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Territóri o Fede r,ll do 1\JMp'i 

DECRETO ( P) N<) 0262 de 9 dL nurço de< 1981 

O Governador do Território FPderal do Amapá, usando das 
atr ibuiçÕes que lhe siio cuofcrid.1s pe lo ~!"11go 18, ítem Il, 
do Decreto-Lei n9 1, I í, dL' 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vi sta o que consta do Uccreto n<t 85.347, de 11 de novembro 
de 1980, e Oficio n<.> 01,68/83-APES/DAA/SF.EC, 

RESOLVb : 

Art. i \'- DesLgnar HARl;\ DE ~AZAR~ nRfTO DA Sil-VA, ocu-
pante do emprego de Agente Administrativo, C6digo LT-SA- 70~ 

' li, Classe "B··, Referência NH-2 .i, da fa1H'Ia de Emp regos Per
lmancntes do Governo deste Terr•L~rio, lotado nd Secretari a 
I de Educação e Cultu ra -SEEC, parJ rxc r cPr a funçio de Secr c-

l tária Administrativa, Código DA! -201 .1, do Colégio i\mapaen
s~-DEN/SEEC, a contar da p r~sente dat~. 

i Art . 29 - R~vogam-se as disposiçÕes em contrár10. 

Paljcio do Setcntriio, 
949 da Hcp~bl ica c 409 
do Amapâ . 

ANNI BAL 

em Macapâ, 9 de março de 1983 , 
da Criação do Terri t6rio Federa l 

BARCELLOS 
Gove rnador 

~IH:ISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0263 de 9 de março de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
aLribuiçõcs que l he são conferidas pe lo artigo 18,i tem II , 
do Decre to-Lei n9 4 11 , de 08 de j aneiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85.347, de 11 de novembro 

l de 1980, ~ Ofício n9 00169/83-Ci\E/SOSP. 

[ RESOLVE: 

SeGretário de Educação e Cultura 
Profª . ANNIE VIANNA DA COSTA 

Secretário de Agricultura 
Dr. LUIZ IRAÇU GUIMARÃES COLARES 

Secretário de Segurança PÚblica 
Dr. EDMUNDO EVELIM COELHO 

Secretário de SaÚde 
Dr. JOSÉ CABRAL DE CASTRO 

Ar t . 19 - Designar ~IANOEL Ull lRATAN HONOBONO BALIEIRO , 
ocupante do emprego de Arquiteto, C6di go LT-NS- 502 . C, Clas
se "C", Referência NS- 19 , da Tabe la de Emp r egos Permanentes 
do Governo deste TerriLó r io, lotado na Secretaria de 01 as 
e Serviços Publicos-SOSP, para exe rce r a Função de Chefe ia 
Seção de Estudos e Projetos , Código DAI-201 . 3, da Divisao 
de Urbanismo/DESDU/SOSP, a contar da presente da ta. 

Ar t . 29- Revogam-se as di sposiçÕes em contrário. 

Palácio do Se Lcntri io , em Macapá , 9 de março de 1983, 
949 da Republ ica e 409 da Criação do Territór io Federa l do 
Amapá . 

ANN lBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0264 de 9 de março de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que l he sio conferidas pelo ar tigo 18, item II, 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVI:: 

Art. 19 - Exonerar FRANCISCO LAVOR BENÍ GNO, da Função 
de Confiança, de Di retor da Escol a In tegrada de Hacapá, CÓ
digo Di\S-101.1, do Departamento de Ensino/ SEEC, a contar da 
presente data. 

Art. 29 - Revogam-se as disposiçÕes em cont ririo . 

Palácio do Setent ri.ão, em ~!acapá, 9 de março de 1983 , 
949 da República e 409 da Criação do Territ6rio Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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NINISTeRIO DO INTERIOR 

Território Fedcr::ll do Amapá 

DECRETO (P) N9 0265 de 09 de março de 1983 

O Governador do Terr itório Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem 11 , 
do Decre to-Lei n9 411, de 08 de j aneiro de 1969 , de acordo 
com o Decreto n9 85 .177, de 19 de setembro de 1980 , e Of í
c io n9 0529/83- APES/DAA/SEEC , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Des i gnar NARCI SO FARRIPAS DE ~10RAES, ocupante 
o emprego de Professor de Ensino de 29 Grau ,Código LT-H-601 
Classe "C" , Níve l 3 , da Tabe l a de Empregos Pe rmanentes do 
Governo deste Território, lotado na Secr eta ria de Educação 
e Cu l tura- SEEC , para exercer a Função de Confiança , · de Dire 
tor da Escola Integrada de Nacapá, Código DAS- 101. 1, do De:
partamcnto de Ensino/SEEC, a contar da presente data . 

Art. 29 - Revogam- se as d i s'[iosiçÕes em contrário. 

Palácio do Se t entr ião , em Hacapã, 09 de março de 1983, 
949 da RepÜbl ica c 409 da Cr iação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

PREFEITURA ~IUNIC I PAL DE ~IACAPÁ 

DECRETO N9 20/83 - PMM. 

O Prefeito Munic ipal de Macapá, usando das atribuiçÕes 
que lhe são conferidas por lei , c considerando o que consta 
no Processo n9 00622/83 , da t ado de 26 . 0 1. 83 , 

DECRETA: 

Art. 19 - APOSENTAR JOÃO BATISTA DAS CHAGAS , ocupante do 
C:J rgo de Auxiliar de Artífice , Cód i go A.ART.021.4, lotado no 
Departamento de Obras, pertencente ao Quad ro de Pessoa l Efe 
tivo da Pr efeitu ra Municipa l de Nacapá , de conformidade com 
u disposto no Inciso III, do artigo 101 da Constituição Fe
deral , combinado com os ar tigos 126 e 127, letra "c" da Lei 
n9 133/80- PMN. 

Ar t. 29 - Este Decreto entrará em vigor a partir de 07 
de março de 1983, revogadas as dispos içÕes em contrário. 

ClJHPRA- SE, REG ISTRE- SE E PUBLIQUE-SE . 

Palácio 31 de Na rço , 10 de Março de 1983 . 
MURILO AGOSTINHO PlNIIElRO 

Prefeito Municipal de Macapã 

Publ icado neste Departamento de Administração, aos 10 
dias do mis de março de 1983 . 

