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MINIST~RIO DO INTERIOR 

Ter r itório Federal do Amapá 

DI::CRETO (P) N<? 16 78 de 29 de dezembro de 1982 

O Governador do TerriLÓrio Fede ral do Amapá, usando das 
atribuições que l he sio confe r idas pelo artiBO 18, item II, 
do Decre to- Lei n9 4 11, de 08 de j aneiro de 1969 , e tendo em 
vi sta o que consta do Proc~sso n9 3/08 .57 1/82- SESA, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os arLigos 176, 
Í l em ll e 178 , Ítem l, alínea "a", da Lei n9 1711, de 28 de 
outubro de 1952 , com a r edaçio dada pela Lei n9 6.481,de 05 
de dezembro de 1977, a lllLDA DE SOUZA RIBEIRO , mat ricula n<? 
1.962 . 759, no cargo de Auxiliar de Enfermagem, Cód i go NM -
8 11 . 8 , Cl asse "B" , Refe rência l\r;.!-26 , do Quadro de Pessoal 
ParLc Permanen t e - do Governo deste Território, devendo per 
ccbc r proventos co r r espondente a Refe rênc ia NN-32 , da Cl as= 
se Especial , de conformidade com o a r tigo 184 item I da 
citada Le i n9 1711/52, obse r vado o § 29 do ar~igo 102: da 
Constituição Federal. 

Palácio do Setentrião,em Macap~,29 de dezembro de 1982 
949 da Repúbl i ca e 409 da Criação do Território Fede r a i 
do Amapá . 

ANNllli\L BARCELLOS 
Governador 

mNISTIÔRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1679 de 29 de dezembro de 1982 

O Governador do Te r ritór i o Federal do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 , item II , 
do Decreto-Lei n9 4 11 , de 08 de janeiro de 1969,e tendo em 
visLa o que cons t a do Processo n9 3/08.445/82- SESA , 

RESOLVE : 

Secret ári o de Educação e Cultur a 
Profê . ANNIE VIANNA DA COSTA 

Se cretári o de Agricul t ura 
Dr. GE NÉSIO CARDOSO DO NASCIMENTO 

Secre~ário de Segur ança PÚblica 
Dr. JOSÉ DE ARHIATHÉA VERNET CAVALCANTI 

Se cretário de SaÚde 
Dr. J OSÉ CABRA L DE CASTRO 

i\rl . 19 - Conceder a NATÁLIA FERREIRA OLIVEIRA , ocupan
te do cargo de Agente de Portaria , CÓd i go PL-1 101 . B, Classe 
"B" , Refe r ênc i a 10 , (Cadastro n9 00125), do Quadro Permanen 
t e do Governo deste Território, lotada na Secretaria de Sa~ 
de-SESA , se i s (06) meses de Licença Especial , contados no 
período de 03 de janeiro de 198 3 i 02 de julho de 1983 , nos 
termos do artigo 11 6, da Lei n9 171 1, de 28 de outubro de 
1952 , regulamentado pelo Decre t o n9 38 . 204 , de 03 de novem
bro de 1955 , em vi rtude do refe r ido servidor haver compl eta 
do um (0 1) decênio de efetivo exerc í c i o , compreendi do no pe 
ríodo de 11 de março de 1972 à 18 de abril de 1982 . -

Art . 29 - Revogam-se as disposições em contrá rio . 

Palácio do Setentrião, em ~-1acapâ , 29 de dezembro de 198Z, 
949 da RepÚblica e 409 da Criação do Territór io Fedeéal 
do 1\mapã . 

ANNIIlAL BARCCLLOS 
Governador 

NINISTÉRIO DO INTERIOR 
Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N<? 1680 de 30 de dezemb ro de 1982 
O Governador do Território Feder al do Amapá, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pe l o artigo 18, Ítem II , 
do Decreto- Lei n9 4 11, de 08 de j ane iro de 1969, 

RESOLVE : 

Art. 19 - Designa r REGINA COELI DA SILVA VALIENTE, Dire 
tora do Departamento de Trabalho/SEPS , para responder acumu~ 
la t ivamente, em substituição , pelo expediênte da Secretaria 
de Promoção Social do Governo deste Território, durante o im 
pedimento da respectiva titular , no período de 27 à 30 de de 
zembro do corrente ano . 

Art . 29 - Revogam-se as d isposições em contrário . 

Pa l ác i o do SetenL r i ão , em Macapá , 30 de dezembro de 1982 , 
949 da RcpÜblica e 409 da Criação do Território Federal 
do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO ~~PÁ 
JUIZ DE DIREITO DA CO~~RCA DE ~~CAPÁ 

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

FO~~ 

O Doutor DQRIVAL BARBOZA, MH . Juiz de Direito da 1 ~ Cir
cunscriçio Judiciiria de Macapi , 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 Juizo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado: ~IALAQUI
AS DOS SANTOS RA}!OS, brasileiro, amapaense , casado, agricul
tor , filho de Joaquim Tibúrcio Ramos e Francisca de Assis Ra 
mos , como incurso no art9 129 , do CÓdigo Penal . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo ce~t ifica 
do nio o haver encontrado nestá Comarca, não sendo possível 
citá- l o pessoalmente, cita- o pelo presente a comparecer nes
te Juízo, no edif í cio do forum desta Comarca , sito à Avenida 
Amazonas , nQ 26 , esquina com a Rua Cel . Coriolano Juci, nes
ta cidade, no dia 07- 02- 83 , às 8:00 horas, a fim de ser in
ter rogado, promover sua defesa e ser notificado dos ulterio
res termos do processo, a que deverá 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 e 
passado nesta cidade, aos nove dias do mês de dezembro de 
1982 . Eu, Manoel Januário da Silva, Diretor de Secretaria da 
Vara Criminal , subscreví . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

FO~~ 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, MH. Jui z de Di reito da 1? Cir
cunscrição Judiciária de Hacapá , TFA, NA FO~~ 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: JOLIO CE 
SAR RA}!OS, Vulgo "GIPE" brasileiro , amapaense, solteiro, aju 
dantc de pedreiro, filho de Raimundo Sérgio Ramos e Maria J-;; 
vina Ramos, como incurso no ar t 9 129, do Código Penal. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo cer tifica 
do não o haver encontrado nesta Comarca, nio sendo possível 
citá- lo pessoa lmente , cita-o pelo presente a compar ecer nes
te Juízo , no edifício do forum desta Comarca, sito à Avenida 
Amazonas, n9 26 , esquina com a Rua Cel . Coriolano Jucá, nes
ta cidade , no dia 07-02-83, às 8: 00 horas, a fim de ser in
terrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ulterio
res termos do processo , a que deverá comparecer , sob pena de 
revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente Edi 
tal, cuja 2a . via ficará afixada no l uga r de costume . Dado e 
passado nesta cidade, aos nove dias do mês de dezembro de 
1982 . Eu, Manoel Januário da Silva , Diretor de Secretaria da 
Va ra Criminal, subscrevi. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

,-=----------DIARIO 

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

F ORNA 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, NH. Ju iz de Direito da 19 Cir
cunscriçio Judiciária de Hacapá , 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 neste Juízo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado: JURACY 
DA SILVA TEIXEIRA, brasileiro, amapaense , pedreiro, filho de 
Teofilo Domingos Teixei r a e Haria da Silva Teixeira, como i n 
curso no art9 217, do Código Penal. 

