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NINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0048 de 17 de janeiro de 1983 

O Governador do Terri t ório Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem II, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE : 

Art . 19 - Designar ANNIE VIANNA DA COSTA , Secre tária de 
Educação e Cultu ral do Governo deste Território , para viajar 
de Macapá, sede de suas atividades , ati a cidade de Belim 
PA , a fim de t ra tar de assunto da prestação de contas da Se
cretaria de Educação, j unto i Delegacia do MEC, naquela Capi 
tal , no período de 19 i 21 de janeiro do cor r ente ano . -

949 
ral 

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

Palácio do Setentrião, 
da Republica e 409 

do Amapá . 

em Hacapá , 17 de janeiro de 1983, 
da Criação do Te rritório Fede -

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINISTÊRIO DG INTERIOR 

Território Fede r a l do Amapá 

DECRETO (N) N9 001 de 11 de janeiro de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, ítem II, 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de j aneiro de 1969, e 

Considerando, que pe lo Decreto- lei n9 869, de 12 de se
tembro de 1969 foi i ncluída nas escolas de todos os gráus e 
r amos de escolar iza ção, dos s i stemas de ensino do País, como 
disciplina obrigatória a Educação Horal e Cív i ca . 

RESOLVE : 

Secretário de Educação e Cu ltura 
Profª . ANNIE VIANNA DA COSTA 

Secr etár io de Agricultura 
Dr~ GENÉSIO CARDOSO DO NASCIMENTO 

Secret ári o de Segurança P~b l~ 
Dr. JOSÉ DE ARIMATHÉA VERNET L LCANTI 

Sec r etário de Sa~de 
Dr. JOSÉ CA BRAL DE CASTRO 

Art . 1 ·~ - Fica criada na Secre t ar ;a de. Educação e Cult.u 
ra, diretamente subordinada ao Titular da Pasta e vinculada 
i Comissão Nacional de Moral e Civismo - CNMC - a Coordena
ção de Educação Mora l e Cí vica do Território Federa l do Ama
pá - COMOCI-AP - de acordo com o § 59 do artigo 32 , do Decre 
to n9 68 . 065, de 14 de janeiro de 1971. 

Parágrafo Único - A COMOCI- AP será composta de 7 ( sete ) 
membros i ndicados pela Secretaria de Educação e nomeados sem 
Ônus pelo Governador, por 2 (dois) anos , dent re pessoas de 
ilibado caráter e el evado conceito , pronunciado espírito cl
vico e capacidade de ação . 

Ar t. 29 - A Coordenação de que tra t a o art. 19 terá por 
f ina lidade promover, incentivar e orientar a prat1ca educati 
va nos estabelecimentos de ens i no dos três níveis de sua res 
ponsabilidade . 

Parágrafo ún i co - A estrutura, as atribuições e funcio
namento da CONOCI-AP , serão definidas em Regimento Interno a 
ser elaborado no prazo de 30 (trinta) dias após publicação 
deste Decreto e será aprovado pela Secretaria de Educação . 

Art . 39- Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposiç~es em contrário . 

Palácio do Se t entrião ,em Hacapá(AP), 11 de Janeiro de 1983J 
949 da Republica e 409 da Cria ção do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

PREFEITURA HUNIC IPAL DE ~1ACAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 04 /83-PN~l. 

O Prefeito Nunicipal de ~lacapá, usando das 
que lhe sio conferidas por lei , e considerando o 
no Processo n9 09325/82 , datado de 29 .11 . 82 , 

DECRETA: 

atribuiçÕes 
que consta 
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Art . 19 - APOSENTAR FERNANDO DE SOUZA COSTA, ocupante _, dQ 
cargo de Auxil iar de Artífice , C6digo A.ART .02 1. 4 , l otado no 
Departamento de Obras , pertencente ao Quadro de Pessoal Efe
tivo da Pref eitura Municipal de ~!acapá , de conformidade com 
o di spos t o no Inc i so III do ar t i go 101 da Constituição Fede
ral , combi~ado com os artigos 126 e 127, letra "C" . da lei 
n9 133/80- PN.N . 

Are . 29 - Este Decreto entrará em vigor a part i r de 01 
de janeiro de 1983 , revogadas as di sposiçÕes em contrário . 

CUMPRA- SE , REGISTRE-SE E PUBLIQUE- SE . 

Palácio 31 de Março , 10 de janeiro de 1983 

~lliRILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Municipal de Nacapá 

Publicado neste Departamento de Admini stração, aos 
dias do mês de janeiro de 1983 . 