EDlTH RAHIUNDA RlllETRO DE Sl1 
Diretora do l)ep<Jrtamento de Administração 

PREFEITURA MUNICI PAL DE ~!ACAPÁ 

DECRETO N9 21/8 3- PNM. 

O Prefeito Hunicipal de Macapá, usando das at r ibuiçÕes 
que lhe são conferidas pelo Ítem VIII, do art . 34 da Lei 
6.448 , de 11 de outubro de 1977 , 

com ful cr o no que dispõe o Decreto 52/77 , de 18 de maio 
de 1977 , 

DECRETA: 

Art. 19 - Nomear ~!ARIA VIOLANTE BARBOSA DE OLIVEIRA, o
cupant e do cargo de Professora - Código AECP.041 . 6, para 
responde r int er inamente pela diretoria da Escola Mun i cipal 
de 19 Grau Amapá , correspondente ao Código - CAI- 201.4 . 

Art. 29 - Este Decreto ent ra em vigo r a partir de 02 de 
março de 1983 , revogadas as disposiçÕes em con trá r io. 

CUHPRA- SE REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

Pa l ác i o 31 de Março, 10 de março de 1. 983 . 

HURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefei t o Hunicipal de Hacapá 

Publicado neste Depar tamento de Administração , aos 
dias do mês de março de 1983 . 

10 

EDITH RAIMUNDA RIBEIRO DE SÁ 
Diretora do Departamento de Administração 

PREFEITURA HUNICIPAL DE ~!ACAPÁ 

DECRETO N9 22/83 - PHH. 

O Prefeito Hunicipal de Hacapá , usando das atribuiçÕes 
que lhe sio conferida s por l ei , e 

CONSIDERANDO o contido no Ofício n9 210/83- CTN , de 03 
de março de 1983, 

DECRETA : 

Art . 19 - FIXAR , na forma abaixo, o prazo pa ra vencimen 
to das parcelas do Impos to Predial e Territorial Urbano 
IPTU, no cor rente exercício : 

Parcela única: Vencimento a 31 . 03 . 83 
1~ Parcela : 31. 03 . 83 
2~ Parcela : 30 . 04 . 83 
3? Parcela : 31 . 05 . 83 
4~ Parcela : 30 . 06 . 83 
5~ Parcela : 31 . 07 .83 
6? Parcela : 31 . 08 . 83 
7~ Parcela : 30 .09 . 83 
8? Parcela: " 31 ' 10.83 
9? Parcela: 30 ' 11 .83 
10{1 Pa rce b : 31' 12 ' 83 

,.,.. ......... ._ _ _.. ____ .........,....,.DIÁRIO OFICIAL~----=,_,..,.,---"""""""'......_, 

4P=_,..==--------=- DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL -----------=.......,. 
Território Federal do Amapá 

DIRETOR 
PEDRO AURt:LIO PENHA TAVARES 

ORIGINAIS 
* Os textos enviados à publicação deverão ser 

datilografados e acompanhados de ofício ou 
memorando . 

O Diár i o Oficial do T.F . do Amapá poderá 
ser encontrado para leitura nas Representa
ções do Governo do Amapá em Brasília/DF e 
Belém/Estado do Pará. 

ATENDIMENTO 
Das 07:30 as 12:00 horas . 

Horário : 
Das 14:00 às 17:30 horas. 

PREÇOS • PUBLICAÇOES 
* Publicações - cent ímetros de 

coluna ...... . ........... . ... . 'cr$ 420,00 

PREÇOS - ASSINATURAS 
* Maca pá .... , . , , , .. . , . , .. .... . . 
1< Outras Cidade .............. .. 

Cr$ 5 . 200 ,00 
Cr $ 9 . 200,00 

* As assinat~ras sao semestrais e vencíveis 
30 de junho a 31 de dezembro. 

Preço do Exempl ar ... .. ......... Cr$ 
NÜmero a trasado ............. ... Cr $ 
NÜmero atra sado em outras 
c idades ....... , .. , . . . . . . . . . . . . . Cr$ 

RECLAMAÇOES 

45 ,00 
90 , 00 

120 ,00 

* Deverão ser dirigidas por escrito ao Dire -
tor do Departament o de Imprensa Oficial do 
T.F.do Amapá , até 8 dias após a· publicação. 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL~ Rua CAndldo Mend1111 ~ Mccap6 Terr~órlo Federal do Amapé <>Telefones 621 -4040 ~ Ramais 176- 177- 178 
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Par~grafo único - Os pagamentos poderio ser feitos na 
Tesouraria da Prefeitura ou nos Estabelecimentos Bancários 
autorizados, den tro dos horcirios normais de expediente . 

Art. 29 - Conceder-sP-á a reduçio de 101 (dez porcento) 
do valor anual do IPTU a:>s contribuintes que pagarem em pres 
taçio ~nica referido tributo , at~ o vencimento da primeira 
prestaçio, de conformidade com o preceituado no Código Tri
butcirio Municipal, 

Art. 39- Este Decreto en trará em vigor na data de sua 
publicaçio, revogadas as disposiç~es em contrár i o . 

CU}!PRA- SE, REGLSTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

PALÁCIO 31 DE ~!ARÇO, 10 d<! ma rço de 1983. 

~!URlLO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Hun i c i pa l de Hacapá 

PREFEITU:\A ~!l.J:\lC LPAL DE ~IJ\CAPÁ 

(;A.III\f.TE DO PREFEITO 

DECRETO NQ 23/83-PHI-1. 

O Prefeito ~lunicipal de 'lacapá, usando das atribuiçÕes 
que lhe sao conferidas por lei, e 

CONSIDERA.'WO os tC>rmos do Ofício n<? 02/83-SCVRTFA, data 
do de 10 de março de 1981; 

CONSIDERANDO os novos preços estabelecidos recentemente 
para os combus trveis e derivados do petróleo; 

CO NSI DERANI)(l fi nalmí'nte, quP c:ompete à Prt:fei tu ra <1 fi 
xaç~o P reajustamento dr tarifas Laxim~tricas, conforme Re= 
~o luçào n<? 72/18-C IP. 

