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DECRLTL1 ( P) ~9 026o de 09 dC' r~a rço d~ 1981 

O Governado r do Terri t 6rio Fcdcrn l do Amap~ ,u s3ndu das 
alt i 1Hr i ç<;cs qu, lltl· s3o confcrid<.ts p<' l o nrt igo 18,Í tC!m l.l, 
do ~!<.!ereto-Lei n'.' 1• 11, d<· 08 de j;;rwiru dl: 1969, c tendo em 
vista o que ,·unst;1 d,J 1'roC•'SSl' :1" 2/0)09:'/83-SEEC, 

Conceder 1pusentadoria, d~ a~ordo com os artigos 176 , 
Ítl.!m li <· 1 78, Íll~lll 1, ;t lÍn(:a "a~', da Ll'i n<.' 1711, de 28 de 
nuLuhro de 19)2 , c:om a rl'daçào d:Jda p<•la Lei n9 6 . 481 ,de 05 
de dezembro de 1977 , a :·IANOEL TORRINHA 1\ARI!OSA,ma tricula n9 
!. . 071 .938, no C<Hf.\O de Aux il Í ;Jr Opc ra (' iona1 de Se rviços Di
vnsos , CÓdigo :<~1-811 . [), Classe "ll", R\'f..,rência N~1- 23 , do 
Quadro de Pesso.J! - Parte Perman.·nte - do Governo deste Ter 
rit~rio , devendo p~rcebcr proventos correspondente a Refe: 
~-~rtcia N~-2 6 , da Cl;lssc l~specinl, de con(o t~idade com o ar
Ligo 18~, iLem l, da citada Lei nY 1711/52, obse rvado o 
2Y do artigo 102 , d~ ConsLituiçào Federal. 

Pal~ci0 do Sctentri~o, 
94Y da Rep~h1i co e 40Y da 
do Amap~. 

em ~acapci, 09 de ma r ço de 1 98~ 
Criação do Terri t 6rio Federa l 

ANNTBAL BARCELLOS 
Governador 

ml\TSTÉRIO DO ll\TERIOR 

Ter rit6rio Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0 26 7 de 9 de março de 1983 

O Governador do Territ6r i o Federal do Amapi,usando das 
atr ibuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem 11, 
do DecrcLo-J.ei n9 ltll , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o qu~ cons ta do Processo n9 2/053 13/83- SEEC , 

Rr:SOLVE : 

Secretário de Educação e Cultur a 
Profª . ANNIE VIANNA DA COSTA 

Secretário de Agricultura 
Dr. LUIZ IRAÇU GUIMARÃES COLARES 

Secretário de Segurança PÚblica 
Dr . EDMUNDO EVELIM COELHO 

Secretário de SaÚde 
Dr. JOSÉ CABRAL DE CASTRO 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 101, 
ít em Lll c 16 '> , i re m XX, da Constituição Fed,.ral 
do Brasil, com <1 redação dada pela Emenda Constituciona l n9 
18, de 30 . 06 . 81, a NIÕLlA GO:-JÇALVES DI: LlHA, ma tricul a n9 
2 . 258 . 248, no cargo de Professor de Ensino de 19 c 29 Gru, ~ 
C6digo N-601 . B, Classe "B", Nível 2 , do Quadro de Pessoal -
Parte Pe rmanente - do Governo deste Territ6rio , devendo per 
c:ebc r proventos co rrespondente da Cl asse "C" , Ní vel 3 , Je 
l'On(ormidadc com o artigo 184 , Ít em I , da Lei n9 1711 /52 ,cm 
face do que dispÕe a Lei nY 6 . 701 , de 24 de outub ro de 19 79, 
observado o§ 29 do arLigo 102, da Constituição Federal. 

