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MINIST~RIO DO I NTERIOR 

Terri t ório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N'? 1542 de 9 de noven1bro de 1982 

O Governador do Territór io federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe sio conferidas pelo artigo 18 , item II, 
d~ Decreto-Lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
v1sta o que consta do Processo n9 1/02276/82-SOSP , 

RESOLVE : 

Conceder aposentadoria , de acordo com os artigos 176 , 
Ítem II e 178, ítem I, alínea "a ", da Lei n9_ 1711 , de 28 de 
outubro de 1952 , com a redação dada pela Le i n9 6.481 , de 05 
de dezembro de 1977, a AMÉRICO TAVARES MONTEIRO, matricula n9 
2. 079 . 671, no ca r go de Auxiliar Operacional de Serviços Di
versos , Cód i go NH-812 . 0, Cl asse " D", Referência NM-23 , do 
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - dó Gove rno deste Ter
ritório, devendo perceber proventos correspondente a referên 
cia IDJ-26, da Classe Especial, de conformidade com o art i go 
184, Ítem I , da citada Lei n9 1711/52 , observado o 29 do 
~rtigo 102, da Constituiçio Federal. 

Palác~o do Setentriio , em Macapá,9 de novembro de 1982, 
93Y da Republica e 409 da Criaçio do Território federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) .N9 1543 de 9 de novembro de 1982 

O Gover nador do Territór i o Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe sio confer idas pe l o artigo 18, item II , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 1/02274/82-SOSP, 

RESOLVE : 

Secretário de Educação e Cul tura 
Profª.ANNIE VIANNA DA COSTA 

Secretário de Agr icul tu_ra 
Dr. GENÉSIO CARDOSO DO NASCIMENTO 

Secretário de Segurança P~blica 
Dr. J OSÉ DE ARIMATHÉA VERNET CAVALCA NTI 

Secretár io de Sa~de 
Dr. J OSÉ CABRAL DE CASTRO 

Conceder aposentadoria , de acordo com os artigos 176, 
Ítem II e 178, Ít em I , alínea "a", da Lei n9 1711 , de 28 de 
outubro de 195 2, com a redaçio dada pela Lei n9 6 . 48 1, de 05 
de dezembro de 1977 , a RAIHUNDO BRITO DOS SANTOS, matricula, 
n9 2 . 258.549, no cargo de Artífice de Carpintaria e Marcena
ria, Código ART- 1004, Classe "Artífice Especializado" , Ref e
rência ID!- 13, do Quadro de Pessoal - Pa r te Permanente - do 
Governo deste Território , devendo perceber proventos corres
pondente a referênc ia NH- 17 , da Classe "Contramestre", de 
conformidade com o art i go 184, Ítem I , da citada Lei n9 17 11/ 
52, observado o § 29 do artigo 102, da Constituiçio Federal. 

Palác io do Se t en t r iio, em Hacapá,9 de novembro de 1982 , 
939 da RepÜbl ica e 409 da Criaçio do Te r ri t ório Federal do 
Amapã . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Territór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1544 de 09 de novembr o de 1982 

O Governador do Terr i tóri o Federal do Amapá, usando da~ 
atribuições que lhe sio conferidas pelo ar tigo 18 , item Il, 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 1/02278/82-SOSP, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria , de acordo com os artigos 176 , 
Ítem II e 178, ítem I, a línea "a", da Lei n9 17 11, de 28 de 
outubro de 1952, com a redação dada pe l a Lei n9 6 . 481 , de OS 
de dezembro de 1977 , a JOÃO ANTÔNIO NAVEGANTE, matricula n9 
2.273.802 , no cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Di
versos , Código ml-812 .D, Classe "D" , Referência NM-23, do 
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Governo deste Ter
ritório, devendo perceber proventos correspondente a referên 
cia NH- 26, da Classe Especial, de conformidade com o art igo 
184, item I, da citada Lei n9 1711/52 , observado o§ 29 do 
artigo 102, da Cons tituição Federal. 

Palâcio do Setentriio , em Macapá,9 de novembro de 1982 , 
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939 da RepÚblica e 409 da Criação do Terr it.ório Federal 
Amapá. 

do 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DOS TERRI TÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO ~~PÁ 

JUiZ DE DI REI TO DA COMARCA DE ~~CAPÁ 

EDITAL DE· CITACÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA . FORMA 
ABAIXO : 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA. MM . JuÍz de Direito da Vara 
Crimina l da 1~ Circunscrição Jud i ciária-Macapá, Capital do 
Terr itório Federal do Amapá , na forma da lei, etc ... · 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL com ··; prazo 
de _15 di as v i rem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Ju 
ízo corre seus t rãnsmites um processo em que é acusado: ÁL~ 
VARO MATOS DA SILVA, brasi l eiro, amazonense, casado,motoris 
ta, filho de Naria No ta da Si lva , residente em l ugar incer~ 
to e não sabido, como i ncurso no art9 129 , § 69 do Códi go Pe 
nal Brasileiro . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo cer tifi 
cado não p haver enco~trado nes t a Comarca , não sendo possí~ 
vel citá-l o pessoalmente , cita- o pe l o presente a comparecer 
nes t e Juí zo , no edifíc io do forum des t a Comarca, sito à Ave 
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel. Cor i olano Juc~ 
nes t a cidade , no dia 02- 12-82, às 08:00 hor as, a fim de s er 
interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ulte
riores termos do processo a que deverá comparecer , sob pena 
de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital , cuja 2~ via f i cará afixada no l ugar de cos t ume. Da
do e passado nes ta cidade , aos vint e e nove dias do mês de 
outubro de mil novecentos e oitenta e dois . Eu, ~OEL JANU 
ÁRIO ÓA SILVA, Dire t or de Secretaria, Subscrevi. 

DORIVAL BARBOZ~ 

Juíz de Di re ito 

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

FORMA 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~~1. Juiz de Direi t o da Vara 
Criminal da 1~ Circunscrição Judiciária-Hacapá , Cap i tal do 
Terr i t ório Federal do Amapá,na forma da lei , etc ... 

FAZ SABER a todos os que o presen te EDITAL com prazo 
de 15 dias virem, ou dele t iverem conhecimento , que neste 
Juízo cor re seus trânsmi t cs um processo em que é acusado:JO 
SÉ DA SILVA BARRIGA, bras ilei ro, casado , guarda territoria~ 
fi lho de José Alves Barriga e de Joaquina da Silva Barr i ga , 
res i dent e à Av . Pe. JÚlio N. Lombard, como incurso no art9 . 
129 , § 19, n9 I, c/c ar t . 44, n9 li, l e tras a e j todos do 
Código Pena l Brasi l e i ro. -

.,._-- - ---- ---DIARIO 

E, como t enha o Of icial de Justiça des t e Juízo cert i fi 
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possí~ 
vel citá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a comparecer 
neste Juízo , no edifício do forum desta Comarca, sito à Ave 
nida Amazonas , n9 26 , esquina com a Rua Cel. Corilano Jucã~ 
nesta cidade , no dia 02-12- 82 , às 08:00 horas, a fim de ser 
i nt errogado, promover sua defesa e ser notificado dos ulte
riores termos do processo , a que deverá comparecer , sob pe
na de revelia . Para conhecimento de tudos é passado o pre -
sente Ed i t a l, cuja 2~ vi a fica rá af ix~da no lugar de costu
me . Dado e passado nesta c idade, aos vinte e nove de outu -
bro de mil novecentos e oitenta e dois. Eu, ~OEL JANUÁRIO 
DA SILVA, Diretor de Secretaria, Subscrevi. 

DORIVAL BARBOZA 
Ju Íz de Di r e i to 

EDITAL DE CITAÇÃO , CON O PRAZO DE 15 DIAS, NA 
ABAI XO : 

FORMA 

O DOUTOR DORIVAL 8ARBOZA, MM . Juíz de Di rei t o da Vara 
Criminal da 1~ Circunscr ição Judiciária-Hacapá , Cap ital do 
Territóri o Federal do Amapá ,. na forma da l ei , etc ... 

