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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
lEI n.o 00 1 de U de Ja neiro de 1977 I 

Aliena, à F'UNDEPRA. a titulo de lncentiYo, de- j 
zoito (1 8) a:~beças de gado bubalino. 

I O Governador do Tcrrit&rlo Federal do Amapá, usan
do da s atribuições que lhe são conferidas pelo arUgo 18, 
i~ens li , !li e XVII , do Decreto-Ltl n° 411, de 08 de janeiro I 

rte 1969, tendo em vista o que oonsta do Processo n.'' 
603/ 76-SEAC. e 

ConsiderNndo que a Fundação pora o Des~>nvol\•imento 

da Produção Animal (FUNDEPRA) «t órgão da Admlnlslr:õ~
ção Indireta do Governo do T<>rritórlo e presta l"elevantes 
serviços à agropecuária. pode receoer doações da Adminls
traqão amspaeAse; 

Conslclerando também que a FUNDEPRA, é órglo 
Jmporlanto para o desenvolvimento do Setor Primário de 
TerrltOr!o, 

RESOL.Vm: 

Art. Ji - Alienar, à FUNDEPRA, a titulo de Incen
tivo, dezoito (1St cabetn à e a a do buballno, orfoode do 
,lantel da Fazenda Modelo d e Aporems, e relacionado• no 
Proceue n.0 672/76-iiAG. 

Ar•. 2.8 - O preço da alienaqão urá de Cr$ 3,80 
(três cruzeiros e oitenta centavoa) kg brute (peso vlv~). 
peu total 7 .57!5 kg dos animai i, preqo total Cr$ 28.785,00. 

Art. 3.0 - Autorizar a Secretaria de Economia , Agri
cultura e Colonizaçlo, a entn1a do gado relaalonade para 
a bate, à referida Fulldaqio. 

Art. ~.11 - Revogadas u dlspo•lçlíea em aontrt.rio. 

Palácio lio Setentrflo, em Magapá, 13 de janeiro 
da 1g77, as o da República & 34.0 da Crlaçlio do Tenitórlo 
feder;l cio Amapá. 

Arthul' Azevedo Hennlng 
Gevernadf)J' 

CP) n• 000! de 1! <!e janeiro de 1177 

O Governador dll Terrlt6rfo Federal do Amapá, usan
do das atrlbulçOu que lhe sA., cenferldaa pelo arUgo 18, 
Item II, de Deorete-Lel n~ 411 , de 08 de janeiro de 1169, 

all:!OLVE: 

Art. 1.0 - Deafgna~:, o Engenheiro Manoel AntôDio 
Bias, Seore,&rio de Obras Públlcu du Governo desta Uni
dade, parl viajar da sede de auat~ atribulçÕdB - Maaapá 
at' Belé!'Jl capital do Estalie do Pará, ne trato da aasun•o• 
do lr~teruu 1!1 Adminletração amapunse, no períoco de 
11 a 17 d• janeiro do correDte ane. 

Art. 2.0 - Revogadu aa id.lsposlções em cenhárlo. 

Paléclo do Seten•rllo , em Maeapá , 12 de jaHetrG 
de 1117, 812 de Repúbllca e 34° da Cria tão do Terrlterlo 
J'ed&ral de Amapá. 

Arthur Azevede HeDning 
Governafior 

(fl) nº 00ú9 d~ 12 de janeiro da 1977 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo li , 
item li. do Decre to-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1919, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar. nos termu do~ artigos T2 e 73. 
àa Lei n2 1711 , de 28 r1e sutubro de 19U. & Engenheiro 
Jo&é Airton de Almeida, ocupan\e Gto cargo isolac:lo de pro
vimento em comissão, slmbolo 5-C, de Diretor àa Dil"i~êo 
de Obras e Projetos. do Quadro ~e Funcionário s do Go
verno desta Território, para exercer , acumulattvamente e 
em llUbstltuição, o carg~ de Seeretárlo de Obras Públlc:aa, 
dm Quadre acima referltio . durante o lmpelllmt>nto do res 
pectivo titular, no perlodo de 13 a 17 de janeiro do corr4!n
tt ano. 