E, como tenha o Of i cia l de Justiça deste Juízo cer t ifica 
do não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possível 
citá- lo pessoalmente, cita-o pelo presente a comparecer nes
te Juizo, no edifício do forum desta Comarca, sito à Avenida 
Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel . Coriolano Jucá, nes
ta cidade , no dia 08- 02- 83 , às 8:00 horas, a fim de ser in
terrogado , promover sua defesa e ser notificado dos ulterio 
res t ermos do processo, a que deverá 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 e 
passado nesta cidade, aos nove dias do mês de dezembro de 
1982 . Eu , Nanoel Januário da Silva, Diretor de Secretar ia da 
Vara Criminal, subscrevi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

FO~~ 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, ~~1. Juiz de Direito da !ª Cir
cunscrição Judiciária de Hacapá, TFA , na forma da Lei , etc .. 

Faz sabe r 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 : HOACIR 
CIPRIANO DE JESUS, brasileiro , natural de Acará- Pa; casado , 
pedr e iro, f i l ho de José Cipriano da Silva e Francisca Otavia 
na de Jesus, como incurso no art9 129, § 29, inciso IV rln 
Código Penal . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo cer t ifica 
do nao o haver encont rado nes ta Comarca, não sendo possíve~ 
citá-lo pessoalmente cita- o pelo presente a comparecer nest~ 
juízo, no edifício do forum 4esta Comarca, sito à Avenida A
mazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Juci , nesta 
cidade, no dia 08-02-83 , às 8 :00 horas, a fim de ser interro 
gar, promover sua defesa e ser notif icado dos ulteriores ter 
mos do processo, a que deveri comparecer , sob pena de reve
lia. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital , 
cuja 2a . via ficará af ixada no lugar de costume . Dado e Pas
sado nesta cidade , aos nove dias do mês de dezembro de 1982, 
Eu, Manoel Januário da Silva , Diretor de Secretaria , da Va ra 
Criminal, subs crevi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

OFICIAL----------.... 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL-----------

Território Federal do Amapá 
DIRETOR 

PEDRO AURéLIO PENHA TAVARES 
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* Os textos enviados à publicação deverão ser 

dat ilografados e acompanhados de ofício ou 
memorando. 

O Diário Oficial do T.F. do Amapá poderá 
ser encontrado pa ra l eitura nas Representa
çÕes do Governo do Amapá em Brasília/DF e 
Belém/Estado do Pará . 

ATENDIMENTO 
Das 07:30 as 12:00 horas. 

Horário : 
Das 14:00 às 17:30 horas . 

PREÇOS - PUBLICAÇ0ES 
* PublicaçÕes - cent ímetros de 

coluna ..• .... ........... ..... Cr$ 420,00 

PREÇOS- ASSINATURAS 
* Hacapá ....................•.. 
i< Outras Cidade . ... · ........... . 
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Cr$ 9.200,00 

* As assinat~ras são semestrais e vencíveis 
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EDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS , NA FRO~IA 
ABAIXO : 

O Doutor DORJVAL BARBOZA, J-1}!. Juiz de Direito da Vara 
Crimina l da Comarca de Hacapá, na fo rma da lei , etc ... 

Faz sabe r a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhec imento , que neste Juízo 
cor r e seus trinsmites um processo em que i acusado : DAVID 
FERNANDES MORAES , brasile iro, sol t eiro , braçal , filho de Rai 
mundo ~!orac s Pena c de Zulmira Fernandes Horaes , residente e 
domiciliado à iw . Goitacazes, n9 11 82 , como incur so no art9 . 
218 do C6digo Penal Brasile iro . 

E, como tenha o Oficial de Jus tiça deste Ju ízo certifica 
do nao o have r encontrado nes ta Comarca , não sendo possível 
citá-lo pessoalmente c i ta- o pelo presente a comparecer neste 
Juízo , no edifício do forum des ta Comarca, sito à Avenida A
mazonas n9 26 , esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, nesta 
c i dade , no dia 08-02-83 , às 08: 00 horas, a fim de se r i nter
rogado promover sua defesa e ser notif icado dos ulteriores , 
t ermos do processo , a que deverá comparecer, sob pena de re
velia. Pa ra conhecimento de t odos i passado o presente Edi
tal , cuja 2a . via ficará afixada no l ugar de costume . Dado e 
passado nesta cidade , aos trinta dias do mês de novembro do 
ano de hum mil novecentos e oitenta e dois . Eu, Hanoe l J anuá 
r i o da Silva , Dire tor de Secre t a r i a , Sub sc revi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

FO~IA 

O Doutor DORlVAL BARBOZA , NN . Ju iz de Direito da Va r a 
Criminal da 1{1 Circunscr ição Judiciária - clacapá, Capital 
do Territ6rio 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 conhf'c_imf'nro, <JII P nPs t e Juí zo 
corre seus t r ânsmites um processo em que é acusado : OSMARINA 
~ffiNDES DA SILVA, brasileira, amapaense , ami gada, domé stica , 
f i lha de Haria Nendes da Silva , res idente à Av . FAB, s/n9 
como i ncur so no a r t9 129 do C6digo Pena l Bras i leiro. 

E, como tenha o Of icial de J ust iça deste Juizo certifica 
do não o have r encontrado nesta Comarca , não se ndo possível 
citá-lo pessoa lmente , cita- o pelo presente a comparecer nes
te Juíw, no edifício do forum desta Comarca, sito à Avenida 
Amazonas , n9 26 , esquina com a Rua Ce l. Cor i olano Jucá , nes
ta cidade, no dia 08-02-83 , às 08 :00 horas , a f im de ser i n
t errogado, promover sua defesa e ser notificado dos ulterio
res te rmos do processo, a que deverá comparecer, sob pena de 
revelia . Para conhecimento de todos é passado o presente Ed i 
tal, cuja 2a . via fica r á afixada no luga r de costume . Da~o e 
passado nesta c i dade , aos vinte e dois dias do mês de novem
bro do ano de mi l novecentos e oitenta e dois . Eu , Hanoe l Ja 
nuár i o da Silva , Di retor de Secretaria, Subscreví . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Dire ito 

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

O Doutor DORIVAL BARBOZA, ~IN . Juiz de Direito da 
Crimina l da 1{1 Circunscr i ção Judiciária de Hacapá, 
do T.F.A. na forma da lei, etc .. . 

FOLU>IA 

Vara 
Capital 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhec imento, que neste Juízo 
co rre seus trinsmites um processo em que é acusado : J ULIETA ' 
DA COSTA BAIA, brasile i ra , casada , domé stica, f ilha de Mano
el Rodrigues da Silva e Harciana da Costa Baia, como i ncurso 
no art9 129 § 29 , n9 I V c/c o a r t . 44 , n9 li, letra "d" to
dos do C6digo Penal Brasi leiro . 

E, como tenha o Ofic i a l de Justiça deste Juízo certifica 
do não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possível 
citá- lo pessoa lmente, cita-o pelo presente a comparecer nes
te Ju ízo, no edif í cio do forum desta Comarca, s ito à Avenida 
Amazonas , n9 26 , esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, nes
ta cidade , no dia 08- 02-83 , às 08 :00 horas , a fim de ser in 
t e rrogado, promove r sua defesa e ser notificado dos ul terio:
r es t ermos do processo , a que deverá comparecer, sob pena de 
reve lia . Para conhe cimento de todos é passado o presente Edi 
tal, cuj a 2a . via ficará afixada no l ugar de costume . Dado e 

passado nesta c i dade , aos vinte e nove dias do mes de dezem
bro de mil novecentos e oitenta e dois. Eu, Hanoel J anuário 
da Si l va , Diretor de Secre taria, Subscrevi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

O Doutor DORIVAL BARBOZA, ~&1. Juiz de Direito da 
Criminal da 1{1 Circunscri ção Judiciár ia de Hacapá, 
do T. F .A. na forma da l ei, e t c ... 

FO~IA 

Vara 
Capita l 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conheciment o , que neste Ju ízo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado: ~IANOEL 
CAETANO NONTEIRO, brasilei ro , solte i ro, catraeiro , filho de 
Domingos Barbosa e Naria Caetano Monteiro , como incurso no 
art9 Art. 16 da Lei n9 6 . 368/76 . 

