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HINISTÊRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1556 de 18 de novembro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que l he são conferidas pelo artigo 18, item II, 
do Decreto-Lei n9 4 11 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE : 

Art. 19- Designar MARIA DA GLÓRIA OLIVEIRA MIORIH, Se
cretária de Promoção Social do Governo deste Terri tório, pa
ra viajar de Nacapá, sede de suas ativ i dades, ati a cidade 
de Belém-Pa, a fim de tratar de assuntos relativos a pesqui
sa do PRONORAR, no período de 22 a 27 de novembro do corren
te ano . 

Art. 29 - Revogam-se a s disposiçÕes em contrário. 

Pal ácio do Setent,rião , em Hacapá, 18 de novembro de 
1982, 939 da RepÚblica e 409 da Criação do Território Fede 
ral do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERI OR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1557 de 18 de novembro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo · artigo 18, ítem II 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Secretário de Educação e Cultura 
Prof ª . ANNIE VIANNA DA COSTA 

Secretário de Agricultura 
Dr. GENÉSIO CARDOSO DO NASCHIENTO 

Secretário de Segurança P~bli ca 
Dr. J OSÉ DE ARI HATHÉA VERNET CAVALCANTI 

Secretári o de Sa~de 
Dr. J OSÉ CABRAL DE CASTRO 

cial, a ser rea lizado naquela Capital, no período de 22 a 30 
de novembro do corrente ano. 

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

Palácio do Setentrião, em Nacapá-, 18 de novembro de 
1982, 939 da República e 409 da Criação do Território Fede
ral do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1559 de 18 de novembro de l982 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atr i buiçÕes que l he são conferidas pe l o artigo 18, item II, 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar ~~IA INERI NE PI NTO PEREIRA, Direto~ 
ra do Departamento de Ensino áa SEEC, para responder acumula 
tivamente, em substituição pelo expediente da Secretaria d~ 
Educação e Cultura do Governo des te Território, durante o im 
pedimento da r epectiva t itular, no perí odo de 22 a 30 de no= 
vembro do corrente ano. 

Art. 29 - Revogam-se as disposições em cont rário. 

Palácio do Setentrião, em Nacapá ,1 8 de novembro de 1982, 
939 da RepÚblica e 409 da Criação ~o Território Federal do 

Art. 19 - Designar ANNIE VIANNA DA COSTA, Secretária de Amapá. 
Educação e Cultura do Governo deste Território, para v~aJar 
de. Macapá, sede de suas atividades, até a c idade do Rio de 
Janeiro-RJ, a fim de participar do Encontro de Ensino Espe -

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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PODER JUDICIÁRIO 

J USTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

Territõrio Federal do Amapá 

Juiz de Direi t o da Comarca de ~mcapá 

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

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~~!. Juiz de Direito da 1~ Cir 
cunscrição Judiciária de Macapá , TFA , na forma 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 
Ju ízo corre seus trãnsmites um processo em que é acusado :JO 
SÉ BEZERRA_NUNES, vulgo "JACARÉ", brasi leiro , solteiro , ope 
radar de maquinas pesadas, filho de José Januário Nunes e 
Zulmir a Bezerra Nunes, como incurso no art'9 129, do CPB. 

E, como t enha o Oficial de Justiça deste JuÍzo certif i 
cada não o haver encontrado nes t a Comarca, não sendo possí= 
vel citá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a compare -
cer neste Ju izo, no edifício do forum desta Comarca, sito à 
Avenida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel . Coriolano 
Jucá, n~sta cidade, no dia 10- 12-82, às 8:00 horas, a fim 
de ser 1nterrogado, promover sua defesa e ser notificado dos 
ulter i ores_termos do processo , a que deverá comparecer, sob 
pena de revelia . Pa r a co.nhecimento de todos é passado o pr~ 
sente Edital, cuja 2a. via ficará afixada no lugar de costu 
me . Dado e passado nesta cidade , aos doze dias do mês de nÕ 
vembro do ano de hum mi l novecentos e oitenta e dois. Eu MA 
NOEL JANUÁRIO DA SILVA, Di retor de Secretaria da Vara Cr imi 
nal, subscrevi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

JUIZ DE DIREITO DA CO~IARCA DE ~IACAPÁ 

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

FO~IA 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, HM. Juiz de Direito da 1~ Ci r 
cunscr ição Judiciária de Maca pá, 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: MILTON 
VILHENA FERREIRA, brasileiro, amapaense , pescador, como in
curso no art9 121, do CPB. 

