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MINISTCR IO DO lNTEH LOR 

Território Federa l do .<\mapá 

DECRETO (P) N9 1218 de 23 de julho de 1982 

O Governador do Território Fede raL do Amapâ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 , item li , 
do Decreto-Lei n9 4 1 I , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art . 19 - Desip,nar GLLSON UBIRATAN ROCHA, Diretor do De 
partamento de Saúde da SESA , para rc·sponder acumulativamente 
em substituição pe l o expedien t e da Secre taria de Saúde do Go 
verno des t e Território, duran t e o impedimen t o do r espec tivo 
ti Lula r, no dia 19 de julho do corrente ano . 

Ar t. 29- Revogam- se as disposiçÕes em contr~rio . 

Po l icio do Setentriio , em Macapá , 23 de julho de 1982, 
939 da Rep~blica c 399 da Criaçio do Te rritório Federal do 
Amapâ. 

Al''INIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINJST~RIO DO INTERIOR 

Territ6rio Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1219 de 23 de julho de 1982 

O Gove rnador do Terri L6rio Federal 
atribuiçÕes que lhe sio conferidas pe l o 
do Decreto- Lei n9 41 1, de 08 de janeiro 

RESOLVE: 

do Ama pá, usando das 
artigo 18, Í tem 11 , 

de 1969, 

Art . 19 - Remover , o servi dor RANOLFO RODRIGUES DE 'AL
MEIDA , oc upante do emprego de Age nte Adm'-nistrativo, CÓdigo 
LT-SA-70 1. A, Classe "A", Referência 17 , da Tabela Espec ial 

Secret~rio de Educação e Cultura 
Prof! . ANNIE VIANNA DA COS TA 

Sec retár io de Agri cultura 
Dr . GENtSIO CARDOSO DO NASC IM E~TO 

Sec r etário de Seguran ça Pt~b l ica 
Dr . JOSt DE ARIMATHtA VERNET CAVALCANTI 

Secre tário d e Sa~de 
Dr. JOSt CABRAL DE CASTRO 

de Etnpr egos do Governo dcsLe Território , lo t ado na Secreta -
ria de Obras c Ser viços PÚblicos-SOSP , para a Secretaria de 
Segu r ança PÚhlica -SEGUP , a contar da presen t e data . 

Art . 29 - Revogam-se as disposiçÕes em contrcírio . 

Pa l~ c io do Se t en trião , em ~acapá, 23 de julho de 1982 , 
939 da Rep~ b lica c 399 da Cr iaç3o do Territ6rio Federal do 
Amap~. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MI NISTtRI O DO INTER iOR 

Terri t ório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1220 de 23 de julho de 1982 

O Governado r do Território Federal do Amapá , usando ,:<ts 
atribuiçÕes que lhe sio conferidas pe l o artigo 18 , i tem 11 , 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeir o de 1969, e t endo em 
vista os termos do Oficio n9 2154/82- DEN-SEEC, 

RESOLVE: 

Art . 19 - Incluir, a contar de 19 de julho do corrente 
ano, do relacionamento cons t ante da T3bela anexa ao Decre to 
(P) n9 0738 , de 01.04 . 82 , publicado no Diário Oficia l do Ter 
ritório de n9 3659, do dia 02 do mesmo mês e ano, a servido-= 
ra LUCH!AR RODRIGUES DE OLI VEIRA , ocupante do cargo de Pro -
fessora de Ensino de 19 Grau, Cód i go H-601.2, Classe "B" , Ni 
vel 2 , do Quad ro Permanen te do Gove rno deste Território, lo-= 
LadR na Secreta r i a de Educaçio e Cultura-SEEC . 

Art . 29 - Revogam-se as disposições em contrário . 

Palác io do Setentrião , em Nacapá, 23 de ju l ho de !982, 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governado r 
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MlNIST~RIO DO lNTERfOR 

Território fede r al do Amapá 

DECRI::TO (P) n'! 1221 de 23 de julho de 1982 

O Gover nado r do Território Federal do Amapá, usando das 
ntribuiç~e1 que lhe são confe r idas pelo artigo 18 , item 11 , 
'• lkcruto- Lui nC? 411 , de 08 de janeiro de 1969 , e t<:ndo um 
i sLa o que con1ta do Decre t o n9 85 .1 77 , de 19 de seteu~ro 

dt· 1qqo , 

Rr:SOLV I~ :· 

Ar t . IY - Designa r, a contar de 03 de junho do co r ren t e 
ano, ~lAR lA JOSÉ AIRES !lOS SANTOS, ocupan te do emprego de Pro 
fessor de Ensino de 29 Grau, Código LT- M-60 1, Classe "A", Nt 
vu I 1, da Tabela Espec i al de Empregos do Governo deste Te rrT 
tório, lotado na Secre t a ria de Educação c Cultura-SEEC , pa rã 
e xercer o Cargo em Comissão, de Dire t o ra da Esco la de Primei
ro Grau, Irmã Santina Rioli , Código DAS-1 0 1.1 , do Departame.!:. 
to de Ensino-SEEC . 

