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MIKIST~RIO DO INTERiOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0002 de 4 de janeiro de 1983 

O Governador do Te rritcirio Fede ral do Amapá, usando das 
atribuiç~es que lhe são conferidas pe l o artigo 18, ítem li, 
do Decreto-Le i n9 ~1 1, de 08 de jane iro de 1969 , e tendo em 
vista os termos do Ofício n9 ~0 13 /82-GAH/SEEC, 

RESOLVE: 

Ar t. 19 -Autorizar os servido res LUIZ GON~AGA DA SLLVA 
e RAI HUNDO TUPAN DOS SANTOS DUARTE , ocupantes do emprego de 
Profe ssor de Ensino de 19 e 29 Graus , Código LT- N-60 1. 3 ,Cias 
se "C" , Nível 3, da Tabela Espec ial de Empregos do GovernÕ 
deste Territcirio, ambos l otados na Secretaria de Educação e 
Cultura- SEEC a frequen ta rem o Curso de Pôs- Graduação em Espc 
cializaçào de Ginástica Esco lar, na Universidade Federa l de 
Pe l otas-RS, no período de 10 de jan0 i ro ã 04 de ma r ço do cor 
rente ano , ficando- Lhe assegurada durante a realização do cT 
tado curso , a percepção do salário r elativo no empr ego que 
ocupam. 

Arl. 29- Revogam-se as d i sposições em contrário. 

Palácio do Se tentrião,cm Hacapá, 4 de janeiro de 1983 
949 de Rep~bl i ca e ~09 da Criaçio do Te r ritcirio Federa l 
do Amapa: 

ANNillAL BARCELLOS 
Governador 

MlNlSTtRIO DO INTERIOR 

Terr itór i o Federal do Amapi 

DECRETO (P ) N9 0003 de 04 de janeiro de 1983 

O Gove rnador do Territcirio Federal 
a tribu ições que lhe são conferida s pe l o 

I
do Decreto-Lei n9 41 1, de 08 de janeiro 

RESOLVE: 

do Amapá, no uso das 
artigo 18, Ltem II, 
de 1969, 

Secretário de Educação e Cul t ura 
Prof ê.ANNIE VIANNA DA COSTA 

Secretário de Agricultura 
Dr. GEN~S IO CARDOSO DO NASCIHENTO 

Secretário de Segurança P~blica 
Dr. JOSÉ DE ARIHATII ÉA VERNET CAVALCANTI 

Secretário de Sa~de 
Dr. J OSÉ CA BRAL DE CASTRO 

Art . 19 - Ocsign"r o Economista ANTÉRO DUARTE DIAS PIRES 
LOPES , Secre tário de Planejamento c Coordenaçio do Governo 
deste Território, Código DAS-3 , para viajar da sede de suas 
atribuiçÕes Ma capá - at~ a c idade de Belim-PA, a fim de J~n
to a SUDA.'I, apresentar c discut i r a Proposta Preliminar da 
Pro~ r amaçào do POLA:!AZÕNIA par a o cxcrc LC i o de 1983 , no pe -
riodo de 03 ~ 04 . 01 . 83. 

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

Pa l ácio do Setentrião , em t'.acapá-Ap,04 de janeiro de 1983 , 
949 da Rep~blica e 409 da Criaç~o do Território Fede
ral do Amapá . 

ANNillAL liARCELLOS 
Governador 

m~L STÉR I O DO INTERIOR 

Te rritóri o Federal do Amap:i 

DECRETO (P) N9 0004 de 04 de jane iro de 1983 

O Governador do Território Fede ral do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ítem li , 
do Decre to- Le i n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Designar o Economista EL iAS NASCINENTO DE ~10-
RAES , Dire t o r do Departamento de Informãtica/SEPLAN,para res 
ponder acumulat i vamente, em subs~ituição, pelo Exped i ente da 
Secretaria de Pl anejamento e Coordenação do Gove rno deste Ter 
ritcirio, durante o impedimento do r espectivo titular, que se 
encontra v iaj ando a serviço da Administração Amapaense , no p~ 
riodo de 03 a 04 . 01 . 83 . 

Art . 29 - Revogam- se a s dis pos i çÕes em contrário. 

