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·\ .•. ~§ \' .. I u ,-; DO POUER 
DESRETO 

1'\r. 06:!/ê9-GAB 

O Governado r do Te r ritório I1'ederal do Amapá, 
usand o das atribuições que lhe conferem os itens 
I e VII. do artigo 4.0, d o Decreto-Lei nr. 5.839, d e 
~1 dtt setembro de 1943. e 

- CONSIDBRANUO : 

- que &manhã, dia trinta (30) do corrente mês, 
dar-se-á a posse do President'-:! e V ice-Presidente 
da República Federativo do Brasil; 

- que a Adminis tração do Terr itório e a po
pulação amapaense devem tributa r a?s ilustres ho
mens públicos as merecidas hoMas; 

- que a posse do ~xcelentissimo senhor Gene
ral Emílio Garrastazu Médice na Presidênc ia da 
República e do Excelentissimo senhor Almirante 
Augusto Hamann Rademarker Grünewald, na vice
Presidén cia , em conseqüê ncia da e leição pelo Con
gresso Nacional, é um apanágio da esperança do 
povo em melhores dias para a Nação, 

-RESOLVE: 

- Art. l 0 . Tornar p onto Facultati vo em tôdas 
as repartições públicas clêsie Território , no dia 30 
de outubro de HJ6H. 

- Art. ~0 . R evogada:: as disposições em con
trário. 

Palácio do Set'=ntrião. em Macapá, 3 1 de outu
bro de 1969. 

Gen2ral Ivanhoé Gonça! ves Martins 
Governador 

Coron~:: l Ariá lvaro Alves Cavalcan ti 
Sec retário-Geral 

2a. Ci1'C7l'nscriçao JuclicicíTia 

Comarca d 10 l\WaznJ:&Ão 

EDITAL 01/6 !:1 COM O PRAZO DE 30 DI AS 

O Doutor Antônio Alberto Pacca, Juiz ele 
Dire ito da Comarca de 1\!Iacapá, com ju
risdição à Comarca dP. Mazagão, Território 
Federal do Amapá, na forma da Lei, etc. 

FAÇO saber a todos 1uantos o pr~~ente edital 
\'irem ou déle conhecimento tiverem que por este 
.Juizo se processa os autos nr. 71 4 da ~:~ção ordiná
ria de Usucapião em que é A ulor Crispim Joaquim 
de Almeida e sua mulher Raimunda Ri beiro de 
Almeida, me tendo s ido dirigida · a petição do teor 
seguinte: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di reito da Comarca 
de Mazagâo. - Crispim Joaquim de Almeida e sua 
mulher dona Raimunda Ribeiro de Almeida, b:-asi-

' leiros, casados, êle, comerciante (, e la , de prendas 
do lar, resiJentes em Be!,'m do Pará . p or se u pro
curador abaixo assinado - substabelecim en to 
de procuração junto como doc. n°. I, vêm expor e 
afinal reqi.ler~r a V. Excia., respeitosamente, o 
quanto segue: 1 °.) - Os Suplicantes . há mais de 
44 anos vêm ocupando, mansa e pacificamente, sem 
qualqu~r interrupção ou oposi<;ão, uma sorte de 
terras deno'llinada «São Sebastião» ou «São Luiz», 
situada na co nfluência do rio Cajari com o rio Mu
riacá - rr.argem direita - , para onde faz frente, 
neste município e comarca , contendo um a área de 
aproximadllment~ três mil e quinhe ntos (3.500) hec
tares, l imitando-se pe lo lado de cima, à margem di
reita do :vruriacú, com a sorte de te rras denom inada 
«Vanguarda », de proprit>dade ào::. requerente~. e, 
pelo lado ele baixo, e pela marge m di reita do rio 
Cajari, com a posse (( ltapeireba )), de propriedade 
de dona Cândida Vnlente e, aos fundos, com terras 
devolutas e qu e os petic i9nários adquiriram por 
compra de J oêo Pereira da Silva Carmo ·e dona 
Sebastiana P e t dra, em meados do ano de 1925; 
211.) -- Isto rY)sto e na fo rma do artigo 550 do 
Código Civil. l: o m b i n a d o com o artigo -!54 
e seguintes, rio Código de Processo Ci\'il vêm pro
por a presente ação de usocapião, pedindo ao Mivl. 
Juiz que se digne d ~.>signar dia e hora para ter 
lugor a competente justificação, ouvidas as teste
munhas abaixo arroladas, ciente o digno O rgão do 
Ministério Público d esta comarca e julgada por 
sentença a respecth·a justificação se digne o MM. 
Juiz de mandar expedir o competente manda 
do de citação aos confiantes, publi cando-se os edi
tais para citação Jos herdeiros incertos e prosse
guindo-se nos ulteriores de d ireito. Dando ao feito 
o valo r de NCr$ 5.000,00 (cinco m i l cruzeiros novos) 
para os efeitos fiscais) requer t em bém o sanitário 
da presente pet ição se digne V. Excia. de permiti
lo funcionar no presente feito, eis que> não existe m 
nesta comarca, arlvogarlos formados ou provisiona
dos. Nestes têrmos, P. Deferimento. Mazagão, 15 
de setembro de 1969. Benã):Si L eão Cardoso. Rol 
de testemunhas: Lidio Tenór io FiU1o, brasile iro, ca
sado, comerciante. residente no r io Caj&ri, neste 
município e Comarca; Manuel Bezerra de Souza, 
brasileiro, casado, lavrador, idem idem; Salvador 
F lexa, brasileiro, casado. lavrador, idem, idem. -
Nessa petição foi exarado o seguinte desp acho: R. 
e A. designo a justificacão prévia, para o próximo 
dia 26 do corrente. às 9:30 horas L Mazagão , 
15/9/ 69. A. A. Pacca:;. Procedida a justificação, foi 
exarado nos respectivos autos, a sentença da forma 
e teor seguintes: Vistos, etc. Cr ispim Joaquim de 
Almeida, qualificado nos autos, aj uizou o presente 
pedido de justificação de posse, para usucapir uma 