Art . 2Y- Revogam-se as d isposiç~es em cont r ário . 

l'alácio do Setent r ião, em ~lacapá, 23 de julho de 1982, 
939 da República e 399 da Cr i ação do Território Federal do 
Amap;Í . 

ANNlilAL ilARCELLOS 
Governador 

MlNl STtRlO DO INTERIOR 

Terri tório Fede ra l do Amapá 

DECRETO (P) NY 1222 de 23 de ju l ho de 1982 

O Governador do Terri t ório Federa l do Amapá, usando das 
atribuiç~cs que lhe são conferidas pelo artigo 18, item Il, 
do Dec reto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 8/22153/82-SEAG , 

RI::SOLVI::: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176 , 
it em II e 178, item I, alínea "a", da Le i n9 1711 , de 28 de 
outubro de 1952, com a redação dada pe l a Lei n9 6 . 48 1, de 05 
de dezembro de 1977 , a FRANCI SCO RUFINO DA SILVA, matricu l a 

1 · · '·' 2.071 .6)6, no cargo de Agen te de Atividades Agropecuárias1 
' igo NM-80 1, Classe "A", Refe rência NH-1, do Quadro de Pes 

so .. l - l'arLc Pcrm.:tncntc - do Governo deste Território , deveo 
do perceber proventos corres ponden te a referência NM-7 , di 
l"ias se " B" , de conform idade com o a rt igo 184 , item I , da c i 
lada Lei n9 17 11 /52 . 

Pal:Ício do Setentrião, em ~lacapâ, 23 de j ulho de 1982, 
939 da Rep~blica e 399 da Criação do Territ6rio Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 

MINISTCRIO DO INTERIOR 

TerriLÓrio Fcder.:tl do Amapá 

D~~CRETO (P) N9 1223 de 23 de ju l ho de 1982 

O Gove rnador do Territóri o Federal do Amapá, usando das 
atribuiç~cs que lhe s3o conferidas pelo ar tigo 18 , Í[em li, 
do Dec reto-Lei n9 411 , de 08 du jane iro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 2/08975/82-SEEC , 

RESOLVE : 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176 , 
Ítem ll c 178, item I , alínea "a", da Lei n9 17 11 , de 28 de 
out ubro de 1952 , com a redaçio dada pela Lei n9 6 .481, de 05 
de dezembro de 1977 , a EDGAR DA SILVA VlRGOLlNO , matr i cu l a 
n9 1. 962 . 650 , no ca rgo de Artífice de Me cânica, Cód i go ART -
1002 , Classe "Ar tifice Especializado", Referênc ia NN-1 3, do 
Quadro de Pessoal - Parte PPrmane nte - do Governo des t e Ter
ri t ór i o , devendo perceber prove ntos correspondente a r eferin 
cia NM-17 , da classe "Contramestre", de conformidade com o 
artigo 184 , ítem I , da citada Lei número 1711 /52 . 

Palácio do Setentrião , em Macapá, 23 de ju l ho de 1982, 
939 da RepÚblica e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTtRIO DO INTERIOR 

Territ6rio Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1224 de 23 de julho de 1982 

O Governador do Territ6rio Federal do Amapá, usando das 
atribuiç~es que lhe são conferidas pe l o art i go 18 , ítem li , 
do Decreto- Lei n9 41 1, de 08 de janei ro de 1969, e tendo. em 
vista o que consta do Processo nQ 5/15040/82- SEGUP , 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria , de acordo com os artigos 176 , 
item li e 178 , Ítem I , aliena "a", da Lei n9 1711 de 23 de 
outubro de 1952, com a redação dada pela Lei n9 6 . 48 1, de 05 
de dezembro de 1977, a JOAQUIM FERNANDES DE LI~~ QUEIROGA, ma 
tricula n9 1. 777 . 735 , no cargo de Artifice de Mecãnica , Códi 
go ART- 1002, Classe "Mestre" , Referência NM-23, do Quadro de 
Pessoal - Pa r te Permanente - do Governo deste Territór i o , de 
vendo perceber proventos correspondente ao simbolo DAS- 101 .~ 
do cargo de Chefe da Divisio de Atividades Especia i s de Tr an 
sito , do mesmo Quadro, na forma prevista no art i go 180 , . Í tem 
I, da sup racitada Lei n9 1. 711 /52 , com a a l teraçio in t rodu
zida pela Lei n9 6 . 732, de 04 de dezembro de 1979. 

