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MINIST!RIO DO INTERIOR 

Territóri o Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0327 de 16 de março de 1983 

O Governador do Territór i o Federal do Amapá , usando das 
atr ibuiçaes que lhe sio conferidas pe l o artigo 18, item II, 
do Dec re to-Lei n9 41 I , de 08 de j aneiro de 1969 , e tendo em 
vi s La o que consta do Dec reto n9 85 . 177 , de 19 de se tembro 
de 1980, c Of í c io n9 0132/83-SEPS, 

RE SOLVE : 

Art . 19 - Des i. gn11r RUI llRAZ TAVARES DA SILVA, ocupante 
do emprego de DatilÓgrafo , Código LT-SA-102 . A, Cla sse "A" , 
Refe rência NH-9, da Tabela Especial de Empregos ao Governo 
des te Terr i tório, lotado na Secretar i a de Promoçio Soc i a l -
SEPS , para exerce r a funç~o de conf iança i nte rinamente , de 
Assessor, Código DAS- 102 . 1, da Sec r e t aria de Promoção So
cia l /SEPS, a contar da presente data. 

Ar t . 29- Revogam-se as dispos ição em cont rário . 

Palác i o do Set ent r i io , em ~\acapá, 16 de ma rço de 1983, 
949 da Repúb l ica e 409 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTERIO DO iNTERIOR 

Território Federal do runapá 

DECRETO (P) N9 0328 de 22 de março de 1983 

O Governador do Te rr itório Federal do Amapá, usando das 
at r ibuiçÕes que lhe são confer idas pelo artigo 18, í tem II, 
do Decreto- Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decre to n9 85 .1 77 , de 19 de setembro 
de 1980, e Ofício n9 0225/83-SEFI N, 

Secretário 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 

RESOLVE: 

Art . 19 - Nomear ERC[LIA DE SOUZA LE ITÃO , para exercer 
o Ca r go em Comissio , de Chefe da Divi sio de Tribu t ação Códi 
go DAS- 10 1. I , do Depar t amento de Tri butação e Fi sca liza:
çio/SEFIN , a partir de 19 de abr il do co rrente ano . 

Art. 29 - Revogam-se as di spos i ç5es em contrário . 

Pal ác io do Setentrião, em Macapá, 22 de marco de 1983, 
§49 da Rcp~blica e 409 da Cr i a ção do Te rritór i o Federa l do 
1\rnapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NlNISTÉRlO DO INTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0329 de 22 de mar ço de 1983 

O Governador do Te rritório Federal do Amapá, usando das 
at ribuiçÕes que lhe são conferidas pe l o art i go 18, Ítem II, 
do Dec re t o- Lei n9 4 11 , de 08 de j aneiro de 1969, 

RESOLV E: 

Ar t. 19- Autorizar o se rvidor josÉ GIUIAROLIVEIRAQUIN 
TAS , ocupante do cargo de Escrivão de Políci a, Código pc:-
404 . 8, Classe "B", Refer ênci a NM-28, do Quadro Permanente 
do Governo des t e Território, l otado na Secretari a de Segu
rança P~b lica- SUGUP, a frequentar o Cürso de Direito , no 
Cent ro de Estudos Supe r iore s do Estado do Pará-CESEP fican
~d-lhe ~ssegurado duran[e a realização do citado cur~o, a 
percepção do seu salár i o a título de bolsa de estudos , ex
cluídas as gra tificações de loca l idade e por operações esp~ 
cia is . 

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

Palác i o do Setentri io , em Macapá , 22 de marco de 1983, 
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949 da Repúb l ica e 409 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLÓS 
Governado r 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0330 de 28 de f evereiro de 1983 

O Governador do Territó r io Federal do Amapá, usando das 
atribuições que l he são confe r i da s pe l o artigo 18, item II , 
do Decreto-Le i n9 411 , de 08 de j aneiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85 . 177 , de 19 de setembro 
de 1980 , e Oficio n9 137/83- SESA, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Nomear RAIMUNDO AFONSO NASCIHENTO RANOS, para 
exerce r o cargo em comissão de Di retor do Departamento de 
Saúde Código DAS-101.2 , da Secretaria de Saúde- SESA, a par
tir de 19 de março do corrente ano. 

