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NINI STÉRIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1335 de 12 de agosto de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são conferidas pel o art igo 18, Ítem II , 
do Decreto- Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Art . 19- Dispensar , HARIA DAS GRAÇAS DE HONT ' ALVERNE 
HONTEIRO , da Função de Secretário Administrativa, CÓdigo DAI 
20 1. I, da Divisão de Ensino Especia l /DEN/SEEC,a contar de 1 ~ 
de julho do corrente ano . 

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

Palácio do Setentr i ão , em Nacapá, 12 de agosto de 1982, 
939 da República e 399 da Criação do Terri tór i o Federal do 
Amapá. 

ru~NIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINISTÉRIO DO INTERIOR 

Terr i tór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1336 de 12 de agosto de 1982 

O Gove rnado r do Terr itório Federal do Amapá , usando das 
a t ribuições que l he são confer i das pelo artigo 18, item II , 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e t endo em 
vista o que consta do Decreto n9 85 . 347 , de 11 de novembro 
de 1980, 

RESOLVE : 

Art. 19 - Designar, a título precário , a contar de 19 
de jul ho do corrent e ano, HARIA DAS GRAÇAS DE NONT ' ALVERNE , 
ocupante do emprego de Agente Administ r ativo , Código LT- SA -
701 . C, Classe "C", Referência 25 , da Tabela de Empregos Per
manent es do Governo des t e Terri t ório , lotada na Secretariade 
Educação e Cultura- SEEC , para exercer a Função de Diretorada 
Escola de 19 Grau de Bom Jardim, Código DAI-20 1. 3 , .da Divi
são de Ensino de 19 Grau/SEEC . 

Secretário de Educação e Cul tur a· 
Profª.ANNIE VIANNA DA COSTA 

Secr etário de Agricultura 
Dr. GENÉSIO CARDOSO DO NASCIMENTO 

Secretário de Segurança PÚblica 
Dr . JOSÉ DE ARH1ATHÉA VERNET CAVALCANTI 

Secretário de SaÚde 
Dr. JOSÉ CABRAL DE CASTRO 

Ar t . 29 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Pa l ác i o do Se t entri ão, em Nacapá , 12 de agosto de 1982 , 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINIST2RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1337 de 12 de agosLO de 1982 

O Governador do Ter ritório Federal do Amapá , usando das 
a t r ibuições que lhe são confer i das pel o artigo 18 , í tem II, 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , e t endo em 
vista o que consta do Decreto n9 85.347 , de 11 de novembro 
de 1980, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Designar, a t í tu l o precár io , a conta r de 19 
de julho do corrente ano, ANASTÁCIO EUROPA DOS SANTOS , ocu
pante do emprego de Agente Adminis trativo, Código LT-SA- 70 1. 
A, Classe "A" , Referência 17, da Tabela de Empregos Permanen 
tes do Governo deste Território, lotado na Secretaria de Edu 
caçao e Cultura-SEEC, para exer cer a Funç~o de Diretor da Es 
cola de 19 Grau de Iha do Mar inhe iro: CÓd i go DAI- 20 1. 3, da 
Divisão ae Ens i no de 19 Grau/SEEC . 

Art . 29 - Revogam- se as di sposições em contrário . 

Pa l ácio do Setentr iã~em Nacapá , 12 de agos to de 1982 , 
939 da Rep~blica e 399 da Criação do Terri t6r i o Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO I NTERIOR 

Terr itório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1338 de 12 de agos t o de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atr ibuições que lhe sao conferidas pe lo ar tigo 18 , item II, 
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do Decreto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que const~ do Decreto n9 85 . 347 , de 11 de novembro 
de f980 , 

RESOLVE: 

Art . 19 - Designar, ~ título precar1o, a contar de 19 
de julho do corrente ano, OTÁVIO PACHECO DE LIMA, ocupante 
do emprego de Agent~ Administrat i vo , Código LT- SA- 701.A, Clas 
se "A", Referência 17, da Tabela de Empregos_Permanentes do 
Governo deste Território, lotado na Secretaria de Educação e 
Cultura-SEEC, para exercer a Função de Diretor da Escola de 
19 Grau Lagoa de Fora, Código DAI- 201.3, da Divisão de Ensi
no de 19 Grau/SEEC. 