E, como tenha o Oficial de Justiça des t e Juízo certifica 
do não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possível 
c itá-lo pessoalmente , cita-o pelo presente a comparecer , nes 
t e Juízo , no edifí cio do forum desta Comarca, s ito à Avenida 
Amazonas , n9 26 , esqu ina com a Rua Ce l . Coriolano Jucá, nes 
ta cidade , no dia 08- 02-83 , às 08:00 horas , a f i m de ser ln
terrogado, promover sua defesa e ser noti f i cado dos ulterio 
res t ermos do pr ocesso , a que deverá comparecer , sob pena de 
reve l ia. Pa ra conhecimento de todos é passado o presente Ed i 
tal, cuja 2a. via ficará afixada no lugar de costume . Dado e 
?assado nesta cidade , aos dez dias do mês de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e dois . Eu , Manoe l Januá r io da Si l va , Di 
reto r de Secretaria , Subscrevi . -

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO 
ABAIXO : 

DE 15 DlAS, NA FORl'IA 

O DOUTOR DOR I VAL BARBOZA, HN. Juiz de Direito da 1 ~ Cir 
cunscrição Judiciária de Macapi , TFA, na fo r ma da Lei , etc .. ~ 

FAZ SAB~R a todos os que o presente Edi tal com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conheciment o , que neste Juízo 
corre seus trãnsmites um processo em que é acusado: RAU!UNDO 
FERREiRA DA SILVA, brasi le iro, natura l de Chaves-Pa , casado , 
vigia , fi lho de Raimundo Ferre ira da Si lva e Luiza Saraiva da 
Silva , como incurso no art 9 129, do C6digo Penal Br asileiro . 

E, como tenha o Oficia l de Just i ça deste Juízo cer tifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possí -
vel citá-l o pessoal mente, cita- o pelo presente a comparecer 
neste Juízo , no ed ifício do forum desta Comar ca, sito à Ave
nida Amazonas , n9 26 , esquina com a Rua Cel . Cor i ol ano Jucá , 
nesta cidade, no dia 07- 02- 83 , às 8 :00 horas , a f i m de ser 
interrogado , promover sua defesa e se r noti f i cado dos ulte -
riores termos do processo , a que deverá compa recer, sob pena 
de r eve lia . Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital , cuja 2a . via f i cará afixada no l ugar de costume . Da
do e pas sado nesta cidade , aos vinte e três dias do mês de 
novemb ro de 1 .982 . Eu, MANOEL JANUÁRIO DA SILVA , Dire t or de 
Secr e taria da Vara Criminal, subscrevi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Di reito 

EDITAL DE CITAÇÃO , CON O 
ABAIXO: 

PRAZO DE 15 DIAS, NA FOR.'IA 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA , ~~1. Juiz de Dire ito da Vara 
Criminal da 1 ~ Circunscrição Judic i ár ia - Hacapá , Cap ita l do 
Terri t6 r io Federa l do Amapá, na forma da l ei , etc ... 

FAZ SABER a todos os que o presente Edital com prazo de 
15 di as virem , ou dele tive r em conhecimento, que nes t e Ju ízo 
cor re seus trânsmites um processo em que é acusado : A~IANDO 
JOSI! DA COSTA, vulgo NORDI DO, brasi le iro , sol t e i ro, braçal , 
filho de Francisco Chagas da Costa e de Haria Ana Conce i ção, 
r es i dent e à Rua Barão de Nauá, n9 542 , como incurso no art9 . 

E, como tenha o Of icia l de Justiça deste J uízo certifi
cado não o have r encont rado nes t a Comarca, não sendo poss í -
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vel citi-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a comparecer 
neste Juizo, no e<\if i cio do forum desta Comarca, sito à Ave
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, 
nesta c idade , no dia 07.02.83, às 08 :00 horas, a fim de ser 
interrogado promover sua defesa e se r notificado dos ulte -
riores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena 
de revelia . Para conhecimento de todos é passado o ?resente 
Edital, cuja 2a . via ficará afixada no lugar de costume. Da
do e passado ne~ta cidade, aos vinte e dois de novembro de 
mil novecentos e oitenta e dois. Eu, HANOEL JANlJ'ÁRIO DA SIL
VA, Diretor de Secretaria, subscrevi. 

DORIVAL llARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, COH O PRl1ZO DE 15 DIAS, NA 
ABAIXO: 

FOR~!A 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~~!. Juiz de Direito da Vara 
Criminal da H' Circunscrição Judiciária - Macapá, Capital 
do Territór io 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 neste Juízo 
corre seus trãnsmites um processo em que é acusado : ANA LÚ -
CIA COSTA GO~ffiS, brasileira, solteira, domést ica, filha de 
Hanoel Marcirio Gomes e de Haria Hiracy F. Costa, residente 
errl lugar incerto e não sabido, como incurso no art9 129 "ca
put" do Código Penal Brasileiro. 

E, corno tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possi -
vel citi-lo pessoalmente, cita- o pelo presente a comparecer 
neste Juízo, no edifício do fo rurn desta Comarca , sito à Ave
nida Amazonas , n9 26 , esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, 
nesta cidade, no dia 07.02 . 83, às 08 :00 horas, a fim de ser 
interrogado promover sua defesa e ser notificado dos ulte -
riores t ermos do processo, a que deve rá comparecer, sob pena 
de revelia . Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital. cuja, 2a. via ficará afixada no l ugar de costume. Da 
do e passado nesta cidade, aos vinte e dois de novembro 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, COH O PRAZO DE 15 DIAS, NA 
ABAIXO: 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, MM. Juiz de Direito da 
Criminal da 11 Circunscrição Judiciária - Macapá, na 
da lei, etc ... 

FORI'!A 

Vara 
forma 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juizo 
corre seus trãnsmites um processo em que é acusado: NO~~DO 
SANTOS DE ~SO FLEXA, vulgo CORUJINHA, brasileiro, solteiro, 
garçon, filho de José Brito de ~~nso Flexa e de Joana dos 
Santos Flexa, residente à Av. 13 de Setembro como incurso no 
art9 129 do Código Penal Brasileiro . 

E, como t enha o Ofic ia l de Justiça deste Juízo cer t ifica 
do não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possível 
citi-lo pessoalmente, cita- o pelo presente a compar ecer nes
te Juízo, no edifíc i o do forum desta Comarca, sito à Ave nida 
Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Ce l. Coriolano Jucá, nes
ta cidade, no dia 04 .02 . 83, às 08:00 horas, a fim de ser in
t errogado , promover sua defesa e ser notificado dos ulter io
res termos do processo, a que deverá comparecer , sob pena de 
revelia. Para conhec imento de todos é passado o presente Edi 
tal, cuja 2a . via ficará afixada no lugar de costume . Dado e 
passado nesta cidade, aos segundo dia do mês de dezembro do 
~no de hum mil novecen t os e oitenta e dois . Eu, Manoel Januá 
rio da Silva,Diretor de Secre t aria , Subscrevi. 

DORIVAL BARilOZA 
Juiz de Direito 

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

O Doutor DORIVAL BARBOZA, ~1 . Juiz de Direito da 
Criminal da 1• Circunscrição Judiciária de Macapá, 
do T. F.A. na forma da l ei, e t c ... 

FO~ 

Vara 
Capital 

Faz saber a todos os qu.:o o presente• EDITAL co1r. prazo de 
15 dias virem, ou dele tivert•m conhecimento, que neste juizo 
cor re seus trinsmites um processo em que ~ acusado: EZEQUIAS 
VIEIRA DE ARAÚJO, f ilho de ZACARIAS ALVES DE ARAÚJO E DE ODÁ 
LIA VlElRA DE ARAÚJO, brasileiro, casado, m~canógrafo, natu:
ral deste Território. Como incurso no art9 214 e 216. § úni
co do Código Penal BrasLleiro . 