EDITH RAUlliNDA RIBEIRO DE SÁ 
Diretora do Depart ament o de Administração 

PREFEITURA ~lliNICIPAL DE ~IACAPÁ 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 05/83- PNN. 

lO 

O Prefe i to Municioal de Nacaoá. usando das atribui ções 
que lhe são conferidas por lei ; e 

CONS IDERfu~DO o constante do Relat6rio da Comissão Espe
cial ins t i tu ída pela Portaria n9 11 1 /82-PMN , de 24 de ma lU 

de i982; 

DECRETA: 

Art . 19 - REAJUSTAR os preços das passagens de coleti
vos (ôn i bus), nas linhas urbanas nos seguintes trechos : 

Linha n9 20 1 Cr$ 55 , 00 ( Cinquenta e Cinco Cruzeiros~ 
Linha n9 202 Cr$ 55 . 00 (Ci nquenta e Cinco Cruzei ros ): 
Linha n9 203 Cr$ 55 . 00 (Cinquenta e Cinco Cruze i ros); 
Linha n9 204 Cr$ 55 , 00 (C i nquenta e Cinco Cruze i ros) ; 
Linha n9 205 Cr$ 55 ,00 (Cinquenta e Cinco Cruzeir os); 
Linha n9 206 Cr$ 55,00 (Cinquenta e Cinco Cruzeiros): 

Art . 29 - REAJUSTAR os precos das passagêns de coleti
vos (ônibus), das linhas interurbanas nos seguintes trechos: 

Linha n9 101 Cr$ 80 , 00 Oitent a Cruzeiros); 
Linha n9 102 Cr$ 80,00 Oitenta Cruzeiros) : 
Linha n9 103 Cr $ 80,00 Oi tenta Cruzeiros) ; 
Linha n9 104 Cr$ 80,00 Oi t enta Cruzeiros); 
Linha Nacapá/Porto Grande e Vice-Versa- 112Km x 7. 0 

Cr$ 784 ,00 ( Setecentos e Oitenta e Quatro Cruzeir os); 
Linha Macapá/Ferreira Gomes e Vice- Versa - 147Km x 7 .0= 

Cr$ 1. 029,00 (Hum Mil e Vinte e Nove Cruzeiros): 
Linha ~!acaoá/Paredão e Vice- Versa - 144Km x 7 .O = Cr$ -

1.008 ,00 (Hum Mil e Oito Cruzeiros); 
Linha Porto Grande/Ferreira Gomes e Vice-Versa - 35Km x 

7.0 =Cr$ 245,00 (Duzentos e Quarenta e Ci nco Cruzeiros) ; 

,..,-......_........,..._,., __ .._ _____ DIA RIO 

Linha Porto Grande/Paredão e Vice-Versa - 32Km x 7.0 
Cr$ 224 ,00 (Duzentos e Vinte~ Quatro Cruzeiros); 

Linha Ferreira Gomes/Paredão e Vice- Versa - 11 Km x 7.0 
Cr$ 77 .00 ( Setenta e Sete Crnzei ros). 

Ar t . 39 - Es t e Decreto entrará em vigor. a partir do dia 
11 de janeiro de 1983, revogadas as disposições em contrário 

Cffi!PRA- SE, REGIS'r'RE-SE E PUBLIQUE- SE . 

Palác i o 31 de Março, 12 de janeiro de 1983 . 

MURILO AGOSTINHO PINHEI RO 
Prefeito Muni ci pal de Macapá 

BERTO PENA VALES 
Di retor do D. S. P. 

PREFE ITURA ~lliNICIPAL DE NACAPÁ 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 06/83-P~!. 

Cria os estabelecimentos de ensino , integrantes da Rede 
de Ens ino Munic i pal , abaixv es~ecificados. 

O Prefeito Municipal de Nacapá, usando das atribuicões 
que lhe são conferidas por lei e , 

CONSIDERANDO que as Escolas ad i ante enumerdda:., embora 
v'enham f uncionando normalmente . não poss uem o competente ato 
de criação da Ent i dade Mantenedora ; 

CONSIDERANDO que o ato de criação das referidas escolas 
se faz mister, a fim de que sejam consideradas válidos os 
atos expedidos por seus respectivos diretores, em nome dos 
mencionados estabelecimentos de ensino . 

DECRETA: 

Art . 19 - CRIAR , com as denomi naçÕes que l he fo r am da
das, as escolas i ntegrantes da Rede de Ensino Municipal a se 
guir especificadas, retroagindo o presente ato à data dã 
inauguração dos citados estabel ec i mentos : 

O 1 . ESCOLA ~lliNICIPAL DE 19 GRAU ~!ATO GROSSO : I naugurada 
no dia 1L · . maio de 1981 , localizada na Zona Rural; 

02 . ESCOLA HUNICIPAL DE 1<? GRAU CURRALINHO: Inaugurada 
no dia 7 de março de 1980, local i zada na Zona Rura l ; 

Art . 2<? - Revalidar os atos praticados pelos r especti
vos diretores, em nome das escolas relacionadas no ar tigo an 
t erior. 