Art . 29 -· Revogam- se as disposições em contrár i o . 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 12 de agosto de 1982, 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá .. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTeRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1339 de 12 de agosto de 1982 

O Gove rnador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que l he são confer idas pelo artigo 18, Ítem II, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 002/82-PMAP, 

RESOLVE: 

Art . 19 - Conceder, em caráter provisório, a contar de 
16 de junho de 1982 , de conformidade com o art igo 19, l etra 
"B" e § 19 do artigo. 15, da Lei n9 3. 765 , de 04 de maio de 
1960 e § 19 do artigo 39 do Decreto n9 49 . 096, de 10 de ju
nho de 1960 , a pensão Mil i tar no valor de Cr$ 28 . 900,00 (vin 
te e Oito Mil e Novecentos Cruzei ros) à JANETH DOS SANTOS 
BARBOSA, esposa do ex- soldado PM, da Polícia Mili t ar deste 
Território, JOS~ ROBERTO MONTEIRO, f al ecido em 16 de junho 
de 1982, em consequência de assassinato. 

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

Paláci o do Setentrião, em Macapá, 12 de agosto de 1982, 
939 da República e 399 da Criação do Territór i o Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MLNISTÉRIO DO INTERIOR 

Terri tório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1340 de 12 de agos t o de 1982 

O Governador do TerritÓ·r io Federal do Amapá, usando das 

atribuições que l he são conferid~s pelo artigo 18, Ítem li , 
do Decreto- Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vis ta o que consta do Processo n9 003/82-PMAP , . 

RESOLVE: 

Art . 19 - Conceder , em caráter provisório , a contar de 
16 de junho de 1982, de conformidade com o artigo 19 letra 
"B" e § 19 do artigo 15, da Lei r.9 3. 765 , de 04 de maio de 
1960e§ 19doartigo39 , do Decreto n9 49.096 , de 10 de julho 
de 1960 , a pensão Militar no va l or de Cr$ 28 . 900 ,00 (vinte e 
oito mil e novecentos cruzeir os) à NARLI SOARES PASSOS , espo 
sa do ex-soldado PM, da Polícia Militar des t e Território, SA 
BINO DE JESUS PASSOS, falecido em 16 de junho de 1982, em 
consequência de assassinato . 

Art . 29 - Revogam-se as disposições em contrár io . 

Pa l ác i o do Setentrião, em Macapá , 12 de agosto de 1982, 
939 da RepÚb l ica e 399 da Criação do Ter ritório Federa l do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 13 10 de 12 de agosto de 1982 

O Governador do Território Feder al do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são confer idas pelo art. 18 , ítem II , do 
Decreto-Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE : 

Art . 19 - Nomear de acordo com o disposto no art. 29 do 
Decreto (N) N9 017, de 11 de agosto de 1982 , os técnicos que 
constituirão, sob a coordenaçãq do primeiro, o Grupo Técnico 
Executivo do Programa de Incentivo ao Aleitamento Materno : 

a) SECRETARIA DE SAÚDE - SESA: 

1. Eunice Gomes Pereira- Coordenadora 

2 . Alice Augusta Martins Ventura Magalhães 

3. Maria Conceição Ribeir:> Ferreira 

4 . Leonor de Paula Ribeiro 

· 5 . Abelardo da Si l va Vaz 

6. SÔ'nia Maria Nunes Ferrúra 

7. Maria de Nazaré Souza Carvalho 

8 . Mário Lúcio ·Guedes de Azevedo 

9. Raimundo ~~lcher Pinon Filho 

10. Jospe Carlos Esteves Gondim 

11 . Ne i da Costa dos Santos 

b) SECRETARIA DE PRmlOÇÃO SOCIAL - SEPS: 

1. Maria Helena Cortezz i Guimar ães 
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2. ~!agali Araüjo Cardoso 

c) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEEC : 

