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Ter r i tór i o Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0462 de 24 de março de 1986 

O Governador do Território Federal do Amapá;usando das 
atribuições que lhe são conferi das pelo artigo 18, item li, 
do Decreto-lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista os termos do Ofício númer o 167/86-SESA, 

RESOLVE : 

Dispensar , ex- of f ício, TEREZINHA DE LOURDES AL}ffi! DA DA 
COSTA da função de confiança de Secretário Administrat iv~ 
códig~ DAI- 201 . I , da Divi são de Vigilância Sanitária-DVSF/ 
SESA. 

Hacapá-AP , em 24 de março de 1986 , 989 da República e 
439 da Criação do Territór io Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

HINISTeRIO DO INTERIOR 

Terri tório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0463 de 24 de março de 1986 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
atribuiçÕes que l he são conferidas pelo artigo 18, item II , 
do Decreto-lei n9 411, de 08 de jane iro de 1969 e t endo em 
vista o que consta nos ter mos do of í cio n9 031/86- CIA, 

RESOLVE : 

Pr orrogar , por trinta (30) dias , a contar de 08 de mar 
ço de 1986 , na forma previ sta no § úni co do artigo 220 da 
Le i n9 1. 711 , de 28 de outubro de 1952 , o prazo para a con 
clusão dos Trabalhos da Comissão de I nquérito Administ rati 
vo i nstituída pelo Decreto (P) número 0003 , de 07 . 01 . 86,pu 
blicado no Diário Oficial do Território de 10 de janeiro dõ 
mrsmo ano . 

~illcapá-AP, 24 de março de 1986 , 989 da República e 439 

Dr. 
Auditor do Gove rno do Território 
JOSÉ VERlSSIMO TAVARES 

Secretário de Educação e Cultura 
Prof . JOÃO BOSCO ROSA FERREI RA 

Dr . 

Dr. 

Dr. 

Secrefá=io de Agr icultura 
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Secre t á r io de Segurança Públ i ca 
JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 

Secretár io de Saúde 
ANTONIO CARNEIRO JUNIOR 

da Criação do Território Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador I nter ino 

HINI STÉRIO DO I NTERIOR 

Terr itório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0464 de 24 de mar ço de 1986 

O Governador do Ter r itór io Federal do Amapâ , usando da s 
at r i buiçÕes que l he são confer idas pelo artigo 18 , item II, 
do Decreto-lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista os termos do ~fíc io número 039/86- PROG, 

RESOLVE : 

Des i gnar }lARLY CALIXTO EVELIH COELHO , ocupante do em
prego de Assis tente Jurídico , cddigo LT- NS- 503 , classe "C", 
.r eferênc ia NS-1 7, para exercer , em substituição , o cargo de 
Subprocurador da 1~ Subprocuradoria, código .ÓAS-1 01. 1, da 
Procuradoria Ger al do Governo do Território, durante o im
ped imento da respec tiva titular , DAISY HARIA C~IPOS DO NAS 
CHffiNTO GARCIA, que· se encontra em gozo de fé r i as regula :: 
mentares , durante o período de 10 de mar ço a 08 de abr i l do 
corr ente . ano . 

Macapá-AP, em i4 de março de 1986 , 989 da República e 
439 da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0465 de 24 de março de 1986 

O Governador do Território Federa l do Amapá , usando das 
atr ibuições que lhe são conferidas pe l o artigo 18 , item II, 
do Decreto-lei n9 411, de 08 de. janeiro de 1969 e t endo em 
vis t a os termos do of i cio número 0960/86- SEEC , 
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Des igna.r MARIA DAS DORES VASQUES m; OLi VEIRA , ocupante 
do emprego de Técnico em Assuntos Educaci onai s , código LT
NS-SL9 , classe "A", r ef erência NS- 8, da Tabela Permanente 
do Governo deste Territór io , lotada na Secretaria de Educ~ 
ção e Cultura- SEEC, para exercer a função de confiança de 
Assistente , códi go DAI-202 .3, da Divisão de Assistênci a ao 
Educando-DAC/SEEC, na vaga decorrente da dispensa de NETON 
J UCÁ JÚNIOR. 

