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MINISTfRIO DO INTERLOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1563 de 18 de novembro de 1982 

O Gove rnador do Território Federal do Amapá, usando das 
a t ribu i çÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18 , item II , 
do Dec reto- l ei n9 411, de 08 de j aneiro de 1969, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Designar l!f:LIO GUARANY DE SOUZA PENNAFORT,Che 
fe de Gabinete do Governador , para vi ajar de Macapá, sede de 
suas ativ i dades , até as cidades do Rio de Jane i ro-RJ e Brasí -
lia- DF, a fim de tratar de assuntos de interesse da Adminis
tração Amapaense , no período de 22 à 30 de novembro do cor -
r ente ano . 

Ar t . 29- Revogam- se as di spos ições em contrário . 

Paláci o do Setentrião , em ~1acapá, 18 de novembro de 1982, 
939 da RepÚblica c 409 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO I NTERIOR 

Terr itório Fede ral do Amapá 

DECRETO (P) N9 1564 de 19 de novembro de 1982 

O Governador do Terr i tór i o Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são confer idas pe l o ar tigo 18, item II, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e t endo em 
vista o que consta do Processo n9 2/ 12 . 39 1/82-SEEC , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Conceder a ~~CELINO PORTAL DE SOUZA, ocupan
te do cargo de Artíf i ce de Eletricidade, Código Art .-1003.8, 
Cl asse "B", Referência 14, (Cadastro n9 ·o 1456) , do Quadro 

Secretári o de Educação e Cultura 
Prof ª . ANNIE VIANNA DA COSTA 

Secretário de Agricultura 
Dr . GENÉSIO CARDOSO DO NA.SCIMENTO 

Secretário de Segurança PÚbl i ca 
Dr . J OSÉ DE ARIMATHÉA VERNET CAVALCANTI 

Secretário de SaÚde 
Dr . JOSÉ CABRAL DE CASTRO 

Permanente do Gove rno deste Território , lotado na Secretari a 
de Educação- SEEC, se i s (06) mes es de Licença Especial , conta 
dos no per íodo de 19 de dezembro de 1982 à 29 de maio de 
1983, nos termos do artigo 11 6, da Le i n9 171 1, de 28 de ou
tubro de 1952 , regu l amentado pelo Decreto n9 38 . 204 , de 03 
de novembr o de 1955, em virtude do refer i do servidor haver 
completado um (0 1) decênio de efetivo exercício , compreendi
do no per í odo de 01 de j aneir o de 1967 à 25 de fevereiro de 
1977. 

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

Palác io do Setentrião , em Nacapá, 19 de novembro de 1982 
939 da República e 409 da Cr i ação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTAHENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA N9 027/82-DETRAN- AP 

E~ffiNTA : Suspender direitos de dirigir veículos automores 
do mo toris t a JOSÉ AIRTON GALENO CARDOSO . 

O DIRETOR DO DEPARTMffiNTO DE TRÂNSITO do Terr itóri o Fede 
ral do Amapá usando de suas atribuições que l he são conferi -
das pelo artigo 11 da Lei n9 5 . 108 de 21/09/ 1966, combinado 
com o artigo 30 item I do Regulamento do Códi go Nacional de 
Trâns i to , aprovado pelo Decreto n9 62 . 127 de 16/01 / 1968 e , 

CONSIDERru~DO que no dia 28 de j ulho de 1982 , o motor is
t a JOSf: AIRTON GALENO CARDOSO , por tador da Car t eira Nacional 
de Hab ili tação n9 003503449 , categoria *A2B* exped i da pores~ 
te Departamento de Trânsi to , t r afegava em uma PICK- UP D- 10 , 
marca Chevrol et, espécie carga placa BA- 1919 pela Rodovia 
EAP- 010 com destino à ~wcapá com velocidade excessiva para o 
l ocal e vár i as pessoas na carroceria , quand.o ao ·aproximar - se 
da Bif ur ação · e m (Y) for mada pe la c i ta da Rodo v ia 
e a Rodovia EAP- 010 desviou para a cont ramão indo colidir o 
co l etivo que trafegava em sentido contrário , resultando em 
várias NORTES VIOLENTAS , assim como também várias vitimas l e-



Macapá, 25-11-82 DIÁRIO OFICIAL Pá . 2 

sionadas. 