FAZ SABER a todos os que o present e EDI TAL com· prazo 
de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste · 
Juí zo corre seus trânsmites um processo ·em que é acusado:PE 
DRO LOPES DA CUNHA, ou PEDRO LOPES , brasi le i r o , casado , Fun 
c i onário Público, fi l ho de Sebastião Lopes da Cunha e de Hã 
ria de Nazaré Torres, res i dent e à Av. Prof. Tostes , n9 115~ 
como incurso no art9 171 c/c art. 51 do Código Penal Brasi
leiro. 

E, como t enha o Oficial de Justiça deste Juízo certi fi 
cado não o haver encont rado nesta Comarca , não séndo possí~ 
vel citá- l o pessoal emente, cita-o pelo presente a comparecer 
neste Ju í zo, no edi fício do forum desta Comarca, sito à Ave 
nida Amazonas, n9 26 , ·esquina com a Rua Cel . Coriolano Juca 
nes t a cidade , no dia 02-12-82 , às 08:00 horas , a fim de ser 
i nterrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ul te
riores te rmos do processo, a que deverá comparecer sob pena 
de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital, cuja 2~ via ficará afixada no l ugar de costume . Da~ 
do e passado nesta c i dade, aos vinte e nove de outubro de mil 
novecentos e oitenta e dois. Eu, ~~OEL JANUÁRIO DA SILVA, Di 
retor de Secretaria , Subscrevi. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

FORMA 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, Hl1. Juíz de Direito da Vara 
Criminal da 1~ Circunscrição Judiciária-~lacapá, Capital do 
Território Federal do Amapá, na forma da l ei, e tc ... 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL com prazo 
de 15 dias virem, ou de l e tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre seus trânsmites um processo em que é acusado: 
RAI~WNDO CARDOSO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, lavrado~ 
filho de Henedina Cardoso dos Santos, residente e domicilia 
do na local i dade de Pedro Rio Vila Nova, como incurso nÕ 
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art9 . 129 c/c art . 44, inciso II, letra "a" do Código Penal 
Brasileiro . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo cer tif i 
cada não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possí~ 
vel citá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a comparecer 
neste Juízo , no edif í c i o do forum desta Comarca, sito à Ave 
nida Amazonas, n9 26 , esquina com a Rua Cel . Cor i olano Juca 
nesta cidade , no dia 02- 12-82, às 08 : 00 horas, a fim de ser 
interrogado , promover sua defesa e ser notificado dos ul te
rior es termos do processo a que deverá comparecer, sob pena 
de reve-lia . Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital , cuja 2~ via f i cará afixada no lugar de costume. Da
do e passado nesta cidade, aos vinte e nove dias do mês de 
outubro do ano de mil novecentos e oitenta e dois. Eu , MANO 
EL JANUÁRIO DA SILVA, Diretor de Secretar ia , Subscrevi. -

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direi to 

EDITAL DE qTAÇÃO , COH O PRAZO DE 15 DIÁS .NA 
ABAIXO : 

FORl'!A 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~~1 . Juiz de Direito da Vara 
Criminal da 1 ~ Circunscr i ção Jud i ciár ia- Hacapá, Capital do 
TFA, na forma da .lei, etc ... 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL com prazo 
de 15 d i as virem, ou dele tiver em conhecimento , que neste 
Juí zo corre seus trãnsmites um processo em que é acusado :}!AU 
RO COELHO REIS ~ brasi~eiro , solteiro , sapatei ro , filho de 
Lourival Reis e de Veziana Coelho Reis, residente em l ugar 
incer to e não sabido , cbmo incurso no art9 155 , §§ 19 e 49 , 
II I c/c art. S1, § 29 todos do CPB. 

E, como tenha o Oficial de Just i ça deste Juízo.certifi 
cada não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possí~ 
ve l citá-lo pessoa l mente, cita-o pe l o presente a comparecer 
neste Juízo, no edifício do forum desta Comarca, si t o à Ave 
nida Amazonas , n9 26, esquina com a Rua Ce l . Coril ano Jucá~ 
nesta cidade, no dia, 02-1 2- 82, às 08 : 00 horas, a fim de 
ser interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos 
ulter iores termos do processo, a que deverá comparecer, sob 
pena de r eveli·a . Para conhecimento de todos é passado o pre 
sente Edital, cuja 2~ via ficará afixada no lugar de costu~. 
me . Dado e passado nesta cidade , aos vinte e nove de outu -
bro de mil novecentos e oitenta e dois . Eu, MANOEL JANUÁRIO 
UA Sl LVA, Diretor de Secretaria, Subscrevi. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

FORl'!A 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA , ~~1 . Juiz de Direito da Coroar 
ca de Nacapá, Capital do TFA, na forma da lei , etc ... 

FAZ SABER a t odos os que o presente EDITAL com prazo 
de 15 dias virem, ou dele tive r em conhecimento, que neste 
Juízo corre seus trãnsmites um processo em que é acusado 
~~GNO BANDEIRA DA COSTA , brasi l eiro , casado, maranhense, fi 
lho de Emídio Bandeira da Costa e Haria Joana Bandeira da 
Costa, residente em lugar incerto e não sab i do, como incur
so no art9 155, § 49, IV do CPB . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi 
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possí~ 
vel cita~lo pessoalmente , cita-o pe l o presente a comparecer 
-neste Juízo, no ed i fício do forum desta Comarca, sito à Ave 
nida Amazonas, n9 26, esqui na com a Rua Cel. Coriolano Juc~ 
nesta cidade, no d i a 02-12-82 , às 08:00 horas , a f i m de ser 
interrogado , promover sua defesa e ser notificado dos ulte
riores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pe
na de revelia. Para conhecimento de todos é passado o pr e -
sente Edital, cuja 2~ via ficará afixada no lugar de costu
me. Dado e passado nesta cidade, aos t r ês dias de novembro , 
de hum mil novecentos e oitenta e dois. Eu, ~!ANOEL J ANUÁRIO 
DA SILVA , Escrivão da Var a Cr iminal, Subscrevi. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

FORl'!A 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, }~!. Juiz de Direito da Comar 
ca de Hacapá, Capital do TFA. 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 nes t e 
Juízo corre seus t r ãnsmites um processo em que é acusado:MA 
RIA BEATRIZ HONTELES DA COSTA , brasileir a, casada , maranhe!l. 

se, filha de JOSJ!: FRANCI SCO HONTELES e MARIA MADALENA LAVES 
HONTELES , residen t e em lugar incerto e nãb· sabido, como in-
curso no art9 312 , 19 do C.P.B. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi 
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possí~ 
vel citá- lo pessoalmen te , cita- o pelo presente a comparecer 
neste Juizo, no edifício do forum desta Comarca, sito à Ave 
nida Amazonas , n9 26, esquina com a Rua Cel . Coriolano Juca 
nesta cidade, no dia 02-1 2- 82, às 08:00 horai, a fim de ser 
interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ul te
riores termos do processo a que deverá comparecer , sob pena 
de revelia . Para conheciment o de todos é passado o presente 
Edital, cuja 2~ via ficará afixada no lugar de costume . Da
do e passado nesta cidade, aos t r ês de novembr o de hum mil 
novecentos e oitenta e dois. Eu, MANOEL JANUÁRIO DA SILVA 
Escrivão da Vara Criminal, subscrevi . 

DORIVAL BARBOZA 
J uiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, COH O PRAZO DE 15 DIAS , NA FORl'!A 
ABAIXO : 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, HH. J uiz de Direito da Vara 
Crimi nal da 1 ~ Circunscr i ção Judiciária - Hacapá·, Capital do 
T.F .A., na forma da lei , etc ... 