1. Carmelinda da Silva Barros 

2. Naria das Graças Olive i ra Lopes 

d) SUPERINTENDeNCIA DE CANPANHA DE SAÚDE PÚBLICA : 

1. Gil van Albuquerque Souza 

e) PREFEITURA NUNICI PAL DE ~IA CAPÁ : 

1. Linomar TeÓfanes Seabra do Rosârio 

f) LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA: 

1. Euclélia da Si l va América 

2. Jorge Luis de Oliveira 

g) DELEGACIA FEDERAL DE SAÚDE : 

1. Cé l ia Trasel 

h) SECRETARIA DE PLANEJ~lliNTO - SEPLAN: 

1. Edinalva Pimenta Quintas 

i ) ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL: 

1. Mar ia de Lourdes Barreto Lamarão 

j) MOBRAL TERRITORIAL : 

1. Mârio Rodrigues da Silva 

1) NOBRAL MUNICI PAL: 

1. Ana Neli Barbosa Rodr igues 

m) C~fPUS AVANÇADO: 

1. Maria Adenildes de Souza Esteves . 

Art . 29 - Este Decreto entrarã em vigor na data de sua 
publicação , revogadas as disposiç~es em contrãrio . 

Palâcio do Setentrião , em Macapâ, 12 de agosto de 1982 , 
939 da RepÜbl ica e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapâ. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

TERRITÓRIO FEDERAL DO ~IAPÁ 

CONSELHO DE EDUCAÇÃO 

RESOLUÇÃO N9 07/82- CETA 

APROVA PROJETO I e II "Esporte para Todos " . 

O Consel ho de Educação do Território do Amapâ- CETA, no 
uso das atr ibuiç~es que l he são conferidas por Del egação de 
Competência do Conselho Federal de Educação , através dos Pa
receres 773/73 e 16/79- CFE e tendo em vi s t a os t ermos do Pa
recer 14/82-CETA. 

RESOLVE: 

Art. 19 - Aprovar os Projetos I e II "Esporte para To
dos" a serem executados nas sedes municipais de Hacapâ , Ama
pâ, Mazagão, Oiapoque e Calçoene no valor global de Cr$-
8 . 056 . 000 , 00 (oito milh~es e cinquenta e se i s mil cruze iros), 
financiados pela Secretaria de Educação Fís i ca e De sportos do 
~ffiC , ass i m discriminados : 

- Projeto I -
- Projeto li -

Cr $ 6.766.000,00 
Cr$ 1. 290 .000,00 

TOTAL ............... . .. Cr$ 8.056.000,00 

Ar t. 29 - Esta Reso lução ent r arã em vigor na data de soa 
publicação . 

Conselho de Educação , 13 de agos to de 1982 . 

~~RIO QUIRINO DA SILVA 
Presidente do CETA 

PROCURADORIA GERAL 

CONV~NIO N9 052 / 82-PROG 

TERMO QUE ENTRE SI CELEB~! O GOVERNO DO TERRITÓRIO FED3 
RAL DO ~PÁ E A PREFEITURA ~illNICIPAL DE CALÇOENE, PARA OS 
FINS NELE DECLARADOS. 

Aos dois (02) dias do mes de agosto do ano de hum mil no 

vecentos e oi t ent a e dois (1982) de um lado o GOVERNO DO TER 
RITÚRIO FEDERAL DO ~'IAPÁ , neste ato representado por seu co= 
vernador , Senhor ANNIBAL BARCELLOS, daqui em diante denomina 
do simpl esmente GOVERNO e a PREFEITURA ~illNICIPAL DE CALÇOEN"f; 
representada neste a to por seu Prefeito, Senhor ARACY HONTEI 
RO DA COSTA , daqui em dian t e denominado simplesmente PMC , re 
solvem de comum acordo fi r mar o pr esente CONVgNIO constante 
das cl âusu l as e condições seguintes : 

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUND~ffiNTO LEGAL : O presente CONVI': -
NIO foi elaborado com fulcro no Ítem XVII, do ar ttgo 18, do 
Decreto- Lei n<? 4 11, de 08 de janeiro de 1969 e letra "f" do 
artigo 126, do Decreto-Le i n<? 200 , de 25 de fevereiro de 
1967 . 

