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Ano VI. Número 1.277 Macapá, 2a.-feira 1 25 de janeiro de 1971 

tl'fOS DO POD ER EX ECUTI \/0 
DECRETOS 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe confen.m os it~ns I, VH e IX, 
do artigo 4", do Decreto-Lei n.o E.839, de 21 de setembro 
r.le 1943, e tendo em vista o que consta do Processo núme
ro 2.673/70-SG'I'., 

RESOLVE: 

Alte rar o Decreto datado de 17 de junho de 1970, 
Pll\' licado n.., Diário Oficial de nºs. 1165 e 1166, de 24 e 25 
de ju ho ri., mesmo ano, que apc•sentou, nos têrmos dos 
artigos 176. tPm III e 178, item IH, tcdos da Lei n.o 1711, de 
28 de outuL ·o de 1952, combinados com os de nos. 101, item 
I e 102, alí nea «b», da Constituição <lo Bra>il, Jlamiro Amaro 
do l'Jrtscimento, ocupante do cargo de Guarda Territorial, 
nível 10-B (Código POL-51 61, do Q;·mdro de Funcionários 
do Govêrno dêste Território, lo ta jo na D visão de Seguran
ça e Guarda, para dr-clara.- que a aposentadoria em aprêço 
deve ~cr cc ns:dera~1 fetivada com ba:;e nos artigos 176, 
item III e J, 8. iter1 .I!, tt>dos da I el n.º 1711, de 28 de 
outubro de 1952 c no cargo da Guarda Territorial POL-
506.! 0.8 ('Y.r·t. do JPASE- 2.079.1310). 

Pal c·o do Setentriiio, em Ma capá, 18 de janeiro de 1971. 

General Ivanhoé Gcnçalvcs Martins 
Governadc..r 

Coronel Adálvaro Alv~s Cavalcanti 
Secretc.rio-Geral 

O Go\·ernador do Tt>ni~ório Feder<:: I do Amapá, usan
do das atribuições que lhe conferem os it~ns I, VII e IX, 
do artigo 4.0 , do Decreto-Lei n ç• 5839, c e 21 de setembro 
de 19!3, e tendo em \'Ista o que const::t do Processo nú
mero 826/70-SGT., 

RESOLVE: 

Alterar o Decreto datado de 27 de fevcrt>iro de 1970, 
publicado no Diârio Oficial n"s. 1109 e 1110, de 03 e 04 de 
m;,rço do mesmo ano, que aposentou, no:; têrmos dos arts. 
17G, item III e 178, item li!, todos da Lei n~ 1711, de 28 
de outubro de 1952, combinados com os de nos. 101, item 
I e 1(;2, alím·a «br.. da Co•1stituiçilo do Brasil, Raymundo 
de B<nro~. ocupante do cat·go de classe «B>-, da série de 
classes df' Assistente Comerdal, nível g (Código Af-103), 
do QGadro de .b'utiCicnarios do Gcvêrno dêste Território, 
lotéldo no Serviço de Adrninistraç1o Geral, para declarar 
que a aposent:1doria em aprJço d ~\·e ser consi lerada efeti
vado com buse nos artigos 176, it1•nt H r e 178, ilem III, t o
dos da Lei fl.0 1711, de 28 de úutu!Jro d") 195 ~ e no car"O 
de Assistente Comercial AF-102.14.8. (~at. do IPASE :._ 
1.887 .1 56). 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 18 de janeiro de 
Hl71. 

