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PORTARIA N 2  437/92-GAB/SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRA 
ÇÃC, do Governo do Estado do Amapá, usando da:S."  
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
(N) n 2  0295, de 18.12.91, e Decreto n 2  1.497, de 
16.10.92, SECRETARIAS DE ESTADO 

RESOLVE: 

Administração 

PORTARIA NO 235/92-GAB/SEAD. 

O SECRETÁRTO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃOi do 
Governo do Estado do Amapa, usando das atribuiç6es que lhe 
são conferidas pelo Decrete (N) nQ 0295; de 18.12.91 -,- e De 
ereto nQ 1497; de 16.10.92. 

RESOLVE: 

Considerar desligada do Quadro de Pessoal do 
extinto Território Federal do Amapa, a servidora ODINEIA GUI 
MARÃES; Auxiliar Operacional de Serviços Diversos ;  redistri 
buida para a Fundaçao Nacional de Saude, em Macapa-APi. atra 
ves da Portaria nQ 3.922/92-DRH/SAF/MTA, publicada no D.0.U-7 
de 22.09.92. 

Macapa; 29 de Outubro de 1992. 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 
SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

Considerar desligado do Quadro de Pes 
soal dó extinto- Território Federal do Amapá, 
servidor RAIMUNDO PICANÇO FERREIRA-, agente adMi 
nistrativo, redistribuído pata o Ministério da 
Justiça, em Macapá, atravs - 	da 	Portaria n 9  
4.295/92-DRH/SAF/MTA, publicada no D.O.U., 	de 
15.10.92. 

Macapá-Ap, em 09 de novembro de 1992. 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 
Secretário de Estado da Administração 

RESCLVE: 

PORTARIA N 2  436/92-GAB/SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRA 
ÇÂO, do Governo do Estado do Amapá, usando das 
atribuições, que lhe são conferidas pelo Decre 
to (N) n 2  0295, de 18.12.91, e Decreto n 2 1.497: 
de 16.10.92, 

RESOLVE: 

Considerar desligado do Quadro de Pes 
soai do extinto Território Federal do Amapá, o 
servidor AMIRALDO FERREIRA WANDERLEY, agenle de 
portaria, redistribuído para o Ministério 	da , 	, 
Justiça, em Macapa, através da Portaria 	n2  
4 . 2 96/92-DRH/SAF/MTA, publicada no D.O.U., 	de 
15.10.92. 

Macapá-Ao, em 09 de novembro de 1992. 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 
Sccretário de Estado da Administraçâ-o 

Considerar desligado do Quadro de Pes 
soai do extinto Território Federal do Amapá, 	"O - 
servidor RAIMUNDO NONATO CUTE COSTA, agente ad 
ministrativo, redistribuído para o Ministério d-a.  
Justiça, em Macapá, 	através da Portaria n 2  
4 . 296/92-DRH/SAF/MTA, publicada no D.O.U,, 	de 
15.10.92. 

MacapS-Ap, em 09 de novembro de 1992. 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 
Secretário de Estado da Administração 

PORTARIA N 2  439/92-DRH/SEAD. 

RESOLVE: 

Considerar desligado do Quadro de Pcs 

C SECF ETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRA 
ÇÃO, do Governo do Estado do Amapá, usando das 
atribuições que lhesão conferidas pelo Decreto 
(N) n2 0295, de 18.12.91, e Decreto n 2  1.497, 
de 16.10.92, 



PORTARLA N2 440/92-GAR/SEAD. 

C SECI 
çÂo, du Governo 
atribuiçíSes que 
(N) n2 0295, de 
de 16.10.92, 

ETÁRIO DE ESTADO DA 	ADMINISTRA 
do Estado do Amapá, usando 	da,cT3 
lhe são conferidas pelo Decreto 
18.12.91, e Decreto n2 	1.497, 

Macapá, 03-12-92 	 rvÁDIre 

Pág. 

* Belém - Representação do Governo do Estado do 
Amapá, Av, Boulevard Castillo França, nç' 234. 

2.4. Condições: 
2.4.1. Para o Magistério de 1 9 e 2Q graus. 

a) Professor Classe "A" - Os portadores de habilitação es-
pecífica do Magistério, obtida em curso de formação de professores a 
nível de 2Q grau. (Anexo O. 

b) Professor Classe "B" Os portadores de habilitação es-
pecífica, obtida em Licenciatura Curta para o 1Q Grau ou habilitação 
legal equivalente. (Anexo II). 

c) Professor Classe "C" - Os portadores de habilitação es-
pecífica obtida em Licenciatura Plena ou habilitação legal equivalente. 
(Anexo III). 

2.4.2. Para Especialista em Educação (Anexo IV), - Os portado-
res de habilitação específica de Grau Superior, obtida em Curso de 
Graduação correspondente, as Licenciaturas Curta ou Plena. 

I - ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL. (Licenciatura Plena) 
II - SUPERVISÃO ESCOLAR. (Licenciatura Curta ou Plena). 

soai do extinto Territ(Srio Federal do Amapá, 	o 
servidor PAULO GUILHERME CARVALHO DE MACÊDO, a 
gente administrativo, redistribuído para o Ni 
nistÁrio da Justiça, em Macapá, atr:avs.da Por 
tarja n2 4 . 250392-DRH/SAF/MIA, publicada no Dia 
rio Oficial da União, dd 09.10.92. 

Macapa-Ap, 09 de novembro de 1992. 

PEDRO AURtLIO PENHA TAVA3:ES 
Secretário de Estado da Administração 

RESOLVE: 

Considerar desligado do Quadro de Pe.s 
soal do extinto TerritériO Federal do Amapá, 	"c".) 
servidor RAIMUNDO PANDILHA PANTOJA, agente 	de 
portaria, redistribuído para a Fundação Nacional 
de Sa'Sde, em MacapS, 	aLraves da Portaria n 2  
4 .321/92-DRH/SAF/MTA, publicada no D.O.U„ 	de 
15.10.92. 

Macapa-Ap, em 13 de novembro de 1992. 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 
Secretário de Estado da Administração 

CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL N2 046/92 

O Presidente da Comissão de Trabalho incumbida de proceder 
o Concurso Público, usando de suas atribuições legais e de acordo 
com o Decreto NQ 1.747 de 24 de novembro de 1992, publicado no 
Diário Oficial do Estado de número 0474 de 25.11.92, torna público 
que estarão abertas na Cidade de Macapá/AP, nas sedes dos Municí-
pios de Laranjal do Jari, Mazagão, Ferreira Gomes, Amapá, Calçoene, 
Oiapoque, e em Belém, Estado do Pará, as inscrições para o Concur-
so Público destinado ao provimento dos Cargos do Quadro de Pes-
soal Civil do Estado do Amapá para o Grupo Magistério. 

GRUPO MAGISTÉRIO: 
01 - Professor Classe "A" 
02- Professor Classe "B" 
03 - Professor Classe "C" 
04 - Especialista de Educação, Classe "B" ou "C" 

a) Orientação Educacional 
b) Supervisão Escolar 

II - DAS INSCRIÇÕES: 
2.1. Período : 07.12 às 23.12.92 
2.2. Horário : 08:30 às 17:00 horas. 
2.3. Locais: 

* Macapá - Centro de Convenções João Batista de Azeve-
do Picanço - Av, FAB, 0086 - Centro Administrativo. 

* Municípios - Delegacias Regionais de Educação da SEE-
CE em Laranjal do Jarí, Mazagão, Ferreira Gomes, Amapá, Calçoene e 
Oiapoque, 

2.5. No ato da inscrição o candidato deverá: 
a) Apresentar no local de inscrição, o formulário do reco-

lhimento da taxa no valor de Cr$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
cruzeiros) na conta do Banco Econômico S/A, conta n 9  026026009-6, 
agência 447. 

b) Apresentar documento Oficial de Identidade e Certidão 
de Casamento, para possível utilização em critério de desempate, 
sendo esta facultativa. 

c) Optar por uma única categoria funcional. 
d) O candidato fará opção por um dosa Municípios que 

constituem o Estado do Amapá, para na hipótese de obter aprovação, 
ser designado para o exercício de atividade funcionais. 

e) O candidato, fará opção dentre cidades onde prestará as 
provas constantes no sub-item 2.3., a qual não será mudada em hipó-
tese alguma. 

f) O candidato receberá comprovante de inscrição para apre-
sentação obrigatória no dia da realização das provas. 

2.6. Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição o 
candidato deverá certificar-se de que preenche todos os o:requisitos 
exigidos para participação no processo Seletivo. A taxa uma vez 
paga, não será restituída em hipótese alguma. 

2.7. Não será aceita inscrição condicional, facultar-se-á entre-
tanto, inscrições por Procuração, que poderá ser feita através de ins-
trumento particular ou público, sem necessidade de reconhecimento 
de firma, devendo nesse caso, o Procurador apresentar, ainda, fo-
tocópia do documento de identidade do candidato. 

2.8. Cumprido os requisitos e condições mencionadas nos 
itens anteriores o candidato receberá o Programa correspondente a 
categoria funcional para o qual concorre. 

III - DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONCUR- 
SO: 

3.1. Para assegurar sua participação no Concurso o Candidato 
deverá satisfazer os seguintes requisitos: 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, respeitadas as 
exigências fixadas em Lei. 

b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data da 
admissão. 

c) Estar quite com a Justiça Eleitoral, para ambos os sexos, 
e estar em dia com serviço militar para o sexo masculino. 

d) Possuir o comprovante da escolaridade exigido no item 
2.4., expedido na forma da Lei e devidamente registrado no órgão fis- 
calizador do exercício da profissão, a ser comprovado na data da ad-
missão. 
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j.2. Anular-se-ao, sumariamente, a inscrição 	e 

todos os atos dela decorrentds, se o candidato não comprovar que 

no ato da admissão atende a todas as exigências do presente Edi 

1v - DA ESTRUTURA DO .PROCESSO SELETIVO: 
4.1. O candidato a qualquer categoria funcional, 

constante do presente Edital será submetido a processo seletivo, 
de caráter eliminatOrio e classificatório, cujas provas consta 
rão de: 

a) Para Professor Classe "A", "8" e "C" e Especi 

alistas de Edacação das classes "13" e "C": 

- Comunicação e Expressão. 

- Procedimentos Pedagógicos. 

b) Para Professor de Português Classes "8" e "C. 

- Português. 

- Procedimentos Pedagógicós. 

o.2. As provas terão os seguintes valores: 

a;'Comunicação e Expressão 	- 50 pontos 

h) Procedimentos Pedagógicos - 50 pontos 

c) Português 	 - 50 pontos 

4.3. O candidato que não obtiver o mínimo de 50% 

do total dos pontos ficará eliminado automáticaménte do ?roces 

só Seletivo. 

V - DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETTVO: 

5.1. As provas do Corcurso mencionado neste Edi 

tal serão realizadas: 
* Data 	: :9.01.93 

* Horário: 09:00 horas 

* Local : Constante no Cartão de Inscrição. 

5.2. O candidato deverá comparecer ao local esta 

belecido para realização das provas com antecedência mínima de 
30 (trinta) minutos do horário previsto para o inicio das mes 

	

mas, munido necessáriamente de Comprovante de inscrição. 	doou 
mentO de identificação e caneta esferográfica (tinta azul 	ou 
preta). 

5.3. As respostas serão transferidos do Caderno 

de Provas para o Cartão Reapcsoas, onde constará apenas o ruSme 

:o da inscrição dó candidato, A categoria funcional e o Munici 

pio para o qual concorre. 

5.4. Será considerada nula a questão que no :Car 
tão ReSpostas cOntiver duplicidade, emenda e/ou rasura. bem co 

mo qualquer tipo de sinal possível além dos 'exigidos no item ar 
tenor, 

5.5. Não naverá, sob pretexto algum, segunda Cha 
moda para qualquer prova du Concurso. 

5.6. ser excluiio dc Concurso Pablico. o condida 
to que: 

.a) Durante a realização da prova for surpreendl-

do em comunicação coo outro cardidato ou pessoas estranhas. 

b) Utilizar-se de livros, notas e impressos. 

Fizer em qualquer documento declaração falsa 
cu inexata. 

d) Retirar-se do recinto, sem autorização durar, 
te a realização das provas. 

e) For descortês com os coordenadores do Concur 

se, executores e seus auxiliares ou qualcuer autoridade presen 
te. 

V: - DA DTVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

	

6.1. C resultado das provas será publicado 	no 

Diário Oficial do Estado, podendo ainda, a oro:evo° da Comissão 

encarregada do Concurso, serem utilizados outros meios para 

divulgação. 

6.2. Não será concedido revisão de provas. Cs e 

ventuais recursos sobre recontagem de pontos deverão ser inter 

potos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apcis a divulgação 

do resultado. 

VII - DA CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

7.1. A classificação fanal do Concurso, distinta 

e especifica por Município, será publicada no, Diário Oficial do 

Estado do Amapá, na ordem decrescente do somatório dos pontos 

oatidoa pelo candidato nas provas conforme o item 4.2. 

7.2. Em caso de igualdade no total de ponaos pa 

ra fins de classificação, terá preferencia sucessivamente o can 

didato que: 

a) Obtiver o maior número de pontos na prova de 
Procedimentos Pedagógicos; 

b) For mais. idoso.; e 

c) For casado. 

DA ADMISSÃO 

8.1. Cs candidatos aprovados serão convocados a  

través de Edital de acordo com a classificação para os Muoici 

pios de opção nos quantitativos necessários para suprir a me 

cessidade de Recursos Humanos nas suas especialidades no respec 

tivo Município. 

8.2. A nomeação do candidato importa no exerci 

cio de pelo menos 2 (dois) anos de efetivo exercício no Munici 

pio de. opção. Vedada a remoção ou transferência. 

8.3. Na hipótese da inexistência de candidatos a 

provados para atender carências de algum Município, a critério 

da Administração, poderão ser convocados candidatos 	aprovados 

para outros Municípios, facultado aos mesmos a aceitação 	da 

convocação ou a manter sua classificação para o Município 	We 

oPçãO. 

IX - DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO: 

9.1, O prazo de validade do 'joncursc. PUtl1o0 Se 

rá de 01 (um) ano, prorrogável por aguai período. 

X - DAS DISPOSIOES GERAIS: 

10,1, A classifitação do Processo Seletivo 	não 

.asncuraá ao candidato o direito automático ao cargo, mas ape 

nas a expectativa de ser nele nomeado, cbededendo rigorosa or 

dem classificatória, ficando a concretização desse ato condido 

nado ao interesse e Oonveniênciá da Administração. 

10.2. O candidato convocado para admissão 	deverá 

ser considerado apto em Inspeção Médica, a ser efetuado 	pela 

Divisão Geral de Perícia Médica do Governo dc .Estado do Amapá. 

10.3. Não será permitida, em hipótese alguma 	a 

nomeação do candidato, quando esto implicar em acumulação 	de 

cargo que não atenda aos pressupostos legais e 	regulamentares 

que disciplinem O assunto. 	 • 

IC.4. Não será fornecido qualquer documento compra: 

batóric de classificação no Processo Seletivo, valendo 

para esse fom, o. Edital de homologação. 

10.5. C candidatto que tenha sido exonerado ou demi 

rido a bem do serviço público, a menos de 05 ;cinco) anos, não 

poderá ser nomeado no Quadro de Pessoal Civil do Governo do E 

tado do Amapá, nas categorias constantes neste Edital. 

10.6. A inscrição no Concurso implicará no conheci 

mento e tácita aceitação das coadiçOes estabelecidas neste Edi 

tal e demais expediente reguladores do Concurso, dos quais não 

se poderá alegar desconhecimento. 

10.7. Os casos omissos serão decididos pela Comas 

são encarregada do. Concurso, r\ 

Macapá-AP, 02 daddezemtko de 1992. 

PEDRO Angslo PENHA TAVARES . 
Preside)qtk da Comissac. 