Pal~cio do Setentriào, em Macapi , 9 de março de 1983 , 
949 da Rep~blica e 409 da Criação do Te rr i t6rio Federal 
do Amapà . 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

MlNISTfRTO DO INTERIOR 

Terr it6rio Federal do Amapi 

DECRETO ( P) N9 0268 de 11 de março de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapi , usando das' 
atribuiçÕes que lhe são confe ridas pelu artigo 18 , ítem l i , 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Art . 19 - Suspender , a contar de 01 de março do corren
te ano , o Contrato de Traba lho firmado ~ntre o Governo des
t e Território e o servidor JOEL PALHE RIH DE SANTANA, ocupan 
te do emprego de Auxiliar de Ar tíf i ce, Cód igo LT-ART- 1006 . A,Cla;
se "A",ReferênciaNt1- 1,daTabela Espcci<tl de Empregos, .lotado 
na Secretaria de Adminis t r ação , ficando garantido o seu re
torno ao· t raba lho, ap6s dar baixa da coorporação a que ser 
ve , conforme estabelece o artigo 472 , da Consol idação das 
Leis do Traba l ho-CLT . 

Art . 29 - Revogam-se as di sposiçÕes em contririo . 

Palicio do Setentrião , em Macap~ , 11 de março de 1983 , 
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949 da República e 409 da Criação do Território Fede -
ral do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0269 de 11 de março de 1983 

O Governador do Terr itório 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 , e t endo em 
vista o que consta do Processo n9 1/0045 2/83- SOSP , 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os a rtigos 176 , 
ítem li e 178 , ítem I, a 1 Ínea "a", da Lei n9 1711 , de 28 de 
outubro de 1952, com a redação dada pel a Le i n9 6.481,de OS 
de dezembro de 1977 , a ADALBERTO NETO DE SOUZA , matrícu l a 
n9 2.079.716, no cargo de Auxilia r Operacional de Serv i ços 
Diversos, Código NM-8 12. C, Classe "C", Referênc i a NM-16, do 
Quadro de Pessoa l - Parte Permanente - do Governo des t e Ter 
ri tório, devendo perceber proventos correspondente a Refe= 
rênc ia NM-22, da Classe "D", de conformidade com o art i go 
184, Ítem I , da citada Lei número 1711 /52 , observado o§ 29 
do ar t igo 102, da Constituição Federal . 

Palácio do Setentrião , em Macapá , 11 de ma rco de 1983, 
949 da República e 409 da Criação do Território Federa l do 
Amapá. 

ANN IBAL BARCELLOS 
Governador 

MlNISTeRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0280 de 16 de março de 1983 

O Governador do Terr itório Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pe l o artigo 18,ítem II, 
do Decreto-Le i n9 4 11, de 08 de j aneiro de 1969 , e tendo em 
vista o Decre to n9 85 . 177 , de 19 de setembro de 1980 , e Ofí 
cio n9 0165/83-GAB/SOSP, 

RESOLVE : 

Art. 19 - Nomear EDILSON SANTOS JUAREZ, para exe rcer o 
Cargo em Comi ssão, de Chefe da Divisão de Ob ras PÚb l i cas , CÓ 
digo DAS- 101. 1, do Departamento de Obras PÚblicas/SOSP, ã 
contar da presente data . 

Ar t . 29 - Revogam- se as disposições em contrá rio. 

Palácio do Setent r ião, em Macapá, 16 de março de 1983, 

I!P'=--=--------DIARIO 

949 da República e 409 da Criacão do Território Fede -
ral do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove rnador 

MINISTeRIO DO INTERIOR 

Ter r itório Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0249 de 18 de fevere iro de 1983 

O Governador do Territór io Federa l do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são ·conferidas pel o artigo 18 , ítem II, 
do Decreto-Lei n9 41 1,de 08 de jane i ro d~ 1969 , e tendo em vista o 
que consta do Decreto n9 85.347 , de 11 de novembro de 1980 , 
e Ofíc i o n9 004/83-SEAG , 

RESOLVE: 

Art. 19- Designar, a título precar1o, a partir de 19 
de março do corrente ano, RA I~WNDO DIAS TOMAZ, ocupante do 
emprego de Auxiliar Operacional em Agropecuária , Código 
LT-NM-801.A, Classe "A", Referência NM-2, da Tabela de Em
pregos Permanentes do Governo deste Te rr itór io, lotado na 
Secretar ia de Agricultura- SEAG , para exercer a função de 
Chefe da Seção de Fomento à Produção Animal, Código DAI-201, 
3, da Divisão de Zootecnia-DPA/SEAG . 