CONSIDERANDO ~ue o motorista em Tel a infrigiu os artigos 
175, itens I, II artigo 181, itens XVI, XXX letra F, combina
do com os artigos 199 iten VI do RCNT. 

CONSIDERANDO AINDA O QUE consta do Laudo de Exame Pericial 
B n<? 11l /82. expedido pelo Departamento de Policia Técnica. 

RESOLVE : 

I - ·suspender os direitos de dirigir veículos automoto 
res, pelo pr azo d~ 12 meses, contados no período de 28/07/82 

·a 28/07/83 de acordo como; artigos 175, I , II , e a:t:tigo 181, XVI , 
·xxxLetraF combinadoaom oart igo 199,VI e §19 e artigo XIV t~ 
dos d•• RCNT do motorista JOS~ AIRTON GALENO CARDOSO , portador 
da c:.H n9 003503449, categoria *A2B* expedia por este Depare~ 
mento de Trânsito é válida até 31/07 /2 0QO·• (a qual foi extravia 
da por ocasião do acidente) com a advertência de que se trans 
gredir a presente determi nação , terá cassada a sua CNH, nos 
t ern~s do ar tigo 200, item I do a RCNT. 

II - Determinar a Divisão de Registro e Hab ilitação que 
faça a necessár ia anotação no prontuário do referido condutor 
como estabe lece o artigo 169 do RCNT, assim como também o pa
gamento das multas correspondente às infrações. 

III - Comunicar ao DENATRAN, CONTRAN,E DETRANS dos Esta
dos e Territórios, em cumprimento ao que dispõe o inc i so II 
artigo 30 do RCNT. 

Dlõ- SE CI!õNCIA E ClJHPRi\-SE 

GABINETE DO DIRETOR DO DEPARTANENTO DE TRÂNSITO , em Maca 
pa 21 de setembro de 1982. 

Bel. AIRTON JOS~ DE ARAÚJO AGUIAR 
Diretor da DETRAN-AP 

CI C - 0150 17 552 - 34 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLI CA 

DEPARTAHENTO· DE TRÂNSITO 

GABINETE DO DIRETOR 

PORTARIA N9 033/82-DETRAN-AP 

EHENTA: Suspender os di reitos de dirigir veículos automo 
tores do motorista ELOI Rl~GEL PONTES . 

O DIRETOR DO DEPART~ffiNTO DE TRÂNSITO, do Território Fe
dera l ~' Amapá , usando de suas at ribuições que lhe são confe
ridas pelo artigo 11, da Lei n9 5. 108 de 21/09/1966, combina
do com o artigo 30, item I do Regulamento do Código Nacional 
de Trânsito, aprovado pe l o Decreto n9 62 . 127 de 16/01/1968 e, 

CONSIDERANDO que no dia 26 de setembro de 1982, o moto -
rista ELO! Rfu~GEL PONTES portador da CNH n9 0012231-AP, cate
goria PF/C expedia por es te Departamento de Trânsito, trafega 
va pela Rua Hildemar Maia, sent i do Norte/Sul desenvolvendo ve 
locidade incompatível com a segurança de Trânsito, em um vei~ 
cu lo de Aluguel de Marca Volkswagen placa KA-1 033, r eferido veícu 

,--------.----DIA RIO 

lo ao ter adentrado no cruzamento formado pela citada rua e av . 
Antonio Coêlho pe Carvalho, atropelou por trás os .pedestres 
FRANCISCO HOLANDA CORR~A, ~~RIA RAIMUNDA FERREIRA CORRÊA, DA
NIELA FERREIRA CORR~A E FRANCIANE FERREIRA CORR~A , os quais 
caminhavam fora do leito da pi sta e mesmo sentido direcional 
do veiculo, em decorrência das lesões sofridas, as duas ulti
n~s vitimas faleceram ao dar ent rada no Hosp~tal do Pronto So 
corro Osval do Cruz. 

CONSIDERANDO que o motorista em Tela infrigiu os artigos 
175 itens I, XVI, 181 item XVI todos do RCNT. 

