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t\T!lS DO 11 O O U n E X E C U T I \1 O 

Divisao ele E lu. r; açüo 
Af'RO VO : 

Gen. Iva:Jhoé Gor r;alvcs Murtins 
Gov ·rnador 

PORTARIA N.0 /~' 1-J JE I 
O Diretor da Divisi\o de E lu c: :çiio no uso ele suas j 

atribui \:ões e Yitiando c~tahcl ecE n rn:!ls gerais que re
gule m o tngrc>sso de novo-; alulnt< nos ~ r.tal>rl e~.:i rn entos 
de Ens·no Méjio da rêde fellen '· :tJ an 1 de J9i I, uebte 1 
Tenitório, 

H.ESOLVE: 
Arti O'O 1.0 - Dlspent:ar d• s Exam~a cte Admi. são 

os candid~tos pottadores d ~ cer iiie1 dos de eondu~iio da 
5.a série rio Curso primário, co~ ·e-. r onde • te ao ILOO . do 
1970, Gxpedldos por e3f.<tl> •?lecim e J tl ; ofic ais ou fi scallz:l
dos pelo U ovê rno do Territót'io. 

§Úni co - :-Jo caso do> C niLi tJS de Amapá e Oin
poque poder&o ser aceitos alui os que 1 cocluiram a 5.! 
série r•m 1 9~9. 

Artigo 2.o - Adotar obrig: tõ riedad< dos Exames de 
Admissão aos cant!idu t .1S porto.J •re. de cer tificados de 
conclu~ão da ot.a Eér ie, e aos de 5'. ~' rie e" pedidos .t-m 11nos 
a nteriores a 1970, respeitado o e ltat eleci< D no § Uni r.o do 
Artigo 1.0 desta portaria e desde que pree 1cham as demais 
exigênl'ias de lei . . . . 

Artigo 3.0 
- Os Pstabei i'Ci 1cntos de Fns mo Médto 

ficarão re:;poosáveis pelas oxi~e ; u i"s doi' rlocu mentos de 
c!lda r.<~ndid ato, de acordo com , que es abclece o artigo 
2.0

, capi tulo I, da Cons olidação la Lcg1slação do Ensino 
Se.;uudá rlo, após a L. D.B .. como tan;bém pelo cum Himeu
to das demais leis rm v:got• &ôb ·e r, a-.sunto. 

Ar t. 4.0 
- fjca estabeleci·j•J o pE> r indo de 1.0 a 3 de 

ft• verelro para as in1lcriQÕ0S e .t segu1nto et>ca la para a 
realiza•JRO dos exames: 

a) - Dia 4/2/71 - Quinta-Felr,t: ils 8:00 horas 
Portug llês, c às l 0:00 horas - H ~ tó r ia. 

b) - Dia 5/'l/ 71 - Sexta-l'í•fm : às 8:00 horas 
Matemá ti ra, e às 10:00 ho1·as - Jecgrafi a . 

Parúgmfo Único: Pal'a os ( dn;' si os c e Ama pá e Ohl
poque, teMo em vistu peculiarid idE ' rPgi )llafR, aR datas 
ctoll exa mes seriio estaLelec!dus pelus préorios Di ·etores. 

Artigo 5.0 
-- Parn apro \'a ç: o nos ·~xam es de Ad

mis!l!!.o, o candidato se t·á julgado· na coa[, rmiuade do que 
estabelece o rteg!men to Inter no la c a da ~ d ncandário. de
vi cJ;.meutc aprovado pela Iusp, toria Secdonal do En sin o 
Secundário de Belém. 

At t. 6.0 
- Os Diretores c os E~ tallelecimentos de 

Ensino Médio designaria os 1 rofmssô t·es das rlifet·entes 
di, ciplinas pill'a compo1·em as b;. uca ~ ex~ minadoras. 

Art. 7.0 
- Os exames de \dt issao tH'riio real iza

dos ao mesmo tempo, em todos oe esta )elecimentos na 
co;Jformidade do horário E> stabel 'cjjo no Art. 40, respei
tado o que estabelece o § úoico do me~mo artigo. 

Dê·se ciência, cumpra-s e e pt!bliqut>-st•. 
Gabinete do Diretor da D vl~üo cl u Ed ucação, em 

Macapá , 20 de janeiro ele 1971. 
Clodoaldo Carvnlbn c o Nasciu.ento 

Resp. p/ expee da D.E. 