ANEXO 1 - DO EDITAL Ha 046 / 92  -SEAD 

Professor Classe "A" 

KUNICíPIOS 

AGUA BRANCA DG AMAPAR: 	 X 

AMAPÁ X 

AMARARI X 

CALÇOENE X 

COTIAS Do ARAGUARI 5( 

FERREIRA GOMES X 

ITAUBAL DO PIRIRIM X 

LARANJAL DO JARf X 
, 

MACAPÁ X 

MAZAGX0 X 

OIAPOOUE X 

P3RTO GRANDE X 

PRACUÚBA X 

SANTANA x 

TARTARUGALZINHO X 
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O PRESENTE. Fo~ SERA KBLIC.ADO NA FoRmA DA LEI 
AFIXADO NO LUGAR DE CCGTUME. DADO E PASSAD0 NESTA 

CIDADE DE NACAPAeAP., .0 elleso 0  DIA5 DO ?IPS DE DEZEMBRO 
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Chefe 	Secretaria 

• 
2a VARA DE FAetIe„ ÓRFÃOS 2 SUCESSCES 

JUIZ D2 DI=C: nR. Al2STINO SILVÉRIO JUNIOR 
=2DE SECEETePTO: SR. XARIZA MENDONÇa GRISOLIA 

dXPED1ENTE$ DIV2RS3S  

DdITCOMOS 	 ROODSSOS: 

PAIC2380 N 2  727 (1-77ESTIGAge Da PATIMIDZE C/C 
AL::.:: o) 

Requerenee : D. re. D. 
edvesadoCa): Dr. e:aria ac sc.corro Cordeiro Pinto 
aeluerido : S. n. R. 
Odvaeado 	: Dr. lilson Adves Costa 
DESee:C -0 	: "Esrecifeeue ae pertee, nus triduo,es 

ereees eee pretendem peeàuzir. "".. 
Caeá, 19/10/92. (a) Dr. Aoostino Si' 
v6rio Jerior." 

n7:°C:OSSO N2 790 (I=STIGAaad DE :OAT:Od'IDeD2 d/C 

Neeteren:ee : 	as S. C. 
Aleosedo : Dr. Carlos Augusto Tork de Oliveira 
Reeeeride : 1. !. da S. 
DESreCdO 	: "De'iro 	enieerlie relo :OP., às fls. 

12. Reeelariee-es a remresentagão 
rroeqesuad, en 15 aies. 	e:acará,2C 
de 11 de 1.992. (a) Dr. Agoeeino S. 
Junior." 

P-OdCESSO •1'. 1.309 PD:eni, D: m=1=0 
:i 	. J : 'e. TO C. 

edroaaeo 	: Ur. Oletnio Villar Paetoja Junior 
n:snço 	: " eteoda-se o reeuerioento do 'OP., às 

:Ie. 37. 	docapá, 2'ille/92. (a) 
Dee Aeesaino 311e2ree •enier." 

PR3CE3S0 n.q 22' (COFTMW.0 De JTMICIAL 
e:: DIVÓRCIO) 

Reeuerehtes: A. E. 2. 	e 	L. n. 
Advooado 	: Dr. Iftirajera ellen -te lehina 
JESPOCHO 	: "Int:Liem-se os aceecoalsis p-i, em 

a3e00 Loree, virem der andaeento ao 
deito, 230 ,  oeoa de ertingão. !acapá, 
23/11/92. (a) D .:. Asestíno Oile;rerio 
Junior»,  

rnaussc N 2  650 (mvisiow DE 
neeuerenee : L. e. C. C. 

eeecoade 	: Dr. Marcos A. O:e :Jogaeira 
eequerido : U. P. de S. C. 
alvejado : Dr. Carlos Aueusto Tork de Cilvei 
- .TeT.PAC-TO : "Promoaa o reeueevnLe, ez: dez dias,ae 

a juneaaa de c,Seea deageaa ,11tioos 
15 (esieee) ccertra-OheqÃO. raoorl, 
23/11/92. (a; Or. AenstOno Sflerrto 
Junior." 

PRCCESSO N 2  921 (Id7SeETI1AO:'::: DE,PAT'JRrIDO -:E 	C/C 
ALIMED"'"CS) 

Reluerenee : J. de L. 7. 
e dvoeido(a): Tr eleisa Telena Turtude de Menezes 
Peeuerido : J. de S. V. 
edvesede 	: Or. Ademer Andrade Diniz 
DDSroWC : 

 
"Dia a a.tora, as cinco diee, solre 
a contestação e doc. de fls. 09/13. 
Macere., 2^/11/92. Dr. eoostino 
Junior:" 

I"ROWESO N2  986 (ALVeUe', Ta: AUT:RTZAgoe JUDTCTeL) 
aeeuerente : 

• 

D. S. da S. e D. S. da S. 
Yeeeeade 	: Doca :eloisa aeluna durtado de Menezes 
: - co 	: "atenda-se o reeuerimenn), às r's. 14 

	

do Ir. 	I. riaaee: 24/11/92. (a) 
Mr. esostino Selverio Jdaier." 

-,nonsso Ne 963 Cr.( JUDICIAL) 
Relearente : 

▪  

da S. C. 
eOvogada : Dra. ?ilomena Silva Valente 
DDSPOCE0 : "Diga a reeuerente sobre o perecer de 

fls. 13. I. •desee, 24/11/92. (e) 
Aseetino Silejrio Junior." 

Trad.:ESSd N2 915 (S2reeeaÃO 37DICIAL) 
Re eserente 	

• 

L. G. de S. 
ealveoade 	: Dra. Redoisa ":clena aurtado de M. 
neverido : C. R. da S. 
Advoeada : Dra. Luci oeOee S. do auselmeoto 
e'eSeeCUC : "Eepecifi enea as partes., nue. eríduo, 

as provas que-eeetendem produzir. 1. 
Macapá, 25/11A2. (a) Dr. esestino 
Silvário Jenior." 

ng 9a (DIVÓRCIO DIaSTO ee".:GÁVEL) 
Re eeerentes: C. S. C. e ea da S. D. C. 

Advogado : Dr. Marcos 4. 2. Nogueira 
SENTENÇA 	: "Vistos, etc... 	Isto posto, Homologb 

por sentença, para cue surt= os seus 
jurídicos e legais efeitos, o acordo 
de vontades dos requerenes, decretai' 
do-lhes o divórcioe sue se regerá pe-
las cláusula:e e cendieães fixadas no 
referido acordo, tonstantep na inici-
al e deecritas na presente sentença 
(relaterioO. A divorciando veltará a 
usar o nome de goteira, ou seja, R.da 
S. B. Cueeae "ex lege"... P.R.I. 
Yadapee  ld de novembro -  de 1.992e (a) 
Dr. Aos -to Si:1104Si° Junior." 

Mecara, 26 de novembro de 1.992. 

nelftNDON GRISOLIA 77-4. -‘k 
Chefe de S eretaria 

3E1 iTARA CIVEL E FAZENDA ABI= 
JUIZ DE DIREITO: FRANCISCO sopz4 DE OLIVEIRA 
MUER DE SECRETARIA: KLEZER ANTONIO T. PAIVa 
EXPEDIENTE DO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 1.992 

PARA citncIA DAS PARTES E DEVIDAS INTIMAÇUS 
PROCESSO N2  715/9Z  - Age DECLARAT6RIA nE RUIU/ 
DE DE ATO JURIDICO Reqtee : AGROVIA JONSTRUÇOES 
E EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA. (Adv. C/cero Bor-
ges Bordelo Jr.) - Reqd.o.: COMISSIC P=AllnlaTE 
DE LICITAÇIO DO MNICIPIO DE MACAPÁ E OEUe MEM-
BROS (Adira. Sebastião Gomes de Farias e outros ) 
)ESPACHO:  "Junte-se. Especifiquem as provaa. Ma-
capá.Ap, 24 de novembro de 1.992. °  

,MOCESSO Na 760/92  - Age MEDIDA C'd:TEIAP INOMI-
NADO Reqte.: AGROVIA CONSTRUMIS EMPREENDI= 
TOS GERAIS LTDA. - Reqdo.: COMISSZO PERMANENTE 9  
DE Liclugo DO =círio DE MACAPÁ (Adv. Sebae-
tiao Farias). PESPACHOi  "Junte-ace Intima-se a 
Autora a constituir, no prazo de 24 horas, outro 

-advogado. Xcp, 23.11.92." 

TROCUSO N 2  821/92  - Atgn RETVINDIC4T6RU-Reqte 
DfOINIO SÁ DOS SeNTOS e outra (adv. Nilson rosto) 
Reqdo.: ANTONIO FERRARDES GUIMARXES- FILHO (Adv 
Jnão S. Almeida), „usrAcrio:  "Junte-se. Intime-se 
a parte que produziu o documento 4 responder no 
prazo de 10 (dez) dias (art. 392 do CPC). Suspea 
da-se o processo (art 394 do rPC). Mcp, 19e11.92" 

PROCESS0.11 2  712/92 - OÇY.C. DE zucuçXo FISCAL 
Reqte.1 PREFEITURA MUNICIPAL 92 	(Advs. 
VOLDECI G3U'I2IA ROORIGU3S e putrea). Reqdo.: ' 
OTV - TEI2COMONICAÇOES LIDO. .2411.2: "Intime-
se a parte, pessoalmente, atravee de seu reprg 
eentante legal, por mandado ou precatOria, e o 
seu patrono, voa publicação oficial, cuajo cus-
tas, ante a excepcionalidade, serão recolhidas a 
final, a providenciar o andamento do feito, am 
48 (quarenta e oito) horas, euprindo a falta, pg 
na de extinçaS do processo e arquivamento dos á2 
tos (erf4 art 267, parágrafo 1 2 ). Mep, - 30.10.92." 

ld'OCESSO 112 165/91  - AÇ:TO DlTd=g0 - Reqte.: 
TRANSPORTODORA PUMA. ITDO, (Adv. Benedito Duarte 
'larboea) Reqdoee: 0.0. RODRIOWOS e outros. (adir 
João 'm'ico Diniz e outro). Dzumno,:,  "Junte-se 
Chamo o processo à ordem, determinando a citação 
doe co-obrigados, explicitados neste pétiterio . 
expeçam-se saaaades. Indefiro o pedido constante 
e allnoa "d",. posto que não cabe a sete Juízo, 

Oiligenciar para localieação doo bens dos eXeeli-
eeooe, mas sim k R:cegar:0e. Int. Mcp, 19.11.92." 

T.O 112  567/91  - OÇZO DE DISSOLUÇãO JE SOCIE 
Weedc DATO - Reqte.: ZIIDA FERREM, (Adv. Vero 
Corre& Eeqdo.: JOIO DO SILVA IlLno ('.dv. Jose 
Luie Calandrini). SERTENdl: "Vistos, etc ... Ex 
poeitis. Julgo parcialmente procedente a ação de 
dieeolução de sociedade de fato para declarerdis 
solvida a referia* eociedade, e impreccdente re-
lativamente o pedido da partilha doe bens. Em ha 
menagem ao principio da sucumbencia, atento às 9  
diretrizes do art. 21, do Cedigo de processo Ci-
vil, fixo os honorários advocatIcios em 10% (dez 
por cento) do valor atribuldo à causa, devidadan 
te corrigido, suportados por ambas as parte.: na 
mesma proporção aos respectivos advogados. As 
custas processuais serão proporcionalmente dis-
tribuidas e compensadas pelas partes litigantes. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. maeapáaap, 
20 de novembro de 1.992." 

PROCESSO 2-4'2592 Age INDENIZATóRIA - Reqte: 
MARIA LUCIA DE WIMA P. BITTENCOURT (Adv. Car-
los Eduardo elle Silva) . Reqdo.: AMCaL - '11Ant. 
FLORESTAL E CELULOSE S/A (Adv. Luiz C. Vigas) . 
DaSPACHO:"J.  X apelada. Mep, 25.11.92." 

PR9CESSO R2  ,336/W,  - Age DE EXECUÇIO - Reqteee 
OREDIOARD S/A - ADMINI31'PAD0RA DE CAPOES DE CRí 
DITOS (Adv. Evaldy Netta). Reqdo.: JOU LUIZ ' 
BACKES. DESPACHO: "Aguarde-se em carterio, pelo 
prazo de 30 (trinta) dias: Persistindo a inercia 
voltam-me os autos cohcIusos. Int. Mep, 24.11.92" 

PROCESSO N 2  58%/92  - Age DE EXECUÇÃO FORÇADA _ 
Reqte.: VASP - VIAÇãO AÉREA 370 InTA (Mv. Cicia 
ro Bordalo Jr.). Reqdo.: OSVALDO QUARESMA DOS ' 
SANTOS. DESPACHO:  "Junte-se. Intime-se a Exequen 
te para corstituir outro advogado. MSP, 23.11.92" 

yROCESSO N2  19V91  - Açn DE EXECUÇãO 	neqte: 
FRANCISCO n4 =A BAPRIGO (Adv. Pau.1.,Freire) 
Reqdoe: C012,323V HAGEM connT. 2 SERV. TXDA.). aga-
pACHO:  "Junte-ge. Cite-se, na forma requerida. ' 
Mcp, 23.11.92.° 

•rnmENTE EXPEDIENTE SEM PUBLICADO NA FORMA Dd 
Me 2 Al0Tr&DO NO LUGOR DE COSTUME. DADO 2 PASSA 
De NESTA CIDADE DE,MaCaPÁ-AP, AOS vIRTE E 'SETE ' 
"I-S DO MS DE NOVEMBRO DO AN. DE 1 .02, 

" 
NIEZ - seweI0 E. PAIVA 

Chefe de Secretaria 

3a VARA CRIMINAL 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS, 
NA FORMA ABAIXO: 

O DOUTOR J. BRATTI, MM. JUIZ DE DIREITO 
DA 3 1  VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAPA, 
NA FORMA DA LEI, ETC... 

FAZ SABER 
a todos os que o presente EDITAI, com o prazo 
de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, 
que nesta Juizo corre seus tramite-a um processo 
em que e acusado: 

corre, 
 DOS SANTOS PINHEIRO, 

brasileiro, paraense, casado, carpinteiro, 
filho de Francisco de Souza Pinheiro e de Rai-
mundo doe Santos Pinheiro, residente a Av. 
Pedro Aderico n 1-K, Bairro JuliãO Remos, 
estando incurso as penas do art. 213, c/c a 
alineg "c", do art. 224 e em consonancia com 
a, alinea "f" do inc. II do art.. 61, todos do 
Codigo Penal Brasileiro. 

como tenha o Oficial de Justiça deste Juizo 
certificado não o haver,encontrado nesta Comarca 
nas sendo possíVel cita-lo pessoalmente, cita-
-o pelo, presente a comparecer neste Juízo, 
no edificio do forum desta Comarca, sito a 
Av. FAB, n 2  1737, Bairro Santa Rita, nesta, 
no dia 18.12.92, as 12:00 horas, a fim de ser 
interrogado, promover sua defesa e ser notificad 
DIGO, notificado doa ulteriores termos do pro-
cesso, a que devera comparecer, sob pena de 
revelia. Para conhecimento de todos passado 
o presente Edital, cuja 2 1  via ficara afixada 
no lugar de costume. 	Dado e passado nesta 
cidade de Macapá, aos vinte e seis dias do 
mes de novembro do ano de hum mil novecentos 
e noventa e dois. 	Eu„ 	(PAULO COSTA DOS 
SANTOS), Auxiliar Judiciario, a datilografei 
e Eu, 	(MARIA CLARA MENEZES OLIVEIRA), 
Chefe de Secretaria, subscrevo. 

BRA"--TTLI 
.Ju\z de Direito 

Comarca de Macapá 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS , NA 
FORMA ABAIXO: 

O DOUTO DUARDO FREIRE CONTREEAS, MX, JUIZ DE 
DIREITO De ea VARA CRIMINAL DA CGMAROA DE MACAPÁ, 
NA FORMA :A - ,FT, ETC... 