E, como tenha o Oficial de Justiça dcate Juizo certifica 
do não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possível 
ciLá-lo pessoalmente, cita- o pelo presente a comparecer nes
te Juizo, no edificio do L•rum desta Com<~rca sito a Avenida 
n9 26, esquina com a Rua Ccl . Coriolano Jucã' nesta cidade 
no dia 04-02-83, is Ob :OO l~ras, a fim d0 se; interrogado ' 
promover sua defesa ser notificado dos ultcriore~ termos 
do processo, a que d<;verá compar ecer, sob pena de :revelia.Pa 
ra conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuji 
2a. via ficará afixada no lugar de costume . Dado e passado 
nesta c idade, aos dez dias do mês de dezembro de mil novecen 
tos e oitenta e dois . Eu Nanoe l Januário da Silva, Diretor de 
Secretaria, Subscrevi. 

DORLVAL BARBOZA 
.Juiz de Direito 

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

O Doutor DORIVAL llARBOZA, HN . Juiz de Direito da 
Criminal da 11 Circunacr1ção Judiciária - Macapã, na 
da lei, etc ... 

FORHA 

Vara 
forma 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus trênsmites um processo em que é acusado : VALDENIR 
BARBOSA VIANA, brasileiro, casado, paraense , motorista,filho 
de Edgar Barbosa Viana e de Delinda Elizia de Melo, residen
te em lugar incerto e não sabido, como incurso no art9 330 e 
331 do CÓdigo Penal Brasileiro. 

E, corno tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifica 
do nao o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possível 
citá-lo pessoalmente, ci ta-o pelo presente a comparecer nes
t e Luízo, no edifício do forum desta Comarca , sito à Avenida 
Amazonas, nC? 26, es']uina rom a Rua Cel. Coriolano J:~rá, nP«
ta cidade, no dia 08-02-83, às 08 :00 horas , a fim de ser in
terrogado, 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 i passado o presente Edi 
tal, cuja 2a. via ficará afixada no lugar de costume. Dado ~ 
passado nesta cidade, aos dois dias do mês de dezembro do 
ano de mil novecen tos e oitenta e dois . Eu, Hanoel Januário' 
da Silva, Di re tor de SecreLaria, Subscrevi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

O Doutor DORIVAL BARBOZA, ~~1. Juiz de Direito da 
Cr i minal da 1' Circunscrição Judic iária de Hacapâ, 
do T.F . A. na forma da lei, etc ... 

FORHA 

Vara 
Capital 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juizo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado : NA.I'-IOEL 
DOS SANTOS FILHO, brasileiro, solteiro, carpinteiro, fi lho de 
Manoel Fernandes dos Santos c de Inez de Souza Santos, como 
incurso no art9 129, § 19, n9 III, c/c o art . 44 , n9 I l , le
t ra "a", do Côdigo Penal. 

E, corno tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifica 
do não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possível 
citá-lo pessoa lmente , cita-o pelo presente a comparecer nes
te Juízo, no edifício do forurn desta Comarca, sito à Avenida 
Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel . Coriolano Jucá, nes
ta cidade , no dia 08-02-83, às 08:00 Horas, a fim de ser in
terrogado, promover sua defesa e ser noti ficado dos ulterio 
res termos do processo, a que deverá compa1·cc.:t, sob pena 
de revelia . Para conhecimento de todos é pa~,-. ., · " presente 
Edital, cuja 2a . via ficará afixada no lugar de costume . Da
do e passado nesta cidade, aos vinte c nove diaS do mês de 
dezembro de mil novecentos e oiLcnta <' dois . Eu,Hanoel Januá 
rio da Silva,Diretor de Secretaria, Subscrevi. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 
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E IH TAL DE CITAÇ.\0 , em; O PRAZO DE 15 DIAS, NA 
ABAIXO: 

FORHA 

ú Doutor DORlVAL BARBOZ", ~~'l . Juiz de Direito da Vara 
Cr1minal da 1' Circunscrição Judici~r ia - Macap~, Capital 
d.· Território federal do Amapá , n~ fo rma da lei, etL. .. 

Faz saber a todos os que ~ presente EDITAL com prnzo de 
15 dias virem, ou dele tivere!l' conhecimento, que neste Ju ízo 
corrL seus trânsmites um processo em que é acusado: LUZIA 
~1F~nrs PANTO.JA, brasi lei r a, amapaensc, solteira, doméstica , 
filh" de Leodoro Mendes e de Henn1nia Domingos ~lendes, rcsi
denLe ~ Av. FAB, como incurso no arr9 129 do Código Penal Bra 
sileiro. 

l:.. como tenha o Oficial de Jus r iça dcsLc Juízo cerc i fica 
do nio o hnvcr encont rado nesta Comarc3, nao sendo possível: 
cici-lo p,•ssoalrnente, cita-o pel o presL•nte a comparecer nes
LL Juizo, no edificio do forum des·a ComHrc&. sito~ Avenida 
Amazonas, n•: 2b, esquina com<: Rua Cel . ... onolano .lucá, nes
U! c1dade, no dia 08-0~-83, às Oo:OG horas, a fim de ser in
Lcrrogado, promover sua defesa e ser notificado uus ultetiu 
res termo~ do processo, a qut> deverá compa1·eccr, sob pena 
de revelia. Para conhecimento de rodos ~ passado o pr~sen
Le Ldiral, CuJa la. via ficará afixadil no lugar d<! costume . 
Dado " passado nesta cidade, aos vinte e dois de novembro do 
ano de hum mil novecentos e oitenta e dois. Eu, Nanoel Januã 
rio da Silva, Diretor de Secretaria, Subscrevi. 

DOlH\'AL BARROZA 
Juiz de Direit,..' 

EDITAL DE ClTAÇÀO, CO~! O PRAZO DL 1~ lHAS, NA 
A~AlXO: 

I'OR!'IA 

O Doutor DORlVAI. BARBOZA, ~IH. Juiz d" Direi to da Vara 
Criminal da Comarca de Macapâ. na forma d~ l~i, eLe ... 

Faz saber a todos os que o presente EDlTAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele :iverem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus trânsmices ul!l processo em que é acusado: ALVARO 
ARAÚJO DOS SN\TOS, brasileiro , solteHo, braçal, filho de 
Brilcs Ara~jo dos Santos, residente e domiciliado~ Av . FAB, 
n\' 3.111, como incurso no art~' 129 do Código Penal BrasilPi
ro . 

~ -como tenha o Oficial de Justiça deste Juizo certifica 
do não o haver e ncontrado nesta Comarca , não sendo possível 
citá-lo pt!Ssoalmente, cita- o pelo presente a comparecer nes 
t e Juízo, 110 edifício do forum desta Coma r ca , sito à Avenida 
Amazonas, nY 26, esquina com a Rua Ccl. Coriolano .Jucá, nes
ta ('idade, no dia 09 .02 . 8], às 08 : 00 hora s, a f im al ser in
t e rrogado, Jll"Omover sua defesa e ser notificado dos "llc
riure:> termos do processo, o que deverá comparecer, sob pena 
de reve I ia. Para conhec imento de· todo~ é passado · pr~senLL 
J-:daal, cuja 2a . via flcará aftxada nc lugar dL costun.e . Da
do e passado nesta cidade, aos vinLe c doi ~ di 1s do mês de 
novembro do ano de mil novec entos <! oitenta e dois. Eu, ~Ia
noel Januário da Silva , Diretor de Secretaria, Subscrevi. 