6•' <i df' tHras denominada «São Sebastião» ou «São 

:_.,:L· ft , situa·'ia na coni'luênci& do rio Cajari com o 
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cin!!il'-St:·ão às 8!3&inaturas 
o expedieu1.1! dcstiu~dtJ à pu- 1 .... • ·~ • .., anuais rr.uoviH!IlS olt- · :; tle 
b!:r.a.cão neste !JIARIO OPI- h!1ept•en:S~l Onehll~ fevereiro cta <·ut!a ano c àl: 
C!AL, dlàriamentP., ; até às j ! iuiciadfls, em fJuulquer éJhlCt> 
Hl,:-l:l horas, exr.eln aos sábil- DlRE'rOR 1 P«los ór·gâ'l:! CllllJ[I€tenll'S. 
rios qunnêlo OCI'fll'ão fazê-lo CAHLOS DE At\DRADE PO~'l'ES t A flm de posstbiiilar a 
IH~ si." 11,30 horas. 1 remts!la llc VêJlôres ncomra· 

1\'1 t·eclitma~~õel.' pertinen- DIARIO OF'ICIAL l nbaclos d~ esclu:ecimr.H!lt!l 
tes •l mutérit r elribuidtl, nos Jmprus!>o nas Oril'inus da -Jmpreosa Ofir:a.l . quanto à sua npncacã.o, soli-
casos de l:ll'i'Os ou omissõel', M,\CAPA - T. F. Aí\lAPA' ! uitamos m;em o,; iuLere~salWB 
dev\!rão ser forutulndns por ---- 1 prcfl:!rt'nci8ln:P.OII' d:etitH' <·u 
e;;(!r·tt.o, li ::ieção <lu Bedação. A S S J N A 1' t: H A S ' vaiE: postal. 
d•1..; >J tb lii,:HJ horas, uo nl<1- Anual N(r$ 7/0 ! Ou t>uplewenws úi\ t'dl· 
:-;'11

111 Hlé 72 11 o l' u s npós 11 c: 1 N ~'., ~ ·> "O 'I '\Ões UtlS ór"fws oficiai~ :'o 
S:i!Jtl dOS (l:•gil.O!; OfiCÍUiS. ._.etneStl'!l - v cl,:t I ' f " . 

t) Trimestral NCr~ 1,45 :s~ tH·rwelHilo uos as::a;:;ant(·l' 
~ ori:tinu is dt>vet·ào ser 

1 

que. Oh snl.<:i!\:rt'lll no aw 1:!(, 
d-Hllf\~l'll l'>v!ns o autenticados, Núme1 u avuhw N'2t :i 0,05 asst.u:~lUl'a. 
t~SS!tlVI!duB, POI' (jll('ltl tle di- --- ') r ! á . ., ,. . 
rl.!llt), t'UHH'tlS t' tHilCIHIU!l. «fiB A SlLl \ - f:d~t Dit.no Plicial é ent•ontrailo par!. lj!itli- ~ un~ 011 rll• pu .. h!t::O : c · 

1'0 Sal;;o N acicwnl c lJ.t<:ruadonal da 1m'1r{!nsa. 11a t liCI'HI. tl'!'a uru dt':-:con:o • Je 
Excetuada~ tlE par:1 o .ex- aa • -. - •. - Jliu,0. Paru tHzt.!r JUS a este 

t•r!OI', quo scriio pomp r e COOPEH PJ:Jo.SS, no ~rasi!ir. lnri;cria!_ Botl'!.» ltle~;er.uto . dcve1·t. !)rll\v.r c, lu 

atu:,ís. c:4 Hssiuntl~r·tts I)Oclet·· hHa rat:ili Lur <HIS at-~sinno-l A Jim <i t· ..:n\.:\l' solw,:üo j condicàn !!H >I lO da a,sim:turP., 
S·'·ÍIO tumnr, em Q!1r.lquc;· tes a \·er illraçho rto IJraz<~ de, tlc cmtl'Jwidadu nu recebi- j O de custo uaua exemplar 
ép•u•n. por l'lcls ml'f'!lS ou um vnlid;:dt~ de suas as!Úl)llturu~. l mi:oto dos Í(l!'llbi:;, d c v e w ctt'a7.ado óos órgão!' do ofi
a·to. ua p:Hte superior tto emlerê· l us assinante!.! prond1:nclur a · clals sct·~. 1:0 vcnch1 a'·uJ:..a 