FAZ SABER.  a todos o que o presente EDITAL coe 
preze de 	trinta dias virem, cu. dele tiverem 
oorinncimento, que neste Juizo cerrem em seus 
trâm'_:es um Processo em que e acusado. e JAIRO TMN 
DADE JOMAR, brasileiro, comerciante, filho ue Je-
sus Ferreira Jomar e Feliciana Jemar, incurso nas 
penas do art. - 168 § 1 2 , I, Idl dt C. P. B. 
E como tenha o Oficiei. de Juetiça deste „Juízo 
certificado não o haver 	encontrado 	nesta 
Comarca, não sendo possível cita-lo pessoalmente, 
cita- o pelo presente à comparecer neste Juizo, 
no edifício do Fnrum desta Comarca, sito a Av. 
Fab 11 2. 1737, no dia onze do 	mes 	de 	feverel 
ro do ano de hum mil novecentos e noventa ã 
tres, às 	11:00 	horas... 
a fim de ser interrogado, promcver sua defesa e 
ser not:ficado ,dos ulteriores termos do ;roces - 
$u, a que devera comparecer, scb pena de reve:ia. 
Para conhecimento de todos e passado o presente 
EDITAL, cuja 2' via ficará afixada no lugar de 
costume. Dado e passado nesta.. Cidade de Socapa , 
aos trinta dias de novemb ,de oil noveceritos e 
noventa e doas . Eu Edenivaedo dó 
Nescimehto Oliveira, Técni 	Ji 

CÓPIAS NO D.1.0. 
A Imprensa Oficial presta serviços de reprogrefla e 
vr,scê dir) paga a redução. Redução de 62 e 71% do 
documento onglnal com a nitidez característica. 

COPIA D/. PÁGINA DO D.O. AUTENTICADA 	 Cr$ 3.000,00 
com os oocumen OS 	 Cr$ 1.000,00 
DUPLO CARTA 	 Cr$ 5.500,00 
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SOCIEÚADE DE ECONOMIA MISTA 

r Companhia de 
Eletricidade do 
Amapá - CEA 

C.G.C.(M.F.) 05, 965.546/0001a09 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

CONVOCAÇÃO 

Em cumprimento ao Art. 124, de Li ee 6.404, fIcae 
cenvecados os senhores Aclohistas da Companhia ce Eletr'ci 
dere!. do Amepã-CEA, a compa recerem a 'reunião de 	Assembleia 
Geral Extraordinária, e ser realizada no dia 10 de dezembro 
de 1992, às 1000 (eez) horas, na Sede da Empresa, na 	AO. 
Padre Júlio Maria Loauner'd, ne 1900, nes:a cedadz ce Macapá, 
a fim de deliberarem sobre 3 seguinte Ordem do Dia: 

- ASSEHELÉIA GERAL EXTRAOR)lhAelA 

a) Elee.'eào dos Membros do Conselho de Aduenistração; 

b) Outros assuntes de interesse de Sociedade. 

Macepé-AP, 30 du novembrc de 1992. 

, 
' 	 ...---'- 

JOSEeMARIA5ealVerRAO0A . tOSJA' 
Presidente .do.Conselhe de-  kdainra-tração/CEA 

'TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL I 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ 

	  __— 
SECRETARIA DA lã VARA:'.. 

EXPEDIENTE DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 1992 

Juiz Federal 	: MARCUS VINICIUS REIS BASTOS 
Dir. Secretaria: Maria dos Anjos Tavares da Silva 

Açao Diverea 	: 92.0001867-0 	 e 
Autor 

	

	 : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO 
E REFORMA AGRARIA e INCRA. 

Ráu 	 : E. GOMES DA SILVA & CIA 
":ntimeese o INCRA para requerer 
o que entender de Direito. Mcp,3C 
11.92. MAROUS VINICIUS REIS 3AS- 
TóS - Juiz Federal Subseitu.o." 

Adao Ordineria-: 92.000032E1-1 
Autor 	 : MINERAÇÃO TUMUCUMAQUE-COMÉRCIO , 

"IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
Advogado 	' : Pedro Petéper 
Re u 	 : FUNDAÇÃO NACIONAL .DO INDIO -FUNAI 
Advogada 	: Raimundo Nonato Soares Holanda 

'J. Recebo a Apelação em seu duplo 
• efeeeo. Aos ape_adee para oferece 

rem resposta no prazo cemum de 16 
(quinze) dias. Mcp, 	20.11.92, MAR 
aMS VINICIUS REIS BASTOS-juiz Fe-
deral Substituto." 

Reit.Fosse 
Aueor 

: 	92.0001460-7 	 . 
: UNIÃO FEDERAL e EMPRESA BRASILE' 
RA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTU-À 
RIA - INFRAERO 

Advogado : Jairo.Rezende (INFRAW) 
Reu e RADR1NDA DA SILVA ARAUJO e PEDRO 

DE ARAÚJO 
Advogada : Cezar Souza de Melo 	- 

"J.Indefiro a peoVa pericial re-
querida pala Uniac Federa:, por 
isso que da leitura da inicial e 
da coetestaeão oferecida (fls.021 .  
05 e 39/42), extrai-se a alaeid 
de que a 0.rupaçao da arca e fato 
incontroverso, restando aferir suo 
vireual ilegitimidade. 	I. Mcp, 01 

' 12.92. MARCUS VINICIUS REIS BAR - 
TOS - Juiz Federal Subseituto." 

AUTO COM SENTENÇA 

Exec. kescal 	: 92.0001753-3 
Exeqüente 	: FAZENDA NACIONAL 
Executado 	: PEDRO DO ESPIRITO SANTO MOTA 

"... 2.- .Ex positie, com esteio 
nu art.794,:, dc Codigo de Pro-
cesso Cevil, JULGO EXTINTA a E-
xecução Fiscal. Condeno o Execu 

tad() nas custas processuais, P.R. 
I. Macapá, 1 2  de dezembro de 1992. 
MARCUS VINICIUS REIS.DASTOS-Juiz 
Federal Substituto." 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contem o presente expediente 04 
feetos eiveis Para eonhecimento de despachos .  e 
sentença. 

Macapá, 02 de dezembro - àe 1992 

• 

	

Han 	
.11322t.TE. 

	

dl 	 TOI 
doe /1~.1.111.415  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

P ORTARIA N2  051/92 - S.C. 

O Desembargador 1-10NILDO AMARAL DE MEL-
L0 CASTRO, Vice-Presidente/CoeiJegedor Geral de Justiça, 
no uso" do atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
art. GO, inciso :I do Regimento Interno do Tribunal de 
Justiça do Eetado dc Amapá. 

Considerando os termnu do ?A n: 0031 
92-G.P., que concedeu férias regulamentares ao M. Juiz 
de Direito Titular da Cemarca.de Calçoene; 

Considerando niné.n que a Comarca 	de 
Amapá se encnnera sem Juiz Titular. 

RESOLV E: 
Deaignar o Me. Juiz de Direitc Titular 

de Comarca de Taetarugaseicho, Dr, DÉCIO JOsÉ. SANTOS RUFI 
NO, para, cumulativamente, no período de 19.11 à 20.12. 
92 e respender, em exercício pleno, pelas Comarcas de Ana-
pá e ealçoene. 

Publique-se. Regiatr ,e-ae e Cumpraeue. 

Macapa,°25 de novembro de 1992. 

Des. NI D AMARAL DE MELLO CASTRO 
Vice-Fresedente/Corregedor Geral 

de Justiça 

VARA DD TRIBUNAL DO JJFII E EXECUÇÃO PEeAL 

EDITAL DE CITAÇÃO CCM PRAZO DE 15 (QUIeZE) DIAS, NA 
FORMA ABAIXO. 

3 3OUTOR IVA\ JOSÉ RAMOS ALVARO MV, JUIZ DE DIREITO 
DA VARA DD TRIBUNAL m ..01ia E EXECUÇÃO PEeAL DA CO 
MARCA DE MACAPÁ, NA FORZA DA LEI 'ETC- 
FAZ SABER a todas os que os presente EDITAL com pra-

zo de 15 (quieze) dias, virem ou dele tiverem conheci-
ME1t0, CUEI nasce Juízo corre seus trâmites um Processo' 
em eue'él acusado VALDECY SOUZA DOS SANTOS. vulgo "SACA-
BAL", de qualificagão ignorada, ilcurso nas pecas do 
artigo 14 da Lei 6.366/76, atualmente em lugar incerto 
e não sabido. 

E como tendo o Oficial de Justiça deste Juizo cer-
tificada não o haver encontrado nesta Comarca. no sei-
do possível cité-lo passcaleentc. cita-o pelo preserte 
a cemparecer reste Juizo. no Fortes desta Comarca, sito 
à Av. Fab 5/n 2 . bairro Unta Pita. neste cidade, eo 
dia 21.12.92. ès 10 . 20 horas, pare ser ieteraegado, pra 
mover sua defesa e ser ratificado dos ulteriores termos 
dc Prvcesso a que deverá comparecer sob pena de reve 
lia. Paru corhecimerto de todos é passado o presente 
Edital, cuja 22 via ficará afixada no lugar de costume. 
Dado c passado nesta cidade de Macapá, Capital do Esta-
da do Amapá, aos %/finte e seta dias do ees de novembro 
do -o. de roveceetos e neve ta e dois. Eu. 4 / 	eek 	..Herlae Antonio Seares 	Alves.  — — 

e e .e Sec teria da Vara do Tribueetlede-Júri e Eie P9  
cução Poial. subscreva. 	_......--- 

Ore, 	JOSC FAVOS ALVARO 
Juiz de Oíreito e. _ 

EDITAL DE CITAÇÃO COM aHAZe De 15 (QUINZE) DIAS, eA 
FORMA ADAIXO 

O DOUTOR IVAN JOSE nAm:s &VAIO. kal. JUIZ DE DIREITO 
DA VARA TrTRIHUNAL OU JOU E EXECUÇÃO PENAL DA CO-
MARCA DE MACAPÁ,. NA FORMA DA eEI 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL com orazo 
de 15 (quinze) dias. virem ou dele tiverem cri Ihecimen. 
to, que neste Stizo corre seus trâmites um Processo em 
que á acusado LINOOMAR BOAES COSTA. vulgo "GORDO". bra 
sileira. natural de Mojé VA, casario 'ilho de 	Jpeo 
%tisna Costa e de Leocádia alaga Costa iecurso 	'as 
penas do artigo 121. § 2 2  I e IV do Odigo Penal 8ra 
eileiro e. artiap 14 da Lei 6.368/76 z/c artigo 89 de 
Cadigo Peral Bresileiro. utuaamente "em lugar incerto e 
n o sabido. 

E, come tendo o Meia]. de Justiça deste Juizo cer-
tificado leo o haver ercontrado nesta Comarca, reo sen-
do posa/vai citá.lo paseoalmeete, cita-o pala presente 
a comeerecer neste Juizo. lo Fortim te Macapá, sito 	à 
Av, gab, s/e2, bairro Santa Fita, no dia 21.12.92, 	às 
09.30 horas, para ser interregada, promover sua defesa 
e ser notificado dos ulteriores termou do aroceueo 	a 
que deverá comparecer sob peea de revelia. par,  cunhe-
cimerto de todos é passado o presente Edital. cuja 22 
via ficsrá afixada no luear dc costume. Dado e passado 
resta cidade de' Macapá. Capital do Estado do Amapá. aos 
vinte e sete dias do mis de novelebro do e, )Oppwril 

4,0 	° . novecentos e roventa o 	

4/  

dois. Eu oe 
Herlan Antonio Soares Alves, Chs e 	deenetraerahaVa. 
ra do Tribunal do Jári e Execu aia-Penal. subscrevo) / 

Dr9VAN -,E RAmOs ÁLVARO 
Juiz de Direito es  

EDITAL DE CITAÇÃO COM FOAZC DE 15 (QUINZE) DIAS, NA 
FORMA ABAIXO. 

O DOUTOR IVAN JOSÉ nAmus ALVAe0 MM. JUIZ eE DIREITO 
DA VARA 00 TRIBUNAL DO Júni E EXECUÇÃO PENAL DA co 
MARCA DE MACAPÁ, NA FORMA DA LEI ETC... 

FAZ SABER a todoa os que o presente EDITAL com prezo 
cie 15 (quinze) dias, virem ou dele tiverem conhecimen. 
to, que leste Juizo corre seus tramitas um Processo em 
quirá acusado GERALDO OL/MPIO DA SILVA,.brasileire. ns- 

burel de Caruaru de Bezerro --PE, casado, braçal, filho 
de Olitapio Veraneio da Silva e de Olor dlia Barros da 
Silva, incurso nas penas do artigo la da Lei 6.355/76 
atualmente em lugar incerto e ego sabido. 

E, como teede o Oficial de .justiça deste Juizo roer 
tificado eão o haver arcatredo hasta Comarca. r .eio sen • 
do possível citálo pessoalmente, Cita -o pelo preeente 
a comparecer neste juízo, no Fortim deste Gnmarcu eito 
à Av. Fab, s/n 2  bairro Santa Rita, nesta cideue. ea 
dia 21.12.92, às 05.2C horas, para ser ieterreearle. ere 
mover sua dofesa a ser notificado dos ulteriorea tereee 
do Processo a que deverá comparecer sob pera da rave-
lia. Para conhecimento de todas ó paaeada e presente 
Edital, cuja 22 via ficará afleade nu lugar os castume. 
Dado a passada nesta cidade de Macapá, Capital do Esta-
da do Amou& aos vinte e sete dias da dac do neven'bre 
do . 	... 1 in elWecentos e noventa is dois.. Eu, 

Herlen Antonle O:cures 	Mama, 
efe d Secretarin de Vare do Triburalederearl -7---N- # 
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cuçeo Penei, subscrevo.  

JGSÉ PAVO3 ALVARO 
Juiz de Dirmito 

JUÍZO DE DIREITO DA 2 2  VARA CÍVEL E DE FAZENDA PijaeJCA 
JUIZ DE DIREITO: Dr. MÁRIO WZgBIC MADJFIEK 
CHEFE DE SECRETARIA: ROBERBAL LIMA DOS SANTOS 

EXPE2TAI1TE: DO DIA 01 DE DEZEMBRO"DE 1992, PAPA CIÊNCIA 
DAS PARTES 'o, DEVIDAS WITMAOES. 

Aa5ES OE INDENIZAÇÃO 

PROC. N 2  167/91. 	Autora: NAUTA DA CONCEIÇÃO PEREIRA 
BAIA (Adv: Dra. Vera Correa). Re: PERPL:o1UA DO SCCORR_RO SOU. 
ZA MFAIEZES e WALBER SALOIOS MENEZES (Adv: Dr Cíceinõ 
Borges B. JISnior). SENTENÇA: "...Isto poeto, JUGO 
EXTINTO o processo, sem julgamento de merito, nos tenros 
de artigo 267, inciso II, do COdego de Proceeso Civil. 
ausLas na formada lei. P.R.:. Macapá-AP., 25 de eoverbre 
de 1992. (a) joâo Guilherme Legou mendes, Juiz de Cirelto. 

PROC. N 2   851/92. Autor: JOSg VERÍSSIMO TAVARES (Adv: 
Dra. Gu:lhermina :zabel 5. lavares). Meu: MAM GUIMARÃES 
FARIAS. DESPACHO:  "Junte-se. Diga o recameldo em cinco 
dias. Intime-se. Mecapa, 30.11.92. (a) Yario Euzeblo 
Mczurek, Juiz de Direito." 

!AÇÃO Si etelCIAÇÃC DE ODRA NOVA  

me. N-2. 89e/92 . autor: NOVOTEL - HOTEIAMIA E TURISMO 
(Aev: Dr. Pildo :cite). Réu: HCTLI, 'CAMILA. DESPACHO: - 
'L - Emende o autor a inicial no sentido de .- adequae 
la ac,procedimenec correto, haja vista a obra ja catar 

cenforme se verifica ae analisar as fotogrelias 
juntadas come elemento "de prova. II -- Intime-se. Mcp/AP, 
25.11.92. (a) Joec Guilherme !sege Mendes - Juiz ee 
Direito." 

eO13A22OS À Exwucgc 
112  125. *ranteuaamte: BENEDITO RADiumx) CARCeree 

eA SILVA (Adv: Dr. Jorge weenee C. Gemes). Embergeeo: 
DISTROaffienak DE 3EBIDAS DO AeAPA um (Adv. Dra. Ivana 
F. 