DECRETA : 

Art. 19- Fica liberada a Bandeira Dois (2), para 
ximetros da cidade de Macapá e o Distrito de Santana , 
que seja aprovada a nova t abela de tarifas. 

os ta 
aLe 

Art. 2') - Este Decreto entrará em vigor a parti r do dia 
10 de março de 198), revoKadas as disposiç6es em contrário. 

CU~!PRA-SE, REGISTRE-SE E PUIILlQUE-SE. 

PALÁCIO 31 DE ~~rrço, 11 de março de 1983. 

~!URILO AGOST LNBO l'INIIEIRO 
Prefeito Hunicipal de ~tacapâ 

BERTO PENA VALES 
Diretor do n.s.r . 

PODER JUDJCIÁRl O 

JUSTJÇA DO TRABALHO DA 8'! REGLÃO 

JUNTA DE CONClLIAÇllú E JULGAI-lENTO DE MACAPÁ 

EDlTAL DE NOTifiCAÇÃO 
PRAZO DE OtT0(08)DIAS 

Pelo presente ed ital fica Notificado, a Sr'.l CATULlNA FE~ 
NA~DES DlAS, atua lmente em lugar incerto e n~o sabido , re -
clamante nos autos do Processo n<? 139/83- JCJ/Hacapá, para 
ci~ncia de decisão proferida por esta Junta, em audiincia 
de 07.03.83, às 09:00 horas , e cujo inteiro teor é o segu i~ 
te: " . .. Resolve a ~!!'f JCJ de Nacapá , à unanimidade, ju l ga r 
a reclamante CATULlNA FERNANDES DTAS carecedora do Direito 
de Ação nesta Justiça Contra RAHlUNDO UBIRATAN PICANÇO E Sl.!:_ 
Vi\ porque inexistente entre ambos vínculo de emprego". Cus
tas de Cr$ 9 . 162,00 pela reclamante de cujo pagamento fica 
isenta na forma da le i . 

SecrC'ta ria da Junta de Concilbção e Julgamento de Maca 
pa, 11 de março de 1983. 

EUTON R..\.."105 
Diretor d~ Secretaria 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8? REGIÃO 

JUNTA DE CONClL !AÇÃO E JULGA!-fENTO DE ~~CAPA 

EDITAL DE NOT"I FI CAÇÃO 

PRAZO DE OS (CINCO) DIAS 

A Doutora Juíza do Trabalho Substituta, na Presid~ncia 
da Junta de Conciliação e Julgamento de ~tacapá. 

Faz saber a t odos quantos o presente Edital virem, ou 
dele noticia tiverem que , se encontram ã venda particular os 
seguintes bens penhorados na execução movida por HA.'-:OEL RAI 
HIJNDO ROSA contra JOS~ IIUNBERTO HICHl LLES : Uma máquina de 
escrever marca Ol ivett i, elétrica, 170 espaços, em perfeito 
estado; Uma máquina de esc rever, manual, marca Olivetti, 17S 
espaços , em perfeito estado; ~m refrigerado r marca Gcloma
tic de luxo , tamanho médio, 50/60 ciclos , 110/220 volts, em 
perfe ito estado; Seis reproduç~es :noldu radas medindo 84 x7 5 . 
em, em perfl•i to estado; Uma reprodução molturada, med indo 
76x65cm <!m per(ci to estado; Uma poltrona marca Girofl~x 
revestida de Napa preta, em pe rfeito estado ; Um cofre marca 
confiança, de aço, com duas portas, em perfeito estado; Um 
cofre de aço, m::trca .LJgua r , uma porta, em perfeito estado , 
tendo sido oferecido os seguintes lances: Cr$ 120.000,00 pa 
ra a máqu ina de csnevcr elétrica; Cr$ 4S . OOO , OO para a má= 
quina de escr«vcr manual ; Cr$ 16 . 0:JO,OO para o refrigerador 
Gelomatic; Cr$ 12 . 000,00 para quatro rcproduç~cs molduradas 
medindo 84 x 7S em e uma rpproduçà:> moldurada medindo 76x6S 
em; Cr$ 8.000,00 para a poltrona gi roflcx e Cr$ 30 . 000,00 , 
para o cofre de aço m~rca confiança . Ficam convocados os 
eventuais i nteressados à comunicarem suas discordâncias com 
os preços oferecidos , bem como suas propostas , no prazo de 
cinco (OS) dias . 

Hacapá, 08 de março de 1983. 

EUTON RA}!OS 
Diretor de Secretar ia 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA 00 TRABALHO DA 8? REG IÃO 

JUNTA DE CONCILiAÇÃO E JULGAI-lENTO DE MACAPÁ 

ED ITAL DE NOTIFICAÇÃO 

PRAZO DE (OS) DIAS 

A Doutora Juiza do Trabalho Substituta na Presidincia 
da Junta de Conciliação e Julgamento de ~!acapá. 

faz saber a todos quantos o presente edital virem, ou 
dele noticia tiverem que se encontra a venda particular os 
seguintes bens penhorados na execuçio mov ida por João dos 
Santos de Andrade cont ra Mineração Michilles- José Humberto 
~!i c h i lles: 

I - Um aparelho de ar condicionado, marca admi rai mode
l o 14r-23f, série n<? 8072808 1, 220 volts, S0/60 Kz, em regu 
lar estado, avaliado em Cr$ 100 .00J,00 (cem mil cruzeiros) 

2 - Um aparelho de ar condicionado marca admiral modelo 
14r-23f, série n9 80728285, 220 volts 50/60 ciclos em regu
lar es tado, avaliado em Cr$ 90 .000,00 ( noventa mil cruzei 
ros ) . 

3 - Um aparelho de ar condicionado, marca admiral mode
lo 18R-23f, série n9 9f2S 18631 7, 220 volts, 50/60 ciclos 
desmontado, avaliado em Cr$ 20.000,00 ( vinte mi l cruzei
ros). 

4- Um banco de madeira de lei , todo formicado de 1,60m 
de comprimento por 38 em de largura, avaliado em Cr$ -
3.000,000 ( tris mil cruzeiros ) . 

5 - Um annârio construido em madei-ra de l ei todo formi
cado com uma porta e duas divis~es, em perfeito estado ava
liado em Cr$ 2 .000,00 (dois mil cruzeiros). 