A~ n!S:,;inKluras vcnt:ldc~ 

1 

ço vi1~ intpres::;.os o numero l'€!>pec:tl:a . rec cvaç~, , r.•nu a·~n·s l: i . !u de .'ilir$ O,~l . . '>e, 
P'''H'r~u s~t· susp(•nsas t-em do talao de r rgll; lt o, o n;r?s l'l unlCt~dent;lU niJlllm< .. t.Jr ti IH· . ar llh!">tn\1 a:111, o de !'\(;r 5 
avls,) pr~ \'I O. o ~nn em que fiu cla 1à. ltt p10J dias. o.o~. IJOI' ano dt!Cunitio. 

----------- ---- -· - --
rio J\1uriacá, à margem direita, neste municíjJiO e 
comarca, confrontando-~e pela frente, com o rio Ca
jarí, de um lado, com o rio iVIuriacá, por outro lado, 
com o igarapé Itapereira, e pelos fundos, com a pos3e 
Vanguurda, de propriedade do próprio requerente, sen
do que p!c-lo rio 1\IIuriacá são confinantes, digo, !_)e}() iga
rapé Itapereila, são confinantes, dona Candida V r:. -
lente, e terras de·;olutas; alegou que adquiriu ditas . 
terra~. por compra feita a João Pereira da Silva 
Carmo e dona Sebastiana P ereir<l, em rrtPados de 
1924, sendo que assim, E:xercem sôbre o ref~rido 
terreno, posse mansa e pacífica durante todo êsse 
espaço de tempo que vai há mais de quarenta 
anos;. e;n justificação, foram ·Ouvidas três testemu
nhas que confirmam os dizeres da inicial, confir
mando tàtnbém, que o Requerente, de fato, vem 
ocupando e mantendo posse :;ôb re rdel'ido imóvel, 
por todo o tempo, sem qualquer impugnação ou 
contestação sofresse, seja por parte de seus confi
nantes, ou por parte de quem quer que seja, des
conhecendo todos, qualquer ato de violência ou tur-
bação à posse do Suplicante. - Ouvido, o Ministé
rio Públi co por seu representante nesta ciaade, con
cordou com a justificação, nada alegando ou argüin
do contra a m esma. Assim pois, em face do expos
to, Julgo por Sentença, para que produza seus ju
rídicos e legais ef~itos jurídicos e legais a justifica
ção, considerando-a boa, bôbre o imóvel retro re
ferido e identificado, determinando em conse
qüência, se procedam a citação pessoal dos confi
nantes do imóvel, incluc;ive seus sucessores, para 
contestarem o pedi.do, caso o queiram, no prazo de 
dez (lO) dias, devendo ser citadas também as res-
pectivas mulheres, se casados f0rem; citação por 
mtio de edital com o ''prazo de trinta (30) dias, 
para tod os os interessados incertos, devendo ser o 
m~smo afixado no lugar público de costume e se 
possível, publieado ao menos uma ve2 no «Diáriu 
OOcial» da capital do Territóri0; e também, do 
Chefe da Delegacia neste Território, do Patrimônio 
da União, aqui representado pe:la Divisão de Terras 
e Colonização, êste, por precatória, devendo das 
citações constar o inteiro teor da ir.icial e desta 
sentença. Publique-se, Registre ·se e Intime-se. Custas, 
como de direito. · Datilografei. Mazagão. 17 de outu
bro de 1969. Antônio Albê:·tp Pacca, .Juit. de Direito. 

E para que não se alegue ignorância, ma ndei 
expedir êste com o prazo de trinta (30) dias que 
será publicado no <• Diário Oficial<> do Govêrno dêste 
Território, editado na cidade de Macapá e fixado 
em Cartório. Dado e passado nesta cidade de Ma
zagão, 29 de outubro de 1969. Eu, Paulino de Car
valho Rô!a, escrivão, datilografei e subscre\'O. 

1\ntônio Alberto Pacca 
Jui' de Direito 

Auto de Reinleg?'açtw Lle Posse 

;\os \' iole í:'ês dir.& do mês de sete-mbro do ano de 
mil novecentos e SI..~~ senta e uove, nos 1. [iciais r! o jllsli, a, em 
cumprimento do rcspeilável manclarlo anexo, do ~1M . Juiz 
de Direito da Comarca dt~ Mucapá, nos dil·igimos à Av. 
Procópio li.ôla, n°. 81, c, ai e.stando, tLti 8:30 horas. p;·esl'n
tes as seguintes pe;.;:;o;.~s: St·. l>r. ~.Já!-io Mosqnlt.t Magalhães 
(ocupaoteJ e Dr. Cicoro Borges l3ordalo, (iepols elo b11.ver 
procedido a intinJUção na pl!ssoa do Exruo. Sr. Goverotldor 
I mnlloé Go nç<~lvus Martins, os I'<:intcgramos na posse do 
referido imóvel o requerente Ot·lando Saboya de flarros. 
quo oeste ato é rcprascnlado pelo Sr. Or. L'icero Borges 
Bordalo. c o a 1: ti! u í do de uma casa de alvenariu, r-o
bor la cora telha do barro, com os seguintes comparlimon
trH>: uma sula, duis quarlos. co:linha, llaoheiro e s~toííário, 
mais dois llJlartamentos t·esideociais nos fundos co m ba
nheiro e sanitário, os dois t\ltimo.:> teitos pelo ocupante, a 

