
Território Federal do Amapá , 
DIARIO OFICIAl· 

Decreto n. o 1, c e 24 de h! filo de 19&4 
------------------------------------- ------~·-----------------------------Ano X. Números 1.875 e 1.876 Macapá, 5a. e 6a.-feHias, 15 e 16 de agaste de 1974 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(N) n.0 024 de 13 de agosto de 1974 

- Regulamenta a Comissão Permanente de Llcltllção 
do Governo do Território Federal do Amapá. 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso da~ atribuições que lhe são con[eridas em Lei, 

RESO LVE : 

Art. 1~ - A Comissão Permanente de Licitação, 
criada pelo Decreto (P) n.0 244, de 15 de fevereiro de 1973 a 
partir desta data passará a ter a seguinte constituição: ' 

I - Membros permanentes nomeados pelo Exmo. 
Sr. Governador. 

a) Presidente 

b) Um membro que será obrigatoriamente um Ba
char!il em Direito, lotado na Consultoria J uridica do 
G.T.F.A. e que eventualmente substituirá o Presidente. 

li - Membros Temporários. 

a) Dois membros de cada Secretaria indicados pelos 
respectivos Secretários de Governo. 

b) Secretário. 

Art. 2.0 - Os membros temporários deverão ser 
convocados pelo Presidente de acordo c;om o objeto da 
Licitação. 

Art. 3.0 
- A Comissão julgarã somente as Licitações 

a n!vel de concorrência e de tomada de preços. 

Art. 4.0 - A Comissão dlsporá de uma equipe ad
ministrativa necessária ao seu nc..::mal funcionamento. 

A1't. 5.0 
- A. SAF obl'igatoriamente constituirá Co

missão de Licitaç:i:io a nível de convite para toda aquisição 
de m:~terlal permanente, de consumo, de equipamento e de 
i!'lstalações, assim como a de prestaçõe3 de serviços de seu 
único e exclusivo Interesse. 

Art. 6. 0 
- A SOP obrigatoriamsnte constituirá Co

missão de Licitação a nível de convite, para execução de 
obras d~ modo geral, bem como, de prestações de serviço!C' 
de seu unico e exclusivo interesse. 

Art. 7.0 
- A SEAC obrlgatoriamente constituirá Co

missão de Licitação a nível de convite, para as prestações 
de serviço de seu único e exclusivo intPresse. 

Art. 8.0 
- As demais Secretarias pode rão constitui r 

Comissão de Licitação a nível de convite para as presta
ções dE: serviços de seu interesse, ou dispor para isso da 
Comissão da SAF. 

Art. 9.0 
- Revog?das as dispo•lções ern contrário. 

Palácio do Setentt ião, em Maca pé, 13 de agosto de 
1974, 85.0 da RPpúblicu e 31.0 da criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henoing 
Governsdor 

José Daniel de Alencar 
Sec. de Adm. e Finanças 

(PJ n.o 0914 de 13 de agosto de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo n2 819/H -SOP., 

RESOLVE: 

Art. 1!! - Designar Joaquim de Vllhena Netto, Chefe 
da Seção de Estradas de Rodagem, símbolo 3-F, do Quadro 

j de Funcionários do Governo des te Território, lotado na 
Secretaria de Obras Públicas, para viajar da sede de suas 
atribuições - Macapá -, até as cidades de Belém e Rio 
de Janeiro, a ílm de tratar assuntos do interesse da Admi
nistração amapaense. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em aontrârio. 

Palácio do Setentrião, em Macapá,l3 de agosto de 1974, 
8:>.0 da Rrtpública e 31.0 da Criação do Território Fede-ral 
do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennfng 
Governador 

(P} nº 0915 de 13 de agoBto de 19H 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atl'!bulções que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo n9 819/74-SO P., 

RESOLVE: 

Art. lt - Designar Fernando Luiz Ramos Dias, Se
cretário de Obras Públicas do Governo deste Território, para 
viajar da sede de suas atrtbuioões - Macapá -, até as 
cidades de Belém, Rio de .Janeiro e Brasllia, a fim de tra
tai· assuntos do Interesse da Administração amapaense. 

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião. em Macapá, 13 de agosto de 
1.974 85º da República e í!l º da Criação do Terl'ltório Fede
r al do Amapá. 