Palácio do Setentrião, em Nacapá, 23 de jul ho de 1982, 
939 da Repúb l ica e 399 da Criação do Territ6rio Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador Governador 
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CONSEL!iO DE COOPERATIVIS~IO DO TERRITÚRIO FF.DF.Iv\L no A~~PÁ d) Opinar , quando consultado, de moJo conclusivo e no 

C O N C A P 

REGULM1ENTO 

T1TULO 1 

Da Denominação 

Art . 19 - O Consel ho de Cooperativismo do Tcrritõrio Fe 
dera l do Amapá-CONCAP, criado pelo Decreto- Lei n9 016, de 30 
de abr il de 1981 , ~ um Órgão exclusivamente CONSULTIVO, vin
cul ado a Seção de Coope rativismo e Sindicalismo da SEAG , que 
funcionará como Secretaria Execut iva do Conse lho de Coopera
tivismo do Terri t õr i o Federal do Amapó - CONCAP. COI!l Sede e 
jurisdição em todo Nunicipio do Territõr io Fede ral do Amapá . 

Ar t . 2Y- As atividades do CONCAP e a área de sua atua
ção se regem pelas disposiçÕes contidas neste Regulamento , 
executando-se as prerrogativas ine rentes ao INSTITUTO NACIO
NAL DE COLONIZAÇÃO E REFORNA AGRÁRIA - INCRA , dispostas no 
artigo 92, capu t, itens e parágrafos, da Lei 5 . 764/71 . 

TITULO li 

Da Organização e da Adminiscraçio 

CAP1TULO 1 

Da Estrutu ra Orgãnica 

Art. 39 - O CONCAP terá a gestão de suas at ividades or i 
ent ada pelo seu Presidente, na forma do inc i so 1 do Art . 39 
do Decreto-Lei n9 016 , de 30 de abril de 198 1, atuando atra
ves dos seguintes úrgãos : 

T - Sec retá r io de Ai;ricultura, como Pres i dente. 
li - Rep re sentante do INC~\ - Inst ituto Nacional de Co

lonizaçio e Reforma Agrária. 
111 - Representante da ASTER /AP - Associação de Assis -

tincia Técnica e Extensão Rural. 
IV - Representante da DFA - Delegacia Federal de Agri -

cultura . 
V - Representante da CODEASA - Companhia de Desenvolvi

mento do Amapá. 

VI - Representante de cada Cooperativa, legalmente cons 
t iLuida e com atuação no Setor Primário . 

VIl - Representante do Banco da Amazõnia S/A - BASA ,Ag. 
Nacapá . 

VIII Represen t ante do Banco do Brasil S/A - Ag . Nacapá 

§ 19 - A nomeação dos Representantes referidos nos 
itens li a VI II, será feita pe lo Exmo . Sr . Governador do Te r 
ritõ r io Federal do Amapá, mediante indicação do respectivo 
Órgio e Ent idade de Cla sse . 

§ 29 - Cada representante t erá um Suplente, nomeado na 
forma do respectivo Titular . 

§ 39 - Será de dois (02) anos o mandato dos Representao 
tes previstos nos it ens Il a VIll do art. 39, permitida a re 
condução por uma ~nica vez . 

T{TULO lll 

Das Funções e Atribuições dos Úrgios 

SEÇÃO I 

Das Fina 1 idades 

Art. 49 - A Pres i dincia do CONCAP tem a seu cargo a Co 
ordenação e Controle das at ribuiçÕes da s atividades i ncren ~ 
tes a todos os úrgios que compõe o Conselho, especi fi cadas 
no art . 59 e seguintes do Presente Regulamento . 