Ari. 2.0 
- Revogadas as dispoalções em oontrárlo. 

PaUutfa do Sete~:~trflo, em Macapá , 12 de janeiro 
dt> 197'1, 88.'' e a ftepúbllaa e 3~ .0 dfl Cria tio do Território 
Federal do Amapá. 

Arthur Azevedo HennfRg 
Governador 

(P) u2 0011 de 13 de janafro de 1177 

O Geverlla4ttr do Território Federal d11 Amapá, Iuan
da das a-,tltulçOee que lhe aio confarldu pelo anigG 18, 
Item li, do Decreto-Lei nt ~11. de t8 id.e janeiro de 11189, 

RBSOLVF:: 

e onceder aposentadoria , de acordo com a Lei Com
ph!mentar nR U, de ~5 de julho de 1976, obaervado 11 
Item 11 do artigo 102 da Conatltulçio, a Manoel Gentil doa 
Santos, matricula n.0 ! .071.622, coloeado em disponibtuàde, 
pela Pertarla n.0 267 de 21 de jwlho de Ullg, de Ministério 
do Interler, publicada no Diário Oficial da Unllo de O~ c:le 
agesto de mumo ano. em vfrtade da óeclaravlo ee de~ne 
C818Sldade do cargo de Guarcta Ttrrik>rlal , POL-1115.8-A , 
d• Qua:Jro de Pusoal - Parta Pern1ene1lte - do Gever
ne dea\11 Território (Proeuso n.0 1025,'T6-GAB). 

fa1áolo do letentrllo, em r.t.capá, 11 de janeiro de 
197T, 1Íi.41 da Repúblle!! e 34.0 da f;:rlação d6l Terrltérlo J'e
deral do AmaJ'á . 

Arthur Azevedo Henrtll\g 
Go•ernador 

Amapá Florestal e €elulose S. A. - AMCEL 

Ata da Reunião da Diretoria da «Amapá 
Florestal e Celulose S.A. - AMCI!:L» , 
Realizada no dia 20 de outubro de 1971. 

Aos vinte tiias do mês de outubre de mil no
vecentos e setenta e seis, às quinze honas, na 1ede 
sociel , na Avenida Iracema Carvão Nunes 11° 19•, 
nesta cidade de Macspá. Território Federal do 
Amapá, reuniu-se s Diretoria da «Amapá Flo11estal 
e Celulose S.A. - AMCEL (C.G.C nº 05.915.8(0/ 
0001-~5), com a presença d"s membn0s abaixo 811 -

sinados, Assumindo a Pre:sJ.dência dos trabalhos, o 
Diretor-Pruidente, Joio Sé.r.gio MarinhQ Nunu, 
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As Repartições Ptíblicas I 
Territoriai!i deverão remt'ler o 
t•.x.ped iente destinado à puhli
cação neste DIÁRIO OFIC'IAL 
diariam<'nte a.té as lH:OO boras. 
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As Repartições Pú Llicas 

I cingi-r-se-ão às assinaturas 
anuait; rcnr~vadas até 23 rle 
fev1 reiro dt' carta ano c às 
iniciadas, pm qualquer época 
pelos órgl!.oq compt>lrnte& 

A fim de possibilitar " 
, rem&ssa rtr valores acomp11 
nhados d<> esclarrcimentos 

As reclamações pertin<'n
tcs it matéria ret ribuída nos 
c&SOR dP erros ou omissõt:•s. 
deverão ser formuladas por 
t-ticrila. a Seção dr Redação, 
rlas 9 às 12:00 horas. e das I 
15:00 às 17:00 horas. oo máxi
mo até 72 boras após a !iairla 

Impresso nas Oficinas da liT'prensa Oficial quanto a sua aplicação, soli-
MACAPA - T. F. AMAPA citamos usem os interessartos 

..Q--~ prl'frrencialmente rhPqm• ou 
A S S I N A T U R A S I valf' postal. 