Arthur Azevedo Hen.1ing 
Governador 

(P) n.• 0919 de 13 de agosto de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo n.0 11117-MI/NIA/ 73., 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Alterar Q Decreto datado de 05 de agosto 
de 1.967, publlcado no Diário Oficial n.0 685, de 08 de se
tembro do mesmo ano, qua aposentou, nos termos dos ar
tigos 176 e 184, Item li. todos da Lei nº 1711, de 28 de ou
tubro de 1952, Esther da Silva Virgolino, ocupante do ~argo 
de Professora do Ensino Industrial Básico (Código EC-510), 
do Quadro de Funcionários do Governo deste Territór io, 
para decl:usr que a 2posentadorla em aprêço deve ser 
efetivada C6lm base no artigo 176, Item li, com as vanta
gens do artigo 184, item li, da Lei n.0 17ll, de 28 de outu
bro de 1.952, no cargo de Professora do Ensino Industrial 
Básico EC-510.19 (Matrícula do IPASE- 1.687.706), e em 
consequência, tornar lnsubsiHtentes os Decr etos de 27 de 
janeiro de 1971 e de 15 de março de 1.973, publicados nos 
Diários Oficiais nQ 1.21!0, de 1.0 de fevereiro de 1.971 e n2s. 
1.661 e 1.662, de 22 e 23 de março de 1.97 3. 
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"l!!d.! r1os órgfios {!ficiais. Semestral. 12 .~0 se forn"erâo aos uslnanttll 

Os nrigine1s dtwerfio ser ' qufl a s llOiicitarem no ato da 
r!eti!orrra ados c auto!l ticados, Trimestral 6,25 I assinatura. 
rc~~salvudas, por QULID de di- N úmero avulso. " 0,!0 o fnnc lonúrio p1\blico ro-
· flltn "a~~w.s e cuw.ollad. "' .. ... • • • • • dera! , terá um de~coulo ót 

J:.:~cetuad ul.l as para 0 ex- •BRASÍLIA - Este Diá1·le Of·leinl é encontrodo para le itu- 10010 Pe.-ra razcr lUS a êu~ 
t;:: rl or, que !:<'rllCI 6 0 m P r c I ra no Salão , Nacio~al e Intemaclonal d~ I~pr~nsa, da desconto, deverá prenr &Ata. 
al!l :!ll:> ns ns<hJ!l!urns pucJrr- COO~ER PRESS, no «<~rat.il~a Impe~~~ hote,,_.__ c c: ndição oo s.to da asôiDalll!t·a 
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PJ oc'-1, po1· seis mCH!.o ou um tes u verJfJCaçSo do prazo d~ de OOI!tlllUJdade D<.. reoeb1- , O eusto ele cada exemplur 
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m: JHH·te ~uperinr do l'lllderê- os a'~tnantes provlJ ronciar a I cials ser~. uu ventla avulco 
As nssin1•.tnras nnrldas ço viio improsos o número r~sp,din renovação coru Rct·escida de Cr$ 0,01 se da 
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1
. mesmo ano, e de Cr& ~ . 00 

eviso prcvio. o ano em q1:e Hndu r L ta (30) dlt:s. por ano decorrido. 

------------------------ ---------------------------------------- ---------
Art. 2." - nevogadas as disposições em contrá rio· 

Pa:riclo do Setentrião, t>m Macapfl, J 3 de at;oRto de 
1!174. CSY da }{epúblicn c 31° dJ l'ri :.~ç;'; o d.> T€rritór!o Fe
dcrtl do Anwpá. 

,\rthur Az~vedo Henning 
Governador 

(P) nº 0920 de 13 de ag";;to de 1974 

O Governador do Território Feder al do Amapã , no 
u~o d:~s atribuições que lhe s5o conferidas em Lei e t en do 
l'lll vist~, o que consta elo Processo n.0 4692j 73-GAB., 

HE:'>OLVE: 

f. rt . 1.n - Alterar o De':reto dat·,do de 16 de junho 
d.:- 1.172, pub!i·:.~do no Diár!o Oficial n°s. 154o e 151 1. de 20 
n <:! clo me• mo mê~ e ano. qu~ aposeutou nos termoll dos 
: rti, os 17i>. item III e 181 t·Jdos do T.el n.o 1711, de 28 de 
uu,u )ro üe 1.952, Francisco Leal dJ S ilva, ocupante do ca rgo 
ct~ S--:rve :lc, nive. 5 (Código GL-Io4), do Quadro de Funcio-