Ar t. 59 - São Fina l idades do COXCAP: 

a) Assessorar o Governo na promoção da s medidas capazes 
de garan tir a coordenação das inic iativa s dos úrgàos ligados 
ao Cooperativi smo . 

b) Colaborar com os Úrgãos do Sistema Cooper a ti viR tas na 
elaboração de estudos necessários à consecução dos obj etivos 
associativista. 

c) Encaminhar as determinações do Presidente aos Úrgãos 
competentes, acompanhando, quando e na forma em que for soli 
ci t ado, seu cumprimento, bem como assegurando, no âmbito de 
sua atuaçio , a fiel obse rvância . 

que coube r, i nive l da mat~ ria de Coope rativismo sobre os se 
gu intes assuntos, não podendo, co11Ludo e observe-se, haver 
qualquer interferência nos atos P• lva tivos da Diretori a ou 
Conselho de Administração e Conselho Fi scal das Cooper ativas: 

1. Pesquisa S6cio-Econ5mico 
2. Pr oduç5o e Comercial ização 
3. Classificação e Padroniza;ão de Produtos Agricolas . 
4. Crédito Rural e Financiament o . 
5. Extensão Rural e Assistência T~cnica 
6 . Pesquisa de Mercado e Pre;os 
7. Educação Cooperativista a nivel de Produtores e Diri 

gentes de Cooperativas. 
8 . Intercâmbio Tecno lôgico c Econ5mico. 
9. Evolução do Quadro Social das Coope rativas 
10 .Treinamcnto 

e) Promover, quando for possivel , em consonância com os 
di spositivos vigentes, a integraçio vertical e horizontal en 
trc as Cooperativas Singulares e ?ede raçâo. 

SEÇÃO 11 

Das Atribuições 

Art . 69- Atender os pedidos de i nfo rmação, i nivel de 
Consulta , e no que couber, or i undos do Poder Executivo e Ci 
mar a Munic ipal do T. F . do Amapá, que cnvo·l vam atividades de 
Cooperat ivismo, promovendo os esclarecimentos que se fizerem 
necessários; 

Art . 79 - Elaborar e difundir, com base nos informes 
que l he forem forne c idos atrav~s dos meios de divulgação, e~ 
clarec imentos sob r e as at iv idades do CONCAP, mantendo, para 
tanto, os necessários con t ados com os Úrgãos de comunicaçio, 
publicidade ; 

Are . 89- Elabora r e apresentar re l at6rio pe riôdico so 
brc as atividades desenvolvidas en seu imbito de competinc ii 

Art. 99 - Pronunciamento , po r meio de informações e p~ 
reccrcs escritos ou verbais, sobre processos c questões que 
lhe forem submetido~ pelo Pres idente ou por Titul ares de úr 
gios Governamentais , em matéria que versem sobre o Cooperati 
vi smo . 

Art . 109 - Opinar sobr e Pareceres e/ou Minuta s de Cont ra 
tos c Convênios de interesses das Cooperativas sediadas ni 
area. 

Art. 119-Atender , a consul ta e pronunciar-se opinativa 
mente sobre questÕes de mat~r ia Jurid i co- Cooperativista, com 
base r estrita à Lei n9 5764/71 e pertinente a Coopera tivis
mo Rural. 

Art . 129 - Estudar, quando solic itado, as questÕes refe 
rentes à execução de ajustes, acordos, contratos e Convênios 
de natureza Administrativa entre Cooperativa e os demais Õr 
gaos . 

Art. 139- Organizar e manter a t ua l izado, para sub s í
dios às consultas formuladas, ficr.ãrio de toda Legislação e 
Jurisprudência, Publi cações de Diários Oficiais relativos as 
dec isões versando sobre maLéria ce interesse do Cooperati -
vismo. 

Art . 149 - Formular análise e pesquisas de caráter gco 
e s6cio-econ~mico , para a caracter ização da est rutura Coope
rativista dos Municípios da Região, bem como para o planeja
mento c a programação das suas atividades substantivas . 

Art . 159 - Realizar levantamento, análise e estudos dos 
mi t odos e processos de trabalho, pa ra aprimoramento da estru 
tura e do f unc i onamento Setorial Admi ni s trativo c TécnicÕ 
das Cooperativas . 

Art. 169 - Elaborar planos e projetos regiona is , em coo 
peração com ouLras entidades, voltadas basicamente para a 
realidade local do Coope rat ivismo . 

Art. 179 - Realizar es tudos de dinâmi ca demográfica. 

a) Elaborar e preparar para divu l gação a documentação 
T~cnica inclusive mapas e gráficos estatísticos de realizá -
çÕes do Cooperativismo no Amapá, ou de inte resse pa r a o seu 
trabalho . 

Art. 189 - Aná l isar e interp re tar os resultados e con -
c lus5es dos l evantamentos geo- sõcio-cconBmicos para fins de 
diagnÕsLicos . 
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Art. 199- Rt,<l izar an;Íl i se e estudos comparativos dos 
planos j~ realizados pa r a determinaçio de ~ndices t~cnicos e 
ccon5mi~os que facilitem o julgamento, fortalecimento c sele 
ç~o d~ novos projetos Cooperativistas da jrea . 

