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ell N l STtR lO DO 1 NTEI< l OR 

Ter ritório Fede ra l do Amap~ 

DECRETO (P) N'J 0005 de 05 de j ane it·o de 1983 

O Gove r nador do Te r r i tó rio Fede ra l 
~ tribu i çÕes que lhe são confer idas pe l o 
do Dec re t o-Le i n9 ~ 1 I, de 08 de j aneiro 

RESO LVE : 

do Amapá, usando das 
<lr t i go 18 , Í tem li , 

de 1969 , 

Art . 19 - Dis pensar ~lAR li\ lRENE DA SILVA FERRE IRA , da 
função de Secretária Admi.nisLraL i va, CÓdigo DAl -20 1. 1, da 
Coordenação Se t orial de l'lane j amc nto/SEAD , a conta r de 19 de 
jane iro do co r rente ano . 

Art. 29 - Revogam-se as d ispos i ções em cont r á rio . 

Pa l ác i o do Setentrião, em Hacapá, 05 de janei ro de 1983, 
949 da Rep~bl i ca e 409 da Criação do Territ ório Fede ra l do 
Amapá. 

ANNl BAL BARCELLO S 
Governador 

~lNl ST~RIO DO INTERIOR 

Terri tór i o Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0006 de 05 de janeiro de 1983 

O Governador do Ter r itório Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pe l o artigo 18 , item I I, 
do Dec reto- Lei n9 41 1, de 08 de j anei r o de 1969 , e t endo em 
vista o que consta do Decreto n9 85 .347, de 11 de novembro 
de 1980, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar , HARIA lRENE DA SILVA FERREI RA, ocu-

Secre tário de Educação e Cul tura 
Prof Q.ANNIE VIANNA DA COSTA 

Secret ár i o de Agricul t ura 
Dr . GENtSIO CARDOSO DO NA SCIMEN TO 

Secretário de Segurança P~blica 
D~. JOSt DE ARIMATHtA VERNET CAVALCANTI 

Secretário de Sa~de 
Dr. JOS t CABRAL DE CASTRO 

pante do emprego de Agente Administrat i vo , CÓd i go LT-SA-701. 
ll, Cla sse "B" , Referência 23, da Tabela de Empregos Pe rma nen 
t e do Gove rno deste Te rri tó rio , lotado na Secr eta ria de AdmT 
nist ração- SEAD, para e xe rcer a Função de Chefe da Seção de 
Protocolo, CÓdigo DA L-201 .3, da Divisão de ComunicaçÕes Admi 
ni st ra tiva s- DSG/SEAD , a con t ar de 19 de jane i ro do cor r ente 
a no . 

Art. 29 - Revogam- se a s dis pos i çÕes em cont rá rio . 

Pa l ácio do Se t entr i áo , em Maca pá , 05 de jane iro 
949 da l<ep~blica c 409 da Criação do Te r ritór i o 
do Amapá . 

ANNI BAL BARCELLOS 
Gove rnador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Ter r i tório Fe deral do Amapá 

DECRETO (P) N9 0007 de 05 de jane i ro de 1983 

d e 1983 , 
Fede r a l 

O Gove rnador do Território Federa l 
atribuiçÕes que lhe são confer idas pe l o 
do Decreto- Le i n9 411, de 08 de janei r o 

do Amapã, usando das 
a rt igo i8 , Í tem I I , 

de 1969 , 

RESOLVE: 

Ar t . 19 - Dis pensar ADALTO JOSÉ GÓES DA COSTA, da fun 
ção de Chefe da Seção de Lotação e Regist ro Func i onal , CÓdi
go DAI-20 1 .3, da Divisão de Cadastro- DP/SEAD, a contar de 19 
de janeiro do corrente a no . 

Art . 29 - Revogam- se as dipos ições em contrár i o. 