referida casa estâ edilicurJa sõbre o lote de tcna pcrtl:!o. 
cenlo à Pn•ieilu ra Municipal de ~fac;1p:l. Em couseqiiêucia 
disoo, rica ruiot~.:grado nu posse do imóvel ã. Hua o nün.;e
ro acima moncionado do quó pa1·a. constar l avramo:J o 
presente que lido e acbado con[ormc é assinado por uós 
e polo repre:s~ntan lc do req uc ren ll', do qtiiJ dnmoo; [é. 

.losé Cabral <lo Nascitucnto 

J oão Pontes dos S!mtus 17ilhu 

lk Cícero Borges Bordalo 

Preço do exemplar:· 

NCr$ 0105 
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PODER .JtJDif'IAHIO 

Ju~tiçc;s dos T el dtórÍ\JS 

EJiU;l de Citaçlio: 

u ])uutn· ~J·;,·i•J ,;,. \lnll·iJ<"! c n~ta, Jui,: 'l'~•mpoJ•ü;io 
riu (' •lll'il ea Je il..tt'lftú. T~:tl'hÚl'in F, dt•l.d rh1 Amap:l, na 
form, •'·t Lr>i, <'l".. ' 

t 7. • ur•J· a twlo· o rr•-· o pr••:;oJltt• E !t: .. ll vlrl!rl' . ou 
clPJl' ' I ll 'i llt'f\[(,) t.VCI'I'l1l, (( ' !(' tlt' lC ,jrm: 1 (.' C.:Oilo \1'{;;t, 

<;;lfr~!IJ "!· Js l úrHit< > le"al •h I. ucr>-; ~~~-1'l'Íil1 tl etijns 
<~<;u,;a lu~ ftt.'l~lll rotJ;;a t:it~'· '" l't'l" p -~<'••lt· ! .... 11 nl' rlt• ·c,. 
iaçà•• pa~u •'u·np~t'L'tCl'l'I!J. no' · l,111lt 10 d > l'.rrlltll Ut'"ta 
Comnl'·'il, !';ltl ·j .h .. \•n.tz••Jii'>. n" :?.i. e.> p.1:1,J ..:.JIIl n lt\la 
t'urj;)J~Jil<l .Jllt"l, 1!11 d·~imo oui.Jto di,l (l:i''), t•pús u pu-
ulka<,ào d< S((•; • 

1.")- .Jo~··· da '·, 1!',: :JI ·:~[l'J •1 1 :):lvn - l'lt'. na~ 
jH.'Il!lS Úll llr'L l:W dtr (' • I. '•!,ai. 

2.") - \' icent • U•t \ l.lil\1 tlt' S J:lzJ - Jn •. ua-; lkll'l" 
do ar!. l:!H pai'. 1.0 do ~.'. l'I.'I ai. 

a.") - ~Pb (stliio Fl-!rrein. d 1 Tt·:ur! Hle -- JllC. uus 
pi)U:!s tlu art. 12~1 ú•J r ór!i•"' f't·:.al. 

u l'irn dd st:rCT•l iut::; r~>gtl'los, proJni\\'C'rt'm !'11:-tS rldes•H'. a 
!:il'l'CtU n •lificadtu do::~ ull ~J·i •res t~'nLos úo;;: ptnt:c&~Oi l'L'3-
Pél' l il ~tmeutt'. :>utJ p\ na t!e rt'\'i•lln. )';;ra c.mfledmemz, de 
lodos ó paf:HHIO o pred•:Utl~ Edital dl' CJtur;fw tlll • H·râ 
puhlicttdo e tüi.,.ado 110 lugur :Jlíul~t·u 't• ('OSt!J.m'. JhHlu e 
pa~sarh • Jl(•-;la .:lda.:k de l\'i;H•.,pú, eanil.!ll d•• Tl!rrit•)rio Fc
der:-tl Jo Amapú, U(lS \'inte P H'te (~7) <lin, dn n,c,: •1e ou
tubro rto ;PJO dr mil no\'l't:"'ntos I! ,, ·s::~•.ttu l! no•;L~. El' . 
;\lino .!estt:; A t•anh:~ ~~.J.JC:;. hs,·revl·nl" ,J IC..trlll'Iha•lt•, ~uh,
f'J'O\ i. 