CLÁSULA SEGUNDA - OBJ ETO : O obj etivo do presente CONVI': -
NIO visa a trasfer inc ia de r ecur sos destinados i realização 
dos II Jogos Comunitãrios do Huni cip io de Calçoene, o qua l 
tem entre outros obje tivos levar i comunidade um melhor apro 
veitamento de suas horas de lazer e integrar Comunidade/Pre= 
fei tu ra. 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES : 

I - DO GOVERNO: 

a) Destinar recursos para atender a execução do Present e 
CONVÊNIO no valor de Cr$ : 100.000,00 (cem mil cruzeiros) . 

II - DA PMC: 

a) Empregar os r ecursos transferidos pe l o GOVERNO de 
acordo com o objetivo do presente CONVÊNIO. 

b) Prestar contas ao GOVERNO, através da Secretar ia de 
Finanças , conforme estipul ado na Clâusula Sét i ma . 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO: A despesa decorrente da assi
natura des t e CONVÊNIO, .no val or de Cr$ : 100.000 ,00 (cem mil 
cruzeiros), correrâ i conta do Fundo de Pa r t icipação dos Ês
t ados, Distrito Federal e Terri tórios , Element o de Despesa 
3.1 . 3 . 2 . 00 , Programa 03090402 . 005 , conforme Nota de Empenho 
n9 4 . 553 , emitida em 23 de julho de 1982 . 

CLÁUSULA QUINTA - LIBERAÇÃO DOS RECURSOS: Os r ecursos de s 
tínados à execução do presentê C:ONV~NTO ~ P.r~n liberados de 
uma (01) só vez, após a publicação deste'no Diârio Of i cial do 
Terr itório. 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPOSITO DOS RECURSOS: Os r ecursos 
que por força .deste CONVeNTO a PNC receber , 'enquanto não fo
r em aplicados aos f ins a que se destinam, serão deposi tados 
em conta bancâri a especial a ser movimentada pel a Prefeitur~ 
obrigando- se a enviar ao GOVERNO extrato de conta e fazer 
cons t ar nos diversos documentos de sua pres tação de contas 
o nome do sacado , os números, val ores e as datas das emis 
sões dos cheques a quem forem pagas as importâncias. 

CLÀUSULA SÉTIHA - PRESTAÇÃO DE CONTAS: A PNC 
tar contas da aplicação dos recursos recebidos i 
de Finan'ças , no máximo , t r i nt a (30) dias após o 
vi gência do presente CONV~NIO . 

deverá pr es 
Secretaria 

t êrmino da 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGENCIA : O presente CONVÊNIO terâ 
a vigência de hum (0 1) mês, a partir da ·data da publicação no 
Diârio Of icial do Território . · 

CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÕES : O presente CONVÊNIO poderâ 
ser al t erados, através de adi t amento, para o fiel cumprimen
to das obriraçÕes deste Termo. 

CLÁUSULA DÉCI~IA - RESCISÃO : A inobservâoia de quaisquer 
clâusulas , condições ou obr igaçÕes do presente CONVÊNIO, bem 
como por motivo de conveniência ou por acordo entre as par -
tes convene t es , provocarã sua imediata rescisão , independen
te de ação, notificação ou interpelaÇão judicial . · 

CLÁUSULA DÉCHIA PRINEIRA - FORO: Para dirimir quaisquer 
dÜvidas surgidas em consequêncía do não cumpr i mento de qual 
quer clâusula deste Termo , de comum acordo, as par tes inte = 
ressadas elegem o Foro da Comarca de Nacapâ, com exclusão de 
qua l quer ou t ro por mais pr ivilegiado que seja . 

E, por estarem de comum ·acordo e para firmeza e validade 
do que ficou es t ipulado, lavrou- se o presente Termo que , de
pois de lido e achado conforme , va i assinado pel as par t es con 
venentes em cinco (OS) vias de igual teor e f orma, na prese~ 
ça das testemunhas abaixo nomeadas . 