Art . 39 - Este Decreto ent rará em vigor na data de sua 
publicacão . 

Art . 4<?- Revogam- se as dispus ições em contrário . 

CUMPRA- SE, REG I STRE- SE E PUBLIQUE-SE. 

OFICIAL-----------t. 
------------ DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFIC IAL ----- --------. 

Território Federal do Amapá 
DIRETOR 

PEDRO AUR~LIO PENHA TAVARES 

ORIGINAIS 
·* Os textos enviados à publ i cação deverão se r 

datilografados e acompanhados de of í cio ou 
memor ando. 

O Diário Of icial do T~F. do Amapá poderá 
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·ções do Governo do Amapá em Brasilia/DF e 
Belém/Estado do Pará . 

ATENDIMENTO 
Das 07 :30 as 12:00 horas. 

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

PREÇOS - PUBLICAÇÕES 
* Publicações - centímetros de 

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

PREÇOS - ASSINATURAS 
* Maca pá . . . . ..... . . .. .. . ...... . 
I< Outra s Cidade . . .. . ..... .. ... . 

Cr$ 5. 200 ,00 
Cr$ 9. 200 ,00 

* As assinaturas sao semestrais e vencíve i s 
30 de j unho a 31 de dezembro. 

Preço do Exemplar . .. .. ......... Cr$ 
N~mero atrasado ..... ... ... . . .. . Cr$ 
N~mero atrasado em outras 
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RECLAMAÇÕES 
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120,00 
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t or do Depar t amento de Imprensa Oficial do 
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DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL tr Rua Cândido Mendes tr Macapá Território Federal do Amàpé ,. Telefones 621 -4040 tr Ramais 176 • 177 • 178 

.-· .;, 
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Palácio 31 de Março, 14 de janeiro de 1983. 

~ruRILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Municipal de Nacapá 

Publicado neste Departamento de Admini stração , aos 
dias do mês de janeiro de 198 3. 

EDITH RAI~ruNDA RIBEIRO DE SÁ 
Diretora do Dept9 de Administração 

PODER JUDICIÁRIO 

J USTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO A}~PÁ 

JUIZ DE DIREITO DA cm~RCA DE ~~CAPÀ 

14 

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

O Doutor JOSÉ ~~CHADO DE OLIVEIRA, HH. Juiz de Direito 
da Comarca de ~facapá, TFA, na forma da lei, etc ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhec imento, que neste Juízo 
corre seus trãnsmites um processo em que i acusado : CASENI
RO PEREI~~ DE DEUS, brasi l eiro, amapaense, solteiro , carpin
teiro , filho de Bernadino da Conce i ção de Deus e Cor ina Pan
toja Ferreira, como incurso no art9 129 "caput", do C.P. B. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certif i 
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo poss í 
vel citá-lo pessoalmente , c ita-o pelo presente a comparecer 
neste Ju í zo , no edifício do fo rum desta Comarca, s i to à Ave
nida Amazonas , n9 26 , esquina com a Rua Cel . Coriol ano Jucá, 
nesta cidade, no dia 28- 02-83, às 8:00 horas, a fim de se r 
interrogado, promover sua defesa e ser not if icado dos ulte
riores termos do processo , a que deverá comparecer , sob pena 
de revelia . Para conhecimento de todos i "passado o presente 
Edital, cuja 2a. via ficará afixada no lugar de cos t ume. Da
do e passado nesta cidade, aos vinte e dois dias do mês de 
dezembro de 1982. Eu, Jair Josi de Gouvêa Quintas , Diretor 
de Secretaria Substituto, d~ V~ra Criminal , Subscrevi. 

JOSÉ ~~CHADO DE OLIVEIRA 
Juiz de Direitc-

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

O Doutor JOSf: :OIACHADO CE OLIVEIRA, ~lH . Juiz de Direito 
da Vara Criminal da 1 ~ Circunscr i ção Judiciária de Macapá ,na 
forma da lei, etc . .. 

Faz sauer a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem , ou dele tiverem conhecimento , que neste Ju ízo 
corre seus trinsmites um processo em que i acusado : JOSÉ LI
MA DO CAR!-10, brasileiro , sol t e iro, braçal, residente e domi
ciliado nesta c idade, fi l ho ~e Francisco Antonio do Carmo e 
de Noberta Maria de Jesus, como incurso no art<? 129 , § 59 ,In 
ciso II , uo C.P.B. -

E, como tenha o Of i ci al de Justiça deste Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possí
vel c itá- 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 Ce l . Coriolano Jucá 
nes ta c i dade, no dia 22/02/1983,às 8:00 horas, a fim de se; 
interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ulte
riores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena 
de revelia. Para conhecimento de todos é passado o present e 
Edital , cuja 2a . via ficará afixada no lugar de costume. Da
do e passado nesta c idade, aos três dias do mês de janeiro 
do ano de hum mi l novecentos e oi t enta e três . êu, Jair Josê 
de Gouvêa Quintas, Diretor de Secretari a Subs ti tuto, Subscre 
vi. 