Cr$ 50,00 I OR suplemenro~ a~ edi-dos órgãos oficiais. I Anual 
Sempstral. . 
Trimestral 
Numero avulso 

" 2~ 00 çõ~s dos órgãos oficiais só · ' I se fornecerão aos assinantes 
« 12,50 que II.B solici t. •·m no ato da 

OR nrigmais flt'vrrão S!'r 
datilografado~> t:' autenticados, 

1 I'<'RsalvarlaR, ()(Ir Qll('ffi dP rli 
rc•ito ra~ur~~ e Pmenda~< 

« 1,00 I aRsinatura. 
~ O [uneionárin püblieo ft·-

•BRASIJ.IA - Este IJiário Oficial e rnl'onln.do para leitu-

1 

dtral. terú um llt•sronto ctr 
Fxcetuarlas 8~ para o I'X

I.Pnor. quP ~<'fão H e m p r e 
anuai ~ as t~ ssinaluras poder
~C'-ão tomar. rm qualquer 
l>poca. p0r ~<'i~ nH'~ <'R ou nm 
linO 

r" no Salão N~ cional e Intrrnacionao da lmpn nsa da 0 > 1 · 1 • B . . . 10 t> I ara azN lllS a c·s <' 
COOPEH PF.ESS. no « rasllra lmpcnal Holf'l drs('O!lto, O('~C'rá p'ro~ar <•sta 

• .\R asRinatur11~ \'Pncidas 
oofiNão SN ~~<Sp('nsas S<'m 
8 viso prt'>vio. 

__ P_a_r_a- fa.cilitar aos a~sinan- ~ A im rlr eYitur solução I condição no ato da assinalura . 
t<•t- a \'Pril"icação elo .prazo d(' de eon. t!nuidadr no n•cpiJi- O cu~to de c11da P}.C'01plar 
Yallclatlt:' de !':uas asRinatnra~. nH'nto dos jornais. dPvrm atraiado flo 1; órftíiO~ nl"i!·iai,; 
na pari<• "liPNior do eodere- 1 os ass10antPH providenciar a será. na '('nda nn1lso IICft"-
ço Yão impres:-os os numero~ I rPspectiu rcnova(,'ào com I tida ele Cr$1 ,00 s(' fio nll'smo 
fio tali\o de registro o m~s r antecedêneiu mínima ele trinta ano. e d<> Cr$ 2,0ll por ano 
o ano Pm que rinclará (30) dias. decorrido. 

convidando a mim, Israel Hirch C'os lo\•sky, psra 
sPcre tarill- los, esclarPceu qu€' a rt-uniãc se rE>aliza
va com o objetivo específico de deliberar a Direto
ria, conforme facultado pelo artigo 2.0 do Estatuto 
Social , acerca da criaQão de dois E->critório3, SPndo 
um n~ localidade de Porto Platon. Município de 
Macapá, neste Tterritório, e outro na cidade do Rio 
de .Janeiro, capital do Estado do mesmo norrte , na 
Avenida Graça Aranha n. 0 2fi - 9 ° andai' (parte), 
medi-da que se justificava face à prog1 amação Ja 
estabelecid-a de d~senvo l vimento das atividades da 
empresa. Acrescentou o Sr. Pr e ... idel.'lte que. se 
aprovada a criaQão dos referidos Escritórios, df-ve
r ia ser-lhes atribuído, par-a f-ins tributá rios, um des-
taque de capita l, propondo, para cada estabeleci
mento, a parcele de Cn$ 1.000,00 (hum mil cruzei
ros). Após exame e discussão da matéria, dtlibe
rou a Diretoria, per unanimidade de votQs, apro
var a criação dos mencionados EscrHórios de Porto 
Platon e Rio de Janeiro, bf'm como a localização 
~ os destaques de capital acima r~feridos , fic'a ndo 
atribuída aos setores admini3trativos próprios 11 in
cumbencia de regularilar perante as reparhçõel! 
púb licas competentes • abertura e funcionamento 
dos novos estabelecimentos. Nada mais havendo 11. 

tratar, o Sr. Presidente deu por. encer-reds a reu
nião, do que, para ::onstar. foi elaborada esta ata 
em folhas 8\'Uisas, sob meu ditado, a qual, a se
guir lida e aprovada , strá ~:~ssinada pelos presentes, 
devendo ser oportunamente transcrita no livro 
próprio, após a regularização do mesmo pera nte a 
Junta Comercial do Território Federal do Amapá. 