.\[ut·io tlt' Almt•itl;t (',,q,! 
. Jniz '1\mpot··,no 

------;--------·-'·'' _..,..,..,........_ ______ _ 
PU.OER JCDICi.\!aO 

Jusfir;u Federal de PtiiJzeira i11stânrda 
Seç5o J udic:iúria de, A me pá 

BOLf~'l,'l\'1 DA JlfSTil'A Ft·:iJ.FH.\.L 

/1. ''. 141 tE.J-.11'.\ 

:!·•. Ht•gií.io- Sc.;:'io ,Jutllt.:iári. do Amapü 

E X P E IJ f I~ .'1 l' 1-: 

11 - MouJadu th~ Segurança 

l'n;c·. u".: lHl:l 
Autor: Picter Cor nelis \'un S<.:h•'l'ptnh .. r,:. 
l t(< Fazt'lhia Nacional (.-\r,!eCl\l útJ h):;t, ua Receito 

Federal lie Ma<.:apit). 

lk'lpucho: Hc\·ogo a 'ruetl~t!a limintH·. n lS t!;t·mos tlo 
que di:-[JÕP a lt'lr<l IJ rio rHiig-o J.<', da Ld n°. 4..:348, dç 
l!ll.Oil.61. ~otit!qne-se o seubor Agçn(e !lo Puslt• da fttH~ei
la Federal nc.Jle 'l'err ilú;to e Olh,'a·f:l' o lln~:>lra l'l'vcurador 
Hcf!ional da L{r?pt'lu!icu . P.IU. :.rnc:~pà, ~7 tla outuhro 
ele HltiH. Si l \·~ri.J Luiz N"r,v {''J !)ra.l - ,Juiz l•'edera.l. 

f! I - Executh o Fi~caJ 
Pro c. n<".: l !->S 
Autor: Instituto :..ac ioua l r}(' Previ l.}:tr·i;l Sud.J1 (1:\Pd> 
lt(•c t: J. Barreiros 

De·, p'lchn: r\r!.Jitl'O os hOJll)rárirlS do ~··õthlll' Avalia
dos em NCr~ !)U,tJl) (ses-sl'nta crul.etttJJ; nuYllS). iutimc-:;o 
as partes para talul'ell1 stii.J;•e o L~1Utlll de Avaliaçiio de fh1, 
illi, no pra1.o dC' cinco (J1 dias. qnl!r0urlo. l'.lU. Mac;u,á. 
2il de oulubt·o cl<' l!lô~. Silvôrw Luiz ~~!i'\' C1brul- Juiz 
Fed .... ral. ' · 

\·11 - Ação Cr·iminal 
Proc. n\).: HIU 
Autorfl: Jm:tiça PtiiJlic;n 
Ré: fàtima tle Olivoira ~'l'lo 

Scntênça: Vistos, ele:. I<to !:lú~to. ,Julg, improcedente 
a ffei1ll!lria. p::ra absolver, coruo de [üto a u~uiYo Fcitima 
OliYAir!l ~leio: ela imputação qut• lhe é tcila. P.IU. '\Tac•l· 
pá, :31 de outubro rle Hlli!l. Sllvl.irio Luiz l\<'1'\ C'dt.ral 
.111 iz FNh• t'<ll. • 
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r I - ~:;1'\lh!lo d' !' ~a· ;til•' I 

Prn,·. n".: 
/.lõhll'a: \la.l••ll'n' l't nplr, li~ Li 1\llnfl·L 

ll(•: l•',lt.'ntlt :\11 'allml tA'!~' ~tê. tlu l'o.3tn b ftceeita 
F·~tluu de • ... v !··). 

, u at;ru.;' !J 'l 

l•l'Í:'l 1. i'\..:., j,• · 1 •• 1 <lo. :-. , \fl.; 
, , ui • In S!• ·,u,-.lrl 

Dinl.sr7o d] 'TI','J'ttS ~) i ulo ''-r a úo 
S· çào d •· _:-

ED!Td ._, 

Gc •irrlem ·lo enhn1 dlrdot· d11 DtV!,;;::o de 
Tt-:·1.1; ~ ! 'u~o,-,!,~ çi.'iú, i;' l1U p~wlll:n tll , ,].)!:da _\l
mei L\ t~e "''0u •. b· <:,.,i! ! ~. crrs;1d'l1 c t;m :! J anos d1: 
i h. IE•, r'oml's JlG r ·· ,('.1te ,; micilia.l;.~ m '.)a
r..-dil• •. m lll'!Íl'Í pio de .,f._ cúp ·, · 1 t.::·.~u n,)s tetmos 
ltu .\r ig'l 1: c, •! t .•s § <:! > I• l u , rtigo :.!03, 
rio 0r'tl'dtl-L i p" l , ,j ), •1· :1 rL~ .:c-"t ·m'no de 19-l/3, 