FAZ SABER a todos os que o presente Edi tal com prazo de 
15 dias vi rem ou dele tiverem conheciment o, que neste Juízo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado: JOSt ~!A
RIA AGUIAR DE OLIVEIRA, brasi l eiro, casado , vu l go }\ARACÁ, re 
sidente à Av . 15 de Novembro 1548, fi l ho de João da Cruz Ol i 
veira e de Waldomira A. Ol iveira, como incurso no art9 12 
da Lei 6. 369/76 . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi
cado não o haver encont rado nesta Comarca, não sendo possí -
vel citá-lo pessoal mente, cita- o pelo presente a comparecer 
neste J uízo, no edifício do forum desta Comarca , sito à Ave
nida Amazonas , n9 26, esquina com a Rua Cel. Corio l ano Jucá , 
nesta cidade, no dia 02-12-82, às 08:00 horas , a fim de ser 
interrogado , promover sua defesa e ser notificado dos ulte -
r i ores termos do processo , a que dever á compar ecer, sob pena 
de revel ia . Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edita l , cuja 2a. vi a ficará afixada no lugar de costume. Da
do e passado nesta cidade, aos vinte e nove de outubro de 
mil' novecentos e oitenta e dois . Eu, }!ANOEL JANUÁRIO DA SIL
VA , Diretor de Secretaria, subscrevi. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

FORl'!A 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, }m. Juiz de Direito da Vara 
Criminal da 1~ Circunscrição Judiciária - Macapá , Capita l do 
Território Federal do Amapá, na f or ma da lei , e t c . .. 

Faz sabe;: . : .:.dos os que o pre ~· ente EDITAL com prazo de 
15 di as vi rem, .:·'-' dele t iverem conl < i mento , que neste Juizo 
corre seus trânsmi t es um processo er.: que é acusado: CALUDI
NOR BORGES LOBATO, bras i leiro , sol t Ei r o, marítimo , f ilho de 
Raimundo Gomes Lobato e de Julia Borges Lobato, resident e a 
Av . Brasília , Travessa "c" /V i la Haia, como incurso no art9 
129 do Códi go Penal Brasil eiro . 

E, como t enha o Oficial de Just i ça deste Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possí
vel citá-lo pessoalmente, cita- o pelo presente a comparecer,, 
nes·te Juízo, no edifíc i o do forum desta Comarca, sito à Ave
nida Amazonas, n9 26, esquina c~m a Rua Cel . Corio l ano Jucá, 
nesta c i dade, no dia 02-1 2- 82, às 08 :00 horas, a fim de ser 
interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ulte
riores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena 
reveli a . Para conhecimento de todos é passado o presente Edi 
tal, cuja 2a. Via ficar á afixada no lugar de costume. Dado e 
passado nesta cidade , 30S vi nte e nove dias do mês de outu
bro de mil novecentos e oi t enta e dois. Eu, Hanoel Januári~ 
da Silva , Diretor de Secretar ia, Subscreví . 

DORIVAL BARBOZA 
Ju i z de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, CON O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORl'!A 
ABAIXO : 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, }ill . Juiz de Direito da Vara 
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Criminal da 1 ~ Circunscrição ~udiciária - _Macapá, Capital 
do Território Federal do Amapá, na forma da Lei, etc ... 

Faz saÇer a todos os que .o. presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, o~ dele tiverem conhecimento , que nes~e Juízo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado:MARIA FER 
REIRA DOS SANTOS , ou MARIA BOSSA-NOVA, brasileira ,. solteira~ 
filha de Anisio F~rreira dos Santos e de Raimunda GuedesCruz 
residente .nesta cidade, como incurso no art9 25 do CÓdigo Pe 
nal Brasileiro. 

E, como tenha o Oficial de .Justiça deste Juizo certifi
cado não o haver encontrado nesta Com~rca, não sendo .possí
vel citá-lo pessoai mente, cita-o pel o presente a comparecer , 
ne's t e Juízo, no .edifício do fo rum desta· Comarca , sito à Ave
_nida Amazonas, n9 ·26, esquina com a Rua Çel. Coriol ano Jucá, 
nesta cidade , no dia 02-12- 82, às 08:00 horas, a fim de ser 
interrogado, promover sua defesa e ser notificádo dos ulte
riores termos do processo, a que 'deverá comparecer, sob pena 
de .revelia. Para cdnhecirnento de todos é, passado o. pr~sente 
Edital, cuja 2a . via ficará afixada no lugar.•de costume. Da
do e .passado nesta cidade, aos vinte e .nove de . outubro de 

· mil novecentos e oit~nta e dois . . Eu, Manoel Januário da Sil
va, Diretor de Secretaria, Subscrevi. 

DOÍUVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

FORMA 

O DOUTOR DORIVAL ~BOZA, MM. Juiz de Direito da . Vara 
Criminal da 1 ~ . Circunscricão Judiciária- Macapá , Capital do 
T.F.A., na form; da i éi, etc . .. 

Faz saber a t odos 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 BENTO ANTONIO LEI 
TE, vulgo ·BENTO, b~asileiro, casado, motor ista, filho de Jo
sé Antonio Leite e de Benedita Tei~ira Leite , residente na 
Av. Pe . M. da Nóbrega, n9 358 como incurso no art. 138 do CÓ 
digo Penal. 

E, como tenha o Oficial de Jus tiça deste Juízo certifi~ 
cado não o haver encontrado nesta Comarca, . não sendo possí
vel ci tá-lo pessoalmente, ci~~~o pelo prese~te a comparecer 
neste Juizo no edifício do ,forum desta Comarca, sito à Aveni 
da Amazonas, n9 26 , esquina com a Ru~ Cel. Coriol ano Jucá 
nesta éidade, no dia 02-12-82, às 08:00 horas, a fim de ser 
i nterrogado promover sua defesa e ser notificado dos ulterio 
res termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena de 
r evelia . Para conhecimento de todos é passado o present e Edi 
tal, cuja 2~ via _ficará afixa~a no, l ugar de costume. Dado e 
passado nesta cidade, aos vinte .e nove de outubro de mil no
vecentos e oitenta e dois. Eu, Manoe l Januário da Silva 
Di retor de Secretaria subscr evi. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

FORMA 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, MM. Juiz de Direito da Vara 
Criminal da 1~ Circunscri ção Judiciária - Macapá, Capital do 
Território Federal do Amapá, na fo~a da lei, etc ... 

Faz saber a todos os que o presente Edital com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste J uizo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado: LUCIVAL 
JOS~ PINHEIRO DA SILVA, vulgo P~ DE FERRO, brasileiro , dese~ 
pregado, solteiro, filho de Francisco Monteir o da Silva e de 
Leonor Morais da Silva como i ncurso no art. 334'do CÓdigo Pe 
nal Brasil eiro. 

E como tenha o Ofioial de Justiça deste Juizo certifi
cado nio o haver encontr~do nesta Comarca,. não sendo possí
ve l citá-lo pessoalmente -cita-o pelo presente a comparecer 
nes t e Juizo,no edifício do forum desta Comarca , s ito à Aven~ 
da Amazonas , n9 26,' esquina com "a Rua Cel. ·Coriolano Jucá , 
nesta cidade, no dia 02- 1 2-82 ~ às 08:00 horas, a fim de ser 
interrogado , promover sua defesa e ser notificado dos ulte -
riores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena 
de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital, cuj a 2~ via ficará afixada no l ugar de costume. Da
do e passado nesta cidade, aos vi nte e nove de outubro de 
mi l noveçentos e oitentá e dois . Eu, Manoel Januário da Sil 
va, Diretor de Secretaria, subscrevi. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

I ~ j 

.EDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRÁZO DE 15 DIAS, NA FORMA 
ABAIXO: 

p DOUTOR DORIVAL BARBOZA, MM. Juiz d~ Direito da Vara 
Criminal da 1 ~ Cir cunscrição Judiciária de Macapá,Capital do 
Território Federal do Amap~, na forma da l ei, etc ... 