Palácio ~o Setentriào , em Hacapá-Ap , 04 de janeiro de 1983, 
949 c.la Republica e 409 da Criação do Territór io Federal 
do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DOS .TERRITÚRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL: DO fi}!APÁ 
JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ~IACAPÁ 

EDITAL DE CITAÇÃO , 
ABAIXO : 

,, . 
COM O P,RAZO DE 15 DIAS, NA FOR~IA 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~W. Juiz . de Direito da 1~ Cir 
cunscrição Judiciária de ' Hacapá, TFA, na forma da lei, etc.-:-

FAZ SABER a todos os que o pr esente Ed ital com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo 
cor r e seus trânsmites ·um processo em que é acusado : ROZILDA 
LOBATO ALVES, brasileira, natura l de Afuá , solteiia , sem pro 
f i ssão, filha de Antonio Alves Rodr igues c Al cinda dos San ~ 
tos Oliveira, como incurso no art9 129, do Código Penal . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Ju ízo certifi 
cada não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo.possí
vel citá-lo pessoalmente , ci ta-o pe lo presente a comparecer 
neste Juízo, no edÜício do fo rum desta Comarca , sito à Ave
nida Amazonas, n9 26 , esquina com a Rua Cel. Cor i olano Jucá, 
nesta c idade, no dia 16 .02 .83 , à s 8 :00 horas , a f im de se r 
interrogado, promove r sua defe sa e ser notificado dos ulte 
riores termos do processo, a que deverá comparece r, sob pena 
de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital , cuja 2a . via ficará afixada no lugar de cos tume. Da
do e passado nesta cidade , aos sete dias do mês de dezembro 
de mil novecentos e oi tenta e dois. Eu, Manoe l Januário da 
Silva , Diretor de Secretaria da Vara Criminal, subscreví . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, 
ABAIXO : 

COH O PRAZO DE 15 DIAS, NA FO~IA 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~~1. Juiz de Direito da 1 ~ Cir 
cunscrição Judiciária de Macapi, TFA, na forma da lei , etc . -:-

FAZ SABER a todos o~ que o presente Edita l com prazo de 
15 dias virem.~ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado: ANGELA 
~~\RIA V[LHENA , brasileira, natural de Caviana-Pa · amasiada 
filha de Beneven~to de Vilhena e Venina da Silva ~alente co~ 
mo incurso no art9 129 , do Código Pena l. ' 

E, como t enha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi 
cada não o haver encontrado nes ta Comarca, não sendo possí~ 
vel citá- lo pessoalmente, c ita- o pe l o presente a comparecer 
neste Juízo, no edifício do forum desta Comarca, s ito à Ave
nida Amazonas , n9 26, esquina com a Rua Cel. Coriol ano Jucá, 
nesta cidade , no dia 17.02.83 , às 8: 00 horas, a fim de ser 
interrogado, promover sua defesa e ser notifiado dos ulte -
riores termos do processo , a que deverá comparecer , sob pena 
de revelia . Para conhecimento de todos i passado o presente 
Edital, cuj a 2a . via ficari af ixada no lugar de costume . Da
do e passado nesta cidade , aos sete dias do mês de dezembro 
de hwn mil novecentos e oi t enta e do i s. Eu , Manoel Januir i o 

-----------DIÁRIO 

da Silva , Di retor de Secretaria, subscrevi. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA , ~~!. Juiz de Direito da 1? Ci r 
cunscrição Judiciária de Nacapá , TFA, na forma da lei , etc .-:-

FAZ SABER a todos os que o presente Edi t al com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado : J USTINO 
GARCIA CUNHA, vulgo "PADRE", brasileiro , natural de Breves , 
casado, mar í timo , filho de Rairr.undo Cunha e Domingas Garcia, 
como incurso no art9 129, do Código Penal. 

E, como t enha o Oficial de Justiça deste Juizo certifi 
cada não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo poss í~ 
vel citá- l o pessoalmente , cita-o pelo pr esente a comparecer 
neste Ju izo, no edifício do forum desta Comarca, sito à Ave 
nida Amazonas , n9 26 , esquina com a Rua Cel. Cor i olano Jucá~ 
nesta cidade , no dia 17 .02 . 83 , às 8:00 horas, a fim de ser 
interrogado , promover sua defesa e ser notificado dos ulte 
riores termos do processo , a que deverá comparecer, sob pena 
de revelia . Para conhecimento de todos é passado o presen te 
Edital, cuja 2a . via ficará afixada no lugar de costume. Da
do e passado nesta cidade, aos sete dias do mês de dezembro 
de 1982. Eu, Hanoel Január io da Silva , Di retor da Secretaria 
da Vara Criminal, subscrevi. 