Macapâ, 02 de agosto de 1982 
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ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

ARACY MONTEIRO DA COSTA 
P M C 

TESTE~íUNHAS: 

Ilegível 
Meire Jane Monteiro 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE PLANEJMffiNTO E COORDENAÇÃO 

APROVO: 
ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 

Plano de Aplicação dos recursos a serem transferidos pe
l o Gover no do Território Federal do Amapá ao Município de 
Calçoene, através da Secretaria de Planejamento e Coordena -
ção - SEPLAN - AP, destinados a subsidiar os li Jogos Comuni 
tários naquele MunicÍpio. 

ELE~ffiNTO 

3.0.0 . 0 
3. 1. 0 . 0 
3.1. 3.0 
3.1. 3. 2. 

D I S C R I M I N A Ç Ã O 

DESPESAS CORRENTES 
DESPESAS DE CUSTEIO 
Serviços de Terceiros e Encargos 
Outros Serviços e Encargos 

VALOR 

100.000,00 

Importa o presente Plano de Aplicação no valor de Cr$ 
100.000 ,00 (cem mil cruzeiros) 

Macapá , 28 de julho de 1982 

ARACY MONTEIRO COSTA 
Prefeito Municipal 

H! - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO MIAPÁ 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÜBLICOS 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

E D I T A L 

TOMADA DE PREÇOS N9 24/82 - CLOS 

A V I S O 

A Secretaria de Obras e Serviços PÚb licos, atr avés da 
Comissão de Licitação de Obras e Servi ços , leva ao conheci 
mento das empresas in teressadas que a licitação pÚblica rel a 

. tiva ao Edital de Tomada de Preços n9 24/82 - ·CLOS, por motT 
vo de força maior, fica transferida de 20 do corrente para ã 
data de 06 de setembro para vindadouro. 

Macapá , 18 de agos t o de 1.982. 

Eng9 . DOUGLAS LOBATO LOPES 
= Presidente = 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO A}~PÁ 

JUIZ DE DIREITO DA CO~~CA DE ~CAPÁ 

EDITAL DE CITAÇÃO , COM PRAZO DE 15 DIAS, NA FORMA ABAI-

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~fM. Ju iz de Direito da Vara 
Cr iminal da 1? Circunscrição Judiciária de Maca pá ', 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 del e t i verem conheci mento, que neste Juízo 
corre seus trânsmites um pr ocesso em que é acusado: JOS~ MON 
TEIRO DA SILVA, bras ileiro, solteiro, braçal, filho de Rai = 
mundo Nobre da Si l va e Raimunda Montei ro d~Silv~ como i ncur 
sono art? 155 , §49, I e IV , 288.e 78 , v, t odos do C.P.B. -

E, como tenha o Oficial de Jus tiça deste Juizo certifi
cado não o haver encontrado neste Comar ca , não sendo poss í -
vel citá-lo pessoal mente , cita- o pelo pr esente a com~arecer 
neste Juízo, no edif í cio do Forum desta Comarca, si t o à Ave
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá , 

nesta cidad~. no dia. 23/setembro / 1982, às 8:00 horas, a fim 
de ser interrogado) promover s ua .defesa e ser notificado dos 
ulteriores termos do processo, a que deverá compai"ecer sob pe 
na de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presen 
te Edital, cuja 2? via ficará afixada no lugar de cos tuma Dã 
do e passado nes ta cidade , aos dezenove dias do mês de agos= 
to de mil novecent os e oitenta e dois . Eu, ~OEL JANUÁRIO 
DA SILVA, Diretor de Secretar ia , subscrevi. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

O Dout.or DORIVAL BARBOZA, MM. Juiz de Direito da 
Criminal da 1? Circunscrição Judiciária de Macapá, 
do T.F.A . na f orma da lei, etc ... 

FO~~ 

Vara 
Capital 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus trânsmi tes um pr ocesso em que é acusado : LEVY DOS 
SANTOS SARDINHA, brasileiro, vendedor ambulante, filho de Bi 
anor Costa Neves e de Maria Nilza dos Santos. Como incurso nõ 
art9 155 §19 da C.P.B. 