General lvanboé Goncalves Martins 
Governador 

Coronel Adálvaro Alves C<:l\·alcanti 
Secretario-Gera! • 

O Governador do Território Federn! do Amapá, us:m
do das atribuições que lhe cc..nfc; m os it~:ns I, VII e IX, do 
artigo 4.0 ' do Decreto-Lei n.0 5.8.39, de :H de setembro de 
1943, e tendo em vista o que consta do Processo número 
4.6-!G/63-M.I., 

RESOLVE: 

Aiterar o Decn:.to datado de 16 de jllnho de 1970, ' 

publicado no Diário 0[icial n°s. 1.1 53 e 1.164, de 16 e 17 de 
junho do mesmo ano, que aposentou, nos têrmos do item 
If, elo artigo 176, da Lei n.0 1.711 , de 28 de outubro de 1952, 
combinado com o parágrafo 3.0 , do artigo 101, da Constitui
ção do Brasil, Amâncio Pereira Batista, Técnico Rural 
P-205.13.A. do Quadro de Funcionários do Govêrno do Ter
ritório, lt:taclo na Divisão de Produção, para declarar que a 
aposentadoria em aprêço deve ser considerada efetivada 
com b:tse nos artigos 101, item III e 102, item I, atínea «a» , 
da Constituição do Brasil e no cargo de Técnico Rural 
P-205.13.A (Mat. do IP ASE - 1.837.450). 

P alácio do Setentrião, em Macapá, 18 de janeiro 
de 1971. 

General Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

Coronel Adélvaro Alves Cavalcanti 
Secretário-Geral 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe conferem os itens I, VII e IX, 
ào artigo 4.0

, do Decreto-Lei nr. 5.839, de 21 de setembro 
~c 1!)41, c tende em v!sta o que consta do Processo núme
ro 4.113/68-M.I., 

RESOLVE: 

Alterar o Decreto datado de 4 de setembro de 1969, 
publicado no Diário Oficial nr. 103!, de 8 de sete!Tibro do 
do mesmo ano, quP aposentou, nos têrmos do artigo 178, 
nlinea «C'' · àa Constituição do Brasil, combinado com o ar
tigo 1.0 , da Lei nr. 3.906. de 19 de junho dt! 1961, Lucimar 
Ribeiro, Professor de Práticas Educativas, nível 19 (Código 
EC-511). do Quadro de Funcionários Públicos do Govêrno 
dêste Territór:o, lotado na Divisão de Educação, para de
clarar qu ~ a aposentadoria em aprêço deve ser considerada 
efetivada com base no artigo 197, alínea «c», da Constitui
ção do Brasil, combinado com os artigos 1 e 2, da Lei nr. 
3.906, de 19 de j~.:nho de 1961 e no cargo de Professor de 
Práticas Educativas EC-511.1 9. (Matrícula do IPASE-
1.887.335). 

1971. 
P alácio do Setentrião, em Macapá, 18 de janeir o de 

General Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

Coronel Ad;llva,·o Alves Cavalcanti 
Secretário-Geral 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe conferem os itens I, VII e IX, 
do artigo 4°, do Decreto-Lei n. 0 5.839, de 21 àe setembro 
de 1943, e tendo em vista o que consta do Pt·ocesso número 
6.285/70-SGT., 

RESOLVE: 

Aposentar, nos têrmos dos artigos 176, item III e 178, 
item III, todos da Lei n.o 1711, de 28 de outubro de 1952, 
José Ma ri& da Si! v a, ocupa o te do cargo de Inspetor da 
Guarda Territorial POL-505.14.A (Mat. do IPASE- 1.887.009), 
do Quadro de Funcionúrios Públicos do Governo dêste Ter
ritório, lotado na Dlvisão de Segurança e Guarda. 

1971. 
Palácio do Setentrião, em Macapá, 18 de janeiro de 

General Ivanhoé Gonçalves Mar tins 
Governador 

Coronel Adá!varo Alves Cavalcanti 
Secretário-Geral 



2a.·teira, 25 de janeiro de 1971 DIARIO OFICIAL 2a. pág. 

M IRttpal'tlçõt!s Públicas [ 
Tcn'oJlte>rlafs deverão remeter 
o e~pedfeute destinado à pu-~ 
blicação neste mARIO OFI
CIAL diàriament~. até às 
13;il0 noras, mweto aos sába
dos (IUando deverão fazê-lo 
11'lll àíl 11,::m horas. 

A'! reclamações pertinen
tes à rnatérlr, retribuída, nos 
casos de erros ou omissõeR, 
deverão ser formuladas por 
s~~rito, à Seção de Redação, 
d11.R 9 às 13,30 horas, no má
xlmo ntê 72 h o r as após a 
sâfdo. dos órgãos oficiais. 

