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ATOS DO PODER EXICUTIVO 
IP) n." 0002 de (16 Je j; nelro o e 1977 

O Governador do Titrrit0rl~ Fedetal fl() Arr.zpfl u5an
do Õh,; atriLu i~,: ões que lhe si\n ~(lnff>rld!ili reto artl!<O 111, 
it\!m 11 do Decreto-Lei n~ 4li, de t•b d e janei ro df" 196!1, 

Rl>~SOLVE: 

:\rt. 1.0 - Designar, Domíclo Campos de Mag:alh1les, 
Secretário d~ Administracão e P'ln1inc;as do Governo cfeste 
Território, pua Ylajar da ~edP d~' sua11 atribuiçõu -
MacapR - até Brasília, cap1tal do Dliilrlto Federal , no t r<~
to cte as~untos do lntt! re~se da Administração ;mf\p~enae , 
no PE"rledo de 06 a OB d e ja neiro do corrente ano. 

Art. 2.0 - Revogadas as dlspo~ições em r.oniràrio. 
Paláeio do Setentrião, em M~capú, 06 de janelró de 

IIH7, 8!!.0 da República e 34 ° da Criação do Território Fe
deral do Amapã. 

Arthur Azevedo Hen'llng 
Governador 

IP) n° 000~ de 06 de jan ~lro de 1~77 

O Governador do Território Fe!:!eral da Amapá, u~an
cio das ~l-rlbulçõt>s que lhe sãc ccnferidai pelo nríigo 18. Hem 
11 , do [)ecreto-LC!I n.0 4ll, d e 08 de janeiro de lti9, 

RES:OLVE: 

Art. 1° - Designar, nos termos des artfges 72 e 73, 
da Lei nR 1711, de 28 de outubro de 19112, Luiz Alberto 
Azevede Oez~rra, Datilógrafo, nlvel 7-A , do Quadro de 
Funcfo'lárloi do Governo deste TerritóPio, lotado na Secre
tni'l de Admlofstraeão e P'lnanças, 11tualmente no exerc:lclo 
dl'l funoAo gratlf!cada. slmbolo 5-F, de Chefe da SeQão de 
Leglslaqlo, Direitos e Deveres , pare exercer :.tcumulatlva
menttt. em Pubstitui~ão, o cargo em comlssAo, s lmbolo 1-C, 
de Diretor do Serviço d e Pessoal, de Qu11dro acima refe
rido duunte o imp4idimento do respecth·o \ftular, a con~a 
d e 03 de janeiro ée 1977. 

Art. 22 - Revotadas as dlsposiqões em contrário. 

Paláaie do Setentrião, em Macapá, OI de janeiro de 
1977, liB.0 da República e 349 da Criaçiio do Território Fe
d€>ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hannlna 
Governador 

IP) n.0 0004 de 31 de janeiro de 1977 

O Gov~rnad"r do TerrUório Federal do Amapi, usn
do «lu atrfbul,õu qu& lhe sAo eonferldas pelo artlio 18, 
item li, do Decre\o-Lef nQ 411, de 08 de jene irg ee 19611. 

REIOLVE: 

Art 1.0 - De~lgnar, noa terme• dos artigos 72 e 'TJ, 
lia Lei n9 1'711, de 211 de outubro de 1952, Leandro Alve, 
Pafva Filho, eeupante do cargo isolado àe prevJmento em 
comlssso, slmbolo 5-C, de Diretor d 'l Dlvl11ãe Gl e Flnan•as, 
•" Quadre de F'unalonérlos do Governo du\e Territ&rlo, 
para exercer acumula\ivamente, e m aub1tltu.ielo. e carga 
d a Secretário de Admlnis\ração e Flnenças dct Qwedro aci
ma referido, duraRte o fmpedim Pnto do raspeeilvo titular, 
sempreendldQ no perlodo de 06 a 08 d 1 janeiro de I i77. 

Art. ~-0 - Jt&v ogadu as disposições era. gontrblo. 

Palácio do Setentrlão, em Maaapá, 06 de janeiro de 
ltn, 88.• da ~ep(lt-lfu e 34.0 da Crlatlo elo Território l"e
lleral dfl Amapá. 