Art. 29 - Revogam-se a s disposições em contrário. 

Palácio do, Se t entrião , em ~~capá , 18 de Fevereiro de 
1983 , 949 da RepÚb lica e 409 da Criacão do Terr itório Fede
ra l do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gover nador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Ter r itór io Federal do Amapá 

DECRETO (E) N9 009 de 09 de marco de 1983 

O Gove rnador do Território Federal do Amapá , usando das 
atr ibuiçÕes qu e lhe são conferidas pelo artigo 18 , Ít em II, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de jane i ro de 1969 , combinado 
com o art i go 35, da Lei n9 6.448 , de 11 de outubro de 1977, 

RESOLVE: 

Art . 19 - Rea justar na base de 407. (quarenta por cento) 
os subsídios do Prefe ito ~1unicipal de Macapá , a con tar de 01 
de janeiro do corrente ano. 

Art. 29 - A partir de 19 de junho do corrente ano , rea 
justa r em ma i s 307. (trinta por cento) os subsídios acima men 
cionados . 

OFICIAL---------""""""" 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL------------~ 

Território Federal do Amapá 
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Ar t. 39 - Este Decre to entrará em vigor na data de sua 
pub licação , revogadas as disposiç~es em contrário. 

Palácio do Setentriio , em Hacapá, 09 de março de 1983, 
949 da RepÚblica c 409 da Criação do Território Federal 
do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove rnador 

HlNlST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (N) N9 004 de 14 de março de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuiç~es que lhe são conferidas pelo artigo 18, item II 
e XVIII do Decreto Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 , e 
t endo em vista o que consta na Instrução Normativa SECIN I 
SEPLAN/ PR / N9 004, de 30 de agosto de 1982 , e 

Conside rando a necess idade de descentralizar créditos 
orçamentários com objet ivo de assegu rar maior agilização na 
execução or çamentária, a fim de ga rantir rapidez e objetivi 
dade às decis~es adminis tra ti vas através da imp l antação, im 
plementação e operaciona li zação da sis t emática de provis~es 
de crédit os orçament á rios , 

RE SOLVE : 

Art . 19 - Delegar compe t ~ncia ao Secretários de Governo 
ao Chefe de Gabinete do Governador , Procu rador Gera l e ao 
Chefe da Auditoria do Gove rno para, no âmb i to dessas unida
des administraxivas, autorizarem a concessão de Suprimentos 
de Fundos a servidores subordi nados , a f im de atenderem as 
despesas de pronto pagamento e pequeno vulto, nos elementos 
de despesas 3. 1. 2. 0 . 00 e 3. 1. 3. 2. 00 . 

Art. 29- Esta delegação estende- se , ainda ao Represen
tantes do Governo do Território Federa l do Amapá, sediados 
nas Cidades de Belém e Brasília, para ordenarem despesas com 
os r ecursos decor rentes da descentralizaçãode créditos a tra 
ves da Provisão de Créditos Orçamentários 

Art. 39- Nenhuma autoridade delegada poderá conceder 
mais de 02 (dois) suprimentos de fundos durante cada mês 
dentro dos limites previsto na a l inea "d", do item 19 da 
I ns t rução Kormativa n9 004/82 . 

Ar t. 49 - Nenhum suprimento de fundos poderá se r conce
dido para apl i cação além de 30 (trinta) dias, devendo sua 
prestação de contas ser efetuada nos 10 (d~z) dias subse 
quen tes ao t~rmino do prazo . 

Art . 59 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicaçio, revogadas as disposiç~es em contrár io . 