Os originais deverão ser 
datuogrnfados e autenticados, 
: .egsalvactas. por q ucm de di
reito, rasuras e ~mendas. 

E X PEDIEI\f1~E 
Imprensa Of!ciul 

DIRETOR 
CARLOS DE ANDRADE PONTES 

DIARIO OFICIAL 
!mprl:lsso nas Oficinas da [mprenRa Oflclul 
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ASSINATURAS 
Anual 
Semestral 
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Cr$ 3,90 
Cr$ 1,45 
Cr$ 0,05 

«BRASILL\ - Estr Diário Oficial é encontrudo pnra ll'itu
ra no Salão Nncional e lfit<:rnacional é! a Imprensa, da 

COOPER PRESS, no :Brasília Insperial Hotel.» 

As RepartiQões Públicas 
cingir-se-iio i às ass!natuM& 
anums renovadas nté 23 dl! 
fevereiro de cada ano e àE' 
Iniciadas, em qualquer época 
pelos órgãos competentes. 

A fim de possibilitar a 
remessa de valôres ncom)3!l· 
nhados d~ esclareoim43n.tos 
quanto à sua aplicaçHo. "oU
citamos usc~m os interessados 
preferencia lmente cheque ou 
vale postai. 

Os suplementos às edl· 
ções dos órgãos ofioials da 
se fnrnecerfio aos assinantee 
que as soJ,citl..rem no ate só
a~:~sinatura. 

Excetuadas ae para o ex
terior, que serão ~ n m p r e 
aaultis, as assinaturas poder- Para facilitar aos assinao-! A fim de evitar solução 
se-ão tomar, em qualquer tes a verifica.çfio do prazo de de contM.uidade no recebi
o\Qnca. por seis meses ou um validade de suas assinaturl.!s, mento QOS jomais, d c vem 
ano. na parte superior do enderê- os assinantes provid(~fl<liar a 

As assinaturas vencidas 

1 

ço vãe impressos o número respectiva r e11ovaçí~o com 
~IH1er~o ser suspensas sem do talão de registt·o, e mês e antecedência mfnirna , de trln-

O fnn.clonárie público fe· 
deral, tr rá um desconto de 
10%. Para !azer ius a êste 
desconto, deverá provr.r este 
contlição no ato da assinatum 

O de custo cada exor;Jplar 
atrazndo dos érgíios do oii
ciais sel'á, no venda a;rnl&a 
acrescida de NCr$ 0,01, ~e 
do mesmo ano, e de N (.; r $ 
0,02, por ano decomJo. a'vl~:;o prévio. o ano em que flnda1·á. ta (80) dias. 

O Governador do Território Federal do Amapá, 
usando das atribuições que lhe conferem os itens I, VII e 
IX, do artigo 4.0 do Decreto-Lei n º 5.939, de 21 de setem
bro de 1943, e tendo em vista o que consta do Processo 
número 2.449/69-SGT. 

RESOLVE: 

Alterar o Decreto datado de 30 de abril de 1969, pu
blicado no Diário Oficial n°s. 961 e 962, de 13 e 14 de 
maio do mesmo ano. que aposentou, nos têrmos dos artigos 
176, item Ili e 178, item III, todos da Lei n.o 1.711, de 28 
de outubro de 1952, combinados com os de n°S. 100, item I e 
101, item I, alínea «b», da Constituição do Brasil, Martha 
Lyrio Sampaio Barriga, ocupante da classe de Professôra 
do Ensino Pré-Primário e Primário, nfvel II (Código EC-514), 
do Quadt•o de Funcionários. do Govêrno dês te Território, 
lotada na Divisão de Educação, para declarar que a apo
sentadoria em aprêço deve ser considerada efetivada com 
base nos artigos 176, item III e 178, item III, todos da Lei 
n.0 1.711, de 28 de outubro de 1952 e no ca11go de Profes
sôra do Ensino Pré-Primário e Primário EC-514.1 1 (Matrí
cula do IPASE - 1.607.936). 