E, como tenha o Ofic i a l de Just i ça deste Juízo Certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo. possí-
ve l c itá- lo pessoalmente , cita- o pelo pr esente a · comparecer 
neste Juízo , no edifício do f orum desta Comarca , s ito à Ave
nida Amazonas , n9 26 , esqu ina com a Rua Cel. Coriolano Jucá , 
nesta cidade , no dia 22/Setembro / 1982, às 8:00 horas a fim 
de ser interrogado, promover sua defesa e se r not ificado dos 
ulteriores termos do processo , a que deverá comparecer, sob 
pena de revelia . Para conhec imento de todos é pass'ado o pre
sente Edital, cuja 2a . via ficará afixada no lugar de costu
me . Dado e passado nesta cidade , aos dezoito dias do mes de 
agos t o de mi l novecentos e oitenta e dois. Eu, Manoel Januá
rio da Si l va . Diretor de Secretar i a, Subscrevi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

FOR..'1A 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, ~fM. Juiz de Dir eito da Vara 
Criminal da 1? Ci rcunscri ção Judiciária de' Maca pá, Capital 
do T. F.A. na forma da l e i, e t c .. . 

Faz saber a todos os que o present e EDITAL com pr azo de 
15 dias virem,· ou dele tiverem conheciment o, que neste Juí zo 
corre seus trânsmi t es um processo em que é acusado : RAIMUNDO 
MANOEL DA COSTA PINHEIRO, Vulgo "JACURA" brasileiro Casado , 
motor i sta , filho de Jouffroy de Andrade Pinhei ro e de Joana 
da Costa Pinheiro . Como incurso no art9 213, c/c art. 226 , 
í tem II , art . 44 , Ítem li , alÍnea "g" do CÓdigo Penal Brasi
leiro. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo poss1-
vel citá- lo pessoalmente , cita- o pelo presente a comparecer 
neste Juízo, no edifício' do for um desta Comarca , s i to à Ave
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel. Cor iolano Jucá , 
nesta c idade, no dia 23/Setembro / 1982 , às 08 :00 horas, a fim 
de ser in terrogado , promover sua defesa e ser notificado dos 
ulteriores t ermos do processo , a que deverá comparecer sob 
pena de revelia . Par a conhecimento de todos é passado o 
presente Edital , cuja 2? via f i caráaf i xada no lugar de cos 
t u111e . Dado e passado nesta cidade , aos de~eseted ias du mes 
de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e dois. Eu, MA
NOEL JANUÁRIO DA SILVA, Diretor de Secretaria, Subscrevi. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

FORMA 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, ~fM. Juiz de Direito da Vara 
Cr iminal da 1? Circunscrição Judiciária de Macapá , Capital 
do T.F.A. na forma da l ei, etc ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento , que neste Juízo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado: PEDRO 
FURTADO DOS SANTOS . bras ileiro, soltei ro, soldador , filho de 
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Pedro Marques de Lima e de Mar i a Furtado dos Santos . Como 1n 
curso no art9 155, § 49, Ítem II , c/c o art . 180 todos do Co 
digo Penal . 

E, como tenha o Ofi:ial de Justiça des t e Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca , ni~. sendo possí
vel citá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a comparecer, 
neste Juízo, no edifício do for um desta Comarca , sito à Ave
nida Amazonas, n9 26 , esquina com a Rua Cel. Coriolano Ju
cá , nesta c idade, no dia 20- Setenbro-1982, às 11:00 horas . a 
fim de ser interrogado , ?remover sua defesa e ser notificado 
dos ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer , 
sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o 
presente Edital , cuja 2a. via ficará af ixada no lugar de cos 
tume . Dado e passado nesta cidade, aos cinco dias do mês de 
agosto de mil novecentos e oi tent a e dois . Eu, Manoe l Januá
rio da Silva. Diretor de Secretaria, Subscrevi. 