6 - Um fardo de saco plâstico , avaliado em Cr$ 5 .000 ,00 
cinco mi l cruzeiros), 

7 - Uma balança de pesar minér:.o marca record acompanha 
do de 12 pesos, avaliada em Cr$ 40 .000,00 ( quarenta mil 
cruzeiros ). 
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8 - Dois tambores de Óleo lubrificante de 18 l itros,ava 
liado em Cr$ 6 .000 ,00, cada um, num total de Cr$ 12.000 , 00~ 
( doze mi l cruzeiros ). 

9- Um aspirador de pó marca eletro l ux, de 11 0/220vol ts 
em per feito estado avaliado em Cr$ 8.000 , 00 ( oito mil cru
zeiros ). 

10 - Uma cadeira com armação de ferro , r evest ida de fio 
plástico, em perfeito estado , avaliada em Cr$ 4.000 , 00(qua
tro mil cruzeiros ). 

11 - Uma cadeira toda pol i da simples , em perfe i to esta
do, avaliado em Cr$ 1. 000 , 00 (hum mi l cruzeiros ) . 

12 - Uma mesa de madeira de lei, toda formicada com 
t rês gavetas, em perfeito estado , aval i ado em Cr$ 3.000 , 00 , 
( três mi l cruzeiros ). 

13 - Uma mangueira de aproximadamente 5m de comprimento 
por 6 em de diâmetro, em regular estado, avaliado em Cr$-
3.000 , 00 ( t rês mil cruzeiros ). 

14 - Uma cafereira elétrica , marca melika , em perfeito, 
estado , ava l iada em Cr$ 7.000,00 ( se t e mi l cruzeiros ). 

15 - Um funi l , avaliado em Cr$ 500,00 ( quinhentos cru
zei r os ). 

16 - Cinco cinzeiros de diversos tipos, todos em perfei 
to estado , avaliados em Cr$ 1. 500 , 00 (hum mil e qu inhentos 
cruzei ros ). 

17 - Uma maleta porta chaves de madeira de Lei toda for 
micada , con tendo 22 chaves, ava l iado em Cr $ 800,00 ( oito
centos cruze1ros ). 

18 - Um depósito de lixo de l ata , em perfeito estado , 
avaliado em Cr$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos cruzeiros). 

19 - Um armário de aço de cor cinza , com três 
quatro divisões, em perfeito estado , avaliado em 
40.000,00 (quarenta mi l cruzeiros ) . 

portas e 
Cr$ -

Quem pretender adquirir ditos bens, deverá apresentar 
sua proposta no prazo de (OS~ cinco dias. E, para que che
ruc ao conhecimento dos interessados é passado o presente e 
dita l, que será publicado no Diário Ofic i a l deste Territó= 
rio e afixado no lugar de costume na sede desta Junta. 

Hacapá, 1 O de }larço de 1983 

EUTON RAMOS 
Diretor de Secretaria 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

JUIZ DE DIREITO DA COHARCA DE HACAPÁ 

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

O Doutor DORIVAL BARBOZA, HH. Juiz de Direito da Primei 
ra Circunscrição Judiciária de ~~capá, TFA, na forma da Lei, 
etc ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou de le tiverem conhecimento , que neste Juí zo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado: #UNTAS 
VILHENA Al1ANAJÁS , brasileiro, amapaense, solteiro, lavrador 
filho de Joaquim Amanajás e de Helena Vilhena Amanajás, co
mo incurso no art9 121 "caput" , c/c o art. 12, ítem II do 
CP. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo êertifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possí
vel citá-l o pessoal mente , cita-o pelo presente a comparecer 
neste Juízo, no edi f íc io do forum desta Comarca, s ito à Ave
nida Amazonas, n9 26 , esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá , 
nesta c idade, no dia 14.04 .83, às 08:00 horas 1 a fim de ser 
interrogado , promover sua defesa e ser notificado dos ulte
riores 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. Dado 
e passado nesta cidade , aos oi t o dias do mês de março do 
ano de 1983 . Eu , Jair José de-Gouvêa Quintas , Dire t or de Se 
c retar ia da Vara Criminal , o subscrevo . 

DORIVAL; BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

FORHA 

O Doutor DORIVAL BARBOZA , ~~1 . Juiz de Direito da Pr imei 
ra Circunscr ição Judic i ária de Hacapá, TFA, na Forma da Lei~ 
etc . .. 

FAZ SABER a todos os que o presente Edital com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conheci mento, que neste Ju izo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado : ANDRELINO 
DOS SANTOS DE DEUS, brasileiro, amapaense, solte iro, balco-· 
nista, filho de João da Conceição de Deus e de Senhorinha 
dos Santos de Deus , como incurso no art9 129 , § 19, i nc iso 
l, do C. P. B. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possí -
ve l citá- lo pessoalmente , cita-o pelo presente a comparecer 
neste Juízo, no edifício do forum desta Comarca , sito à Ave
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel . Coriolano Juc~ 
nesta cidade,no dia 14.04.83, às 8:00 horas ,a fim de ser 
interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ulte -
riores termos do processo , a que deverá comparecer, sob pena 
de reve l ia . Para conhec imento de todos é passado o presente 
E~ital, cuia 2a. via ficará afixada no l ugar de costume . Da 
do e passado nesta cidade, aos nove dias do mês de março de.-
1983. Eu . Jair José de Gouvêa Quintas , Diretor de Secre t a -
ria da Vara Criminal, o subscrevo . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, 
ABAIXO : 

COM O PRAZO DE 15 DIAS , NA FORHA 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, HH. Juiz de Di reito da Vara 
Criminal da J<} Circunscrição Judiciária de Hacapá , na forma 
da Lei Etc ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias vi rem, ou dele tiverem conhecimento, que nes t e Juízo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado: CESAR 
BRASIL CORuEIRO, bras il eiro, amapaense , solteiro , pescador , 
f ilho de Benonis Santana Cordeiro e de Haria de Nazaré Bra
sil Cordeiro, corno incurso no art9 334, do C.P. B. 