1971. 
Palácio do Seteotrião, em Macapá, 16 de janeiro de 

General Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

Coronel Adá1va ro Alves Cavalcanti 
Secretário-Geral 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe conferem os itens I, VII e IX, 
do artigo 42, do Decreto-Lei nr. 5.839, de 21 de setembro 
de 1943, e tendo em vista o que consta do Processo núme
ro 1.806/70-SGT., 

RESOLVE: 

Alterar o Decreto datado de 29 de maio de l 970, pu
blicado no Diário Oficial nr. 1.158, de 1.0 de junho do mesmo 
ano, que aposentou, nos têrmos dos artigos 101, item III, 
Parágrafo Único e 102, item I, alínea «a», da Constituição 
do Brasil, Iza Lavor Pinto de Almeida, Profes:;ôra do Ensi
no Industrial Básico (Código EC-510), do Quadro de Funcio
nários do Govêrno dêste Território, lotada na Divisão de 
Educação, para declarar que a aposentadoria em aprêço • 
deve ser considerada efetivada com base nos artigos 101, 
item IU, Parágrafo Único e 102, item I , alínea «a», da Cons
tituição do Brasll e no cargo de Professóra do Ensino In
dustrial Básico EC-510.19. (Mat. do IPASE - 1.777.529). 

l971. 
Palácio do Setentríão, em Macapá, 18 de janeiro de 

General Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

Coronel Adálvaro Alves Cavalcanti 
Secretário-Gt!ral 

----------
O Governador do Território Federal do Amapá, usando 

das atribuições que lhe conferem os itens I, VII c IX, do 
artigo 4o., do Decreto-Lei nr. 5839, de 21 de setembro de 
Hl43, e tendo em vista o que consta do Proc~sso número 
5268/70-SGT., 

RESOLVE: 

Aposentar , nos têrmos dos artigos 101, item TI!, 
Parágrafo Único e 102, iter.1 I, alínea «a», d<: Constit•Jição 
do Brasil, Arac;ary Corrêa Alves, ocurante do cargo de Ta
quígrafo AF-501.14 (1\l~t. do IPASE - 1.837.405), do Qua
dro de Funcionários públicos do Govêmo dêste Território 
lotada na Divisão d·~ EducJção. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 18 de janeiro de 1971. 

General Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

Coronel Adá!varo Alves CavalcanU 
Secretário- Geral 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe conferem os item. I, VII e IX, 
do artigo 49, do Decreto Lei n.0 5.839, de 21 de setemb110 
de 1!!43, e tendo em vista o que consta do Processo nú
mero 223/67-SGT., 

RESOLVE: 

Alterar o Decreto datado de 30 de outubro de 1967 
publicado no Diário Oficial n• 7!8, de 6 de novembro do 
mesmo ano, que aposet;~lou, na forma do artigo 176, item I, 
combinado com o de n° 187, todos da Lei nº 1711, de 28 de 
outubro de 1952, o servidor Luiz Cândido de Melo, Guarda, 
nível 6-A (Código GL-203), do Quadro de Funcionários do 
Govêrno dêste Território, lotado na Divisão de Produção, 
com os proventos colculados na' fúrma prev ista no a rtigo 
181, da Lel n° 1711/52, acima mencionada, · para declarar que 
a aposentadoria em aprêço deve ser considerada efetivada 
com base nos artigos 101, i tem li e 102, item li, da Consti
tuição do Brasil, a contar de 15 de janeiro de 1967 e no car
go de Guarda GL·2U3.6.A . (Mat. do IPASE - 2.07U.l58). 