Macapá-AP, em 24 de março de 1986, 989 da Repúb l ica e 
439 da Cri ação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COS.TA 
Governador Interino 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Terri tór i o Feder al do Amapá 

DECRETO (P) N9 0466 de 24 de março de 1986 

O Governador do Terri tório Federal do Amapá,usando das 
atr ibuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item li , 
do Decreto- lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 e t endo em 
vista os termos do Of i cio núme; o 0218/86- SEPS , 

RESOLVE: 

Exonerar DULCIN~A SANTOS DOS SANTOS, do cargo de provi 
mento em comissão de Direto~ do Depar tamento de Assistên = 
cia ao Menor, códi go DAS- 101 .L, da Secretaria de Promoção 
Social/ SEPS . 

Macapá- AP, em Z4 de março de 1986, 989 da República e 
439 da Criação do Terr itório Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

MI NISTgRIO DO INTERIOR 

Terr itório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0467 de 24 de março de 1986 

O Gover nador do Território Federal do Amapá ,usando das 
atribuições que lhe são confer idas pel o artigo 18, item li, 
do Decr et o- lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e t endo em 
vista os termos do Ofício núme ro 02 18/86-SEPS , 

RESOLVE: 

Nomear MAGALI DE ARAÚJO CARDOSO, para exercer o cargo 
de provimento em comi ssão de Diretor do Departamento de As 
sistência ao ~tenor , código DAS.101 . 2, da Secr etaria de PrÕ 
moção Social/SEPS, na vaga decorrente da exoneração de DUL 
GINgA SANTOS DOS SANTOS . 

Macapá- AP, em 24 de março de 1986 , 989 da RepÚblica e 
439 da Cr i ação do Território Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador In terino 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Ter r itório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0468 de 24 de março de 1986 

O Gove rnador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que l he são confer i das pel o artigo 18, item II, 
do Decreto- l e i n9 411, de 08 de j aneiro de 1969 e tendo em 
vis ta os termos .do Oficio número 0217 /86-SEPS, 

RESOLVE: 

Dispensar MARIA INEZILA DO ESPÍRITO SANTO , da função de 
confiança de Assistente , cód igo DAI-202 . 3, do Centro de As 
sistência ao Menor n9 05- DAN/SEPS. 

Nacapá- AP, em 24 de março de 1986 , 989 da República e 
439 da Criação do Território Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

HINISTgRIO DO INTERIOR 

Territór io Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0469 de 24 de março de 1986 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
a tr ibuições que l he são conferidas pelo artigo 18, item li , 
do Decreto- l ei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista os te rmos do Oficio número 0217/86-SEPS, 

·RESOLVE: 

Designar DULCINÉA SANTOS DOS SANTOS, ocupante do empre 
go de Assistente Social , código LT-NS- 504 , classe "Espe= 
cial ", referência NS- LS , da Tabela Permanente do Governb 
deste Território, lotada na Secretaria de Pr omoção Social
SEPS, para exercer a função de confiança de Assis tente, có 
di go DAI- L02.3 , do Centro de Ass i stência ao Menor n9 os= 
DAM/SEPS, na vaga decoriente da di spensa de MARIA INEZILA 
DO ESPIR!TO SANTO. 

~lac.:apá-AP, em 24 de março de 1986, 989 da Rt!pÚulica e 
439 da Criação do Territór io Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

CIMACER S/ A - COMl~RCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAL CERÂHICO 

CGC/MP N9 05 . 549 . 936/0001-90 

CAPITAL AUTORIZADO ............• ... Cr$ 

CAPITAL SUBSCRITO ... .... ...... .... Cr$ 

CAPITAL INTEGRALIZADO ...... .. ..... Cr$ 

6 . 000 . 000 . 000 

4.1 03 . 233 . 696 

4 . 018 . 233.696 

Ata da décima oitava reunião do Conselho de Administra 

..,. _________ DIARíO OFICIAL ----------• 
·----------·DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL -11111111111 ________ 11111..,~ 

Território Federal do Amapá 
DIRETOR 

JOS~ GUIMARAES C~A-VAiiiLiiiCÍiiABNIITBE ___________ , 

•o·R·I·G·IN·A·IS~--. --. _______ , PREÇOS - ASSINATURAS ~ 
* Os textos env1ados a pub l icação deverão ser 

datilografados e acompanhados de ofício ou 
memorando. 
O Diário Oficial do T. F. do Amapá poderá 
ser encont rado para l e itura nas Representa
çÕes do Governo do Amapá em Brasília/DF, 
Rio de Janeiro/RJ e Belém/Es tado do Pará . 