Arthur Ar;evedo Hennln g 
Governador 

Secretaria de Obra.:; Públicas 
Extrato de Instrumt>nto Contratual 

(Artigo 54 do Decrt:to nº 73.140 /73) 
Inshumeonto - Cont1 ato de emprt>itada global 

n.0 112;76-SOP (Processe, n.U 2.133(lfi-SOP). 
Partes - Governe do TerritóriG Fedtral do 

Amapá e a Firma Platon Eng~nharia ~ Comércio 
Ltda. 

Objeto - Execução dos serviços d e confecção 
e fornecimento dl' mil (1.000) manilh~s de concre
to armado, dcstill~das ao uso nos serviços de ro
dovias. 

Prazo - O prazo concedido para a ~onclusão 

total dos serviços e de 120 (cento e vinte) dias 
cons~cuti vos. conta dos a partir da 1 ª c.rde m para o 
início dos trabalhos. 

Valor - É de CD$-745.200,00 (setecentos e 
quarenta e cinco mil e duzêrúos cr uze1ros), valor 
proposto pela Elmpreit:eiva mediante a medição dos 
serviços realizados e aceitos pela Secretalia de 
Obras Públicas, em parc!las correspondentes às 
quantidades recebidas pela Contratante. 

Dotaçãb - As despesas decorrentes deste con
tratCl ocorrerão à conta dos recursos provenientes 
de: POLAMAZONIA (PIN), consolidação da rodo
via AP-1, Ma•:apí/Mazagão, nercícío de 1976, a 
importância de Cr$-569.260,00; e Imposto Único 
sobre Minerais do País, programa 07396311.357, 
desenvolvimento d& infra estrutura básica - c:en
solidação de estradas de penetração, elemento de 
despesa 4.1.1.0., a quantia de Cr$-175.950,00, confor
me Nota de Empenho• n.0 s 11 / POLAMAZONIA e 
1.667/ IUMP, emitiàa em 30 de novembro de 1976. 

Fundamento do Instrumertto O presente 
dontrnto deccrre da homole1ação pelo Exmº Sr. 
Governador da licitação levada a termo pelo Edi
tal de Tomada de Pl'eços n.0 21 / 76-CPLOS, em 
despacho exarado às fls. n. 0 68 do Processo nº 
2133/76-SOP, de acordo com o que preceitua o 
Artigo 18, item XVII do Dec:reto-Lei n .0 411/69 
combinado com o Decrebo (N) n. 0 034 de 30.10.75. 

Macapá, 30 de dezembro de 1976. 

Engº Manoel Antônio Dias 
Diri2ente da Contratante 

Engº Frenciscu Sant' Anna dlos Santos 
Representante da Empreiteira 

Prefeif ura 1Uunicipal de Macapá 
DECRETO N" 128/75-PMM 

O Prefelie Municipal de Macapá ao uso du atrlklul
ções q~ae lhe conft~rem alínea • b», do inciso Il, do •r•. 
15, da Con•tltulção àa Re)lúLIJca Federativa Brulltln, ai-
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As Repartições P(lblicas 1 

Territoriais deverão remeter o 
e>..pediente destinado à publi
cação DC'St<' DIÁRIO OFIC'IAL 
diariament(• até as 18:00 hora8. 

EXPEDIENTE I As Repartições Pllblicas 
ctngir-sc-áo às assinaturaR 
anuais renovadas até 23 d<' 
frv<>reiro dr cada ano e às 
Iniciadas, em q ualq ner época 
pelos órgão~ c·ompt• tentes 

IMPRENSA OFTCIAL 
~~ 

DIRETOR 
As rPclamaçõPs p<>rtinPn

tC's à ma ti> ria retribntda nos I 
cssos d!' prros ou omissõe~. 
drYe>rão ~rr !ormuladas por 
~·scrita, a Seção d!' R<>dação, 
rias U às 12:00 hora~. e das j 
15:00 a~ 17:00 hora~. no máxi
mo ate 72 horas apó~; a Raída I 
dos órgiiuo: ohriais. 1 

11 anil do Trindadr Ponte:.,· 
~~ 

DIÁRIO OFICIAL 

A fim cll possibi!itar 11 

1 remessa rte valores acompa. 
· nhados de !'aclart·cimento~ 
quanto a sua aplicação, soli
l'itamos usem os interessados 
prrf<:>renclalmrnte chrqut' ou 
vale postal. 