Art. 209- Propor , em colaboração com a Secretaria de 
Agri cultura - Seção. de Cooperativismo c Sindicalismo, o su 
pervisionamento contjbil, periódico, anal rtico c orientador: 
por elemento id~nco e gabaritado, do serviço de Contab i lida
de nas ~ooperativas , 

T[TULO lV 

Dos Órgãos Sociais 

Das Assembléias Gerais 

Art. 2 19- A Assembl~ia Geral do CONCAP é o úrgão S~pre 
mo do Conselho, dentro dos limites l egais e estatutários,tem 
poderes para opinar consultivamcnte sobre os assuntos delimi 
tados por L'Stc Regulamento, c tomar resoluções convc·ni é' ntes· 
ao desenvolvimento e defesa do Cooperativismo, e que não ex 
ced;tm as prerrogativas inerentes à Ll'i n9 5764/71, sendo que 
as de i ibL·ra<;Õ<•s do CONCAP vinculam a todos, ainda que ausen
t~s e discordantes . 

l'3rágra fo Prime iro:- As Assembléias Gera is scrao convo
cadas com an'tcccdvncia m~nima de 15 (quinze) dias, em prime i 
ra convocação, mediantL'. comunicac;io escrita aos Orgãos que 
compbe o Conselho, editais afixados na Secretaria Executiva 
do CONCAP, publicação em jornal e por interm~dio de circula
res . Não havendo, no horário estabelecido "quorum" de insta
lação as Assembléias poderão ser realizadas em segunda e Ter 
ceira Convocaçbes desde que assim conste do respectivo ed i = 
tal, quando então será observado o intervalo mín imo de 1 (uma) 
hor~ entre a realização de uma e outra convocação . 

Parágrafo Segundo :- A convocação será feita pelo Presi
dente, ou pl'lo consenso majoritário dos demais componen tes 
do Conselho . 

Parágrafo Terceiro:- As Reuniões do CONCAP, de As sem
bléia Geral Ordinária serão trimestrais . 

Art. 229 - Nas Assembléias "o quorum" de instalação se
ra o seguinte : 

I - 2/3 (dois terços) do n~mero tota l dos Representan -
tes dos órgãos que compbe o Conselho, em primeira convocaçãoi 

11 - Metade mais 1 (um) dos Representantes dos Orgãos 
que comp6e o Conselho, em segunda convocação ; 

lil - Mínimo de 05 (cinco) Representantes dos Órgãos 
que compoe o CONCAP, em terceira convocação . 

Parágrafo Primeiro - Cada representante terá direito a 
um (01) voto, de igua l forma o suplente, quando em atividad~ 

Parágrafo Segundo- Caberá ao Presidente , também, o voto 
de "Minerva", para os de desempates quando se fizer necessa
rio; 

Parágrafo Terceiro - Prescreve em dois (02)anos a ação 
para anular as deliberações da Assembléia Ge ral viciadas de 
êrro , dolo, fraude ou simulação , ou tomadas com violação do 
presente Regulamento, contado o prazo da data em que a Assem 
bléia foi realizada . 

CAPITULO III 

Art. 249 -A Assembléia Geral Ext raord i nár ia realizar-
se- a sempre que necessário e poderá de liberá sobre 
quer assunto do CONCAP constantes deste Regulamento , 
qu e mencionado no Edital de Convocação e obedecendo o 
rum" neste documento estabelecido. 

TITULO V 

Das Disposiç6es Finais 

CAPÍTULO I 

Dos Casos Omissos 

quais
desde 

"quo -

Art . 259 - Os casos omissos a este Regulamento serao de 
cididos pe l o consenso majoritário do CONCAP,ouvindo o Presi
dente do Cons el ho de Cooperativismo do Território Federa l do 
Amapá . 

TF.RRTTÓRTO FEDERAL DO AHAPÃ 
PREFEITURA HUNICIPAL DE HACAPÁ 

EDITAL N9 21/82~DO~ COH PRAZO DE TRINTA DIAS 
REGULARIZAÇÃO DE IHÓVEIS 

O Departamento de Obras da Prefeitura ~lunicipal de :O!acapá; através do Serviço de Fiscalização e licenciamento 
de Obras, torna p~blico que as pessoas abaixo relacionadas estão solicitando ALVARÁ DE LICENÇA PARA REGULARIZAÇÃO dos 
segu intes Im6vcis . 