DORIVAL BARBOZA 
Ju iz de Direito 

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

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, HH. Juiz de Direito da 1? Cir 
conscrição Judiciá r ia de ~bc<~pá , TFA, na forma da lei, etc .~ 

FAZ SABER a todos os que o presente Edital com prazo de 
15 dias virem , ou de le tiverem conhecimento, que neste Juízo! 
corre seu:. trânsmites um processo em que é acusado : JOSÉ DO 
ESP1RITO SANTO VlLilENA, brasileiro, natural de Chaves, car - 1 

pinteiro, filho de Benedita Pereira Dias, como tncurso no 
art9 129 , do Código Penal . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Ju ízo cert i f i 
cada não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo poss í~ 
vel citá-lo pessoalmente , cita-o pelo presente a comparecer 
neste Ju í zo, no edifício do fo r um desta Coma rca, sito à Ave 
nida Ama zonas, n9 26, esqu ina com a Rua Ccl. Coriolano Jucá~ 
nesta cidade , no dia 17.02 .83, às 8 :00 horas, a fim de ser 
interrogado , promover sua defesa e ser notificado dos ulte -
riores termos do processo , a que deverá comparecer , sob pena 
de r evelia. Para conhecimento de todos ~ passado o presente 
Edital , cuja 2a . via fica rá afixada no lugar de costume . Da-

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

Território Federal do Amapá 
DIRETOR 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 

ORIGINAIS 
* Os text os enviados à publ icação deverão ser 

dati l ografados e acompanhados de oficio ou 
memorando. 

O Diário Of ic i a l do T.F. do Amapá poderá 
ser encontrado para leitura nas Representa
ções do Governo do Amapá em Brasília/DF e 
Belém/Estado do Pará. 

ATENDIMENTO 

Hor ário : 
Das 07:30 as 12:00 horas . 

Das 14:00 as 17: 30 horas. 
PREÇOS • PUBLICAÇÕES 

* PublicaçÕes - centímetros de 
coluna ............ ... ....... . Cr$ 420 ,00 

PREÇOS· ASSINATURAS 
* Macapá ....................... Cr$ 5 .200 , 00 
-Outras Cidade . ............... Cr$ 9.200,00 

* As assinaturas são semestrais e venciveis 
30 de j unho a 31 de dezembro . 

Preço do Exemplar ...•.......... Cr$ 
N~mero atrasado .. .............. Cr$ 
N~mero atrasado ein outras 
c i dades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 

45 ,00 
90 , 00 

120 ,00 

RECLAMAÇÕES 
* Deverão ser di rigidas por escrito ao Dire -

tor do Departament o de Imprensa Oficial do 
T.F. do Amapá, até 8 dias após a publicação . 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL tt Rua Cândido Mendes tt Macapá Terrhórlo Federal do Amapá " Telefones 621 ·4040 tt Ramais 176 - 177 - 178 

J 



Macapá, 10-01-83 DIÁRIO OFICIAL Pág.3 

do e passado nesta ctdade , aos nove dias do mês de dezembro 
de 1982 . Eu, Manoel Januirio da Si l va, Diretor de Secretaria 
da Vara Criminal, subscrevi. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, Cml O PRAZO DE 15 DIAS, NA FOPJ!A 
ABAIXO : 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, Hrl. Juiz de Direito da Vara 
Cr iminal da I? Circunscrição Judiciiria de Macapi, Capital 
do T. F. A. na forma da lei, e tc ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem , ou de l e tiverem conhecimento , que neste Juizo 
cor re seus trânsmites um processo em que é acusado: FRANCIS
CO QUARESNA DA SILVA , brasileiro, solteiro, pintor , filho de 
:1aria Quaresma da Silva, natural de Afuá-Pará, como incurso, 
no art9 129 do Código Penal Brasileiro . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo posst
vel citá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a comparecer 
neste Ju izo, no ed i fício do forum desta Comarca , sito à Ave
nida Ama zonas, n9 26, esqu i na com a Rua Cel . Coriolano Jucá, 
nesta cidade , no dia 17-02- 83, às 08 : 00 horas, a fim de ser 
interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ulte
riores termos do processo , a que deverá comparecer , sob pena 
de revelia. Para conhecimento de t odos 6 passado o presente 
Edita l, cuja 2a. via ficará afixada no lugar de costume . Da
do e passado nesta cidade , aos vinte dias do mês de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e dois . Eu , Nanoe l Januário da 
Silva, Diretor de Secretaria , Subscrevi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

O Doutor DORIVAL BARBOZA , HN. Juiz de Direito da Vara 
Criminal da 1' Circunsc rição Judicijria de Hacapj, Cap ital 
do T. F.A . na forma da lei , etc ... 