1971. 
Palácio do Setentrião, em Macapá, 18 de janeiro de 

General Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

Coronel Adálvaro Alves Cavalcanti 
Secretário-Geral 

O Governador do Território Federal do Amapâ, 
usando das atribuições que lhe conferem os itens I, VII e 
IX, do artigo 4.0

, do Decreto-Lei n.• 5839, de 21 de setem
bro de 1943, e tendo em vista o que consta do Processo 
número 3320/69-SGT., 

RESOLVE: 

Alterar o decreto datado de 06 d€1 junho de 1969, pu
blicado no Diário Oficial n.0 977 e 978, de I O e 11 de jHnho 
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do mesmo ano, que aposentou, nos têrmos dos artigos 176, item 
III e 178, item III, todos da Lei n.• 1711, de 28 de outubro 
de 1952, aombinados com os de nºs 100, item I e 101, item 
I, alinea «b», da Const~tuição do Brasil, ~VIaria llná Souza 
de Almeida, ocupante do cargo de ProfE ssôra do Ensino 
Pré-Primário e ~rimário, nível II (Código EC-514), do Qua
dro de Funcionários Públicos do Govêrno dêste Território, 
para declarar que a aposentadoria em a~_:rêço deve ser con
siderada efetivada com base nos artigos 176, item III e 178, 
item III, todos da Lei n.0 1711, de 28 de outubro de 1952 e 
no ca rgo de Professôra do Ensino Pré-Primário e Primário 
EC-514.1 1. (Mat. aio IPASE- 1.887. t75). 

1171. 
Palãcio do Setentrião, em Macapá , 18 de janeiro de 

General Ivanhoé Goncalves F>if~rtins 
Governador 

Coronel Adálvaro Alves Cavalcanti 
Secr~iário-G eral 

PORTARIAS 

Nº 01/ 71-GAB. 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe conferem os iten; I e VI, do Art. 
4@, do Decretc.-Lei n•. 5.839, de 21 de setembro de 1943, e 

CONSIDER ANDO: 

-que Joaquim Auré lio Barreto Nabuco de Araújo, 
como parlarr cntar do Império, foi um ardoroso defensor da 
liberdade doJ escravos; 

- que a sua ação patriótica e humanitária contribuiu 
decisivamente para a abolição da escravc.tura no Brasil; 

- que na qualidade de dit:1omata honrou o nosso 
Pais em difíceis missões no extelior; 

- que 'Seu nome merece s~r venerado por todos os 
brasileiros qu(! amam estremecid~tmeníe :lUa Pátria; 

-que cumpre ao Govêrno dêste ~'erritório reveren
ciar o norr.e daqueles que, no pa.;sado, com atos justos, hu
manos e patrióticos,, contribuíram para o bem-estar do povo 
d& grande nação que hoje somos. . 

RESOLVE: 

Dar o nome de ~Joaquim Nabuco» ao Ginásio Nor
mal Rural do MLmicípio de Oiapoq.1e, num preito de ho
menagem a sua memória. 
Palâc!o do Setentrião, em Macap{t, 22 de janeiro de 1971. 

• General Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador d.) T.F.l\. 

N.o 02/71-GAB 

O Governador do Território Feder::! do Amapá, usan
do das atribuições que lhe con·:erem 0 1: itens I e VI, do 
artigo 4.0

, do Decreto-Lei nº 5.8::.9, de 21 de setembro de 
1943. e \ 

CONSIDERANDO: 

- que And ré Vida! de Negreiros t:de rou o movimen
to !ibertário destinado a expulsar os holaadeses de Pernam
buco; 

- que a ação dêss.e grande vulto da história desper
tou no seio do povo um acendr ado senti.nento nativista e 
a consciênda política da i.Jdepenclência racional; 

- que a memória elo grande brasi'eiro deve ser per
manentemente reverenciada pelos que amam o Brasil grande e 
liberto; 

- que cumpre ao Govêrno dêste Território manter 
o resreito por aquêles que, no PlEsado, contribuíram para 
a format;ão e grandeza dêste Paí!i, 

RESOLVE: 

Denominar «Vidal de Negreiros» o Ginásio Normal 
Rural do Munic!plo de Amapa, c:omo prova de veneração 
das geração atuais à sua memória. 

hl71. 
Palácio do Setentrião, em Macapá, 22 de janeiro de 

Gen. Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador do T.F.J\. 