 
Cei). SeeTaNÇA.  "...Isto - posto, JOIOD EXTINTO o 

processo, sem julgamento do merito, nos termos do artigo 
257, inciso II, do Ccidige de processo Cevil,. Cestas 
na reme da lei. P.R.I. Macapa-AP., 25 de novembro 
de 1992. (e)' Joie Guilherre Lages Meldes - juiz de 
Direito." 

PROC. N2 271. 	abargante: PAULO MARTINS (Ac e: De, 
Sebastiao Coelho;. Erripargado: JOÃO BRITO FDIOUEIRReD 
(-Adv: Cr. Ubirajara V. P.phina). SENTENCA: "...Istn 
posta, jULa0 EXTINTO o processo, urso julgamento de, 
merito, nos termos do artigo 267, inciso el, do Cédieo 
de Processo Civil. Custas na forma da lei. P.R.e. Macaea- 

. Ai.?., 25 de no cubro de 1992. (e) João Guelhenne Lages 
Mendes, juiz de Direito." 

AÇ.51,S DE: u:4F,:nk). 
PRW 	C59 . Autor: MAH1 -0 SEVPIMO DOS sANTos (Adv: 
Dr. Oarcos Nogueira). Réu: JOSÉ Gaw~s CAVALOANTE 
(Adv: Dr. Leonardo Evangelista). DESPACHO: "I - Diga 
conclusivamente o Exequente scbre o fato de não ter 
sedo erweattrade o Executado no endereço referido no 
presente redieremerte, conforme se deprende pelo centedo 
nas certidões defls. 16-v, de lavra da Oficiaea de 
Juseeça em exercf.cio nesta Vara, a qual, inclusive, 
ali ja esteve em ceias oportunidades. II - Intime-se. 
MacalealAP, 23 de noveffibro de 1992. (a) JoRo Guilherrre 
Lages Mendes - Juiz de Direito." 

Pffiee ris 150, Autor: ADILSONeeE9REIR4 MONTEIRO (Adv: 
Dr. Eduardo e. contreras). Re: CONSTRJTORA GUAÇU LTDA 
(Adv: Dr. eecrivel . Q. Alcantara). DESPACKO: "Intime-
se c Advceato do Autor para que, no prazo de 48 (quarenta 
E oito) ecras, de, prosseguirrento ao feito, sob pena 
de exuençãe. MacapaeAP, 26.11.92. (a) Joco Guilherme 
Lages Mendes - Juiz de Direito." 

PROC. N2 237.  Autora: MARLA SEVERINA DA SILVA (Ader: 
Dra. Vere_Corraa). Reta: JURANDIR DIAS NOGUEIRA. SEallnOA: 
"...Isto peste, JULGO EXTINTO o prooessc, sem SirietitO 
de mérito, nos termos de. artike 267, lecies II, do 
C6dego de Processo Civil. Custas na forma da ,  Lei, P.R.I. 
Macapa-AP., 25 de novembro de 1992. Jeian Guelhenre 
Lages Mendes - Juiz de Direito." 

PRUC 5 253. Autor: Mai= & CIA (Mv : Dr. 'anulo-Alberto 
dos Santo"). SENTENÇA: "...Isto posto, JULGO E:CIMO 
o processo, sem julgamento de cerito, nus termos do 
artigo 267, inciso II, do Cádigo de Preseese Civil. 
Custes na fama da lei: P.R.I. MacapáeAP„ 25 de noveabeo 
de 1992: (a) Joeo Guilherme Lages Mendes - Juiz de 
direito." 

• PROC. N2  276. Autor: ISAIAS SALES DE ANDRADE /trtv: 
Dr. Marcos Nogueira). DESPACHO: "Oficie-se ao Grete-o 
ccmpetente a fim de ,pinFRai-  a inscieção do debito 
em divida ativa. Macapar-AP, 26.11.92. (a) João Guilherme 
Lages Mendes - Juiz de Direito." 

PROC. Ne 280: Autora:' BEIRAL VEÍCULDS UMA. (kee Dr. 
Halunundo Jose C. Queiroga). Réu: SOUZA J(INIOR W..ENHARTA 
I C0N3TRLIaõES LIDA (Adv: Dr. Cícero B. B. Júnior). 
MOCUIÇA: "...Isto posto, JULGO EXTIRPO o processo, 
eem julgewento ,do mérito, nos termos do artigo 267, 
inciso II, do Cedeu' de Proceseo Civil. Custas na forma 
da lei. P.R.I. Macapá-AP., 26 de noveabro de 1992. 
(a) João Guilherme Lages Mendes - Juiz de Direito." 

ePRCC. 	052. Autora: ME:AMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 
LIDA (Adv: br. João Américo Diniz). Re: coosnumm 
CARLENS LTDA. DESPACHO: "Junte-se. Suspendo o feito 
pelo prazo requerido. intimem-se. menepa, 30.11.02. 
Mario eelei'abio Maxurek - Juiz de Direito." 
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e calilografei. Eu 	Sueli 
¡azare a 'to de Mirand , 	acto d 	ecretaria, 
Escriv. a seu cargo, con er e - sabe revo. 

fl ..- .4.4 - 
4 

 
EDUARDO F RE ONTRERAS 

Juiz de Direito 
Titular 

FAZ $46Eal e tecias o que o _resente EDITAa com 
prazo de trinta dias virem, ou dele tiverem 
conhecimente, que neste Juizo correm em seus 
erânites um processe em que e acusado : ADRIANO 
MAGNO D/ OLIVEIRA, brasileira, comerciante, filie, 
de Sebastiana macia Mareano, incurso nas penas ' 
do art. 155 e 298 c/c art. 69 todos do C. P. B. . 
E como tenha o Ofiwial de Justiça deste Juízo 
certificado rão o haver eacentrado nesta 
Comarca, não sendo pessiyel cita-lo pessoalmente, 
cita-o pelo presente a comparecer neste Jeize, 
no edifício do Forum desta comarca, sito a Av. 
Fab n 9  1737, no dea onze de fevereiro do anc de 
hum mil novecentos e noveeta e arca, às 11:C0 he 
ras... . 
a fim de ser interrogado, promever sua defesa e 
5er nolifiead 	dos ulteriores termos do proces 
ao-, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. 
Para eenhecimeneo de, lodos e passado o presente 
EDITAL, cuja 7 1  via fleará afixada no lugar de 

costume. Dado e passado nesta Cidade de Macapá , 
aos trinta dias de novemb Ac mil novecentos e 
noventa e dois . Eu Edenivaldo do 
Nascimenio Oliveira, Técnic. Jieiceari ... 

o datilografei. Eu Sueli 
Nazaré . ' ao de Miranda, Chefe de eecr earia, 
Escriv. seu cargo, coraez s screvo. 

I 

(7.2  

. II o' • 6, 1-: 
EDUARDe F TRE CONTRERAS 

Juiz de Direito 
Titular 

	

FAZ SABER a Lodos o que o presente 	lTAL coe 
prazo de 	trinta dias virem, eu dele eiveree 
conhecimento, que neste Juizo correm em seus 
tramites um processo en que e acusado : REGINALDO 
COSTA DO NASCIMENTO, brasileiro, despachante, fi- 
lhe de Raimundo Nascimento e Edumeia Costa, 	in- 
curso nas penas do arl. 155 da COdigo Pena:. 
E como tenha o Ofciae de justiça deste Ja:zo 
certificado nãc o haver 	encontrado 	nesta 
Comarca, não sendo possível cita-lo pessoalmente, 
cita-o - 	presenee a comparecer neste Juiza, 
no edefcia do Forum desta Comarca, sito a Av. 
Fatnn1 1737, no dia 	onze 	do ices 	de feverel 
ro da ano de hum ral 	noveceneos e noventa -J 
tres, as 11:00 horas. 
a. fim de ser interregade, promover sua defesa e 
ser notificado dos uleereores termos do proces - 
so, a que deverá eompaaecer, sob pena de revelia. 
Para conheeimente de :odes e passado c presente 
EDITAL, cuja 21 via ficará afixaca nu lugar de 
costume. Dado e passado nee a Cidade de -  Macapá , 
aos, trinta dias de novembre N e mil novecentos e 
neventa e dois . Eu Edenival'o t":0 
Nascimento Oliveira, Técnico. Jud ciari ... 

o datilografei. El 	Sue'A. , 
Nazare Brite de Miranda, Che ... de aerr.1=iu, 
Escrevã e .eu cargo, confke i e ubser vo. 

". 
EDUARDO FREI E CO - RAS 2 

Juiz de Direito 
Titular 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS , NA 
FORMA'ABATX0: 

O DOUTOR EDUARDC FREIRE UONTRERAS, MM. JUIZ DE 
DIREITO DA 4 1  VARA CRIMINAI DA COMARCA DE MACAPÁ, 
NA FORMA DA LEI, ETC... 

FAZ SABER a todos o que c presente EDITAL com 
peazo de trinta dias verem, ou dele tiveeen 
conhecimenlo, que neste Juizo correm em seus 
tramites um crocesso'em que e acusado : JOSÉ COR-
TEZ ALVES, brasileiro, casado, garimpeiro, filho 
de Manoel Severinc Alves e de Leonília Cortez Al-
ves, incurso nas penas do arl. 329 e 331 do CPa . 
E como tenha o Cficial de Justiça deste Juizo 
certificado não o haver encontrado nesta e - 
Comarca, não sendo poseayel cita-lo pessoalmente, 
cita-o ,pelo presente a comparecer neste Juizo, 
no edificio dc Forum desta Ceearea, sito a Av. 
Fat n2 1737, nu dia onze do mãs de Fevereiro ' 
ao ano de hum mil novecentos e novenea e tres , 
as 11:C3 horas. 
a fim de ser interrogado, promover sua de'eaa e 
ser notificado aos ulteriores termoe do proces - 
ao, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. 
Para conhecimente de Lodos e passado e presente 
EDITAL. cuja 2! via ficará afixada no lugar ,de 
costume. Pado e passado nesta Cidede de MaCapa , 
aos trinta dias, do ices de novenbr .do ano de mil' 

:nevedeneos e neventa e dois. Eu Edenivaedo 
'do Nascimento Cliveira,Tecrico J di 'r o... 

agi— 
Nazaré Brito- de Yeranúa, Chefe de eeerelaria, 
Escrivã a seu cargo, confere e subscreve 

FAZ SASER a todos.o que o presente EDITAL com 
prazo de trinta dias virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juize correm em seus 
tramites um processo em que e acusado : JAIR COR-
TEZ ALVES, brasileiro, solteiro, filho de Manoel 
Severino 'Alves e de Leonília Cortez Alves, in-
curso nas penas do art. 329 e 331 do C. P. B. , 
E cemp tenha o Cficial de Justiça deste Juizo 
certificado não o haver encontrado nesta 
Comarca, não sendo possível cita-li) pessoalmente, 
cita-o _polo presente a comparecer neste Jaize, 
no e'dificio do Forum desta Coaarca, sito a Av. 
Fat n5 1737, no dia onze de Fevereiro do ano 
de hum mil 	novecento 	e noventa e tres , 
às 11:00 horas... 
a fim de ser interrogado, premover sua defesa e 
ser notificado ,dos ulteriores LermoS do proces - 
ao, a que devera comparecer, sob pena de revelea. 
Para .conticeimente de todos é passado o presente 
EDITAL, cuja 2 1  via ficará afixada no lugar de 
costume. Dado e pessado nesta Cidade de Macaca . 

aos lrinta dias do mes de'nevembro de mil novecen - 
tos e noventa e doi. Eu 	Edenivaldo do Nas- 
cimento Oliveira, Teenieu eu'" 	ria, o datilogra 
fel. , Eu . Sueli 
Nazare Brito de Miranda, Chefe de Secretaria, 
Escrivã a seu cargo, conferi e subscreve 

, 	  

FAZ SABER a todos o que c presente aDITAL cem 
prazo de trinta dias virem, ou dee tiverem 
conhecimento, que nesee Jaizu correm er GCUS 
trâmites um precesso em (¡ile e acusado : FIRMINO ' 
JOSÉ AZEVEDO, arasileiro,'aolteiro, soldador, fi-
lho de Raimundo Lopes Oliveira F. de Maria Lopes C 
liveira, incurso nas penas do-art. 329 e 331 do C. P. B 
E come tenha o Oficial de auseiça deele juízo 
ceeteficado não o haver- encontrado nesta 
Comarca, não sendo pessivel cita-lo pessoalmeale, 
cita-o. , pelo presente á comparecer neste Juize, 
az edificic do Forum desta Comarca, sito à Av. 
Yab n 5  1727, no dia 	onze- do mes de fevereirc, 
do ano de hum mil 	novecentos e noventa e tres, 
as 	 N 11:00 horas... 
a fim de ver enterrogado, promover sua defesa c 
ser notificado doe ulteriores eermoo'do proces - 
eu, a que deverá coaparecer, ,seb pRna de revelia. 
Para conhecemento de ledos e passado o presente 
ED11AL, cuja 2 2  via ficara afixada ne luar de 
eosteme. Dade e passado nesta Cedade de Macapa , 
aos trinta deas de novembro de eil novecentos e 
novente .e dois 	. Eu 	 2denivalde' 
do Nascimento Oliveira, Técnico audie'ario,.. 

c- datilografee. Eu 	auele 
-t4 Nazaré_ Breeo 	de Miranda; - Chefe de 'ee. ciaria, 

Escriva a seu carpe, conferi e sua-sere:o. 

4 

6-eÀ"''.2‘491:2 / i EDUARDO FREIRE dONTRERAS") 
Juiz de Direito 

Titular 

EPTTAL DE CITAÇÃO COM . PRAZO DE 30 	DIAS , NA 
FORMA ABAIXO: 

O DOUTOR EaUARC3 FREIRE CONTRERAS, MM. JUIZ DE 
DIREITO DA 4 1  VARA CRIMINAL DA COMARCA Da MACAPÁ, 
NA FORMA DA LEI, ETC... • ' 

FAZ SABER a tocos o que, o presente EDITA:, com 
preze de 30 Lias virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juizo correm um seus 
trâmites um processo em que e acusado : BENEDITO 
AUGUSTO GAMA RUELA, brasileiro, solteiro, peerei-
re, filho de Maria de Nazaré Ruela Mendes, come 
ieeurse ne art. 155 "caput" do C. P. B. 
a cem° tenha o Cficial de Justiça deste Juize 
certificado não o have r eacontrado nesta 
Corarem, nao sendo posslyed cita-lo pessoalmente, 
cita- o pelo presente a comparecer neste Juízo, 
no edifício do Forum deste Cemarca, eito a Av. 
Fab n 5  1737, no dia onze-  de Fevereiro do ano de 
mil novecentos e noventa eares. 
a fim de ser interrogado, promover sua defesa e 
ser notificado, dos- ulteriores termos dc preceasse 
a, a que devera comparecera sob pena de revelia. 
Para conhecimento de todos, e passado o presente 
EDITAL, cuja 2 0  via ficara afixada no :usar de 
costume. Lado e passado nata Cidade, aos vinte e 
seis de corrente/92 . Eu 	Edeniva d do Naa- 
ciwente Oliveira o daeile ra ei. Eu 	Sueli 
Nazare arilo de Mirai:ia, 	e 'e ,ec etaria, 
Escrivã e eu cargo, con al e bu screve. 

ata4)  -.- Ler .‘"L2-2 
EDUARDO FR' RE'""eNTRERAS 

Juiz de Direito 
Titular 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS , NA 
FORMA ABAIXO: 

e DOUTOR EMAROC FREIRE a0NaPERAS, MM. JUIZ g 
DIRFITC DA 42 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAPP, 
NA FIRMA DA LEI, ETC... 