JOSÉ ~~CHADO DE OLIVEIRA 
Juiz de Direito 

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

O Doutor JOSÉ MACHADO D~ OLIVEIRA , ~~!. Juiz de Di r eito 
da Comarca 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 nes t e Juízo 
corre seus trânsmites um processo em que ê acusado: IVru~ CAR 
DOSO CAVALCANTE, brasi l e iro, natural de Breves, solteiro , co 

merciante, filho de Chat eaubrian sã Cavalcante e Haria de Na 
zari Cardoso, como incurso no art9 129, § 49, tudo uo código 

Penal . 

E, c '·' t enha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi
cado nao o ve r. encontrado nesta Conarca, não sendo possí
vel citá-lo peso •nlment e, cita-o pelo pr esente a comparecer 
neste Juizo, no ~difíc io do for um desta Comarca, sito à Ave
nida Amazonas, n9 26 , esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, 
nesta cidade , no dia 28-02-83, às 8 :00 horas , a f im de ser 
interrogadd, 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 vinte di as do mês de dezembro 
de 1982. Eu, ~lanoel Januãr io da Silva, Diretor de Secretaria 
da Vara Criminal , subscrevi. 

JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA 
Juiz de Dir eito 

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

FO~IA 

O Doutor J OSÉ ~~CHADO DE OLIVEIRA, HH. Juiz de Direito 
da Comarca de ~!acapá, TFA, na forma da le i , 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 i acusado: ~~NOEL 
RAIHUNDO DE SOUZA, brasileiro, natural de Afuá; solteiro ,car 
pinteiro, filho de \~aldemar Pereira de Souza e Nar ia Vascon= 
celos da Si lva, como incurso no art9 129 , § 19 , incis~ I e 
li, c/c art. 44 , inciso li, do CÓdigo Penal Brasileiro . 

E, como ~enha o Oficial de Jus . 'ça dest e Ju í zo cer tifi
cado não o haver encontrado nesta Co rca , não sendo possí
vel citá-lo pessoalmente, cita-o pelo ) resente a comparecer 
neste Juizo, no edifício do forum desta Comarca , sito a Ave
ni da Amazônas, n9 26 , esquina com a Rua Cel. Cori olano Jucã , 
nes t a cidade, no dia 28-02-83 , às 8:00 horas, a f i m 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 i passado o presente 
Edi tal , cuja 2a. via ficará af ixada· no lugar de cos tume . Da
do e passado nesta cidaclP. , ;oos v inte dias do mês de dezembro 
de 1982. Eu, Manoe l Januário da Silva, Diretor de Secre taria 
da Vara Cr imina l, subscreví. 

JOSÉ ~!ACHADO DE OLIVEI RA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO , COH O PRAZO DE 1 j DIAS , NA FO~~ 
ABAIXO: 

0 Dout or JOS~ HACHADO DE OLIVEIRA , ~fl·l. Juiz de Direito 
da Vara Cr iminal da 1'.1 Circunscrição Judiciária de Nacapá ,na 
fo rma da Lei, etc .. . 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL _coru orazo de 
15 dias virem: ou _dele tiverem conhecimento . que neste Juízo 
corre seus transm1tes um processo em ~ue ê acusado : JOÃO FER 
REIRA VIANA, brasileiro, casaJo, lavr ador, f ilho de Nanoel 
Costa V1ana e de Leontina Fer reira (fa l ecida residente na 
localidade de Corre Água do Piririm. como in;ursn no ~rt912q 
& 19 , i teus I . li e III, do C.P.B. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi
cado nã~ o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possí
vel cita-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a comparecer 
neste Juízo , no edif ício do fo rum desta Comarca sito à Ave
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel. Co;iolano Jucá 
nesta cidade , no dia 28/02/ 198J ,às 08 :00 ho ras, a fim de se; 
interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ulte
riores t~rmos do pr ocesso, a que deverá comparecer, sob pena 
de revel1a. Para conhecimento de todos ê passado o presente 
Edi tal. cuja 2a. via ficará afixada no lugar de costume . Da
do e passado ne~ta cidade, aos t rês d ~as do mês de janeiro 
do ano de hum m1l novecentos e oitenta e três . Eu, Ja ir Josê 
de Gouvêa Quintas, Di retor de Secretaria Substituto, Subscre 
vi. 