, S • I 

FAZ SABER a todos os que o presente Edital com prazo 
de,_15 dias vi r em, ou del~ tiverem conhecimento, que neste 
Juízo c~rre seus trânsmites um processo em que é acusado 
EDSON RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, viúvo, filho de Maria 
~odrigues da Silva, residente , e do~iciliado nesta cidade à 
Rua São José , n9 622. Local de Trabalho: "PADARIA NAZA~" co 
mo incurso no art 217 do Código Penal BrasÜeiro. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juizo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possí
vel , citá-l o pessoalmente , ci t a-o pel o. present e a comparecer 
n~ste Juízo, no edifício do forum desta Comarca, sito à Ave
nlda Amazonas, nQ 26 , esquina com a .Rua Cel. Coriolano Jucã, 
nesta cj dade , no dia .02-12-82,às 08:00 horas, a fim de ser 
interrogado, promover s~a defesa e ser notif icado dos ulte -

·rios termos do processo; a que deverá c~mparecer, sob pena 
de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital, cuj a 2~. via ficará afixada no l ugar de costume. Da
do e passado n~sta cidade , aos vinte e nove do mês de outu -
bro do ano de hum mil novecentos e oitenta e dois . Eu Manoel 
Januãrio da Silva Diretor de Secretar ia , subscr evi . ' 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, MM . Juiz de Direito da Vara 
Criminal da 1 ~ Circunscrição Judiciária - Macapá, Capital do 
T.F.A., na f orma da lei, etc . .. 

Faz saber a todos os que o presente, Edital com prazo de 
15 dias vi rem, ou dele tiverem conhecimento , que neste Juizo 
corre seus trânsmites um-processo e~ que é acusado: ABELARDO 
DAS NEVES PANTOJA, brasileiro, casado, braçal funcionário da 
"BANOKOBA", filho de ~!anoel de Abreu . Pantoja ~ de Cassiana 
das Neves Pantoja como incurso no art. 129 do Código Pena l 
Brasi l eiro . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juizo certifi
cado nã~ o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possí
vel cita-lo pessoalmente, cita- o pelo presente a comparecer 
neste Juí zo, no edifício do forum desta Comarca sito à Ave
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel. Co~iolano Jucá 
nesta cidade, no dia 02-1 2- 82 , às 08:00 hor as a fim de se~ 
interrogado , promover sua defesa e ser notifi~ado dos ulte -
riores termos do processo, a que deverá comparecer , sob pena 
de revelia . Para conhecimento de todos ê ' passado o pr esente 
Edi t al, cuja 2~ via ficará afixada no lugar de costume. Dado 
e passado nesta cidade, aos vinte e nove de outubro de mil 
novecentos e oitenta e dois. Eu, Manoel Januário da Silva 
Diretor de Secretaria, subscrevi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, MH. Juiz de Direito da Vara 
Criminal da 1~ Circunscrição Judiciária de Macapá , Capital 
do Terri tório Federal do Amapá , na forma da l ei , e t c . .. 

FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o pra
zo de 15 dias virem, ou de l e tiverem conhecimento que nes
te Juízo corre seus trânsmites um processo em que é acusa
do: JOÃO DE JESUS PEREIRA DA SILVA, brasil eiro , estado ~i
vil desconhecido, fi l ho de Má'r ~o Ferreira da Silva e de Ma 
ria de Jesus Perei ra da Silva, eletri cis t a , residente em 
lugar incerto e não sabido, como incurso no artQ 334,§ 19 
l etra "C" do Código Penal Brasileiro . 

E, como tenha o Oficial de Just iça deste Juizo certi
ficado não o haver encontrado nesta Comarca não sendo pos
sível citá-lo pessoalment e , cita-o pelo presente a compare 
cer neste Juizo, no edifíci o do forum' desta Comarca, sito 
à Avenida Amazonas, n9 26 , esquina com a Rua ·cel. Cor i ola
no Jucá , nesta cidade , no dia 03-12? 82 , às 08:00 horas, a 
fim de ser interrogado , promover sua_defesa e ser notifica 
do dos ulteriores termos do processo, a que deverá compare 
cer sob pena de revelia. Para conheciment o de todos é pa s~ 
sado o presente Edital, cuja 2a. via _ficará afixada no lu-
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gar de costume. Dado e passado nesta cidade, aos vinte e 
nove de outubro do ano de hum mil novecentos e oitenta e 
dois. Eu, ~~OEL JANUÁRIO DA SILVA, Diretor de Secretaria, 
Subscreví . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direit;o 

EDITAL DE CITAÇÃO , COH Ó PRAZO DE 15 DIAS, NA FORHA 
ABAIXO: 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~~1 . Juiz de Direito da Vara 
Crimi~al da 1' Circunscrição Judiciária - Hacapá , Capital do 
Território Federal do Amapá, na forma da lei , etc . .. 

FAZ SABER a todos os que o presente Edital com prazo 
de 15 dias virem, ou de l e tiverem conhecimento que neste 
Juízo corre seus trânsmites um processo em que é acusado : JO 
SÉ RIBAHAR BARROS, brasileiro , estado civil desconhecido,pe 
dreiro, filho de Haria José Bar ros , r esidente na Rua Lirã 
Castro , n9 213 em Clevelandia do Norte - Oi·apoque-Ap, como 
incurso no art9 334 , § 19 , letra "C" do Código Penal Brasi
leiro. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi 
cada não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possí= 
vel citá-lo pes~oalmente , cita-o pelo presente a comparecer 
neste Juízo, no edifício do forum desta Comarca, sito à Av~ 
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel . Coriolano Jucá 
nesta cidade, no dia 03- 12-82, às 08 :00 horas, a fim de ser 
interrogado , promover sua defesa e ser notificado dos ulte
riores termos-do processo, a que deverá comparecer sob pena 
de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital, cuj a . 2a . via ficará af ixada no lugar de costume. Da 
do e passado nesta cidade , aos vinte e nove de outubro do 
ano de hum mil novecentos e oitenta e dois . Eu , ~~OEL JA -
NUÁRIO DA SILVA,Diretor de Secretaria, Subscreví . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~~1. Juiz de Direito da 1' 
Ci rcunsc r ição Judiciária de Macapá , TFA, 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 neste 
Juízo corre seus trânsmites um processo em que é acusado 
SÉRGIO AZEVEDO , vulgo "GAVIÃO" , brasileiro, amapaense , sol
teiro , lavrador , filho de Mariano de Azevedo Filho e Maria 
Felícia de Azevedo , como incurso no art9 155 c/c art. 25 . 

E, como t enha o Oficial de Jus tiça des t e Ju í zo certifi 
cada não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possí= 
vel citá- lo pessoa lmente , 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 Jucã 
nes ta cidade, no dia 04-12-82, às 8:00 horas , a fim de ser 
interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ulte 
riores termos do processo , a que deverá comparecer sob pena 
de revelia . Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital, cuja 2a. via f i cará afixada no l ugar de costume. Da 
do e passado nesta cidade, aos oito dias do mês de novembro 
do ano de hum mil novecentos e oitenta e dois. Eu, ~MNOEL 

JANUÁRIO DA SILVA, Diretor de Secretaria da Vara Criminal, 
subscreví. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

ED ITAL DE CITAÇÃO , COM O PRAZO DE 15 DIAS , NA FO~~ 
ABAIXO: 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~~!. Juiz de Dire t or da Hl 
Circunscrição Judi ciária de Macapá, TFA, 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 neste 
Juízo corre seus trânsmites um processo em que é acusado 
ISAAC COSTA DA SILVA, brasi l e iro, natur al de Afuá, solteiro 
fi lho de Pedro Barbosa da Silva e Merziana Costa da Si lva , 
resident e à Rua Felinto Muller, n9 4 .093 - Vila Daniel - San 
tana , como incurso no art9 129 do CPB . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi 

cada não o haver encontrado nesta Comarca, nao sendo possí
vel citá- lo pessoalmente , cita- o pelo presente a comparecer 
neste Jqízo, no edifício do forum desta Comarca, sito à Ave 
Qida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel . Coriol ano J ucã 
nesta c idade, no dia 06- dezembro- 82 , às b :OO horas , a fim 
de ser inter rogado, promover sua defesa e ser notif icado 
do·s ulteriores termos do proces so, a que deverá comparecer , 
sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o 
present e Edital, cuja 2a. via ficará af i xada no l ugar de 
costume . Dado e passado nes t a cidade, aos três dias do mês 
de novembro do ano de hum mi l novecentos e oitenta e dois . 
Eu , ~~OEL JANUÁRIO DA SILVA, Diretor de Secretaria da Var~ 
Criminal, subscreví . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, COH O PRAZO DE 15 DIAS , NA FO~!A 

