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ATOS DO PODER EXEVUTIVO 
(P) n• 00tl5 de 06 de jan ei ro de 1977 

O Governador do Território Federal do Amapa, usan
do das atr ibuições que lhe são aonferidas pelo artigo lil, 
Item 11, do Decreto-Lei nº 411. de 08 de janeiro de 1969. 

RESOLVE: 

Art. 1." - Destanar, nos termos do• artigo e 72 e 73, 1 
da Lei n°. 171 I. de 28 de outubrG de 1!152. o servidor 
Idmllson Habe r iepeda, Oficial de Adminlstraçio nlvel 
14-B, do Quadro de Funcionários dQ Governo deste Ter- , 
rltórlo, to•aao na Secret11ria de Admtnistraçlie e Finança•, 
para exercer em substituição, a função gratlftada, símbolo 
5-f, de Chefe da S!lqão de Clas1lffeaqão e Retribuição de 
Ca rgos e Eruprego1, do QuadrQ acim a ri'fecfd•, àurant e e 
impedimento do ieu respectioo Mtular. que 1e acha em 
gozo de fé rias r elulament:ilres, a contar de tl2 de janeire 
ào corrente ano. 

Art. 2.0 - R11vogadu as àlsposiçõn em contr&rio. 

Palácio do Setentr!Ao, em Mae~apá, 06 de janeiro 
de 11171, 88Q da República e 34.0 da Crla,ão do Tenitórlo 
l'eden.l 41o A ma pá. 

Arthur Azevedo Hemling 
Gevernador 

(P) nt 0000 de 10 de janeiro de 11177 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das a•ribulções que lhe 1h centerldlll pelo artigo 18, 
item II, de Deerete~-Lel n9 411 , de 08 àe janeiro de 11169. 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Dealgnar, o Engenhalre Agrônomo Júlie 
Arma ndo Horna Cantelll, Surttário de Economia, Agricul
tura e Coloniza,ã61 dCJo Governo deste Terrl\ór lo, parà via
jar da !ede de sues atrlbulçõu - Macepá - a•é às ci
ciadu Ele BeléJil e Brullfa, no trate de usunto• ào iate
ruu d1 Admini1iraçlo amapaenu, ne ~eríoolo de 11 a 16 
ch jaAelro d e 1177. 

Art. 2.0 -= Revogadas as cl!spost~õe! am ctm,rárlo. 

Palácio do .Se,en,r!Ao . em Maca pá, 1 O de janefro 
de 1177, 882 ela República e 349 da Cria tão do Terrlt.rlo 
Federal de .Amapá. 

Arthu• Azevedo Henning 
Oavernsdor 

(P) ni 0007 de 10 de janE'Iro cote 1177 

O Gevernaflor do Território Federal Ele Amapá, \Uan
do fias atrlbuivõu que lhe lio conferidas pelo ar\lro 18, 
Item 11, do Decre,o-Lel n' 411 , d e 88 tle janeiro de 1111111, 

Art 1.0 - Duirnar, no• terme1 tios artig()s 72 e 13, 
da Lei nt 1711, c:!e 28 d e outubro de 1952, o Engenhei ro 
Agrônome Joaq uim Matlas da Rocha, ~écnfco para o pro
grama ct~ Modernlza~tio Administrativa dos TerrltóriQs l'e
c:!erala, para exer11er em •ubstituieAo, o carJ~ de Seeretár i• 
de Jrunomla, Acrioult-ura e Colonlzavh, QO QuadFo 1111 

Funcionário~ do Governe dutfi Terrft órlo, dunnte o Im
pedimento do respectivo titular, a contar de 11 de ja ne iro 
do corr ent& ano. 

Art. 2.0 
- Revogadas aa disposlqões em contrário. 

Paláofo do SeteRtrião, em Macapá, 10 de janeiro 
de 197T , 8!!," ela l!epúbllu e il4.o da Crla~ão do Território 
Feeleral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlf!g 
Governad or 

Secretaria de Obras Públicas· 

Extrato de Instrumento Contratual 

(Artigo 54 do Decreto n º 73.140/ 73) 

Instrumento - Contrato !ie empreitada global 
n .0 001 / 77-SOP (Processo n.0 2.346/ 76- SOP). 