----------~-------------a ~------------
Cornissao de Inquérit? Adndn istrativo 

Portaria n°. 462 70- }AB 
Apr:>vo: 

Gen. I ;anhoé Gonçalves Martins 
Governador 

Portaria N2 02/71-CIA 
O Presidente da Comissão de Inquérito Admi-

nistrativo, designada pela Portaria nQ 462/70-GAB, 
de 26 de novembro de 1970, Exmo. Sr. General 
Governador do Território Federal do Amapá, 
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
22 1, in fi ne, da Lei 1.711, de 28 de outubro de 
1952, do Estatuto dos Funcionários Públicos Cí
vis da União; 

RESOLVE: 
Indicar o se ·v ido r lVIirivaldo dos Santos Silva, Técni

co e11 Ccntab lidc:d :>, ocup:mte do cargo Técnico Rural, ní
vel 1 l-1\, lotado no Div'sno de Produção. pertencente ao 
Quadro de Funcionários do Govêrno do Território Federal 
do A tr ap'!, )Jara funcion'lr como técnico r o exame de escri
ta· C)n!"rência de \alores que se achavam scb a fesponsa
biiid 1de da scrvidoura Izaur.J Corrêa de Oliveit·a, ocupante 
do ca1·go de Auxiliar Rural, nível 3, do Quadro de Fundo
nários Públicos do Govêrno dD Território Federal do Ama
pá, le>tada na DivJsi':o de Segurança e Guarda, ora respon
dendo Processo Administrativo. 

Macapá, 14 àe janeiro ce 1971 
Marco~ Fari~>s dos Santos 

Pr·csla.mte da CIA 

Divisão de Segurança e guarda 
AprQvo: 

Gen. Ivanhoé Gonçalves 1\lartlns 
Govl' r nador 

Portaria No. 011/71-DSG 

O Senhor Teol>nld<J Izirloro Rodrigues de Sou
za, respondendo pPlo Expl'dicute tia Divisão 
de Segura nça e li unrda, usando de suas atri
bu ições I11gais, c 

Ct)Dsicleran do que é dever das autoridAdes de trilo
sito disciplinar e zelar pel:> segurança do tráfego; 

Co usiclera.uu o que o motorista amado !' Uhi rat'ln Br i
to d ·~ Souzt., portad or da C'artcira Nacional ele Ha.bil!tação 
nº 2:J!J6 e Prontuá rio nº 2.t~9 . exped ida pela ln Rpc torJa. de 
Trânsiro Público do TcrriLório Federal do Amapú, às !6::-JO 
hor&s do dia 12 de jancirn c! <' !971 , dirigia um a utomóvel 
novo ooarca Opala, pela Av. Pe, Jú io l\luria Lombaerd, com 
velocidade sure rior a pcnnitida para o local, pondo em pe
r igo n!Jo só a sua vidu mas a de quan tos por ali transita
va m; 

Considerando que o referirlo moto ris ta já tem sido 
advert ido em outr«s ocasiões por pnitica da n.esma infra
ção sem controla r o dc::;ejo de anda1· em a lta velocidade, 
deixando as!:im de ob~erva r os cuidados indispen~àvel s a 
segurança do trânsito; 

Conns idet·and o ainda que o motorista em tela in[rio
gi u dispositivos legais do Código :t\acional de Trânsito e 
seu regulamento; 

RESOLVE: 
A:'flEENOER pelo prazn de dois (~J meses a Cartei ra 

Nacional de Habilitação n°. ?.38ü c Pron tuário 242!1, exped i
do pe la. Inspe t!! ria de Trânsito PúbliC'o cl.ú Território l•'e
rtera l do Am apá , da qual é portador o mo toris ta amador 
Ubira tan Br ito de Souza, rle conformidade éOtn o art. 89, 
i1 ci.< o XVI. da Lei nc:. 5.108, de 21 de seleJUbro de 196ti 
(Código N11cional de t tânEito), combmarto com o art. 199, 
alíue>~ X, do Regulamento el o Código Nacionn l de Tràn!lito 
aproYado pelo Decreto no. 62.127, de 16 de janeiro de ltl68. 