DORIVAL ll.-\RBOZA 
JUiZ DE OlREITO 

EDlTAI. DE CTTAÇÀO, COH O PRAZO OF. 15 O LAS, NA 
Allt\lXO : 

O DOUTOR DOR1VAL BARBOZA, HN. Juiz de Direito da g1 Ci r 
cunscriç.iio Judiciária d~ Hacapá, TFA, 11<1 forma da Lei , ele.-:-

FAZ SABER a Lodos ~s que o presente Edital rom prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhec imento , que nuslc Juízo 
corre seus trãnsmilcs un processo em qu< é <Icusado: ALMIR DE 
SOUZA ALMEIDA, brasileiro, amapaense , soll<1HO, militar- 34 
BEF, filho de Joio Almeida e Maria llnah de Souza Almcida,co 
mo incurso no arr9 129 do Código Penal. -

E como tenha o Oficial de Ju stiça deste Juízo certifica 
do nio u navcr encontraào nc·sta Comarca, não S<'ndo rossíveT 
citá-lo pessoalmenLe, cita-o pelo prescnt" a comparecer IWS

te Juízo, no edifício do forum desta Comarca, sito à Avenid<! 
Amazonas, n9 l6, esquina com a Rua Cel. Coriolano Juc~ nes
ta cidade, no dia 07-02-83. is 8:00 horas, a fim de se; in
Lerrogado . promover sua defesa e ser notificado dos ulterio
res termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena de 
revelia. l'ara conhecimento de todos ~ passado o pr<!scnle Edi 
tal cuj:J 2a . via ficará afixada no lugar de COSLume. Dado e 

passado nesta cidade, aos vinte e dois dias do mes de novem
bro de 1. 982 . Eu, ~u\NOEL JANUÁRIO DA SILVA, Diretor de Secre 
taria da Vara Criminal, subsc revi. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

FOR~IA 

O DOUTOR DORiVAL BARBOZA, ~!H . Juiz de Direito àa li! Cir 
cunscriçào Jud i ciária de ~lacapá, TFA, na forma da Lei, etc.-:-

~AZ SAH~R a todos os que o presente Edital com prazo de 
I:> d1a~ vLr~m, ou ael<.: Llve rcm cor.hecimento, que neste Juízo 
corre seus trinsmites um processo em que é acusado : JOSt: CAR 
LOS llARLETA, brasi l eiro, paullsta, solteiro, vendedor ambu:: 
!anta, f_lll0 d~ Jos~ Barl<!ta L Ana Andr~olc Barleta, como 
incurso no art9 129, do Código Penal Brasileiro . 

L, como tenha o Of i cial 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 Juc~ 
nesta c idade, no dia 07-02-83, às 8 :00 horas, a fim de ser 
interrogado, promover sua defesa e ser nolif1cado dos ulte -
riores Lermos do processo, a que deverá comparecer , sob pena 
d<: r<!velia . Para conhecimenLo de todos é passado o presente 
Edital, cuja 2a. via ficará af1xada no lugar de costume. Da 
do e passado nesta cidade, aos vinte c doi~ dias do mês de 
novembro de 1 .982 . Eu, HANOEL JANUÁRlO DA SILVA, Diretor de 
Secretaria da Vara Criminal, subscrevi. 

DORlVAL BARBOZA 
Juiz de D~rei to 

EDITAL DE CITAÇÃO , COH O PRAZO DE 15 DlA!>, NA 
ABAIXO: 

FORI'IA 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~~!. Juiz de Direito da 1' Cir 
cunscrição .Judiciária de ~lacapá, TFA, na forma da le1 etc ... 

taz saber a Lodos os que o presen t e Edital com prazo de 
15 dias virem, ou dei~ t1vercm conhecimento , que nes te Juízo 
corre seus trãnsmitcs um processo ~m que é acusado~ DALTON 
CÃNDIDO DA SILVA, Drasileiro, amapaense, solteiro, pedreiro 
filho de Benedito Lino da Silva c Francisca Ci11dida da Silv~ 
como tncurso no art9 129, do CPU. ~ 

E, como tenha o Oficial de Jusltça deste Juizo certifi
cado nio o haver encont rado nesta Comarca, nio sendo poss í
vel c itá- I.:> pessoalmente, ctta-o pelo present~ a comparecer I 
neste J uizo. no edifício do forum desta Comarca, sito ã Ave- ' 
n i da Amazonas, n9 26, esquina com a Ru a Ccl . Coriolano Juc<Í 
~esta cidade, no dia 07-02-83, ~~ 8 : 00 horas, a fim de se; 
1nterrogado , promover sua defesa e ser notif i cad, dos ulte
riores t~rmos do proces~o, a que deverá comparecer, sob pena 
de revelta. Para conhec1mento de todos é passado o pr esente 
Ed ital, cuja 2~ via f icar~ af1xada no lugar de costume. Dado 
e passado nesra cidade, aos vinte dois d1as do mês de novem
bro de 1.982 . l:.u, Nano~! Januiri0 da Silva, Diretor de Sec re 
taria da Vara Criminal, subscrevi. 

DORlVAL BARHOZA 
Juiz de Direiro 

EDITA!. DE U 'iAÇ.ÍÍ.O , Cüfl O PRAZO O F: 15 DIAS, NA FORI'IA 
ABAIXO: 

O DOUTOk OUIUVAL BARBOZA, NX. Juiz de Oircito da 1? Cir 
cunscriçio Judiciária de Nacapi, TFA , na forma da Lei, etc.-:-

Faz saber a todos os que o presente Edital com prazo de 
15 aias virem, ou de le tiverem conhecimento que neste Juízo 
corre seus trinsmi t<"S um processo em que c ~cu»ado: ELVLRA 
\;ASCINENTO DE OLTVURA, brasileir<J, amapacnse . solteira filha 
de OrmÍdio Corrêa de Oliveira e Naria Genésia Nascimen~o de 
Ulive ira,como incurso no art. 129, §59, n9 11 , do Código Pe 
n~Il . 

E, como tenha o Oficia l de Just iça deste Juízo certifi 
cado ni~ o haver e ncontrado nesta Comarca , nio sendo possí -
vel CJ.ta-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a comparecer 
nes t e Juízo , no edifíc io do for um desta Comarca, sito à Ave-
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nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá , 
nesta cidade, no dia 07-02- 83 , às 8 :00 horas , a fim de ser 
interrogado promover sua def esa 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 presente Edi 
t al, cuja 2a . vi a f icará af i xada no lugar de cos tume . Dado e 
paSsado nesta cidade, aos nove dias do mês de de zembr o de 
1982 . Eu·, ~lANOEL JANUÁRIO DA SILVA! Diretor de Secretaria da 
Vara Criminal, subscrevi. 

DORIVAL BARBOZA 
juiz de Direito 

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

O DOUTOR DORIBAL BARBOZA, MM. Juiz de Direito da 1~ Cir 
cunscrição Judiciária de Hacapá , TFA, na forma da Lei , etc.~ 

FAZ SABER a'todos os que o presente Edital com prazo de 
15 dias viremJ ou dele t i verem conhecimento , que neste Juízo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado : ~lARIA DAS 
GRAÇAS DA SILVA, brasileira, amapaense, solteira , filha de 
Ha~ia Neusa da Silva, como incurso no art9 129 , § 59, n9 II, 
do Código Penal . 