Faz saber a todos os que o present e EDITAL com prazo de 
15 dias virem , ou dele t i verem conhecimento , que neste Juizo 
corre seus trânsmites um processo em que ê acusado : JOSÉ TA
VARES DO ROSÁRIO, vulgo "Zé Cruzeiro" filho de Izidio Siquei 
ra do Rosário e de Naria Firmina Tavares, brasileiro , casad; 
motorista, como incurso no art9 155 § 49, item IV do CÓdigo 
Penal Bras ile iro. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juizo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo poss í
ve l ci tj- l o pessoalmente, cita-o pelo presente a comparecer 
neste Juízo, no edificio do forum desta Comarca , sito à Ave
nida Amazonas , n9 26 , esquina com a Rua Cel . Coriolano Jucj, 
nesta cidade, no dia 17-02-83 , is 08 :00 horas, a fim de se r 
inte rrogado, promover s ua defesa e ser notificado elos ulte
riores termos do processo , a que deverá comparecer , sob pena 
de revelia . Para conhecimento de t odos é passado o presente 
Edital, cuja 2a . via ficará afixada no lugar de costume . Da
do e passado nesta cidade, aos dez dias do mês de dezembro 
de mi l novecentos e oitenta e dois . Eu, Nanoel Janujrio da 
Silva , Diretor de Secretaria , Subscrevi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇ.3;.0, CO~! O PRl,zo DE 15 DIAS, NA FORHA 
ABAIXO : 

O Doutor DORLVAL BARBOZA, '~ . Ju i z 
Crimina l da l f Circunscrição Judic iária 
do T.F.A . na forma da l e i, etc ... 

de Direito da 
de Nacapá, 

Vara 
Capital 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo ele 
15 dias virem, ou dele tiverem conhec imento, que neste Juizo 
corre seus trânsmites um processo em que ê acusado : ILÁRIA 
CAl'IPOS DOS SANTOS , apelido " RAHIUNDA", filha de Lúc io dos 
Santos e de Catarina Campos dos Santos , brasileira, solteira 
domêstica . como incurso no art' 155 , § 49, item IV , do CÓdi
?,o Penal Brasileir o . 

E, como tenha o Ofic i a l de Justiça deste Juizo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca , nâo sendo posst
vel citj-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a comparecer 
neste Juízo, no edi fício do forum des ta C0·narca, sito à Ave
nida Amaz onas, n9 26, esquina com a Rua Ccl . Coriolano Jucj , 
nesta cidade, no d i a 17- 02- 83, às 08 :00 horas , a fim de ser 
interrogado , promover sua defesa e ser notificado dos urte
riores termos do pr ocesso , a que dever á comparecer , sob pena 
de revelia . Para conhecimento de todos ê passado o presente 
Edital, cuja 2a . via ficarj afixada no lugar de costume . Da
do e passado nesta c i dade , aos dez dias do mis de dezembro 
de mil novecentos e o itenta e dois. Eu, Hanoel Januãrio da 
Silva , Diretor de Secretaria, subscrevi . 

DORIVAL BARBOZA 
Ju iz de Direito 

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

O Doutor DORIVAL BARBOZA , rll·l. J uiz de Direito ela Vara 
Cr iminal da I' Circunscrição J udiciária de Hacap~, na forma 
da l ei , etc ... 

Faz saber a t odos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus trânsmites um proce sso em que é acusado : RAI HUNDO 
CONES DE ALHEIDA, bras ileiro, solteiro, braçal , filho de Va
l em Gomes Almeida e de Haria Hendes dos Santos, residente no 
bai rro N. S. P. Socorro, como incurso no art9 2 17 do CÓdigo Pe 
nal Brasileiro. 

E, como tenha o Oficial de Jus t iça deste Juizo cert ifi
cado não o haver encontrado nes ta Cc 1arca , não sendo possí 
vel cita.: lo pessoalmente, c ita-o pelü presente a comparecer 
nes te Juizo, no edifíci o do fo rum desta Comarca , sito à Ave
nida Amazonas, n9 26 , esqu i na com a Rua Cel. Cor iolano Jucá, 
nesta cidade, no dia 17. 02 . 83 , às 08 :00 horas , a fim de ser 
i nterrogado, promover sua defe sa e ser noti f i cado dos ulte
riores t ermos do processo, a que deverá comparece r, sob pena 
de revelia . Para conhec i mento de todos é passado o presente 
Edital . cuja 2a . via ficarj afixada no l ugar de costume . Da
do e passado nesta c i dade , aos dois de dezembro do ano de 
mi l novecentos e oitenta e dois. Eu, Manoel Január io da Sil
va, Diretor de Secretaria , Subscrevi. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE INTH!AÇÃO , COH O PRAZO DE 15 DIAS , NA FORr!A 
ABAIXO : 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, ~m . Juiz de Di re i to da Vara 
Criminal da I? Circunscrição Judiciária - Hacapã , na forma 
da le i, etc ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem , ou dele tiverem conhec imento, que nes te Juízo 
corre seus trãnsmites um processo em que ê acusado: CESAR 
BRASIL CORDEIRO, bras ileiro, solteiro , filho de Benonis San
tana Cordeiro e de Naria de Nazar~ Brasil Cordeiro pescador 
r esidente nesta cidade à Av. Cl odóvio Coelho , como incurso no 
art9 19 e 39 da Lei 5. 197/67 . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juizo certifi
cado não o haver encontrado, nesta Comarca, não sendo possi 
ve l intimá- lo pessoalmente, i ntima- o pelo presente a compar~ 
cer neste Juizo, no edifício do forum desta Comarca,sito i 
Avenida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Ju 
cj ,nesta cidade,no dia 17-02-83, às 08 :00 horas , a fim de ser 
interrogado , promover sua defesa e ser notificado dos ul te
riores termos do processo, a que deverá comparecer , sob pena 
de r evelia . Para conhecimento de todos ê passado o presente 
Edital, cuja 2a . via ficará afixada no lugar de costume. Da
do e passado nesta cidade, aos nove dias do mês de dezembro 
do ano de hum mil novecentos e oitenta e dois . Eu , ~anoel Ja 
nuário da Silva , Diretor de Secretaria,subsc reví . 