Palácio do Sctentrião, em }lacap:Í, 14 de março de 1983, 
949 da RepÚblica e 409 da Criação do Tcrritôrio Federal 
do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

PROCURADORIA GE~~ 

CONV~NIO N9 008/83-PROG 

TE!li10 DE CONV~NIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TER 
RITORIO FEDERAL DO A}~PÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOE 
NE , PAR<\ OS FINS NELE DECLARADOS. -

Aos qua t ro (04) dias do m~s de março do ano de hum mil 
novecent os e oitenta e três (1983), de um lado o Governo do 
Ter ri tório Federal do Amapá, representado neste ato pelo 
seu Governador , Senhor ANNIBAL BARCELLOS , daqu i em diante 
denominado s implesmente GOVERNO e a Prefeitura Hunicipal de 
Calçoene , representada pelo seu Pre feito Hunicipal , Senhor 
JOS~ FERREI R.". DA COSTA , denominada s implesmente PREFEITURA , 
re solvem de c .>r m ·•ccJt · firmar o presente Convên io medi-
ante as c láusut~ ). -~ seguintes : 

CLÁUSULA PRH!F.lRA - FU~'DA.'!~:HO LEGAL : O presente Convê
nio foi elaborado com f1'!1damer.to no item XVII do art. 18,do 
Decreto-Lei n9 4 11, de OB de jan.:iro de 1969 e l etra "f" do 
art. 126 do Decre to-Le i n9 200 , de 25 de fevereiro de 1967. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO: 0 ·b jetivo do presente Convê 
nio vi sa o desenvolvimento de Pol os Urbanos do ~lunicipio de 
Calçoene. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇ0ES : 

I - DO GOVERNO : 

a) Destinar recursos para atender a execução do presen
te Conv~nio , no valo r de Cr $: 6.000.000,00 (seis mi lh~es de 
cruzeiros) . 

Il - DA PREFEITURA : 

a) Empregar os recursos transferidos pelo GOVERNO de a
cordo com o que estabelece a Cláusuj a Segunda deste Convê -
nio. 

b) Pre star contas ao GOVERNO, at ravés da Sec retaria de 
Finanças, conforme estipulado na Cláusula Sétima . 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO : A despesa decorrente da assi 
na tura deste Conv6nio no valor de Cr$: 6 .000.000 ,00 ( se is 
milh~es de cruzeiros), cor r e rá ã conta do Fundo de Participa 
ção dos Estados , Distrito Federa l e Territôrios, Programã 
03090402 .005, El emento de Despesa 4. 1. 3 .0 .48, conf or me Nota 
de Empenho n9 343 , emitida em 01 de fevereiro de 1983. 

CLÁUSULA QUINTA- LIBERAÇÃO DE RECURSOS: Os recursosdes 
tinado s à execução do presente Convên io serão liberados di 
uma só vez, após a assinatura deste instrumento. 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPOSITO DE RECURSOS : Os r ecursos 
que por força deste Convênio a Prefe i tura receberi, enquan
to não forem ap li cados aos fins a que se destinam , seria de 
positados em conta bancária especial, a ser moviment ada pe-=:
l a PREFEITURA, obrigando-se a enviar ao GOVERNO, extrato de 
conta e faze r constar nos diversos documentos de suas pr es
taç~es de cont as, o nome do sacado, os valores e as datas 
das emiss~es dos cheques, a quem forem pagas as importin 
c ias. 

CLÁUSULA S~TH1A - l'RESTAÇ0ES DE CONTAS: A PREFEITURA de 
verá prestar contas da aplicaçio dos r ecursos recPbidos a 
Secretaria de Fi.nan<,.as, no máximo tr inta (30) dias a,os o 
término da v1gência do presente Convênio. 

CL:\USULA OITAVA - DA VIGi':NClA: O presente Convênio terá 
a vig~ncia de hum (01) ano, a contar de primeiro ( 19) de j~ 
neiro a trinta e hum (31) de dezembro de 1983. 

CLÁUSULA NONA - ALTE~\ÇOES : O presente Convênio poderi 
ser a l terado através de aditame nto, para o fiel cumpr imento 
das obrigaç~es deste Termo. 

CLÁUSULA DÉC1~1A - RESCISÃO: A 1nobservânc1a ae quais 
quer c láusulas, condiç~es ou obrigaç~es do presente Convê -
nio, bem como por motivo de conven iência ou por acordo en 
tre as partes convenentes, provocari sua imediata resc1sio, 
inddpendente de açio, notificaçio ou int erpela~io judicial. 