Macapá, 20 de outubro de 1976. 

João Sérgio Mll'rinho Nunes 
ls11ael Hirch Coslovllky 

Amapá Florestal e Celulose S.A. - AMCEL 

Ata da Reunião da Dinetoria da «Amapá 
Florestal e Celulose S.A. AMCEL », reali-
zada no dia 28 de dezembro de 1976. 

Aos Vinte E' oito dias do mês de dezembro de 
mil noveeentos e setenta e seis, às onze horas, na 

sede social. na Avenida Iracema C'srvão Nune!' n. 0 

196, ne · ta cidade de Maca pá, Ter:itório 
Federal do Amapá, reuniu-se a Dinetnria 
da «Am•1 pá Flore ~tal e Celulose S.A. - AMC'EL» 
(C'.G.C. nº 05.99!).840 '(100 1-55). com a presen<;>a dos 
membr, Js abaixo HS!'inados. Assurr.indo a pre1'idên
Cia dos tra balhos, o Diretor-PresJd{'nt~. João Sér.gio 
Marinho Nunes, convidou a mim, Isre.el Ilirch 
Cosloviky, para secretariá-lo~. Esclareceu e seguir 
o Sr. Pre~idente que, tendo a Elmpresa submetido 
à Junta Comercial do Territór1o Federal do Amapá, 
para fins de r.uquivnmf'nto, a ata da Reunião da 
Diretoria do dia 20 de outubro p. findo , t!m que 
fora deliberada a cr-iação de doi~ E!'critóri o~ da 
socif'dad• , senrlo um em Porto Platon e outro ns 
cidade do Rio de .Janeiro. exigira aquela Reparti
ção a modificação da d~nommação de tais estabe
lecimentos. visto entender que, autor inndo o Esta
tuto Social a cr>iação de :< filiais», «s ucu rs .ls , 
xagências» e «dE>pósitos». não poderiam os mesmos 
receber a designação ((e scritórios», constantt da 
aludida deliberação. lltsse mais o Sr. Presid~nte 
qu(?, tendo em vista a necessidade de serem acf le
radas as atividades da Empresa, volt11da para um 
empreendimento de largas proporções e que Ira 
exigir o cumpnmento de rigorosos cronogramas, 
não lhe parecia acomelhávtl a apresentação de 
recursos legais contra a inttrpretação da mencio
nada Junta, propondo. p6r isso , fu~se a mesma 
ac&tada pela Empresa. aprovando a Diretoria, para 
o estabelecimento ee Porto Platon, a denominação 
«sucursal >, e, para o do Rio de .Janeiro, a de «fiHah. 
Posta em votação a matéria, foi< a mesma aprova
da por unanimidade de votos, pesando os dois 
menc\onados estabeleaimentos a ter as designações 
acima referidas e f i c s n do a citada delihe
ração t.:>ma"::.a na Reunião da D i r e t '> r i a 
âo dia 20 de outubro último plenamente rati
ficada em todos os seus demai!! termo!!. Nada mais 
havendo a tratar. o Sr. Presidente deu por encer
rada a reunião, do que, para constar, foi lavrada a 
presente ata no livro próprio, sob meu ditado, a 
qual, a seguir lida e apro vada , será assinada po11 
todos os presentes. Macapá, 28 de dezembro de 
1976. (aa) João Sérgio M. 'nro Nunes - Iarael 
Hi»oh Coslov•ky. Confere com o Griginal , Lavrado 
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no livro próprio. 

Israel Hirch Coslovsky 
Secretário 

Junta Comercial do TerritóriO Federal 
do Amapá 

CERTIDÃO 

CE:lTIFICO que a primeira vla deste dooumvnto, 
por dwspacho do Presidente da .JUCAP, nesta data, fo l ar
ql.l'fvada sob o número 0730. 

Macapa, 06 jan 1977. 

Benjamin AlrP.efda Soares 
Secretário Gera l - J UC AP 

OPF-0038fl6162 

Termo Aditivo 

T~rmo Aditivo ao Convênio N° 0015/76-CJ, 
celeb rado entre o Governo do Território 
Federal do Amapá e a Fundação palia o 
Desenvolvimento da Produ ção Animal no 
Território Fede ra l do Amapá- FUNDEPRA. 