Par.tes - Governo do Territóri~ FedHaJ do 
Amapá e a firma ECCIR - Empresa de Constru
ções Civis e Rodoviárias S.A. 

Objeto - Execução dos serviços de construção 
dos prédios destinados ao setor Didático Adminis
trativo e setor de Aulas Teóricas da Fundação 
Educacional e Cultural do Território Federa l do 
Amapá - FUNDECAP - (Ceatro Univenitário) 
nesta capital. 

Prazo - O prazo concedido para execução dos 
serviços é de 180 (cento e oitt'nta) dias consecuti
ves, contados a partir do 5.0 dia da data da assi
natura do Cont rato. 

Dotação - Parte daa c!espeflas deste Contrato 
correrão à conta «ios recursos provenientes das 
Rendas Diversas (Indenizaqão da Usina Coa~cy 
Nunes) Programa 08390211.458 elemento de despe
sa 4.1.1.0 -Nota de Empenho n. 0 1758 no valor 
de Cr$ 5.841.064,75 emitida em 15.12.76. O res11ante 
no valor de Cr$ 2.687.8!3,11 a ser empenhado pos
teriormente de acordo Cl!lm o andamento dos ser
viços. 

Fundamento do Instr umertto - Dut>rre da ad
judkação do Excelentíssimo Senhor Governador 
&xarada as fl!l. 191 do Processo n º 2346/ 76-SOP, le
vada a efeito pelo Edital de Tomad• de P!leç<n1 nº 
2!/76-CPLOS realizada em 25 ds novembro de 1976. 
eombinado com o artigo 18, item XVII do Decreto
Lei n. 0 411 de 08.01.69 e t endo em vista o que consta 
do Decrebo (N) n.0 034 de 30 de outubro de 1975 . 

Macapá, 04 de janeiro de 1977. 

Engº Manoel Antônio Oias 
Dirigente da Contratante 

Sr. José Maria Ara ·",~ Cavaleiro de Macedo Junit~r 
RepresEntante da Contratante 

c 
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As Repartições Pública" 

Territoriaíl! deverão remeter o 1 

l'>..flediente dl'Stinado â pnbli
r·ação neste DIÁRIO OFICIAL 
diariamf'ntt• até a~ lR:OO horas. 

EXP EDIEN TE I As Repart ições Püblicail 

I 
cingi~-sc-ão às assinaturas 
auua1s reMvadas até 2:1 de 
f("n reiro de c·ada ano r às 
Iniciadas, em qualquer época 

As rt•clamaçõl'e pprtinrn-1 
ws à matéria retribuída nos 
casos de erros ou omissõe~<. 
de\'Nào ~N formulada s por 
l'l:.crita, a Seção de Rrdaçào, 
ri as f! às 12:00 hora~. e daR I 
15:00 às 17:00 boras. no máxi
mo at{> 72 boras após a saída I 
dos órgão s ofíriais. 

IMPRENSA OFJCIAL 
....cr~ 

DIRETOR pelos órgãos rompl.'!rntr~ 
J1'anildo 1rindade Po·ntes 

~~ 
DIARIO OFICIAL 

A fim d t~ possibilitar " 
rrmessa de Yalorec; acompa 1 
nhados de et>clarecim("ntos 
quanto a sua aplicaç!o. soE
citam os usem os intereRsad os 
prp[c•rencialmente rhPqup ou 

tmrrrsso nas Oficinas da ll'l"prensa Oficial 
MACAPA - T. F. AMAPA 

....cr~ 
ASSINATURAS 

I 
\'aiP postal. 

Anual Cr$ 50,00 Os suplrmPntoa às Nli· 
çô<·s dos órgãos oficiai s só 

Os ongma1s devrrA.o s<.>r j 
datilografad oR c autenticartos, 
rC'ssalvadRi~ por quem ri!' rli
r<•ifo ra:::uras e emendas 

Semestral. . « 2fi,OO 

I 
,e forneorrlio ao~ assinantPs 
que as so.licit. •·m no ato da 

, 8SSJJl8LUI'a. 