Pa l ácio do Scte ntrião,em Macapã, OS de jane i ro de 1983 , 
949 da Rep~b li ca e 409 da Cr iação do Terr i tó r io Federal 
do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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HINISTtRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0008 de 05 ·de janeiro de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são confer idas pelo artigo 18, Ítem li, 
do Decreto-Lei n9 4 11 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decretó n9 85 . 347, de 11 de novembro 
de 1980 , 

RESOLVE : 

Art . 19 - Designar, a tí t ulo precário, à contar de 19de 
janeiro do corrente ano, ADALTO JOSÉ GÚES DA COSTA, ocupante 
do cargo de Agente Administrativo, CÓdigo SA- 70 1 .A, Classe 
"A", Referênc i a 17, do Quadro Permanente do Governo deste Ter 
r i tório , lotado na Secr etaria de Administração-SEAD , para 
exercer a Função de Assistente , Código DAI-202 . 3, da Divisão 
de Cadastro-DP /SEAD . 

Art. 29 - Revogam-se as dispos i ções em cont rário . 

Palácio do Setentrião , em Macapá, 05 de janeiro de 1983, 
949 da República e 409 da Cr iação do Território Federal 
do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0009 de 05 de janeiro de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
at r ibuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem li, 
do Decreto- Lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Dispensa r JOSÉ SILVA DOS SANTOS, da funçio de 
Secretár io Administrativo , Código DAI-201.1, da Divisão de Ca 
das tro-DP/SEAD, a contar de 19 de jane iro do corrente ano . 

Art . 29 -Revogam-se as disposiçÕes em contrário . 

Palácio do Setentrião ,em Macapá, OS de janeiro de 1983 , 
949 da RepÚblica e 409 da Criação do Território Federal 
do Amapá . 

ANNlHAL BARCELLOS 
Governador 

~ILN iSTÉRlO DO lNTER IOR 

Territór io Federal do Amapá 

D~CRETO ( P) N9 00 10 de 05 de janeiro de 1983 

O Govcrnildot: do Território Federal do i\m::q"i , usando das 

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

atribuiçÕes que lhe sao conferidas pelo artigo 18, ítem li , 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de jane iro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85.347, de 11 de novembro 
de 1980, 

RESOLVE: 

Art. 19- Des ignar, JOSÉ SILVA DOS SANTOS , ocupante do 
emprego de Agente Administrativo, Código LT- SA-701 . B, Classe 
"B", Referênc ia 23 , da Tabela de Empregos Permanentes do Go
verno deste Território, lotado na Secretaria de Admi nist ra
ção,para exercer a Função de Chefe da Seção de Lotação e Re
gistro Func i onal, Código DAI- 20 1 .3, da Divisão de Cadas tro -
DP/SEAD, a con ta r de 19 de jane iro do corren te ano . 

Art . 29 -Revogam- se as disposiçÕes em contrário . 

Palácio do Setentrião,em ~lacapá, OS de janeiro de 1983 , 
949 da RepÚblica e 409 da Criação do Terr itório Federal 
do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

~1INISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 001 1 de OS de j aneiro de 1983 

O Governador do Terri tório Federal 
atribuições que l he são conferidas pelo 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de j aneiro 

•.\l-E SOLVE : 

do Amapá , usando das 
artigo 18 , ítem li, 

de 1969 , 

Art. 19 ~Dispensar EDIBERTO FARIAS DE CASTRO , da fun
çao de Secretario Administrativo, CÓdigo DAI- 20 1. 1, da Divi
sao de Apoio Administrativo- SEAD, a contar de 19 de janeiro 
do corrente ano. 

Art . 29 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário . 

Palácio do Se t entrião, em Hacapá,OS de janeiro de 1983 , 
949 da RepÚb lica e 1,09 ela Cci.açãu du Terr iLór iu Federal 
do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

~IINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Ama pá 

DECRETO (P) N9 00 12 de OS de janeiro de 1983 

O Gover nador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que l he são conferidas pelo artigo 18, ítem II , 
do Decreto- Le i n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , c t endo em 
vista o que consta do Decreto n9 85 . 347, de 11 de novembro 
de 1980, 

RESOLVE: 
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Art. 19 - Designar, EDIBARTO FARIAS DE CASTRO, ocupant e 
do cargo de Agente Administrat ivo, Códi go SA-701.A, Classe 
"A", Referência 17, do Quadro Permanente do Governo deste TeE 
ritório lotado na Secretaria de Administração - SEAD, para 
exercer ' a função de Chefe da Seção de Provimento e Vacãnci~, 
Código DAI-201 .3, da Divisão de Cadastro-DP/SEAD, a contar 
de 19 de janeiro do corrente ano . 