Dê·Re Ciênci a e Cumpra-se 
GabinetP da Chefia de Polícia, em l\lacapá, 13 do 

janeiro de 197 1 

Teo'la.ldn Izirloro Rodr iguc ~: rie Souza 
Hesp. pj Exp. da DSG 
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A & . .R~}iartiçõas Publicas [ 
Tcn.{Miaís deverão remeter 
o expediente destin~do à pu- l 
ll!icução neste OlARJO Of<'I- i 
C~AL dlàrio.mentP,, até às 

1 
lR,:lO anras, ex(:cto aos stba- 1 

rlobl quando deverão fazê-lo 
11.tP. à<~ 11 ,:H horas. 

A.~ reclamaçõeR pertinen
tes à matérü: retribulda, nos 
casos de erros on omissõeR, 
dever:)o ser rormuludas por 
e'\critn, ti Seção de Hectaçõ.o. 
d>t~ :l às 13,30 horas, uo má
x•mn 11h 72 h o r as após a 
6-th!a dos órgãos ofici ais. 
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l\lACAPÁ - '1'. F. AMAPA' 

ASS I ~A T URAS 
A nual 
Semestral 
Trimestr'll 
Número avulso 

C 4' r,. 

Cr$ 
Cr:D 

7,~0 
3,:!0 
JY> 
0,05 

2a. pãg. 

1 As Repartições Públirf s 

I cingir-se-ão às ar;sinatun 8 
anuais renovadas até 2;{ ce 

I fevereiro de cada an(l o 1: ~ 

l iniciadas, en' qualquer épOci'l 
pelos órgãos corr:petentt>s . 

I A fim de possibilit.u a 

I remes"a de valôre~; acomp·t· 
nhados d'<l esclai"cciment(ls 
quanto à sua apl!ca~.ão, solt

! citamos u.;;eru os in ter·cs~ad 1•s 
I preferencJallliPntP cheque GU 
! vule post a ~. 

j Os supl<'mentos :'1!:> edi· 
ções dos órgãoe oficiai·• c a 
se l"ornecerã o aos asHiU:'I ntn~ 
qne as Rolicit;,rcm 110 ato SI) 
U!!:Siuatu ra. 

118 originais dt>Verão ser 
ciattlogTafa(lo~ e 'l.utenticados. 
~essulvu.aas . por q ucm de di
reito, rasuras t• C'mtmdas. •BRASlLL\ - F.:stt> Diárlo P iu·i:.lJ é encontr ado p:~rú lei!~.:- I O funcll.n'tr io público t~

ra no Salfio Nacional f! l!;tprracional ct~ !mprenfa, dr1 1 deJ:al, terá. t~lll de~cooto • (e 
E..xcctundaf ne para 0 ex- COOPER Pn ESS, no Braoília lnJperi al f!( te!." jlU0,o· Para lazer JUS a es e 

tP.rior, que serão ("em p r e _ <it'sconto, deverá prnv~r es a 
aamt'IR, a:; lll':sinatural1 poder- Ptua hciiHar uos aEOsinan-1 A tlr.: de t\ilar solução I rondição 'lO ato da aBsi namn 
~H-ão tomar,_ em qtH:Iquer· tcs a vcrirrea~ã o do nrazn rlt I c!e contlnuicia(le no recrhi- 1 O de custo ca,la e:-..cuplar 
<>unr·H. nnr H'lB !lli.'AAS ou um validade dP tiuas assinntu.-Hs, n.ento dos iurn:JiR . • ! e\' em utrr.zado ctos órgão' do oli
R•HJ. na psrte superior do enderê- ns a~sinan tes 1JIOV1dt nci&r a 1 ciai.::; será, no vC'ndu avulta 

As llS~inuturas vcncidns 11 ço vfio impressos o núD=(~!'O reflpertiva f ('fiOVfH;:;n com · acrc 3<; i tla de !\Cr$ 0.0~ ·e 
ç•der:.o sei· SliSIJC'PSa~< sem do talão ue registro, o tr1t:s e antecedeccia r.1inin <1, de tJ'lll·l· do mr~smo ano, c d\~ N C r 15 
avt.:;,) prév:o. o fnn em que fin1ia1·á. ta t30) dias. 0,02, por ano decon:J o. 