_Li<··:a,,o rle On,c-l'<''J L t:nn itea ·l~ tena~ devo
lntu!.', ~:tt.:~'{a ét · 1 • · .!t::lU ·oquerd~t da l.odovw do 
Par-.;í.~.(l, tnt 1 c1 io <.h~ l:.if"l.;npa, c:btang~n.to uma 
área d-. :;n h:!cl re-:, reralv~r •'s os 1 eJ :·e11US de ma
rinha por v, 1t~1ra c·,ht~de·, rh tandJ .-::1 lír•h·:1 di
' isóri'l dl> J'elJ.tório Naciou~l. ma i· l-: 16•1 quilô
melr ~s. qu · a u ,11 ·on '-'! pr.;:;t~•1de para eo,ltinuar 
a "':-:pl•)rar;·- 1 d<J i:1 ltt 't1 ia agncola. i\ ar.~<i de L.r
ra5 plf'i•E-acla L n a:; segubte;; indiccçõe; e limi
tes: - F a,, ireatP p<crt-\ a ma r~ em rLreiLa da Ro
dovia d~ :· · ~ u ro P~H~tl1o, limltanrlo-c:e pelo lado 
es f'lt:f,io 1' ·n o lol., O<'llp:tr'u por .T ,é Paz; pelo 
h.l~J'J dir i L m •J 'Tg<'J ap' '\ icl!nte Iunteiro I?' (un-
clJs c' n rnq, ,. 11 direita do r·,) Arng.1uy, me-
dinJo 3 JIJ 1etro. dt> i'!'l::.1te p)l 1 O lU ditos de 
fundos. 

E. p::.ra que st- n~t 1 aleciu' i!~llOJ'ància; será êste 
publicado pela Imprensa Oficial t: afixado por trin
ta (::W) dhs a purt::. (lo edil1ei 1 desta l{epartic.;ão. 

;.;racav·,, ~-l,'l0/6!1 

Alfredo Luis Duartt: d..: La Hoque 
Chofe da .S~<;ão de Tern.1s 

R D-652!5/69-lO 

- De nl'dC!ll tio ,; •nlw,· dii'ct 1r dn DiYisüo d ~ Terr:ts 
e Cnloniz,,c,.u, t(n·no pú'Ji.<·t que. !). p·,am li:: ,•.,r;alho 
t'os !.l, LmH lciro, ,·a:;p I•\ com ..,s uno, d.: ltlllLL). pNt "Sor. 
ref'itil'llt\J (' t!Otnil'ili r.IO 111 sta \'id<IUC dt• ~I)L'll ;:, "I • [UOl'l'll 
110:>1 t.::·rm 1'' do ·' rtic:o !:).~ l' Fi'IIS s~j e ~ lflll\'0 11 • Artigo 
2•.1:>. do llo'CJ'(•tn-L:.:l n.' !l.i rd , dt,.• ;, llé s~t.:mL• n dl3 1!146, 
Lic ·n<n llP Otupaçuo !!{• rt'r1J út•na de taJ·•'t'S !lCn11Ut!•iJ. 
~ituudo uo Tu u1 ar•, !llllil;d,lit1 de i .. cnp: •, abnr.gf.)ndo 
llhll'l Ítl'(;a de :-Jí;i !Jt:clMC~, I' 'SS,th'atJO O:l krren )ti tie 
nHal'inhn prnTcntm·n. c'l:l:;t~ll'fl, cti:-:ltn lo :1~ lit1l11. rl;visu. ia rio 
Tcnlt{Jri 'Nacional, I'Hii::. dr- l:iO (j'Hióm•!liC•~, ,lu~' o :-:tt ;Jicnnte 
Jll'elcmiE' pll t'a d •r inü:h' a(IS lr·~h~ lhos da in lú triu p~:cuú
ria. J.lee·· ra o peticionúl'iu l!liC' a:-: ltr4ó1S pll'iteada-; tôm ns 
~>cgHinl('S incl!l~ar;õc~ t• limUt•~:- Fnz f,·t;!l!'' p 1ra o rin 
~la<:,l('o ~··i, lim: a JIO-St' pr•l" 'a lo rle h ixo cnm 11 l'nz do 
igart~[J~; r.,:pot·,rinlta P jl( I•· I'!rlo de t:lillll t:< m a toz do 
lJ!,UrHp:'• ~lang-nhnlzinh,.., 1'•>1'1 Jl!ll'lll.tljr tri.o ''< ~,(J()lJ m tros 
no 'IE·ntirln P"l'pe.l I t 'Ih r no rio. f"S •. llvâlld•1 se n ú··ea dtl 
:n ilc<·tarrs an lati) dl rn:!ovi.t ú. ma,·gN.1 direitt. do rio 
dcstinarlo tl c:'\panr·ãn da vlb do I :nric.nca••. 

B. p:1ra fJU!:l S" rt.1t.J all'~ue ignor;lnci,J, ~ .. rú éste pniJ!lcJdo 
reJa Impr ·n~n Oficial P nti.\Jtll'l por ll'int:r (30) dias à 
porta elo erhfi 'iJ llt•s! ~ H·•;J:!l'!i<::J.o. 