ABAIXO: 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, MM . Juiz de Direito da V<l • · 
Criminal da 1' Circunscrição Judiciária - Macapá, Capital'. ·, 
Terri tório 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 nes t e 
Juízo corre seus trânsmites um processo em que é acusado : RE 
GINALDO RODRIGUES FONSECA, vulgo BAIXINHO, brasileiro, sol = 
teiro , garçon, filho de Maria Antonia Rodrigues , residente 
em l ugar i ncerto e não sabido, como incurso no art9 155 ,§ 49 
IV do Código Penal Brasileiro . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possí -
vel citá- l o pessoalmente , cita- o pelo presente a comparecer 
neste Juízo, no edifício do forum desta Comarca , sito à Ave
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá 
nesta cidade , no dia 02-1 2-82, às 08 : 00 horas , a fim de ser 
interrogado , promover dua defesa e ser notificado dos ulte
riores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pe
na de reve l"ia. Para conhecimento de todos é passado o pre -
sente Edital, cuja 2a. via ficará afixada no lugar ·de costu 
me . Dado e passado nesta cidade , aos vinte e nove de outu -
bro de mil novecentos e oitenta e dois. Eu, - ~lANOEL JANUÁRIO 
DA SILVA , Dir etor de Secretar ia , Subscreví. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~~1. Juiz de Direito da Vara 
Criminal da 1' Cricunscrição Judiciária - Hacapá , 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 conhecimento , que neste 
Juízo corr e seus t rânsmites um processo em que é acusado : JO 
SÉ TAVARES CHAGAS , filho de Pedro Andrade Chagas e de Rosin
da Tavares Figueiredo, brasileiro, solteiro, porteiro, r esi
dente no Garimpo do Cassiporé, como 'incurso no art9 129 c/c 
art . 44 , inciso li, letra "a", do Código Penal Bras ile iro . . 

E, como tenha o Oficial de Just i ça deste Juízo certifi- · 
tado não o haver encontrado nes t a Comarca , não sendo possí -
vel citá- lo pessoalment e , ci ta- o pelo presente a comparecer 
neste Juízo, no edifíc i o do forum desta Comarca , sito à Ave 
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Ru~ Cel. Coriolano Jucá~ 
nesta cidade, no dia 02-1 2-82 , às 08:00 horas, a fim de ser 
interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ulte -
riores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena 
de reve lia . Para conhecimento de t odos é passado o presente 
Edital, cuja 2a. via fica rá afixada no lugar de costume . Da
do e passado nesta cidade , aos vinte e nove de outub ro de 
mil novecentos e oi t enta e dois . Eu , ~~OEL JANUÁRIO DA ,SIL
VA, Diretor de Secretari a , Subscreví. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Di.reito 

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

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~ill . Juiz de Direito .da 1~ 
Cricunscri ção Judiciária de Nacapá, TFA, na forma da Lei , 
e tc ... 

FAZ SABER a todos os que o presente Edital com prazo 
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de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Ju ízo corre seus trânsmites,um processo em que é acusado : 
JAIR DE SOUZA VALLES, vulgo "DEVAL", brasileiro , amapaense , 
amigado, encanador , filho de Euclides v'álles e l~ilma de Sou
za Val l es, res. ã rua·Tiradentes, n9 1.509, como incurso no 
art9 129 do CPB . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi
càdo não o havet encontrado nesta Comarca, não sendo possí
vel citá-lo -pessoalmente, cita- o pe lo presente a comparecer 
neste Ju ízo no edifício do foru~ desta Comarca , sito ã Aveni 
da Amazonas n9 26, esquina com a Rua Cel . Coriolano Jucá 
nesta cidad~, no dia 06- 12-82, às 8 :00 horas , a fim de ser 
interrogado, promover sua defesa e ~er notificado dos ulte -
riores termos do"processo, a que deverá comparecer, sob pena 
de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital, cuja Za. via ficará afixada no lugar de costume. Da
do e passado nesta cidade, aos três de novembro de hum mil 
novecentos e oitenta e dois. Eu, HANOEL JANUÁRIO DA SILVA,Di 
retor de Secretaria da V. Criminal, subscreví. -

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA FOR!-L~ 
ABAIXO : 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~W . Juiz de Direito da 1ª 
Circunscrição Judiciária de Macapá, TFA, na forma da Lei, 
etc .. . 

FAZ SABER a todos os que o presente Edital com prazo 
de 15 diâs virem, ou dele t iverem conhecimento, que neste 
Juízo corre seus trâsnmites um processo em que é acusado: DO 
RASTER PINTO FAVACHO, brasileiro, amapaense, solteiro, auxi~ 
liar de almoxarife , filho de Raimundo Henrique Favacho e Pal 
mira Ferreira Pinto, como incurso no art9 129 do Código Pe ~ 
nal. 

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~Juízo , no edifício do forum desta Comarca, sito ã Ave
nida Amazonas , n9 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, 
nesta cidade, nó dia 06-12-82, ãs 8:00 horas, a fim de s·er 
interrogado promover sua defesa e ser notificado dos ulte 
riores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pe
na de revelia. Para conhecimento de todos é passado o pre -
sente Edita l , cuja 2a. via ficará no l ugar de costume. Dado 
e passado nesta cidade aos três dias do mês de novembro do 
ano de hum mil novecentos e oitenta e dois. Eu, ~!ANOEL JANUÁ 
RIO DA SILVA', Diretor de Secretaria , da V. Criminal , subs ~ 
crevL. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direi to · 

EDITAL DE CITAÇÃO , COH O-PRAZO DE 15 DIAS , NA FORMA 
ABAIXO : 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, MH. Juiz de Direito da 1'.1 
Circunscrição Judiciária de Macapá, TFA , 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 neste 
Juízo corre seus trânsmites um processo em que é acusado 
CARLOS CHAGAS DA SILVA, vulgo "CARLITO", brasileiro, casado, 
operador de equipamentos , funcionário da firma Irmãos Silva, 
residente em Igarapé Fortaleza, como incurso no art9 213, 
224 c/c o art9 44, II letra "g" , todos do Código Penal. 

E, como tenha o Of icial de Justiça deste Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possí
vel citá-l o péssoalment~ , cita- o pelo presente a comparecer 
neste Juízo, no edifíc io do forum desta Comarca, sito ã Ave
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel. Corilano Jucá, 
nesta cidade, no dià 09:.._12-82 , ãs 8:00 horas , a fim de ser 
interrogado, promover sua defesa e ser notificado. dos ulteri 
ores termos do processo , a que deverá comparecer sob pena 
de revelia. Para conhecimentó de todos é passado o presente 
Edital, cuja 2a . via ficará afixada no lugar de costume. Da
do e passado nesta cidade , aos cinco dias do mês de novembro 
do ano de hum mil novecentos e oitenta e dois . Eu, ~!ANOEL JA 
NUÁRIO DA SILVA, Diretor de Secretaria da Vara Criminal, su~ 
bscreví. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL 
ABAIXO: 

DE CITAÇÃO , ÇOH o PRAZO DE 15 DIAS, NA FOR!-!A 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~W. Juiz de Direito 
Circunscrição Judiciária de Hacapâ, TFA, na forma 
etc ... 

da 1'.1 
da Lei , 

FAZ SABER a todos os que o presente Edital com prazo 
de 15 dias virem, ou dele tiverem cm.hecirnento, que neste 
Juízo corre seus trânsmites um processo em que é acusado : HU 
CIO DE QUEIROZ LI~!A LUCIO, brasileiro, solteiro, natural do 
Estado de Pernambuco, filho de Lourival Lucia e Maria Quei -
roz Lima Lucia, corno incurso no art9 129 do CPB. 