lmprt'~so nas Oficinas da lJ'l'prensa Ofiri11l 
MACAPA - T. F. AMAPA 

~~ 
ASSINATURAS 

\nua I 
Sem~stral. 
l'rimestral 
Número avulso 

Cr$ 50,00 
« 

<( 

2fi,OO 
12,50 

1,00 

Os suplenwntos às !'cli
ç«'t-R dos órgãos oficiais ~ó 
se rorneoerAo aos assinant<'F 
que as solicilarrm no 11to rlo 
as~inatura 

O~ origmats dl'\ rrão ~<>r I 
datilografados e autrnticart0s. 
rcsRalvada~ J~or qurm rte I'! i- 1 

L'f'!to rasuras e l'ffiC'JHia~ ~ 
BR ASlLIA - Fstc '1iário Oficial f' cncontmdo para leitu

r<~ no Salão N< cil)nal e Internacional da lmpn•nsa da 
COOPER PRESS, no Brasília Imperial Hotel~ 

o !uncion{lrio plÍblico rc·
dNal. terá um dN>ronto riP 
10° 0. Para fazPr juf; a ('st<' 
cle;.;conto, dnNn proYar I'Sfll 
condição no ato da assina tu r a. 

Ext't>l uad11.~ a~ para o !'x
trrior, que ~Priio s e m p r e 
anuai~ 11' a~sinatura~ poder
se-ão tomar, Pffi qualquer 
(>poeo. por seis mpsrs ou um 
tlllO 

Para facilitar ao~ assinan- 1 A :im de <'Yila r solução 
O custo de cada exPmplar 

at raRado do~ ó1·gãoR oficia iR 
s<>rá, na 'c nela n vulqo acrP~
cida de Cr$ I ,00 t,t• do nwsmo 
ano, e dt> C'r$ 2.00 por ann 
clecorrido. 

As assinatu ras vt•nridas 
uodrrão ~t'l' ~uspf•nsa ~ spm 
a viso pr(>\'io. 

lt>H a vprifíc&ção do prazo de I d<' continuidadP no n·cd>i
\'alidadt> de suas assinaturas, mc•nto dos jornniA, devl'm 
nn partt' suprrior do endere- . os a"l<>inaniN> providrnciar a 
ço ,·à o impre~so~ 011 números 1 n•specth a r<•novar.;ão com 
do talxo de registro o mês r antl'<'l'dêncill mlnima ele trint!l 
o ano Pm que findar/.1 I (30) dias. 

-- - ------~-------

ÜHiule pela Emenda CClnstttuclonal o 0 1, de 17 de outubro 
dP 1969. aonjugado com o ltem 11. ào art. 48, di Decreto
Lei n.0 411, dP 08 de janelre de 11169, 

DECRETA: 

Art. I" - Criar a J unta ME>dicn Municipal, compostR 
de, nn m lnimo, três (3) médicos p~>rtencentes ao Quadro d& 
Servidores da Prefeiturll MunicipHI de M&capá. 

Art. 22 - Constituem fun,õeos bhicas da atividade 
ela Junt:~ Médlaa M~o~nlcipal, para os fina d11ste Decrete: 

I - Exames de aan•dade e capacidade t!Rica do1 
functonártos munlclpaill para fins de apo~en,adorfa, posu, 
exercfolo, j~tstlllea qão de faltas ao urviço, coccenAo de 
llc&nça pan tratamento de saúde, e à gestnnte, revide ele 
proventos, readaptaqlo. 

li - .!"ara a llcenoa a té 110 /noventa) diu, s inspe
ção será feita por Hm dos m~dhlol eompeneates da Jt.tnta, 
àe aeordo com & art. 111, da Lei n° 1.111. de 211 de o~o~iubrs 
de 1952. 

Art. l.() - A llcenfll superior a !11 (n~vent11) dias 
dependerá de lnspt~ão pela Junta Medica, de c:onrormlda
de aom o art. i9, do Diploma Lerat refnldo no artigo aa
terior 

Art. 42 - Eate Decreto entrará em vigor na dsll'l de 
sua publicstiio, revogadas u disposições em contrário. 