Dr . DORIVAL BARBOZA 
Jui.z de Direito 

EDITAL DE CI TAÇÃO , COM O PRAZO DE 15 DIAS , NA 
ABAIXO : 

F ORNA 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, ~m. Juiz de Direiro da Vara 
Criminal da 1? Circunscrição Judiciária de Macapá, na forma 
da Lei etc ... 

Faz saber a todos os que o pre sente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, · ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus t rânsmites um processo em que é acusado: PAULO 
SÉRGIO RODRIGUES ROCHA, brasileiro, solteiro , estudante, fi 
lho de Manoel Duarte Rocha e Maria de Nazaré Rodrigues , res i 
dente e domiciliado nesta cidade de Macapá . Como incur so no 
art9 217, 130 c/c art. 25 do Códiga Penal Brasi l eiro. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possí
vel citá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a comparecer , 
neste Juizo, no edifício do forum desta Comarca, sito à Ave
nida Amazonas, n9 26, esçuina com a Rua Cel . Coriolano Jucá1 
nesta cidade, no dia 20 . 09 . 82 , às 10 : 00 horas , a fim de ser 
interrogado , promover s.ua defesa e ser notificado dos ulte
riores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena 
de revelia. Para conhec imento de todos é passado o present e 
Edital, cuja 2a . via ficará afixada no lugar de costume . Da
do e passado neste cidade , aos dois dias do mês de agosto de 
1.982. Eu, JAIR JOSÉ GOUVEA QUINTAS, Diretor de Secretaria Su 
bs t ituto, 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direiro 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORl1A 
ABAIZO : 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, MM. Juiz de Direito da Vara 
Criminal da 1? Circunscrição Judiciária de Macapá, na forma 
da Lei Etc . .. 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele t iverem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus Trânsmites um processo em que é acusado: CREUZA 
EUG~NIA PAES CORREA, br asi l eira, solte~ra, professora, filha · 
de Manoel Corrêa e Joana Paes Corrêa, res idente e domicilia
da nesta cidade, de Macapá . Como incurso no art9 129 c/c art. 
12 Í tem II do Código Penal. · 

E, como tenha o Oficial de Just iça deste Juízo cer tifi~ 
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possí- · 
vel citá- lo pessoalmente, ci ta-o pelo presente a compar ecer 
neste Ju ízo , no edifício do forum desta Comarca, sito à Ave
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel . Coriolano Jucá, · 

nesta cidade, no dia 20.09.82 , às 10 :00 horas , a fim de ser 
interrogado , promover sua defesa e ser notificado dos ulte
riores t ermos do processo , a que deverá comparecer , sob pena 
de revel i a . Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital, cuja 2a . via ficará afixada no lugar de costume. Da
do e passado nesta cidade , aos quatro dias do mês de agosto 
de mil novecentos e oitenta e dois. Eu, Manoel Január io da 
Silva . Diretor de Secretaria, da Vara Criminal . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Di reito 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8? REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAI-lENTO DE MACAPÁ 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 48 HORAS 

Pelo presente edital fica •cÍtado o Sr. Jose HUHBERTO ,Hi" 
CHILLES, atualmente em lugar incerto e não sabido, executado 
nos au tos do Processo n9 715/82-JCJ-MCP, em que ~~OEL RAI -
MUNDO ROSA é exequente , para pagar em quarenta e oito (48)ho 
ras , ou gar antir a execução , sob pena de penhoras , a quantia 
de C~$ 264 .380 , 37 (duzentos e sessen ta e quatro mil, trezen: 
tos e oitenta cruzeiros e trinta e sete centavos) , provenie~ 
te: ao principal e custas j udiciais. 

Caso não pague e nem garanta a execução, penhorar-se- ão 
tantos bens quantos fo rem encontrados e bastem para o i nte -
gral pagamento da dívida . 

Dado e passado na Secretaria da Junta de Conciliação e 
JuJ.gamento de Nacapã, aos 16 dias do mês de agosto de mil no 
vecentos e oitenta e dois . Eu,(~!ARIA EUNICE HONTORIL DE ARA!!: 
JO), Chefe da Seção de Pr oc . em Geral , datilografei . E Eu 
(EUTON RM!OS ) Diretor de Secretaria, subscrevi. 