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

Palácio do Se t entrião , em Macapá, 28 de f eve reiro de 
1983, 949 da Repúb l i ca e 409 da Cr iação do Território Fede 
ra l do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove rnador 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Terr i tório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0331 de 23 de março de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribui ções que lhe são confer idas pelo a r tigo 18, item 11 , 
do OP.r.reto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Decre t o n9 85.347 , de 11 de novembro 
de 1980, e Ofício n9 0218 / 83-SEFIN , 

RESOLVE: 
Art. 19 - Designar ORLENES BRITO ~~CIEL, ocupante do e~ 

prego de Técnico de Contabilidade, Código LT-NH-817 .A, Cla~ 
se "A" Referência NM-23 , da Tabela Permanente do Governo 
des t e Territór i o, lotada na Secretar i a de Finanças-SEFIN ,p~ 
ra exe rcer a função de Secretária Admini strat iva, Código 
DAI-201 . 2 , do Departament o de Admini stração Financeira I 
SEFIN, a partir de 19 de abri l do corrente ano . 

Art. 29 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário . 
Palác. do Setentr ião, em Macapá, 23 de março de 1983 , 

949 da Rept . • ica e 409 da Criação do Te rritório Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

,------------DIARIO 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

DECRETO (E) N9 011 de 17 de março de 1983 

O Governador do Território Federa l do Amapá ,usando de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 , ítem II , 
do Decre to- Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Ar t. 19 - Est ipu lar o percentual de me io po r cento 
(0 , 57.) a ser ap licado sobre o valor me nsal das obrigações Rea 
justáve is do Tesouro Nacional ORTN ' s , como preço do metro 
quadrado dos lotes de t erra , onde funciona o Distr ito Indus
trial de Macapá . 

Art. 29 - Fi ca revogado o Decreto (N) n9 033, de 27 de 
novembro de 198 1. 

Ar t . 39- Este Decreto entra em vigor da data de sua p~ 
bl icação, revogadas as d i spos ições em contrário . 

Palácio do Setentri ão , em ~lacapá , 17 de março de 1983 , 
949 da República e 409 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

ANT~RO DUARrE LOPES 
Secretário 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
DIVISÃO DE APOIO ADHINISTRATIVO 

EXTRATO DE INSTRUHENTO CONTRATUAL 
(ARTIGO 54 DO DECRETO N9 73 . 140/73) 

I NSTRUMENTO: - Contrato de Empreitada Global n9 027/83-
SOSP . Processo n9 1/00194/83 . 

PARTES: - Governo do Ter r i tório Federal do Amapá e a f i r 
ma BETRAL- Bento Cons truções e Comércio Ltda . 

OBJETO : - Para execução dos serviços da 3~ etapa do 
aterro e urbanização de áreas da Vacaria; nesta cidade . 

VALOR: - Pela execução dos serviços o Contr atante paga
rá a Contratada a importância de Cr$ : 8?..762.200 ,00 (o itenta 
e dois milhÕes, setecentos c sessenta e dois mi l e duzentos 
cruzeiros) . 

PRAZO : - O prazo de conc lu são concedido para o total dos 
serviços ~ de 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos 
contados· a partir da primeira ordem de serviços dado pelo 
Contratante . 

DOTAÇÃO : - Fica empenhado inicialmente a importância de 
Cr$: 20 . 000 . 000,00 (vinte milhÕes de cruzeiros), à conta dos 
recursos oriundos do lUM- Proj eto/Atividade : 13764483 . 144 -
Implantação de Sistema Urbanos de Saneamento - Sub-Projeto : 
Erradicação de Áreas e Aterro de Baixadas - Elemento de Des-
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pesa: 411 0.00 - Obras e InstalaçÕes, conforme Nota de Empe 
nho n9 16 11 emitida em 18 .03 .8 3. 