De-se Ciinela, Registrt'-SC! e l"ublique-u. 

Palacio 31 de Março 21 de- dezembro de i911. 

Clelton Figueiredo de Azevedo 
Prefeito Munielpal de Maeapá 

Publicado nute Depsrtamvnto cte Administraçio, ae1 
21 dias do mê~ d& dezembro de I ne. 

Jacy Jansen Costa 
Dire~or do Departsmvnto tile Administração 

Prefeitura Munioipal de Jtacapá 

Comissão de Inquérito Administrativo 

Portaria Nº 330/ 76-PMM. 

Por~aria Nº 01/ 76-CIA. 

O Presidente da Comissão instituída pela PoD
taria n .0 33()/76-GAB-PMM, de 13 de dezembro de 
1976, do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Macapá, 

RESOLVi: 

Designar João de Almeida Souza, ocupante do 
cargo Auxiliar Técnico de Adminis~raeão -ANMA-
064.3, pevtencente ao Quadro de FuncionáPios da 

Prefeitura Municipal de Macapá, para dtsenpt nhE j 
a função de SeNetário cia Comissão de Inquérito 
Administrativo ac1ma mencionada. 

Dê-~e Ciê ncia. Cumpra-se e PubHque-se. 

Macapá, 28 de dezembro de 1976. 

Esplante Pantoja da Silva 
Preroidentfl I 

J~Jinistc5l'io do Agricultura 
Diretoria Estadual do Amapá 

Edital N. 0 10/76 

Faço publico que estão abertas as inscrições 
para co ncurso público para provimen t o de emprf'
go de Mett>orologia - A-NS-915.2, do quadro de Pes
soa\ do Ministério da Agricultura. 

Prazo para Inscrições: de lO a 28/0l/77. 

Horários: de 09 às 12 e de 15 às I R horas. 

l .ocals: GrupfJ Executh·o de Pes~oal dtt Dirt>-
toria Estadu11l do Miniotério da Agricultura no 
Amapá, à Av. . Presidente Vargas n. 0 456- Fone 2240. 

2. Requisitos para Inscriç!o· 

a) ~er brarileiro e comprovar estar em dias 
com a~ obrigaçõtos elaitorais , para os candidatoR de 
ambos os sexos; militar;es. para os do sexo masculino; 

b) Entregar, no ato da inscrição, duas fotogra-
fias, recentes, de frente e sem co bertura: 

c) Ter idade máxima de 50 anos, na data do 
enqerramento das inscrições e, de meis de 50 anos 
para quem comprovar estar exercenclo cargo Oll 

emprego público; 

d) Apresentar diploma ou Clertificado de ccm
clusão do curlio amperior fie fisica. Geografta, ou 
~u\ro correlato com a Metereologla, ou habilitação 
em curso su peJior de formação, apedei.çoamento 
ou especializaç~o Pm Metereologia, a que se ref~
rem o Dedreto n .U 49.30~, de 21 de novembro rle 
1960 e a Por-teria n. 0 171) r ~(' de junho de 1Q6~. 
do Minlst!rio <M Edl.l4eçio e Culiura; 
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e) Preencher e firmar a ficha de inscrição e o 
cartã.o de idl!otificação. 

3. O concuPso será regulado poP este Edital, 
que estaná afixado no local de inscrição e pelas 
Instruções Esptdficas do concur~;o, nas quais se 
encontra o respeotivo prog rama que será entregue 
ao candidato no ato da imcrição. 

SaláD(o Inicial - Será de Cr$ 4: .128,00 (qu~>tro 
mil,. cento e vinte e oito cruzeiros). 

Comissão Permanente de Licitação 

A VISO DE EDITAL 

A Comissão Permanente de Licitação do Gover
no dt;l Território Federal elo Amapá , faz público às 
i irm as int~re ssadas qu e acham-se a bertas as licitações 
de Tomada de Preços nrs. 00 l e 002/ 77- CPL. des
tinadas ao fornecimen to de materiais de expedien
te e limpeza. 

As licitt:t ções s9 rão realizadas no dia 21 de ja
neiro de 1977, 10,00 c. 15,00 hora !:> respectivamente, 
na s~cretaria de Administração E' Finanças, em 
Macapá, sita a Rua General Rondon n.0 1295. 