PAZ SABER a eodus o que . .7.. presente EDITAL coa 
prazo de trinta dias virem, ou dele -tiverem 
cenhecimento, que neste Jaize torrem em seus 
trâmites ue processo em que -e acusado : WILSON ' 
CRISTOVÃO DOS SANTOS, brasileiro, cozinheiro, fi-
lho de Daniel Barroso de Almeida e Ceci:ia Cristo 
vão dou Santos, incurso no arda 168, § 1 1 , III, C.P. : 
E come tenha o Oficial de' Justiça deste Juizo 
eerteficado não o haver encentraeo nesta 
Comarca, nãó sendo possavel cita-lo pesscelmente, 
e-ea-e , pelo presente a compareeer neste Juizo, 
no edifeeio do Fcrum desta Comarca, sito a Av. 
Fab n 5  1737, no dia onze do mes de fevereiro ' 
do ano de hum eil novecentos e noventa e 
_res 	às 	11:00 horas..e 
a firo de ser ireerrogado, promover sua defesa e 
ser notificado ados ulteriores termos do preces - 
ao, a que devera comnaaecer, ,sob pena de revelia. 
Fora conhecimento de todes 'a passado a presente 
EDITAL, cuja 2 0  via ficará afixada no lugar de 
costume. Dado e passado nesta Cidade de: Macaca , 
aos trinta daas de novembro . e mil novecentos e 
noventa e dois 	. Eu 	 Edeaivaido do Nascimento 	Oliveira, Téc.ico udeci ri ... 

...o datilografei. Eu Sueli 
Nazaré Brite de Miranda, Chefe e coletaria, 
Escrivã a seu cargo, confer' sia ,  crevo. 

EDUARDO 	"IRE CONTRERAS ¡- 
Juiz de Direito 

Titular 

FAZ SABER a.todos o que o predente EDITAL cor 
prazo de trinta dias virem, eu dele eiverem 
conhecimento, que neste Jajzo correm em seus 
trâmites um processo em que e acusado : BENEDITO 
COSTA PINHEIRO, brasileiro, pedreiro, filho de Be 
nedito Pinheiro e de Capitulina Luiza _da Costa , 
incurso nas penas do art. 129, §. 61 de Cedigo Penal. 
E como tenha o Oficial de Justiça deste Juizes 
certifiCado não o haver encontrado nesta 
Comarca, não sende poesavel cita-lo pessoalmente, 
ciea-Li .,peio presente a comparecer neste Juizo, 
no edificiu do Forum desta Comarca, sito a Av. 
aab n1 1737, no dia onze do ices de fevereiro 	do 
ano de hum mil novecentos e noventa e 	;fres 

"as 	110C horas.. 
a fim de ser interrogado, promover sua defesa s 
ser notifiead ,dcs ulteriores termos de processo 
a que devera comparecer, sob pena de revel:e, 
Para conhecimento de todos, e passado o presente 
EDITAL, cuja 21 via ficar afixada no lugar de 
costume. Dado e passado nesta Cidade de Macapa , 
aos trinta dias de novembro de mil novecentos e 
noventa e dois . Eu , , - Edenivaldo , 0e 
Nascimento aliveira, 	Tec 'co Judicier 4... 

o datilografei. Eu .a Suei: 
Nazaré': Brito de . Miranda, Chefe d aecretaria, 
Escriv .eseu cargo, coraeri .. subs nevo. 

s; • • " ,_  
EDUARDO F 	Ce s'" RFRAS 

Juiz de Direito 
Titular 

, 

FAZ SABER a lodos o que o p esente EDITAL cem 
prazo de trinta dias virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juizo correm em seus 
trameees um processo em que e acusada : MARIA DE 
LOURDES PANTOJA DOS SANTOS, brasileira, dcmásaidsi 
filha de Benedito. dos Santos e Raimunda ?antoja , 
incursa nas penas do art. 171 do C. P. B. 
E como tenha e Oficial de Justiça deste Juizo 
ceriificado não have-la encontrada nesta 
Comarca, não pende possavel cita-la pessoaimeate, 
cita-apolo presente a comparecer neste Juizo, 
no edifício do Forum desta Comarca, seeo a Av. 
Fab n 5  1737, n$ dia onze do mes ce fevereiro do 
ano de hum. mil  novecentos e noventa e ores 
as 11:0C heras... 
a fim de ser interrogada, promeiver sua defesa e 
ser notificada dos ulteriores termos do proces - 
50, a que deverá corparecer, ,sob pena de revelia. 
mana coneeeimento de tndos, e passado o presente 
=TAL, cuja 21 via ficara afexada np lugar de 
costume. Dado e passado nesta Cidade de Macapá , 
aos trenta dias de novemar Oee mel novecentos e 
noventa e dois 	. Eu 	 Edenivaleo do 
Nascimento Oliveira

' 
 Tecni 	\adudiciario .. 

o datilografei. Eu 	Sueli 
Nazare 	.ito  de Miranda, C'efe de 	ecretaria, 

.... 

Escriv" - 

) 

eu cargo, een eri 	s as revo. 

g 1  oka1/4C49 "*. 
EDUARDO FREI ' CONTRERAS 

1 
 

Juiz de Direito 
Titular 

EDWAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS , NA 
FORMA ABAIXO: 

O DOUTOR EDUARDO FREIRE CONTRERAS, MM. JUIZ DE 
DIREITO EA 41 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAPÁ, 
NA FORMA DA LEI, ETC... 

FAZ SABER a todos u que o presente EDITAL cem 
prazo ee trinta 	dias virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juizo correm em seus 
trâmites um processo em que e acusado : RAIMUNDO 
AMADOR DO VALE, feirante, filho de Paulo Baaista' 
do Vale e Filemena Alves .Amador, incurso nas pe-
nas do art. 2s, íno. VI da Lei 1.521/51... 
E como 'tenha c Oficial de Justiça deste Juízo 
certificado não e haver 	encontrado 	nesta 
Comarca, no sendo possavel cita-lo pesaoalmente, 
cita-o 	pelo presente a comparecer neste Juiza, 
no edifício do acrum desta Comarca, sito a Av. 
Fab n 2  173S, no dia onze de fevereiro do ano clf 
mil novecentos e noventa e -ires as 11:00 aoras... 

a fim de ser interrogado, promover sua defesa e 
ser notificado dos ulteriores termos do proces - 
so, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. 
Para conhecimento de todos, e passado o presente 
EDITAL, cuja 2 1  via ficar afixada no lugar de 
ceseure. Dado e passado nesta Cidade de Macapá , 
aos trinta dias de novembro a e  mil nevecentos e 
noventa e dois 	. Eu 	 adenivalde de 
Nascimento Oliveira, 	2ecnic 

o datilografei. Eu 	 Sueli 
Nazare Brito de Miranda, Chefe de •ec etaria, 
Escrivã 	seu carge, cen,diri 	subscrevo. 

EDUARDO FREIRE CONT3EAS 
Juiz de Direi 

Titular 

FAZ SABER a todos e qué o presente =TAL com 
p-azo de trinta 	dias virem, eu dele tiverem 
conhecimento, que neste juizo correm em seus 
trâmeees um processo em que e acusado : VALDECIR 
MENDES PEREIRA, vulgo "MARANHÃO", Pedreiro, fiiho 
de Maria Augusta Pereira. incurso nas penas do ar 
tigo 268, 	1 1 , ine. III do aodigo Penai-, 
2 como tenha ats. Oficial de Justiça deste Juízu 
certificado nao u haver 	encontrado 	resta 
Comarca, no sendo possível cita-lo pesaealmeate, 
cito-o _pelo presente a comparecer neste Saizo, 
no edificio do Forum desta Comarca, site a Av. 
Fab n2 1737, no dia 	enze,de fevereiro de moi no 
vecenios e novenea e Ires as 11: OC 	noras... 

a fim de ser interrogada, promover sua defesa e 
sor notificado dos elteriores termes dc preces - 
se, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. 
Para conhecimento de 'iodos 'e passado o presente 
EDITAL, cuja 2 1  via ftcará afeitada TIO lugar ide 
coatume, aedo e passado nesta alaleav de Macapa, 

aos trinta dias de nóvembro i de ail novecentos 	e 

noventa e dois 	
. Eu  UA 	

adenivaldo 5J, 
Nascimento Oliveira, Técni, 	uNeciariee .. 

,. c datilografet. Eu kara? Sueli 
Nazare Brito de Miranda, Clef.J1 ee Secretaria, 
Escriv -  a seu cargo, ceiferi e isub revo 

(:) 1  014.a-249 - . 21-  . ---"----) 
EDUARDO FREIRE GONTRERAS 

'Juiz de Direito 
Titular 

 

FAZ'SABER a tedoe o que o resente EDITAI 2.)m 
prazo de trinta dias vir A, OU dele tiverem 
conhecimento, que neste Juízo correm em asee 
trâmizes um processe em que á acusado' : ISMAE! aa 
DRIGUES DE OLIVEIRA, vendedor amaulanaa 



UM-112,412 	 UILAHRJLAMLAAL 	 remi. o 

Bebiatio Fidelisie Maraa Guedes Rodriguce, incurso 
las penas do art. 171, c/c 14, enc. 11 do C. P. B. 
E como tenha ,» re=icial de Justiça deste Juíza 
certificado nao o haver 	encontrado 	nesta 
Comarca, não sendc possível cea-lo pessoalmente, 
ciea-c , pelo presente à comparecer nese-e jaizo, 
no edifacio do Fcrum desta Comarca, sito ee Av.' 
ala ne 1737, no dia 	onze de 	nes 	de 	feve- 

rearo do ano de hum mil novecenets e no- 
venta e tres às 	11:00 	horas... 
a fim de ser interrogado, cromover sua defesa e 
ser notificado ,doe ulteriores termos do proces - 
so, a que devera comparecer, ,aeb pena de revelia. 
Para conhecimento de todos e passado e eresunit 
ED:TAL, cuja 2 4  via ficar :  afixada no lugar • de 
costume. Dado e passado nes 	Cidade de acapa , 
aos erinta de nevembro do 	de m'l novecentos e 
noventa e deis. 	. Eu 	• 	Edenivaldo do 
Nascimenao Oliveira 	Tecne o J'aciário, . 

o atilegrafeie ,  Eu 	_Sueli , 
Nazare e  Brito du Miranda, Chefe de Oec etaria, 
Escriv 	seu cargo, co-fe a ,su serem) 

- '-.e. 1 

EDUARDO FREIRE CONTRERA—r-7 
iJuiz de Direito 

, • • 	Ulular 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO .  DE 30 DIAS , RA 
FORMA ABAIXO: 

O DOU:UR EDUARDO FREIRE CONTRERAS, MM. ',JUIZ DE 
DIRE:TO CA 4e VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 'MACAPÁ, 
NA- FCRMA DA LEI, ETC... 

FAZ SABER a todos o que c presente EDITAL cem 
prazo de arinea dias virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juiz:: correm em seus 
trâmites um processo em que e acusado : ROBERTO 
JOAQUIM DA SILVA TRINDADE, aseistente'adminisera-
tivo, filhe. de Joaquim Peres e Mis Nazara Trindade 
incursc nas mmum do art. 217 caput do C. P. B. 
E como tenha o. Oficial de Justiça deste Juíza 
certificado nào o haver 	encontrado 	nesta 
Comarca, nao sendo poss .ível cita-10 pessoalmente, 
cita-o , pelo' presente à 'comparecer neste jaizo, 
no edi.ficio do Forum desta Comarca, sita a Av. 
Fab ng e737, no Cia onze de • fevereiro do ann 
de mil novecentos e noventa e tres, às 11:00 ho-
ras... 
a fim de ser interrogado, promover sua defesa e 
ser notificado ,dos ulteriores teemes do proces - 
so, a gite devera comparecer, ,sob pena de revelia. 
Para connec•mente de todos e passado o presenee 
EDITAI, CUi2. 2a via ficara afixada no lugar de 
costume. Dado e passado nesta Cidade Macapa, 
ao primeiro dia do mes de 	aenecro de mil novecen 
tos e noventa e dois. Eu 	 Edeniva1do (17) 

''''\ 

Nascimento Oliveira, Tecnica Ju'iciárie .. 
e dateograf.ea. aaieema. Sueli 

Nazaré 12mi:o de Mirarmja,‘Chere/de Secretaria, 
Escriva --u cargo, cof iesiscrevo. 

le .S 
EDUARDO FEIRE CONTRERAS 

Juiz de Direito 
• Titular 

• FAZ SABER a todos o que o . ésente EDITAL CO2 
prazo de erinea dias vJ%m, ou dele eimerem 
conhecinentca  que neste Jua_zo' correm em seus 
erleites um processe em que e acusado.: FRANCISCO 
SILVA VILHENA, vulgo "FRANC", eletricista, filho 
de Mathia's Vilhena e Geraida Ramos da Silva, in-
curso nas penas de art. 129 do C. P. B. 
E como eenha o Oficial de juseiça deste Jaízo 
certificado nãc o haver 	encontrado 	nesta 
Comarca, não sendo posaivel cita-10 pessoalmeate, 
cita-c , pelo presente à =parecer neste Juizo, 
no edificio de Forem desta. Comasee, sito a Av. 
Fab na 1737, no Ciai onze de fevereiro de mil no-
vecentos c noventa.e tresmàs 11:C3 horas... . 

a fim de ser .  interrogado, promover sua defesa e 
ser notificado ,dos ulteriores termas da procee - 
so, a que devera comparecer, sob pena de revelia. 
Para conhccemento de todos e passado a presente 
=TAL, cuja 2e via ficara afixada no lugar 	de 
- ostume. Dado e passado nesta Cedadu de Macapá , 
ao primeiro dia de dezembr mio ano de mil nOvecen 
tos e noventa e dois. Eu 	/ 	Edenivaldo cE 
Nascimento Oliveira, Tucnieo Judiciario, .. 

o datilograf i, Eu ---1 Sucie: 
Nazará e  Breeo de Miranda, Clie -'e de .ecr taria. 
Escriva a seu cargo, conferi e subscrevo. 

, 

DO 
l'aj  

EDUAR FREIRE CONTRERAS . 
Juiz de Direito 

	

Titular 	 . 

EDITAL DE CITAÇÃO COM -PRAZO DE 30 DIAS , NA 
FORMA ABAIXO: 

O DOUTOR EDUARDO FREIRE CON:RERAS, MM. JUIZ DE 
DTRWTO DA 4e VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAPÁ, 
NA FORMA DA LEI, ETC... 

FAZ SABER a todos o que o presente EDITAL eom 
prazo de trinta dias virem, ou dele .  tiverem 
conhecimento, que neste Jiaízo correm em ernis 
tramites um processo em que e acusaCa :MARIA PAU-
LA-DOS SANTOS MARTINS, domestica, filha de Helena 
Fagundes dos Santos, incursa nas penas do artigo 
129 do Código Pena: Brasileieo... 
E como tenha o Cficial de Justiça 'deste Juízo 
ecrtUicadu não have-la encontrada nesta 
Comarca, nacasende poasive, cita-la hessoalmeate, 
cita-a . pelo presente à comparecer neste Juizoa 
no Cdifícic do Ferum desta Cemarca, sito à Av. 
Fab ne 1737, no dSa onze de fevereiro .de m1.1). no-
vecentos e noventa e tres, às 11:00 horas... 

. 
a' finde ser interrogada, promover sua defesa e 
ser notificada dcp ulteriores . termoa do .aroces  - 
so, a que deverá comparecUr e ,sob pena de revelia. 
Para tonMeCimente rde acedes e passado o presente 
EDITAL,. cuja 2r via ficará afixada no lugar de 
ccateme. Dado e passado nesta Cidade de Macapá, 

ao primeiro dia cloanes do d embro de mil ncvecen 
tos e noventa e deis. Eu EdenivaldU 
do Nascimento Oliveira, Tteljái4co JUd' 'iário.. 

o datilografei. Eu • Sueli 
Naaará Rraeo de Miranda, Chefe de Se retaeia, 
Escrivã a seu cargo, conferi , subs . reve 

	

e 	. 