FUNDAMENTO DO CONTRATO: - O Contrato decorre da autori
zação do Exm9. Sr. Governador do Território Federal do Amapá; 
exaradas às fls. 93 do Processo n9 1/00194/83 da licitação 
relat iva do Edital de Tomada de Preços n9 06/83-CLOS, comb i 
nado com o item XVI I do Artigo 18 , do Decreto- Lei n9 411 , de 
08 de janeiro de 1969. 

Macapá, 24 de março de 1983. 

AMAURY GUIHARÃES FARIAS 
Chefe da DAA/SOSP 

ASA BRANCA - AGROPECUÁRIA S. A. 
C.G . C. N9 05877675/0001-37 

EDITAL DE AVISO 

ASA BRANCA AGROPECUÁRIA S.A. C.G.C. 05 .877 .675/000 1-37. 

AVISO AOS ACIONISTAS 

Acham-se a disposição dos Senhores Acionistas, na Sede 
Social , à Av . FAB , 285- C, nesta cidade, os documen t os a que 
se refere o Artigo 133 da Lei n9 6.404 /76 encerrado em 31/ 
12/82. 

Hacapá- AP. , 25 de março de 1983. 

WALTER SALES COUTO 
Diretor Presidente 

PROCURADORIA GERAL 

CONVENIO N9 016/8 3 - PROG. 

CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAH O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO A}~PÁ E A FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICUL
TURA DO ESTADO DO PARÁ - FETAGRI PARA FINS NELE DECLARADOS . 

Aos sete (07) dias do mês de março do ano de hum mil no 
vecent os e oitenta e três (1983) nes t a cidade de Macapá, cã 
pita l do Terri tório Federal do Amapá , no Pal ácio do Seten 
trião, de um lado o Governo do Território Federal do Amapá , 
neste ato r epresentado por seu Governador , Senhor ANNIBAL 
BARCELLOS , doravante denominado simpl esmente GOVERNO e a Fe
deração dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Pará , 
entidade de Representação Sindica l CGC n9 0497496/34 , com se 
de à Travessa D. Pedro I ,.n9 1012, Bairro do Umarizal, na ci 
dade de Belém, Capital do Estado do Pará , neste ato represe~ 
tada por seu Presidente;Senhor ALBERONE lfENEDITO CORREA LOB~ 
TO , brasileiro, casado, ruralista, domiciliado e residente 
na cidade de Bel ém, Es t ado do Pará, à rua Roberto Camelier , 
n9 2170, doravant e denominada simp lesmente FETAGRI, resolvem 
de comum acordo firmar o presente Convênio, consoante às Cl ã!:: 
sulas e condições seguintes : 

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDA}ffiNTO LEGAL: A celebração des
te Convênio encontra amparo no que dispõe o art . 18 , itens 
li e XVI I do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janei ro de 1969 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVOS: O presente Convênio 
tem por objetivo a transferência de reçursos por parte do GQ 
VERNO à FETAGRI, a qual prestará assistênc i a soc i a l aos agri 
cultores e seus dependentes encaminhado a Be l ém para trata ~ 
mento especial i zado, pela Secretaria de Saúde deste Territó
rio. 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES: Por força do presente 
Convênio , às par tes assumem as seguintes obr igações : 

I - DO GOVERNO: 

a) Repassar a FETAGRI a importância de Cr$: 8 .902 .084, 00 
(o ito milhÕes , novecentos e dois mil e oitenta e quatro cru
zeiros), destinados as despesas assistências; 

b) Encaminhar através da Secr etari a de Saúde - SESA os 
pacientes e respectivos acompanhantes; 

c) Fiscalizar através da Secretaria de SaÚde - SESA 
fiel cumprimento do Convênio ora convol ado . 

o 

li - DA FETAGRI: 

a) Oferecer aos agr icul tores e seus dependentes , enca
minhados pela SESA , os seguintes serviços: 

- assistência soc ia l no campo de saúde ; 

- alimentação e alojament o condignos , bem como transpor 
te no t r echo compreendido entre o aeroporto de Belém/FETAGRI7 
HOSPITAL e vice-versa. 