E, como tenha o Oficial de Justiça dest~ Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo poss í
vel citá-lo pessoalmente , cita-o pe lo presente a comparecer 
neste Juízo, no edifício do fo rum desta Comarca , sito à Ave
nidd Amazonas, n9 26 , esquina com a Rua Cel . Coriolano Jucá, 
nesta cidade, no dia 14.04.83, às 08:00 horas , a fim de ser 
interrogado, pr omover sua defesa e ser notificado dos ulte
riores termos do processu , a que deverá comparecer, sob pena 
de revelia . Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital, cuja 2a . via f i cará afixada no lugar de costume. Da
do e passa-do nesta c i dade, aos Nove dias do mês de março de 
1983. Eu , Jair José de Gouvêa Quintas, Diretor de Secreta -
ria da Vara Criminal, o subscrevo . 

DORIVAL BARBOSA 
Juiz de Dire ito 

SINDICATO DOS TRABALHADORES E~l TRANSPORTES HAR1TIHOS E FLUVI 
AIS DO TERRITÓRIO FEDERAL DO Al'tAPÁ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEHBLliiA GERAL 

ORLANDO SANTOS ALHEIDA, membro do Conse l ho Fis cal do 
Sindicato dos Trabalhadores em Transpor tes ~~rítimos e Fl u
viais do Território Federal do Amapá , conf orme resolução da 
Direto:i~ de Divisão de Assuntos Sindicais , convoca t odos 
os Har1t 1mos do 19 grupo, inscritos na Capitania <los Portos 
de Hacapá, a se fazerem presentes em uma Assembi éia Ge ra l 
da categoria , a ser realizada no dia 04 de abril do corren-
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te ano, em primeira e única convocação, com qualquer número 
de participantes, às 19:00 horas na Sal ão Nobre Lauro So
dré, da Fundação Legião Brasileira de Assistência à Rua Eli!:_ 
zer Levy n9 1090 , na qual será tratado assuntos da seguin
te ordem do dia : 

- Aprovação da medida restauradora do sindica to. 

2 - Aprovação do Estatuto Social da Classe. 

3 - Eleição do Corpo da Diretoria Provisó r ia . 

4 - Determinação da Mensa l idade Social da Entidade. 

S - O que oco rrer. 

~ importante a presença de todos. 

Macapá-Ap, 13 de março de 1983. 

ORLANDO SANTOS AU1EIDA 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDOSTRIAS EXTRATIVAS DO T. 
F. DO A}~PÁ E ESTADO DO PARÁ . 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Pelo presente Edi t al , ficam convocados todos os associa 
dos do Sindicato dos Trabal hadores nas Indústrias Extrati
vas do Ter ritó r io Federal do Amapá e Estado do Pará, em pl e 
no gozo de seus Di re i tos sindicais interessados no reaj ustã 
menta salarial a ser concedido com vigência a parti r de 1~ 
de maio de 1.983 , a categoria profissional , da qual são i n
tegrantes e que é r epresentado por este Sindicato , para to
marem parte na reunião de Assembléia Geral Extraordinária , 
a realizar-se no dia 08 de abril de 1. 983 ( SEXTA-FEIRA) , às 
19:30 horas, em primeira convocação, com número legal dos 
assoc iados ou às 20:00 horas, em segundo e Última convoca
ção com qualquer número de associados, em Porto Trombetas , 
Município de Oriximiná , Estado do Pará, no cinema l ocal de 
propriedade da Mineração Rio do Norte, genti l mente cedido 
para o Sindicato, para tratarem da seguinte: 

ORDEM DO DIA: 

a) Le i tura do edital de convocaçao 

b) Discussão da base do reajustamento salarial a ser 
concedido pela Mineração Ri o do Norte S/A 

c) Poderes a di r e toria , para fazer. acordo e 
Dissídio Coletivo . 

Macapá , 14 de março de 1.983. 

JOS~ J ACY RIBEIRO AIRES 
Presidente 

CPF : 001.350.382 - 00 

s uscitar 

SINDICATO DOS TRABALHllllORES NAS INDÚSTRIAS EXTRATIVAS DO T. 
F. DO ~PÁ E ESTADO DO PARÁ. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Pelo pr esente Edital, f i cam convocados todos os associa 
dos do Sindicato dos Traba l hadores nas Indústrias Extrati= 
vas do Território Federal do Amapá c Estado do Pará, em ple 
no gozo de seus direitos sindi cais interessados no r eaj ustã 
menta sa l ar i al a ser concedido com vigência a partir de 1~ 
de Maio de 1. 983, a categoria profissional, da qual são in
tegr antes e que é representado por es te Sindicato, para to
marem parte na reunião de Assembléia Ge ral Extraordinária , 
a rea l izar-se no dia 03 de abri l de 1. 983 ( DOHINGO ) , as 
09 :00 horas em primeir a convocação, com número legal dos as 
saciados ou às 09:30 horas em segunda e Última convocaçao 
com qualquer número de associados, em sua sede soc ial, si t o 
a av . Padre JÚlio Hari a Lombaerd, 2832 , para tratarem da se 
guin te: 

ORDEM DO DIA: 

a) Leitura do Edital de Convocação 

b) Discussão da base do reaj ustamento salarial à ser 
concedido pela Indústria e Comércio de Mi nérios S/A . 

c) Poderes à Diretoria para hzer acordo e suscitar Ois 
s ídio Coletivo. 

Macapá, 14 de março !e 1.983. 

JOS~ JACY RIBEIRO A: RES 
Presidente 

CPF: 00 1. 350 . 382 - 00 

ESTATUTO 

CAPITULO I 

DA DENOMI NAÇÃO , SED[ E FINS 

Ar t 19 - A J UDO CLUBE DO A}~PÁ, fundada no dia 04 de a
gosto de 1975 , com sede (provisória) neste Territór io,à Av . 
19 de Haio n9 853, Bairro do Trem, de Carater Filantrópico, 
com personalidade di s t inta de seus alunos em n~mero ilimi t a 
do , sem distinção de raça, credo religioso e político, tem 
por fina 1 idade : 

a) i ncentivar e di fundir a prática do JudÔ, possibil i -
tando a seus al unos todos os meios para o aper"feiçoamento físico, 
através de práticas 'desportivas, de acordo com as di sposi -
çÕes e regulamentos das l eis específicas ; 

b) pr oporcionar aos a lunos demonstrações, torne i os e com 
petições desportivas ; -

c) desenvolver o sentido de brasilidade , a Educação Mo
ral e Cívica ent re os seus pra t icantes. 