JOSÉ ~~CHI\DO DE OLIVEIRA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO , COH O PRAZO DE 15 DTAS, ,. ' rnRc·!J\ 
ABAIXO: 

O Doutor JOSÉ ~!ACHADO DE OLI VE I RA, HN. Ju i z de Di reito 
da Va:ca C~iminal da 1'.1 Cir cunscr ição Jud i ci ária de Hacapá na 
forma da Lei, e t c ... ' 
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Faz saber a todos os <tuc· , -., çnt e EDITAL com prazo de 
15 dias vir em, ou dele tiverem c• .ut!c imento , que neste JuL;o 
cvr r<o seus trânsmites um orocesso em que é acusado : JOSÉ CHA 
GAS CESAR DE CERQUEIRA, brasileir o, casado , residente e domT 
c i liado nesta cidade, fi lho de Cícero Vieira de Ccrqueira ; 
de l·íar ia do Carmo Cesar Cerqueira, exercendo atual função A
gr o Técnico , como incurso no art9 163 , § único n9 ! ,do C.P.R 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Ju ízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo poss í
vel citá- lo pessoalmente , ci ta-o pelo presente a comparecer 
neste Juízo , no edif í c io do fo rum desta Comar ca , s ito ã Ave
nida Amazonas , n9 26 , esçuina com a Rua Ce l. Coriol ano Jucá, 
nesta cidade , no dia 28/02/ 1983 ,às 08 :00horas, a f im de ser 
int errogado , promover su~ defesa e ser notificado dos ul te
rio res termos do processo , a que deverá comparecer , sob pena 
de revelia . Para conhec imento de t odos é passado o presente 
Edita l , cuj a 2a . via ficará afixada no lugar de costume . Da
do e passado nesta ciuadê , avs três dias do mês de Janeiro 
do ano de hum mil novecentos e oi t enta e três . Eu , Jair José 
de Gouvêa Qui ntas , Diretor de Secretaria Subst ituto , Subscre 
ví. 

J OSÉ ~!ACHADO DE OLI VEIRA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, CON O PRAZO DE 15 DI AS , NA FO~IA 
ABAIXO : 

O Dou t or JOSÉ NACHADO DE OLIVEIRA, ~~!. Juiz de Direito 
da comarca de ~lacapá , TFA, na f orma da l ei, etc . . . 

Faz saber a t odos os que o presente EDITAL com vrazo de 
15 dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus tr~nsmites um processo em que ê acusado : ~IAILSON 
RABELO AVELINO . brasileiro. amapaense , casado. motorista. f~ 
lho de Pelági o Avelino Filho e Leopoldina Rabelo Avelino, c~ 
mo incur so no art9 129 , c/c art . 44 , inc i so II , l et ra "a " ,do 
Código Penal Brasileiro . 

E, como tenha o Ofi .al de Jus tiça deste Juízo certifi
cado não o have r encontrado nes ta Comarca, não sendo poss í
vel citá-lo pessoalmente , cita- o pelo presente a comparecer 
neste Juízo , no edifício do forum desta Comarca , sito ã Ave
nida Amazonas , n9 26 , esquina com a Rua Cel . Coriolano Jucá , 
nesta cidade , no dia 28- 02- 83, às 8 :00 horas , a f im de ser 
interrogado , promover sua defesa e se r notificado dos ul te
riores termos do processo , a que deverá comparecer, sob pena 
de revel ia . Para conhecimento de t odos ê passado o prc~entc 
Edital , cuja 2a . vi a ficará afixada no l ugar de costume . Da
do e pas sado nes t a cidade, aos vinte e um dias do mês de de
zembro de 1982 . Eu, Nanoel Januário da Silva, Diretor de Se
cretaria da Var a Cr i mi na l , subscrevi . 

JOSÉ ~!ACHADO DE OLIVEIRA 
Juiz de Direito 

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

O Doutor JOSÉ ~!ACHADO DE OLIVEIRA, ~~!. Juiz de Di reito 
da Comarca de Nacapá, TFA, na fo rma da -lei, et..: ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 di as virem, ou dele t ive rem conhecimento , que neste Ju ízo 
corre seus trânsmites um processo em que ê acusada : ~!ARIA 
ESTELITA CORTES PEREIRA: bras i leira . amapaense , solteira , do 
méstica, filha de Antonio Pere i ra dos Santos e Naria Lina 
Cor tês Pereira, como incur so no art9 129 "caput " , do CPB. 