CLAUSULA DÉC IW1 l'RH!ElRA - FORO: Para dir imi r quaisqu L·r 
d~v i das surgidas em consequênc ia do não cumprimento de qua~ 
quer cliusu la deste Termo, de comum acordo, as partes inte-
ressadas e legem o Foro da Comarca de Macapá, com exclusio de 
qualquer outro. 

E, para firmeza e validade do que ficou estipulado, la
vrou-se o presente Termo que, depois de lido e achado con -
forme, vai assinado pelas partes convenentes em cinco (05) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas a
baixo nomeadas. 

Nacapá , 04 de março de 1983 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

JOS~ FERREIR.A DA COSTA 
~ Prefeito 

TESTEHUNHAS: Ilegíveis 

SECRETARIA DE PLAJ'lAJAHENTO E COORDENADORIA 

PLANO DE APLICAÇÃO 

A P R O V 0: 
ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 

Plano de Aplicação do Conv . n9 00~/83-PROG , firmado en-



Macapó, 17-03-83 DIÁRIO OFICIAL Pég.4 

tre o Governo do Te rri tório Federal do Amapá e a Prefeitura 
Municipal de Calçoene, com o objetivo de desenvolver os Po
los Urbanos do Muncípio de Calçoene. 

ELEMENTO 

DESPESA 

4 . 1. 3 .o 

D I S C R I M I N A C Ã O 

INVESTIMENTO EM REG . DE EXERC . ESPE
CIAL 

4. 1. 3.0.0 1 Pessoa l 

- Vencimentos do Ex-prefeito e do Pre 

VALOR 

fei to atual. 2 .689.329 

4 .1. 3.0.3 1 Ob ras e Instalações 

- Recuperação e Melhoramento do Sis
t ema Viário da Sede do Município. 

- Recuperação do Prédio da Prefeitu
ra . 

500 .000 

1. 310 .6 71 

15 d i as virem, ou dele tiverem conhec imento, que neste Juízo 
corre seus t rânsmi tes um processo em que é acusado : OTACILIO 
COELHO MACIEL, vulgo "PASTORZINHO", brasi l e i ro, casado , moto 
rista , res iden t e nesta cidade , à Rua Paraná, esqu i na com a 
Av . Pedro Lazar ino . Como incurso no a r t9 155, § 4~, I do CÓ
digo Pena 1. 

E, como tenha o Of icial de Just iç a deste Juízo certi f i 
cado não o haver encont rado nesta Comarca , não sendo possl
ve l citá- lo pessoa lmente, cita- o pe lo presente a compa recer 
neste Ju ízo, no edifício do forum deste Comarca , sito à Ave
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Ce l. Co riolano Jucá , 
nesta c idade, no dia 12.04.83, 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 reve lia . Pa ra conheciment o de · todos é passado o presen t e 
Edital , cuja 2a. via fi cará afixada no lugar de costume . Da
do e passado nesta cidade , aos quatorze d ias do mês de Narço 
do ano de hum mil novecentos e oitenta e tr~s . Eu Jair José 
de Gouvêa Qu intas, Diretor de Secre t aria da Vara Criminal 
sub se revi. 

JESUS DO NASCI~ffiNTO 
4.1.3.0 . 32 Equipamentos e Material Permanente Juiz de Direi t o 

- Reapare lhamento das Unidades esco-
l ares da Sede do Município. 1.000.000 

- Reaparelhamento da Prefeitura. 500 .000 

T O T A L 6.000 .000 

Importa o presente Plano de Aplicação na quantia de Cr$: 
6.000.000,00 (seis mi lhÕes de cruzeiros). 

Calçoene-AP, 04 de março de 1983. 