E, como tenha o Of i c ial de Jus tiça deste Ju í zo cer tifi
~ado não o haver encont rado nesta Comarca, não sendo possí -
vel citá-lo pessoalmente, c ita-o pel o presente a comparecer 
neste Juízo, no edifício do forum des ta Comarca, si to à Ave
nida Amazonas, n9 26 , esquina com a Rua Cel. Cor iolano Jucá, 
nesta cidade, no dia 07- 02- 83 , às 8:00 horas , a f im de se r 
interrogado, promover sua defesa e ser noti ficado dos ul te -
r i ores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pe
na de reve l ia . Para conhecimento de todos é passado o presen 
te Edit al, cuja 2a. via ficará afixada no lugar de costume ~ 
Dado e passado nesta c idade, aos nove dias do mês de dezern 
bro de 1982 . Eu, ~lANOEL JANUÁRIO DA SILVA, Dire tor de Secre
taria da Vara Criminal, subscrevi. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direi to 

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

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~W . Juiz de Di re ito da 1~ Cir 
cunscrição Judic i ária de Haca pá, TFA, na fo rma da Lei ,etc . . ~ 

FAZ SABER a todos os que o presente Edi tal com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que ne ste Ju ízo 
corre seus trãnsmite s um processo em que é acusado : ANTONIO 
~!ARQUES VAZ, vulgo "BAIXINHO" , brasileiro, natural de Breves1 
solteiro, carpinteiro, filho de Antonio Vaz da Silva e Ana 
Harques Palheta , corno i ncurso no artC? 129 , § 2C? , inc iso I V , 
do CPB . 

E, corno tenha o Of ic ial de Justiça deste Ju í zo certifi
cado não o haver encontr ado nesta Coma rca , não sendo possí -
vel citá-lo pessoalmente , cita-o pe l o presente a comparecer 
neste Ju í zo , no edifício do forurn desta Comarc.a , sito à Ave
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Ce l . Coriolano Jucá , 
nesta cidade, no dia 07-02- 83 , às 8 :00 horas, a f i m de ser 
i nterrogado , promover sua defesa e ser not ificado dos ulte
riores termos do processo , a que deverá comparecer , sob pena 
de revelia . Para conheciment o de todos é passado o presente 
Edital, cuja 2a . via ficará afixada no l ugar de cos t ume . Da
do e passado nesta cidade , aos vinte dois dias do mês de no
vembro de 1982 . Eu, HANOEL JANUÁRIO DA SILVA , Diretor de Se
cretaria da Vara Criminal, subscr evi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Dire ito 

EDITAL DE CITAÇÃO , COH O PRAZO DE 
ABAIXO: 

15 DIAS, NA FORrlA 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~IM. Juiz de Direito da Vara 
da 1 ~ Circunscr i ção Judiciária de Hacapâ, 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 conheciment o, que neste Juízo 
cor r e seus trânsrni tes um processo em que é acusado : DILERrlA
NO DOS SANTOS SOARES, bras i le i ro , casado , motori sta , filho 

de Germano Soares e de Terezinha dos Santos Soares, como in
curso no art. 129 do CÓdigo Penal Brasileiro. 

E, como tenha o Of icial de Jus tiça des t e Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo poss í 
vel citá- lo pessoalmente, ci ta-o pelo present e a comparecer 
nes t e Juizo , no edif ício do f orurn desta Comarca, s i to a Ave
nida Amazonas, nC? 26 , esquina com a Rua Cel . Coriolano Jucá, 
nesta c idade , no dia 09-02- 83 , às 08 :00 horas , a fim de ser 
i nterrogado , promover sua defesa e ser notificado dos ulte -
rior es t ermos do processo, a que deverá comparecer, sob pena 
de r evelia . Pa ra conhecimento de todos é passado o presente 
Edital, cuja 2~ . via ficará afixada no l ugar de costume . Da
do e passado nesta cidade, aos dez dias do mês de dezembro 
de mi l novecentos e oitent a e dois. Eu, Manoel Január io da 
Silva , Diretor de Secretaria , Subscrevi . 

DORIVAL BARBOZA 
J uiz de Direito 

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

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, MN. Juiz de Direi to da Vara 
Criminal da 1 ~ Circunscrição Judiciária de Macapá, na fo r ma 
da lei, etc . . . 

Faz saber a t odos os que o presente Edita l com prazo de 
15 dias virem, ou del e tiverem conhecimento , que neste Juízo 
co~re seus trânsmites um processo em que é acusado: SEBAS
TIÃO ALHEIDA DE BRITO, brasile iro , sol t e i ro , l aminador , fi l ho 
de Raimundo Saraiva de Brito e de I raci Alme i da de Brito, r e 
s idente em lugar i ncerto e não sabido, como incurso no art~ 
129, c/c art. 25 do CÓdigo Penal Bras i leiro . 

E, como tenha o Of i cial de Jus tiça deste Juízo certifi
cado não o haver encont r ado nesta Coma rca , não sendo possí
vel citá-lo pes soalmente cita- o pe l o presente a comparecer 
neste Juízo no edi fício do forum desta Comar ca, sito à Ave -
nida Amazonas, n9 26 , esquina com a Rua Cel . Cor i olano Jucá, 
nes ta cidade, no dia 10 . 02 . 83, às 08 :00 horas, a f i m de ser 
interrogado , promover sua defesa e ser notificado dos ulte -
r i ores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena 
de r evelia. Para conheciment o de todos é passado o presente 
Edita l , cuja 2? . via fic ará afixada no luga r de cos tume .Dado 
e passado nesta cidade, aos dois de dezembro do ano de mil 
novecentos e oitenta e dois . Eu, Nanoel Januá r io da Sil va Di 
re t or da Secretar ia , subscrevi . 

DORIVAL 13ARI30ZA 
Juiz de Direito 

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

NA 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~frl. Juiz de Direi to da 
Cr iminal da Hl Circunscrição Judiciária de Nacapá, na 
da lei , tec ... 

FORrlA 

Vara 
fon1a 

Faz saber a t odos os que o presente Edita l com prazo de 
15 dias virem, ou de l e t iver em conheci mento , que neste Juí zo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado : ~lANOEL 
LUIZ TRINDADE DE LI~~ . brasileiro , solte i ro , pintor , filho 
de José Corrêa de Lima Filho e de Rosalina Gonça lves da 
Trindade , residente em l ugar incerto e não sabido , como 1n -
curso no art. 129 c/c o art . 44 , inciso II, letra "a". 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi 
cado não o haver encontrado nesta Comar ca , não sendo possí: 
vel citá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a comparecer 
neste Juízo , no edi fício do fo r um desta Comarca , s i to à Ave:. 
nida Amazonas , nC? 26 , esquina com a Rua Cel . Cor iolano Jucá , 
nesta cidade, no dia 10\ 02 . 83 , às 08 :00 horas, a fim de ser 
interrogad~ promover sua defesa e ser notificado dos ulte
riores t e rmos do processo , a que deverá compareces sob pena 
de r evelia . Para conhec imento de t odos é passado o presente 
Edital, cuja 2~ via ficará afixada no lugar de costume . Dado 
e passado nesta cidade , aos dois dias do mês de dezembro do 
ano de mil novecentos e oitenta e do i s . Eu, Manoel Januário 
da Silva, Diretor de Secretari a, Subscrevi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direi to 
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EDITAL DE CITAÇÃO, COH O PRAZO DE 15 DIAS 
ABAIXO : 

NA FORHA 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA , ~1!'·1. Juiz de Direi t o da 
Criminal da Comarca de Hacapâ , na forma da lei , etc ... 

Var a 

Faz saber a t odos os que o presente Edital com prazo de 
15 dias vi r em, ou dele t i verem conhec imento , que neste Juízo 
cor re seus trânsmites um processo em que é acusado : RECIVAL
DO DE PAULA LIMA , b r asileiro , solteir o , estudante1filho de 
Reina l do Fernandes de Lima e de Naria de Nazaré de Paula Li
ma , res i dente em Belém , em lugar i ncerto e não sabido 1 como 
i ncurso no art . 129 "caput " do Código Penal Brasi l eiro . 