E, corno tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possL
vel citá- lo pessoalmente , cita-o pelo presente a comparecer 
neste Juízo , no edifício do forurn desta Comarca, sito ã Ave
nida Amazonas , n9 26 , esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, 
nesta cidade, no dia 09-12-82, às 8: 00 horas, a fim de ser 
interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ulte -
riores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena 
de revelia . 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 cinco dias do mês de novembro 
do ano de hum mil novecentos e oitenta e dois. Eu, HANOEL JA 
NUÁRIO DA SILVA, Diretor de Secretaria da Vara Crimi nal, su= 
bscreví. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, COH O PRAZO DE 15 DIAS , NA FOR!-!A 
ABAIXO: 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, MH. Juiz de Direito da 1~ 

Circunscrição Jud i ciária de Macapá, TFA, na forma da Lei, 
etc . .. 

FAZ SABER a todos os que o presente Edital 
de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, 
Juízo corre seus trânsmites um processo em que 
ORO IHLSON FONSECA DE LUlA, brasile iro, casado , 
fiscal das Casas Pernambucanas, como incurso no 
CPB . 

com prazo 
que neste 

é acusado:PE 
comerciário, 
art9 129 do 

E, corno 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 Juízo, no edifício do forum desta Comarca, sito à Ave
nida Amazonas , n9 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, 
nesta cidade, no dia 09- 12- 82 , às 8:00 horas, a fim de ser 
interrogado , promover sua defesa e ser notificado dos ulte -
riores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena 
de revelia. Para conhecimento de todos-é passado o presente 
Edital, cuja 2a . via ficárá afixada no lugar de costume. Da
do e passado nesta cidade , aos cinco dias do mês de novem 
bro do ano de hum mil novecentos e oitenta e dois. Eu, ~!A 
NOEL JANUÁRIO DA SILVA, Diretor de Secretaria da Vara Crimi
nal, · subscrevi. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS , NA FOR!-!A 
ABAIXO : 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~1. Juiz de Direito 
Circunscrição Judiciária de Hacapá, TFA, na forma 
etc . .. 

da 1~ 

da Lei, 

FAZ SABER a todos os que o presente Edital com prazo 
de'15 dias, virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Ju ízo corre seus trânsmites um processo em que é acusado : 
PAULINO DOS ANJOS FURTADO , vulgo "RONALDO", bras ileiro', na tu 
ral de Breves, solteiro, vigia, filho de Hanoel Pio Furtado 
e Luci Rocha dos Anjos , como incurso no art9 121, § 39 do 
CPB . 

E, como tenha o Oficial de Justi~a deste Juízo certifi-· 
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo . possí
vel ciçá- lo pessoalmente, cita-o pelo presente a comparecer 
neste Juízo, no edifício do forurn desta Comarca, sito à Ave
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel . Corilano Jucá , 
nesta cidade no dia 10-12-82, às 8 :00 horas , a fim de ser in 
terrogad~ promover sua defesa e ser notificado dos ulterio = 
res t ermos do processo, a que defer~ comparecer , sob pena de 
revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente Edi 
tal, cuja 2a . via ficará afixada no lugar de costume. Dado~ 
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passado nesta .cidade , aos nove dias do mes de novembro do 
ano de hum mil novecentos e oitenta e dois . Eu , MANOEL JANUÁ 
RIO DA SILVA, Diretor de Secretaria da Vara Criminal, subs.~ 
crevL 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

O Doutor DORIVAL BARBOZA, M}!. Juiz .de Direito da Vara 
Criminal da 1 ~ Circunscrição Judiciária de Macapá, 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 trãnsmites um processo em que é acusado : 
JOSÉ DE ANCHIETA SOARES DO NASCI~ffiNTO, brasileiro, casado , 
filho de Severino Galdino do Nascimento e ~W. Dolores do 
Nascimento, residente e domiciliado nesta cidade de Macapá, 
como incurso no art. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi 
cada não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possi 
vel citá-lo pessoalmente, cita- o pelo presente a comparecer 
neste Juízo, no edifício do forum desta Comarca, sito à Ave 
ni da Amazonas , n9 26, esquina com a Rua Cel . Coriolano Juca 
nesta cidade, no dia 10. 12. 1982, às 08:00 horas , a fim de

1 

ser interrogado , promover 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 pre 
sente Edital, -cuja 2~ via ficará afixada no lugar de costu': 
me. Dado e passado nesta cidade, aos quatro dias do mês de 
novembro de mil novecentos e oitenta e dois. Eu Manoel Ja 
nu~rio da Silva , Diretor de Secretaria da Vara Criminal. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃOJ COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORMA ABAIXO: 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, ~W. Juiz de Direito da Vara 
Criminal da 1~ Circunscrição Judiciário de Macapá , na forma 
da Lei, etc .. . 

Faz saber a todos os que o presente Edita l com prazo 
de 15 dias virem, ou de l e tiverem conhecimento que neste 
Juízo corre seus trânsmites um processo em que ' é acusado: BE 
NEDITO PEREIRA MARTINS, brasileiro, casado, filho de Domici: 
ano ~furtins e Feliciana Pereira Martins, residente e domici
l iado nesta cidade de Macapá , como incurso no art . 180 do CÓ 
digo Penal Brasileiro. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi
cado ~à~ o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possí
~e l c~ta-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a comparecer 
neste Juízo , no edifício do forum desta Comarca sito ã Ave
nida Amazonas, n9. 26 , esquina com a Rua Cel. Co;iolano Jucá 
~esta cidade, no dia 10-1 2- 82 , ãs 08:00 horas , a fim de se; 
~nterrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ulte _ 
riores t~rrnos do proces~o, a que deverá comparecer, so pena 
de _revel~a. Para conhec~mento de todos ê passado 0 presente 
Ed~tal, cuja 2~ via ficará afixada no lugar de costume. Dado 
e passado nesta cidade, aos quatro dias do mês de novembro 
âe mil novecentos e oitenta e dois. Eu , Manoel Januário da 
Si l va , Diretor de Secretaria da Vara Criminal . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

PODZR JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO T~BALHO DA 8~ REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULG~ffiNTO DE ~!ACAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
PRAZO DE 08 (OITO) DIAS 

Pelo presente edital fica notificada a firma MIGUEL S. 
GUTIERREZ RIBEIRO - DESPLAN , atualmente em lugar incerto e 
não sabido, reclamada nos autos do processo n9 1076/82- JCJ/ 
HCP, em que FAUSTINO DA COSTA SANTOS é reclamente , para ciên 
cia da decisão, cujo inteiro teor é o seguinte:" .. . RESOL-= 
VE A MH. JCJ DE ~!ACAPÁ SEM DIVERGI':NCIA, EXCLUIR DA LIDE A RE 
CLAMDA CIA. FLORESTAL MONTE DOURADO POR SER PARTE ILEGÍTI: 
~!A NO PRESENTE FEITO FACE A INEXI STI':NCIA DE VÍNCULO EMPRE-

). I'[· 
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GAT1CIO ENTRE SÍ E O RECL~!ANTE. AINDA SE~! DIYERG~NCIA, CON 
DENAR A REj:L~DA MIGUEL S. GUTIERREZ RIBEIRO - DESPLAN , Ã 
PAqAR AO RECL~!ANTE FAUSTINO DA COSTA SANTOS, A IMPORTÂNCIA 
DE Cr$ 80.000,00 , A TITULO DE PRODUÇÃO 400 m' DE ~lADEIRA A 
Cr$ 200,00 O METRO NOS TERMOS DA FUND~NTAÇÃO . Custas pela 
reclamada MIGUEL S. GUTIRREZ RIBEIRO - DESPLAN sobre o va -
lor da condenação, na quant i a de Cr$ 3.787,93 ... " 

Macapá, 08 de novembro de 1982 

EUTON ~!OS 
Diretor de Secretaria 

PODER JUDICI~IO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8~ REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULG~ffiNTO DE HACAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
PRAZO DE 08 (OITO) DIAS 