JOSe FERREIRA DA COSTA 
Pre fe i t o 

SINDICATO DOS TRABALHADORES H! TRANSPORTES MAR!TIHOS E FLUVI 
AIS DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A}L\PÁ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLeiA GERAL 

ORLANDo SANTOS ALMEIDA, membro do Conselho Fiscal do 
Sindicato dos Trabalhadores em Transpo rte s Marítimos e Flu
viais do Terr itório Federal do Amapá, conforme reso l ução da 
Diretoria de Divisão de Assuntos Sindicais, convoca todos 
os Marítimos do 19 grupo, inscritos na Capitania dos Portos 
de Macapá , a se fazerem pre sentes em uma Assembléia Geral 
da categoria, a se r real izada no dia 04 de abr i l do corr~n
te ano, em primeira e única convocação, com qualquer número 
de pa r ticipantes, às 19: 00 ho ras na Salão Nobre Lauro So
dré, da Fundação Legião Brasilei ra de Assistência à Rua Eli~ 
zer Levy n9 1090, na qual será t r atado assuntos da seguin
te orpem do dia: 

- Aprovação da med ida restauradora do sind icato . 

2 - Aprovação do Esta tuto Social da Classe . 

3 - Eleição do Cor po da Diretoria Provisória . 

4 - Determinação da Mensalidade Social da Entidade. 

5 - O que ocorrer. 

e importante a presença de todos . 

Macapá-Ap, 13 de março de 1983 . 

ORLANDO SANTOS ALMEI9A 

PODER JUDICIÁRIO 

J USTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO A}LAPÁ 

JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MACAPÁ 

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

O Doutor JESUS DO NASCIHENTO, HH. Juiz de Direi t o , da Va 
·ra Criminal da 1~ Circunscrição Judiciária de Hacapá, na for 
ma da Lei , Etc .. . 

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

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

F ORNA 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, ~W. Juiz de Direito da 1? Cir 
cunscriçâo Judiciária de Macapá, TFA , na forma da lei ,e tc . . -: 

Faz saber a todos os que o present e ED ITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que nes t e Juízo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado: FRANCI S
CO TEIXEIRA DA COSTA·, brasile i ro , so lteiro, motorista profi~. 
s ional, residente na av . dos Xavantes, n9 125 -bairro do 
Beiral, como incurso no art9 129 "caput" . do C.P.B. 

E, como tenha o Oficial de J ustiça deste Juízo certifi 
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possí
ve l citá- lo pessoalment e , cita-o pelo presente a comparecer, 
neste Juizo, no edifício do forum desta Comarca , si t o à Ave
nida Amazonas, n9 26 , esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, 
nesta cidade , no dia 29- 04-83, 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 revel i a . Para conhecimento de todos é pa ssado o pr esente 
Ed ita l, cuja 2a . via ficará afixada no l ugar de costume . Da
do e passado nesta cidade, aos nove dias do mês de março de 
1983 . Eu , Jai r José de Gouvêa Q11 intas, Diretor de Secr etaria 
da Vara Criminal, o subscrevo . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

FORI'IA 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, MH. Juiz de Dire ito da 1? Cir
cunscrição Judiciária de Hacapá, TFA, Na Forma da Lei, etc . . 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhec imento, que neste Ju ízo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado : JOS~ AN
SELMO PEREIRA DA SILVA, brasi l eiro, so lte iro, so ldador, fi 
lho de José Gonçalves da Si lva e de Sebastiana Perei r a da 
~i lv a , como incurso no art9 129 , do Código Penal Brasileiro. 

E, como t enha o Oficial de Justiça deste Juízo certifica 
do não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possível 
citá-lo pessoalmente , cita- o pe l o presênte a comparecer nes
te Juízo, no edifíc i o do forum desta Comarca, s ito à Avenida 
Amazonas , n9 26, esqu ina com a Rua CeL Coriolano Jucá, nes
ta cidade , no dia 29-04-83, às 8:00 hora s, a fim de ser in
t errogado , promover sua defesa e ser notificado dos ulterio 
res termos do processo , a que deverá comparecer , sob pena de 
reve l ia . Para conhecimento de t odos é passado o present e Edi 
tal, cuja 2a . via ficará afixada no lugar de cos tume . Dado e 
passado nesta cidade, aos nove dias do mês de março de 1983 . 
Eu, J~ir José de Gouvêa Quintas, Diret or de Secretaria da 
Vara Criminal, o subscrevi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Dire ito 
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EDiTAL DE CITAÇÃO, COH O PRAZO DE 15 DIAS , NA 
ABAIXO: 

F ORNA 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, HH. Juiz de Direito da 1'il Ci r
cunscrição Judiciária de Hacapá , TFA , na forma da Lei, etc .. 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem , ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado : ARNALDO 
NASCIMENTO COSTA, brasi l ei ro , solteiro, comerciário, residen 
te e domiciliado nesta cidade de Hacapá , como incurso no , 
art9 155 , § 49, li do CÓdigo Pena l . 