Art. 29 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário . 

Palácio do Se t entr ião , em Hacapá, 05 de j aneiro de 1983, 
949 da República c 409 da Cr i ação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MTNlSTtRIO DO INTERIOR 

Território Fede ral do Amapá 

DECRETO (P) N9 00 13 de 05 de janei ro de 1983 

O Governador do Territór i o Federal 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pe l o 
do Decreto- Lei n9 411, de OS de janeiro 

RESOLVE : 

do Amapá , usando das 
artigo 18, item li, 

de 1969 , 

Art. 19 - Dispensar ELIAS FERREIRA DOS SANTOS, da função 
de Chefe do Seção de Provimento e Vacãncia , Código DAI - 201 . 3, 
da Divisão de Cadast ro-DP/SEAD , a contar de 19 de janeiro do 
corrente ano . 

Ar t . 29 - Revogam-se as dis posiçÕes em contrário. 

Palácio do Setentrião ,em Macapá, 05 de janeiro de 1983, 
949 da RepÚblica e 409 da Criação do Ter ritório Federal 
do Amapá . 

ANNTBAL BARCELLOS 
Governador 

:IINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal ·do Amapá 

DECRETO (P) N9 00 14 de 05 de janeiro de 1983 

O Governador do Territóri.o Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que Lhe são conferidas pelo art i go 18 , item II , 
do Dec reto-Lei n9 411, de 08 de janeir o de 1969 . e tendo em 
vista o que consta do Decre to 85 . 347, de 11 de novembro 
de 1980 , 

RESOLVE : 

Art . 19 - Designa r , - a ·titulo precâr i o, a con tar de 19 de 
janei ro do corrente ano, ELIAS FERREIRA DOS SANTOS , ocupan te 
do cargo de Agente Administrat ivo , Código SA- 701 . C, Classe 
"C", Referência 25, do Quadro Permanente do Governo deste Ter 
ritório, lotado na Secretaria de Administração - SEAD, parã 
exercer a função de As~istente , Código DAI- 202 .3, do Serviço 
de Controle de Pagamento de Pessoal- DP/SEAD. 

Art . 29 - Revogam- se as disposiçÕ.es em contrário . 

Palácio do Setentrião ,em Nacapá, 05 de jane i ro de 1983 , 
949 da RepÚblica e 409 da Criação de Te rritório Federal 
do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MlNIST~RIO DO INTERTOR 

Terr itório Federal do Amap~ 

DECRETO (P) N9 00 15 de 5 de jane iro de 1983 

O Governador do Territ6r i o Federal 
atribuiçÕes que lhe são confer idas pelo 
do Decreto-Lei n9 41 1, de 08 de janeiro 

RESOLVE: 

do Amapá, usando ~as 
artigo 18, item II, 

de 1969, 

Art. 19 - Dispensar AB IGAIL DIAS NEGRÃO, da funç ão de 
Chefe da Seção de Pessoal inativo , CÓdigo DAI-20 1 .3 , da Divi 
são de Cadastro-DP/SEAD, a contar de 19 de janeiro do corren 
te ano. 

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrár i o . 