Trimestral . « 12,50 
Núm e ro avulso . ,, 1,00 

~ 
BRASlLIA - Este T)iário O ficia l f! encont rado pCir;J leitu

ra no Salão Nrcional 9 InternaciOnal da Imprensa da 
COOPER PEESS, n 0 «Bra ~ilia Imprrial Hotel• 

O fuueionúrto pübtico fc
dl'rtd, terá um de~r.:onto de 
10° 11 PAra fazt' r jus a t>ste 
rlec;conto. d~Yrrà provar l fo>ta 
condição no ato da assinatura. 

Excrtuada~< as para o I'X
INior, qur srrão R e m p r e 
nnuais as as sinatura s pod<>r
~r-1\o to mar, em qualqurr 
l>poca, por sr i ~ mr~rs ou um 
tinO 

--------- -----------
Para facilitar aos as sinao- A "im d<' C'\'itar solução 

ti'!' a vprilicação do prazo de dP eontinuicladP no rt'Cl'l>i
\ 'll. lidade d{• f;Uas assinaturas, nw nto doR jornais. dPY<'m 
na purte IHIJH'rior do ender<>- os assinantrs providenciar a. 
•o nlo imprN;~?S os ntím<.'ros I r("Rpectiva . renovação com 
do talão de rrgu;tro o m6s e ant<.'ccdêncJR mlnimll de trinta 

As assinaturaH VC'n('idaR 
onderão Rl'r ~ ~·sprn ~a ~ ~rm 
aviso prévio o ano em que findarA. ( 301 dlll R. 

O custo de cada exc·rnplar 
atnwtdo dos órgãoR ofiriais 
RPrá. na ' enda a vul f':o acr<'~
cida rte Cr$ 1.00 se do mflsmo 
ano, e d\! ('r$ 2.00 por a o o 
decorrido. 

------------------- ------ ----

MADESA - Indústria~ Madeireiras de 
Santana S/ A 

C.G.C. 05.975 .1!26 UIJO I-92 

Ata da Assembléia Genal Orrl iná ria rea [jzada aos 
29 de junho de 1976. 

Aos vinte e nove (29) dias do mês de junho d~ 
1!976, às dez ( 1 0:00) h onas, em sua ~; e d e social na 
Ilha de Santana , Município de Macapá, TerritóPio 
Federai do Amapá, reuniu-se a Assembléia Geral 
Ordinária da MADESA - Industrias Madeireiras 
de Santana S j A, em atendimento à convocação 
feita por Edital publicado n o Diãrio O ficial ® Ter
ritório. edições de 25 , 26. 27 e 28 de maio. Pre
sentes todos os acionistas d a sociedade, Jjepresen
t ando oem por cento ( l 00° 0) dos v otos, conforme se 
veri fica do Livro de prese nça, assumiu a presidên
cia dos trabalhos, na forma estatutária , o Diretor
Presidente da socit!dade, acionista Kjeld Torben 
Andt!nsen, o qual convidou a mim, acionis~a José 
Valle Mal'tins, para Secretário Constituída a Mesa, 
o Senhor Pre!ilidente explicou aos J.>resentu que a 
presente Assembl É-ia reunia-se fora de épooe em 
virtude de erro insaná\!el na publicação do Relató
rio da Diretoria, do Parecer do Conselho Fisca l, do 
Balaliço Geral e a Demonstração da Conta de Lucros 
e Pe1das do exercício de 1975 e do prÓ}."rio Edibal 
de Convocação, os quais por razões extr.anhas à 
Companhi11, somente havi!lm ~ido publicados aos 29 
e 30 de abril , na véspera e no dia mesmo para o 
qual a Assembléia era convocada. DeHtspeitados 
os p razos legais para essas publicações, a Ass~m