DORIVAL BARBOZA 
J uiz de Direito 

EDITAL DI:: CI TAÇ,\0, CO~! O PRAZO DE 15 DI AS, :\A FOR'!A 
ABAIXO : 

O Doutor DORIVAL BARBOZA , ~lH . Juiz de Di reito da i? Cir 
cunscrição Judicijria de Nacapi, TFA, na forma da lei, e tc .. ~ 
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Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento , que neste J uízo 
corre seus trãnsmites um processo em que é acusado : PEDRO 
MAURÍCIO DE FREITAS SOUZA, brasi-leiro, amapaense, solteiro , 
lavrador, filho de Porfí rio Picanço de Souza e Maria Adelai
de Freitas Souza, como incurso no art9 213 , c/c art. 224, a
línea "a", do CPB. 

E, como éenha o Oficial de Justiça deste . Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possí
vel citá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a comparecer 
neste Juízo, no edifício do forum desta Comarca , sito à Ave
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano J ucá , 
ne sta cidade, no dia 17- 02- 83, às 8:00 horas , a fim de ser 
interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ulte
riores termos do processo , a que deverá comparecer, sob pena 
de revelia . Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital, cuja 2a. via ficará afixada no lugar de costume. Da
do e passado nesta cidade, aos sete dias do mês de dezembro 
de 1982 . Eu , Manoel Januário da Silva, Diretor de Secretaria 
da Vara Criminal, subscreví. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Di reito 

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

O Doutor DORIVAL BARBOZA, ~fr! . Juiz de Direito da Vara 
Criminal da Comarca de ~!acapá, na forma da l ei , etc .. , 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus trãnsmites um prncesso em que é acusado: IVALDO 
DAS CHAGAS DOS SANTOS , bra .ileiro, solteiro, Ajudante de Me 
cânico , filho de Leopoldino Clarindo das Chagas e de Maria 
Dorotéia Picanço Machado, residente e domiciliado à Av. Gene 
ral Rondon, 840, como incurso no art9 129, c/c art . 44, ítem 
II, letras "a", primeira figura e "d" , todos do Código Penal 
Brasileiro. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possí
vel citá-lo pessoa lmente, cita- o pelo presente a comparecer 
neste Juízo, no edifício do forum desta Comarca, sito à Ave
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, 
nesta cidade, no dia 17.02.83, às 08 : 00 horas, a fim de ser 
interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ulte
riores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena 
de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital, cuja 2a. via f i cará afixada no lugar de costume . Da
do e passado nesta cidade, aos trinta dias do mês de novem
bro do ano de hum mil novecentos e oitenta e dois . Eu, Ma
noel Januário da Silva , Diretor de Secretaria, subscreví. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

O Doutor DORIVAL BARBOZA, HH . Juiz 
Criminal da 19 Ci r cunscrição Judic iária 
do T.F.A. na forma da lei, etc ... 

de Direito da 
de Macapá, 

Vara 
Capital 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias v i rem, ou dele tiverem conhec imento, que neste Juízo 
corr e seus trãnsmites um processo em que é acusado: ~~NOEL 
RAIHUNDO CORDEIRO FAÇANHA, brasileiro, natura l de Bailique , 
solteiro, pintor , vulgo "Neco", f i lho de Domíc io Gonçalves 
Palmerim e Rosa F. Cordeiro, como incurso no art9 129 do CÓ-
digo Penal . . 