CONSIDERNADO ainda o que co~sta do Laudo Pericial B n9 
152/82, fornecido pelo Departame~to de Pol i cia. 

RESOLVE : 

I - Suspender os direitos de dirigir veículos automoto -
res pelo prazo de oito '(8) meses, contados no período de 26/ 
09/82 a 26/05/83 , de acordo com que preceitua o artigo 199 
item XIV e § 19 do mesmo artigo, combinado com os artigos 
175 itens I e XVI 181 item XVI t cdos do Regulamento do Código 
Nacional de Trânsito do motorista ELOI RANGEL PONTES , porta -
dor da CNH n9 001223 1, expedido FO r este Departamento de Trân 
sito com a advertência de que se t r ansgredir a presente deter 
minação, terá cassada a sua Carteira Nacional de HabilitaçãÕ 
nos termos do a r tigo 200, item I do RCNT. 

II - Determinar que após o cumprimento da pena, discipli 
nar, além das multas , correspondentes, seja submetido a exame 
médico e psicotécnico, conforme prescreve a Resolução 584/81-
CONTRAN. 

III - Determinar a Divisão de Registro e Habilitação , que 
faça a necessária anotação desta penalidade no prontuário do 
referido conduto r , como manda~ artigo 169 do RCNT . 

IV - Comunrtar ao DENATRAN, CONTRAN, E DETRANS dos Esta
dos Territórios, em cumprimento ao que dispõe inciso li do ar 
tigo 30 do RCNT. 

0~-SE CI~NCIA E CU~WRA-SE 

GABINETE DO DIRETOR DO DEPART~!ENTO DE TRÂNSITO, em ~laca 
pa , 08 de outubro de 1982. 

Bel. AIRTON JOSÉ DE ARAÚJO AGUIAR 
Diretor da DETRAN- AP 

CIC - 0 15 0 17 552 - 34 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPART~NTO DE TRÂNSITO 

GABINETE DO DIRETOR 

PORTARIA N<? 038/82-DETRAN-AP 

E~!ENTA : Suspender os direitos de dirigir veículos auto
motores ao motorista FRANCISCO ~~VIER ~~TINS. 

O DIRETOR DO DEPART~IENTO DE TRÂNSITO, do Territór i o Fe 
dcral do Amapá , usando de suas atribuiçÕes que lhe são confe 
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ridas pelo artigo I I da Lei n9 5 .1 08 de 21/06/1966, combina
do com o artigo 30, icem I do Regulamento do Código Nacional 
de Trânsito , aprovado pelo Decreto n9 62 . 127 de 16/01/ 19 e, 

CONSIDERANDO que no di a 19 de novembro de 1982, o moto
rista FRANCISCO XAVIER ~~TINS, portador da CNH n9 003503224 
categoria f<Di• expedida por este Departamento de Trânsito , tra 
fegava em um coletivo marca Hercedes Benz, placa OA- 0025 pe
la Av . 19 de maio no sentido Leste/Oeste, referido veículo 
ao ter adent r ado no trecho compreendido entre as ruas Hontei
ro Lobaco e Prof . Tostes, col i di u com a ciclista ELENICE DAS 
CHAGAS NUNES, que trafegava no mesmo sentido do col etivo a 
qual teve morte instantânea . 

CONSIDERANDO que o motorista em Tela infrigiu o art. 199 
item XIV do RCNT . 

CONSIDERANDO ainda o que consta do Laudo Pericial B n9 
173/82, fornec ido pelo Departamento de Policia Técnica . 

RESOLVE : 

I - Suspender os direitos de diri gir veículos automoto
res pelo prazo de 45 dias, contados no período de 01/11 a 
15 / 12/82, de acordo com o que preceitua o artigo 199 i tem 
XIV do Regulamento do Código Nacional de Trânsito do motoris 
ta FRANCISCO XAVIER ~~TINS , portador da CNH n9 003503224 , cã 
tegoria *D* expedida por este Departamento de Trânsito, e vá 
lida até 03/ 12 /82, com a advertência de que se transgredir ã 
presente determinação terá cassada a sua Carteira Nacional 
de Habilitação nos termos do artigo 200, item I do RCNT. 