CAPITULO II 

Art . 29 São at r ibuições do Hestre do Judô Clube: 

a) promover demonstraçÕes e compet i çÕes desportivas; 
b) propor a ace i tação ou rejeição de convites pa ra par

t icipaçõe s em to rnei os ou competições ; 
c) providenciar a aquis i ção de mat er ial e equipamento 

desportivo; 
d) realizar exame de faixa nos meses de ~illrço e Setem -

bro . 

CAPÍ TULO III 

Art. 39 O mest r e do Judô Clube é responsável por todo 
material e equipamento despo r tivo . 

CAPÍ TULO IV 

Art . 49 Ao mestre do Judô Cl ube compete zelar por todo 
material e equipamento despo r t i vo, manutenção c higi ene ,l im 
peza e r estauração da sede e seus pertences. -

CAPÍTULO V 
DOS ALUNOS , SEUS DEVERES E DIREITOS 

Art . 59 O corpo social se comporá apenas de a tle t as. 

Ar t. 69 Serão alunos a tletas que se encontrarem regu -
larmente inscritos . 

Ar t . 79 Serão a l unos at l etas aqueles que se obrigarem 
a defender o Judô Clube em competiçÕes Campeonat os ou Tor -
neios e outros certames, sempre que escalados para represe~ 
ta-la. 

Art. 89 SÃO DEVERES DOS ALUNOS 

a) Frequentar regu l armente das au l as de Judô ; 
b) Participar das atividades cívicas de que o Judô Clu

be part i cipar; 
c) Cumprir as di sposiçÕes do Esta t uto do Judô Cl ube dos 

Regulamen t os e das le i s despor t iva s ; 
d) Sol icitar por escrito ou verba l mente ao Mestr e licen 

ça transferência, quando ausentar-se do Território ou da ci 
dade . 

Art . 99 SÃO DI REITOS DOS ALUNOS 

a) Frequentar com sua famí lia , às realizações sociais e 
desportivas promovidas pe l o Judô Cl ube . 

CAPÍTULO VI 

DAS PENALIDADES 

Art . 10 O aluno que infringir as disposições deste Es
tatuto ou os Regulamentos, fica sujeito, de acordo com a na 
tureza da infração, às seguintes penalidades: 

a) Advertênc ia; 
b) Suspensão; 
c) Eliminação. 

Art . 11 A pena de Adve r tência sera verbal e apl i cada 
pel o Hestre do Judô Clube; 

Art . 12 A pena de Suspensão será de no máximo 90 (no 
venta) dias, aplicada pe lo Nestre dó Judô Clube; 
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Art . 13 A pena de e l iminação também sera aplicada pelo 
Mes tre do JudS Clube. 

Ar t. 14 As penas de suspensao e e l iminação serao comu
nicadas por escrito. 

CAP[TULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 15 O presente Estatuto poderá ser alte rado para 
adaptação de outras modalidades desportivas, às disposiçÕes 
lega i sou. quando haj a proposta feita, mediante esc r ita , de
vidamente justificada . 

Art. 16 Para que possa v igo rar o Estatuto ou sua r efor 
ma de ser previamente ap rovado pela Federação competente,de 
vido, poster i ormente, ser regist rado em Cartór io na forma 
recomendada pelo Decreto Lei n9 8 .458, de 26/ 12/45 . 

Art. 17 A critério da Diretoria poderá ser e l aborado o 
Regimento Interno em harmonia com este Estatuto, cuja vig~n 
cia, s e dar á a partir da data da aprovação pe l a enLi.dad; 
competente. 

CAP[TULO VIII 

Art . 18 O pr esente Estatuto entrará em vigor depo i s de 
sua aprovação pe l a Federação competente c Registro em Cartó 
rio de Títulos e documentos. 

ANDRt': MATOS SANTIAGO 
CPF 039 799 382 - 04 

TERMO ADITIVO N9 030/82/0031 

TERCE IRO ADITAMENTO AO CONVf.NIO N9 002/80/003 1, FIRMADO 
ENTRE O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A}~PÁ E A E~WRESA 
BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO, DA
TADO DE 24 DE DEZEHBRO DE 1980, TENDO CÓ~IO OBJETO A PRESTA
ÇÃO DE SERVIÇOS Tt:CNICOS ESPECIALIZADOS, PELA PM, NO AERO -
PORTO INTERNACIONAL DE ~~CAPÁ, EM ~~CAPÁ- (AP). 

O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ~~PÁ, representado 
pelo Excelentíss imo Sr. Gove rnador, Comandan te ANNI BAL BAR- . 
CELLOS e a E~lPRESA BRASILEIRA DE INFRA- ESTRUTURA AEROPORTUÁ 
RIA- INFRAERO, Empresa PÚbl ica Fede ral, cr i ada nos termos 
da Lei n9 5 .862, de 12 de dezembro de 1972 , vincu l ada ao Hi:_ 
nistério da Aeronáutica, CGC/~IT n9 00352294/000 1-10, com s~ 
de em Bras ília-(DF), SCS, Ed . Chams, representada nes t e.a to 
pelo seu Presidente, Ten-Brig-do- Ar RODOPIANO DE AZEVEDO BA~ 
BALHO, e pelo seu Vice- President e , Brig-do-Ar FERNANDO 
LUIZ VERÇOSA SEROA DA MOTTA, resolvem de comum aco rdo, alt~ 

raro Conv~nio n9 002/80/003 1, nas condições seguintes: 
CLÁUSULA PRUlEIRA 

O subitem 6. 2 da Cl áusu l a Sexta do Convênio obj eto des
te Aditivo, posteriormente a l terado pelo primeiro e segundo 
Ad i t amentos , passa a ter a segu inte r edação : 

"6.2. Os valores mensais de i ndenização referida no item 
6.1 ac ima, devidas pela INFRAERO ao Territó r i o Fede ral do 
Amapá, no decorrer do ano de 1983 serão as seguintes : 

HrS DE JA!'lEIRO 

a) Alimentação ... . ........ Cr$ 151.96 2,00 
b) Fardamento PH .. . ....... Cr$ 394 .992 ,00 
c) Equipamento PH .. . . . .... Cr$ 84.046,00 63 1.000,00 