E, como tenha o Oficial de J ustiça deste Juízo certif i 
cado não o haver encont r ado nesta Comarca, não sendo poss:I 
ve l citâ- lo pessoalmente cita-o pe l o presente a comp~recer 

n:ste J uízo, no ed i f í c i o d~ forum desta Comarca , sito a Ave_
n1da Amazonas , n9 26 , esqu1na com a Rua Cc l. Cor1olano Juca , 
nesta cidade , no dia 10.02 . 83 , ãs 08 :00 ho r as , a fim de s er 
i nterrogado , pr omover s ua defesa e ser notificados dos ulte 
r iores te rmos do processo , a que dever á comparecer> sob pena 
de revel ia. Para conhec imento de todos é passado o presente 
Edital , cuj a 2~ via ficará afixada no l ugar de costume . Dado 
e passado nesta cidade, aos tr i nta dias do mês denovembro do 
ano de mil novecentos e oitent a e dois . Eu , Hanoe l Januá r io 
da Silva , Diretor de Secre taria , subscreví . 

DORI VAL BARBOZA 
Juiz de Dire ito 

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

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, NH . Juiz de Direito da Va ra 
Criminal da 1? Ci r cunscr i ção Judiciária de Macapá , Capi tal 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 
corre seus t rânsmi tes um processo em que é acusado : rú\RIA ES 
TELITA CORTEZ PEREIRA , brasileira, desquitada , domést i ca , fi 
lha de Antonio Perei r a Santos e de Naria Li na Cortez Pe reir~ 
como incurso no art9 129 do CÓdigo Pena l Brasileiro . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juizo certifi
cado não o have r encontrado nesta Coma r ca , não sendo possí
vel citá-lo pessoalmente , cita-o pelo presente a comparecer 
neste Juízo, no edif í c io do forum desta Comarca , sito ã Ave
nida Amazonas, n9 26 , esqui na com a Rua Ce l. Coriolano Jucá , 
nesta cidade , no d ia 09 - 02 - 83 , ãs 08 :00 horas, a fim de ser 
interrrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ulte 
riores termos do processo , a que deveri comparecer , sob pena 
de revelia . Pa ra conhec imento de todos é passado o presente 
Edita, cuja 2a . via fica rá afixada no lugar de costume . Dado 
c passado nesta cidade , aos nove dias do mês de dezemb r o de 
mi 1 novecentos e oi tenta e dois . Eu , ~!ANO EL JANU,~RIO DA SIL
VA, Diretor de Secretaria, Subsc revi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direi t o 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS , NA FORt'!A 
ABAIXO : 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA , ~~1 . Juiz de Di r ei t o da Vara 
Crimi nal da 1? Circunscrição J udic i ária - Macapá , Capital do 
Terr itôr i o Federal ·do Amapá , na forma da lei, etc ... 

FAZ SABER a todos os que o pr esente Edital com prazo de 
15 dias virem , ou dele tiverem conhecimento , que neste Juízo 
corre seus trânsmi tes um processo em que i acusado : ANTONIA 
ANITA DIAS MOTA , brasilei ra , soltei r a , doméstica , filha de 
Raimundo Pena Nota e de Rene Gonçalves Dias , r es i dente em l u 
ga r incer t o e não sabido , como i ncurso no art9 129 do CPB . -

E, como tenha o Oficial de Justiça deste J uizo cer tifi 
cado não o have r encontrado nesta Comarca , não sendo poss í 
vel c i tá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a comparecer 
neste Juízo , no edifício do forum deste Comarca , si t o ã Ave
nida Amazonas , n9 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá , 
nesta cidade, no dia 09-02-83 , ãs 08 :00 ho r as , a fim de ser 
inter rogado , promover sua defesa e ser notificado dos ulte
riores te rmos do proces so , a que deverá comparecer , sob pena 
de revelia . Pa r a conhecimento de todos é passado o presente 
Edi ta l, cuja 2a . via fica rá afixada no lugar de costume . Da-

do e passado nesta cidade , aos vinte e dois de novembro de 
mil novecentos e oitenta e dois . Eu, t!ANOEL JANUÁRIO DA SIL
VA , Diretor de Secretaria , Subscrevi. 

DORIVAL llARBOZA 
Juiz de Direito 

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

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~~1 . Ju i z de Direito da 
Crimina l da 1~ Circunscr ição Juciária- Macapi , na forma 
Lei , etc ... 

Vara 
da 

FAZ SABER a todos os que o pr esente Edital com prazo de 
15 dias virem , ou dele tiverem conhecimento , que neste Juízo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado : SINHOZI
NHO DOS SANTOS COSTA , brasileiro, solteiro , carpinte iro, fi
l ho de Máx imo Soares Costa e de Assunção dos Santos de Jesu~ 
r es i dente em lugar incerto e não sabido, como incurso no 
art9 129 "ca.put " do Código Pena l Brasileir o . 

E, como tenha o Oficial de Justiça des t e Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possí -
vel citi-l o pessoalmente, cita- o pelo presente a comparecer 
nes t e Juízo , no edifício do forum desta Comarca , sito ã Ave
nida Amazonas , n9 26 , esquina com a Rua Cel . Co r iolano Jucá , 
nes t a cidade no dia 09 .02 .83 , ãs 08 : 00 horas , a f int de ser 
in t errogado , promover sua defesa e ser notificado dos ul te -
rio r es te rmos do processo , a que deverá comparecer, cob pena 
de revelia . Para conhecimento de todos i passado o pr esente 
Ed i tal , cuja 2a . v i a ficará af i xada no lugar de costume . Da
do e passado nesta cidade, aos seis dias do mês de dezembro 
do ano de hum mi 1 novecentos e oi tenta e do i s . Eu, ~!A NOEL JA 
NUÁRIO DA SILVA , Di re t or de Secretaria, Subscrevi . 

DORIVAL IlARBOZA 
J uiz de Direito 

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

O DOUTOR DORI VAL BARBOZA, MH . Ju iz de Direito da Vara 
Criminal da Comarca de Nacapi, na forma da lei, etc . .. 

FAZ SABER a todos os que o presente Edital com prazo de 
15 dias virem, ou de l e t i verem conhecimento , que neste Juízo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado : t!ARIA DAS 
GRAÇAS ASSUNÇÃO BARATA, brasile i ra, divorciada , filha de Fran 
cisco Saudio Assunção Lemos e de Maria Lenyra Carvalho Assun 
ção, r es i dente e domiciliado nesta cidade ã Av. Nações Uni~ 
das, n9 1. 264 , como incurso no art9 129 "caput" do Código Pe 
nal Br asileiro . 

E, como tenha o Oficial de J us t iça deste Ju ízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possi -
vel citi-lo pessoalmente , cita- o pelo presente a comparecer 
neste Juízo , no edifício do forum des t a Comarca , sito ã Ave
nida Ama zonas , n9 26, esquina com a Rua Cel . Coriolano Juci , 
nesta c idade, no dia 09 . 02 .83 , ãs 08 :00 horas, a fim de se r 
interrogado promover sua defesa e ser notificado dos ulter io 
res termos do pr ocesso, a que deverá compar ecer, sob pena de 
revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente Edi 
tal, cuja 2a . via ficará af i xada no lugar de costume . Dado e 
passado nesta cidade, aos se i s d i as do mês de dezembro do ano 
de hum mil novecentos e oitenta e do i s . Eu, HANOEL JANUÁRIO 
DA SILVA, Di r etor de Secretaria , Subscrevi . 

DORIVAL BARBOZA 
Ju i z de Direi t o 

EDITAL DE CITAÇÃO, COH O PRAZO DE 1 5 DIAS, NA 
ABAIXO : 

F0Rr1A 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA , ~~!. Ju iz de Di reito da Vara 
Crimina l da 1? Circunscrição Judiciária de Hacapi,Capital do 
T. F.A. na forma da l ei , etc .. . 