Demais esclarecimentos poderão ser prestados 
n o ende reço supra me ncionado ou na Represe nta
do G overno do Amapá , sita a Av. Presidente Var
ga5 nº 158, sala 1103. 11.0 and ar , em Belém Esta
do do Par'á. 

Macapá (Ap,) 06 de janeiro de 1Q77 

Joié Maria d• Lima 
Resp. p/ Expediente da CPL 

Ministé rio do Interior 

Srcreloria de Adminislraecio e Finanças 
Divlslio de AlimiRistratio 

EDITAL 

Cadastro de Fonecedores 

Comunicamos às firmas prestadoras de Sl!rviços 
e fornecedores de materiais em geral, que acha-se 
1 disposição das firmas interessadas, formulQrios e 
demais instruções. para fins de Cadastramento de 
Firmas para que fiquem em condições de partici
parem de Licitações. 

Solicitamos ài firmas já inscritas no Oa~astro 
de Fornecedores deste Governo, e que estejam 
com seus Certificados vencidos, apru~ntarem rtova 
documentação para fins de renovação de Ca~astro. 

Os formulários e demais informações poderão 
seu obtidas nos segblintes endeueços: 

- Maoapá - Divisão de Administração do Go
vemo do Território Federa l do Amapá, sitaa Rua Cân
did" Me ndes n. 0 921 , (antigo prêdio da SUPAB). 

- Belé m - Representação do Governo do 
Amapá, sita à Av. Presidente Vargas n º 158, 112 
andar, sala 1 .103. 

Macapá, 05 de Janetro de 197"1 

José Maria de Lima 
Diretor da Div, doe Adm. do G.T.F.A 
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Comissão de Inquérito Administrativo 

Decnto (P) N.0 0988/ 76-GAB. 

Portaria N.0 01/ 77-CIA. 

O senhor Prtside nte da Comissão de Inquérito 
Administratrvo, d esignada pelo Decreto (P) nr. 
0988/ 76, de 30 de novembr:o de 1976, do Exmo. 
Senhor Governador do TP.rritório, resfllve, na for
ma -:lo § 2º Artigo 219 do Esta tu to dos Funcioná
rios Públicos Civis da União , designar o servidor 
João Souza , ocupante do cargo de Asliist.ente 
Comercial, nivel 12-A, do Quadro de Funcionários 
deste Território, para desempenhar as funções de 
S ecretário da referida Comissão. 

Ma ca pá · Ap., 05 de janeiro de 1977. 

J osé Cecílio Dias 
Presidente da CJA. 

Secretaria de Segurança Pública 

POI ÍCIA II.IILIBH 

ED ITAL 

OI. De ordem do Comandante Geral da PoJí
cia Mihtar do Amapá, levo ao conhecimento de 
quem interessar possa, que estarão abertas n0 
~u ... l tel P lácido de Castro, sito à Rua Jovi no Di
nDá , s/ n, Bairro do Trem, no peníod o de 11 a 20 de 
jan ei~o de 1977, as inscrições para a Seleção ao 
Curso de Formação de Soldados Policiais Militares, 
para preechimento de vagas existentes no efetivo 
da PMAP, em d~corrência das norma• previstas 
para tal fim, devidamente aprovadas pelo Excelen
tíssimo Senhor GovernadfHJ do Território Federal 
do Amapá . 

02. Os interessados poder.ão obter maioru 
uclarecimento no Q uartel da Polícia Militar. 

Macapá-AP, 05 de janeiro àe 19'17. 

Celso Souza Soares - CAP-PM 
Preaidente da Comissão 

Secretaria de Segurança Pública 

Divbsão de Trânsito 

A PROVO: 

Ornar Gonçalves de Oliveira 
itc. de Seg. Pó"D. 

Portaria Nº 40/ 76- DITRAN-AP 

O Diretor da Divisão de Trânsito C!io Amapá, 
uundo das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, 

RESOLVE : 

SuspendH do direito de dirigir ve!culos auto· 
motor, pelo ~razo de sessenta (60) dias, a contar 
doe l !U0.76, o motorista profissional «C» Antônio 
Matos de Carva~ho, prontuário nº 0000929-AP, de 
confo rmidade com o que dispõe o artigo 181 , item 
III do RCNT. 