M~S DE FEVEREIRO 

a) Al imentação . . .. . . .. ... . Cr$ 137 . 256 , 00 137 . 256,00 

~S DE ~~RÇO 

a) Alimentação ........ . ... Cr$ 151.962 ,00 151.962,00 

MJjS DE ABRIL 

a) Aliment ação . ........... Cr$ 147 .060,00 ·14 7 . 060,00 

Mf.S DE ~~10 

a) Alimentação . ........... Cr$ 151.962,00 151 . 962,00 

~lf.S DE JUNHO 

a) Al imentação . . .. . .. ..... Cr$ 147.060,00 14 7.060 . 00 

Mf.S DE JULHO 

a ) Alimentação ... . ........ Cr$ 206 . 739,00 
b) Fardamento PM .......... Cr$ 124 .826 ,00 
c ) Equipamento PN ......... ~· 559 ,00 399 . 124 , 00 

N"S DE ACOSTO 

a ) Al i mentação .. .. .. ... . .. Cr$ 2\ /39, 00 206.739,00 

~lgS DE SETENBRO 

a) Alimentação .. . ......... Cr$ 200 .070 ,00 200 . 070,00 

Nrs DE OUTUBRO 

a ) A 1 imcn tação . ........... Cr$ 206.739,00 206 . 739,00 

Mes DE NOVE~lllRO 

a) Al i mentação . .... .. .. ... Cr$ 200 .070,00 200 . 070 ,00 

:-~es DE DEZENBRO 

a) Alimentação ............ Cr$ 206 . 739 , 00 

TOTAL NO ANO DE 1983 ............. Cr$~;~!~;~!!~~~ 

(dois milhbes, sctencentos e oitenta e cinco mil, sete
centos e oi tenta c um c ru zeiros). 

CLÁUSULA SEGUNDA 

O va l or do Convênio,pa ra o present e exercíc io de 1983,fica , 
portanto , est ipulado em Cr $ 2.785.781,00(dois milhÕes, sete

centos e oitenta e c inco mÍl, setecentos e o i tenta e um cru 
zeiros) . 

CLÁUSULA TERCEIHA 

A despesa i ndicada na Cláusula Prime i ra deste lnstrume~ 
to será atend ida com Hccursos PrÓprios da INFRAI::RO, Progra
ma Serv iços de Terceiros c Encargos - Aeroporto de Hacapá. 

CLÁUSULA QUARTA 

O presente Termo de Aditamento retroage os seus efeitos 
a 01 de janeiro de 1983. 

E, assim, por estarem justos e acordados, lavr am e assi 
nam o presente Inslrumcnto em 03 (tr~s) vias de igual teor 
e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que pr~ 
duza seus legais efeitos . 

Brasília(DF), 10 de março de 1983 . 

Cmte . ANNIBAL BARCELLOS 
Governo do Terr itório Fedcr::ll do Amapá 

Ten Brig do Ar RODOPIANO DE AZEVEDO BARBALHO 
INFRAERO 

Br ig do Ar FERNANDO LUIZ VERÇOSA SERÕA DA MOTTA 
INFRAERO 

TESTEHUNHAS: IlegÍveis 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ~~PÁ 

SECRETARIA DE ADHINISTRAÇÃO 

COHISSÃO PERHENEfiTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TO~~DA DE PREÇOS N9 16/83-CPL 

A V I S O 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Co~ 
pras e Serviços do CTFA, faz pÜblico e comuni ca aos intere~ 
sados que acha- se aberta a Lic i tação a nível de T. P. n9 167 
83-CPL, para serviços de revisão geral dos Hotores marca 
MWH e CATERPILLAR, pe rtecent es à SOSP/pENAVA. 

A Licitação será realizada às 09 :00 horas do d1a 30.03. 
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83, na sala de Licitação da Secretaria de Administ ração, à 
Av . FAB, Centro Civico, nesta cidade de Macap~ . 

O Edital completo e dema i s esclarecimentos poderio ser 
obt idos no 2Y andar, sala 20 , no endereço ac ima menci onado , 
nas horas normais de expediente . 

Hacap~ . 14 de março de 1983 . 

JOÃO BEN1C IO DIAS 
Presidente da CPL 

mNIST~RlO DA INDÚSTRIA E DO CO~~RCIO 
GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO ANAPÁ 

JUNTA COMERCIAL DO TERRITORIO FEDERAL DO AHAPÁ 

DOClJHENTOS DEFERIDOS 
E~l FEVEREl RO DE 1983 

CONTRATOS SOClA IS (LHilTADA) 

075- CORRI':TORA COSTA LTDA ..... ..... .. .. . 
Sede - Rua São Jos~ - 2178 - Centro 
:ia cap~-Ap . 

086 - AAP - AGRO- AV!COLA PROGRESSO L LNIT~ 
DA ........ . . ..... ...... ..... ...... . 
Sede - Rua Mato Grosso - 878 - Paco 
va l - Macapá-Ap . 

I 18 - AGROPECUÁRIA SANTA IZAllEL L TOA ..... 
Sede - Vila Pedreira do Abacat e-S/ N 
Centro - Macapá-Ap . 

176 - HACIEL & CORREIA J.TDA .. ... . . . .. . . . . 
Sede - Vila Lourenço n9 13 - Centro 
~lacapá-Ap . 

172 - R. F. D' ALMEIDA & CIA LTDA .. . . ... . 
Sede - Rua Eliezer Levy - 549 - Ju
lião Ramos - Macapá-Ap. 

216 - ASSIS & VIANA LTDA ....... . ..... . . . . 
Sede -Av. Santana n9 702 - Santana 
Nacapá-Ap . 

ABERTURA DE FILIAIS 

11 7 - HARIA NARLEI DE OLIVEIRA PONTES .... 
Filial - Est rada Guarany S/N - Cen
tro - Hacap~-Ap. 

I 
086 - fu\P AGRO-AVICOLA PROGRESSO LTDA .. 

Filial - Rod . Duque de Caxias S/N -
KN 10 - Cent ro - Hacapá-Ap. 

097 - H. V. PEREIRA .................... .. 
Filial - Rua Cândido ~tendes S/ N 
Centro - Nacapá-Ap . 

130 - B. ~1. HORTIGRANJA LTDA . .. . . ....... . 
Filial - Av. Decima Quinta n9 825 -
V . ~!ai.a - San t ana - Macap~-Ap . 