II - Determinar a Divisão de Regist ro e Habilitação que 
faça a necessária deEta penal idade no prontuário do r~ferido 
condutor como manda o art . 169 do llr.NT. 

lii - Comunicar ao DENATRAN , CONTRAN , e DETRANS dos Es
tados e Territórios em cumprimento ao que dispõe o inciso 
II do artigo 30 do RCNT . 

DÊ-SE CIÊNCIA E CUHPRA-SE 

GABINETE DO DIRETOR DO DEPARTAHENTO DE TRÂNSITO , em Ha
capá, 10 de novembro de 1982 . 

Be l. AIRTON JOSÉ DE ARAÚJO AGUIAR 
Dire t or do DETRAN- AP 

CIC - 015 0 17 552 - 34 

ORDEH DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECÇÃO DO Al'!APÁ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

DE 

ASSEHBLÉIA GERAL 

O Sr. Presidente ~a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção 
do Amapá, convoca a todos os advogados inscri tos nos seus qu~ 
dros e em dias com suas obrigaçÕes estatutárias, nos termos 
dos arts . 39 inciso II 40 , caput inc . I, 42 e 43 do Estatuto 
da Ordem dos Advogados do Brasil , para a reunião de Assem 
bléia Geral destinada a eleição do Conselho para o biênio 83/ 
84 , mediante comparecimento simultâneo, na sede da entidade 
local sita à Av. Procópio Rola, 1391, no próximo dia 30(tr in 
ta) de novembro de 1982, com inicio às 9: hs em primeira chama 
da e 9 :30 hs em segunda chamada . 

~laca pá, 08 de novembro de 1982 . 

1-/ALDEI".AR DE ABREU FRAZÃO FILHO 
= Presidente = 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8 ? REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAHENTO DE ~IACAPÁ 

EDITAL DE :-lOTIFICAÇÃO 

PRAZO DE (OS) CINCO DIAS 

Pelo presente Edital fica Notificado mGUEL RIBEIRO PI
NHEIRO , atualmente em luga r incerto e não sabido , reclamante 
nos autos do processo n9 1128/82, em que ANTONIO VIANA é re
clamado , de que Lem o prazo de OS dias para pagar na Secr e
taria da Junta de Conciliação e Ju lgamento de Hacapá, a quan 
tia de Cr$ 11. 557,93 (onze mil , quinhentos e cinquenta e se': 

te ~ruzei ros e noventa e três centavos), correspondent e a 
cus tas a que foi condenado nos autos do supracitado processo. 

Hacapá, 17 de novembro de 1982 . 

EUTON W!OS 
Diretor de Secretaria 

J USTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO ~IAPÁ 

1? CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - ~IACAPÁ 

JUiZO DE DI REITO DA VARA CRIHINAL DA CO~~CA DE ~IACAPÁ 

EDITAL DE INTUIAçÂO DE SENTENÇA COH O PRAZO DE 90 DIAS 
NA FOR!'IA ABAIXO : 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, HH. Juiz de Direito da Vara 
Crimina l da 1? Circunscrição Judiciária - Nacapá , Capital 
do T.F .A. na forma da lei, etc . .. 

FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele not í 
cia tiverem, aue por este Juízo e Cartório do Escr ivão que 
este subscreve, que tem andamento o Processo n9 4.332 , movi 
do pela JUSTIÇA PÚBLI CA , contra PEDRO CORTES SANCHES , brasi 
l eiro, solteiro, pedreiro, filho de Manuel Sabino Sanches ; 
de Haria da Concei ção Cortes, residente em lugar i ncer to e 
não sabido , em vir t ude de fato ocorrido em 14 .06.74 , tendo 
sido o réu CONDENADO à pena de dois anos de reclusão , e ain 
da ao pagamento das custas processuais, como icurso nas 
sanções do ar t . 217 do Código Pena l Brasilei ro , confor me 
sentença pro l atada em 17 de agosto de 1982 , que não t endo 
poss í vel a i nt imação pessoal, pelo presente I NTI}IA di to r éu 
da mencionada sentença, cujo prazo de apelação é de cinco 
(OS) dias e ser á contado a par tir de noventa di a s da publi
cação deste , findo o qual a decisão passará em jultado. E p~ 
r a que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o pre 
sente Edital, que será afixado no lugar de costume e publi:
cado no "Diário Oficial". Outrossim, faz saber que este Juí 
zo e Car tório f uncionam na Avenida Amazonas, n9 26, esqui na 
com Av. Coriolano Jucá. Dado e passado nesta ci dade de Maca 
pá, Território Federal do Amapá, aos dezessete dias do mes 
!e novembro do ano de 1 . 982 . Eu , ~~OEL JANUÁRIO DA SILVA 
Diretor de Secretaria, Escrivão o subscrevo. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