Divisão de Terras e Colonização 

Seção de Terras 

ED I TA I S 

- De ordem do Senhor Diretor da Divisão de Terras 
e Colonização, torno público q~:~e, Antonio Carlos Cambraia 
Pontes, brasileiro, casado, pecuarista, residente e domicilia
do nesta cidade de Macapá, requereu nos têrmos do artigo 
133 e seus §§ e § Único do artigo 203, do Decreto-Lei n°. 
9.760, de 5 de setembro de 1.946, Licença de Ocupação de 
uma área de trrras, situada à margem esquerda do Rio 
Macacoari, Município de Amapá, abrangendo uma área de 
9oo hectgres, r essalvados os terrenos de marinha porven
tura existentes, distando de linha divisória do Território Na
cional, n;ais de I 60 quilômetros, que o r equerente pretende 
para dar prosseguimento aos trabalhos da indústria agro
pecuária. 

De acôrdo com a Vistoria procedida pela DTC, as 
terras têm as seguintes indicações e limites: - Faz frente 
para a margem direita do Rio Macacoari; pelo lado de cf
ma com terras dos herdeiros de Quintino Pontes Tavares; 
pela lado de baixo com terras da União e pelos fundos com 
o Rio Macacoarizinho, medindo aproximadamente 3ooo me
tros de frente por 3ooo ãitos de fundos. 

E, para que se não alegue ignorância, será êste pu
blicado pela Imprensa Oficial e afixado por (3o) dias~ por
ta do edifício desta Repartição. 

Macapá, o7/ l /71 

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

Taliio 'n°. 15871 
Em 22-12-7o 

- De ordem do Senhor Diretor da Divisão de Terraa e 
Colonização, torno público que, Martiniano da Sllveira, bra
sileiro, casado, funcionário público, residente e domiciliado 
nesta cidade de Macapá, requereu nos têrmos do artigo 133 
e seu.> f§ e § lJnico do fa-t igo 203, do Decreto-Lei n .º 9.760, 

1 de 5 de setembro de 1946, Licença de Ocupação de uma 
área de terras, situada as proximidades da «Ressaca» de
nominada «Araçás», município' de Macapá, abrangendo uma 
ór ea de 3.19.00 hectares, ressalvados as terrenos de mar\nha 
porventu-a existentes, distando da linha divisória do Terri
tório Naciona l, mais de 160 quilômetros, que o requerente 
pretende para desenvolver as atlvidad~s de avicultura. 

De acôrdo com a planta existente da DTC, as tenas 
têm as seguintes indicações e limites: - Faz frente pa!·a a 
Av. Paraná, por onde mede 145 metros; pelo lado direito com a 
projeção da Av. Desidério Antônio Coélho, por onde mede 
210 metros; pelo lado esquerdo com a projeção da Av. Cô
nego Domingos Maltêz, por onde mede 210 metros e fundos 
com a projeção da Rua Santa Catarina, por onde mede 145 
metros. 

E, para que se não alegue lgnorância, será êste pu
blicado pela Imprensa Oficial e afixado por trinta (30) dias 
à porta do edifício desta Repartição. 

Macapá, 7 de janeiro de 1971 

Alfredo Luís Duarte de La-Rocque 
Chefe da S.T. 

• 

RD n. º 15853/SIRDA 

- De ordem do Senhor Diretor da Divisão de Terras 
e Colonização, torno público que, Guilherme Ferreira Cor
rêa, brasileiro, solteiro, agricultor, residente e domiciliado 
no lugar denominado ItaubJl, Mun:cípio de Amapá, requereu 
nos têrmos do artigo 133 e seus §§ e § úntco do artigo 203, 
do Decreto-Lei nr. 9.760, de 5 de setembro de 1946, Licença 
de Ocupação de uma área de terras, situada no Lago da 
Hortência, Município de Amapá, abrangent:lo uma área de 
400 hectares, ressalvados os terrenos de marinha por ventura 
existentes, distando da linha divisória do Território Nacio
nal, mais de 160 quilômetros que o r equerente pretende 
para dar prosseguimento aos trabalhos da indústria agro
pecuária. 