Palácio do Se t ent r ião , em Nacapá, 5 de janeiro de 1983 , 
949 da RepÚb l ica e 409 da Criação do Terr itório Feder al 
do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DOS TERRITÓRI OS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AHAPÁ 
JUIZ DE DIREITO DA COHARCA DE HACAPÁ 

EDITAL DE CITAÇÃO, cm1 O PRAZO DE 15 DIAS, NA 
ABAIXO : 

FORHA 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, HN. Juiz de Direito da 1'.1 Cir 
conscrição Judiciár i a de Macapá, TFA, na forma da lei,etc . . -: 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias vi r em, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juizo 
cor re seus trãnsmites um processo em que é acus~do : PAULINO 
GO~~S DE SOUZA, bras i lei ro, natural de Porto Grande , soltei
ro, braçal , filho de Gregório Pereira da Silva e Ca rmem _Co
mes Belfort , como incurso no art9 155, do CPB . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo cer t i f i 
cado não o haver encont r ado nesta Comarca , não sendo possí
ve l citá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a comparecer 
neste Juizo , no edi fício do forum desta Comarca , sito à Ave
nida Amazonas , n9 26 , esquina com a Rua Cel . Coriolano Jucá , 
nesta c i dade , no dia 17-02-83, às 8 :00 horas , a f im de ser 
interrogado , promover s ua defesa e se r notificado dos ulte
r i ore s termos d-o processo , a que deverá comparecer, sob pena 
de revelia. Para conhecimento de todos é passado o pres ente 
Edital, cuja 2a . via ficará afixada no l ugar de costume . Da
do e passado nesta cidade, aos nove di as do mês de dezembro 
de 1982 . Eu, Manoel Januário da Silva, Diretor de Secretari a 
da Va ra Cr iminal , subscrevi. 

DORIVAL BARBOZA 
Jui z de Di reito 

EDITAL DE CITAÇÃO , Cm1 O PRAZO DE 15 DIAS , NA FOmA 
ABAIXO: 

O Doutor DORIVAL BARBOZA , MN. Ju i z de Direito da Vara · 
Criminal da Comarca de Hacapá, na forma .da lei , etc .. . 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 di as virem! ou dele tiverem conhecimento , que neste Juízo 
corre seus t r ansmites um processo em que é acusado : ISAIAS 
TAVARES , brasi le iro , casado, pedreiro filho de Tomé Tavar es 
e de Joana Gomes Tavares , n;s ident,e. e~ lugar ignorado , como 
incurso no art9 129, § 29 , &tem V do Código Penal Bras il e ir~ 

E! como tenha o Oficial de Justiça des t e Juizo certifi 
cado ~a~ o haver encont rado nesta Comarca , ~ão sendo poss í
vel c1ta- lo pessoalmente , cita-o pelo presente a comparecer 
neste Juízo, no edif í cio do forum desta Comarca sito à Ave
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel . Co~iolano Jucá 
nesta cidade, no dia 17.02 . 83 , às 08:00 horas a fim de se~ 
interrogado, promover sua defesa e ser notifi~ado dos ulte
riores te r mos do processo, a que deverá comparecer , sob pena 
de.revelia . Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edltal, cuja 2a . vi a fica rá afixada no lugar de costume . Da
do e passado nesta cidade, aos trinta dias do mês de novem
bro ~o.ano de hum mil novecentos e oi tenta e do i s . Eu ,Nanoel 
Januar •o da Silva, Diretor de Secretaria , subscrevi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Di reito 

EDITAL DE CI TAÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA FOR}~ 
ABAIXO: 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, MM . Ju i z de Di reito da Vara 
Criminal da 1<;1 Ci rcunscrição Judiciária - Macapá, Capital do 
TFA, na forma da lei, etc ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias vi rem , ou de l e tiverem conhecimento , que neste Juízo 
corre seus trãnsmites um processo em que é acusado: LUIZ PAS 
SOS DE SOUZA, brasi l e iro , solteiro , filho de José Passos de 
Souza e de Francisca das Chagas, comere i ante, residente em 
lugar incerto e não sab ido, como incurso no art9 250 , § 19, 
inciso li, letra na'•. 
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E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juizo ce r tifi 
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo posst
vel citá- lo pessoalmente, cita- o pelo presente a comparecer 
neste J uizo, no edif ício do forum desta Comarca si t o à Ave
nida· Amazonas, n9 26 , esquina ·COm a Rua Ce l . Co~iolano Jucá , 
nesta cidade , no dia 17 .02 .83 , às 08 : 00 horas , a fim de ser 
interrogado , promover sua defesa e ser noti ficado dos ul t e
riores te rmos do processo , a que deverá compar ecer , sob pena 
de revelia . Para conhecimento de todos i passado o presente 
Edital, cuja 2a. via ficará .afixada no lugar de cos tume . Da
do e passado nesta cidade, aos nove dias do mis de dezembro 
do ano de mil novecen t os e oitenta e dois . Eu, Manoel Januá
rio da Silva , Diretor de Sec retaria , subsc revi. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO , COM O PRAZO DE 15 DIAS , NA FOR..'lA 
ABAIXO: 