Terri t ório Federal do Amapá 

1? CI RCUNSC ' IÇÃO JUDICIÁRIA - NACAPÁ 

EDITAL DE INTUIAÇÃO DE SENTENÇA, COH O PRAZO DE 90 DIAS, 
NA FORMA ABAIXO : 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, NH . Ju Íz de Direito da 1? Ci r 
cunscrição Judiciária de Macapá, TFA , na forma da lei, e t c .-:-

Faz saber, a todos que o presente edital virem, ou de l e 
notíc i a tiverem, que por este Juízo e Cartório do Escrivão 
que este subscreve , tem andamento o Processo-Crime n9 4. 927 , 
movido pela Justiça PÚblica contra PAULO EMÍLIO GO~!ES DI AS 
brasileiro, amapaense, solteiro , f ilho de JOS~ CECÍLIO DIAS 
c HARIA LUIZA GO~!ES DIAS, residente na Av. Feliciano Coelho , 
n9 143 , em virtude de fato ocorrido em 10 de novembro do ano 
de 1978, tendo sido o r~u condenado à pena de um ano de r e - . 
clusão e multa de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), como i n 
curso nas sançÕes do artigo 155, § 19, do Código Penal Brasi 
leiro , conforme sentença prola t ada em 12 de abril de 1982 -
que não tendo sido possíve l a iotimação·pessoal, pelo prese~ 
te INTH!A dito réu da mencionada sentença , cujo prazo de Ap; 
l ação ~ de cinco dias e será contado a partir de 90 dias da 
publ i cação deste, findo o qua l a decisão passará em jul gado . 
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o 
presente edital, que será afixado no lugar de costume e pu ~ 
blicado no "Diário Oficial" deste Território . Outross im, faz 
sabe r que este Juízo e Cartório funcionam na Av . Amazonas , 26 
Dado e passado nesta cidade de Macapá, aos dezessete dia s do 
mês de novembro de 1982 . Eu, ~IANOEL JANUÁRIO DA SILVA , Escri 
vão, o subscrevo . 

DORIVAL BARBOZA 
Ju i z de Direito 
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JUSTIÇA DOS TERRITÓRI~ 
TERRITÓRIO FEDERAL DO AHAPÁ 

1~ - r . nvu~<3CRIÇÃO JUDICIÁRIA - MACAPÁ 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COH O PRAZO DE 60 DIAS, 
NA FORHA ABAIXO : 

O DR. DORIVAL BARBOZA, HH. Juiz de Direito da Vara Cri
minal de Hacapá, TFA, na forma da Lei, etc . .. 

Faz saber, . a todos que o pr 2sente edi t al virem, ou de le 
notícia tiverem, que por este Juízo e Gartório do Esc r ivão 
que este subscreve , " t em andamento o Inquérito Policial n9 
001/DA movido pela JUSTI ÇA PÚBLICA contra RAI~ru~~O ALDO SI~ 
QUEIRA, bras ileiro, arnapaense, casado, professor de educação 
física , func ionário do Governo deste Território, filho de H~ 
ria Lucila Siqueira, residente na,Av . Harcíl io Dias, n9 
1. 223 , em virtude de fato ocorrido enl 16 de novembro do ano 
de 1.979, tendo dito réu sido CONDENADO à pena ele dois meses 
de detenção e pagamento das custas judiciais corno incursonas 
sanções do artigo 129, § 69, do Código Penal, conforme sen
tença prolatada em 29 de abr~l de 1. 982, que não t endo sido 
possível a intimação pessoal,pelo presente INTIHA dito reu 
da mencionada sentença,cujo prazo de ape lação é de cinco 
dias e será contado a partir de 90 dias da pub licaçãodeste, 
findo o qual a decisão será passada em julgado . E para que 
chegue ao conhecimento de todos,rnandou passar o presente edi 
tal ,que será afixado no lugar de costume e publi cado no "Dii 
rio Oficia l" ,deste Terri-tório. Out rossim,faz saber que es t e 
Juízo e Cartório f uncionam na Av. Amazonas, 26 . Dado e passa 
do nesta cidade de Hacapà, aos dezes sete dias do mês de no:
vembro de 1982.Eu ,HANOEL JANUÁRIO DA SILVA,Diretor de Secre
taria,Escrivão o subscrevo . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