EJ como tenha o Oficial de J ustiça deste Juízo certifi
cado não o haver encontrado , nesta Comarca, não sendo possi 
vel citá- lo pessoalmente, cita-o pelo presente a comparecer 
neste Juízo, no edifício do forum desta Comarca, sito à Ave
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel . Coriolano Jucá, 
nesta cidade , no dia 17-02-83 , às 08 :00 horas, a fim de ser 
interrogado, promover sua defesa e ser not ificado dos ulte
riores termos do processo, a que deverá comparecer , sob pena 
de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital, cuja 2a . via ficará afixada no lugar de costume . Da
do e passado nesta cidade , aos nove dias do mês de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e dois . Eu , Manoe l Januário da 
Silva, Diretor de Secretaria, subscreví. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE 1 5 DIAS, NA FO~~ 
ABAIXO : 

O Doutor DORI VAL BARBOZA, HM. Juiz de Di reito da 1? Cir 
cunscrição Jud iciár ia de Hacapá, TFA, na forma da l ei ,etc , .-: 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado : DAVID 
LUIZ COSTA DA SILVA , brasileiro, paraense, casado, motorista 
profissional, f ilho de Agenor Gomes da Silva e Dalzira Costa 
da Silva, como i ncurso no art9 214 e 218 , do Código Penal . 

E, como tenha o Of i cial de Jus tiça deste Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo poss l
vel citá-lo pessoalmente , cita- o pelo presente a comparecer 
neste Juízo, no edifício do forum desta Comarca , si to à Ave
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Ce l . Corio l ano Jucá, 
nesta cidade, no dia 17-02-83, às 8 :00 horas, a fim de ser 
interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ulte
riores termos do processo , a que deverá comparecer , sob pena 
de revelia. Para conhec imen t o de todos é passado o presente 
Edital, cuja 2a . via ficará afixada no l ugar de costume. Da
do e passado ne sta cidade, aos nove dias do mês de dezembro 
de 1982 . Eu, Hanoel J anuár io da Silva, Diretor de Secretaria 
da Vara Crimina l , subscreví . 

DORI VAL BARBOZA 
Juiz de Di reito 

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

O Doutor DORIVAL BARBOZA, ~fr!. J uiz de Direito da 19 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 dele tiverem conhecimento , que neste Juízo 
corre seus trãnsmites um processo em que é acusado : J OEL SAN 
TOS DE SOUZA, vu lgo "CABEÇÃO", brasi l eiro, amapaense, soltei 
ro, to rneiro mecânico, fi l ho de Carlos Al meida de Souza e 
Ana Jesus dos Santos, como incurso no art9 213 , do Código Pe 
nal. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possí
vel citá-lo pessoa lmente, cita- o pelo presente a comparecer 
neste Juízo, no edifício do forum des ta Comarca, s ito à Ave
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel . Coriolano Jucá, 
nesta cidade, no dia 17-02-83, às 8 :00 horas , a fim de ser 
interrogado, promover s ua defesa e ser notificado dos ul te
rio res termos do processo , .a que deverá comparecer, sob pena 
de revelia . Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital, cuja 2a . v i a ficará afixada no lugar de costume . Da
do e passado nesta cidade, aos nove dias do mês de dezembro 
de 1982. Eu, Manoel Januário da Silva, Diretor de Secretari a 
da Vara Criminal ,subs creví. 

DORI VAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

PROCURADORIA GERAL 
TERHO ADITIVO 

PRU!EIRO TERHO ADITIVO AO CONVf:NIO N9 083/82- PROG, CELE
BRADO ENTRE O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AHAPÁ E A COH
PANHIA DE DESENVOLVIHENTO DO M~PÁ, VISANDO A EXECUÇÃO DO PRO 
JETO POLM~ZONIA - POLO M~PÁ , SUB~PROJETO APOIO DE PRODUÇÃO 
DE SEHENTES E HUDAS. 

Aos vinte e sete (27). dias do mês de dezembro do ano de 
hum mil, novecentos e oitenta e dois (1982) , nesta cidade de 
Macapá, capital do Territôr io Federal do Amapá , no Palácio do 
Setentrião, de um lado o Governo do Território Federal do Ama 
pá, neste ato representado pelo seu Governador Senhor ANNI BAL 
BARCELLOS , daqui por diante denominado simplesmente GOVERNO , 
e a Companhia de Des envolvimento do Amapá - CODEASA, r epresen 
tada pelo seu Diretor-Pres idente Economis ta HAROLDO VITOR DE 
AZEVEDO SANTOS , doravante denominada s implesmente CODEASA, re 
solvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Con 
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ven1o n9 083/82-PROG, entre a s mesmas partes c elebrado aos 
dez ( 10) dias do mês de dezembro do ano de hum mil novecentos 
e o itenta e dois, consoant e a s Cl i usulas e cond iç6es seguin
t es : 

CLAUSULA PRIHEI Ri\: Pelo presente Termo Aditivo f ica alte 
rada a Cliu sula Oi t ava - Vigência - do Convênio originirio -
passando a t e r a segu i nte redaçio : 

"Cl áusul a Oitava - Vigência : A vigência do Convênio ora 
aditado f ica pro rrogada at~ o dia trinta e hum (31),do mês de 
ma rço de hum mil novecentos e oitenta e três (1983)". 