bléia não se poderia 11eunir validam ente no dia 30 
de abril. Assim, a Diretollia determinou a publica
ção de novo Edital de Convocação, já então para o 
dia de hoje, 29 de ju nho, não mais tendo sido pu
blicados os demais documentos pois, n~sta data, já 
teriam decorril:io os prazos legais " · portanto, váli
do era sua publicação. Assim justificado o atrazo 
da reunião, o Senhov Foesidente mandou-me ltr, e 
que fiz em voz alta, o inteiuo teor d~ Edital de 
Convocação, qui! para aqui vai transcrito: «MADESA 
- Indústrias Madeireinas de Santana S/ A, C. G . C. 
05.975.826/ 0001 -92, Assembléia Geral Ordinária 
Convocação - Pelo presente Edital ficam convo
cados os senhores acionistas da M ADESA -- Indú•
trias Madeireira d e Santana '!3/ A. a se reunirem na 

sede social na Ilha de Santana, municlpio de Ma
caf')á , neste T erritório, à~ 10 (dez) horas d o dia 29 
d e junho d o corrente ano, para e m Ass~mbJéia Ge

ral Ordinária deliberar~m sobre o seguinte: a ) Re
latório da Diretoria, Balanço Geral, DEmonstração 
da Conta Lucros e Perdas relativo ao exercício de 

1975 b~m como respectivo parecu do Conselho 
Fisr.a l: b) Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal 
e fiooação dos respectivos h onorári os. Jlhe de San
t ana , ~r. , 21 de sbdl de 1976. K. T. Andersen 
Di11etor.-Presidente ~· . A st>guir, o Senhor Preside n
t e dettuminou--me que lesse, também em voz alta , 
o que fiz, o Relatório da Diretoria. o Balanço G eral , 
a Demonstratão da Conta de Lucros. e Perdas re-

labivos ao exercício de 1975, be m como o corre!l
pondente P arecer do Conselho Fhcal, publicados no 
Diário Oficial do Território nos dias 29 eo 30 d e 
abril de 1976. Terminatla a leitura , o Senhor Pre~i
dente pos em drscussãos os referidos documentos e, 
oome ni.nguém se manifestasse, encerrou a dis r u s · 
são. pondo-os, logo a •eguir, em votação. Colhidos 
os votos, com abstenção do~ jnter~>!liados. ve rificou
se que todos os documentos havia m sido sprc.vados 
por unanimidade . O Senhor Presidente, diant e do 
resulta d<>, declaro\~ a provada~, sem restrição ou res
salva. as contas da Diretoria referentes ao exercí
cio de 1 ~7~. Dando sequência aos traba lh os, o Se
nhor Presidente colocou em discussã'() a matécia cons
tante do ite m b do Edital, ou seja a eleição dos mem
bro~ da Diretoria e do Conselho F iscal e seus supl t~n
t~s , para o período anua l que terminará em a próxima 
Asumbléia Geral Ordinária de 1977. O ecionista 
José V alle Martins propcu a reeleição dos senhores 
Kjeld Torben Andersen, para Diretor-Pr esidente e 
Ole S onne, ~ara Diretor-Administrativo, e a elei.Qão 
do senhor Hen nlng Kragh-Sohwarz diumarqur s, 
solteirs, portador da Carteira de Estrangeir o, m od. 
19, nº 6.970 .71 1 e do CIC n .O 730.343.988, residente 
e oomicihado à Ilha de S a n \ana, município de Ma
capá, neste Terri tório, para Diretor-E~e cuttvo, na 
vaga aberta pe1Gl~$r. Ole Peàerse n, que se suun
tou do País. Ainda com a palavra, o mesmo acto
msta p r opos a reeleição dos membros e fetivos; & 