Sociedade Beneficente 
Amaptí 

Ope rária do 

PORTA RIA N.0 1/71 (Sl30 A) 

O Presidente da Sociedade no uso de suas atri
buições, e ba&eado nos Estatutos da Clitidade, c rerifieau
do 08 Artigos <1º, aliuca C» c Artigo 12." Cap. 10, na última 
reunião do exercíciu encerrado, presente a Diretoria reuni
d!i achou por bem instruir a presente portaria: 

1.° Considerando que, existe um fiohúrio constando 
de 948 sócios inscritos, e 28J fichatl ele sócios movimellta
dos nM últimos anos. 

2.° Consi.Jer::~ndo que, o número rk sócios quites é 
irrisór·io ap enas conferindo I.'C nos tnlõ:.:>~ das mensa l idades 
7 sóeios quitrs o que nada represeutr1 u.aotc datl di~pesas 
da ailsistência socinl. 

3.° Considerando qu e, as cli Fpesas r c:=lizB das roru as
sistência social ~ornam parcelas bem expres(j ivas, 'l q ue a 
entidade não dispõe de rccut·sos para o atcndirucmo dês
tes encargas no i nício de 1971. 

4.° Considerando que, a falta de interf>sscs d•J corpo 
social, e o descaso dado as responsabilid:.tdes que as~umi
ro com os estatutos ria entidade no decon er do üllimo 
ano, ditam estas medida s. 

5.° Conl'iderando que. os bcneHcios instituídos aos 
sócios contribuintes po de ser suspen~os por falta dos pa
gam entos de suas obrigações, eonrormc determina os Arti
gos acima citados. 

RESOLVE: 
Suspen der temporàriamrntc os benPfir.ios instituíd os 

pelo Estatutos da entidade, i sto é enquanto perdurar os 
desequilíbrios financeiros. entr e a receita e a despesa das 
cotas partes destas atividades. 

Obs. a suspensão dcs beurHcios de que trata o item 
anterioJ?, poderá ser restabelecidos logo que as condições 
financeiras o po·metirem. 

Obs. ainlla que, os sócios quites permaneção qu ite s 
e atrasados podcrão-so quitar a qu,tlqne r hora na tesou
rar·ia da entidade. 

Ma.capá, 15 de Dezembr·o de 1970. 

Sandoval dos Santos 
Presid ente 

Edital d e Segunda Praça do Bem 
Pertencente a Amapá RepTesentações e 

Comér cio Ltda. e Antonio CaTlos 
Brito Lúna. 

O Doutor José Clemenceau Pcdrosa Maia, Juiz de 
Direito da Comarca de Macapá, Capit al do Territór io Fede
ral do Amapá, na forma da lei, etc. 

Faz Saber qu e, no dia 19 ele fevereiro do corrente 

----------,_ -- ------
ano, às 9:GO horas, •J porteiro dos audit órios, dêste J uízo, 
ou quem sua~l vr.zrs fizer, levará a público o pregão (te 
segundr. pra<,::l do btm ünó\ el penhorado nos autos ele 
ação executiva, em •'JU! é exeqüente: Walter Pereira elo 
Carmo e executado~. Amapá Representações e Comércio 
Ltda., na pessoa d0 SEU diretor comercial Antonio Carl% 
Brito Lima, constJnte de: «Uma casa residencial, sit~1ada 
à Avenida FAB, s.·r~. nesta cidade, de propriedade do ex ~-

1 cutado por construriio própr:a em alvenar'a, coberta com 
!age e parte com c·mento. digc, e parte com telhas de 
amiantc•, medinc1Q 20 metros de frente por 20 ditos de fu 1-

dos com as sr>guintes dependência: Pátio, sala de r efeiçõEs; 
quartos dormitórw>; tr~s bHnheiros; três sanitários; cozinr a, 
garagem com área coberta, limitando-se pela frente tst 1) 
com a e teric1a ave r ida; pelos fundos (norte} pelos lado di
reit.o (<) e,;te) e esq,prdo (leste). O referido bem poderá E=r 
arrem tado p·~lo pre<;o supet ior ao da avaliação que é de 
Cr$ 75.500,011 (:::ie ter,ta e seis mil e quinhentos cruzeiros). 

E. para que chegue ao conhecimento dos interessa
dos mandei e~peclit· o presente e outros iguais que ser:io 
publkados e afixad·)s no lugar público de costume. Dado e 
passaC:o nesta cidac.e de Macapá, aos dezenove dias do m ;s 
de j;:;neiro de 1971. Eu, Nino Jesus Aranha N;.mes, Escriv.io 
em exercício, subscrevi. 