CLÁUSULA QUARTA - VIGENCIA: O prazo de vigência do pre
sente Convênio será de 01 de janei ro à 31 de dezembro de 1983• 

CLÁUSULA QUINTA - PRORROGAÇÃO: O presente Convênio pod! 
ra ser prorrogado median te Termo Aditivo, se assim desejarem 
as partes . -

CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO : Este instrumento poderá ser 
r escindido de comum acordo entre as partes ou unilateralmen
te por inad implência de qualquer das Cláusulas ora estabele
c ida. 

CLÁUSULA S~Tl~~ - DOTAÇÃO : As despesas decorrentes do 
presente Convêni o, no va l or de Cr$ : 8 . 902 . 084 , 00 (o ito mi
lhÕes, novecentos e dois mil e oi tenta e quatro cruzeiros) , 
correrão a ~on ta do Fundo de Participação dos Estados , Dis -
trito Federal e Territórios - Programa 13754284 .379 - Catego 
ria Econômica 3. 1.3.2.00 , de acordo com a Nota de Empenho n9 
940, emitida em 25 de fevereiro de 1983. 

CLÁUSULA OITAVA - DA LI BERAÇÃO DOS RECURSO~ : O GOVERNO 
liberará os recursos em doze ( 12) parcelas iguais de Cr$-
74 1. 840,33 (se t ecentos e quarenta e um mil , oitocentos e qua 
renta cruze i ros e trinta e três centavos) , através de ordem 
bancária para a praça de Bel ém Estado do Pará, em favor da 
FETAGRI, sendo a primeira l iberada cinco (05) di as após a vi 
gênc i a deste Convênio e as demais até o dia 05 (cinco) de ca 
da mês vencido . 

CLÁUSULA NONA - PRESTAÇÃO DE CONTAS: A FETAGRI pres t ará 
contas do s r ecursos di spendidos na execução dos obj e tivos do 
presente Convênio, j un t o à Secretaria de Finanças do Governo 
trinta(30) dias após expirar a vigência do pr esente Convê -
nio , devendo me~salmente apresentai a SESA, relatório cir -
cunstãnciado dos casos atendidos . 

CLÁUSULA DÉCI~~ - FORO: As partes e leg~m u Furo da Cu -
marca de Macapá, para di rimir as questões resultant es do pr! 
sente Convênio , com renúncia expressa de qualquer ou t ro . 

E, para firmeza e validade do que f i cou estipul ado , as 
partes convenc i onadas assinam o presente Convênio, em cinco 
(05) vias de i gual teo r e forma, para o mesmo fim , na prese~ 

ça de duas (02) testemunhas abaixo nomeadas . 

Hacapá(Ap), 07 de março de 1983 , 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

ALBERONE BENED ITO CORREA LOBATO 
FETAGRI 

TESTEMUNHAS : Ilegíveis 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 
TERRITÓRIO FEDERAL DO ~PÁ 

1? CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - ~~CAPÁ 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA ESPOSA DO SENHOR JOS~ LINO CA - · 
VALCANTE cm1 PRAZO DE TRINTA (30) DIAS . 

O Doutor OSWALDO DE SOUZA E SILVA, ~lli. Juiz de Direito 
da Primeira Circunscrição Judiciária de Hacapá , Capital do 
Território Federal do Amapá, na forma da lei , etc . .. 