su plentes do Conse l!oto Fiscal. A proposta foi posta 
em discussão. ning u é m !le havendo manifestado. 
Encerrada a discussão, o ~, , h 0r Presidente sub
meteu à proposta 10 yoto dos presente11, 01 q uai• 
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se ma nifestaram unanimemente pela apr ovação, 
abstendo-se os inte ress&dos. Diante àesse resultado, 
o Senh or Presidente declarou ~leitos e imediata
mente inves1tidos nas respectivas funções, para a 
Diretoui'a. os senhores Kjeld Torben Andersen, 
Diretor-Presidente; Henning K nagh-Schw arz, Dire
tor-Exeeutivo e Ole Sonne, Diretor-Adminis~rativo; 
para o Conselho Fiscal, como membros efetivc.s, os 
senhores José Tava11es Fil ho, Nelson Martin Rubis, 
b.rasileiro. casado, residente em São Paulo. à Rua 
Gomes Nogueira, 480, portador da Carteira de Identi
dade RG. nº 2.392.511, e do CIC nº 031.937.218-91, 
e, Guido Storto Filho. brasileiro , advoga do, casado, 
residente em S. Paulo à Rua Itacema . 19~- Apt º 94 , 
portador da Oa rteira de Identidade RG n°. 3.706.172, 
e do CIC. n º 226.694.268-91, e, como Suplentes, os 
senhores, Luiz Alcides Hilt>doof, Antonius Fleming 
Krieger, dinamarques, casado, comencian~l' , re~ i dente 
em Sorf)caba ·- SP , à Rua Carolina Borghi, n º 49, 
porbador da Carteira de Esüangeiro medeio 19, 
RG. n°. 2.612.102, • João Ribeiro Monteiro Filho, 
b11asi leiro, cas!:ldo. comerciante, residente em Soro
caba-SP. , à Rua Sa nta Clara, n.0 572, portador da 
CartPira de Identidade RG n°. 5.167.368, e do C IC 
nº 055.Qg8.908-00. Foi aioàa proposto q ue a Assem
bléia fixasse os honorários da Diretoria na quantia 
máxima fixada em lei e para os membros 
efE-tivos cio Conselho F}scal ou su plente s, quan
do convocados, na quantia de cinquenta cruzei
ros (Cr$ 50,00) anuais . Submetida a proposta à dis
cussão e, após, posta a vc.tos, verifico u-se su a apPo
vacão unânime, abstendo· se os interessacios. O Se
nhor Pusiderrte deQlarou esgotada a matéri a cons
tante da pauta, e colocou a palavra à disposição de 
quem quizesse usar. O acionista Jesé Valle Martins, 
com a palavra, lem-brou aos presentes que, epezar 
de o mandato da Diretoria se estender de Assem 
bléia Geval Ordinária a Assembléia Geral Ordiná
ria, portanlo somente hoja se h av.endo extinguir o 
mandato da Dintoria eJeih aos 30 de abril de 1Q75, 
era de toda a eonveni~r~cia que os atos pratica• os 
no exercício de suas funções pelos Senhores I!>ire
tores entre 30 de abril de 1975 e esta data . 29 de 
junho de 1976, fosse m exp ressame nte ratificados e 
aprovados pela As!>embléia. Discutida a proposta e 
po11ta, depois, em votação foi e mesm a aprovada 
unanimemente, com abstenç-ão de vot0 dos interes
sados. A seguir, ningu~m mais se manifestando, o 
Senhov Presidente declarou suspensos es trabalhos 
p!lo tempo necessário à }avratura deata Aba. Rea
bertos os ~r a balhos, fo i a presente A ta lida, acha
da cenfo rme e aprevada., em sinal do que vai pov 
todos assinaGia. Ilha de Santana, Macapá , 2fil tie 
junhe de 1971. (aa) José Va Ue Martins , Secretário. 
Kjeld Torben Andersen, Presidente da Mesa . Este 
Asiático Com ér cio e Indústria S.A., Kjeld Torbe n 
Andersen, Diretor-Presidente. Gunnen Henningaen. 
JGsé Valle Ma11tins. Peter Henning J ehansson 
Christian Bjodstrup Andersen. José Carlos da Sil- I 

va. Kjeld "Dorben Andersen . 

A prl'!sente é cópia fiel da Ata lavrada no li
Vro próprio de fls. 

José Valle Mutins 

Junta Comercial do Território Federal do 
Amapá 

CERTIDÃO 

Gerti~ieo que a primeira via dute tlocumento, per 

d~apacho do Presidente lia J UCAl", ne1ta data, foi arqui
vada 1ob o n únuro 0'72t. 

Muapá, 3() dt dtz:emllro de 1171 

Benjaml111 Almeida Soares 
Secreiílrlo Genl - JUOAP 

C l"F - eO!III98l52 

Comissão Permanente de Licitação 

AVISO DE EDITAL 

A Comissão Pe rman ente de Licitação do Gover
no do Território Federal do Amapá, faz púbHco &s 
iirmas interessadas que acham-se abertas as licitações 
de Tom ada de Preços nrs. 003 e 004/ 77-CPL, des
tinadas a a quildção de cerea is e enlatad0s, fru ta~t 
' legum es. 