José Clemenceau Pedrosa Maia 
J uiz de Direito 

1 Pod er Judiciário 

Justiça Federa l ele Primeira Instância 
S€r;ão J udiciária do Amapá 

Boletim da J Jfitiça Feueral 
\f.Q 01171 ,jf,\ 

2.a Região- Soção Ju<!1 1ú t'iu do Am11pá 
Exped lent'il dol:l dias 07 à l b de Janeiro de 1971 
\' li - AÇÃO C!m.U~AL 
Proc. n.O 1<!!:1 
Autor a: A Justiç-a Pública 
Réus: Vicente ltcd r iguf's Filizola, Jurary da Cr ncc i

çfio An l rnd e, Iacy Pwheiro Nunes, Ama (·o cte Souza L eão, 
Raimnndo Pompeu Rodrigu etõ, Soriauo Freitas Hodr igucl:l e 
Antônio Basto~:~. 

Advogado<~: Newlou Montinho, Joaquim Gomes de 
Olivei ra e Manoel Ivanildo Pessoa. 

SENTF,ÇA: .Julgo: a) procedente a denúncia cont ·a 
os réus: \'ict nte Hodr igues Filizola, Jurac~· da Conc(: iÇiLo 
AndradL', lat:y Pinheiro !'\unes, Ama ro de Souza Leão, 11<i
mundo l'olll!leu rtoclrigues, Soriano Frei tas Rodrigues e 
Antônio Pa~tus, como incursos ro art. 3M do Géu igo P:!
nal às penas t e: pua o primeiro - de doi:> (2) anos de 
reclu são; e para os rlrmais a pena de um (ll ano de r; 
clusflo; b) improc(•,lentc u denúBcia quanto aos r éus G 1-
mêrcint.io Otávio l'lÇünlla e Carmona Gonçalve;> de O' i
veira por nii o fi cr.r aomprovada na instrução crimi'lal a 
autoria do d..:Jito. c) - Decreto a perda da embarcRç~o 
'<Hf- t'ondino ~la rei ra» e seus per tences em fa\·or da União, 
com fu ndamento no art. í4, inciso li do Código Peual c 

r 
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demais legislação aplicítvel, em conseqüência, consideran
do os ti r mos do Decreto-Lei n." l.OGJ, de ~1 de outubro 
de 1969. determino que seja feitl a entrega à Fnzend:1 
Nacional através da A~êt)cia d t l.eceit~. Federal, ne~ta 
capital, da embarcação <<Hero udi. o ~Iorein» e· seus pel'
teuces, sendo depositário judicial a Superintendência do 
Serviço de Navegação do Amapá (~US:-iA VA), Javr~>ndo-se 
o competente têrmo de entn·ga ! ue f icarli constando dos 
autos, pr ovidenciando a Sec·ret: ria a r c~ • peito. CUSTAS 
<<ex Jege». Lançando os nomes de s rr~us no Hol dos Culpa
dos. expedindo-se (;OOtra êle!l •S ma nd 1d(1S de prisii0. 
P.R.L Macap11, 07 de janeiro c!c l!l7!. as) M:irio Me~;:quita 
MagalhAets - Juiz Federal. 

Macapfl, 21 de j llleiro de 1971. 

Guilherme Nascimeut'l dvs Sa·1tos 
p/Chefe da Se Jretal'ia 

Justiça dos Te. Titórios 

Segunda Circunscrição 

COMARCA DE MACAPÁ -·- 'i,. F. DO AMAPÁ 

Edital de Citação de Anton· o c1os Santos com o 
Praz::l de ;1C dias 

O Doutor: José Cleme 1ceau Pedrosa Maia, 
Juiz de Du eito da Corr,a rca :ie Mácapá, capita l do 
Território Federal do Amapá na forma da lei, etc . 