De acôrdo com a Vistoria procedida pela DTC, as 
terras têm as seguintes indicações e limites: Faz frente para 
a margem direita do Lago das Hortências; pelo lado direito 
com terras ocupadas pelo Senhor Saturnino Santos; pelo 
lado esquerdo com o Lago Itaubal e pelo.s fundos com ter
ras devolutas, medindo 2ooo metros de frente por 2ooo 
ditos de fundos. 
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E, para que se não alegue ignorância, será êste pu

blicado pela Imprensa Oficial e a fixado por tri nta (3o) dias 
à porta do Edifício desta Repartição. 

Macapá, 7/ 1/71. 

Alfredo Luís Duarte de La-Rocque 
Chefe da Seção de Terras 

Talão nr. 15876 - Em 28/ 12/7o 

Poder Judiciilrio 

Justiça dos Territórios 

Território Federal do Amapá 

Juiz de Direito da Comarca de Macapá 
Edital de Citação, CGm o prazo de 15 dias, na forma 

abaixo : 

O Doutor José Clemenceau Fedrosa Mala - Juiz de 
Direito da Comarca de Macapá, capital do Território Fede
ral do Amapá, na forma da lei, etc. 

Faz saber a todos os que o presente Edital, com pra
zo de 15 dias virem, ou dê le t iverem conhecimento, que 
neste Juízo corre seus trâmites um processo em que é 
acus'ado Olívio Brito Monteiro, como incurso no art. 217 do 
Código Penal. 

E, como tenha o Oficial de Justiça dêste Juízo certi
ficado não o haver encontrac:lo nestl) Comarca, não sendo 
possível citá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a com
parecer neste Juízo, no edifício do Forum desta Comarca, 
sito à Avenida Amazonas, n° 26, esquina com a rua Cel. 
Coriolano Jucá, nesta cidade, no dia 10/02/1971, às 8:30 horas, 
a fim de ser int errogado, promover sua defesa e ser noti
ficado dos ulteriores têrmos do processo, a que de•; erá 
comparecer, sob pena de r evelia. Para conhecimento de 
todos é passado o presente Edital, cuja 2.8 via íica rá afixa
da no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade, aos 
dezoito dias do mês dQ janeiro do ano de mil novecentos e 
setenta e hum. Eu, Nino J esus Aranha Nunes, Escrivão em 
exercicio, subscrevi. • 

José Clemanceau Pedrosa Maia 
Juiz de Direito 

Edital de Citação, com o p1:azo d e 15 dias, na forma 
Abaixo: 

O Doutor José Clemenceau Pedrosa Maia - J uiz de 
Direito da Comarca de Macapá, Capital do Território Fede
r al do Amapá, na forma da lei, etc. 

Faz Saber a todos os que o presente Edital, com 
prazo de 15 dias virem ou dêle tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre seus trâmites um processo em que é 
acusado Antonio Medeiros «Pororoca», como incurso no 
art2 129 do Código Penal. 

E, como tenha o Oficial da Justiça dêste Juízo cer
tlfieado n~o o haver encontrado nesta Comarca, não sendo 
possível citá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a com
parecer neste Juízo, no edifício do l<' orum desta Comarca, 
sito à Avenida Amazonas, n º 26, esquina com a rua Cel. 
Coriolano Jucá, nesta cidade, no dia 12/02/971, às 9:00 ho
ras, a fim de ser interrogado, promover sua defesa e ser 
notificado dos ulteriores têrmos do processo, a que deverá 
compar ecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de 
todos é passado o presente Edital, cuja 2a. via ficara afi
xada no luga r de costume. Dado e passado nesta cidade, 
aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de mil novecen
tos e setenta e hum. Eu, Nino Jesus Aranha Nunes, Escri
vão em exercício, subscrevi. 

{osé Clemenceau Ped rosa Maia 
Juiz de Direito 

Edital de citação, com o prazo de 15 dias, na forma abaixo: 

O doutor José Clemenceau Pedrosa Maia - Juiz de 
Direito da Comarca de Macapá, capital do Território Fede
ral do Amapá, na forma da lei etc. 