ORDG1 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 

escri to , 

I N T E R E s s A D O E N D E R E ç o 

José Lobo Rodrigues Rua : Eliezer Levy 
Arminda dos Santos Corrca Av : Ceará 
Na ria Duarte Valente .dos Santos Av : Gal. Gurjão 
João Pereira da Graça Rua : Jovino Dinoá 
Francisco das Chagas Fernandes Av : Caramur~ 
Haldomira Aguiar de Oliveira Av : 15 de Novembro 
José Alves à e ~·loraes Rua: Santos Dumont 
Carlos Humberto P. Hontc Negro Av : Rio Naracá 
Domingos Pantoja Pas : Hontei. r o Loba to 
José Guedes Ferrei ra Av : Bahia 
Cem i r o Viana Assunção Rua: Santos Dumon t 
Noisanicl dos Anjos Noraes Av Salgado Filho 
Assis Th:tdcu Guedes de Souza Av 159 Avenida 

Convlda as pessoas que se julgarem comdi r eito sobre os referidos imoveis, 
dentro do prazo de 30 d i as, contados da data da publicação deste Edital. 

Macapá (AP), 20 de j ulho de 1982 

Eng9 . ARNALDO CARVALHO ~ruNIZ 
Diretor do Depart9 de Obras - PHH 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITORIO FEDERAL DO AHAPÁ 

QUADRA L O T E 

05 19 15 
08 49 08 
02 43 09 
01 20 25 
09 15 16 
11 24 24 
07 53 12 
06 65 02 
07 26 08 
08 29 09 
10 25 27 
03 23 03 
12 17 36 

a apresentarem suas rec lamaçoes por 

JUI/. DE DIREITO DA COHARCA DE ~1ACAPÁ 

Faz saber a todos os que o presente Edita l com prazo de 
15 dias virem, ou de le tiverem conhecimento, que nest e Ju ízo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado: RAUruNDO 
~1ANOEL DA COSTA PINHEIRO , vu lgo "J acura", brasil eiro, casado, 
motorista, filho de Jouffroy de Andrade Pinheiro e de J oana 
da Costa Pinheiro

1 
como incurso no art. 213, c / c art . 22fi, 

item li, art. 44 , item li, al ínea "g" do Código Penal Brasi
leiro . 

EDITAL DE CITAÇAú, cm1 PRAZO DE 15 DIAS, NA F ORNA ABAI-
XO : 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, NH. Juiz de Direito da Vara 
Criminal da 1 ~ Circunscrição Judicüír i a de ~1acap3 , Capital do 
T.f. i\ . na forma da lei, etc ... 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juizo certifi~ 
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possí -
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vel ciL<Í- Io pessoa lme nte , ci ta-o pe lo presente a comparecer 
neste Ju i zo , no edif íc io do forum desta Coma rca, sito ~ Ave
nida Amazonas, n9 26 , esquina com a Roa Cel. Co r iolano Jucá , 
nesta cidade , no d ia 10- agosLo-1982, às 11: 00 horas , a fim 
de ser interrogado , promove r sua defesa c ser notificado dos 
ulteriores Lermos do processo, a que deverá comaprcccr , sob 
pena de revelia . Para conhecimcnlo de todos j passado o pre 
sente Edital , cuja 2'! via ficará afixada no lugar de cos t ume. 
Dado e passado nesta c idade , aos vinte e um dias do mês de 
junho de mi l novecentos c oitenta e dois . Eu , Manoel Janoá -
rio da Silva , Diretor de Secre taria, subscrevi . 

Dr . DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDlTAL DE CITAÇÃO, CON O PRAZO DE 15 DIAS, NA 
AllA IXO : 

F ORNA 

0 Doutor DORIVAL BARBOZA, Mel. Juiz de Di reito da Va ra 
Cr i mina l da I' Circunscriçio Judiciária de Macapá,Capital do 
T. f .A. na fo rma da lei , etc .. . 

Faz sabe r a todos os que o pr esente Edital com pr azo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento , que nes te Ju í zo 
corre seus trinsmites um processo em que j acusado : DARIO RO 
CHA DE OLIVEIRA , bras ile iro, solteiro , garimpeiro, f i lho de 
Dario Ferreira Rocha e de Maria Ferre ira Rocha . Como incurso 
no :Jrt . 129, c/c art . 150 item II, alínea "a" do art . 1,4 , do 
Códi~o Pena l Brasileiro . 