O Dou t o r DORIVAL BARBOZA , ~11'1. Juiz de Direito da Vara 
Cr iminal da 1' Circunscrição Judiciá r ia de Macapá , 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 de le tive rem conhecimento , que neste Juizo 
corre seus trãnsmi tes um processo em que é acusado : DEOCLI
DES MACIEL LEAL, vul go "ALEMÃO", brasileiro, so l te iro , f ilho 
de Manoel Cordes Leal e de Ana Maciel Leal . como i ncurso no 
art9 129 do CÓdigo Penal Bras ileiro. 

E, como t enha o Oficial de Justiça deste Juizo certifi
cado não o haver encont rado nesta Comarca , não sendo possí
vel c itá-lo pessoalmente, cita- o pelo prsente a comparecer, 
neste Juizo , no edifício do fo rum desta Comarca sito à Ave
nida Amazonas , n9 26, esquina com a Rua Cel. Co;iolano Jucá , 
nes ta 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 compare ce r, sob pena 
de revelia . Para conhec imento de todos é passado o presente 
Edital , cuja 2a . via f i cará a fixada no l ugar de costume . Da
do e passado nesta cidade , aos nove dias do mês de dezembro 
de mil novecentos e oi tenta e dois . Eu , Mnaoe l Januário da 
Silva , Diretor de Secretaria , subscrevi. 

DORIVAL BARBOZA 
J uiz de Dire ito 

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

O Dou t or DORIVAL BARBOZA, ~~l, Juiz de Direito da I ' 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 Juizo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado : GERSON 
TRINDADE PEREIRA, brasileiro, amapaense, casado , professor , 
fi l ho de José dos Santos Pereira e Maria de ·Nazaré Trindade 
Pereira, como incurso no art9 62 da L.C.P . ' 

E, como tenha o Oficial de J ustiça des t e Juizo certif i 
cado não o haver encont rado nesta Comarca , não sendo possí
ve l citá-lo pessoalmen t e , cita-o pelo presente a comparecer 
nes te Ju i zo , no edifício do forum desta Comarca, sito à Ave
nida Amazonas, n9 26 , esquina com a Rua Cel . Coriolano Jucá, 
nesta c idade, no dia 17- 02- 83 , às 8 :00 ho ras , a fim de ser 
interrogado, promover s ua defesa e s er notif i cado dos ulte
riores termos do processo , a que deverá comparecer, sob pena 
de revelia . Para conhec imento de t odos é passado o presente 
Edital, cuja 2a, via f icará af i xada no l ugar de costume . Da
do e passado nesta cidade , aos vinte e dois dias do mês de 
novembro de 1. 982 . Eu, Hanoel Januário da Si lva, Diretor de 
Secretaria da Va ra Criminal , subscrevi. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

O Doutor DORIVAL BARBOZA, ~frl . Juiz de Di reito da 1? Cir 
cunscrição Judiciária de Hacapá , TFA, na fo rma da l ei ,etc .. ~ 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 

15 dias virem, ou dele tiverem conhec imento , que neste Juizo 
corre seus trânsmites um proce~so em que ~ acusado : BENEDITO 
PRAXEDES CAIA , vulgo " BENÊ", brasileiro , amapaense, solteiro 
filho de Hip6li to da Silva Caia e Ana Rosa Mendonça , como in 
curso no art9 129, do CPB . 