Hr'o., do Governo de"tr: Territói'iu, par:~ d eclaror que a 
J)O., 'nta{1()ria em nprêço d~ve stT cnnsiderada efe tivada 

Cl.tn b~ ·c nos a1·tigus 176, item li!. e 178, item III, t odos da 
L 'I n'' n1. d~ 2d de outubro de 1952, t' no c a: go de SI! r
'. E>nte G L-104.5. ( ~1iatrícu la do IP ASJ...:-2.07J.802). 

.\rt. ~ o - Revogadas as disposições em contrário. 

Pal~1c!o do Setentrlãv. em M<'capá, l.i de agosto de 
I!JH. 8~0 dn Hepública e 31.0 da Criat;ão dr, Territór io Fe
';c•al t..o ,\map:l. 

Arthur Azevedo HPnning 
Governador 

(P) n~ 0921 de 13 de ago~to de 1974 

O GO\'êrnador do Território Federal do Amapá, no 
l 1«J da:. a tribuiç-ões que lha são con ftridas ern Lei, 

HESOLVE: 

Art. 1.0 -- Designar o Dr. J gsé de Arimathéa Vernet 
Cavalcand, ocupante do cargo isolado de provimento em 
comis~iio, símbolo 2-C, de Consultor Jurídico, do Quadro 
de 1· uncionf:rios do Govern•) deste Território, para substi
tuir, cCJmo membro, o Dr. Edmundo de Souza Mour a, Assis
tent~· Jurídico do Governo desta Unidade, na Comissão E~
p~cial, iustitu:da pelo Decreto ( P) n ° (1880, da tado de 31 de 
jt.JlllO ào corrente ano. 

Art. 2.0 
- Revogadas as disposições em cont rário. 

Palt.cio do Selentr ião, em Macapá, 13 de agostl!l de 
1071, E5° da República c 312 da Criação do Território Fede-
1·al do Amapá. 

1\tthur Azevedo Henn ing 
Go\'ernador 

( E') n.0 0922 de 13 de agosto da 1974 

O Governador do Território Federal do Ama pá, n o 
uso das at ribui.,.ões que lhe sfio confer idas em Lei, 

TIESOLVE: 

Art. 1.0 - Nomear o Sr. Cássio Dolabela Romeiro, 
Diretor da Dfvlsão de Administração da S ecretaria de 
r .dmn!stração e Finanças , para Presidente da Com\s sií o 
Permanente da Llclta<.;ão do Governo do Território Feder8l 

• do Amapá. 

Art. 2.0 
- R~vogadas as disposições em contrário 

Palácio do Setcntrião em Macapá 13 de agosto de l!J74 
85.0 da R epública e 31.0 da Criação da Territór io Federül 
do Am:~pá. 

Archur Azevedo He nning 
Governador 

(P) n.0 0923 de 13 de agosto de 1974 

O Gover nador do Território l'~ederal do Am~pa, no 
uso das at ribuições Que lhe são conferidas em Lei, 

RESO LVE: 

Art. 1. 0 
-- Nomear o Dr . . José de Arirnathéa Vernet. 

Cavalcanti, G:cn~ultor J urídico, pa ra Membro da Comissão 
Perma nente de Lic'tação do Governo do Territór io Fedaral 
do Amapá. 

Art. 2.0 - R~vogadas as disposições em coTitriú!o. 

Pa iácio do Sete r.t rião, em Macapá, 13 de agoRto de 1.974 
85.o da República e 31.0 da Criação do Terrilórlo Feder "l 
do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n.• 0924 de 14 da agosto de 1974 

O Governador do Tenitó rio Federal do Ama pá, no 
u~o das atribuições que lhe são conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

Art . I º - Designar Leona rdo Gomes de C01rvalho 
Leite Neto, Secretário de Educação c Cultur:~ Glo Goverfl o 
deste Território, para viajar da sede de suas atribuições -
Maca pá -, até Bras!lia, capital do Distrito Federal, a f!rn 
de t ratar assuntos do interesse da Administração amapa~nse. 