E, como tenha o Of i cial de Justiça deste Juízo cer tifi
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 de sta Comarca, si t o à Ave
nida Amazonas , n9 26 , esquina com a Rua Cel . Coriolano Jucá , 
nes ta cidade , no dia 28-02-83, às 8:00, horas , a f i m de ser 
interrogado , promover sua defesa e ser notificado dos ul t e
r i ores termos do processo , a que deverá comparecer , sob pena 
de reveli a . Para conhecimento de.· todos ê passado o presente 
Edital, cuja 2a . via ficará afixada no lugar de cÔstume . Da
do e passado nesta cidade , aos vinte jdias do mês de dezem
bro de 1982 . Eu , Hanoel Januário da Si lva, Dir etor de Secr~e
.ta r ia da Vara Criminal, subscrevi. 

JOSI! ~!ACHADO DE OLIVEIRA 
Juiz de Direito 

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

l l 
NA FO~IA 

O Dou t or JOSÉ ~!ACHADO DE OLIVEIRA, ~1. Ju iz de Direito 
da Vara Cri minal da 1? Circunscrição Judiciária de Hacapá,na 
fo rma da l ei, etc ... 

Faz saber a t odos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias vir em, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corr~e seus ttânsmites um processo em que é acusado: JOSÉ RO
DRIGUES DE AL~lli iDA , brasilei ro , sol t ei ro , açougue iro , filho 
de Benedito Rodrigues de Almeida e de Naria Vi lhena Rodri
gues . residente e domicil iado nesta c idade. como incurso no 
art 9 129 "caput" do C.P. 

E, como t enha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi
cado não o have r encontrado nesta Comarca, não sendo possí
vel citá-lo pessoalmente, cita- o pe l o presente a comparecer 
nes t e Juí zo , no edifício do for um desta Comarca, sito à Ave
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel . Coriolano Jucá, 
nesta cidade , no dia28/02/1983,ãs 08 :00 horas , a fim de ser 
interrogado , promover sua defesa e se r notificado dos ulte
riores t ermos do processo, a que deverá compar ecer , 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 t r es dias do mês de janeiro 
do ano de hum mil novecentos e oitenta e trés . Eu, Jair José 
ue Gouvêa Quintas ,Di r etor de Secretar ia Substituto , Subscrevi . 

JOSÉ ~!ACHADO DE OLIVEIRA 
Juiz de Direito 

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

O Doutor JOSÉ ~!ACHADO DE OLIVEIRA, HH . Juiz de Direito 
da Vara Criminal da 1? Circunscrição Judiciária de Hacapá,na· 
forma da l ei , etc . .. 

Faz saber a t odos os que o presente EDITAL com prazo de 
i 5 d~as virem, ou de l e tiverem conheciment o , que neste Juízo 
corre seus trânsmi tes um processo em que é acusado : ROSENIL
DO NONTEIRO DA SILVA, brasileiro , solteiro , estudanLe, filho 
de Raimundo Batista da Silva e de Roselina Honteiro da Silva 
r es idente nesta ci dade , como incurso no art9 213 do C.P.B. 

E, como tenha o Of i cial de Justiça deste Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comar ca , não sendo possí
vel citá-lo pessoalmente , cita-o pel o presente a comparecer 
neste Juí zo , no edifício do forum desta Comarca , s i to à Avg 
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, 
nesta cidade, no di a 28/02/1983,ãs 08 :00horas , 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 conhe.::imento de t odos é passado o presente 
Edital , cuja 2a . vi a f i car á afixada no lugar de costume . Da
do e pa~sauo nesta cidade , aos três dias do mê s de j aneiro 
do ano de hum mil novecentos e oit enta e três. Eu , Jair José 
de Gouvêa Quintas , Diretor de Secr~taria Substituto, Subscre 
ví o 

JOSÉ ~!ACHADO DE OLIVEIRA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO , CON O PRAZO DE 15 DI AS, NA FOR!·IA 
ABAIXO : 

O Doutor JOSÉ }!ACHADO DE OLIVEIRA , NN . Juiz de Direito 
da Vara Cr iminal da 1? Circunscr ição Judiciár i a de Nacapá,na 
forma da i ei , etc . . . 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 di as vi rem, ou dele t iver em conhecimento. ,que neste Juízo 
corre seus t rânsmites um processo em que é acusado: I ZÍDIO 
PEREIRA _DA SILVA, brasileiro, so lt eiro, vaqueiro, r esidente, 
nesta ctdade , f ilho de José Pereira do EspÍri to Santo e de 
Amé r ica de Jesus da Silva , como incurso no ar t9 168 , § único 
item Ill , do C.P .B . 