E, como tenha o Oficial de Justiça des t e Juízo certifi
cado não o have r encont rado nesta Coma r ca , nio sendo possí
ve l citá- lo pessoalmente , c ita- o pelo presente a compa r ece r 
neste Juizo , no edif ício do forum desta Comarca sito à Ave
nida Amazonas , n9 26 ; esquina com a Rua Cel . Co; i olano Jucá , 
nesta c idade, no dia 17- 02- 83 , às 8 :00 horas , a fim de ser 
i nterrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ulte
riores t ermos do processo, a que deverá comparecer, sob pena 
de revel i a . Para conhecimento de todos é passado o pre sen t e 
Edital , cuja 2a . via ficará afixada no lugar de costume . Da
do e passado nesta cidade, aos sete d i as do mis de dezembro 
de 1982 . Eu, Hanoel Januário da Si lva, Diretor de Secretaria 
da Vara Crimi nal , subscrevi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

O Doutor DORIVAL BARBOZA , HH . Juiz de Dire i to da 1' Cir 
cunscrição Judiciária de Macapá , TFA, na forma da lei , etc .. ~ 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou de l e tiverem conhecimento , que neste Ju i zo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado: RAI~ruNDO 
TAVARE S DOS SANTOS, brasileiro , amapaense, casado, filho de 
Benedito Cardoso Rodrigues e Leonina Tavares dos Santos , como 
incurso no art9 217 , c/c 21 9 C. P. B. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possí
vel citá- lo pessoalmente, cita- o pelo presente a comparecer 
nes t e Juizo , no edifício do f orum desta Comarca, sito à Ave
ni da 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
r i ores t e rmos do processo , a que deverá comparecer , sob pena 
de r evelia . Para conhecimento de t odos é passado o presente 
Edit al , cuja 2a . via ficar á af ixada no l ugar de cos tume . Da
do e passado nesta cidade , aos sete dias do mt;s de dezembro 
do ano de hum mil novecentos e oitenta e do i s . Eu, ~lanoel J a 
nuário da Silva, Di r et or de Secretaria da Vara Crimina l sutiS 
crevi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direi to 

EDITAL DE CITAÇÃO , COH O PRAZO DE 15 DIAS, NA FOR.t'!A 
ABAIXO : 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, ~L'L Juiz de Direito da Vara 
Criminal da 1? Circunscrição Judiciária- Macapá, na fo rma da 
lei, etc ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com pr azo de 
15 dias virem , ou dele tiverem conhec i mento, que neste Ju ízo 
corre seus trinsmites um pr ocesso em que é acusado : ALBERTO 
LI~~ PAES BARRETO , brasileiro , casado, bar beiro, fi l ho de Jo 
sé Paes Barreto e de Hacena Li ma Paes Barreto, resident e em 
lugar incerto e não sab i do, como i ncurso no art9 331 do C6di 
do Penal Brasile iro . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste J uizo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possí
vel citá-l o pessoa lmente, cita- o pe lo presente a comparecer 
nes t e 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 18 . 02 . 83, às 08 :00 horas , a fim de ser 
interr ogado, promover sua defesa e ser no t ificado dos ulte
riores termos do processo, !i- que deverá comparecer, sob pena 
de ' r evel i a . Para conhecimento de t odos é passado o presence 
Edital. cuja 2a . via fi cará afixada no lugar de costume. Da
do e passado nesta cidade, aos dois dias do mês de dezembro 
do ano de mil novecentos e oitenta e dois . Eu , Manoel Januá
rio da Silva , Diretor de Secre taria, subscrevi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Di reito 
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EDITAL DE CITAÇÃO, COH O PRAZO DE 15 DIAS , NA F ORNA 
ABAIXO: 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, HH . Juiz de Direito da Vara 
Criminal da 19 Circunscrição Judiciiria - Hacapi, Capital 
do Território Federal do Amapá, na forma da lei, etc ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento , que neste Juizo 
corre seus t r ânsmi tes um processo em que é acusado: ~IANOEL 
PEREIRA CARVALHO, brasileiro, solteiro , de profissão ignora
da, filho de Maria Pereira Cabral , residente em lugar incer
to e não sabido, como incurso no art9 129 c/c art . 44, item, 
li, let ras "a" (Primeira figu ra), "c" e "d" (recurso que di
ficul t ou defesa do ofendido), c/c ainda, com o artigo 51,to
dos do Código Penal Brasileiro . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juizo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possí
vel citá-lo pessoalmente, cLta- o pelo presente a comparecer 
neste Juízo , no edifício da forum desta Comar ca, sito à Ave
nida Amazonas , n9 26 , esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, 
nesta cidade, no dia 18 .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 conhec imento de todos é passado o presente 
Edital, cuja 2a . via ficarj afixada no lugar de costume . Da
do e passado nesta cidade, aos seis dias do més de dezembro 
do ano de mil novecentos e oitenta e dois. Eu , Hanoel Januá
rio da Silva, Diretor de Secretaria, subscrevi . 