Art. 2g - Revogadas as disposições em contrário. 
Palácio do Sete ntrião, em Macapá, 14 de agosto de 

1974, 85i da Hepúb lica e 31 2 da Criação do Território Fe
deral d o Amapá. 

Arthur Aze\·edo Henning 
Governador 
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-------------------------------------------------------------------------~ 
(P) Nº 0925 de 14 de agosto de 1974 

O Govf!rnador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Le i. 

RESOLVE: 

Art. 12 - Designar nos t ermos dos a rtigos 72 e 73, 
da Lei nº 1711, de 28 de outubre de 195 :1., Geraldo Magella 
Fontenelle Ribeiro, ocupantQ da f un ção de Professor do 
Ensino Médio, da Tabela de Pessoal Especfallst:« Temporário, 
para exercer acumulatlvamcnte, em sub~tituição, o , cargo 
em comissão de Secretário de EducaÇlão e Cultura, do 
Quadro de Funcionários do Governo, durante o impedi
mento do respectivo titular. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macopá, 14 de agosto de 
1974, 85.n da Repúbliea e 31.0 da Crlllção do Território F·e
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n2 0926 de 14 de agosto de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso d&s atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que con3ta do Processo n.0 11675-Ml/NIA/BSB/74., 

RESOLVE: 

Art. 1 º - Pôr à disposição do Ministério do Interior, 
para servi r na Divisão de Segurança e informa"ões, até 
ulterior de liberação, a servidora Maria F lá via Dias da Cu
nha, ocupante do cargo d e Datilógrafo, nível 9-B, do Qua
dro de ~·uncíonários do Governo deste Território, lotado 
na Secretaria de Administração e Finanças, eom exerelcio 
na Representação Elo Governo do Território do Amapà, em 
Brasília - DF, sem ônus para a Admini~traçãe deGta Uni
dade. 

Art. 22 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá,l4 de agosto de 1974, 
85º da República e 31.0 da Criação do Tfilrritório Federal 
Amapá. 

Arthur Azev?.do Hennlng 
Governador 

(P) nº 0927 de 14 de agosto de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe confer·e o artigo 99, parágrafo 
2.0 do Decreta-Lei n.0 ZOO, de 25 de fevereiro de 1967, 

RESOLVE: 

Art. 1º Declarar desnecessários os cargos de Profes
sora do Ensino P ré-Primário e Primário, nível II, do 
Quadro de Funcionários do Governo deste Território, o~:upa
dos respectivamente pelas servidoras Alina de Aquioo 
Corrêa Pinto, Maria de Nazarcth Guedes de MedeJ:.ros, 
Maria Terezi r.a Guedes Accioly Ramos e Cliv!a Garvalho 
do Nascimento, tendo e m vista o que preceitua a alínea 
«C», do Item II. 2, (]a Instrução Normativa DASP n2 18, de 
15 de feverei ro de 1. 974. 

Art. 2° - Revogadas as disposições em cont rário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 14 de agosto de 
1974, 852 da República e 31º da Criação do Território Fede
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

Gabinete do Gove'rnador 
O Excelentíssimo Senhor Governador exar ou o seguill

te despacho no pruce~so nº :30G/74·SEG UP, originado pelo 
requerimento datado de 24/6/74, em que o servidor Seabra 
da Ooncf!ição Barros, Escrivão de Polícia, nível 12-B, do 
Quadro de Funcionários da Administração Amapaense, 
lotado n a Secretaria de Segurança Pública, pede q ue seja 
cancelada ou tornada sem efeito a suspensão por 75 (saten
t a e cinco) dias que lhe foi aplicada por ato Governamental 
baixado em 20 de' março à e l 968, publicado no Diário 
Oficial n º 774, de 22/3/68: 

rndeferldo, por fa lta de amparo legal 

Em 14-8-74 

A rlhur de Azevedo Hennlng 
Governadol' 

Macapá, 15 de agosto de 1974. 