E, como tenha o Ofici al de Justiça deste Juízo cert i fi
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo posst
vel citá-lo pessoalmente , cita- o pel o presente a comparecer 
neste Juízo , no edifício do forum desta Comar ca , sito ã Ave
nida Amazonas, n9 26 , esquina com a Rua Cel . Coriol ano Jucá, 
nes t a cidade , no dia 28/02/1983 ,ãs 08 :00 horas , a fim de ser 
interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ulte
r i ores termos do processo, a que deverá compar ecer, sob pena 
de r evel ia. Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edit al, cuja 2a . via ficará afixada no l ugar de cos t ume . Da
do e passado nesta cidade , aos três dias do mês de jane i ro 
do ano de hum mil novecentos e oitenta e três . Eu, Jair José 
de Gouvêa Quintas, Diretor de Secre t a r ia Subs tituto , Subscr e 
ví. 

J OSÉ NACHADO DE OLIVEIRA 
Ju i z de Direito 
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EDITAL DE CITAÇÃO, COrl O PRAZO DE 15 DIAS , NA FOR:•!A 
ABAIXO: 

O Doutor JOSE: ~!ACHADO DE OLIVEIRA , MN . Juiz de Direito 
da Vara Cr iminal da I ~ Circunscrição Judiciária de Macapá ,na 
forma da Lei, e t c . .. 

Faz saber a tudos os yue o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Jui~n 
cnrrP. seus t rânsmites um processo em que é acusado: RAU!UN
DO ALVES DOS SANTOS, t.ra.>ilúro, solteiro , eletrécista . resi 
dente e domiciliado nesta cidade, f ilho de Sebastião Olivei:
ra dos Santos e de Donilia Alves dos Santos , como incurso no 
art9 129 , c/~ o a•t . ZS , do 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 , c ita-o pe l o presente a comparecer 
neste Juizo, no edifíc i o do forum desta Comarca, s ito à Ave
nida Amazonas , n9 26, esquina com a Rua Cel. Coriol ano Jucá , 
nesta cidade , no dia 28 I 02 / 1983 ,às 08 :00 hor as, a fim de ser 
interrogado , promover sua defesa c ser notificado dos ulte
riores t ermo s do processo , a que deverá comparecer , sob pena 
de revel ia . Para conhecimento de todos é passado o presente 
Ed i t a l, cuja 2a . via f i cará afixada no lugar de cos tume . Da
do e passado nesta c i dade , aos três dias do mês de janei r o 
do ano de hum mil novecentos e oitenta e três. Eu . Jair José 
de Couvêa Quintas . Diretor de Secretaria Substituto. Subecre 
Vi. 

JOSI:: ~!ACHADO DE OLIVEIRA 
Juiz de Direito 

JUSTtÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO M!APÁ 

I? CI RCUNSCRIÇÃO JUDICI1\RIA - ~lACA PÁ 

EDITAL DE INTH!AÇÃO DE SE TENÇA CO~! O PRAZO DE 90 DIAS. 

O Dr. JOSÉ ~!ACHADO DE OLIVEIRA , Juiz de Di re ito da Co
marca de Nacapá, TFA ; na f orma da Lei, etc . . . 

FAZ SABER, a t odos que o presente Ed i tal vi rem, ou de 
l e notÍcia tiverem, que por es t e Juízo e Car tór io do Escr{: 
vão que es te subscreve, t em andamento o Processo n9 4 . 980 
movido pela Justiça PLÍblica Culll<U FRANCISCO DE ASSIS PORTO 
LEAL, brasileiro, natural de Nanaus-M! ; casado, pedre i ro , f i 
lho de Raimundo Porto Leal e Antonia Pereira Leal , res iden~ 
te no Av. Felinto ~!ull er , s/n - Santana - Vila ~!aia e HAL -
DIR GOHES DE OLIVEIRA , brasile i ro, paraense , sol t e iro , bra
çal, f ilho de Raimundo Pereira Oliveira e Ce l ina Gomes de 
Olive ira , residente à rua Felinto ~uller, s/n - Santana , em 
virtude de fato ocorrido em 16 de novembro de 19 78 tendo 
s i do os réus Condenados i pena de um (OI) ano de r~clusio e 
multa de dois mil cruzei ros (Cr$ 2 . 000 ,00) cada um , ainda 
mais as custas do processo , metade cada um corno incur so nas 
sanç~es do art . 155 § 49 inciso I V c/c a r t : 12, inciso li , 
todos do Ccid igo Penal, conforme sentença pro latada em OS de 
outubro de 1982 que nio tendo sido possível a i ntimaçio pes 
soal, pelo presente lnt.ima ditos réus da mencionada sentença ,cu 
i o prazo de Apelação é de cincod iJs e será contado a par t ir de 
90 dias da publ i caçao deste , findo o qual a decisio passará 
em julgado . E para que ao conhecimento de todos, mandou pas 
sa r o presente Edita l , que será afixado no l ugar de cos tume 
c publicado no "Diári~ Of icial" _d7ste Te:ritório . Outross i"} 
faz sabe r que este Ju 1zo e Cartor 1o func1onam na Av. Amazo
nas ~ 26 - Cent ro . Dado C: passado nesta c idade de Nacapá

1 
Ter 

ntor 10 Federal do Arnapa , aos 22 de dezembro de 1982. Eu -;
Nanoe l Januário da Si lva , Di re t or de Secretaria, subscrevo . 