Aos 20 (vinte) dias do m ês de deilembro do 
ano d~ hum mil novecentos e setenta e seis (1976) 
nesta cidade de Macapá, Capiba l do Te rritório Fe
rieral do Amapá, d e um lado o Gover:no do Terri 
tório F e J .. ral do Amapá. dona v ante denominado 
Governo . neste ato representado pelo seu Gover
nador Arthur Azevedo Henni rtg e a Fundação para 
o Desenvolvimento da Produção Anim1 l no Ter
ritório Feder·a l do Amapá, dllqui em diante· designa
da FUNDEPRA, nes~e ato representada pelo seu 
Gemmte, Ecr nomis~a João Eduardo de Vasconcelos 
Ale vedo, além dos membr~os a baixo discriminados 
que constituem seu Conselho Administ rativo, Srs. 
Júlio Armando Horna C'antelli, pela .Secretar)& de 
H:conomia, Agricultura e Colonização - SEAC, 
Ttuassú Borges de Oliveira, pela Superintendência 
Nacional do Abastedimento - SUNAB, Jorge 
Zimmermann, pela Associação de Crédito e A~sis-
1lência Rura l do Amapá - ACAR-Amapá, Ante ro 
Duarte Dias Pires Lopes, pela Assessoria de Plane
jamento e Coerdenttção Geral - ASPLAN e Fer
nando Guimarães Santos, pelo Institu to Rt1gional 
de Desenvolvimento do Amapá - IRDA, resolvem 
firmar o presente Termo Aditivo. Re-Ratificando e 
!\ditando à Cláusula Terceira item 11, as seguintes 
disposições instrumentais : 

Item I - A letra «e», do item 11, da Cláu~ula 
Taroeira, passará a te~ a seguinte redação: 

a) - Ariquirir a nimais e insumos, previamente 
selecio nados por comissão !lécnica da Secretaria de 
Economia, Agric ultura e Coloniza~ão rio Governo. 

Item II - Integrará a Cláusula Terceira, item 
II, a letra «f», com a segttm te redação: 

f) - Garantir ao Governo o ressatcimento d o& 
recursos destinado!! 10 Convênio, quando da expi
raç§o do seu prazo de vigência , excluindo-se o va
lor correspondente às despesas com 1erviços de 
Terc~tiros para Transportes, ~onsignado oo P lano de 
AJjlica~lo , revertível como contribuição ao desen
volvimento da Agn~pecuária no Terri1õrio. 

Item lll - Permanecer inal teradas as demais 
clá usulas do instrum ento principal. 

Item IV - O presente TPrm0 Aditivo, vigirá 
a partin da dnta de sua pll'blicação no Diário Ofi
cial do Gev'!rno. 

lt, para firmeza e validade do que ficou estipu-

DIÁRIO OFICIAL 

lado, lav rou-se o pres~nte termo que depois de 
JidQ e achado conforme, vai assinado pelas partes 
oonven@tes em 10 (dez) vias de igual teor e f,0rma , 
para o mesmo fim e na poesençn das testemunhas 
abaixo nom ea das. 

Macapá, 20 de dezembrc. de 1976. 

Arthur Aze vedo Henning 
Govttrnador 

João Eduardo de Vasconcelos Azevedo 
FUNDEPRA 

Júlio Armando Horna Çantelli 
SEAC 

ltuassú Borges de Oliveira 
SUNAB 

Jorge Zimmermann 
ACAR-Amapá 

Antero Dmrte Dias Fkes Lopes 
ASPLAN 

Fernado ~uimarães Santos 
IRDA 

Testemunhas 
Ilegheis 

Secretaria de Obras Públicas 

Extrat o d e Instrumento Contratual 

(Artigo 54 do Decreto n º 73.140/ 73) 

Instrumento -Termo Convênio n .0 001 / 77-SOP 
(Processo n .O 2.402/76-SOP). 

Pa~tas - Govemo do Território FedHal do 
Amapá e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do 
Estado de São Paulo S.A. 