Faz Saber a todos quantos o presente Edital virem ou de 
le conhecimento tiverem que, por este ineio INTIMA ,_a esposa 
do senhor JOSÉ LINO CAVALCANTE, atualment e em lug~u i ncerto 
e não sabido, para ~mbargar a penhor a que reca i u no ~em i~ó
vel com a segui nte característica: Uma ( 1) casa res1denr.~al 
de estrutura mista com 156 metros quadrados em terreno pro -
prio medindo 16 x 32 mts, na Quàdra 65 - Setor 01 e Lo te 03, 
querendo , no prazo de dez .< lO) dias, com os autos de Execu -
ção. O presente Edital será af ixado no lu~ar de c~stume e.p~ 
blicado na forma da lei, seu prazo correra a part1r da pr1 -
meira publicação , cons i de rar- se-á transcrito assim que decoE 
rerem os trinta (30) dias , ficando assim, INTI~~A a esposa 
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. -. ~ ·~~:~,. : .. :~--~. - !· . . ' ~ . 
d? _ )~nhoY -~os,e LINO CAVALCA~TE. O ~ue cum~ra na . forma da 
le~ < ~\-~O:':"·~assado nesta ctdade · d~ H~ca[Ja, a~s vl{lt\! e _dois 
dia~<' •do· . IUes .de març;o. do ano de hum .mll, .novecentos e otten
ta é ftê~ ·,,· i:~,' Agostinho Ibiapino da'Silva, Auxiliar Judic iá-

- Uor O'·) Teievisor . i c'ores, ·· marca Plolilip.s, tam;mho 24~';um 
. n r ctrculador de Ar , •ma rca 1\rnb; um ('I) Apa;rel\io 4(e Som , 

com duas '(2) caix~s acú:s ~ icas, inarca Sony ; uljla ·(I) mesa 

"~lo'dii~2-~"f~z:;afei, e eu, Luc~val.do 'dos Santos Ferreira, Pire
'Cor "qé-·-S·ecret&ria, subscrevt. 

e.lásti'c<~ com seis (6) -.cadeira-s; todas revestíd&-s de fórmica 
de· co,t'_an:arela, e· l!lll (,1) Conjunto Estofado p/sat?- de visi~.i, 
com uin (-1) Sofá e dvas :(2) Poltronas, estando uma das Pol
Ú'onas com o forro rasgado ao lado, estãos os Sejluj_ntes ben_s 
assim avaLiados: A Tel ~visão 'à cor~s no va).or Cr$ 80 .000,00 
(oiteh'ta mil cruzeims) 1 o C-ircul ador de Ar no valor de CrJ-
4.0,:'0.0ó,'oo ( quarent·a· mi ~ ·cruzeiros); ·o Aparelho de ~om com 
duas _ (~·) caixas a2ústicas no valor de Cr-$ B<l.OOO,OO ( oiten 
ta · nii'l cruzeiros); a Mesa E:lástica e/as seis (6) cadeiras 
t1e - ~a}or de Cr$ 50 .000,00 ( cinquenta mil cru~eiros ) e o 
Conj\nitó Estofado no va l or de Cr$ 25.000,00 ( vinte e cinco 

... ~ 
OSWALDO DE SOUZA E piLVA 

Juiz de Direito 

JUSTIÇA DOS TER/{ITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL QO AMAPÁ 

19 ~ CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - MACAPÁ 

EDITAL DE INTlHAÇÃO E LEILÃO 

mil· .c-.:'J~eiros) . · 
'o 

F\ca o executado intimado das datas desiinad~s , através 
do p.re~ente EDITAL , càso nã_o seja intimado pesso;ilmente . 

O Dp~tor OSWALDO DE SOUZA E SILVA, ~!. Juiz de Direito, 
da P~i~eir.~ Circunscrição Judiciária de Macapá , Capital do 
Tetr'itótio· Federal do Amapá, na forma da lei , etç, . . 

E, que os mesmos qui~erem arrematar, deverá comparecer , 
no dia , hora e local ciente de q~e a venda serj fe it a à 
vi sta, em dinheiro e~ espécie, cu através de cheques visado 
ou a inda, medi ante c.aucãó idÔnea. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos ~. princi
palmente dos interes~ados, passou-se o presente EDITAL em 
m~is de t rês vias de igual teor , sendo que será afixado no 
l ocal de cos t ume e pyblica~o na for~a da lei. Dado e passa
do ne~ta Cidade de Ma~apã, aos dezessete dias do mês de mar 
ço do ·<\no de hum mi l, novecentos e oi tenta a três . Eu, A~os 
tinho ·I)liapino da Silva, Auxiliat Juóiciário, datilografei-;
e eu, L~civaldo dos Santos Ferreira, Diretor de Secretaria, 
da V~r" Civel, subscreví . 