Dirttoria tia Divisão de Trânsito, em Maeapá, 
22 de out~bro de 1976. 

Mirac '' Mauricio Neves 
Diretor da Divisão de Trânsito 
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Poder J ud ici&rio 

Justiça dos Te;rJtórlM 

Território Ferle-ral do .-\ma pá 

Juiz de Direito da Comarca dr Macapá 

Erlita I de Citaçã'·, com Prazo de 15 dias, na 
[erma abaixo: 

O Dout0r .Jo.<.é C lemen-.:e6u Pedrosa Maia , MM. 
Juiz d~ Direito da Comarca de l\1acapá . Capital 
do Territór-io FedHal do Amap:í, nA forma d& Lei 
etc . . . 

Faz c:aber a todos os que o nresent0 ~ditai 
com prazo de 15 dias virem. ou de!'" tivt>rl'm co
nhecm1ento. que neste Juízo corre s~<us trâmites 
um proces..;o ~::m que é acu~ario I~aias ?vt:nq" •s Fer
nandes, como incurm r1< at t 129 do Código Penal 
Bcasil ... iro. 

E, como tenha o oficial de Justiça dt>ste .Jtrizo, 
certiflcado não o havet• encur.trado ne:-;te Comarca, 
não sendo po~<;ível cit8 lo pe~~()::;lmeniP, cita-'' pelo 
pre>s~ote a ~ornpaH·CH neste> .luizc', no t:d1flclo do 
Forum desta Comarca, slto à A v ~: nid& AmHzonas, 
n. 0 26. Psquina com a Rua Cel (:c11iolano .Jucá, 
nesta cidadL', no dia 09.02.77. às 10:00 horas, 
a . fim ·te se r inteiTOQHdo, promovt-r •ua rlt>fe- , 

l'o<ier ,Tudioiario 

Ju.~tiça :los Territórios 

Territcírlo Federal do AmPp6 

Juiz de Direito da Comorca de Jlarapá 

Edital de Citação, cem o prlizo de 15 dias, 
forma abaixo: 

no 

O Doutor Váldsen da SilvA Al\···s Pe-reira, MM. 
Jui~ Te~porario da Cc.mar ca dP Maca pá, Capital 
do ferntono Federal do Amapá , na Forma da Lti 
etc ... 

Faz Saber a toci0s os quP. o presente Edital 
com prazo de I!J diHs virem, ou dele ti"ezem conhe
c·imento. que n':'ste .Juiw con0 seus trf:mít~s um 
proce~so em que é acusada Ec:ln:. Simões dos Santc ·· 
como incmso no art. 129. c /c o art 44, itlm II, le
tras <<8 » e «d » todos do Código PenAl Brasileiro. 

E, como tenha o Oficial d e .Justiça deste Juízo 
c~rtificado não o ha\'er enccntrach nesta Comarca, 
naú sendo pos>ível cWi·lo pesH almPnte, c:ite-o p<."lo 
prest>nte a comp~Hacer neste Ju1zo, no edilJLio do 
Forum dPsta Comarca, sito v A\·enina Amazc.ms, 
n.O 26, esquina com a Rua Cel. Corio lcmo Jucá, nes
ta cidade no dia 19.01.77. às 09:00 horas. a fim dP 
ser interrogado, promover sua defesa e ser notíú-sa e ser notHicado dos ulteriores ternto~ do pro

cesso, a que deverá coO"pHiecer , sob pena de re
velia Par a conhe>cimento de todos é p ~:,sado o prt
sente Edital, CUJa 2r \' ia ficr.rá ~fixada no lugHr de 
co3tume. Dado e pas~ado nesta cidade, aos vinte 

1 cado dos ulteriore~ termos do plOCf'S!IO, a que dE' 

~ dois di~s do mês de dezembro de hum 
mil novecentos e setenta e seis. Eu. Leandro Mar
ques Alberto, Elscrevent e Juramentado no impedi
mento do tútular, subscrevi. 