As licitações serão realizadas no dia 26.01.77, 
à! 10:00 e 15,00 horas re~pectivamentl", n& Se cr~ta
ria de Administração e Finanças, em Macapá, sita 
A Rua Genera l Rondon n.0 1295, em Macapá. 

Demais esclarecimentos poderão ser prestados 
no Pndere~o a cima m e ndonadc , das 8:00 às 12:00 
e u"s 15:00 às 18:00 horas nos dias normais de 
expediente. 

Maoa pá, 11 de janeiro lie 1977 

Jost Maria de Lima 
Resp. p/ Ex p. Perm . Licit&çlo 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

RDlTAL DE NOTIFICAÇÃO 

Pelo pr1esente Edital fica Notificado Jeaé de Fá
tima Cordeiro de FaM.as, atualmente em lugar in
certo e não sabido, reclamante nos autos ::lo pro
c~tsso n2 1441/ 76, em que Sebastião Leitão é recla
m ado, de que tem o prazo de 48 horas para depo
sitar na SPcreta ria da Junta de Coneiliação e Jul
gamento de M11.capá, a importância de Cr$ 35i,78, 
~orrespondente a custas devidas nos autos do su
pracitado proce~oso. 

Macepá, 11 de janeiro de 1977. 

Euton Ramos 
Diretor de S eeretaria 

Preço do exemplar: 

Cr$ 1,00 
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Peder J udfcihlo 

Justiça doi Te1rltório;; 

Território FPderal do Amapá 

Juiz de Direito da Comarca de Macapá 

Edital de Citação, com Prazo de 15 dias, na 
fcrma abaixo: 

O Doutor Benjamin Li~boa Raiol. Juiz Tempo
rário da Comarca de Macapá, Capital do Ter
ritór.io Federal do Amapá, na forma da Lei 
etc ... 

Faz saber a todos os que o presente Edital 
com prazo de 15 diss virem. ou dele tiverem co
nhecimento, que neste Juízo corre s&us trâmites 
um processo em que é acusado MbNa Leoni-!e 
Gome~. como incur:-o no art. 129 do Código Penal 
B rasilPiro. 

E, como tenha o oficial de Jllstiça deste .Juízo, 
certificSldo não o havet< encontrado nesta Comarca, 
não sendo possível citá-lo pessoalmente. cita-o pelo 
presente a comparecer neste Juízo. no edHício do 
F o rum desta Comarca, sito à Avenida Amazonas, 
n. 0 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, 
nesta cidade, no dia 05.02.77, às 10:00 horas, 
a fim d~: ser interrogado, promover ~ua defe
sa e ser notificado dos ulteriores termos do pro
cesso, a que deverá comparecer, sob pe"la de re
velia. Para co nhecimento de todos é passado o pre
sente Edital, cuja 2ª via ficará afixada no lugar de 
co!tume. Dado e passado nesta cidacle, aos vinte 
e dois dias do mês de dezembro de hum 
mil nov:ecentos e setenta e seis. Eu, Leandro Mar
ques Alberto, ffiscrevente Juramentado no impedi
mento do 1litular, subscrevi. 

Benjamin Lisboa Raio! 
Juiz Temporário 

Edital de CHeção, com Praz.:> de 15 dias, na 
forma abaixo: 

O Doutor Váldsen da Silva Alv~ts PereiPa, MM. 
Juiz Temporário da Comarca de Macapá, Capital 
do Ter:ritório Federal do Amapá, na forma da Lei 
etc ... 