Faz Saber aos que o pres'=nte edital vil em ou 
dêle conhecimento tiverem q1e, pelo presente cita 
Antonio dos Santos, brasileiL >, 1 esidf~nte em lugar 
incertó e não sabido, com o prazo de trinta (30) 
dias, pa ra responder aos têrnos de t;ma ação exe
cutiva que se processa nest3 Juizo, movida por 
Confecções Pirâmides S/ A, r:odt:ndo contestá-la no 
prazo de 30 di9.s que correrá em car-•ório, após a 
terminação do prazo do edital, nos cêrmos e de 
acôrdo com a petiçãlo e despacho a seguir trans
critos:- Excelentíssi mo Senhor I:outor Juiz de Di
reito da Comarca de Macapá. Diz Conferções Pi
râmides S.A, ii rma estabelecida à Rua da Praia de 
Santa Rita, n .0 310, em 'Recife, capital do Estado • 
de Pernambuco, por seu procurador infra assinado 
que, SPndo credora de Antor io rios Santos, confor
me prova com os seguintes t tulos: a) Duplicata 
n.0 14695/66, vencida em 16 de novvmbro de 1966, 
no valor de Cr$ 328,580 (tn zento~ e viute e oito 
mil e quinhentos e oitenta ::ruleiros antigos), cor
respondente no dinheiro nôvo a quantia de NCr$ ... 
n8,58 (t rezentos e vinte e oito cruzeiros novos e 
cinqüenta e oito centavos), de:vidamente protestada. 
b) Duplicata n.O 14695/66-B, vencida em 8 de de
zembro de 1966, no valor de Cr$ 32B,Ei80 (trezen
tos e vinte e oito mil cruzeiros e quinhentos e 
oiten ta cruzeiros antigos), qu~ na moeda atual cor
responde a importância d•l HCr$ 328,58 (tre
zentos e vint~ e oito cr-uzeiros 1 ovos e cinqüenta e 
oito centavos), protesta da . c) Duplica·:a n.0 14879/66-
A, vencida em 13 de janeiro de 196'7, no valor de 
Cr$ 214,400 (duzentos e quatorze mil e quatrocen
tos ctuzeiros antigos), cor r E spondent e na moeda 
vige nte a quanta de NCr$ 214,40 (duzentos e 
quato!'ze mil cruzeiros e quatrocentos cruzeiros 
antigos), digo, duzentos e quatorze cruzeiros novos 
e quarenta centavos), devida n ente protestada. d) 
Duplicata n. 0 14871/66-.A v.:r:cid3em 13 de janeiro 
de 1!:167, no valor de C:$ 244.790 (duzentos 
e quarenta e quatro mil e setecentos 
e noventa cruzeiros antigos), que equivale 
na moeda atual a importâ'1cia de NCr$ 244,79 
(duzentos e quarenta e qua ,ro cruzeiros novos e 
seten ta e nove centavo~), pwte~tada . E, CC'mo não 
as t enha pago pelos meios amigáveis, quer executá
lo. Assim A. esta, requer a vo~sa excelência se 
d igne mandar citar o suplicado, estabelecido n ~stu 

cidade, à Rua Cândido 1\!Iendes, s/n, para pagar ou 
nomear bens a penhora e caso não o faça dentro 
de vinte e quatro horas (Inciso XIII do art. 298; 
arts. 918, 923 e 927, do C.P.C.), proceda o oficial 
de Justiça, que fôr encarregado da diligência , a 
penhora em tantos bens quantos bastem ao paga
mento do total do débito, juros de mora, despesa 
do protesto, custas e honorários do advogado, a 
r azão de 20% (vinte por cento) sôbre o valor da 
oausa e demais cominações de direito, tudo sob 
pena de revelia, protestando por medidas legais de 
arro mbamento e requisição de fôrça se necessário. 
O utrossim, recaindo a penhora em bens de ra iz, 
seja citada sua m ulher, se casado. Dá-se a presen
te o valor de NCr$ 1. I 16,35 (hum mil, cento e de
zesseis cruzeiros novos e trinta e cinco centavos). 
São os têrmos em que, P . Deferimento. Maca pá, 18 
de julho de 1967. a) pp. Cícero Borges Bordalo -
Adv. O.A.B. cart. 538 - Insc. C-80. Despacho: Ex
peça-se o competente edital de citação, com o pra
zo de t rinta (30) dias, na forma legal. Macap6, 18 
de março de 1970. a) Antonio Albertp Pacca -
Juiz de Direito. E para que chegue ao conhecimen
to dos interessados e não possam de futur-o, alegar 
ignorância expedi o presente e outros iguais, que 
serão publicados e afixados na forma da lei. Dado 
e passado ne>tq cidade de ~llacap~, capital do Ter
ritó rio Federal do Amapá, aos vinte e cinco dias 
do mês de janeiro do ano de mil novecentos e se
tenta e hum. Eu, Nino J esus Aranha Nunes, Es
crivão em exercício, subscr evi. 

