprec i ação , fixando prazo para a conclusão dos trabalhos . 

ART IGO 99 - A Comissão contará , para o desempenho de sua 
tarefa com a Assessoria do Grupo Executivo de Apoio à Comi~ 
são pa~a Assuntos de Transpor te PÚblico de Passageiros , ins
t ituídos pelo Decreto (E) n9 006, de 28 de fevereiro de 1981 

ARTIGO 109 - A Comissão terá sede em depend i nc ia da Se
cre t aria de Plane jamento e Coordenação, l ocalizada no Centro 
CÍvi co de Macapá. 

ARTIGO 119- Es t e Regimento poderâ sofrer alterações , no 
todo ou em part e , devendo t ais alteraçÕes serem aprovadas por 
dois terços dos componentes da Comi ssão . 

ARTIGO 129 - Este Reg iment o , aprovado por Resolução da 
Comissão, será homologado por Decreto do Governador do Terri 
tó r io, e entrará em vigor na data de sua publicação. 

NINISTÉRIO DO I NTERIOR 

Ter ritór io Federal do Amapá 

DECRETO (E) N9 007 de 02 de ma rço de 1983 

O Governador do Terr i tór io Fed~ral do Amapá, usando das 
atri bui çÕes que lhe são conferidas pe l o Art. 18 , Í tem 11 , do 
Decre to-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 , combinado com 
o Art. 35 , da Lei n9 6.448 , de 11 de outubro de 1977. 

RESOLVE: 

Ar t . 19 - Fixar os subsíd ios dos Prefei tos Muni cipais 
do Inte r io r do Terr itório Federal do Amapá , conforme abaixo : 

- a partir de 19 de janeiro de 1983 ... . Cr$ 363.254,00; 

- a partir de 19 de julho de 1983 . . . . . . Cr$ 472 . 230 , 00 . 

Art . 29 - Sempre que não possam ser atend idas as exigin 
c ias do erár io municipal , a despesa rela tiva ao pagamento de 
vencimentos do Prefeito Nunicipal serâ processada mediante 
Convênio a ser celebrado ent r e o Governo do Território Fede
ral do Amapá e cada Executivo Munic ipal. 

Art. 39 - A Gratificação de Repr esentação de cada Pre
feito correrá à conta dos recursos próprios de cada municipa 
l idade , atend ida as possibi lidades do erário municipal . 

Ar t . 49 - Revogam-se as disposições em contrário . 

Pa l ácio do Setent r ião, em 02 de março de 1983 . 
949 da República e 409 da Criação do Terr itório Federal 

do Amapá . 

ANN I BAL BARCELLOS 
Governador 

MI - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO Al-~PÁ 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

COHISSÃO DE LI CITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

TO~UillA DE PREÇOS N9 07/8 3 - CLOS 

E D I T A L 

A V I S O 
A Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Governo do 
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Território Federal do Amapá , atravês da Comissão de Lici ta
ção de Ob ras e Serviços , designada pela Por taria (P) n9-
042/81-SEAD , torna público para conhecimento de quantos pos
sam se inte ressar, que fará realizar Tomada de Preços para a 
execução da reconstrução das pontes , em made ira de l ei , so
bre os rios Tartarugalzinho , Cuj ub im e Igarapê dos Padres ,na 
rodovia BR-156 , de acordo com o proj e t o , especificações , nor 
mas de serviços e instruções que embora não transcr i tas, fa~ 
zem par te deste Edital . 

A licitação rea l izar-se-à às 09 ho ras do dia 16 de mar
ço de 1983, na Sal a de Reuniões da Sec retaria de Obras e Ser 
viços Públicos à av . FAB n9 1276, nesta cidade , no local,dia 
e hora onde serão recebidos os documentos de habi l itação e 
de preços dos licitantes. 

O Edital e os esclareciment os complementares serão for
neci dos aos interessados nas horas normais de expediente, no 
endereço acima mencionado . 

Hacapá , 19 de março de 1. 983 

Eng9 . DOUGLAS LOBATO LOPES 
Presidente 

PODER JUDICIÁRIO 

JU STIÇA DO TRABALHO DA 8~ REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAI-lENTO DE ~1ACAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

Pel o presente Edita l fica notificado RUFINO RODRIGUES DO 
ESPÍ RITO SANTO , atualmente em l ugar incer to e não sabido ,exe 
quente nos autos do processo n9 70/83, em que AGROPECUÁRIA 
I NDtlDSTRIA E CONÉRCIO ~lATO GROSSO LTDA, ê executada , de que 
t em o prazo de OS dias para se manifestar, querendo , sobre a 
petição da executada constante às f l s. 10 dos referidos au -
tos . 

Hacapá , 24 de fevereiro de 1983 . 

EUTON RA.t'IOS 
Diretor de Secre[aria 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO A.t'lAPÁ 

1 ~ CIRCUNSCRI ÇÃO J UD ICIÁRIA ~lA CAPÁ 

EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO DE ELZA LÚCIA DE 
COH PRAZO DE 30 TRINTA DIAS . 

PINHO VIDAL 

O Douto~ OS\4ALDO DE SOUSA E SILVA, HH. Juiz de Direito 
da Primeira Circunscrição Jud i ciária de Nacapá , Capital do 
Território Federal do Amapá, na forma da Lei, etc ... 