JOSJ! EDILZIHO ELiziÁRIO BENTES 
Juiz do Trabalho substitut~ na 

Pres idência da JCJ-~!ACAPÁ 

CARTORIO DE REGISTRO PÚBLICO 
PROCLAI-!AS DE CASAHENTO 

O Oficial do Regis tro Civil da Comarca de Hacapá , Ter. 
Fed. do Amapá, RepÚb lica Federativa do Brasil , faz saber que 
pretendem se casar : PEDRO GOMES DA SILVA e LUZIA TRINDADE RO 
~!ANO. 

Ele é filho de Haria Gomes da Silva, falecida . 

Ela é filha de Raimundo da Costa Romano e de Antonia~~r 
celina Trindade Romano . 

Quem souber de qua lqu~r impedimento que os iniba de ca
sar, um com o outro, acuse-o. na forma da lei. 

Hacapá, 20 de agos to de 1982 

ZUÍLA JUCÃ DE J UCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autorizada 

;M:F. GO~ffiS, c~mé:c~o e ' Indústria S.A.-Filial de Hacapã, con
~tda seu func1onar 1o VANILDON VERAS JUCÃ LEAL ausente de 
ser v1ço desde o dia vi nte e dois de julho pr6ximo passado , a 
r eassumi r suas funções no prazo de três dias a contar desta 
gata , após o que estará caracterizado abandono de emprego. 

Nacapá, 18 de agosto de 1982 

H.F. GONES , CONERCIO E I NDÚSTRIA S.A. 

JOAQUI N BORGES GOMES 
Diretor Pres idente 

SINDICATO DOS OFICIAIS ~!ARCENEIROS E TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE SERRARIAS E MOVEIS DE ~lADEIRA DO TERRITÚRIO FE 
DERAL DO ~!APÁ. 

D I R E T O R I A 

EFETIVOS 

FRANCISCO FRAZÃO DA SILVA 
Hfu~ILTON ~ffiNDONÇA 

JOSÉ DOS SANTOS BAIA 

SUPLENTES 

PAULO DE LI~!A RODRIGUES 
HILTON FERNANDO LI SBÕA 
ALT~IIR GUim!AR DOS SANTOS 

CONSELHO FISCAL 

EFETIVOS 

FRANCISCO DAS GRAÇAS PEREIRA PI~ffiNTEL 
HELOfNA AHORAS DA SILVEIRA TÁVORA, 
~!ARIA CONCEI ÇÃO DA SI LVA CARDOSO 

SUPLENTES 

SEBASTIÃO RODRIGUES NUNES 
FRANCISCO LINO FILHO 
BASÍLIO DOS SANTOS SARDINHA 

CONSELHO DE REPRESENTANTES 

EFETIVOS 

FRru~CISCO FRAZÃO DA SILVA 
JOÃO SANTOS HORE IRA DA SILVA 

SUPLENTES 

HANILTON MENDONÇA 
HILK BUKIAS DE ARAÚJO 
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25 de agosto-Dia do Soldado. 

O Exército brasileiro reflete a alma da nacionalidade e as 
aspirações mais autênticas do nosso povo . 
A vocação democrática de nossa Força Terrestre remonta às 
nascentes de nossa própria história. Nasceu em Guarara
pes, quando brancos, negros e índios mobilizaram-se irma
nados nas primeiras unidades de combate para expulsar o 

invasor. Cresceu com o t~mpo, espa-
lhando-se pelo Brasil, dqndo espírito e 
corpo ao Exército. Após a Independên
cia, afirmou-se na pacificação do País, 

nas lutas externas , na Abolição da 
Escravatura, na Proclamação da 
República. Consolidou-se nos 
campos de batalha da Europa, on

de o Exército lu-
tou pelos mes
mos ideais de li

berdade 

viriam 
a inspirar 

a Revolu
ção de março 

de 1964. Hoje , co
mo ontem, o soldado bra

sileiro reafirma o seu perma
nente compromisso de inteira 

dedicação à Pátria. 
Confie no seu Exército. 

Exército, Presença Nacional 
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