J osé Clemenceau Pedrosa Maia 
Juiz de Direito 

Justiça dos Territórios 
Segunda Circunscrição 

Cotnarca de Ma capá- T. F. do A ma pá 

Edital de 2.ª Praça do bem putencente a Rui 
Nascimento Lima. 

O Doutor José Clemenceau Pedrosa Maia -
Juiz de Direito da Comarca de Macapá, capital do 
Território Federal do Amapá, na forma da lei, ek 

Faz saber a quem interessar possa que, no dia 
23 de fevereiro do corrente, às 9:00 horas, o por
t eiro dos auditórios dêste Juízo, ou quem suas vê
zes fizer, levará a público o pregão de 2.ª Praça 
do bem imóvel penhorado nos autos de ação exe
cutiva em que é exeqüente: José Maria de Matos 
Tostes e executado: Rui Nascimento Lima, constante 
de: <<Uma casa residencial, construída em madeira 
de lei, coberta com telhas de barro tipo francêsa , 
medindo seis metros de frente, por dezessete ditos 
de fundos com as seguintes divisões: pátio, sala 
de visitas; sala de espera, dois dormitórios, corr e
dor e cozinha, com banhieor, digo, banheiro WC 
interno, edificada em terreno do Patrimônio da 
Prefeitura Municipal de Macapá, sôbre o lote d e 
terras n.0 444, com quinze metros de frente por 
trinta ditos de fundos, limitando-se pela frente com 
a Rua Cel. José Serafim, pelos fundos com o lote 
de terras n.0 447, pelo lado direito com o lote de 
terras n.0 443, pelo lado esquerdo com o lote de 
terras n.0 445, devidamente aforado. O bem acima 
poderá ser arrematado pelo preçn superior ao da 
avaliação que é de Cr$ 4.500,00 (quatro mil e qui
nhentos cruzeiros). 

E, para que chegue ao conhecimento dos inte
ressado5, e não possa, de futuro alegar ignorância 
expedi o presente e outros iguais que serão pu-



5a. e 6a.-feüas, 28 e 29 de janeiro de 1971 

blicados e afixados no lugar público de costume. 
Dado e passado nesta cidade de Macapá, aos vinte 
-= r:lois dias do mês de janeiro do ano de mil nove
centos e setenta e hum. Eu, Nino Jesus Aran ha 
Nunes, Escrivão em exercício, subscrevi. 

José Clerr1enceau Pedrosa Maia 
Juiz de Direito 

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

O Doutor José Clemenceau P edrosa Maia - Juiz de 
Direito da Comarca de Macapá - Segunda Circu nscrição 
- Capital do Território Federal 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 t iverem conhecimento, que 
neste Juízo corre seus trâmites um processo em que é 
acusado Ernesto P ureza da Silva, comJ incurso nos artigos 
213, cf c o art. 224, alínea a, do Código Penal Bra sileiro. 

E, como tenha o Oficial de Justiça dêste Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo 
possível citá-lo pesssoalments, cita-o pelo presente a com
parecer neste J uízo, no edifício do Forum desta Comarca, 
sito à Avenida Amazonas, n.0 26, esquina com a rua CE'l. 
Coriolano Jucá, nesta cidade, no dia 15 de fevereiro ás 8:30 
horas. a fim de ser in terrogado, promover sua defesa e ser 
notificado dos ulteriores têrmos do processo, a que deverá 
comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de to
dos é passado o presente EDITAL. cuja 2::~. via ficará afi
xada no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade, 
aos vinte dias do mês de janeiro do ano da mil novecentos 
e setenta e hum. Eu, Nine Jesus Aranha Nunes, Escli \·ão 
em exercício, subscrevi. 

J osé Clemenceau Pedrosa Maia 
Juiz de Dir eito 

Edital de Citação, com o pra~ o 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 le i, etc. 

Faz Saber a todos os que o presente Edita l co m pra· 
zo de 15 dias virem ou dele tiverem conhecimento, que 
neste J uizo corre seus trâmites um processo em que é 
acusado Jorge Palheta do Nascimento. como incurso no 
no art.0 129, caput do Código Penal. 