Objeto - Impla ntação e d~senvolvimento de 
Projetos e Pesqutsas d e interesse do Governo. 

Valor - É de Cr$ 1.930.000,00 (hum milhão, 
n ovt"centos e trinta mil cruzeiros), base de preços 
apresent ados pelo l.P.T. em sua Proposta datada 
de 29.1 0.76. 

D&tação ·- As despesas deste Conv~nio corrt
rão à conta tios recursos oriundos da Indenização 
da Usü1a Coa~<:y Nunes. conforme Nota de Em
penho n. 0 1~67, de 26.11 .76 no valor de Cr$ .. 
16.000 ,00 (dezesseis mil cruzeiros), e o re11tante 
Cr$ 1.914.000,00 (hum milhão, novecentos e qua
to(lze mil cruzeiros), à conta dos recursos eriundos 
da lndenização da Usina Coaracy Nunes, a serem 
empenhados em 1977. 

Fun<iemento - O presnte Convênio foi ela
borado em consonância com autorização do Exm .0 

Sr. Governador do Território, contida em despacho 
exarado as fls . 36 do Proces1o n º 2.402/76-SOP 
e com embasamento no que dispõe o art . 12 do 
Decreto-Lei n .0 200, de 25.02.67 combinado com o 
item XVII do Art. 18 do Decreto-Lei n .0 411 , de 
68.01.6Q. 

Mlcflpá, 04 de janeiro d8 1977. 

Engº Mano~l Antônio Dias 
Sec. Obras Públi cas 

Eng2 Paulo Cuar Leone 
Diretvr da Div. de Eng. Naval 

Preço do exemplar: 
Cr$ 1~00 



2a.-feira , 17 de janeiro de 1977 ClARIO OFiCIAL 4a. pig. 

Poder Judlcihlo 

JustiQa dos Territórios 

Território Ft>deral do Amapá 

Juiz de Direito da Comarca de Macapá 

Edüal de Citação, com Prazo de 15 dias, na 
fc rma abaixo: 

O Doutor Benjamim Lisboa Rayol , Juiz Tem
porário 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 dias virem, ou dele tiverem co
nhecimento, que neste .Juízo corre seus trâmites 
um processo fm que é acusado Maz>ia de Nazaré 
Castano de Sal~s como incurso no a rt. 129 do 
Código Penal Brasileiro. 

E, como tenha o oficial de Just1ça <ieste Juízo 
certificado não o haver. encontrado nesta Comarca, 
não sendo possível citá-lo pessoalmente, cita-o pelo 
presentt> a compa r ecPr neste Juízo. no f'difído do 
Forum desta Comarca, sito 3 Avenida Amazonas, 
n.0 26, esquina com a Rua Cel Corio lano Jucá , 
nesta cidade, no dia 05.02 1977. às 10:00 horas, 
a fim de ser interrol'}ado, promover ~ua defe
sa e ser notificado dos ulteriores termos do pro
cesso, a que deverá comparecer, sob pe~a de re
velia. Para conhe<!imento de todos é p8ssado o pre
sente Edital, cuja 2ª via ficará afixada no lugar de 
co!tume. Dado e passado nesta cidade, aos vinte 
e dol5 dias do mês de dezembro do ano de 
mil novecentos e setenta e seis (1976). Eu, Leandro 
Marques Alberto, ffiscrevente Juramentado no 
exercício do Titular, sub1crevl. 

Benjamim Lisboa Rayol 
Juiz Temporário 

Edital de Citação. com Prazo de 15 dias, na 
forma abaixo: 

O Doutor Benjamim Lisboa Rayol, Juiz Tem
porário da Comarca de Macapá , Capital do Ter:ritó
rio Federal do Amapá, na forma da Lei etc ... 