DORIVAL BARBOZA 
J uiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO , COH O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORHA 
ABAiXO : 

O Doutor DORIVAL BARBOZA , HH. Juiz de Direito da Vara 
Criminal da 1f Circunscriçio Judiciiria - Hacapi, na fo rma 
da lei, etc ... 

Faz saber a todos os ~ue o presente EDITAL com prazo de 
1S dias v i rem , ou dele tiverem conhecimento, que neste Juizo 
co rre seus trânsmites um processo em que ê acusado : NANOEL 
RAIHUNDO SALES , brasileiro , solteiro, Técnico em química in
dustrial, filho de Luciana de Oliveira Sales, rete em lugar 
incerto e não sabido , como incurso no art9 129 c/c o art .53, 
ambos do Código Penal Brasileiro . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juizo certifi
cado não o haver encontrad~ 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, n'? 26, esquina com a Rua Cel . Corio lano Jucã, 
nesta cidade , no dia 18 .02.83, às 08:00 horas, a fim de ser 
interrogado, promove r sua defesa e ser not ificado dos ulte
riores termos do processo , a que deverá comparecer , sob pena 
de revelia. Para conhec imento de todos ê passado o presente 
Edital , cu j a 2a . via ficari afixada no lugar de costume. Da
do e passado nesta cidade , aos seis dias do més de dezembro 
do ano de hum mil novecentos c oitenta c dois . Eu, Hanoel Ja 
nuãrio da Silva, Diretor de Secretaria , Subscrevi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

F ORNA 

O Doutor DORIVAL llARbOZA, HH , Juiz de Direito da 19 Cir 
cunsc rição Jud i ciária de Hacapã , TFA , na forma da lei,etc .. -:-

faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
05 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus trânsmites um processo em que ê acusado : ~~NOEL 
DI:: SOUZA, brasileiro , amapaensc, casado, motorista, filho de 
Antonio dos Ramos e Alexandrina de Souza , como incurso no 
art9 16 da Lei 6 . 368/76. 

E, como tenha o Oficial de Justiça des te Juízo certifi
cado não o haver encon t rado nesta Comarca , não sendo possí
vel citá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a comparecer 
neste Juízo , no edif í c i o do forum desta Comarca, sito à Ave
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel. Cor i olano Jucá , 
nesta cidade , no dia 18-02-83, às 8 : 00 horas , a fim de ser 
i nterrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ul t e
riores termos do processo, a que deverá comparece r, soh pena 
de revelia. Para conhecimento de todos ê passado o presente 
Edita l , cuja 2a . via ficará afixada no lugar de costume . Da
do e passado nesta cidade , aos nove dias do més de dezembro 
de 1982 . Eu, ~anoel Januário da Si lva , Diretor de Secretaria 

da Vara Criminal, subscrev i . 
DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

O Doutor DORIVAL BARBOZA , HH. Juiz de Direito da Vara 
Criminal da 19 Circunscrição Judiciária de Nacapi , na forma 
da lei, e tc .. . 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento , que neste Juízo 
corre seus. trânsmites um processo em que ê acusado : FRANCIS
CO RIBEIRO GmlES , vulgo "BAIXINHO", bras i le ir o, casado , car
pinteiro, filho de Harcílio da Silva Gomes e de Haria Ribei
ro Gomes, residente no Bairro do Pacoval , como incurso no 
art9 129 "caput " do Código Penal Brasileiro . 