GPI(' 	- ( 

EDUARDO F RE'kmq RERAS 
Juiz de Direito 

Titular 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS , NA 
FORMA ABAIXO: 

O DOUTOR EDUARDO FREIRE CONTRERAS, MM. JUIZ DE 
J1REITO J. 4e VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAPÁ, 
NA FORMA PA LEI, ETC... 

FAZ SABER a ;odes o que o presente EDITAL com 
prazo de trinta dias virem, ou dele t'verem 
ccahecimened, que neste Juizo correm em seus 
tramites um processo em aue á acusadc.: FRANCISCO 
CAETANO DAS CHAGAS FILHO, brasileiro, desquitado, 
filho de Francisco das Chagas e :saura Coelho da 
Silva, incurso neslpenas do art. 171, VI do C. P. , 
E como tenha,» Oficial de justiça deste Juizo 
certificado nisto o haver encentredo nesta 
Comarca, não sendo possivel eita-lo pessoalmente, 
cita-o pelo presente à.comparecer neste Juíza, 
no edifícic do Forum dessa Comarca, sito à Av. 
rab ne 1727, no dia onze do mes de -fevereiro' 
do ano de hum , mil novecentos e noventa e 
ft,eB, às 11:00 toras... 
a fita de Ser interrogado, promover sua defesa e 
ser notificado dos n.teriOres termos do preces - 
so, a cue deverá comparecer, ,sob pena de revelia. 
Para conhecimento de todos e passada u presente 
ED:TAL, cuja 2e Via ficará afixada no _ugar de 
coetwee. Dado e : passado nesta Cidade de Macapá , 
aos trinea dias de iiovembze „de mil novecentos e 
noventa e dois . Eu Edenevaleo do 
Nascimento Oliveira, :'áona 	J iciar'o.... 

	

...o datilografei. E 	 -Á' Sueli 
Nazare e 	•I ' o de Miranda, 	hefe 'e Secretaria, 
Escrivlir eu cargo, ca e 	e ,  str-,crevo. 

	

éja' ia oill a. 	. 	,..e.t.,  
.0. , 	 EDUARDO F .IRE CONTRERAS7 

Juiz de Direito 
• Titular 	- 

e6  

FAZ SABER a tcdoa o que o p sente.EDITAL com 
pvazu do trinta dias virem ou dele tiverem 
eoanecimentoe que neste ju,í o cerrem ,  em acue 
tramitea um peoneasa em que é .rusado : ERALDO NU 
NES MOURA, brasileire, aareen, filhe de RainundaT 
Conceiçãc Ferreira é Elenita Nunes Moura, incurso 
nas penas do art. 129, § 2, II: e :V dc C. P., 
E como tenna o Oficial de Juseiça deste Juizo 
cert*alcado não o haver encontrado nesta 
Comarca, não sendo pOssí,vel citá-lo pessoalmente, 
Cita-o  pelo presente a comparecer neste Juizo, 
ne edificio do Forua desta Comarca, siso a Av. 
1-J,b n 2  1737, no eia onze de nes de :everei- 
rc do ano 	de 	hum mil 	noveeentcs e noven- 
ta e teses às 	13:OD horas..: 
a fim de ser interrogado, prcmover sua defesa e 
ser noeificade dos ulteriores termos do proces - 
tee, a quealevora comeareeee, am.a) pena de revelia. 

.Para conhecimento de todes á passado c eresenLe 
ED1TAL, cuja 2 2  via ficará afixada no lugar de 
costume. Dado e passado nesea Cidade de Macepa, 
aos trinta dias do mes de o'vealerc de mil novecen 
tos e noventa e do d. Eu 'jJL.. Edeeivaldo clU , 

"í 

Naecimeneo Oliveira, Tecnico Je iceari , .e 

	

o daeilegrafei. Eu 	1.--- -V Sueli 

rt 
Naeará 	' o de Merenda Ch- • de - eoristaria, 
Escrav" a seu cargo, confma 	sui,sc.eve. 

A 	' 
lite if 

 

5) - ,  
ED ARDO FRE 	0 4B' *ERAS 

Juiz de Direito 
Titular 

FAZ eABSR a Iodas o que o 

/ 

p sente EDITAL com 

32 
, prazo de trinta 	dias vire , eu dele tiverem 

conhecimento, qee neste Jueao correm em seus 
',..ramites Um processo em que e'acusado : ANTONIO, 
MOREIRA DOS SANTOS, vulgo "TOTA", aoterista, fi-
lho de Joaquim dos Santos e Maria Moreira, incur-
so nas penas do art. 229 e 304 do O. P. D. 
E como tenha o Oficial de Justiea deste Juízo 
certe:icado nãc o haver . eficontrado 	nceea 
Comarca, nac sendo possi,yel .cita-le pessoarnearte, 
cita-o • 	presenea a comparecer neste Juizo, 
nu edifcio do Forem desta Comarca, sito a Av. 
Eab n 2  1737e  no dia -  onze do mes de feveseiro do 
ano de hua mil nevecento e noventa e tres, as 	' 
11:00 horas... 
a fim de ser interrogado, proMover sua defesa e 
ser notificad 	dos .ulteriores termos do proces 
GO, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. 
Para conhecimento de- todos, é passado o presente , 
ED:TAL, cuja_ 2e via ficara affxada no _Algar de 
costume. Dado e passado nesta Cidade de Macapá , 
aos trinea dias de noVembre emtil noveceneore 	e. 
noventa e dois 	. Eu 	Sees,  Edenivaldo do 
Nascimento Oliveira, Tecnic 	uda:iari .. a  

o datilografei. Eu . a ' Maçai 
Nazaré Rri ode Miranda, hess- de ecretaria, 
Escrava . ti cargo, confer e'aubse evo. 

1/: • CO . RI- ,..... / 
kf 1-'4--  

- ',HARDO FREI CO' HERAS 
Juiz de Direito 

Titular 

51  VARA CRIMINAL 
EDITAL DE CITA*, MN O PRAZO DE 15 DIAS, NA PM% 
ABADZO: 

A DOUD3RA.SUELI PEREIRAPINI, MM. Juíza de Direito da 51  
Vara Criminal da Comarca de Macaha, na forma da Lei abaixo, 
etc... • 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL com o prazo 
de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trânites um processe? em que e acusado 
íDIO DOS 'SANTOS PINHEIRO, vulgo "VARIOU", brasileiro, 
solteiro, comerciário, filho de .  Francisco de Souza Pinheiro 
e Raànunda dos Santos Pinheiro, como incurso nas penas do.  

art. /55, §4 2 , II e IV, do CP. E cemo tenha o Oficial de 
Justiça deste Juizo, Certificado nao o haver encontrado 
nesta Comerca, não sendo possível cita-lo pessoalmente, 
cita-o pelo presente a comparecer neste Julio, no Edifício 
do Forum desta Comarca, sita a* Av. FAB, 1737 a  no dia 
!17.12.92,. as 13:00 horas, a - fim de, 'ser interrogado, 
pranover sua defesa e ser potificedo dos ulteriores tenros 
do processo a que devera ccmearecer, sob pena de revelia. 
Para conhecimento de todos e passado o presente EDITAL, 
cuja 2 11  via ficará afixada no lugar de e costune. Dado e 
passado nesta cidade, ao primeiro dia dode dezembro de 
mil noveceMos e novent,). e dois. Eu, • Jose olares 
Ghemmactii, TecOico Judiciario o datilografei e Eu ' - grmoç 
ria Darlene Coelho Barbosa, Chefe de Secretatdasubscrevo. 

FAZ SAISl.  a todos os que o presente EDITAL com o prazo 
de, IS dias virem, ou deleconhecinento tiverem, que neste 
Juizo corre em seus tramites um .proceeao em que soo 
acusados .CLWENTIND FIGUEIRECO DA CCWEIÇAO,brasileiro, 
solteiro, desempregado, filho de Francisco Egenio da Con-
ceiçao e Maria Joaquana Figueiredo, JOSE MARTINS DE: ÇAMÊIJO, 
brasileiro, casado, conerciante,filho de Serafim de Camelo 
de Paulo e Joana Martins Camelo, WILSON PINEM DC6 
SANTOS, brasileiro, casado, comeciante, filho de Francisca 
Pinheiro dos Santos, JOSE NELSON DE MOURA, brasileiro, 
casado comerciante, filho de Geraldo Lopes de Moura e 
Cristina Felix de Moura, LUIZ LOPES DE'YDURA, brasileiro, 
solteiro, cpmerciante, filho de Geraldo Lopes de Moura e 
Cristina Felix de Moura e MAMEM° XAVIER DA SILVA, 
brasileiro, casado, conerciante, filho do Francisco Xavier 
da Silva e Maria do Carmo da Silva, como incursos nas penas 
do art. 155, §4 2-..  II, do CPB, o 1 2  acusado e art. 180M§1 2 , 
do CP, os demais acusados . E como tenha o Oficial de 
Justiça deste Juizo, certificado não oe haver encontrado 
nesta Comarca, não sendo possivel cita-los pessoalmente, 
cita-os pelo presente a cogoarece.7 neste Juizo, no Edificio . 
do Eorum desta Comarca, sito a Av. FAB, 1737, no dia 
17.12.92, às 12:56 horas, a fim de serem interrogados, 
promoverei suas defesas e seram enotificados dos ulteriores 
termos do procespo a que devei- comparecer, sob pena de 
revelia. Para conhecimento, de .ala e passado o presente 
EDITAL, C 	 ar 'cuja 2e via fica etre 

tel-.  

no lugar de costuae. 
Dado e passado nesta 'cidade, 	p \ imciro dia do me de 
dezsalbro de 'hem mil novecentos e no -n• e dois. Eu, 	- 
Jose Colares Chaaracti, Te ico JOdi. ar  ce'o datilog fel t 
e Eu -J-41aria Darlene coe. Baste ! C e de Secretaria 

elf.e- subscrevo. 	 a  

de 

52  VARA amam 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA R)RMA 
ABAIXO: 

A.DOUTORA SUELI PEREIRA PINI, MR. Juíza de Direito da 5 1  
Vara Criminal da Comarca de Macapa, na forma da Lei abaixo, 
etc... 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL com o prazo 
de, 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, gue neste 
Juiao cerze em seus tramites um processo em que e acusado 
-ANTONIO TEIXEIRA MOURA, brasileiro, solteiro, eletricista, 
filho de Jose Teixeira •Moura e Maria AlnirNcura, como 
incurso nas penas do art. 155,,"Caput" do CP . E ccmo tenha 
o Oficial de Justiça deste Juizo, certificado não o haver 
encontrado nesta Comerá., 115D sendo possível cita-lo pes-
soalmente, cita-o peio presente a comparecer neste Juizo, 
no Edifíoio do Forum desta Comarca, sito a Av. FAB, 1737, 
no dia 17.12.92, as 12:18 horas, a fim de ser interrogado, 
promover sua defesa e ser notificado dos .ulteriores termos 
do processo a CMC .devera camparecer, sob pena de revelia. 
Para conhecimento Cie todos e passado o presente EDITAL, 
cuja 22  via ficara afixada no lugar de„.costume. Dado e 
passado nessa cidade, ao primeiro dia do 	de dezedoro de 
adi novecentps e noventa e. dois. Eu,)  Jose Calares 

' Grammmchl, Tecniço Judiciario, o datilogrn ei e Ra4,ealvam, 
Maria Darlene Coelho Barbesa, Chefe de Secretaria subscre-
vo. 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL com o prezo 
de 15 dias virem, ou dele conhecimento tiverem, gee neste 
Juízo torre am seus tramites um processo em que e acusado 
Ja) BATISTA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, braçal, 
filho de Antonio dos Santos Rocha e AmEnda dos santos 
Rocha, coma incurso nas penas do art. 129, do CP . E cano 
tenha o Oficial de Justiça deste Juízo, certificado no o 
haver encontrado nesta Casares., não sendo possível cita-lo 
pessoalmente, ,cita-o pelo presente a compareçer neste 
Juizo, no Edificio do Fórum desta Comarca, sito a Av.' FAB, 
1737, no dia 17.12.92, às 12:50 horas, a tini de ser 
interrogado, promover• sua defesa e ser notificado dos, 
ulteriores termos do processo a que devera ccmearecer, sob 
pena de revelia. Para conhecimento,de todos e passado o. 
presenpe EDITAL, cuja, .1 ficara afixada no lugar de 
costume. Dado e passado rásta .  Cidade, ao primeiro •dia do 
mies da dezembrode hum mi A novècens e noventa e dois. 
Eu, Jose Colares Càalachi, Tecnico Judiciarica o 
datilografei e EmmiNaria \Darle,cce1hc Barbosa, Chefe 
de Secretaria subscrevo. 

~ENEMA PINI 
•Juiza de Direito 

51  VARA CM:MAL 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O men DE 15 DIAS, NA ~A 

A DOUTORA SUELI PRIMIERA PINI, r5M. Juíza de Direito da 5' 
Vara Criminal da Comarca de Macepa, na forre da Lei, abaixo, 
etc... 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL com o prazo 
de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, gue neste 
Juízo corre em seus tramites Lm processo an que e acusado 
'UNTURA BRAZ DK camaçÃo', brasileiro, solteiro, sem pro-
fissÃ, filho de Manoel Gregorio da Conceiçae e Maria 
Carlota da Canceicao, como incurso nas penas do are. 129, 
§22 , V, c/c art., 	do CPB . E como tenha o Oficial. de 
Justiça deste Juzo, 	certificado ao o haver encontrado 

• 

tolip 
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nesta Canarca, nao senoo possível citá-lo pessoalmente, 
cita-o pelo presente a ccamarecer neste Juízo, no Edifício 
do Forte gesta Corarra, sito a Av. FAB, 1737, no dia 
17.12.92, as 12:52 horas, a fim de ser interrogado, 
prcaever sua defesa e sgr notificado dos ulteriores termos 
do prócesso a que devera careerecer, sob pena de revelia. 
Para conhecimento pe todos e passado o presente EDITAL, 
cuja 2' via ficara afixada no lugar de costure. Dado e 
passado nesta cidade, ao praneiro Lila do me, de dezembro de 
mil novecentos e noventa e dois. Eu, (OP Jose Colares 
Ckiarmachi, Tacnigo Judiciário, o datiloe -rei e Eu re*-eemae,  
Maria Darlene Coelho Barbosa, Chefe de Secretaria subscre-
vo. 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL com o prazo 
de 15 dias virem, ou dele conhecimento tiverem, gue neste 
Juízo corre em seus trâmites um processo em que e acusado 
JRAIMUND3 DE JESUS DOS REIS, vulgo "DAMUND0a, brasileiro, 
solteiro, braçal, filho de Paulo Gomes dos Reis e Georgete 
Costa de Jesus, ccmo incurso nas penas do art. 155, do CP . 
E c" tenha o Oficial de Justiça deste Juizo, certifiçado 
não,o haver enccntrado nesta Comarca, nao sendo possivel 
cita-lo ,pessoalmente, cita-o pelo presente a carrparecer 
neste Juizo, no Edificio do Forum desta Cemarca, sito a Av. 
FAB, 1737, no dia 17.12.92, as 12:54 horas, a fim de ser 
interrogado, prcuever sua defesa e ser notificado dos' 

f5nv 
ulteriores termos do processo que devera comparecer, sob 
pena de revelia. Para conhec' ha de todos e passado o 
presente EDITAL, cuja 2a via f aná enxada no  lugar de 
ceshene. Dado e passado nesta celade, ao primeiro dia do 
nas .- dezeebro de hum mil novecentos e noventae dois. 
Eu, 4gb Jose Colares Ghannmchi, arecnico Judiciario, o 

de 

EREIRAPINI 
de Direito 

Sa VARA CRININAL 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORMA 
ABAIXO: 