E, como tenha o Oficial de Justiça dêste J uízo CE'r· 
tificado não o haver encont rado nesta Comarca, não &endo 
possível citá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a com
parecer neste Juizo, no edifício do Forum desta Comarca, 
sito à Avenida Amazonas, n.0 26, esquina com a Rua Cel. 
Coriolano J ucá, nesta cidade, no dia 26 de fevereiro, às 
9:00 horas, a fim de ser interrogado, promover sua defesa 
e ser notificado dos ulteriores lêrmos do processo, a que 
deverá comparecE'r, sob pena de revelia. Para conhecimento 1 

de todos é passado o presente Edital, cuja 2.a via ficará 
afixada no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade, 
aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de hum 
mil novecentos e setenta e hum. Eu, Nino Jesus Aran
ha Nunes, Escrivão em exercício, subscrevi. 

José Clemenceau Pedrosa Maia 
Juiz de Direito 

Divisão de Terras e Colonização 
Seção de T erras 

EDITAL 

De ordem do senhor diretor da Divisão df' 
Terras e Colonização, torno público que , Antôni o , 

DIARlO OFICIAL 4a. páf,. 

d a S ilva Maués, b rasileiro, casado, agricultor, resi
dente e dornicilindo nesta cid ade de \VIacapá, reqw~
reu n os tê>rmos do ar tigo 133 e seus §§ e § Ú nico 
do a r t igo 203 , de Decreto-Lei número 9.760, de 5 
d a setembro de 1946, Licença de ocupação d e u rra 
á rea de terras, situada à margem direita do R o 
Araguari, abra ngendo uma áre a de 50 hectares, 
ressalvados os tErrenos de marinha porventura exi ;
t entes, distando d a linha divisória do Terr:it ór o 
Nacional, mais de 160 quilômetros, que o r equereu
t e pretende para desenvolve>!' as ath idade s da iu
d ústria agrícola . 

De acôrdo com a vistoria procedida p ela DTr:, 
as terras têm as seguintes indicaçõEs e limites: -
Faz frente para a margem di reita do Rio Aragua"i; 
limitando-se pele lado de baixo, com a marge n 
esquerda do Igarapé Santa Maria; pelo lado de ci 
m a com a marg·• m direita do Igarapé Lava Saco e 
fundo~ com terras devolutas, medindo 600 m et ros 
de frente por l.O::JO ditos de fundos. 

E, para que se não alegue ignorância, sera €3-

te publicado pela I mprensa Oficial e a:iixado p•Jr 
trinta (30) dias ~ porta do edi fício d ·?sta Repartição. 

Macapá, 27/ l / 71 

Alfredo Luiz D uarte de La RoquE> 
Chefe da S.T . 

- De ordem do Senhor Diretor da Divisão ele 
Terras e Colonizt.ção, torno público que, Almir P :
r eira Nunes, br&.:.oileiro, casado, p ecuarista, residen
te e domiciliado nesta cidade de Macapá, reqüert u 
nos têrmos do a tigo 133 e seus §§ e § Único elo 
artigo 203, do Derreto-Lei número 9.760, de 5 de 
setembro de 1946, Licença de Ocup ação d e uma 
área de terras, ~ituada na zcna média do Rio Ara
guari, Município de Macapá, abrangendo uma ár1•a 
de 1.250 hectares, ressalvados os t errenos de m i 

rinha porv(nturr. existen tes, distand o da faixa de 
fronte: ra mais d~ 160 quilômetros, q ue o requere l
te pretende par& dar prosseguimento aos trabalh•>S 
de exploração da indústria agropecuária. 

De acôrdo com a Vistoria procedidida pe la 
DTC, as terras t ém as seguintes indicações e lirr i
tes: - Faz fn•nte para a margem direita do R o 
Araguari; limitando-se pelo lado de cima com o 
Igarapé «Cacurl Grande»; pelo lado de baixo co n 
o Igarapé <~Arapapá» e pelos fundos com terras d ~
volutas, m edindc aproximadamente ~.500 metros ele 
fre nte por 5.000 ditos de fu ndos. 

E, para que se não alegue ignorância, será ês ,e 
publicado pela Imprensa Oficial e afixado por t rin
ta (30} dias à porta do edificio desta R epart ição. 

Macapá, 26/ 1/ 71. 

Alfredo Luiz Duarte de La Rocque 
Chefe da S.T . 

Preço do exe1nplar: 

Cr$ 0110 


	