Pelo presente edital fica notificada a firma HIGUEL S . 
GUTI ERREZ RIBEIRO - DESPLAN , atualmente em lugar incerto e 
não sabido, reclamada . nos autos do processo n9 1077/82- JCJ-· 
MCP , em que ROLDÃO DA COSTA SANTOS é reclamante, para ciên
cia da decisão , cujo inteiro teor ê o seguinte : " . .. RESOLVE 
A JCJ DE MACAPÁ, SEM .DiVERGI':NCI A, EXCLUIR DA, LIDE A RECL~!A 
DA CIA. FLORESTAL MONTE DOURADO POR SER PARTE ILEG1TI~!A NÕ 
PRESENTE FEITO FACE A INEXIST~NCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
ENTRE S! E O RECL~TE. AINDA SEM DIVERGI':NCIA, CONDENAR A 
RECL~!ADA MIGUEL S. GUTIERREZ RIBEIRO .- DESPLAN A PAGAR AO 
RECL~NTE ROLDÃO DA COSTA SANTOS A IMPORTÂNCIA DE Cr$ .... 
80 .000,00, A TITULO DE PRODUÇÃO DE 40 m' DE }\ADEIRA.A Cr$ .. 
200,00 O ~ffiTRO, NOS TERHOS DA FUND~IENTAÇÃO, ACRESCIDO DE 
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA NA LEI . Custas pela re
clamada HIGUEL S . GUTIERREZ RIBEIRO - DESPLAN SOBRE O VALOR 
DA CONDENAÇÃO NA QUANTIA DE Cr$ 3. 7 8 7, 9 3 ... " 

Hacapá, 08 de novembro de 1982 
EUTON ~!OS 

Diretor de Secretaria 

CARTÓRI O DE REGI STRO PÚBLI CO 

PRQCL~S DE CASAMENTO 

O Oficial de Registro Civil , da Comarca de }~capá, Ter
ritório Federal do Amapá, República Federativa do Brasi l ,faz 
saber que pretendem casar: EDIVALDO DA SILVA RODRIGUES com 
HARI A ARLETE OLIVEIRA DE AMORIM. 

El e é fi lho de Anezio de Sousa Rodrigues e Haria Edila 
da Silva Rodrigues. 

Ela é filha de Raimundo Candido Amorim e de Ana Alice 
01 iveira de Amo rim. 

Quem souber de qualquer impedimento legal que os iniba 
de casar, um com o outro, acuse- o na forma da Lei . 

Macapá , 10 de novembro de 1982. 

JOSÉ TAVARES DE AL~ffiiDA 
Escr evente em Exercício 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAl'!AS DE CAS~ffiNTO 

O Oficial de Registro Civil da Comarca de Macapá , Ter
ritôrio Federal do Amapá , República Federativa do Brasil , 
faz saber que pretendem casar: ALFREDO BEZERRA DA SlLVEIRA 
com ~!ARIA DE LOURDES RAIOL ALBUQUERQUE. 

Ele é filho de Pedro Martins da Silveira (falecido) e 
de Lais Bezerra da Silveira . 

Ela é filha de Rubens Neves Albuquerque e de }fur i a de 
Nazaré Raiol Albuquerque. 

Quem souber de qualquer impedimento l egal que os iniba 
de casar , um com o outro , acuese-o na forma da Lei. 

Macapá, 08 de novembro de 1982 

HELENISE R. UAC. TORRES 
Escrevente Autorizada 

/ 
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TERRITÓRIO FEDERAL DO A}~PÁ 
PREFEITURA HUNICIPAL DE ~CAPÁ 

ED ITAL N9 31/82 =DO= COM PRAZO DE TRI NTA DÜS 
REGULARIZAÇÃO DE UIÓVEIS 

Pág. a 

O Departamento de Obras da Prefeitura Hunic ipal de Hacapá , através do serviço de Fiscalização e licenciamento , 
de obras , torna público çue as pessoas abaixo relac i onadas estão so licitando ALVARÁ DE LICENÇA PARA REGULARIZAÇÃO dos 
segui ntes Imóvei$ . 

ORDEH I N TE R E S S·A DO ENDERE ç o QUADRA L O T E 

01 Francisco Vieira Pantoja Rua Hildemar Maia 10 28 13 
02 Antonio dos Santos Andrade Rua José Serafim 05 32 19 
03 R~imundâ de. Castro Hagave Rua Professor Tostes 04 35 19 
04 José Guedes Baia Pass. Sem Denominação 11 86 13 os José do Carmo Moura Av. Coaracy Nunes 02 22 08 
06 Sezarina Va l en t e Oliveira Av . Maria Col ares 13 14 13 
07 Leonor Rodrigues da Si l va Rua Paraná 03 34 30 
08 Domingas Per eira da silva Av. Dr. Sylla Salgado 04 65 09 
09 Lucila dos Santos Henezes Av. Gelleral Osório 04 14 28 
10 Benedito Moraes de Mira Av. Brasília 11 64 09 
11 Dilço Coutinho dos Santos 1 8~ Avenida 12 21 25 
12 Alyrio David da Costa Pal meira Rua Ubaldo Figuei ra 11 58 01 
13 Antonio Nat os Fernandes Rua Costa e Silva 11 01 14 

Convida as pessoas que se j ulgarem com direito sobr e os referidos imóveis , a apresentarem suas r eclamaçÕes por 
escrito, dentro do prazo de 30 dias , contados da data da publicação deste Edital. 

Macapá(AP), 05 de novembro de 1982 

Eng9 BENJA}!IN DA ROCHA SALUI 
Diretor do Departamento de Obras 

EDITAL N9 32/82 =DO= COM PRAZO DE TRINTA DIAS 
REGULARIZAÇÃO DE H!ÓVEIS 

O Departamento de Obras da Prefeitura Municipal de Macapá, através do Serviço de Fiscalização e licenciamento 
de Obras , Çorna pÚbl ico que as pessoas abai xo relacionadas estão solicitando ALVARÁ DE LICENÇA PARA REGULARIZAÇÃO dos 
seguintes Imóveis . 

ORDE~I I N T E R E S S A D O E N D E R E Ç O L O T E 

01 Antonio Natos Fernandes Rua Costa e Silva 11 01 15 
02 Ade l aide Pessoa Hedeiros Pass. Sem Denominação 11 63 20 
03 Elias Alves de Souza Av. Desidério Antonio Coelho 07 18 20 
04 Ozias Pant oja de Deus Av. Sergipe 08 42 21 
os Joana Hiranda dos Santos Av. Euclides da Cunha 04 42 07 
06 Maria Jandira Hartins Ferreira Av . Rio Grande do Norte 08 25 22 
07 Dulcino Alvino da Silva Av. Mendonça Junior 02 58 02 
08 José Faustino Gomes Rua Guanabara 08 23 07 
09 Maria de Nazaré ~lonteiro Av. Goitacazes 10 08 20 
10 Raimundo Dias dos Reis Av . Dos Gal ibis 10 18 24 
11 Louri~al Costa Quaresma Rua Goiás 08 16 25 
12 Sebastião Ferreira Lima Av. Feliciano Coelho 07 72 03 
13 Olaio de Almeida Pin to Rua Sem Denominação 13 14 01 

Convida as pessoas que-se j ulgar em com direi t o sob re os refer idos imóveis,a apresentarem s uas reclamaçÕes por 
escri to, dentro do prazo de 30 dias, contados da da t a da publicação deste Edital . 

Macapá(AP) , OS de novembro de 1982 

Eng9 BENJA}IIN DA ROCHA SALIM 
Di retor do Departamento de Obras 

EDITAL N9 33/82=D0= COM PRAZO DE TRINTA DIAS 
REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS 

O Departamento de Obras da Prefeitura Municipal de Macapã, através do Servi ço de Fisca lização e l icenciament o 
de Obras , torna pÚblico que as pessoas abaixo re l acionadas estão sol icitando ALVARÁ DE LICENÇA PARA REGULARIZAÇÃO dos 
seguintes Jmóveis . 