José Clemenceau Pedrosa Maia 
.Juiz de Direito 

Edital de Cilação com PrP.zo de 1 !'i dias, na 
forma abaixo: 

O Doutor Váldsen da Silva Alvis Pereira, MM. 
.Juiz Tt-mporário da Comarca dl" l\1acapá. Capital 
do Teaitório Federal do Amapá. na foTma da Lei 
etc. 

Faz 'sber a tod<•S os que o presente Edital 
com prazo de 16 dias virem ou dele tiverem co
nhecimento, que neste JUJzo corre "f>US trâmites 
um processo em que é acusado Cláudio Robert:o 
Cavalcante, vu lgo «Carioca», brasileiro. solteiro, 
prefessor de artes mdustr:iah. re!<idência desconhe
cida como incurso no art. 129 do Código Ptnal 
Brasileí r o . 

E, como tenha o Oficia l df' Juc;tiça deste Juízo. 
certificado não o haver encontrado nesta Comarca , 
não S!indo possível citá-lo pessoalmente, cita-o pelo 
presente a comparecer neste Juízo, no edifício do 
Forum desta Comarca, sito à Avenida Ama10nas, 
n.O 26, esquina com a Rua Cel. Corio lano J ucá, 
nesta cidad~>, no dia 18.01 1977, às 1 0·3() horas, a 
f1m de ser interrogado. promover ma defesa e ser 
notifica,jo dos ulteriores tex mos do processo, a que 
de~erá comparecer, sob pena de revf'lia. Para co
nhecimento de. todos é J3a11sado o present !i Edital, 
CUJa 2 a via ficará afixa-ia no lugar de costume. 
Dado e pAssado nesta cidade. aos de1essete dias do 
mf's de dezembro do ano de hum mil nov•cento!l 
e setenta e !leis. Eu, Nino .Jesus Ara nha Nunei, 
Escrivão em Exercício, subscrevi. 

Váldsen da Silva Alves Pereii a 
Juiz Temporário 

verá comparecer, sob pena de rf'velia Para cr
nh~cimento de todos é passado o presente E:ciital, 
cuJa 2.a via ficará afixada no lugar de costume. 
Dtdo e passado nesta cidade , aos dezessete dias do 
mês de dezembro do ano de hum mil novecentos e 
setenta e seis. Eu, Nino Jesus Aranha Nunes, ~s
crivão tm Exerc1cio, subscnvi. 

Váldsen da Silva Alves Pcr Pira 
Juiz Temporário 

Edital de Citação. com o pra7o de 15 dia!', na 
forma abaixo: 

O Doutor Váld st>n da Sih'A Al\' fS h reíta. T\ •• l\~ . 
Juiz ':Gemporlu io de Coma i cn de Mac&pá. Cbptt&l 
do Território Federal do Amapá, na Forma Ct1 Lei 
etc ... 

Faz saber a todo" os que o presente Edita I 
com pnzo de 15 dias v'irt•m, ou dE''~ tivenn· co
nhecimento. qut> ne~t~ Jui:ll curt- ~ Eus t1fmitH 
um prooesso em que é acu~ado Missias Caldf'-ira 
Gemaqu~. como JncuT so no aTt . 121. § 3º c 'c 
a1t. 129 do Código Penal Brasil~"iro. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juí-
7.0 oerUftcaoo não o haver encontzado ne~ta Cr
marca, não sendo possível citá-lo pesscafmfntE>, 
oita-o pelo p.resente a compllrecet ne ste Juízo, no 
edifício do Forum dl"~te Comarca, sito à Avt-nida 
Amazonas, n°. 26, esquina com a Rua Cel. Corio
lano JHcá. nesta cidade, no dia 19 01.1977, às 09:00 
horas, afim de sn interrogado, promover sua 
defesa e ser notificado dos ultf'Iior e! termos do 
precess0, a que deverá comparecer, sob pena de 
revelia . Para conheoimf'nto de todos é rassado o 
presente Edital, CUJa z.a via fi~ará afix8da n o lu
gar de costume. Dado e passado nesta cidade, aos 
deZttssete dia• do mês de dezembro do ano d@ hum 
mil novecentos e !'e-tenta e seis. Eu, Nino Jesus 
Aranha Nues, Es-rivão em exercício subscrevi. 

Váldsen da Sil~a Alves Pereira 
,Tuiz Tompo rário 


	