A DOUTORA %NU PEREIRAPINI, aM. Juiza de Direito da 5 1  
Vara Criminal da Comarca de Macepa, na forma da Lei abaixo, 
etc... 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL com o prazo 
de 15 dias viras, ou dele tiveremconhecimento, que neste 
Juízo corre em seus tranites um processo em que sao 
acusados ELIUDE PINHEIRO SILVA, brasileiro, casado, despa-
chante, fiaho de Carlos Limeira Silva e Benedita Pinheiro 
Silva, JUaa TORRES DE ARAÚJO, brasileiro, solteiro, agri-
cultor, filho de Pedro Favacho de Araujo e Florença Torres 
de Araujo, RENALDO MAULFAIA MARTINS, brasileiro, solteiro, 
mecânico, filho de Remiro de Souza Martins e Benvinda Maria 
Malafala e JOÃO DE ALKE1DABELÉM FILHO, beasileiro, soltei-
x', braçal, filho de João de Almeida Belem e Maria Almeida 
Rego, como incursos nas penas do art. 155, "Caput", o 1 1  
denunciado e art. 180, "Caput", todos do CPB, os demais 
denunciados . E como tenha o Oficial de Justiça deste 
Juizo, certificado nas ep haver encontrado nesta Ccmarca, 
não sendo possivel cita-los pçs,soaLmente, cita-os pelo 
presente a ccmparecer neste Juizo, no Edifício do Fonen 

- desta Comarca, sito a Av. FAB, 1737, no dia 17.12.92, as 
12:40 horas, a fim de serem interrogados, promoverem suas 
defesas e serem notificados dos ulteriores termos do 
processo a que devera° comperecer, sob pena de revelia. 
Para conhecimento de todos e passado o presente =TAL, 
cuja 2 1  via ficará afixada no lugar de e costume. Dado e 
passado nesta cidade, ao primeiro dia do me de degebro de 
mil novecentos e noventa e dois. EU, ,. . Jose .C4ares 
(kiamnachi, Tecnico Judiciario, o datilografei e Eu eele- ; 
Maria Darlene Coelho Barbosa, Chefe de Secretaria subscre-
vo. 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL com o prazo 
de 15 dias virem, ou dele conhecimento tiverem, gue neste 
Juizo corre em seus tramites um processo em que e acusado 
A1C-MR CONCEIÇÃO DE JESUS, brasileiro, solteiro, filho de 
Alcides Lobato de Jesus e Jacira da Silva Conceição, cano 
incurso nas penas do art. 155, ala e §41 , do CP. E ccmo 
tenha o Oficial de Justiça deste Juizo, Oertiaicado No o 
haver encontrado nesta Comarca, nas sendo possivel cita-lo 
pessoalmente, pita-o pelo presente a carpareçer neste 
Juizo, no Edificio do Forsn desta Comarca, sito a Av. FAB, 
1737, no dia 17.12.92, as 12:42 horas, a fim de ser 
interrogado, prcmover sua defesa e sere notificado dos 
ulteriores termos do processo - que deverá camarecer, sob 
pena de revelia. Para conhec - ,to,de todos e passado o 
presente EDITAL, cuja 2 1  via fi. - -afixada no lugar de 
costure. Dado e passado nesta cie-.e, ao primeiro dia do 
mes tfrdezembro de hum mil e tOs e noventa f dois. 
Eu, 	Jose ColliTICki 	, T- .ico Judiciario o 
datilografei e E 	•Maria D rle . c•-lho Barbosa, Chefe 
de Secretaria subscrevo. 	\ 

de Direito  

511  VARA CRIMINAL 

EDITAL DE CIT140, COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORMA 
ABAIXO: 

A DOUDIRASIBLI PERE:MIEM, aM. Juíza de Direito da 5 1  
Vara Criminal da Canana de Mseapa, na forma da Lei abaixo, 
etc... 

FAZ SABER a todos os que o presehte EDITAL cair o prezo 
de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, gale neste 
Juízo corre em seus tramites um processo em que e acusado 
EMANES PENA DA SILVA, brasileiro, solteiro, sem paofissão 
definida, filho de Erondina Pena da Silva, caro incurso nas 
penas do art. 129, "Caput", do P. Escoo tenha o Oficial 
de ateatiça deste Juízo, certifiçado ?leoa) haver encontrado 
nesta Canarca, não sendo pcesivel cita-lo pessoalmente, 
cita-o pelo presente a ccemerecee neste Juizo, no Edificio 
do Forum desta Comarca, sito a Av. FAB, 1737, no dia 
17.12.92, as 12:25 horas, a fim de ser interrogado, 
promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos 
do processo a que devera ccmparecer, sob pena de revelia. 
Para conhecimento ,de todos e passado o presente EDITAL, 
cuja 2 1  via ficara afixada no lugar de ecosture. Dado e 

4f 

passado nesta cidade, ao primeiro dia do me de dezembro de 
mil novecentos e noventa ,e dois. Eu, ( ' e Jose Cor:.  
Gharrma chi, Tecnico e Judiciario, o datilog_ ei e Eu 

Maria Darlene Coelho Barbosa, Chefe de Secretaria subs-
crevo. 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL ccm o prazo 
de 15 dias virem, ou dele conhecimento tiverem, eue neste 
Juizo corre em seus trâmites um processo em que e acusado 
ALBERTO CARLOS BARBOSA DA SILVA, vulgo 91DlYa brasileiro, 
solteiro, motorista, filho de João Pacheco da Silva e 
Regina Barbosa da Silva, como incurso nas penas do art. 
129, "Caput", c/c o 61, II, letra "Ca, todos do CPB. E como 
tenha o Oficial de Justiça deste Juizo, certificado neo o 
haver encontrado nesta Ccmarca, nao sendo pcasivel cata-lo 
peesoalmente, cita-o pelo presente a comparecer neste 
Juizo, no Edificio do Forum desta Canarca, sito a Av. FAB, 
1737, no dia 17.12.92, as 12:30 horas, a fim de ser 
interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos 
ulteriores termos do processo a que deverá =parecer, sob 
pena de revelia. Para conheciaeato de todos e passado o 
presente EDITAL, cuja 2 1  via ifiaerá afixada no lugar de 

anã 

cestune. Dado e passado nes cidade, ao primeiro dia do 
mescle .  dezembro de hum mil 	ecehtos e noventa e dois. 
Eu, (...çk-) Jose Cal s Gh 	i, 	ecnico Judiciário o 
datilografei e 	araa Darlen 	lho Barbosa, Chefe 
de Secretaria subscrevo, 	l 

- 
C----- 	r' 

de Direito 

51  VARA CRIMINAL 

EDITAL DE CITA*, OZM O PRAZO DE 15 DIAS, NA RDRMA 
ABADO: 

A DOUDURA SUELI PEREIRA PIM, laa. Juíza de Direito da 51 
Vara Criminal da Comarca de Macapa, na forma da Lei abaixo, 
etc... 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL cum o prazo 
de,15 dias virem, ou deletivenen conhecimento, que neste 
Juizo corre em seus tranites um processo em que são 
acusados DARCY DE JESUS OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
domestica, filha de Ogílio Pessoa de Oliveira e Maria 
Djanira de Jesus e ANDRE FERREIRA TAVARES ETUD, brasilei-
ro, solteiro, filho de Andre Ferreira Tavares e Maria das 
Graças Lobato Maciel, como incursos nas penas do art. 129, 
"Caput" do CPB . E como tenha o Oficial de Justiça deste 
Juizo, certificado não os haver encontrado nesta Comarca, 
não sendo possivel cita-los pessoalmente, cita-os pelo 
presente a comparecer neste Juizo, no Edifício do Forum 
desta Comarca, sito a Av. FAB, 1737, no dia 17.12.92, as 
12:32 horas, a fim de serem interrogados, promoverem suas 
defesas e serem notificados dos ulteriores temes do 
processo a que deverão canperecer, sob pena de revelia. 
Para conhecimento ele todos e passado o presente EDITAL, 
cuja 21  via ficara afixada no lugar de e costume. Dado e 
passado nesta cidade, ao primeiro dia do rcle deeembro de 
mil novecentos e noventa e dois. Eu, MQO.Jose gelares 
Ghammachi, Tecniqo Judiciara:, o datilograYE e mfaa4e,easm  
Maria Darlene Coelho Barbosa, Chefe de Secretaria subscre-
vo. 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL com o prazo 
de 15 dias virem, ou dele conhecimento tiverem, gue neste 
Juízo corre em seus tramites um processo em que e acusada GILA LIRA DA SILVA, brasileira, solteira, comerciaria, 
filha de Raimundo Renato da Silva e.Constaneina Lira Silva, 
caro incursa nas penas do art. 155, §4 1 , II, c/c 71, todos 
do CPB. E copo tenha o Oficial de Justiça deste Juizo, 
certificado nas a haver encontrado nesta Comarca, não sendo 
possivel cita-la pessceanente, cita-a pelo presente a 
comparecer neste Juizo, no Edificio do Foeum desta Comarca, 
sito a Av. FAB, 1737, no dia 17.12.92, as 12:34 horas, a 
fim de ser interrogada, promover pua defesa e ser notifica-
da dos ulteriores termos do processo a que deverá corripare-;  
der, sob pena de revelia. Para conhecimentoe de todos e 
paásado o presente EDITAL, cujfeep via ficara afixada no , 

lugar de costume. Dado e passaao aesta cidade, ao primeiro 
dia do mes_ e dezembro de hurnimia noveeen tos e noventa e 
del. a.  EU, a 	Jose Co ares 	i, Tecnico Judiciárie, 

- II o datil 	ei e Eu .LMari D 	coelho Barbosa, 
Chefe de Secretaria subscrevo, e 	. 

4 	• 	
' 

de Direito 

5' VARA CRIMINAL 

EDITAL DE crraçÃo, ca4 O PRAZO DE 15 ' ,IAS, NA Fr.W. 
ABAM: 

A DOUTORA SUELI PEREIRA PINI, MM. Juíza de Direito da 5 4  
Vara Criminal da Comarca de Macera, na forma da Lei abaixo, 
etc... 

FAZ SABER a todos os que o presente EDrhaLcvm è prazo 
de 15 dias virem, ou gele tiverem canhecimentc, gire neste 
Juízo corre em seus tramites um processo em que e acusado 
MILMON KLE8ER !MANDA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, 
professor, filho de Manoel Raimundo dos Santos e Maria de 
Lourdes Miranda dos Santos, anelo incurso nas penas do art. 
129, §6 1 , do CPB e art. 32, 34 e 62 da CCP . E como tenha o 
Oficial de Justiça deste Juízo, certificado nua o haver 
encontrado nesta Ccmarca, nao sendo possivel cita-lo Res-
soalmenae, cita-o pelo presente a ccmpereper neste Juizo, 
no Edificio do Forum desta Comarca, sito a Av. FAB, 1737, 
no dia 17.12.92, as 12:44 horas, a fim de ser interrogado, 
promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos 
do processo a que devera =perecer, sob pena de revelia. 
Para conhecimento de todos e passado o presente EDITAL, 
cuja 21 via ficara afixada no lugar de costume. Dado e 
passado nesta cidade, ao primeiro dia do n -  de dezembro de 
mil novecentos e noventa e dois. Eu, Jose Colares 
Ceiammachi, Técnico Judiciário, o datilogra ei e Easdamdem 
Maria Darlene Coelho Barbosa, Chefe de Secretaria subscre-
vo. . 

FAZ SABER a todos 03 que o presente EDITAL com o prazo 
de 15 dias virem, ou dele conhecimento tiverem, gue neste 
Juizo corre em seus tramites um proceeso em que e acusado 
FRAPCISCO FERREIRA MATOS, vulgo MEARA" brasileiro, sol-
teiro, garimpeiro, filho de Manoel Etetrinos Matos e Maria 
do Socorro Ferreira Matos, como incurso nas penas do art. 
155, "Caput" do CPB . E cano tenha o Oficial de Justiça 
deste Juizo, certificadp não o, haver encontrado nesta 
Comarca, nas sendo possivel cita-lo eessoalrente e  cita-o 
pelo presente a comearecer neste Juízo, no Edificic do 
Forum desta Comarca, sito a Av. FAB, 1737, no dia 17.12.92, 
às 12:46 horas, a fim de ser interrogado, promover sua 
defesa e ser notificado dos ulteriores termos do processo e 
que devera comparecer, sob pena de revelia. Para conheci-
mento, de todos e passado presente EDITAL, cuja 1  via 
ficara afixada no lugar dostame. Dado e pareeedn nesta 
cidade, ao primeiro dia d . s Are dezembro de hum mil 
novecentos e noventa,e dois. Jose Coluzjamemae 

a  

chi, Tecnico Judiciario, o St 1or e ei e Eu 	aMaria 

(\ 

Earlene coelho Barbosa, Chefe de nm aria subscrevo. 
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Juiza de Direito 

51  VARA CRWINAL 

EDITAL DE CITAÇÃO, CCM O PRAZO DE 15 DIAS, NA FUMA 
ABAIXO: 

A DOUTORA SUELI PEREIRA PINI, MM. Juíza de Direito da 5 1  
Vara Criminal da Comarca de Macapa, na forme da. Lei abaixo, 
etc... 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL cem o prezo 
de 15 dias virem, ou gele tiverem conhecimento, gue neste 
Juizo corre em seus tramites um processo em que e acusado 
IVANUX0 MARINHO DE PINHO, brasileiro, solteiro, garimpei-
ro, filho de Antônio Soares Pinho e Maria Pinho da Silva, 
como incurso nas penas do art. 129, "Caput" do CPB . E como 
terra o Oficial de Justiça deste Juizo, certificado nao o 
haver encontrado nesta Comarca, não sendo possivel cita-lo 
pessoalmente, ,cita-o pelo presente a conparetmr neste 
Juizo, no Edificio do Forem desta Comarca, sito a Av. FAB, 
1737, no dia 17.12.92, as 12:3b horas, a fim de ser 
interrogado, promover sua defesa e ser, notificado dor 
ulteriores termos do processo a que devera carparecer, sob 
pena de revelia. Para conhecimento ,de todos e passado o 
presente EDITAL, cuja 2 1  via ficara afixada no lugar de 
costure. Dado e passado nesta cidade, ao primeiro dia do 
ires t dezembro de mil novecentos e noventa e dois. 
Eu, Jose Colares Ghamnmehi, Tecnico Judiciaria, o 
datI rafei e Eueteeae-Maria Darlene Coelho Barbosa, 
Chefe de Secretaria subscrevo. 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL con o prazo 
dc 15 dias virem, ou gele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre em seus tramites um processo em que e acusado DAVID IX SILVA BRITO, brasileira, solteiro, torneiro mecae 
nico, filho de Emiliano Brito g neeine neea'eae A. 
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cano incurso nas. peii vas cio art. 155, ale e 4/ IV, do C. E 
cie:, tenha o Oficial de Justiça deste juizo, certificado 
bab;c0 haver encontrado nesta Comaroa,-não sendo possivel 
Cita-lo e:Remai:rente, cita-o pelo presente a cdeparecer 
neste Juazo, no, Edificio do Forum desta Ccmarea, sito tà. Av. 
FAB; 1737 e nodLa17.12.92, as 12:38 horas, afen de ser 
interrogado, preeover sua defesa e ser: notificadcr dos 
ulteriores tezmos do processo a que devera cámparecer, sob 
pana de revelia. Para conhecimento de todos e passado o 
presente EDITAL, cuja 22 vi- ficara afixada no lugar de 
cestume. Dado e passado nesa idade, ao primeiro dia do 
mas • dezapro de hum mil o -.antera e nOventa e dois. 
Eu 4! Jose Co1aes Gh :e , Tecnico Judiciário o 
dati .2 e faria àrle oelho Barbosa, Chefe 
de Secretaria subscrevo. 

de Direito 

5. e VARA CRIMINAL 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA EDEMA 
ABAM . 

, A DOUTORA. SEU PEREIRA PIM, Dre . Juiza de Direito da eel 
Vara Criminal da Comarca de Nacapa, na fome darei abaixo, 
eté... . 