ATENDIMENTO 

Horário: Das 07:30 às 13:30 horas. 

PREÇOS • PUBLICAÇOES 
* Publicações - centíme tros de 

coluna ...•• • •... . •.• .. .. . .. . Cz$ 18,00 

* Macapá .. ..... . .. . . .... . .. • • . 
*Outras Cidades . .......... . • . 
* As assina turas são semes -

t rais e vencíveis em 30 de 
junho a 31 de dezembro . 

Preço do Exemplar .... ...... •.. 

NÚmero atrasado . • . ..• • . .. ... . . 

RECLAMAÇOES 

Cz$ 
Cz$ 

Cz$ 

Cz$ 

160,00 
395 ,00 

1,50 

2,00 

* Deverão ser dirig idas por escrito ao Di r e
tor do Depart amento de Imprensa Oficial do 
T.F. do Amapá , até 8 dias após a publicação . 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL t< Rua CQndldo Mendes N• 458 ; Macapà Território Federal do Amapé >t Telefones 222· 0444 ,. Ramais 176 • 177 • 178 



Macapá, 31-03-86 DIÁRIO OFICIAL Pág. 3 

çao realizada no dia L8 de Fevereiro de 1986, para delibe
rar sobre a emissão de AçÕes Preferenciais Classe "A", den 
tro dos limites do Capital Autorizado . 

Aos vinte e oito dias ce fevereir o do ano de mil nove
centos e oitenta e seis, em sua sede social , à Avenida Pro 
cópia Rola, número quinhentos e noventa e cinco, nes ta Ci:
dade de Macapá, Territóri o Federal do Amapá, reuniu-se o 
Conselho de Administração ce CINACER S/A - Comércio e In -
dústria de Naterial Cerãmico, so~ a presidincia da senhora 
Josana Tereza Arraes Nunes , também presentes os demais con 
selheiros Clécia Naria de Andrade F. Cedro e Edval do Vaz 
Cedro. Após declarar aberto os· trabalhos, o presidente es
clareceu que a r eunião tinha por finalidade deliberar a 
emissão e colocação de 85 .000.000 (oitenta e cinco milhÕes) 

AÇÕES CAPITAL AUTORIZADO 

Ordinária 1 . 500.000.000 

Preferenciai s 
Class.e "A" 4.500.000.000 

Autorizado 6.000.000 .000 

Face ao exposto, e, em obediência aos termos da Lei e 
do Estatuto Social, os memtros do Conselho de Administra -
ção presentes , resolvem deliberar sobre a emissão das men
cionadas 85.000.000 (oitenta e cinco milhÕes) de AçÕes Pre 
ferenciais Classe '.'A", objeto desta exposição de motivos -; 
ficando , já autorizada a subscrição e integralização, o que 
foi unanimente aprovado. Em seguida, a Pres~dência infor -
mau que tomará providincias à efetivação e subscrição e in 
tegralização das referidas AçÕes Preferenciais Classe "A'T 
por parte do Fundo de Invest i mento da Amazônia - FINA}! . Pa 
ra t anto, propôs a suspensão da reunião pe lo tempo necessa 
rio à obtenção das assinaturas dos Boletins de Subscrição 
de AçÕes Preferencias Classe "A" junto ao Banco da Amazô -
nia S/A- BASA, entidade operadora do Citado Fundo com se
de em Belém, Es tado do Pará, o que mereceu a ap r ovação de 
todos os membros do Conselho de Administração presentes 
Reaberta a sessão , a Presidência informou que o Banco da 
Amazônia S/A - BASA, na quãlidade de ent i dade operadora do 
FINMI, assinou o Boletim de Subscrição referente a emissão 
das AçÕes Preferenciais Classe "A", tendo em vista a renun 
cia dos demais acionistas do direito de preferência, obje:
to da presente reunião . Em assim sendo, disse a Presidenta , 
que considerava cumpridas as providências de subscrição e 
inte gralizaçã6, e pediu a aprovação dos atos ao Conselho 
de Administração , o que foi unanimente aprovado. Nada mais 
havendo a tratar a Presidenta suspendeu a reunião pelo tem
po necessário a lavratura desta Ata. Reabe rta a sessão 
foi es ta Ata lida, aprovada e assinada pelos senhores Con-