Faz saber a todos quantos o presente EDITAL virem ou de 
le conh~cimento tiverem que , o Porteiro dos Auditórios, de: 
v-idamente á.u.torizado por este Juí zo , promoverá, em haste pu 
bli.C.;t , , ._. venda dos bens abaixo discri!ninados, penhorado nos 
autos ~r ~~ecução n9 12.8 55/82 , requerido por Banco da Ama
~õni? S.A. contra FRANCISCO PEREIRA DO CA&~O , no átrio do 
Forum - Aven i da Amazonas, 26 , no dia 06 de maio de i983, as 
09:00 horas, em primeiro leilão, por pre ço igual ou acima 
àa av&li<~ção. Não havendo lic itante , sera reali zado no dia 
19 dQ junho de \983 , as 09:00 horas, o segundo l e ilão , pelo 
maior lance oferec ido, tendo os bens as seguinte carac teris 
ticas : 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PREFE ITURA MUNICIPAL DE ~CAPÁ 

EDITAL N9 07/83 =DO= COM PRAZO DE TRINTA DIAS 

REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS 

OSWALDO DE SOUZA E SILVA 
J uiz de Dir eito 

O Departamento de Obras da Prefe itura Munic ipal de Macapá , através do Serv i ços de Fis ca l ização e Li cenciamento de 
Ob ras , torna PÚblico que as pessoas abaixo r elacionada s estao soli~ itando Al vará de Licença para Regularização dos se
guinte~ Imóveis . 
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I N T E R E S S A D O 

J ÜL IO SALAZAR DE MELO 

RAIMUNDA ALVES FERREIRA 

MANOEL FERNANDES DE MELO 

~UTEMBERG DA SILVA FERNANDES 

EDN~A MORAIS DE OLIVEIRA 

~~NOEL SEBASTIÃO DOS SANTOS 

FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS 

JESSY DOS SANTOS 

ESPÓLIO DE VITORI NO TOHAZ DA COSTA 

VI CE NTE PAULO DOS SANTOS 

ZULEIDE ALME I DA BARRO~ 

ARNALDO GOMES DA ROCHA 

MARIA RODRIGUES DOS ANJOS 

E N D E R E Ç O 

Rua: Professor T9s tes 

Rua : Ubaldo Fi gueira 

Av : 15 de Novembro 

Estrada do Pacoval 

Rua: Eliezer Levy 

Av : Henrique GalÜcio 

Rua: Euclides Rodrigues 

Av : Tupiniquins 

,~ua: Santos Dumont 

Av : Paraíba 

Av : Xavante 

Av : Acre 

Rua: Guanabara 
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Convida as pessoas que s e julgarem co~ dire ito sobre os refer idos imóve i s , a apre sentarem suas r ec l amações por es cr~ 
to, <lentrp do prazo de 30 di a s , çont ado!' da data da publ icação deste Edita l . 

Macapá(AP) , 21 de março de 1983 . 

Eng9 . BENJAMIN DA ROCHA SAL IN 
Dire tor do Departamento de Obras 

CPF 08 1 YO I 502 - 00 
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JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO A~~PÁ 

1? CI RCUNSCRIÇÃO JUDI CIÁRIA - ~~CAPÁ 

EDITAL DE' CITAÇÃO.DE ·~RIA DE NAZARÉ DE SOUZA CORDEI RO 
COH PRAZO DE 2J~. (VI NTE) D:AS . 

O Doutor JESUS DO NASClHENTO, ~11'1. Juiz de Direto da Pr i 
meira Circunscr ição Jud i c iar i a de Hacapá , Capita l do TerritÕ 
rto Federal do Amapá , na for ma da l ei , etc ... 