1~ CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA 

VARA CRIHINAL 

!-!A CAPÁ 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COH O PRAZO DE 60 DIAS, 
NA FORI·1A ABAIXO : 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, HH . Juiz de Direito da Vara 
Criminal da I'? Circunscrição Judiciária - Nacapá , na forma 
da lei, etc . .. 
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem,ou dele notí -
cia tiverern,que por este Juízo e Cartório do Escrivão aue e~ 
te subscreve, tem andamento o Processo Crime n95.466movido pe l a 
JUSOZICA PÚBLICA contra LUIZ CARLOS DA COSTA, brasile iro, sol t ei 

EDITAL DE LOTEAHENTO 

Faço saber que usando do direito que me é facultado pe 
1? Artigo 19 da Lei 6.766 de 19 de dezembro de 1982 ,que di~ 
poe sobre o parce l amento do lote urbano, fo i apresentado por 
s eu proprie tário Jose TRAJANO NETO, bras i leiro, casado, pro 
t é t i co , residente e domiciliado nes'ta c idade, portador do 
CIC (~ff) n9 003.861.892- 34, para efe i to de registro de arqui 
vamep.to do pr ojeto de loteamento, do lote ur bano, s ituado 
nes te Municíp i o de Hacapá T. F. do Amapá, assim limitado : Ao 
Nor te: com área de proteção do aeropor to por onde iá existe 
uma cerca de arame; ao Sul: em dois seguiment os de reta pe
la Av. Procópio RÕla e prosseguimento da Av. Raimundo Álva-

Av. Proc ópio Rola 

ro, paraense, f i lho de .Eloi de Souza e de Haria Jul ieta da 
Costa Souza, residente a t ua. ~nte em lugar i ncertQ e nao sa
bido, em vir tude de fato ocorrido em 01 de fevereiro de 198~ 
tendo sido o réu CONDENADO à pena de dois (02) meses de de
t enção , como incur so nas sanções do § 19 do art . 180 do Códi 
go Penal Brasileiro, conforme sentença nrola t ada em 12 de j a 
neiro de 1982, que não tendo s ido possív2l a i ntimação pes = 
soal, pelo presente INTH!A dito réu da mencionada sentença , 
cujo prazo de apelação é de c inco dias e se rá contado a par
tir de sessenta dias da publicação deste , findo o qual a de 
cisão passará em j ulgado . E para que chegue ao conhecimento 
de t odo s, mandou passar o presente Edital, que será afixado 
no lugar de costume e pub l icado no "Diát·io Oficial: Outros -
sim, faz saber que es t e Juízo e Car tório funcionam à Av . Ama 
zonas, n9 26 , esqu ina com Av . Corio l ano Jucá. Dado e passado 
nesta cidade de Hacapá , aos dezoito dias do mês de novembro 
do ano de 1982 . Eu , HANOEL JANUÁRIO DA SILVA, Diretor de Se
cr etaria, Escrivão o subsvreco . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

ESPORTE CLUBE MACAPÁ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

N9001/82 - ECM . 

O Presidente do Esporte Clube Hacapá, no uso de suas 
atribu i çÕes l egais , convoca os Presidentes das Associ ações 
Filiadas , ou r epresentant es devidamente credenciados , para a 
reun i ão de Assembléia Geral Ordinária a realizar- se no dia 
01 de dezembro de 1982 às 20 :00 horas em primeira convocação 
e às 20 :30 horas em segunda convocação, na Sede da Federação 
Amapaense de Desportos , sita à Av . Feliciano Coelho , 97 , Bair 
ro do Trem, nesta cidade 'de Macapá , para tratar da seguinte-

ORDEM DO DIA 

- Fundação da Fed eração Amapaense de Handebol. 