E, como tenha o Oficial de Just i ça des t e Juizo certifi
cado não o have r e ncontrado nesta Comarca, não sendo possí -
vel ci t á-lo pessoalmente, c ita-o pelo pre sente a con~arecer 
nes t e Juizo , no cdificio do forum desta Comarca , sito ~ Ave
nida Amazonas , n9 26 , esquina com a Rua Cel . Coriolano Juci , 
nesta c idade , no dia 04 - agosto-1982 , is 11: 00 horas , a fim 
de ser interrogado, promover sua defesa c ser not i ficado dos 
ul t er iores termos do processo , a que deverá comparecer , sob 
pena de revel i a . Para conhecimento de todos i passado o pre
sente Edital , cuja 2' via ficará af i xada no lugar de cos t ume. 
Dado e passado nesta cidade, aos quinze dias do mis de junho 
de mil novecentos e oitenta e dois . Eu , Manoel Januário da 
Silva , Di retor de Secr eta ria , sub sc revi. 

Dr . DORIVAL BARBOZA 
Ju iz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, CON O PRAZO DE 15 DIAS, NA 
ABAIXO: 

FORHA 

O Doutor DORI VAL BARBOZA , HN. Juiz de Dire ito da Va ra 
Cr imina l da 1' Circunscriçio Judiciária de Macapá , Capita l 
do T.F.A . na forma da le i, etc . .. 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele t iverem conhecimento , que neste Ju izo 
co r re seus trinsmi t es um proces so em que i acusado : RlZETE 
LÚCIA OLIVEIRA DE SOUZA, Vulgo "INDIA", brasilei ra, solteira, 
me retriz , filha de Enjdio Alves de Souza e de Noemi Rodri
gues de Ol iveira. Como incurso no art 129, c/c art . 44, 1nc1 
so 11 , do Código Penal Brasilei r o . 

E, como tenha o Oficia l de Justiça deste J uízo ce r tifi
cado n~o o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possf
vel citá-lo pessoalment e , c ita- o pelo presente a comparece r, 
neste Juizo , no ed ifício do forum des t a Comar ca , sito à Ave
nida Amazonas, n9 26 , esqui na com a Rua Ce l. Cor i o la no Jucá, 
nesta cidade , no dia 24-Agos to-1 982 , à s 12 : 30 horas, a f im 
de ser inter r rogado , promover sua defesa c ser notificado dos 
ul te riores termos do processo , a que deverá compa recer, sob 
pena de reve lia. Pa ra conhec imento de todos j pa ss3do o pre
sente Ed i t3l, cuja 2a . via ficará af ixada no lugar de costu
me . Dado e passado nes ta cidade, aos vinle e nove dias do 
mes de Junho de mil novecen tos c oitenta e do is . Eu, ~lanoel 
Januário da Silva , Diretor de Secretaria, Subsc rev i. 

Dr . DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, CO~! O PRAZO DE 15 O lAS, NA 
ABAIXO : 

FORHA 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, c!i'!. Juiz de Direito da Vara 
Ct-iminal da " Circunscriçio J udiciária de clacapá, Capital 
do T. F. A. na forma da lei, etc ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 

15 dias virem , ou dele tiverem conhec i mento , que nes te Juizo 
corre seus trinsmites um processo em que j acusado : BENEDITO 
BA IA DO NASC IMENTO , brasileiro , solteiro, braçal, fi l ho de 
Antonio Nascimento e de Eremita Baia do Nasc i mento . Corno ln
curso no art9 217 do Código Penal Brasile i ro . 

E, como t enha o Oficial de J ustiça deste Ju i zo certifi 
cado não o haver enconlrado nesta Comarca , não sendo possí
vel citá- lo pessoalmente , ciLa- o pelo presente a comparecer , 
nes t e Juizo , no edifício do forum desta Comarca, sito à Ave
nida Amazonas, n9 26 , esquina com a Rua Cel . Coriolano Jucá, 
nes ta cidade , no d ia 24 - Agosto- 1 .982 , às 13 :1 0 horas , a fim 
de ser interrogado, pr omover s ua defesa e ser no tificado dos 
ulte riores termos do processo , a que deverá comparecer, s ob 
pena de r evelia . Para conhecimento de todos ~ passado o pre
sente Edi t al , cuja 2a . via f icará afixada no lugar de cos t u
me . Dado e passado nesta cidade , aos Vinte e dois dias do 
mis de junho de mi l novecentos e oitenta e dois . Eu , Manoel 
Januário da Silva, Diretor de Secretaria, Subscrev i . 