Faz Saber a todos quanto o presente Edital virem ou de
l e conhecimento tiverem que, por est e Ju i zo e Cart6r io , sito 
ã Avenida Amazonas , 26 , tem andamento uma ação de Separação Ju 
dicial Litigiosa proposta por LUIZ SANTANA CORDEIRO , brasi ~ 
leiro , casado , carp inteiro, residente à Av. Clod6vil Coêlho , 
1721, contra ~~RIA DE NAZARÉ DE SOUZA CORDEI RO, brasileira , 
casada , atualmente em lugar incerto e não sabido, autos n9 
13 .872/83 , com fundamento nos artigos 59 da Lei n9 6. 515/77, 
objet ivando Separaç ão Judicial Litigiosa cont ra sua mulher , 
expediu-se o pres ente Edital, com prazo de 30 ( t rinta) dias, 
ap6s a qua l fi ca o presente réu Ci tado para apresen tar defe
sa , que rendo, no prazo de 30 (t rinta) dias, uma vez ciente 
de que não o fazendo presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 
os fatos a legados pe l o autor . O presente Edilal será afixado 
no l uga r de cos tume e publ icado na forma da le i . Dado e pas
sado nesta cidade de Hacapá, aos vinte e um dias do mês de 
março do ano de hum mil , novecentos e oi t enta e três . Eu, A
gos tinho Ibiabino da Si lva, Auxiliar Judic iário dat ilografei 
e cu , Luc ivaldo dos Santos Ferreira, Dire tor de Secr etari a , 
o s ubscrevi. 

JESUS DO NASCU!ENTO 
Juiz de Direi to 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO A}~PÁ 

1? CI RCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - ~~CAPÁ 

EDITAL DE CITAÇÃO DE BENI VALDO SALES DOS SANTOS COH PRA 
ZO DE 30 (TRINTA) DIAS. 

O Doutor OSHALDO DE SOUZA E SILVA, HH. Juiz de Direito 
da Primeira Circunscr i ção : udic i ária de Macapá, Capita l do 
Territ6rio Federal do Amap2 , na forma da lei, etc ... 

Manda a t odos quantos o pr esente Edital vi rem ou dele 
conhecimento tiverem que , por este me i o CI TA o senhor BENI -
VALDO SALES DOS SANTOS, brasile i ro, casado, r es i dent e em lu
gar incer t o e não sabido ,. para contestar , que rendo, dentro 
do prazo de 30 (t rinta) dias , sob pena de se pronunciarem a
ce itos como verdadeiros os fa tos articu l~dos pela senhora ~~ 
Ri A DE JESUS SILVA DOS SANTOS, brasil e ira , casada, de prcn = 
das do l ar , res i den t e à Av . Coaracy Nunes , 747 , bairro do Cen 
Lro , nos au tos de Ação de Sepa ração Judicial Litigiosa, qui 
lhe move perante este Juizc com fundamento na Le i n9 6. 515 I 
77 . O presente Edi tal será afixado no lugar de cos tume e pu
bl icado na fo rma da lei. Seu prazo cor rerá a pa rtir da pri -
me i ra pub licação, cons idera r- se- á t r anscorrido assim que de
correrem os trinta (30) dias, fi cando assim, citado o senhor 
BENl\'ALDO SALES DOS SANTOS. O que cumpra na f orma da l ei. Da 
do c passado nC'sta cidade de ~!acapá, aos vinte e um dias do 
mês d~ março do ano de hum mil, novecentos c oitenta e três . 
Eu , Agos tinho I bi apino da Silva, Auxiliar Judic iá r ia dat ilo
grafei e eu, Luc ivaldo dos Santos Ferreira , Diretor de Secre 
taria, o subscrevi . 