E! como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo cert i f i
cado ~a~ o haver encontrado nec ta Comarca, n~o sendo possi

vel Clta-lo pessoalmente, cita- o pelo presente a comparecer 
neste Ju ízo, no edifício do forum desta Comarca, sito à Ave
nlda Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá , 
nesta cidade , no dia 21 . 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 ê passado o presente 
Edital, cuja 2a . via ficará afixada no lugar de costume. Da
do e passado nesta cidade, aos do i s de dezembro de mil nove 
centos e oitenta e dois . Eu, Hanoel Januário da Si lva, Dire
tor de Secretaria, subscrevi. 

DORIVAL BARBOZA 
Ju i z de Direito 

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

O Doutor DORIVAL BARBOZA, HH. Juiz de Direito da Vara 
Criminal da 1f Circunscrição J udiciária de Hacapã , na forma 
da lei, etc . .. 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que nes te Ju izo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado: IVANILDO 
DE OLIVEIRA SENA, brasileiro, solte iro, so l dador e motorista 
r esidente e domiciliado em Santana , f i lho de Raimundo Correi 
ra Sena e de Argemira T. Oliveira, como incurso no art9 217 
do Código Penal Bras ileiro . 

E, como tenha o Oficial de Jus tiça deste Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possí
ve l 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 21 . 02 .83, às 08 :00 horas , a fim de ser 
interrogado , promover sua defesa e ser notificado dos u l te
riores termos do processo, a que deverá comparecer , sob pena 
de revelia. Para conhecimento de todos ê passado o presente 
Edital, cuja 2a. via ficará afixada no l ugar de costume . Da
do e passado nesta cidade , aos dois de dezembro do ano de 
mil novecen t os e oitenta e dois. Eu , Hanoel Januário da Sil
va , Diretor de Sec retaria , Subscrevi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direi t o 

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

ABAIXO : 
O Doutor DORIVAL BARBOZA, NN . Juiz de Dire i to da Vara 

Criminal da 1~ Circunscrição Judiciária de Hacapá , na forma 
da lei, e t c . .. 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias vi r em, ou de l e tiverem conhecimento, que nes te Juízo 
corre seus t rânsmites um processo em que é acusado : LlJIZ PAS
SOS DE SOUZA , brasileiro , casado , comerciante, filho de José 
Passos de Souza e de Francisco das Chagas , r esidente na Bai
xada da Vacaria, como incurso no art9 129 "caput" do Código 
Penal Brasileiro. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste J uízo 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 edifício do forum desta Comarca, sito i Ave
nida Amazonas, n9 26 , esqu i na com a Rua Cel . Coriolano Juci , 
nesta cidade, no dia 21. 02 . 83 , às 08:00 Horas , a fim de ser 
interrogado, Promover sua defesa e ser noti f icado dos ul te
riores termos do processo , a que deverá comparecer, sob pena 
de revelia . Para conhecimento de todos ê passado o presente 
Edital , cuja 2a . via ficari afixada no lugar de costume. Da
do e passado nesta cidade, aos dois dias do més de dezembro 
do ano de mi 1 novecentos e oitenta e dois. Eu, ~lanoe 1 Januá
rio da Silva, Diretor de Secretaria, subscrevi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 
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O que fazer quando você 
guer vender e comprar, 

e descobre que todo mundo 
também quer. vttnder 

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 poderã 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 salãrios, mais 
alimentos, assistência médica e 
previdência social, saúde, casa própria, 
escolas, luz elétrica, ãgua, 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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