CLÁUSULA SEGUNDA: Pe rmanecem inalteradas as demais Cliu
sulas do Convênio principal. 

E, por esta rem de comum acordo, f i rmam o pres ente Termo 
Adit i vo, em cinco (05) vias de igual t eo r e forma na presença 
de duas t es t emunhas abaixo nomeadas . 

Hacapá (AP ) , 27 de dezembro de 1982 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
= Governador = 

HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS 
= Dire tor-Pres idente 

TESTEMU NHAS : 
Bernardino Mendes dos Santos 
Ne i re J ane Honteiro 

PROCURADORI A GERi\L 

TERNO ADITIVO 

SEGUNDO (29) TERNO ADITIVO AO CONTRi\TO DE LOCAÇÃO DE 
IHÕVEL (N9 =45/80-PROG) LOCALIZADO NE STA CIDADE DE ~!ACAPÁ À 
RUA r!ACACOARI N9 02 , CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO TERRI TORIO 
FEDERAL DO AHAPÁ E O SENHOR LU IZ rlARQUES DA SILVA. 

Aos vinte e qua tro (24) dias do ·mê s de novembro do ano 
de hum mi l novecentos e oitenta e dois ( 1982), nesta cidade 
de 'laca pá, de um lado o GOVERNO DO TERRITORIO FEDERAL DO MlA 
PÁ , neste ato repre sen t ado por seu Gove rnador, Senhor ANNI -
BAL BARCELLOS , daqu i em d iante denominado s i mplesment e LOCA
T;\RIO e do ou t ro l ado o Senlwr LU l L HAR~UES DA SILVA, daqu i 
em d i ante denomina do simplesmente LOCADOR , acordam celebrar 
o presente Termo Adi tivo , conforme clius ulas c condiç6es a
ba i xo espec i ficadas : 

CLÁUSULA l'RUlETRi\ : Pe l o presente Te rmo Adi t i vo e de 
aco rdo com a Cl~usula Oi tava - Da Prorrogaçio - do Contra t o 
n9 045/80- PROG , f i ca o mes mo r evi go rado e prorrogado por 
ma i s hum (0 1) ano contado de 08 de outubro de 1982 a 08 de ou 
tu bro de 1983 . 

CLÁUSULA SECUNDA: O Loca t~ rio pa ga r~ no Locador o a lu
gue l mensal de Cr$ 13 . 743,00 (Lrczc mi l, setecentos e q u a re~ 

ta e Lrês c ru ze iros) . 

CLÁUSULA TERCEIRA: O va l or do Cont r ato se r a de 
Cr$ : 164 . 9 16 ,00 (cento e sess enta e quatro mi l , novecento s e 
dezesse i s c ruze i ros), sendo de i mediato alocada a impor t ân
c ia de Cr$ : 41. 229 ,00 (quarenta e hum mi l, duzentos e vinte 
e nove cruze i ros) ao Fundo de Par t i c i paçio dos Es tados , Dis
t ri to Fede r al e Te r ri t 6r i os, Programa 158 14866 .067 , Catego -
ria Econômica 3 .1 . 3 .1 . 00 , conforme Nota de Empenho n9 6693 , 
de 20-10- 82, cor r espondente i t r ês (03) meses de a luguel, fi 
cando o r estante no valo r de Cr $: 12 3 . 687 ,00 (cen t o e vin te 
e três mi l , se i s cent os e oitenta e sete c ruze iros) a ser em
penhado no exe r c i cio de 1983 . 

CLAUSU LA QUARTA: Permanecem i nalteradas a s dema i s c láu
s ul as do Contrato pr i nc ipal. 

E, por es t arem assim j us t os e de acordo, assinam o pre
sente Termo em cinco (05) vias de i gual t eor e forma , na pr~ 
sença de duas (02) t es temunhas . 

Hacapá , 24 de novembro de 1982 . 

ANNlllAL BARCELLOS 
Locatár io = 

LUIZ rlARQUES DA SILVA 
Locador 

TESTE~WNHAS : lleg ive i s 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

EXTRATO DE I NSTRilliENTO CONTRATUAL 
ARTIGO 54 DO DECRETO N9 73. 14 O /7 3) 

I NSTRUHENTO: Contrato de Empreitada Global n9 
SOSP. (Processo n9 1/01571/82). 

091/82 

PARTES: Gove rno do Território Federal do Amapá e a fir
ma ESTACON ENGENHARI A S/A. 

OBJETO: Para realizaçio dos serviços de aterro hidráu
lico na área de Projeto "PROHORAR" "Igarapé das Nulheres" , 
nesta cidade. 