E, como t enho o Oficial de Justiça deste Juizo certifica 
do não o haver encontrado nes ta Comarca , não sendo possíve C 
citá- l o pessoalmente c it a- o pelo pre sente a comparecer neste 
juízo, no edifício do forum desta Comarca , sito à Avenida A
mazbnas , n9 26 , esquina com a Rua Cel . Coriolano Jucá , nesta 
cidade , no dia 15 . 04 . 83 , às 8 :00 horas, a fim de ser interro 
gar, promover sua detesa e ser notiticado dos ulteriores ter 
mos do processo, a que deverá comparecer , sob pena de reve
lia. Para conhec imento de todos é passado o presente Ed i tal , 
cuja 2a. via ficará afixada no lugar de costume . Dado e Pas
sado nesLa cidade , aos Quatorze dias do mês de Março do ano 
de hum mi l novecentos e oi tenta e três . Jair José de Gouvêa 
QuinLas , Di retor de Secr etaria Substituto. 

JESUS DO NASCHfENTO 
Juiz de Direito 

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

FORHA 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, HH. Juiz de Direito da 1<;1 Cir
cunscrição Judiciária de Macapá, TFA, Na Forma da Lei, e t c .. 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou de le tiverem conhecimento, que neste Juízo 
co rre seus Lrânsmites um processo em que é acusado : HANOEL 
NUNES DA CONCEIÇÃO, brasileiro , casado , comerciário, residen 
te à Av. 07 de Setembro , n9 606 , como incurso no art9 155 , § 
49, II, do Código Penal. 

E, como tenha o Oficia l de Justiça deste Ju ízo certifica 
do não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possível 
citá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a comparecer nes
te Juízo, no edif í cio do forum desta Comarca, sito à Avenida 
Amazonas, n9 26 , esquina com a Rua Ce l. Coriolano J ucá, nes 
ta cidade , no d i a 15.04.83 , às 8 :00 hor as, a fim de ser in
Lerrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ulterio
res termos do processo , a que deve rá comparecer , sob pena de 
revelia . Para conhecimento de t odos é passado o pres ente Edi 
tal , cuja 2a . via f i cará afixada no lugar de cos tume . Dado i 
passado nesta cidade, aos Quato r ze dias do mês de Março do 
ano de hum mil novecentos e oitenta e trts. Eu , Jair Josê de 
Gouvêa Quintas , Diretor de Secretaria da Vara Crimina l. 

JESUS DO NASCIMENTO 
Juiz de Direito 

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

O Doutor DORlVAL BARBOZA, ~11-1. Juiz de Direito da 1'il Cir
cunscr ição Judiciária de Hacapá, TFA, NA FORNAda Le i, Etc .. 

Faz sabe r a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dia s virem, ou dele tiverem conhec imento , que neste Juízo 
corre seus trânsmites um processo em que ê acusado : JOS~ RAI 
~1UNDO PTCANÇO PELAES , vu l go " ZÉ RAIHUNDO" brasileiro ama:
paense, so l teiro , f ilho de Jos~ d' Freitas,Pelaes e de

1

Maria 
Picanço Pe laes, como incurso no art9 129 , "caput " c/c a alí 
nca " a", Ítem li do art . 44, do CPB. ' 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juizo certifica 
do não o haver encontrado nest a Comarca , não sendo possível 
citá- lo pessoalmente , ci ta-o pelo presente a comparecer nes
t e Juizo , no edif ício do forum desta Comarca, sito à Avenida 
Amazonas , n9 26 , esqui na com a Rua Ce l. Coriolano Jucá , nes 
ta cidade , no dia 29- 04- 83 , às 8:00 horas , a fim de ser in
t e rrogado , promover sua defesa e ser notificado dos ulterio
res Lermos do processo , a que deverá comparecer , sob pena de 
revelia. Para conhecimento de t~dos ê passado o presente Edi 
tal , cuja 2a . vi a ficará af i xad; no lugar de costume . Dado e 
passado nesta cidade , aos nove i as do mês de março de 1983 . 
Eu , Jair Josê de Gouvêa Qu i ntas Diretor de Secretaria da Va 
ra Criminal , o subscrevo . 