2 - O que ocorrer 

DE-SE CIENCIA, CU~~RA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

Sala da Secretaria do Esporte Clube Hacapá , em Hacapá 
22 de novembro de 1982 . 

RAIHUNDO ANAICE DE OLIVEIRA 
Vi ce President e do E. C. M. 

res da Costa; a Les t e : com a Rua Hildemar Haia e a Oeste 
com o prosseguimento da Rua Paraná, cuja a documentação se 
encontra em ordem. 

Quem se julgar prejudiciado, d0verá dentro do prazo de 
15 dias, contados da data desta publicação , reclamar por es 
cr ito e perant e a mi m, para os devidos f ins de dire ito . 

Hacapá, 19 de novembro de 1982 . 

NINO JESUS ARANHA NUNES 
= Oficial = 

ÁREA DA CONARA 

LOTEAMENTO J~SÉ Tf!AJANO NETO ESC. 1 Moa 

0.1. Paulo S. L. 
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HINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA DO A}~PÁ 

SEGUNDO TERHO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI 
ÇOS DE VIGILÂNCIA, LHIPEZA, CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE A HANUTEN 
ÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES , REDE 
EL€TRICA, COH SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , PUBLICADO 
NO DIÁRIO OFI CIAL DO GOVERNO DO TER . FED. DO AHAPÁ NO DIA 23 
DE ABRIL DE 1~82. 

Ao pr~meiro dia do mes de novembro de hum mil novecen -
t os e oitenta e dois (1982), nesta c idade de Macapá, Capita l 
do Te r ritório Federal do Amapá , os i nf ra-assinados , JOAQUIM 
MATIAS DA ROCHA - Delegado Federal de Agr icultura no Amapá , 
neste ato representando o Minis t irio da Agricultur a , de acor 
do com a Delegação de Competência at r ibuída pela Portaria ~ii 
nisterial nQ 505 de 15.07 . 76, e a Fi r ma JUVENAL CANTO , repre 
sentada pelo seu Titul ar senhor JUVENAL SALGADO CANTO, por 
terem valioso e bom, ass inam o presente Termo Adit ivo retifi 
cando a Cláusula Doze do valor da prestação de serviços do 
i nstrumento princi pal e do Primei ro Termo Aditivo, nos ter -
mos que abaixo segue: 

ITEM I - A Cláusula Doze : De acordo com o Índice de rea 
justamente es t abelecido pelo Dec re t o n9 87 . 743 de 29 .1 0 . 82 ~ 
publicado no Diário Oficial da Un ião de 01 de novembro de 
1982, passará ter a seguinte redação. 

CLÁUSULA DOZE: Do valor Loca tivo : O va l or locat i vo pas
sara ser de QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO HIL E CINQUENTA E 
DOIS CRUZEIROS (Cr$- 475 .052 , 00) , pagável por mês , a part i r 
da data da assinatura do presente Termo Aditivo e r eajustá -
vel pelo CONTRATANTE considerando- se como Índice o sa l ár io 
minimo r eg ional e o va l or de referência f i xado pe l o Gover no 
fede ral, na forma es tabelecida pe l a Instrução Nor mativa n9 
74, de 07 de novembro de 1977 , do Departamento Administr ati
vo do Serviço Públi co - DASP. 

ITEM li - Permanecem inalteradas as demais c l áusulas do 
Contrato de Locação . 

Assim , por estarem justos e acordados, as partes contra 
tan t es assinam o presente Termo Adi t ivo, em quatro (4) vias 
de i gual t eo r e fo rma na presença de duas t estemunhas . 