OSlo/ALDO DE SOUZA E SILVA 
Ju i z de Di r eito 

CODEASA 

COMPANli i A DE DESENVOLVUmNTO DO AHAPÃ 

CGC n9 04 . 176. 962/000 1- 57 

COHUN ICAÇÃO AOS ACIONLSTAS 

Pa ra os fins e efeitos previstos no art i go 133, da Lei 
nQ 6. 404, de 15 . 12.1976, a Direloria da Companhia de Desen
volvimento do Amapá comunica aos acionistas que s e acham a 
sua disposição , na Sede Social à Av. Mcndonca Fu r tado n9 

53 , ba i r ro Central, nesta cidade, os documentos a que a l ude 
u dispositivo legal suprac itado , rplat ivos ao exercí cio so
cial encerrado em 31 . 12 .82 . 

Macapã (AP) , 21 de março de 1983 

a) HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS 
Dire t or - Pres idente 

COMPANHIA OE ELETRICIDADE DO ANAPÁ - CEA 

AVISO AOS ACIONISTAS 

Comunicamos aos senhores acionis tas da Companhia· de Ele 
t r icidade do Amapá - CEA, que se encont ra à dispos ição dos 
mesmos em nossa Sede , situada na Avenida Pad re Júlio Hari a 
Lombaerd, n9 1900 , nesta cidade de ~~capá - Terr it6r io Fede
ral do Amapá, os documentos a que se refere o art igo 133 da 
Le i n9 6 .404 , de 15 de dezembro de 1976 . 

V I S T O 

A DIRETORIA 

VIVALDO ELÓY DE OLI VEI RA 
= Presidente = 

ISAPEIXE NORTE S.A. 

CGCHF N9 04 . 660.726/0001-01 

Hac~pá - AP 

A V I S O 

Avisamos aos Senhores Acionistas desta Soc i edade que se 
encontram a s ua disposição, na sede social, s ita no Km 20 da 
mar gem di r e ita da Rodovia Macapá/Hazagão , no Di strito Indus
t rial de Macapá-AP , os documentos a que se refere _o Ar t. 13} 
da Lei n9 6 .404 , de 15 de dezembro de 19 76 , rel attvos ao 
exerc ~c~o social encerrado em 31 de dezembro de 198 2. 

Macapá, 21 de março de 198 3. 

A AD}HNI STRAÇÃO 

TELECOMUNI CAÇÕES DO AHAPÁ S/ A - TELEA}~PÁ 

EMPRESA DO SISTn~ TELEBRÁS 

CGC-~IT 05 .965 .421/000 1-70 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEHBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA . 

Ficam convocados os senhores ancionis t as da TELECO~illNICA 
ÇOES DO A}~Plí S/A - TELEAMAPÁ , para se r eunirem em Assemblé= 
ia Gera l Ordinária e Ex t raord i nária , a se realizar , cumulati 
vamente , em sua sede social, na aven i da Coaracy Nunes, 104 = 
al t os , nesta cidade de Hacapá, às 09! 00 t.oras do dia 08 de 
abril de i983 , a f im de: 

a .. - Tomar as conta s dos Adm i nistracores , examinar , dis 
cutir e votar as denons trações financ e i ras ; 

b. - Del i berar sobre a dest inação do l ucr o e a distri
buição de dividendos ; 

c. - Eleger os membros do Conse lho Fiscal; 

d . - Fi xar a remuneração dos membros da Diretoria e do 
Conselho Fiscal; 

c. - Aprovar a correção da expr~ssãc monetária do capi 
tal social de Cr$ 638.469 . 578 , 88 para Cr$ 1. 189 . 248 . 11 9,92; 

f. - Al terar o a rt . 5 (quinto) do Est atu to Social em de 
co rrência da capitalização da ~orreção monetária do capital 
realizado . 

Nacapá-AP , 16 de }~rço de · 983 . 

A Di r e tor i a 
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21 de Abril-Tiradentes. 

Tiradentes é o nosso Patrono Cívico. 
Uma sociedade democrática e pluralista; um País com ordem e progresso, 

e todos vivendo em tranqüilidade e segurança. 
Esses são os valores permanentes, defendidos no passado por homens 

como Tiradentes. Valores que asseguram, a cada um, a oportunidade de satisfazer 
suas aspirações, com o próprio esforço e trabalho. 
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