Faz saber a todos os que o presente Edital, com pra
zo de 15 dias virem, ou dêle tiverem conhecimento, qu~ 
neste Juízo corre, seus trâmites um processo em que e 
acusado Pedro Nogueira Ramos, como incurso no art0 129 
do Código Penal. 

I 
I 

E, como tenha o Oficial de Justiça dêste Juízo certi
ficado não o haver encoP.trado nesta Comarca, não sendo 
possível citá-lo pessoalmente, eita-o pelo presente a compa
recer nes te Juizo, no edifício do Forum desta Comarca, si
to à Avenida Amazonas, n º 26, esquina com a Rua Cel. 
Coriolano Jucá, nesta cidade, no dia 10/02/971, às 9:30 horas. 
a fim de ser interrogado, promover sua defesa e ser noti 
ficado dos ulteriores têrmos do processo, a que deverá com
parecer, sob pena de r evelia. Para conhecimento de todos 
é passado o presen te Edital, cuja 2a. \"ia ficar á afixada no 
l ugar de costume. Dado c passado nesta cidade, aos dezoi
to dias do mês de janeiro do ano de mil novecentns e se
tenta e hum. Eu, Nino Jesus Aranha Nunes, Escrivão em 
exercício snbsore\·i. 

José Clemenceau Pedrosa Maia 
Juiz de Direito 

Edita l de Citação, com o prazo de 15 dias, na forma 
abaixo; 

O Doutor José Clemenceau Pedrosa Maia - Juiz de 
Direito da Comarca de Macapá, Capital do Território Fede
ral do Amapá, na f01·ma da lei, etc. 

Faz Saber a todos os que o presente Edital, com pra
zo de 15 dias virem, ou dêle tiverem conhecimento, que 
neste J uízo corre seus trâmites um processo em que é acu
sado Ambcrto Duarte Alves, como incurso no art.0 281 do 
Código P enal. 

E, como tenha o Oficial de J ustiça d, ~le juizo certi
ficado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo 
possível citá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a com
p~recer neste Juízo, no edifício do Forum ddta Coma1·ca, 
sito à Avenida Amazonas. n .0 26, esquina com a rua Cel. 
Coriolano Jucá, nesta citlade, no dta 10/02/1971, ús 10:00 horas, 
a fim de ser interrc•f!ado, promover sua defe>c;a e ser notifi
cado dos ulteriores têrmoq do protesso, a qu<! deYer:'! com
parecer, sob pena d e r evelia. Para conhi!cimento de to:los 
é passado o presente Edital, cuja 2ª via ficará afixada no 
lugar de costume. Dado e passado nesta C'ldade, aos de
zoito dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e 
setenta e hum. Eu, Nino Jesus Aranha Nunes, Escrivão em 
exercício, subscrevi. 

---
José Clemenceau P edrosa Maia 

Juiz de Direito 

Gabinete do GoveTnador· 

A Diretoria-Geral do Departamento Nacionál de Es
t radas de Rodagem acaba de comun icar ao Govêrno dêste 
Território, com o of:cio/DG/63, de 12 do corrente, que a 
c-:>mprovação do adi.o~ntamento a que se refere o processo 
n º !l.222/67 - DNER, encaminhada àquele Orgão com o 
ofício nº 035, de 1.0 de feverei ro de 1967, do então Gover
nador Luiz Mendes da Silva, tendo eido examinada e consi
derada regular, fo i r egistrada a baixa da responsabilidade 
do responsável pela aplicação do adiantamento. 

Comunica ainda a Diretoria-Geral do DNER que a 
documentação em aprêço foi encaminhad~ ao Arquivo da
quele Orgão, ond.e permanecerá à disposição de [uturas 
auditorias internas ou externas. 

Macap~ . 22 de janeiro de 1971 

General Ivanhoé Gonça lves Martins 
Governador 

I Preço do 
" exemplar 

Cr$ 0,10 


	