~!anda aos quantos o presente edital virem ou del e conhe 
cimento tiverem que o Porteiro dos Aud it6r i os deste Ju ízo t ra 
rã a público , o pregão de venda e arrematação no di a 15 de 
março de 1983, ã s 10 :00 horas , no edifício do Forum desta Co 
marca, dos bens pertencentes a ELZA LÚCIA DE PINHO VIDAL a 
saber : Um~ ~ 1 ) Geladeira, ma~ca Prosdóc imo , l uxo, cor bege, 
tamanho med1o; Uma ( 1) Coleçao de livros , da Biblioteca Uni
versa~ France~a "O Corcunda de Norte Dame", de Victor Hugo , 
-da Ed1tora Tres , com 3 volumes ; Uma ( 1) Coleção de l ivros de 
"Psicol ouia do Sucesso " , da Ed itora Egrér ia Ltda da Prof~ 
Ondina Teixeira , com tres volumes; Uma ( 1) Coleçáo de livros 
com 3 volumes ; "Os Pensadores", da Abri l Cul t ural de Charles 
Sander s Peirce ; Uma (1 ) Co l eção de livros , com 14 volumes da 
Bib l ioteca de Históri a , Grandes Per sonagens de t odos os tem
pos , da Editora Três, Napoleão , Kennedy, Tiradentes, Alexan
dre o Grande , Hitler , São Franci sco, Stalin , Copernico , Boli 
var , Hossulin:, Cesa:, Trotsky Churchill e Santo Agostinho ; 
Uma (1) Co l eçao de l1vros com 3 volumes , O livros de Ouro da 
História Natural , de Bertha Morris Parke r , da Editora Egrê 
ria; Uma ( 1) Coleção de livros , com 3 volumes , Histór ia do 
Bras il, da Editora Michalany e Uma (1) Coleção de livros com 
3 volumes, Encicl opêdi a Ilustr ada Infantil , 4 ~ Edição, Grafi 
par de Ihe l cisa de Assis Brum. Avaliados no total de Cr$: 
40 .000,00 (quarenta mil cruzeiros) . E se não for alcançado 
lanço superior a avaliação seguir-se-á a sua alienação, no 
di a 11 de abr i l de 1983, às 09:00 horâs , a quem o maior lan
ço oferecer . E para que chegue ao conhecimento dos interessa 
dos mandei expedir o presente que será publicado no Diário 
Of i cial e jornais desta cidade. O que cumpra na forma da lei, 
Dado e passado nesta cidade de Macapá, aos dois dias do mês 
de fevereiro do ano de hum mi l novecentos e oitenta e três 
Eu , Lucivaldo dos Santos Ferreira, Diretor de Secretaria 
subscr evi. 

OSHALDO DE SOUSA E SILVA 
Juiz de Direito 

TELECOHUNICAÇÕES DO AHAPÁ S/A - TELEAHAPÁ 

ENPRESA DO SI STEHA TELEBRÁS 

CGC-HF NR. 05 . 965 .42 1/0001 - 70 

AVISO AOS ACIONISTAS 

TELECOHUNICAÇÕES DO A.t'IAPÁ S/ A - TELEA.t'IAPÁ, na forma pre 
vista no Ar tigo 133 da Lei nr. 6 .404 de 15.12. 76, comunica 
que se acham à disposição dos Senhores Acionistas os Documen 
tos que se refere o citado Artigo . 

Nacapâ, 02 de março de 1983 . 

DARIO ALFREDO PINHEIRO 
Pres idente 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAI'IAS DE CASA.t'IENTO 

O Oficial de Regist ro Civil da Comarca de Nacapá, Terri 
tório Federal do Amapá , República Federa t iva do Brasil, faz 
saber que pretendem casa r : ~lANOEL RAIHUNDO HELINDRA LOPES com 
ANCELA ~IA RIA DA SILVA FEIO . 

Ele é filho de Hanoel Lopes, (fal ec i do) e de Cecilia He 
l i ndra Lopes . 

Ela é fi lha de Abecildo Paes Feio e de Izaur ina da Sil
va Feio . 

Quem souber de qualque r impedimento l egal que os iniba 
de casar , um com o outro, acuse- o na forma da Lei . 

Nacapâ , 02 de março de 1983. 

JOSÉ TAVARES DE ALMEIDA 
Escrevente em exercício 

CARTÓRIO DE REGI STRO PÚBLI CO 

PROCLAI•IAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Regist ro Civil da Comarca de Hacapá, Terri 
tório Federal do Amapá , Repúbl ica Federativa do Bras il , faz 
sabe r que pretendem casar ; ERNESTO ANAICE CAVALCANTE com LEO 
NICE OLIVEIRA FERREIRA. 

Ele é f i lho de Antonio Bat ista Cavalcante ( f alec i do )e 
de Haria de Nazarê Anaice . 

Ela é filha de Hanoel Sebastião Ferreira ( falecido ) e 
de Har gari da Augusta de Ol iveira Ferreira . 

Quem souber de qualquer impedimento l egal que os iniba 
de casar , um com o outro, acuse- o na forma da Lei . 

Nacapá, 28 de fevereiro de 1983. 

ZU!LA JUCÁ DE JUCÁ ARAÚJO 
Escreven te Autorizada 

CARTÓRIO DO REGISTRO PÚBLI CO 

PROCLMIAS DE CASAl-lENTO 

O Oficial do Regis t ro Civil de Vila Maia , Santana, Co
marca de Macapá, T. F. do Amapá , República Federativa do Bra
sil, faz saber que pretendem casar : JOSIVALDO BORGES PEREIRA 
E ~1ARIA RAUfiJNDA SI LVA DE LUlA . 

Ele ê f ilho de João Evangelista Al ves Perei ra e de Na
ria Borges Pereira. 

Ela é fi l ha de Claudionor Honte iro Lima e de 
Silva de Lima. 

Adelaide 

Quem souber de qualquer i mpedimen to lega l que os iniba 
de casar um com o outro , acuse- o na fo r ma da lei. 

/ 

Vila Haia , Santana, 28 de Fevereiro de 1. 983 . 

CARMEM SUELI AGUIAR DE CARVALHO 
Escrevente Aurorizada 


	