Nacapá-Ap, 04 de novembro de 1982 

PELO CONTRATANTE 

Dr . JOAQUUI }lATIAS DA ROCHA 
- Delegado da DFA / AP 

PELA CONTRATADA 

J UVENAL SALGADO CANTO 

TESTEMUNHAS : 

Raimundo Sotero Couto Rodrigues 
CPF N9 0061273 12 

Pedro Cordeiro Barbosa Filho 
CPF N9 019119022 - 53 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLMlAS DE CASA}!ENTO 

O Of i cial do Registro Civi l da Comarca de Macapá , Ter . 
Fed. do Amapá , RepÚblica Feder ativa do Brasil , faz s aber 
que pretendem se casar : MANOEL LUIZ ATAÍDE DE AU!EIDA E NATA 
LINA DE JESUS CARDOSO DUARTE . 

El a i filha de Aquilino Souza Duarte e de Cezarina Car
doso Duar te . 

El e é filho de Orivaldo Coelho de Almeida e de Doracy 
Ataide de Almeida . 

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

Nacapá, 23 de novembro de 1982 . 

ZUÍLA JUCÁ DE JUCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autorizada 

PROCLA}lAS DE CASA}!ENTO 

O OÜcial de Registro Civil da Comarca de Macapá , Ter
r i tório Federal do Amapá , Repúbl ica Federativa do Bdsil , f àz 
saber que pre t endem casar : RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA com 
IZAURA DOS SANTOS FURTADO. 

El e e filho de Lauro Pantoja de Souza e de Amélia Caval 
cante de Souza. 

Ela e f ilha de }~rtins dos Santos Furt ado e de Dulcides 
dos Santos Furtado . 

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

Macapá, 23 de novembro de 1982. 

ZU1LA JUCÁ DE JUCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autorizada 

PROCLA}~S DE CASA}!ENTO 

O Oficial de Registro Civi l aa Comarca de Hacapá, Ter
r itório Federal do Amapá , Repúb l i ca Federativa do Bràs i l , 
faz saber que pre t endem casar; VALDIR PELAES com MARIA ERI 
VA.t'lDA GADELHA MELO. 

Ele é fi l ho de Nazaré Pelaes . 

Ela e f ilha de Fr ancisco Fernandes de Melo e de Fran -
cisca Gade l ha de Helo . 

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

~!acapá, 23 de novembr o de 1982 . 

HELENISE R. DA C. TORRES 
Escrevente Autor i zada 

PROCLA}lAS DE CASA}!ENTO 

O Oficial do Registro Civil da Comarca de Macapá , Ter. 
Fed. do Amapá , República Federativa do Brasi l , faz saber 
que pre t endem se casar : JOSÉ A}!IRALDO LACERDA DE ALME IDA 
com ERHlAR DOS SANTOS OLIVEIRA •. 

Ele é f ilho de Sebastião Cezar de Almeida e de Dol o -
r es Lacerda de Alme i da. 

Ela é filha de Raimundo Brasil é de Ol iveira e de Har ia 
do Livramento dos Santos Ol i veira, 

RAIMUNDO NIRANDA GUEDES com RAU!UNDA ~!ENDES DOS SANTOS. 

Ele é filho de Naria Miranda Guede s . 

El a é f i l ha de Olália Mendes dos Anjos . 

BENEDITO CARLOS COSTA com ~lARIA ONICE DE ARAÜJO SANTA 
ROSA. 

El e é f ilho de João Farias da Costa e de Joana Gomes da 
Cos t a, falecida . 

Ela é filha de ~lanoel Santa Rosa e de Haria Lindalva de 
Araújo Santa Rosa. 

MANOEL ALIPIO DO NASCUlENTO DOS SANTOS com }lARIA DO SO
CORRO PENA Al'lANAJÁS . 

Ele é filho de Galdino Ciriáco dos Santos e de Pr io lina 
do Nasc imento . 

Ela é filha de Leoperc io Cos t a Amanajás e de Naria Pena 
Amanajãs . 

Quem souber de qual quer impedimento que os ini ba de ca
sar, um com o outro , acuse-o na forma da lei. 

Nacapá, 08 de novembro de 1982. 

ZUÍLA JUCÁ DE J UCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autorizada 
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19 de novembro. Dia da Bandeira. 

l 
<l. 

L-----------------~--~~~------~--~~----------------------------------------~~ 

A Bandeira é um dos nossos símbolos nacionais. 
Assim como o hino, o sel~ 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 lembranca da Pátria nos traz. 
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