VALOR: Pela execuçao dos serviços o Contratante pagara 
i Contratada a importincia de Cr$ 127 .000.000,00 (cento e 
v i nte e set e milh6e s de c ruze iros). 

PRAZO: O prazo de conclusio básico do presente Contrato 
é de 300 (trezentos) d i as consecutivos, a contar da data da 
primeira ordem de serviço dada pelo Contratante , desde 
que nio se verif iquem in t errupç6es ou paralizaçbes no anda -
menta da obra . 

DOTAÇÃO : Fica empenhado inicialmente a importânc ia de 
Cr$ 14. 670. 891, '•3 (quatorze milhbes, seiscentos e setenta mil 
oitocentos e novent a e hum cruze iros e quarenta e trê s centa 
vo s), i conta dos r ecursos oriundos da Operação de Crédito= 
PROHORAR, conforme Nota de Empenho n9 12, emitida em06 . 12.82 

FUNDAHENTO: O Cont rato decorre da autor i zação do Exm9 . 
Sr . Governador do TFA, exarada as fls. 05 do Processo n9 
1/0 1571 / 82, com dispensa de Licitaçio, amparado no Decreto -
Lei n9 200 , Artigo 126 , Par ágrafo 29, l etra "b", combinado 
com i t em XVII , do Artigo 18 , do Dec re t o Le i n9 411, de 08 de 
janeiro de 1969 . 

Nacapá , 13 de dezembro de 1982 

EZEQUIAS RIBEIRO DE ASSIS 
Chefe da DAA/SOSP. 

CART0RIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLANAS DE CASAHENTO 

O Of i c i a l de Regis tro Ci vi l da Comar ca de Nacapá 
t6r i o Federal do Ama pá , Repúbl i ca Federat iva do Bras ii 
sabe r que pre tendem casa r: JOÃO FONS~CA DOS SANTOS com 
DAS GRAÇAS NARTINS SANTOS . 

El e i filho de Pedro Paulino dos Santos e 
Fonsêca dos San t os . 

de 

Ela ê filha de Nes t or Silva Sant os e de Raimunda 
tins dos San tos . 

Quem souber de qua l que r impediment o legal que os 
de ca sar, um com o ou t r o , acuse-o na fo rma da Lei . 

Na capá , 04 de j aneiro de 1983 . 

ZUfLA JUCÁ DE JUCÁ ARAÚJO 
Escrevente Au torizada 

CARTÚRIO DE REGISTRO PÚBLI CA 

PROCLA~!AS DE CASAHENTO 

Te rr i 
, faz 
NA RIA 

Raque l 

Har -

in i ba 

O Of i c ial de Reg i st r o Civi l da Comarca de Nacapá , Te rri 
tó r io Federal do Amapá, RepÚbl ica Federativa do Brasi l, fa z 
saber que pretendem casar: PAULO SERGIO NENDONÇA PALHETA com 
ROSEANE GOUVEIA DA COSTA . 

Ele é filho de Nanoe l Augus to Pa lhe t a e de Djan ira Hen
donça Pa lhe t a . 

Ela ~ filha de Vasco Gomes da Costa e de Ter ez inha Gou
ve ia da Cos t a . 

Quem souber de qualquer imped imento l egal que os iniba 
de ca sar, um com o ou t ro, acuse- o na forma da Lei . 

Nacapá , 04 de j aneiro de 1983 . 

ZUÍLA JUCÁ DE JUCA ARAÚJO 
Escrevent e Au torizada 



oíAÂió df'iGiÁt:. 

O que fazer quando você 
guer vender e comprar, 

e descobre que todo mundo 
também quer vender 

• • AJ mas que a maioria nao 
quer comprar ? 

Resposta: 

Trabalhar com criatividade e competência! 

Vender nossos produtos para outros 
países já não é tão fácil como 
antigamente. A crise mundial tornou 
os mercados externos mais fechados, 
criando novas barreiras e dificuldades 
para os produtos brasileiros .. 
Reclamar pouco adianta. 
Esse desafio só poderá ser vencido 
com muito trabalho, muita criatividade 
e muita competência. 
Aumentar a exportação é fundamental 
para manter o ritmo de 

desenvolvimento do País. 
Desenvolvimento significa melhores 
condições de vida para todos: 
mais empregos, melhores salár ios, mais 
alimentos, assistência médica c 
previdência social, saúde, casa própria, 
escolas, luz elétrica, água, esgotos 
e transportes coletivos. 
Hoje, exportar não é tarefa fácil. 
Mas com determinação, criatividade 
e competência podemos conquistar 
e manter mercados. 

1983:MAIS PRODUÇ_ÃO, 
MAIS EXPORTAÇAO. 
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