Faz saber 8 todc•s o~ que o presente Editsl 
com prazo de 15 dias virem ou dele tiverem co
nhecimento, que neste Juízo corre sPus trâmites 
um processo em que é acusado Francisco de Jesus 
dos Santos, brasileiro, solteiro, la v radar. Como in
curso no art. 129 do Código Penal Brasileiro. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo 
certifi~ado não o haver encontrado nesta Comarca, 
não sendo possível citá-lo pessoalmente, cita-o pele 
presente a compancer neste Juizo, no edifício do 
Forum desta Comarca, sito à Avenida Amazonas. 
n.0 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, 
nesta cidade, no dia 20.01.1977, às 9:30 horas, a 
fim de ser interrogado, promover sua defesa e ser 
notificafio dos ulterionts termos do processo, a que 
de~erá comparecer, sob pina de revelia. Para co
rthecimento de todos é passado o presente Edital, 
cuja 2.a via ficará afixaqa no lugar de C@stume. 
Dado e passado nesta cidade, aos dezessete dias df.> 
mês de dezembro do ano de hum mil novecentos 
e setenta e seis. Eu, Nino Jesus Aranha Nune~:, 
Escrivão em Exercício, subscrevi. 

Váldsen da Silva Alves Pereira 
Juiz Temporário 

Poder J ud!a!árlo 

Justiça dos Territórios 

Territério Federal elo Amapá 

Juiz de Direito da Comarca de Macapá 

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

O Doutor Váldsen da Silva Alns Pereira, MM. 
Juiz Temporário da Ccmarca de Macapá, C&pital 
d~ Território Federal do Amapá, na Forma da Lei 
etc ... 

Faz Saber a t odos os que o presente Edital 
com prazo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhe
cimento, que neste Juízo corre seus trâmites um 
processo em que é acusada Odineia Vilhens de Melo • 
como incurso no art. 129, § 1.0 item do Códig~ 
Penal Brasi leiro. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo 
certificado não o haver encontrado nesta Comarca, 
não sendo possível citá -lo pes!'oalmente, cita-o pelo 
pnisf'nte a campa racer neste Juízo, no edifício do 
Forum desta Comarca, sito a Avenida Amazcnas, 
n.O 26, esquina com a Rua Cel. Corielano Jucá, nes-

, ta cidade, no dia 04.02.77 , às 09:00 horas, a fim de 
ser interrogado, promover sua defesa e &er notifi
cado dos ulteriores termos do processo, a que de
verá comparecer, sob pena de revelia. Para co
nhecimento de todos é passado o presente Edital, 
cuja z.a via ficará afixada no lugar de costume. 
Dado e passado nesta cidade, aos dezessete dias do 
mês de dezembro do ano de hum mil novecentos e 
setenta e seis. Eu, Nino Jesu! Aranha Nunl"s, Es
crivão em Exercício, subscrevi. 

Váldsen da Silva Alves Pereira 
Juiz Temporário 

Eldital de Citação. com o prazo de 15 dias, na 
forma a baixo: 

O Doutor Váldsen da Silva Alves Pereira, MM. 
Juiz 'temporário da Comarca de Macapá, Capital 
do Ternitório Federal do Amapá, na Forma da Lei 
etc ... 

Faz saber a todos os que o presente Edital 
com prazo 'de 15 dias vinm, ou dele tiver~m co
nhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites 
um prooesso em que é acusado Carlos Alberto 
Soares, vulgo «Carlinhos» como incurso no art. 331 
d0 Código Penal Brasileiro. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juí
zo oertHicaoo não o haver encontrado ne~ta Co
marca, não sendo possível citá-lo pess;0almente, 
oita-o peJG pJiesente a comparecer neste Juízo, no 
edifício do Forum de~ ta Comarca, sito à Avenida 
Amazonas, n°. 26, esquina com a Rua Cel. Corio
lano Jl.i.cá, nesta cidade. no dia 19.01.197'7, às 10:00 
horas, afim de ser inturogsdo, promover sua 
defesa e ~;er notificado dos ult~riores ter mos do 
processo, a q~Xe deverá comparecer, sob peca de 
revelia. Para conheoimento de todos é passadG> o 
presente Edital, cuja 2.8 via fieará afixada no lu
gar de costume. Dado e passado nesta cid>ade , aos 
deztssete dia! do mês de dezembro do ano de hum 
mil novecentos e setenta e seis. Eu , Nino Jesus 
Aranha Nunes, Es\'rivão em exereício subscrevi. 

Váldsen da Silvn ,\1\·es P ereira 
Juiz Temporário 


	