Hn<:HpU, 24/10 G!l 
\ll't·el!<l l,ui.- fJttarl~ tte L;'-l~Ut'}HP 

( !J,•\( tis er·üo r'P Tcrmli 
HD -r ... ll/6H 1.0 



3a. e 4a.-feiras, 4 e 5 de novembro de 1969 

- De ordem do S3abor diretor da Dirisão de Ter
ras e Colonl:t.ação, torno público que José Manoel dos 
Prazeres, brAsileiro, svlteiro, lavrador, com 33 anos de 
idade. resiUeotc c domiciliado nesta cidade de Maca pá, r(!
que!cu nos têrmos do Artigo 133 c seus §§ e § Único do 
Arllgo 203, do-Decreto-Lei o.o 9.760, de 5 de s~t&mbro de 
19·16, Licença de Ocupação de uma área de tcnas situa
da na zona Rlt!i do lU1• J\lntapi, município de Macapá, a
brangendo uma área ele 50 hectares, ressalvaJos os tcr
reuos de marinha porventura existentes, distando da linha 
divisória do 'f'erritório Kaeional, mais de 160 quilômetros, 
que o suplicante pretende parn dar inicio aos trabalhos de 
exploração dt\ Indústria agt·icola. De acôrdo com n visto
ria proceclido. pclt\ Oh·h:ão de Terras e Colonizaçílo, as 
terras por êle pleiteada têm as st>gulnL•'S indicações e li
witos: - F11z frente para a marg('ro oirt>ita d~ Hio Mata
pi, limftuudo-sc p<'1o 1udo de cima com o igarapé Palma; 
descendo o rio Matapi até a extensão uc 500 metros, on
de limita-se com terras de Malias Nascimento Prazt•rcs e 
l'uncl.ot! co_m o igurupé Raiz, allucote do Jgarapé Pe1ma, 
med1ndo oOO metros de trent~ por 1.000 ditos de fundos. 

E, para que se não alegue ignotúocia, será ôste 
publicado pe1u. Imprensa Oficial e afixado por trinta (8 ') 
dias à porta do edifício desta Repartiçã•>. 

Mdca pã, 24/10/69 

Alfredo Luis Duarte de La-Roque 
Chefe da Seção de Terras 

RD !i503j 69 IO 

- De Ot'dt•m do senhor diretor da Divisiio de Tcnas 
c Colopizaçüo, torno público que. Júlia Cor rea ele Barros. 
brasileira, sollcira, doruéstioa, com 27 anos de idade. rest
t.l&utc c domiciliada nesta cidade d~t ~lacapli, requereu nos 
térmos do Artigo J33 e seus §§ e § Uoico do Ar tigo 203, 
do Decreto-Lei o0

• 9.7o0, do 5 d~ t~eterubl'o ôo 19~6, Licen
ça do Ocupaçiio de uma área de l t: rras devoluta, situa
da à margern direita da Estrada de Ferro do Amap:'l, mu
n!clpio de Macnpá. abrangendo umu área c!e 55 hectucs, 
rcaso lvado os tcrrCOIJS do marinha porventura existentes, 
dintundo do. lloha divisória do 'l'Ct'l'i:ó::fo Nacional mais de 
J60 quilômetro;>, que a suplicante pretende para dar Jufcio 
nos trabalhos de expl oração da iudtíEtria agrícolu. Va 
ecôrdo corn a planta exis tente na UTCl, as terras por cl11 
pleiteada têm as seguintes inclícacões e 1irolti:!S: - Faz rren- ' 
te partt a margem di reita da Estrada de Ferro do Amapá, 
num afastamento de 5U metros. lfmitaoclo-se pelo 1adu us
querdo com a placa do Km 121 - 1- 700 metro:-, pelo lado 
!lireito com a placa do Km 122 -1- 250 metros e l'uodiJB 
com terras devolutas, medindo 5õ0 metros de f rente por 
1.000 dltoí3 de fundos. 

E, })ara que se não alegue igoorância., será êstc pu
blicado pela Imprensa Oficial e aflxndo por trinta (:iU) 
dias, à poria do edifício desta R~::partição . 

Macapó. 2-t/10/99 

Alrredo Luis Duarte de La-Roque 
Chefli d1.1 Seçllo de Terras 

RD. - 6520/69-IO 

~----------------------~--~~---------
Serviço de Administração Geral 

Seção do M ate1·ial 
T:eRMO DE ENTREGA N'). 57/69 

Das fôlhas n°s. 7i e 78 do livro de têrmos de 
Entrega d~ Bens, transcreve-se o seguinte: «Aos 
vinte dias do mês de outubro do ano de mil nove
centos e sessenta e nove, nesta cidade de Macapá, 
capital do Território Federal do Amapá, no prédio 
onde funciona a Garagem Territorial, com a presen
ça dos ~enhores Capitão-Tenente AFN-RRm Fran
cisco Meàciros de Araújo, Chefe da Seção ·do Ma
teria! do SAG; Walter Batista Nery, Almoxarife 
Geral, procedeu-se a entrega ao senhor Capitão-de
Corveta AF:'\1-Luiz Gonzaga Valle, Diretor da Divi· 
são de Segurança e Guarda, o seguinte material: 
(!) um caminhão «Ford », mod. F·350, ano 1969, 
equipado com motor V -8 à ga~olina de 272m3 e 
161 HP, de transmissão reforçada de 4 velocidades 1 
corn 6 pneus 750xl6 - 8lonas, ch'lssiscom cabine, , 