de açÕes preferenciais nominativas Classe "A", do valor no 
minal de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro), a serem subscritas pel o 
Fundo de Investimento da Amazônia - FINAH, representado pe 
lo Banco da Amazônia S/A-- BASA, e integra l izadas com r e :
cursos do citado Fundo, previsto no Decreto-!1ei n9 1.373, de 
12 de dezembro de 1974 , autorizada a sub scr i ção ora preten 
dida pela Superintendincia de Desenvo l vimento da Amazônia:
SUDMI, através do Oficio GS- 0020 1/86 de 21 de janeiro de 
1986 representando a menc ionada emissão, um volume monetá
rio de Cr$ 85 . 000. 000 (oitenta e cinco mi lhÕes de cruzei 
ros). O Presidente i nformou, outrossim que a posição doCa 
pital Social sob os ãngulos "Autorizado" , '!Subscri to e In:
tegralizado", dividido por natureza de classe de açÕes , an 
tes do aporte dos recursos da FINM'I , é o seguinte: 

CAPITAL SUBSCRITO CAPITAL INTEGRALIZADO 

1.500.000.000 1 .500.000 .000 

2.603 . 233.696 2.518. 233 . 696 

4 . 103 . 233 . 696 4.018.233.696 

selheiros presentes . 

Nacapá, L8 de fevere iro de .986 . 
Josana Tereza Arraes Nunes, Presidenta ; Cléci :1 Haria de An 
drade Fontes Cedr o e Edvaldo Vaz Cedro, membros. 

Certificamos que esta Ata é cópia fiel da lavrada em 
livro prõprio. 

JOANA TEREZA ARRAES NUNES 

CLÉCIA NARIA DE ANDRADE FONTES CEDRO 

EDVALDO VAZ CEDRO 

Junta Comercial do Ter. ~ed . do Amapá 

C E R T I D Ã O 

CERTIFICO, que a primeira via deste documento por des
pacho do Presidente da JUCAP , nesta data , foi arquivada sob 
o n9 1713. 

Hacapá, 18 de ~larc,;o de 1986 . 

HAR!LIA COSTA LUlA CAVALCANTE 
Secretár ia Geral - J UCAP 

CIMACER S/A - COHf.RCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAL CERÂHICO 

CGC/~W - 05 . 549 . 936/0001-90 

Capital Autorizado Cr$ 6. 000 . 000 . 000 

Capital Subscrito Cr$ 4. 103 . 233.696 

Capital Subscrito nesta data .. . ............... Cr$ 85.000.000 

Capital a Subscrever ........... . . . . . . . .. .. . . . . Cr$ 1.81 1. 766.304 

BOLETI!1 DE SUBSCRIÇÃO de 85.000 . 000 (Oitenta e Cinco HilhÕes) de AçÕes preferenciais, nominativas, classe "A", do 
valor nominal de 1,00 (hum cruzeiro) cada uma, no valor de Cr$ 85.000 . 000 (Oitenta e Cinco Ni l hÕes de Cruzeiros) subs
crita pelo Fundo de Investimentos da Amazônia S/A - FINMI, operado pelo Banco da Amazônia S/A - BASA, na forma do Decre 
to-Lei n9 1.376/74, de 12 de dezembro de 1974, cuja emissão dentro dos limites do Capital Autor i zado foi deliberada em 
reunião do Conselho de Adminis tração r ealizada no dia .. . . .. . de ...... .. . de 1986. 