JOSÉ :O!ACHADO DE OL IVE TRA 
Ju i z de Direito 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCWIAS DE CAS/0lENTO 

O Of ic i al de Regi s tro Civil da Comarca de Nacapá, Terri
t ci r io Federa l do Amapá , RepÚblica Feder a tiva do Brasi l , faz 
saber que pretendem casar: JOSÉ RAU1UNDO PICANÇO com ANA IZA
BEL DA SILVA E SILVA. 

Ele é filho de Joana Narques Picanço 

Ela e f ilha de Niva l do Dantas da Silva e de Ascenata da 
Silva e Silva. 

Quem souber de qualquer i mpedimento l egal que os iniba 
de casar, um com o outro , acuse-o na forma da Lei. 

Macap~, 19 de janeiro de 1983 . 

ZU ÍLA JUCÁ DE JUCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autorizada 

PROCLMIAS DE CASMIENTO 

O Oficial do Registro Civ il de Casamento de Ferreira Go
mes, da Comarca de ~!acapá, RepÚblica Federativa do Brasil,faz 
saber que pretendem se casar: ADENALDO NACIEL DOS REIS e ODI
LEIA BRITO TOLOSA. 

Ele i filho de Francisco dos Re i s e Lindalva Naciel dos 
Reis . 

Ela é filh a de Odorico Soares Tolosa e Maria Luiza Br ito 
Tol osa . 

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

Ferreira Gomes, 07 de janei ro de 1983. 

ROSA DOS SANTOS }!J\RÉCO 
Tabelii 

PROCLMIAS DE CASAl'lENTO 

O Ofic i a l do Registro Civil de Casamento s de Ferreira Go 
mcs da Comarca de ~lacapá, RepÚblica Federativa do Brasil, faz 
saber que pretendem se casar: VA.t'IDERLEI NIRA RABELO e Gl LVANE 
TE SANTOS PEREIRA. 

Ele é f ilho de Florisval da Rocha Rabelo e Neusa Hira Ra 
belo . 

Ela é filha de Raimundo Vilhena Pere i ra e Ra i munda Cor -
deiro dos Sant os. 

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

Fe r reira Gomes, 07 de janeiro de 1983. 

ROSA DOS SANTOS ~IARÉCO 
Tabeliã 

PROCLMIAS DE CASMIENTO 

O Oficial do Registro Civil da Comarca de H<_apá, Ter . 
Fed . do Amapá , República Federa tiva do Bca~· , , faz saber que 
pretendem se casar: A.t'IANIAS NASCHIENTO DE S~ :A e :OlARIA DE 
JESUS INGLÊS DE NORAIS . 

Ele é filho de Raimundo Farias de Souza e de 
Nascimento de Souza . 

Afonsa 

Ela é fi lha de Nanoel Sanches de Norais e de ~!a r ia I n
glês de Horais. 

Quem souber de qualquer imped i men to que os i ni ba de ca 
sar ,um com o outro , acuse-o na forma da Lei . 

Hacapá , 17 de jane iro de 1983 . 

IIELENISE R. DA C. TORRES 
Esc revente Autor i zada 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCL~IAS DE CASMlENTO 

O Oficial do Registro Civil da Comarca de Nacapá, Ter. 
Fed . do Amapá, RepÚb l ica Federat i va do Brasil, faz saber que 
pre t endem se casar: }!ANOEL CORR~A NERY e LOISA SANTOS DA SIL 
VA. 

Ele é filho de Hera ldo Sara iva da Costa Nery e de Ire
ne Corrêa Nery . 

Ela é filha de José ~1onte iro da Silva e de Naria de 
Lourdes Santos da Silva . 

Quem soube r de qualquer impediment o que os iniba de ca 
sar, um com o out ro , acuse- o na f orma da Le i . 

Nacapá , 19 de janeiro de 1983 . 

JOSÉ TAVARES DE ALrlEIDA 
Escrevente em exerc í cio 

.. .. 



Macapá, 21-01-83 DIÁRIO OfiCIAL 

O que fazer quando você 
guer vender e comprar, 

e descobre que todo mundo 
também quer. vttndeJ 

mas que a matorta 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 tomou 
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 salários, mais 
alimentos, assistência médica e 
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 PRODUÇÃO, 
MAIS EXPORTAÇAO. 

Pág.G 


	