DIARTO OI1'TCIAL 4a. púg 

parabrisa e carroceria de madeira de lei marca Ma
decar - cõr verde majores -- série LA81JR31750, 
com os aress~)rios: (1) uma espátula, (1) uma chave 
de roda, (1) um triângulo de segurança e {1) um 
macaco com cabo. O referido material foi adquiri
do pelo Govêrno dêste 'i'crritório á firma MESBLA 
S.A. - Belém, oo preço de NCr$ 18.214.97 (dezoito 
mil, duzer.tos e quatroze cruzeiros novos e noventa 
e sele cenia\'os), conforme Nota Fiscal n°. 0211/C-1 e 
destina-se à Divtsão de Segurança e Guarda. Do que, 
para constar foi lavrado o presente têrmo que vai 
assinado pclv Chelt! da Seção do Iv1aterial do SAG; 
Almoxarife (,Prnl; Diretor da Divisão de Segurança 
e Guarda e visado oelo senhor Diretor do Serviço 
de Administração deral» . (Assi-naturas) Capitão-Te
nente 1\FN-RRm francisco Mede i ro~ 1 de Araújo, 
Chefe da Seção do l\Iaterial do Sr\G; Walter Batis
ta Nery. AlmoxarHt! G~ral; Capitão-de-Corveta 
Luiz Gonz:.~ga Valle, Diretor da DSG; e 1Va!den.it o 
Demóstenes Ribeiro, Di! etor do SAG. 

Confere:: 

F1 ,,.h. õ:;co Medeiros de Araújo 
Chefe da Seção do Material 

.11 ir~.islério da Educoçao e Cullu1·a 
l.Jlretoria do Ensino Industrial 

Ccn tro de Educação Técnica da Amazônia 
C.ETEAM 

'I'I'U\', D. Rurnual ·lo de Sl·ixas n°. S20 - Fone: 4315 
lH:l{>m - Pur.í. - Bra•il 

Cou\t!Uio qu: cnt,·e :,i firUPll1l o Ceotrú de Educação 
't\lcu ica du. Amazüuia e 

O Gculro d!! E.lucação Técnica. da Aml\zôuia, pes
sc.a jul'idJca dll thn~llo público. com sede na cidade de 
Bolú111, cl:pi!al olo 1~-; lacto (10 1'1WI, â Trav. D. H.on.Juttldo rte 
de ~c:1xns, O". õ~O. rcprcaenlado [lOl' seu Dlt'êtor. ProL Dr. 
Jo~>é MtH'ill IJont•:s 11a~tos, - devu.tumeote assistido poio 
sau .:iec rct:lrio L:-..~:clôUI'O, l'rt;L Udmar Cnslello BraUCú 
Barata, d,;qui por dlunte siruple;;u1eote chumaJo de p1'1-
llleiro Cllll\'~ntiunal, o 
daqui por diuu!t~ sim,)lf;snH ntt! cb.lma.Jo dl.! se:tuouo C\111-

venulonul, - < 'ü:'\VI·.J\ UO~Jii\1 dar uw (1 ) Ctll''iO de Ad· 
mlstraçlio c l.q~l:ilaç o de Eu~ino de UO horas, ut.Jc.~l..'cendo 
êstc CU~\'l:\1\J , à~ ~:ocguuJiC'sclâu:mlus abaixo. 

I'J'imdn: : - O ~ l'iJUelro Convencional as~nme a. 
respom.uuiti ·hdc· de: 

I 1 - l'luncjar, c'\eC•Jtar e sepcn·isioonr o Curoo 
em opíg• af<'. 

1.2 - Fvl'll;,'l't'r o tnu leria I tlldJ ti co geral neccssâ 1 i o 
no bom andílll!Cnto 110 Curso. 

1.:! ·- Pagar o l!!) prol'essor (es) do Curso. 
S<'gun:lu: - O Scguoio Convencioaal tsssume a 

responsallili·ludu tic: 
2.1 - l'u~al' a pas:Hl!!em e llospedngem do. profos-

sor do <'lii'SO. • 
2.:! - Uat· o local e pcssocl.l admi::~idtralivo ne.:essú

rios ü ia:;tnlaçuo e Iuucionumeuto do Curso. 
1'orecira: CtHla qual \los conveucionais prc::aará as 

suaR coutu~ á cnta.ladc u que pur direJto estiver 
YJnculat!u. 

Qulr!n: O referido Clii'SO !>~rá ministrado em 2 
etupu~ de 120 horas curlu, tlln·antc os mesc:~ d~ dezemb1·o 
de l!l69 t: ianc1ro de HHO. 

E piJr ltn v.lrem li\ rc o l ~'galmente con~ehcionado, 
os rout~·otaulcs-convcnciooais. &ssinall) o presente em vl!ls. 
a fim r!l• tJlW produza !:.cus jurídicos efeitos. 

~laCI.Il>:Í. 3 de uovcmbro de 19G9. 
(.h~IJCI'til Inmlwé Gonçalves Martins 

Go\·eroadvr 
l't'd. Dr .• )•>sé Maria Beotcs Basto:,) 

Dir<'lor do CL'l'EAM 
Prof. Odmur Castello Branco· R::rata 

S<.!crettu·io-Ex!!cutivo do CETEA~'l 
Tr:~n:~ll'NH.\S: 

Uió!{<'ll<'~ Elt>sbf1o d~t Silra 
A l'lhur Nt•ry ~larinbu 


	