DORIVAL BARBOZA 
Ju iz de Direito 

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

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~~! . Juiz de Di reito da l'il Cir 
cunscrição Judic iár ia de Hacapá, TFA, na forma da lei, etc .--:-

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias vi rem , ou dele tiverem conhecimento , que neste Juí zo 
cor re seus trânsmite s um processo em que é acusado : JOS~ DA 
LUZ DOS SANTOS , vulgo "JOSIÕ TURCO" , brasi l eiro , sol teiro, la 
vrador , f i lho de Hanoa l João dos Santos e de t-largarida Penha 
do~ Santos , como incurso no art9 129 , do Código Penal Brasi
leiro . 

E, como tenha o Of i c ia l de Justiça des te Ju izo cer t ifi
cado não o haver encont r ado 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 Ce l. Coriolano Jucá , 
nesta cidade, no dia 29-04 -83, às 8 :00 horas , a fim de ser 
in t errogado , promover sua defesa e ser notificada dos ulte 
riores t ermos do processo , a que deveri comparecer, sob pena 
de r evel ia . 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 março de 
1983 . Eu, Jair José de Gouvêa Quintas , Diretor de Secr etaria 
da Vara Criminal , o subscrevo . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO , COH O PRAZO 
ABAIXO: 

DE 15 DIAS, NA FOR~~ 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA , ~~1. Juiz de Direi to da l'il Cir 
cunscrição Judic iária de ~~capá, TFA, na forma da Lei , etc .. --:-

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias v irem, ou dele tiverem conhecimento, que nes te Ju ízo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado : FRANCIS
CO DE SOUZA AUfEIDA , vulgo "COPA" , brasi le iro , amapaense,sol 
teiro , pedre iro , fi l ho de Antonio Esteves Almeida e de Hele:1 
na de Souza Almeida , como incurso no art9 129 , do Código Pe
nal Brasileiro. 

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 pe l o presente a comparecer 
neste Juízo, no edif í c i o do f orum desta Comarca , sito à Ave
ni da Amazonas, n9 26 , esquina com a Rua Cel . Co r iolano Jucá , 
nesta cidade, no dia 29-04-83 , ãs 8:00 horas , a fim de ser 
inte r rogado , promover sua defesa e ser noti fi cado 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 . vi a ficará afixada no lugar de costume. Da
do e passado nesta cidade , aos nove dias do mês de março de 
1983 . Eu, Jair José de Gouvêa Quintas, Diretor de Secre tar ia. 
da Va ra Criminal , o subscrevo . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

CARTORIO DE REGISTRO PÚBLI CO 

PROCLAHAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil desta Comarca de Macapá , Ter. 
Fed . do Amapá, Repúb lica Federativa do Br asil , faz saber que 
pretendem se casar : JORGE DA SILVA DUARTE FILHO e HARCIANA 
HORAES DOS SANTOS . 

Ele é fi l ho de Jor ge da Silva Duarte e de Cantuária Cou
tinho Duar t e. 

Ela é filha de Francisco Almeida dos Sant os e de Ziza Ho
raes dos Santos. 

Quem souber de qualquer i mpedimento que os iniba de ca-. 
sar, um co~ o outro , acuse- o na forma da Lei . 

Hacapá , 16 de março de 1983 . 

JOSIÔ TAVARES DE AL~fEIDA 
Of icial e Tabelião 
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O que fazer quando você 
guer vender e comprar, 

e descobre que todo munGl' 
também quer. v~ndes 

mas que a ma1or1a 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 PRODUÇ_ÃO, 
MAIS EXPORTAÇAO~ 


	