148 - ANTOI\ LO HOREIRA VIANA ............. . 
Filial - Rua General Rondon nQ 861-
Juliio Ramos - ~acap~-Ap . 

153 -H. V. PEREIRA .... .. ............ .. .. 
FiliaI - Av . Coaracy Nunes S/N- Cen 
t r o - ~!acap~-Ap . 

156 - T. TATENO .... . .. . ........ .... . . ... . 
Filial - Rua Odilardo Silva - 402 -
Jesus de Nazari - Hacapá-Ap . 

/ 

163- JOSE ~~RIA RIBEIRO . . ..... . .. . . . . . . . 
Filial - Rua Manoel Sa rment o S/N -
Ae roporto - Calçoene- Ap . 

I 

163- JOSE HARlA RIBE IRO ...... . . . .. ..... . 
Filial - Rua Padre Dar i o n~ 03- Cen 
tro - Ca l çocne-Ap. 

174 - PETROBRÁS DI STRIBUIDORAS/A ...... . 
Filial - Av . Ernestino Borge:;- 1110 
Cenlro - ~laca p~-Ap . 

16 2 0000608 1 

16 2 0000609 o 

16 2 0000610 J 

16 2 00006 11 1 

16 2 00006 12 o 

16 2 0000613 8 

16 9 0000458 8 

16 9 0000459 6 

16 9 0000460 o 

16 9 0000461 8 

16 9 0000462 6 

16 9 0000463 4 

16 9 0000464 2 

16 9 0000465 1 

16 9 0000466 9 

16 9 0000467 7 

002 - BANCO ECONOHTCO S/A ............... . 
Fil ia l Rua Cindido Mendes n9 1471 
Cent ro - Macapci-Ap . 

179 - A. L. ALMEIDA .................. .. . 
Filial - Rua Tiradentes n9 998-Cen 
t ro - Nacapâ-Ap . 

195- KARLOS CO~~RCIO LIDA .. ........... . 
Fi lial - Av . Coaracy Nunes n9 49 -
Centro - Macap~-Ap. 

134 - mNERAÇÀO TABOCA S/ A . . . .......... . 
Filia l - Setor Lourenço S/N - Zon·a 
Ru ra l - Calçoene-Ap . 

18 7 - M. J . CORREA . . ..... ... . . ...... . .. . 
Filial - Rua Ri o Jary n9 5 - Santa 
na - ~laca pá-Ap . 

ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

120- COSTA & CIA LTDA .... .... ....... . . . 
Sede - Av . Mãe Luzia - 340 - Ju -
l ião Ramos - ~tacapâ-Ap . 

113- PRIOR!- CONSTRUÇÕES LTDA . . . . . . .. . 
Sede - Rua Hildemar Haia - 500 
Santa Rita - Macap~-Ap . 

124 - COTAL - CO~lÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 
BORGES LTOA .. .. ... . . . . .... .. .. ... . 
Sede - Rua Independência - 229 
Centra l - Macapá-Ap . 

130 - B. N. HORTIGRANJA LTDA ........ .. . . 
Sede - Rua Hamilton Silva - 528 
Jesus de Nazar~ - Macapá-Ap. 

125 - PROJELUX - PROJETOS ELÉTRICOS E 
PAI SAGISTICOS LTOA . ... .. ... . .... . . 
Sede - Rua Cindido Mendes - 1226 -
Centro-Macap~-Ap . 

178 - MARTI NS & CARVALHO LTDA .... . . . ... . 
Sede - Av . I racema Carvão Nunes 
286 - Central - Macapá-Ap . 

147 - SSZ - DISTRIBUI DORA DE CONFECÇÕES 
LTDA . ..... ..... . ...... . . . ...... . . . 
Sede - Av . Amazonas - S/N - Cent ral 
Hacap~-Ap . 

195 - KARLOS CO~ffiRCIO LTDA . . .. ....... . . . 
Sede - Av . Coaracy Nunes - 55 - Cen 
tra l - Nacapá- Ap . 

181 - FAZENDA FÉ EH DEUS AGROPECUÁRIA IN 
DÚSTRIA E COHÉRCIO LTDA . . .. . . . . . . -: 
Sede - Rua Professor Tostes - 3073 
Buritizal - Nacap~-Ap . 

CARTORIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAHAS DE CASM!ENTO 

16 9 000041)'1 'j 

16 9 0000470 7 

16 9 00004 7 I ) 

16 9 00004 72 3 

1240 

t 24 1 

1242 

1243 

1244 

1245 

1246 

1247 

1248 

O Oficial do Registro Civil da Comarca de Macapá , Ter . 
Fed . do Amapá , República Fede rativa do Brasil,faz saber que 
pr etendem-se se casar : JOAQUIN IIERBERT CARDOSO DA COSTA e 
:-L<\RIA LElDA BORGES DE SOUZA . 

Ele ~ filho de Joaquim Lobo da Costa c de Graci Cardoso 
da Costa . 

Ela é filha de ~lanoel Reis de Souza e de Dolores Borges 
de Souza . 

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

Nacapá, 11 de março de 1983 . 

ZUÍLA JUCÁ DE JUCÁ ARAÚJO 
Esc revente Autorizada 
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O que fazer quando você 
guer vender e comprar, 

e descobre que todo mund( ) 
também quer. v~nder 

mas que a maioria nao 
quer comprar ? 

Resposta: 

Trabalhar com criatividade e competência! 

Vender nossos produtos para .outros 
países já não é tão fácil como 
antigamente. A crise mundial tornou 
os mercados externos mais fechados, 
criando novas barreiras e dificuldades 
para os produtos brasileiros .. 
Reclamar pouco adianta. 
Esse desafio só poderá ser vencido 
com muito trabalho, muita criatividade 
e muita competência. 
Aumentar a exportação é fundamental 
para manter o ritmo de 

desenvolvimento do País. 
Desenvolvimento significa melhores 
condições de vida para todos: 
mais empregos, melhores salários, mais 
alimentos, assistência médica e 
previdência social, saúde, casa própria, 
escolas, luz elétrica, água, esgotos 
e transportes coletivos. 
Hoje, exportar não é tarefa fácil. 
Mas com determinação, criatividade 
e competência podemos conquistar 
e manter mercados. 

1983:MAIS PRODUÇ_ÃO, 
MAIS EXPORTA.ÇAOo 
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