Dr. DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO , CON O PRAZO DE 15 DIAS, NA 
ABAIXO: 

FORWI 

O Doutor DORI VAL BARBOZA, ~lli. J uiz de Direito da Vara 
Criminal da 1' Circunscriçio Judiciár ia de Macapá , Capital , 
do T.F .A. na forma da lei , etc ... 

Faz saber a todos os que o pr esente EDITAL com prazo de 
15 dias virem , ou de le tiverem conhecimento , que neste Ju izo 
cor r e seus t rânsmites um processo em que é acusado : ALFREDO 
DA SILVA LUlA , b rasi leir o , casado , mccinico , filho de Fran
c isco da Si lva Lima e de Joana da Silva Lima . Como incursono 
a rt9 129 , ca put do Código Penal Brasileiro . 

E como tenha o Oficial de Justiça deste Juizo ce rt i fica 
do não o have r encont rado nesta Comarca , nio sendo possl
ve l c i tá- lo pessoa lmente , cita-o pelo pr esen te a compar ecer 
nes t e J uízo , no edifício do forum desta Comarca , sito à Ave
nida Amazonas , n9 26 , esquina com a Rua Cel. Corio lano Jucá , 
nesta cidade , no dia 24-Agosto- 1982 , às !2:00 horas . a fim 
de ser interroeado, promover sua defesa e ser notificado dos 
ulterio res te rmos do processo , a que deverá compar ecer, sob 
pena de reve lia . Para conhecimento de todos j passado o pr e
sente Edital, cuja 2a . via ficará afixada no l ugar de costu
me . Dado e passado nesta cidade , aos qu inze dias do mês de 
junho de mil novecentos e oitenta e dois . Eu, Manoel Januá
rio da Silva, Diretor de Secr etar ia , Subscrevi . 

Dr. DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Di reito 

EDITAL DE CITAÇÃO , COC! O PRAZO DE 15 DIAS , NA F ORNA 
ABAIXO : I 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, M~!. Juiz de Di r e ito da Prime i 
ra Ci rcunscrição Judiciária de Nacapá- Cap i ta l do Terr itório 
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 conhecimento, que ncst~ Juízo 
co r re seus transmi tes um processo em que é acusado : BON I FÃ
CI? FREIRE BAR.ROSO , brasileiro, nat:.~ral de Anajás , f ilho de 
Joao Alexandre Barroso c Maria Luzia Freire, braçal, residen 
te no ~n-12 - BR - 156 . I l ha Redonda . Como incurso no art~ 
180, 49 c 180 . 

E, como tenha o Oficia l de Justiça deste Juízo certifi
cado ni~ o have r encontrado nesta Comarca , não sendo possí
vel cita- l o pessoalmente, c ita- o pelo presente a comparecer 
n?ste .Juízo, no edifício do forum desta Comarca , sito i1 Ave~ 
ntda Amazonas , n9 26, esquina com à Rua Cel. Corio lano Jucá , 
nesta cidade, no dia 25- 08-82 , às 10 : 30 horas , a fim de ser 
inte rrogado, promover sua defesa e ser nolificado dos ulle
riores termos do processo , a que deverá comparecer , sob pena 
de revelia . Para conhecimento de todos~ passado o presente 
Ed! t.11 , cuja 2a . via ficará afixada no lugar de costume . Da
do c passado nesta cidade , aos quator ze dias do mes de junho 
de mi l novecentos e oitenta c dois . Eu Manoel Januário da 
Silva , Di r etor de Secretaria , Subscrevi . 

Dr . DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Di:reito 
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"O progresso social, o deSenvolvimento do potencial humano, 
é o objetivo primeiro e último da atividade do Governo .... 

Em pafses como o nosso, que ainda não atingiu o nível de 
produção de riquezas alcançado pelas naçoo plenamente 
industrializadas, é ainda mais dificil resolver o grande problema 
da justiça social. Tudo tenho jeito, no entanto, para me 
desincumbir desse encargo, que me traz um estado de 
preocupação pennanente ... . 

Resolvi, por isso, lançar, de imediato, novo programa de ação 
na área social, programa que, por seu enorme relevo, por suas 
implicaçoo transcendentes, está destinado a caracterizar a 
segunda metade de meu governo .... 

Haverá, portanto, contribuição de todos, ou de quase todos. 
O produto será. distribuído, porém, em beneficio das camadas 
sociais que, por sua baixa renda, necessitam de assistência. •• 

Preridenre lodo Figurirtdo 

t~[~~SOC~Ala CONTRIBUIÇÃO DOS QUE PRODUZEM 
PARA O BENEFICIO DE lODOSa 


	