SUBSCRITOR ENDEREÇO EXERCÍCIO 

Fundo de Investimentos da Ama 
zônia S/ A - FINMI 

Avenida Presidente Vargas, 
800 - Belé~ - Pará 

198 

Subscritor: 

Fundo de Investimentos da AQazônia - FINMI 

oper ado pelo Banco da Amazônia S/A - BASA 

Belém (PA), 

CINACER S/A 

CLÁUDIO ROCHA NUNES 
Dir.etor-Pres ií:lente 

RONALDO GOMES RODRIGUES 
Contador- CRC/PA- 4774 

N9 DE AÇÜES VALOR SUBSCRITO 

85 .000.000 Cr$ 85.000 . 000 

CINACER 
Com. e Ind. de Materia l Cerâmico 
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GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO A}~PÁ 

SECRETARIA DE AD~!INISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

C H A H A D A D E E H P R E G A D O 
= = = ==== = = = = = = = = = 

Pelo presente , c~nvocamos o servidor BAS!LIO LÚCIO COS 
TA, pertencente a Tabel a Especial de Empregos do G.T . F.A., 
ocvpante da Categoria Funcional de Agente Administrativo , 
cóaigo LT- SA-70 1, c lasse "A", refer.ência NM-17, portador da 
Carteira Profi ssiona l n9 58 . 930, séri.e 251'.!, reg ido pela 
Consolidação das Le is do .Trabalho , para no prazo de (três ) 
03 dias, reassumir suas funç~es na Secretaria de Administra 
ção, Divisão de Transportes, onde é l otado , sob pena de E~ 
do o mencionado pr azo , ser dispensado através de rescisão 
do seu contrato de trabalho, firmado com a Adminis tração 
amapaense, por abandono de emprego, conforme estabelece a 
alínea "i" do artigo 48L, da CLT. 

Depar tamento de Pessoal, em Macapá-AP, 24 de março de 
1986 . 

EDUARDO SEABRA DA COSTA 
DIRETOR do DP/GTFA 

ADAP - ASSOCIAÇÃO DOS ADHINISTRADORES DO A~~PA 

CGC . 051 24755 I 0001 - 11 

EDI TAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente da Associação dos Administradores do Ama
pá- ADAP , baseado no Artigo 18 § 29 do Estatuto da Entidad~ 
convoca todos os Administradores , Associados em pleno gozo 
de seus direitos Estatutários, para reuniren- se em Assem -
bléia Geral Extraordinária, no Auditório da Sede Provisó -
ria, s i to a 'Av . Cora de Carvalho, n9 120 , centro, no dia 
3,1 de março de 1986, Segunda Feira, às 19 :00 , em primeira 
chamada, às 19:15 em segunda chamada e às 19 :30 em tercei
ra e Última chamada, para deliberarem sobre a seguinte or
dem do dia : 

a) Apreciação da Prestação de Cont as da Diretoria Ante 
r ior . 

Nacapá , 20 de março de 1986 

MIRALDO DA SILVA FAVACHO 
Presidente da ADAP 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8'.! REGIÃO 

J UNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE ~~CAPÁ 

EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 05 (C INCO) DIAS 

Pe l o presente edital fica CITADO o Sr. C1CERO DANTAS DE 
AL~ffiiDA, atualmente em l ugar incerto e não sabido, executa . 
do nos autos do Processo n9 97/86-JCJ- NCP, em que FAZENDA 
NACIONAL é exequente , de que deverá pagar no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas , ou garantir a execução sob pena ,de 
penhora, a quantia de CZ$ 539 ,11 (QUiNHENTOS E TRINTA E NO 
VE CRUZADOS E ONZE CENTAVOS), correspondente a custas pro
cessuais. 

Caso não pague nem garanta a execuçao no prazo supra , 
penhorar-se-ão tantos bens quantos bastem para o integral 
pagamento da dívida. 