FAZ SABER a todos os que o presente Edital com prazo 
de 15 dias virem , ou dele tiverem conhecimento, que neste Ju í 
zo corre seus tránsmi tes um processo em que é acusado : JOSE 
ROSA VIEIRA , vulgo "Zé Rosa", brasileiro , sol teiro , braçal , 
fi l ho de Raimunda Rosa Vieira, como i ncurso no art9 216 e 
218 do Côdigo Pena l Br asi le iro . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi-



Macapá, 05-01 -83 DIÁRIO OFICIAL Pág. a 

cada não o haver encontrado nesta Comarca , nao s endo possí
vel citá- lo pessoalmente , cita- o pelo presente a ~omp~recer 
neste Juízo , no edifício do for um d~sta Comarca , stto a Av~
nida Amazonas, n9 26 , esquina com a Rua Cel. Coriolano Juca, 
nesta cidaqe, no dia 09- 02-83, às 08 : 00 horas, a fim de ser 
i n t errogado , promover sua defesa e ser _not i ficado dos ulte -
riores termos do processo , a que devera comparecer , sob pena 
de r evelia . Para

4
conheci mento de todos é passado o presente 

Edital, cuja 2a . via ficará a f ixada no lugar de costu~e . Da
do e passado nesta c idade, aos vin t e e nove dias do mes de 
dezembro de mil novecentos e q iténta e dois . Eu, ~!ANOEL JA
NUÁRIO DA SILVA , Diretor de Sec retaria, Subscrevi . 

DORIVAL BARBOZA 
Ju iz de Direito 

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

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~frl . Ju iz de Direito da 1~ Cir 
cunscr ição Judiciária de Macapá, TFA, na forma da l ei, etc .~ 

FAZ SABER a todos os que o presente Edital com prazo de 
15 dias vi r em , ou de l e tive r em conhecimento, que neste Juízo 
co~re seus t rânsmites um processo em que é acusado: JOSe RI 
BANAR PRIMO, res i dente nesta c idade ou onde passar ser encon 
trado, como incurso no art9 146, do Código Penal. 

E, como t enha o OfLcial de Just i ça deste Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possí
vel citá-lo pessoalmente , ci t a- o pelo pr esente a comparecer 
neste Juízo , no edifício do forum des ta Coma r ca, si to à Ave
nida Amazonas , n9 26, esquina com a Rua Cel . Co r i o l ano Jucá, 
nesta c idade, no d ia 09- 02-83, às 8 :00 horas , a fim de ser 
interrogado, promover sua fedesa e ser no t i ficado dos ulte
riores termos do processo, a que deverá comparecer , sob pena 
de r evelia. Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital , cuja 2a . via ficar á afixada no luga r de costume . Da
do e passado nesta cidade, aos vinte e três dias do mês de 
novembro de 1 . 982 . Eu , ~~OEL JANUÁRIO DA SILVA, Dire to r de 
Secretaria da Vara Cr iminal, subscrevi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Di re ito 

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

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~ú~ . Juiz de Direito da 1 ~ Cir 
cunscrição Judic i ária de Hacapá , 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 t iverem conhecimento, que nes te Ju ízo 
corr e seus trânsmites um processo em que é acusado : HARTHUNT 
RANT, natu ra l de Frankfurt Oder-ELBGUASTRASSE - Alemanha, fun 
cionário da firma BALDUR- Alemanha Ocidental, exercendo a fun 
ção de marítimo, como incurso no a rt9 146 do Cód i go Penal. 

E, como tenha o Oficial de Justiça des t e Juízo certifi 
cada não haver encontrado nes ta Comarca , não sendo poss ível 
c i tá- lo pessoa lmente, c ita-o pe l o presente a comparecer nes 
t e Juízo, no ed i fício do forum des ta Comarca , s ito à Avenida 
Amazonas , n9 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano J ucá, nes
t a cidade, no dia 09-02-83, às 8:00 horas , a fim de ser i n -
t errogado, promover sua def esa e ser not i ficado dos ulter i o
res termos do processo , a que deverá comparecer , sob pena do 
revelia . Para conhecimento de todos é pa ssado o pr esente Edi 
tal, cuja 2a. via ficará afixada no lugar de costume . Dado e 
passado nesta cidade , aos vinte e três dias do mês de novem
bro de 1.982 . Eu, ~~OEL JANUÁRIO DA SILVA, Diretor de Secre 
taria da Vara Criminal, subscrevi . 

DORIVAL BARBOZA 
Ju iz de Direito 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLMIAS DE CASM!ENTO 

El e j f i l ho de Dário Benedito Soar es (falecido) e de Ma 
ria de Nazar~ Campos . 

Ela ~ f i l ha de Hermínio Ge raldo de Carvalho e de Amjlia 
Thurler de Carvalho . 

Quem souber de qualquer impedimento l ega l que os iniba 
de casar , um com o outro, acuse- o na fo rma da Lei. 

Nacap~ . 03 de janeiro de 1983 . 

ZUÍLA JUCÁ DE JUCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autorizada 

CARTÓRlO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLA~!AS DE CASA~IENTO 

O Oficial de Registro Civi l da Comarca de Hacapá , Terri 
tór io Federal do Amapá, República Fede rativa do Brasil, faz 
saber que pr etendem casar : MANOEL RAU!UNDO DE OLIVEIRA DOS 
SANTOS com ~!AR IA SOLENE LO BATO DA SILVA . 

Ele é fil ho de Clovis Rodrigues dos Santos e de Ra i mun
da Madalena de Ol iveira dos Santos . 

Ela é filha de Aluízio Nonato da Silva e de Osmar ina da 
Silva Lobato . 

Quem souber de qualquer imped i mento legal que os iniba 
de casar, um com o outro, acuse- o na forma da Le i . 

Nacapá , 03 de janeiro de 1983 . 

ZUÍLA JUCÁ DE JUCÁ A~\ÚJO 
Escrevente Autorizada 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLM1AS DE CASM!ENTO 

O Oficial de Reg i stro Civ il da Comarca de Nacapá , Terr i 
t ório Federal do Amapá, Ropublíca Federat iva do Brasil , faz 
saber que pretendem casar: ZANILTON VIANNA DOS ANJOS com IHL 
m, DO SOCORRO MELO M1ÓRAS . 

Ele é filho de Orivaldo Fer reira dos Anjos e de Haria 
do Carmo Vi anna dos Anj os . 

Ela é fi lha de l~i lmo lvanderley Amóra s e de Naria de Li 
vramento Melo Amóras. 

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

Hacapá, 03 de j ane i ro de 1983 . 

ZUÍLA JUCÁ DE JUCÁ A~\ÚJO 
Escrevente Autorizada 

ESPORTE CLUBE HACAPÁ 

CONVOCAÇÃO 

O Presidente do Conselho Del i berativo do Esporte Clube 
Macapá, baseado no que es tabe lece o Art9 . 140,do Estatuto do 
Clube , CONVOCA os membros natos e ele itos deste Conselho , p_<!_ 
ra a reun ião que será realizada na sjde soc i al do Clube as 
10 :00 horas do dia 09 de j aneiro de 1983 . 

ORDEM DO DIA: 

Ele i ção da Presídincía e Vice- Presidênc ia do CONSELHO 
DIRETOR do ESPORTE CLUBE ~IACAPÁ para o biênio 33 / 84 . 

Pres idência do CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE NA 
O Ofic i a l de Reg i stro Civi l da Comarca de Nacapá , Terri CAPÁ, em 31 de dezembro de 1982 . 

tór i o Federal do Amapá , Republica Federat iva do Brasi l, fa z 
saber que pre t endem casar : EUGENIO BENEDITO CANPOS SOARES com J AUIE DA SILVA MOTTA 
NEIDE THURLER DE CARVALHO . Presidente 


	