ORDEM I N T E R E s. S A D O E N D E R E Ç O QUADRA L o T E 

01 Maria Carmosina de Freitas Bri to Av. José de Anchiet a 11 23 33 
02 Daniel Americo Net o Av. Castro Alves 11 17 24 
03 Otáv i o Rodrigues de Araújo Rua Odilardo Silva 05 12 13 
04 Diogenes Farias de Oliveira Rua Jovino Dinoá 09 16 13 
os ~lanoe l José Pereira Av . Euclides da Cunha 04 43 16 
06 José Perei ra de Souza' Av . Maria Qui t ér ia 06 os 06 
07 José do Carmo Sampaio Av. Cl odovio Coelho 07 11 03 
08 Francisco Pinheiro de Moura Rua ~lato Grosso 08 27 2:i 
09 José Vieira dos Santos Av. Duque de Caxias 01 12 21 
10 Vicente Pont es Sobrinho Av. Almirante Barroso 04 16 22 
11 Edth Maria Neves Botel ho Av. Coaracy Nunes 02 48 os 
12 Carli to Batis t a da Assunção Av. Bras i lia 13 13 24 
13 E. N. dá Cunha Av. Pe. Julio W~ Loritbaerd 03 21 03 
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Convida as pessoas que se j ulgarem com direito sobre os re f eridos imóveis, a apresentarem suas reclamaçÕes por 
escrito , dentro do prazo de 30 dias, contados da data da publicação deste Edital. 

Macapá(AP) , OS de novem~ro de 1982 

Eng9 BENJMUN DA ROCHA SALUI 
Diretor do Departamento de·Obras 

TERRITÓRIO FEDERAL DO A}~PÁ 
PREFEITURA ~ruNICIPAL DE }~CAPÁ 

EDITAL NQ 34/82~DO~ COM PRAZO DE TRINTA DIAS 
REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS 

O Departamen"o de Obras da Prefeitura Munic i pal de Macapá, através do Serviço de Fiscal ização e licenciamento 
de Obras , torna público que as pessoas abaixo relacionadas es tão solicitando ALVARÁ DE LICENÇA "PARA REGULARI ZAÇÃO dos 
seguintes Imóve is. 

ORDEH I N T E R E S S A D O E N D E R E Ç O L O T E 

0 1 Levindo de ~!elo Souza Av . Santana 12 38 31 
02 Luciele Cardoso Leal Av . dos Galibis 10 06 15 
03 Eliene Solange Ferreira do Amaral Rua Candido Mendes os 37 05.1 
04 Alva ro Inácio de Souza Rua Hi l demar }laia 10 26 1S 
os Ana Torres Campos Rua Eliezer Levy os 21 11 
06 Raquel ·Pereira Cabral Av . Presidente Vargas 04 31 07 · 
07 José Mar ia Picanço de Souza Rua Jovino Dinoá o"8 os 26 
08 Alvina Coe lho Ne t o Av. Cora de Carvalho 03 48 02 
09 Raimundo Lima Damasceno Av. Amazonas 08 43 07 
10 Maria Darcy Barbosa de Souza Av. Diogenes Silva 06 08 05 
11 Raimundo Ca.l ixto de Souza Av . 7 de Setembro 11 05 15 
12 Manoel da Cruz Gonça l ves Av. Rui Barbosa 11 40 09 
1 J Eli _Campos Ca"rdoso Rua Le9poldo Machado 02 03 14 

Convida as pessoas que se julgarem com direito sobre os referidos imóveis , a apresentar em suas rec l amaçÕes por 
escrito, dentro do prazo de 30 dias , contados da data da publicação deste Edital. 

Macapá(AP), 05 de Novembro de 1982 

EngQ BENJAMIN DA ROCHA SALIH 
Diretor do Departamento de Obras 

CONSELHO TERRITORIAL DO M~PÁ 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O PRESIDENTE DO CONSELHO TERRITORIAL DO A}~PÁ, de acor 
do com o artigo 26 do Decreto-Lei n9 41 1/69 e artigo 15 do 
Reg imento Interno, convoca os Senhores Conselheiros para a 
Nonagés i ma Oitava (98~) Reunião Ordinária, a ser r ealizada 
na Secr e t a ria Administrativa do Colegiado, nos dias 18 e 19 
de novembro do corrente ano, com seu início previsto para 
i 09:00 horas, com a finalidade de : 

I- Abertura dos Trabal hos: 
a) Palavra do Presidente; 
b) Palavra Livre - InformaçÕes ; 
c) Reunião com a Secretaria de Agricultura-SEAG e de 

mais entidades a e la subordinada. 

li - Aval i ação da Reunião realizada com a SEAG; 
Estudo, aprec i ação e análise de Processos , Planos e 
Proj etos oriundos da área Governamental; 
Leitura dos expedientes recebi dos e expedidos ; 

III - Estudo, apreciação e aná lise da reformul ação do 
Regimento Interno do CTA. 

I V - Conclusão da Refo r mu l ação do Regimento Interno do 
CTA; 
Lei tura da Ata da Reunião anter ior ; 
Debates; 
O que mais houver . 

Nacapá, 08 de novembro de 1982 

SALOMÃD ALCOLUMBRE 
Presidente do CTA 

CONSELHO TERRITORIAL DO M~PÁ 

A G E N D A 
98~ REUNIÃO ORDINÁRIA 04 SESSÕES 
DIA 18 .1 1. 82- QUINTA- FEIRA LOCAL : SEC . CTA 
I SESSÃO 

09 : 00 h - LnÍcio da Sessão 
PAUTA: 

I-Aber t ura dos Trabalhos : 
a) Palavra do Pre sidente; 

b) Pa l avra Livre - Informações ; 
c) Reunião com a Secretaria de Agricul

tura - SEAG e demais entidades a ela subordinada. 

12 :00 h - Encerramento da Sessão 

li SESSÃO LOCAL : SEC. CTA 

SEAG; 

15 :00 h - Iníc i o da Sessão 
PAUTA: 

li-Abertura dos Trabalhos: 
a) Avaliação da Reunião realizada com a 

b) Es tudo, aprec i ação e análise de Pro
cessos , Planos e Proj etos oriundos da á rea Governamental ; 

c) Leitura dos expedient es recebidos e 
expedidos. 

18 : 00 h - Encerramento da Sessão . 

DIA 19 .11 . 82 - SEXTA- FEIRA 

Ill SESSÃO 
09:00 h - Início da Sessão 

PAUTA : 

LOCAL: SEC . CTA 

! ! I- Aber t ura dos Tr abalhos : 
a) Es t udo , apreciação e análise da r e

fo rmu lação do Regimento Interno do CTA. 
12 :00 h - Encerramento da Sessão . 

IV SESSÃO 
1S :OO h - Iníc i o da Sessão 

PAUTA: 

LOCAL: SEC . CTA 

I V-Aber tura êos Trabalhos : 

to I nterno do CTA. 
a) Conc lusão da reformulação do Regime~ 

b) Le itura da Ata da Reunião anterior; 
c) Debates ; 
d) O que mais houver . 

18:00 h - Encer ramento da Sessão . 

Macapá, 08 de novembro de 1982 

SALOHÃO ALCOLUMBRE 
Pr esidente do CTA 



Macapá, 16-11-82 DIÁRIO OFICIAL 

19 de novembro. Dia da Bandeira. 

A Bandeira é um dos nossos símbolos nacionais. 
Assim como o hino, o selo e as armas, ela também representa nossa pátria. 

O amor que temos pela nossa Bandeira é uma forma de demonstrar 
o grande amor que temos pelo Brasil. 

Hastear, respeitar e reverenciar a Bandeira não significa apenas cultuar 
o símbolo mas testemunhar a permanente exaltação da Pátria. 

A Bandeira pode ser hasteada e arriada a qualquer hora do dia ou da noite. 
Normalmente faz-se o hasteamento às 8 horas e o amamento às 18 horas. 

Durante a noite a Bandeira deve estar devidamente iluminada. 
Todos os brasileiros devem procurar informações sobre a Bandeira, sua 

criação, história e grandiosidade. 

Bandeira Nacional: 
a lembrança da Pátria nos traz. 
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