Dado e passado na Secretaria da Junta de Conciliação e 
Julgamento de Macapá , aos vinte e quatro dias do mês de 
março do ano de mil novecentos e oitenta e se i s . Eu , Har l .t:, 
ne Carvalho Pedrosa, Chefe da Seção de Execução, datilogr~ 
fe i. E eu, Jaime Heitor Si l va dos Anjos , Dire tor de Secre 

taria, subscreví. 

GEORGENOR DE SOUZA FRANCO FILHO 
Juiz do Traba lho , Presidenta da 

JCJ de Hacapá 

ASSOCIAÇÃO DE SECRETÁRIOS DO TER .FED . DO At~PÁ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

PARA ELEI ÇÃO DA ASAP 

A Preside nte da Associação de Secretári os do Territó -
r io F~rl~ ral rln Amapá, na forma rln que disp~em o act i go 16 
do Esta tuto Social da Entidade , convoca todos os seus asso 
ciados, em pleno gozo de seus direitos , para UI~a reunião 
de Assembléia Geral Ordinária, a ser realizar no di a 04 de 
abril de 1986 , no Aud i tório da Secretaria de Administra 
ção - SEAD, a Aveni da Fab, s /n9, nesta Capital , e , não ha
vendo número legal de sóci os a Assembléia se r eunirá com 
qua lquer número conforme artigo 18, inici ando às 18 :30 ho
ras em primeira Convocação; às 19: 30 horas em segunda Con
vocação, e prolongando pelo tempo necessário à votação dos 
eleitos que chegarem no rec into até às 20 :30 horas . 

A ORDEH DO DIA SERÁ À SEGUINTE: 

a) Eleição da Pres i dente , Hemb ros e Suplentes da Dire
tori9 Executiva para o bi êni o de julho/86 a julho/88; 

b) Ele i ção dos Membr os e Sup l entes do Conselho Fiscàl 
para o exercício de julho/86 a j ulho/87 ; 

c) Pres t ação de Con t as do exercício Financeiro de 1985; 

d) O que ocorre r . 

Hacapá(Ap), 18 de ma r ço de 1986 . 

~~RIDALVA RODRIGUES DOS SANTOS 
Presiden te da ASAP 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS EXTRATIVAS 
T. F . DO A}IAPA E PARÁ 

EDITAL DE C:ONVOCAÇ.\0 

DO 

Com base no Art . 61l da CLT e Estatuto do Sindica t o con 
voca;nos todos os empregados das Empresas : Indús tria e Co:
mérc i o de Minérios S.A. ICONI , Hi neração Taboca, Hineração 
Novo. Astro e Nineraç.ão Yukio Yoshidome S.A. , integrantes 
da categori a econômica e que são representados pelo Sindi
cato dos Traba l hadores nas I~d~strias Extra~ivas do Terri
tório Feder2l do Amapá e Es tado do Pará , i nteressado no 
Reajuste Sa l ar i al com vi gência a par tir de 19 de maio de 
1986, para tomarem parte na Assembléia Geral Extr aodiná 
ria, a real izar-se em sua sede social, sito a Av. Pe . J~ -
lio Maria Lombaerd, 283L , no dia 30 de março de 1986 , as 
09 :00 horas , em primeira convocação ou às 0.9:30 horas , em 
segunda e Úl tima convocação , para tratarem da seguinte: 

ORDEN DO DIA: 

a) Le i tura do Edital de Co nvocação; 

b) Exame , discussão e votação por escrutínio secreto , 
conforme disposiçÕes estatutári as de sugest~es oferecidas 
pelos assoc idos, objetivando ~ preperação da pauta de rei
vindicaç~es, e, autorização para o Sindi cato fazer negocia 
çÕes com vi sta a ce l ebração do Acordo Coletivo de Trabalho-; 
junto as Empresas: Ind~stria e Comércio de Hinêrios S.A. -
ICm!I, Nineração Novo Ast ro S.A., Hineração Taboca S.A. e 
Yukio Yoshidome S.A. ou Suscitar Dissídio Coletivo. 

Macapá- AP, 24 de março de 1986. 

JOSÉ JACY RIBEIRO AIRES 
Presidente 


	