Diógenes Elesbão da Sllva 
Resp. P, Chefia do Gabinete 

FábTica Amapaense S/A. Indústria 
e Comércio 

(C.G.C. n.0 05969670/ 0001) 

Assembléia Geral Ordinária 

CONVOCAÇÃO 

Ficam os senhores Acionistas convidados a se 
reunirem em Assembléia Geral 0rdinár]a em sua 
sede social, à Av. Iracema Carvão Nunes, n.0 109, 
às 20 horas do dia 19 de agosto próximo, a fim 
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia :-

a) Relatóuio da Diretoria, Balanço Geral, De
m onstração da Conta de Lucros e Perdas de 1973 
e Parecer do Conselho Fiscal; 

b) Outros assuntos de interesse da Sociedade. 

Maca pá, J .9 de agsoto de 1.974. 

A Diretoria 

Junta de Conomação e Julgamento de Macapá 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

(Pelo prazo de Hl dias) 

Pelo presente edita l fica notificado Raimundo dos 
Santos Am<Hal, atualmP.nte em lugar incerto e não sabido, 
reclama nte nos autos do processo de Recla mação n° JCJ
Macapá-84:1/74, em que é reclamada Escritórios de Constru
çõei e Engenharia EOEL S/ A, de que tem a pllgar na Se
<!retar1a da Junta de Conciliação e Julgamento de Macapã, 
a quaRtia de Cr$ 102,78 (cento e dois cruzeiros e setenta e 
oito centa vos), proveniente a custa, em decorrência do 
acordo celebrada noz autos do proces~o supra-mencionado. 

Secretaria da JCJ d e Mac01pá (AP), 13/0fl/74. 

Euton Ramos 
Ch~fe de Seer etaria 

Fábrica Arnapaense S/ A. Indústria 
e Comércio 

(C.G.C. n ° 05969670/ 000 1) 

Assembléia Geral Ordintlria 

CONVOCAÇÃO 

Ficam os senhores Acionistas convidados a se 
reunirem em Assembléia Geral Ordinár<la em sua 
sede social, à Av. Iracema Carvão Nunes, n º 109, 

' às 20 horas do dia 19 d e agosto próximo, a fim 
de delibera rem sobre a seguinte ordem do dia:-

a) Relatódo da Diretoria, Balanço Geral, De
monsbração da Conta de Lucros e Peudas de 1973 
t> Parecer do Conselho Fiscal, 

b) Outros assunto~ de interesse da Sociedade . 

Macepá, 1.0 de agosto de 1.974. 

A Diretouia 
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----------~~-w~~~-------------------------------------------------

E • .. I _c. :10, de terceiro proco dos ] 
:... I M~L. Filho bens pertencentes à 

O Doutor Ruben s Baptista de Oliveira, Juiz 
Tcr.J.'orc;rio c/ Ju risdiç i'í o plena da Comarca de Ma
e 1pá, Cnpit&l d o Terr itót:io F e deral do Amapá, na 
L·rma da le i etc ... 

F.::z ~:aber, a quem interessar possa no 

Comarca de Macapá 

Juízo de Direito 

Portaria N2 13/74 

O Dr. José ClQmeneeau P edrosa Maia, Juiz de Meno· 
res liia Comzrca d i Maaapá·Terrltório Federal do Amapá, 
usando das atrlbui~·ões que são c<:mferielas por Lei, etc 

RESOLVE: 

Designar o Irmão J osé Marcos Barriga de Souza, Asse
sor E specia l do Setc' r de Def6sa Soeial do Juizado d e Men o
res da Comarca da Maca pá, para d~;senvolver Ser viços de 
Assistência Social ao Meno1·. 

Autoriza ao mesme a manter contates com órgãos 
Federais, Estaduais e Municipais para dotar este Juizade de 
Menores de Condições para atender a Problemática do 
Menor desamparado. 

Maca pá, 15 de agosto de 1974. 