-----------DIARIO 

E, como tenha o Oficial de Justiça des te Juizo certifi
cado não o ' haver encontrado nesta Comarca, não sendo possí
vel citá-l o pessoalmente, cita-o pel o ·presente a comparecer, 
neste Juízo, no edifício do forum desta Comarca, s i to à Ave
nida Amazonas , n9 26, esquina com a Rua Cel . Coriolano J ucá , 
nesta cidade, no dia 10-12-82, às 8 :00 horas, a fim de ser 
interrogado, promover sua defesa ~ ser notificado dos ul te
riores ter mos do processo, a que deverá comparecer , sob pena 
de revelia . Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital, cuj a 2a. via ficará afixada no lugar de costume. Da
do e passado nesta cidade , aos doze dias do mês de novembro 
do ano de hum mil novecentos e oitenta e dois. Eu, Manoel Ja 
nuário da Silva , Diretor de Secretaria da Vara Criminal , su= 
bscreví. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRIÚRIO FEDERAL DO ~IAPÁ 

JUIZ DE DIREITO DA CmiARCA DE ~IACAFÁ 

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

FO~IA 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, ~~!. Juiz de Direito da 1~ Cir 
cunscrição 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 de l e tiverem conhecimento , que· nes te Juizo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado: ~IARIO 
PANTOJA ALVES, vulgo "CARRINHO", bras ileiro , so l teiro , opera 
dor de jato, f ilho de Carlos Alberto dos Santos Alves e Na= 
dir Pantoja , como incurso no art9 330 e 331 do CPB. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca , nâo sendo' possí
ve l citá-lo pessoalmente , cita-o pelo present e a comparecer, 
neste Juizo, no edifício do forum desta Comarca , s ito à Ave
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel . Coriolano Jucá , 
nesta cidade, no dia 10-12- 82 , às 8 :00 horas, a fim de se r 
interrogado , promover sua defesa e ser notificado dos ulte
riores termos do processo, a que deverá comparecer , sob pena 
de revel ia. Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edita l , cuja 2a. via f i cará afixada no lugar de costume. Da
do e passado ne sta cidade, aos doze dias do Mês de novembro 
do ano de hum mi l novecentos e oitenta e dois . Eu, Manoel Ja 
nuário da Silva , Dire t or de Secretaria da Vara Criminal, su= 
bscreví. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 
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EDITAL DE CITAÇÃO,COH O PRAZO DE 15 DIAS,NA FORI-!A ABAI-
XO: 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, HH . Juíz de Direito da 1<;1 Cir 
conscrição Judiciária de Hacapá, TFA, na forma da Lei, e tc.-:-

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 : VITOR DO 
CARI-10 IDALINO, brasileiro , amapaense, casado, pescador, como 
incurso no art9 121, do CPB. 

E, como tenha o Oficial de Justiça des te Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possí -
vel ci tá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a comparecer 
neste Juízo, no edifício do forum desta Comarca, s ito à Ave
nida Amazonas,n9 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá 
nesta cidade, no dia 10 . 12.82, às 08:00 horas, a fim de se; 
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 Edi 
tal, cuja 2? via ficará afixada no lugar de costume . Dado e 
passado nesta cidade, aos doze dias do mês de novembro do ano 
de hum mil novecentos e oitenta e dois, Eu, Nanoel Januário 
ela Silva , Diretor ele Secretaria da Vara Criminal, subscreví. 

DORIVAL BARBOZA 
Juíz de Direito 

PROCURADORIA GERAL 

TERNO ADITIVO 

Oitavo TERI-10 ADITIVO AO CONVÊNIO NÚMERO 003/78-CJ, cele 
brado em 31 ele j aneiro ele 1978, entre o Governo elo Terri-: 
tório Federal do Amapá e a Associação de Assistência Técnica 
e Extensão Rural elo Território Federal do Amapá, obj et ivando 
continuidade dos servi ços de Assistência Técnica ao Homem do 
Campo e desenvol vimento do setor Agropecuário . 

Aos dezessete (17) dias do mês ele novembro de hum mil 
novecentos e oitenta e dois (1982), nesta cidade de Nacapá,o 
Goveruu uu Território Federal do Amapá, representado por seu 
Governador , Comandante A.t'lNIBAL BARCELLOS, ora denominado sim 
plesmente GOVERNO e de outro lado a Associação de Assistên = 
ci a Técnica e Extensão Rural do Território Federal do Amapá, 
doravante denominada simplesmente ASTER-AHAPÁ, neste ato re
presentado pelo Presidente da Junta Administrativa Engenhei
ro AgrÔnomo GENÉSIO CARDOSO DO NASCINENTO, reso lvem de comum 
acordo aditar o Convênio acima mencionado, mediante as Cl áu
sul as e condiçÕes seguintes : 