Faz uber a tod<•S os que o presente Edital 
com prazo de 15 dias virem ou dele tivuem co
nhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites 
um processo em que é acusado Mania de Fá*ima 
da Silva. como incurso no art. 129 rc, art. 44, nº 
11, lebra A, ambos elo Código Penal Brasileiro. 

li:, comt> tenha o Oficial de Justiça deste Juízo t 

certifi~ado não o haver encontrado nesta Comarca, 
não sendo possível citá-lo pessoalmertte, cita-o pelo 
presente a comparecer nt5te Juízo, 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 1 0:0() horas, a 
fim de ser interrogado, promover lipa defesa e ser 
notificaeo dos ulteriores termos do processo, a que 
deverá comparecer, sob pena de reve-lia. Para co
Dhecimento de todos é passado o presente Edital, 
cuja 2.a via ficará afixa-ia no lugar de costume. 
Dado e passado nesta cidade , aos vinte e dois dias 
do mês de dezembro do ano de mil novoecentos e 
setenta e 5eís (1~7!1). Eu, Leandro Marques Alber
to, Escrevente Juramentsd() no exen:ício do Titu
lar, subscrevi. 

Benjamim Lisboa Rayol 
Juiz Temporário 

Poder Judloiário 

Justiça :.los Territórios 

Territério FederAl à o Amsapá 

Jniz rlP Direito da Comarca rle .Mncapá 

Edital de Citação, com o prazo de lS dias, n a 
forma abaixo: 

O Doutor Váldsen da Silva Ah·es Pereira, MM. 
Juiz Temporário da Comarca de Macapá, Capital 
de Território Federal do Amapá, na Forma da Lei 
e tc ... 

Faz Saber a todos os que o presente Edital 
com prazo de 15 dias virEm. ou del e tivetem conhe
cimento, que neste Juízo corre seus trâmites um 
processo em que é acusado Canlos Eduareo Atíde 
Bourinha. como incurso no art. 129, <io Código 
Penal Brasileiro. 

E, co mo tenha o Ofici al de Justiça deste Juízo 
certificado não o h aver encontrado nesta Comarca, 
não sendo possível citá-lo pessoalmente, cita-o p0lo 
pr esl"nte a comparacer neste Ju1zo. no edifício do 
Forum desta Comarca , sito a Avenida Amazonas, 
n.O 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, nes
ta cidade, no dia O 1.02. 77, às I 0:00 horas. a fim de 
ser interrogado. promover sua defesa e Eer notifi
cado dos ulteriores termos do processo, a que de- · 
verá comparecer, sob pena de revelia. Para ro
nhE>cimento de todos é passado o presente Edital, 
cuja 2.a via ficará afixada no lugar de costume 
Dt.do e passado nesta cidade, aos dezessete dias do 
mês de dezembro do ano de hum mil novecentos e 
setenta e seis. 

Váldsen da Silva Alves Pereira 
Juiz Temporário 

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

O h>outor Váldsen da Silv:1 AlvPs Pereira, MM. 
Juiz 'Demporário da Comarca de Mscapá, Capital 
do Terr.i tó rio Federal do Amapá, na For ma QS Lei 
etc ... 

Faz saber a todos os que o presente Edital 
com prazo de 15 dias virem, ou dele tiverem co
nhecimento, que neste Juízo corre ~eus trâmitt:s 
um prooesso em que é acusado Almir da Silva 
Ramos como incurso no art. 155 do Código Penal 
Brasileiro. 

E, como tenha o Oficial d& Justiça deste Juí
zo oertMicaóo não o haver encontrsdo nesta Co
marca , não sendo }:iossível citá-lo pessoalmente, 
cita-o pelo pi'esente a comparecer neste Juízo, no 
edifício do Fcrum desta Comarca, sito à Avenida 
Amazonas, n°. 26, esquàu com a Rua Cel. Corio
lano J11cá. nesta cidade, no dia 04:.02.1977, às 09:00 
horas , afim de ser interrogado, promover iUa 
defesa e ser notificado dos ulteriores termos do 
processo, 11 ql:l.e deverá comparecer, sob pena de 
revelia . Para conhecimento de todos é passadG o 
presente Edital, cuja 2.a via jjeará afixada no lu
gar de costume. Dado e passado nesta cidade, aos 
deussete dias do mês de dezembro do ano de hum 
mil nov ecentos e setenta e seis. Eu, Nino Jesus 
Aranha Nunes, Es~rivão em exercício subscrevi. 

Vildsen da Silva 1\lns P ereirR 
,Juiz Temporário 


	