Dr. José Clemenc~au Pedrosa Maia 
Juiz de Menores 

P oder J udiciário 

Justiça dos Territórios 

Terr:tórlo Federal do Amapá 

di'-! 10 c1:= setembro, às 9:00 horas o porteiro dos 
:1u ~ tórios deste Juízo, quem suas vezes fizer leva
rá n pú 'Jlico o pregão de terceira praça dos b ens 
11 r i. ' l1C~::nie3 a 1\J . C. Filho p enhorad os nos autos 
d ,\ção Executivu , movida por J . T. Atayde cons
tei. e d : Uma casa constr uída em madeira de lei, 
~ito à hua Hamilton Silva c/ Diógenes Silva, n.0 

w5~;5, cob;;rta com t elh a de barr o tipo convexa , con · 
tc>ndo : um alpe ndre, uma sala de visita, dois quar
., _,, uma sala de estar, uma cozinha, uma sala para 
comércio, um depósito pelo lacto externo de um 
poço, um bar.heiro e sanitá rios, medindo 12 metros 
u~ frente e 14 5 de fundos, avalia da em Cr$ 8.000,00; 
u~n mercadinho· const ruído em alven <:l r ia, medindo 
seis metros de frente por (<:inco) dit os de fundos. 
< "1-,: do:s alpendre~, feiLos e m alvenaria, cobeLto 
<c n t ·lhas d~ barr o ti .o convex a , sito no mesmo 
t 'l"I no dn casa acim a descrita . avaliado em 
Cr~ 12.000,00 . E para que chegue a·o conh ecim ento 
rl0s interessados e não possam de futuro alegar 
ignor,bcia, mondei expedic o presente e outros 
igua·., que serão p ublica dos e afixados na fo rma da 
!r>i. Daao e pa_sado nesta cid&d e de Maca pá, aos 
d ·z •1ova d i<. s do mês de ag rJst o do ano de mil 
nn·.rt~c.,ntos e seten ta e quatro. Eu, Nino J esus 
/'l.ratJha r-:-une<;, Escrivão em exeFcício, subscrevi. 

. Juiz ele Direi to da Comarca de Macapá 

R ubens Baptista de Oli veira 
Juiz T em porário cf Juris::iição plena 

F'âlJrica. Amapaense S/ A. lnclústTia 
e ComéTcio 

(C.G.C. n.0 05969670/ 000 1) 

Asse mbléia Gera l Ordiná:r.;ia 

CON VOCAÇÃO 

Ficam os senhor es Acionistas convidados a se 
r eu;1irem em Assem bléia G~ra l Ordinária e m sua 1 

. eth social, à A v. Iracema Carvão Nunes, n.0 109, 
h5 ZO horas do di a 19 de agosto próximo. a fim 
de delib1!rarem sobre a seguinte ordem do dia:-

a) H.el 'Jtório da Diretoria, Balanço Geral, De
monstração da Conta d e Lucros e Perdas de 1973 

P~10cer do Cons elho Fis cal; 

b ) O utros a ssuntos de interesse àa Sociedade . 

l\Iacapá , 1.0 de agosto de 1.974 

A Diretoria 

I 
I 

Edital de Citação, com o P razo de 15 dias, na Forma Abaixo 

O Doutor Tiubens Baptista de Olive ira, Juiz 
Temporário da Comarca de Macapá, Capital do Territórlo 
Federal do A ma pá, na forma da Lei e etc ... 

Faz Saber a todos os que Q presen te Edital com 
prazo d e 15 cl ias v1rem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre seus trâmites um pro<.:esso em que é 
acusado Antonie J osé Diniz, como incurso no art. 129, item 
I do § l Q d0 Código P ena l Brasileiro . 

E, como t en ha o Of! cl;~l de Justiça deste J uízo cer ti· 
ficado não o haver encont rado nesta Comarca, nã o sendo 
posslvel citá-lo pel' soalmente, cita·o pelo presente a com
parecer nes te Juízo, no edifício do Forum desta Comarca 
sito à AveRida Amazonas, n2 26, esquina com a Rua Cel. 
CoriE>Iano J ucá, nesta cidade, no dia 27.08.74, à s 10:30 
horas, a f im de ser interrogado, promover sua 
defesa e s<>r notificado dos ulteriores termos do processo, 
a que deverá compa recer sob pena de r evelia. Para co
nheclmt>nto de todcs é passado o presente Edital, cuja 2a via 
flcará afixada no lugar d e cost ume. Dado e pa ssado nesta 
cidade, aos v inte e dols dias do mês de julho do ano de 
mil novecentos e setenta e quatro. Eu, Nino Jesua Aranha 
Nunes, escrivão em exercício, suescrevi. 

Rubens Baptista de Oliveira 
Juiz Temporário 

Preço do Exemplar: 

Cr$ 0,50 


	