FAZ SACIR a todos os que o presenteIDITAL com o prazo 
de 15 dias virem, ou dele tiveran conhecimento, gue neste 
Juízo corre em seus trâmites um processo em que e acusada 
~ISCA ~CEPOS DOS SANTOS, vulgo "FRANCDP, brasile-
ii:k-, casada, cozinheira, filha de Manoel Lira Rodrigues e 
Benedite Campos Rodrigues, cem incursa nas penas do art. 
129; "Caput" do CP; Eecomo.  tenha o Oficial de Justiça deste 

. Juiao, certifigada nao a haver encontrado nesta Comarca, 
rias sendo possivel-eitjielaeessoalmente e  cita-a pelo pre-
sente a compereper neste Juizo, no Edificio,do Forum deste 
Ccmareaf sito a Av. FAB, 1737, no dia 17.12.92, as 12:15 
horas, a fim de ser interrogada, promover sua defesa e ser 
eptificada dos ulteriores ternos do processo a que devera 
Otaparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos 
e passado o.presente-ED1TAL, ,cuja 2 4  via ficara afixada no 

,e leger de ,,costume. Dado e passado nesta.cidade, ao primeiro 
.dia te m4s-de dezedoro de mil noveceeeos e noventa e dois. 
Eu , ( 5 'Jose Colare 'Calannachi, Tecnico Judiciário, o 
datil grafei e Eu4pcuÂe44aria Darlene Coelho Barbosa, 
Chefe de Secretaria -sübscrevo. 

FAZ SABER a todos os ceie o presente EDITAL com o prazo 
áé 15 (lies virem, ou dele conhecimento tiverem, gae neste 
guizo corre em seus trâmites um processo em que e acusado 
Augs HART218 RIBEIRO, vulgo "GOIANO", brasileiro, soltei-
ra - camela filho de Osvaldo Ribeito e Aurora Martins 
Ribeiro, -como incurso nas penas do art. 180, de CP. E como 
tenha o Oficial de Justiça deste Juizo, certigcado no o 
haver encontrado nesta Comarca, não sendo possível cita-lo 
peesealmente, pita-o pelo ptesente a cowerareçer neste 
Juizo, no Edificio do Forum desta Comarca, sito a Av. FAB, 
1137 1  no dia 17.12.92, as 12:20 horas, a fim de ser 
interrogado, promover sua defesa e ser, notificado dos 
Ulteriores termos do processo pegue devera comparecer, sob 

S: r 

paia de çevelia. Para conhec "Aaeo de todos e passado o 
presente EDITAL, cuja 2/ vi ficara afixada no lugar de 
net:ume. Dado e passado nest 'ciceNde, ao prireiro dia do 
Mes 	.dezerrpro de - llum mil veceatos e noventa dois. 
Eu, 	Jose Codere Share ai, tecnico Judiciaria o 
dati grafei e-Eu~taria E. lenerho Barbosa, Chefe 
de Secretaria subscrevo. 	\ 

,EDITAL DE CONVOCAÇÃO. 

Ccnvocamos todos os eomerolanT.es Va 
rejistae de Cal;ados do Estado do Amara, para uma 
reuniasa ser realizada no dia 08 de "dezembro do 
1932, na Sede da FECAL', situada na Rua Eliezer Le 
vy, 1122, centro, às 20:C0 horas; afin de" delibW 
rarem sobre a seguinte "CRDEM DO DIA": 1-frundaga3 
dc Sindicato da Categoria; 2-Leitura, Eiscussac e 
Aprovaçao da minuta do Estatuto da Entedadue 3- 
EleiÇac da Diretoria e do COnsellic Fiscal; 4-Esco 
lha dos Represemantse dc Sindicato Junto à PECA

Nacap, 04 de dezembro de 1992. 
ANA LIGIA BARRIGA DE SOUZA 

r= Coordenadora - 
- 	  

TELECONCNICAÇõES DO AMAPA S/A - TELBAMA?Ã 
• AVISO DR eicITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS TLA?.TOP. 0I5/92 - CPL / 
OBJETO: ?ORNECIMENTO DE EÇUIPAMENTO DE COMUTAÇÃO, SERVI 

ÇOS DE INSTALAçÃo E TESTES PARA IMPLANTAÇÃO DE SCO TE2MINAI'5 
NA IECNoLOGIA CPA - T. 

LOCAL, DIA E HORA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITA 
Ç20 E DAS 1:2OPOSTAS': Av. Duque de Caxias, 116 - Centro - Mí 
ca?á, Ap - 21.12.92-  - às 15:CONs. 

Os interessados poderão optar o Edital no_ondezsgo ecipn. 

• . 

Presidente da - 
--- 	  

CRAMADA DE MffloaiDO 

JR C ...VIGILIDOTAB =GARÇA LTDA, Solicita o 
cemparepinento ao sz. PAULO NARCEJA) EVBROOSA MARIUNG, 
aprt.:dor da ffee na,  060105 Seria 0001e, reaseumir sua 

DEPARTAMENTO DE IMPF:ENGA CFICAL 

NAO TENHA SUA MATÉRIA RECUSADA 
O Diário Oficial do Estado só aceita Gabaritos pa-

ra pubileação rigorosamente dentro dos requisitos do 
sistema OFF-SET. F.-xistem normas para isso. Leia-as 
com atenção. O seu texto será Legível para todos.  

"função no prazo de 'Pra dias, cpartir de publicaçío. ' 

deste. 
Cago não ao apresente dentro do-prazo, será demiti 

cm conformidade com o artigo 482 Letra I da C.L:T. 

Meová-AP, 30 de Novembro de 1.992. 

CASA DA AMIZADE DO ROTARY CLUB DE SANTANA 
COMU NICAÇÃO 

A Presidente da Casa da Amizade do Rotary Club de Santa-
na, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Esta-
tuto Social da Entidade, e, tendo em vista a necessidade de atuali-
zar a documentação, visando o bom atendimento dos objetivos 
propostos pela Casa da Amizade, em benefício da comunidade do 
Município de Santana, decorrente de exigências legais requeridas 
pelo Estatuto Social, comunica a quem Interessar possa, que o seu 
Conselho Diretor nos anos 88/89, 89/90, 90/91, 91/92 e 92/93, este 
ve assim constituído 

ANU ROTÁRIO  - 436/69  

PRESIDENTA: MaRIA. MATIZA TAVARES re saiu 

1 2  VICE-PRESIDENTA: RAIMUNDA DeNIITE AGUIAR QUINTAS 

2 2  VICE-12FST1ENTE: MAMA ISABEL SANTOS LIMA 

1 2  SECRETÁRIA: REG:NE TJJOIk FURTADO DE OLIVEIRA 

2 a  SECRETÁRIa: ROSINETE MARIA SITVA MONTEIRO 

-1 2  TESOURE:Ri: DADILa AGUAR CAVAIGANTE 

2a • TESOUREIRA: NISTA GONÇALVES QU_NTAS 

1 2  DIRETORA IE PROTOCOLC: MÉRA IE IOURIES BITENCOURT 
DA S:LVA 

a 2  ICEETORA DE PRCTOOaeia: ANTONIA BARBOSA SANCHES 

CONSELHO  alSOAL: 

MEFIROS EFETIVOS: LEIA MARTINS FURTADO 

- 	• eEMTEIA:ANSELMO NOBRE 

MEMBRO SUPLENTE : YWRIA TASCIA SOUZA nà SILVA 

WCTÁRia 89/90  
CONSELHO baSETOR 	• 

FIUSSIDENTA: REGINA LtICIA FURTADO IE CUVE:Re 

VICE-PRESIEENTA: ROSIeETE MARIA SILVA MONTEIRC 

la SECRETÁRIA : MARIA RAI= SANTOS LOPES 

• 2a SECRETÁRIA.: ANTONIA BARBOSA SeLaCHES 

1 2  TESOUREIRA: LIA MARTINS FRUTA:CO' 

2' TESQUIMPA: PLCRISE CAMBAI TORK 

1 2  PROTOCOLO: VARIA DE LOCRaES BITENCOIRT DA SILVe 

22 PROTOOOLO: MARIA ISABEL SANTOS L:Me 

DIRETORA DE PATRIMÔNIO: la DAeIeA AGUIAR OAVAeCANTE 

2 2  içam GCRÇAIVES QUIN-AS 
aON•EaHO FISCAL: RAIMUNIA S:LVA UE OLIVEIRA 

Sft..YEA AMIYRICBENE 

MARIA LUIZA.TAVARES DE SOUZA 

ANO ROTIr.R20  - 30/91  
CONSELHO J.TRETOR  

PRESIDENTA-: MaR-h =FIA SANTOS LOPES 

VICE-23ESIIENTA: MARIA FLOR:SE CABRAL TeRK 

1 2  SECRETÁRIA: ROSINETE MARIA S:LVA MONTEIRC 

2 2  SECRETÁRIA: liAIMUNIA MNILIE AGUIAR QUINTAS 

1 5  "ESOUREIRAs VARIA. IA CONCRIO:O "Fillifil.NDSS VAIE 

2 2  nESCIREIRA: MARIA ISABEL SANTOS LIMA 

1 2  PROTOCOLO : MARIA eUiZA TAVARES DE SOUZA. 

2 2  PROTCCOLO : DALILA AGUIAR CAVALCANTE 

ia ICRETCRA DE PATRIMÔNIO: SIMIA ANDA' RICaWs 

ea PIPETCRA DE PATRIMÔNIa: MARTA LOOIA SOUZA De SILVA 

CONSELHC :FISCAL:  SANDRABEIENA S:LVA VIANA 

ANIONI4 BARBOSA SANCEES 

ANO ROTÁRIO  - 91/92  

22JaELHe DfRETC2  

PRESIDENTA: MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANCES VALE 

VICE-IRESIIENTA: MARIA ITTI7A. TAVARES TE 3oura 
1 2  SECRETÁRIA: RAIMUNTA wwnra AGUIAR QUINTAS 
22 SECRETÁRIA.: LÉIA MAReINS FURTAM 

le TESCUPEURe: aRRIA,RAIMUNDA SANTOS LOleeS 

Pa TESOUREIRA: SANIRA HELENA DA SILeA UANÁ 

1 2  =TORA lE PROTOCOLO: REGINA LCCIA FURTA10 
2E OLIVEIRe 

2 2  DaRETORA IE PROTOCOLO: SILJA NORMA GUElES IE SOUZA 

DIRETORA. DE PATRIMONIO: 1 2  MARIA FLORISE CABRAL TOU 

• 2a DALILA AGUIAR CAVATOANTE 

ag AMÔNIA BARBOSA &MOFES 

cokigrn YISCAe: MARIA 'ISABEL SANTOS LIMA 
CÉLIA ALMEIDA rà SILVA 

SUPLENTE: ARRIA IC SOCORRO SANTOS SOUZA  

ANO ROTÁRIO - e2/93, 

ÇONSEIRO DIRETOR  

SUPLENTES: 	 • 

.S7te•e NORMA GUEDES ME SOUZA 

SONIA MARIA LOBATO 

DIaCTORA SOCIAL: MARIA LCRISE CABRAL TCRK 

MARTINSerURTAX0 

SANTANÁ. (AP),'26 IF NOVEMBRO DE 1992. 

5,Xeeaeole2Z 
DAI. A AaCIAR.OAVALOANTE 
PRMIDENTA - 92/93 

ASSOCIAÇÃO DAS FAMILIAS DA ESCOLA 751Mt1IA 
AGRICOTJA DA REGIXO Do acta V: Anuiu,  

kdrato na Ata da AessemblUa Ordiaerla 

Realizada aos 29.11.1992 na sede na Escola Fate{.-' 
lia AgrIcola do Paoul no Km 123 da Rodovia Maea-' 
p&COtias; depois de ter aiscutidos e resolvidos' 
Vgrioe aosuntos, foi escolhida; conforme os EstP. 
tatos, a nova diretoria na AnTARP que logo tomou 
posse assim contituida: Presidente: Cirio CaMp00 1  
Ramos; Vine;Presidamte: Isabel Tavarea da Silva:' 
Secre .grie: Roseli de Mira Oordeiro; Tesoureiro:' 
Ristimundo Loureiro Maciel Iseerda; Conselheiros:" 
Maria Jose de Sousa Rigamant4 Raimundo Ikranalsco 
dos Anjos Freitas e Alendino Campes Ramos. 

Sào Joaquim do Paeuí. 29 de Novembro/92 

cARTÉRIO JurÁ 
New)" DE CASAVIDNTO 

O oficial do cmrtOrio 	dc casamento desta cidade de 
Macapá, Cap, co stmdo cn AmapS, Rup. Füd.. dm Brasil,• 	fez 
saber que preterdem se casar: RAUL OA FefiSKA NUARESMA COM 

AnusA FARIAS 009 SANTOS. 

Fie é ilinn un Vanoml Olegario dcs Santos Quaresma Fi - 
lhe e 09 Lourde!,i Ja For- soca QLeresma. 

Ela e filia de Teorilo Buroonm dna Santos c de Maria 
doa áantos. 

ji -J8M souLer ;In lualquer'impudimento lecal que as iniba 
de casar um 20M O aiirm, u -Juso-os na forma dá lei. 

Macapá, lg da dezembro de 19W2, 

FELENISE fií CA C:STA "PORRES 
Escreveme ALtorizeda 

ÓRGÃOS FEDERAIS 	--- 

AVISO 
• 

TOMADA 	 INCRA/SE-21/AP/N2 002/92 

A COMISSO RSPECT1U, PR 	 ineeituida - atra 
vés da ORDEM DE SERveço eNCEe/se-21/AP/G/Ne 18/92,' 
torna pUblice, para uonhecimente das empresas espe 
ciaieeades, que se encontram a eeseusição na SEDE 
suPERTNeeNDENCIA DO AMARÁ e :NOliA/sE-21, site a -
rua General Rondem, 577 PM macapá-AP, pc kerario 
de 08:00 (oito ; às 12:0C: (doze) horas e das 14:00 
(quatorze) às 19W0 (deLoitc) horas, o Edital de. 
Tomada de Preços enema mencionado onde os ineeres 
sacies poderão ler e obter o texto integral e roEas 
es Infornaeades sobre o objeto da lieitaçab, que 
pompreende a execuçãci e serviços de abertura de es 
tradas vicinais an área d.e jurisaição dos Projetos 
de AsSentemento Perimeteals e aarnoe no Estado edo 
Amapá, observadas as conaie3ea e eepecificaeaes 
técnicas estabelecidas no edital respectivo. 
Ae empresas interessadas'deveeão .erigir-se a Se 

eão Administrativa e Finarceira do TNCRA/SE- 25., em 
Macapá-AP, no endereço acima mencionado, onde pode 
pão adquirir as pastas contendo o Edital, ac preço 
dea-aí 1.300.000,30 (etret NTaHAO eee CRUzETROS), cada 1 
exemplar. '  

MACAPÁ/AP, Cl Drefo de 1992 
f 

I 

e 	  / 	r--- 
t 

,RICARDO tnj 'GA 
Presidente da CoMissãO Ea7sec:ial de .  Licita0.31 

OS/INCRA/SE-2L/AP/G/NÇ 1E/92 

de Direito 
SUPLENTE 10 CONSELHO 12:30A1: 

MARIA ItOIA SOUZA DA SILVA 

REPRESENTANTE IA COaReNNA1CRIa: 

PRESIDENTA: DeSILA ASITIAR CAVAICANTE 

1 2  VICE-PRESI3ENTA: RAIMUNDA DONILIE AGUIAR QUINTAS 

2 2  VICE-PRESIIENTA: MiRTA LCIA B. 3E CASTR3 

12  SECRETÁRIA: MARIA :JUIZA TAVARES ME SOUSA 

2 5  SECRETÁRIA: REGINA MIA YUKTADO IE OLIVEIRA 

1 2  TESOUREIRA: GERCINA XAVIER IE MELO 

2g TESOUREIRA: SANDRA HELENA Dh SILVA VIANA 

1 2  PROTOCOLO: MARIA ISABEe SANTOS LIMA 

2 2  PROTOCOLC: MARTA RATNUNDA SANTCC IZTES 

CONSELHO FISCAL: MARIA DA CONCE:ÇXO F. VALE 

MeRIe ME LOUREES BITENCOURT EA SILVA 