CLÁUSULA PRH1EIRA : O valor da contribuição a ser repas
sada pelo GOVERNO, para o exercício de 1982·, conforme Cláusu 
la Quinta do Convênio 003/78- CJ, se r á acrescida, a partir de 
assinatura deste instrumento, da importânc i a de CrS-
20 . 000 . 000,00 (vinte mi lhÕes ue cruzeiros) à conta do Elem~n 
to de Despesa 3. 1. 3 . 2 . 00, Outros Serviços e Encargos, ativi= 
dade 04181114.785, Assistência ao Produtor Rural- Fundo de 
Participação dos Es tados, Distrito Federal e Territórios,con 
forme Nota de Empenho n9 7.099, emitida em 17 de novembro de 
1982, recurso que será repassado em uma única parcela, ime -
diatamente após a publicação deste Ad i tivo no Diário Oficial 
loca 1. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O presen t e Aditivo entrará em 
na data de sua assinatura . 

vigo·r 

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais Cláusulas do Convênio adi
tado não atingidas por es t e Adi tivo, permanecerão inaltera -
das. 

E, para f i r meza e validade do que pe las partes ficou es 
tipulado, lavrou-se o presente Termo em cinco (05) vi as de 
igua~ teor e forma, na presença de duas (02) t estemunhas que 
tambem o s ubscrevem. 

Macapá(Ap), 17 de novembro de 1982. 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

GENÉSIO CARDOSO DO NASCI~ffiNTO 
Presidente da Junta Adm.da ASTER- AP 

TESTEHUNHAS: 

Naria de Nazaré Rodrigues Botelho 
Heire Jane ~1onteiro 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8<;1 REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGA}lENTO DE ~~CAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
(PRAZO DE CI NCO DIAS) 

Pelo presente Edital fica Not ificado PRAXEDES CONRADO ~ 
LlVEIRA, atualmente em l ugar i ncertc e não sabido, que tem o 
prazo ele 05 (cinco) dias, para indicar na Secretar ia da Jun
ta de Conciliação e Julgamento de ~illcapá, bens per t encentes 
ao executado FRANCISCO"JWFINO SOBRINHO, referente ao proces
so n9 1039/82-JCJ -NCP, sobre os quai s possa recair penhora . 

Secretaria da Junta de Concilü.ção e Julgamento de Haca 
pa, 17 de novembro de 1982 . 

EUTON RANOS 
Diretor de Secretaria 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8? REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAHENTO DE ~!ACAPÁ 

EDITAL DE NOTIEICAÇÃO 
PRAZO DE 05 DIAS 

Pelo pres ente Edital fica Notificado ZAQUEU COSTA DE 
SOUZA, atualmente em l ugar i ncerto e não sabido, que tem o 
prazo de 05 (cinco) dias , para receher na Secretaria da Jun 
ta de Conciliação e Ju lgamento de Nacapá, importância que 
lhe é devida nos autos do processo n9 482/82 , em que CAULIH 
DA A}!AZÕNIA LTDA, é rec l amada . 

Secretaria da Junt a de Conciliação e Julgamento de ~a
capá, 17 de novembro de 1982 . 

EUTON RAHOS 
Diretor de Secretar ia 

CARTÚRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLA}!AS DE CASA.t~NTO 

_ . O Oficial de Reg~stro ~ivil da Comarca de Hacapá, Terri 
tono Federal do Amapa, Republica Federativa do Brasil faz 
saber que pretendem casar : ARISTIDES GÚES HICCIONE cor>J , ~!AR IA 
DO SOCORRO PEREIRA GÚES. 

Ele é filho de Francisco Hiccione e ele Odete G6es Mic
c i one . 

Ela e filha de José da Costa Góes e de Haria Docéu Pe
reira Góes . 

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

Na capá , 18 de novembro de 1982. 

JOSÉ TAVARES DE AL~ffiiDA 
Escrevente em exercício 

PROCLA}!AS DE CASAHEKTO 

O Oficial de Registro Civ il da Comarca de Macapá Terri 
tório Feder a l do Amapá , RepÚblica Federativa da Brasii faz 
saber que pretendem casar: JOÃO EVAliGELI STA CA}!POS SALVIANO 
com OLGA CRISTINA CAVALCANTE LUlA . 

Ele é filho de Pedro Salviano Filho (f alecido) e de ~la
ria de Nazaré Campos Salviano . 

El a é filha de Benony Fe r reira Lima e de Hildete Caval
cante Lima. 

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

Hacapá , 19 de novembro de 1982 . 

ZUÍLA JUCÁ DE J UCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autorizada 
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19 de no embro. Dia da Bandeira. 

~ 
<>. 

~----------------~--~._------~----~----------------------------------------~ ~ 

A Bandeira é um dos nossos símbolos nacionais. 
Assim como o hino, o selq 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 ho"ra 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. 

Pãg.4 


	

