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:·HN I !;TÉR lO DO INTeRIOR 

Território "ederal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0270 de 11 de março de 1983 

O Gc .vernador do Tcr r i tório Federal do Amapá, usando das 
aLribuiç~es que lhe sio conferidas pelo artigo 18 , item II, 
do Decreto-Lei n9 4 1 I , de 08 de jane i ro de 1969 , e t e ndo em 
visLa o que consta do Processo n<.> 1/00449/83-SOSP, 

RESOLVE : 

Conceder aposentadoria , de acordo com os a r tigos 176 , 
ÍLcm li e 178 , Ítem I, al Ín C'a "a", da Lei n<:> 1711, de 28 de 
outubro de 1952, com a redaçio dada pela Lei n9 6.481 , de 05 
de dezembro de 1977, a RAUL GOHES DF. ALBUQUERQUE , ma t r Í cu l a 
n9 I .962 . 501, no cargo de Ar t ífice de Mecini ca , Código ART-
1002, Classe "Contl'amestre" , Referência NM-18, do Quadro de 
Pessoal - Parte Permanente - do Governo deste Território ,de 
vendo perceber proventos cor~espondent e a Referência NM-24-;
da Classe "~1est re" , de conform idade com o a r tigo 184 , ítem I, 
da ci Lada Lei n9 1711/52 , observado o§ 29 do artigo 102 , da 
ConsL ituiçio Federal. 

Pa l ácio ·do Selentriio, em Nacapá , 11 de ma r ço de 1983 , 
949 da Repúbl ica e 409 da Criaçio do Territór io Feder a l do 
Amapá . 

ANNlllAL BARCELLOS 
Governador 

~IINlST~RlO DO l t\TERIOR 

Ter r i t ório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 027 1 dP 11 de março de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
at r ibuiç~cs que lhe são conferidas pelo artiso 18, ítem II , 
do Decre to- Lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 1/0045 1/83-SOSP, 

RESOLVE: 

Secretário de Educação e Cultura 
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 aposentado r ia , de acordo com os ar t igos 176 , 
it em ll c 178 , Ítem I , a l ínea "a" , da Lei nCJ 17 11, de 28 de 
outubro de 1952, com a redaçio dada pela Lei n9 6.48 1, de OS 
de dezemb ro de 1977 , a RA LNUNDO VASCONCELOS, matrícul a n9 
2 . 079 . 959, no cargo de Artífice de Carpi ntaria e Marcenaria , 
Código ART-1 004, Classe "Artífice Especializado", Refer ên
cia NM-14 , do Quadro de Pessoal - Pa r te Permanente - do Go
ve rno deste Terr it6 ri o, devendo perceber proventos corres
pondente a l{efe rência NH-20 , da Classe "Contramestre", de 
conformidade com o arti go 184 , i te~ I , da c i tada Lei n9 
1711 /52, obser vado o§ 29 do a r tigo 102 , da Const itu içio Fe 
dera 1. 

Palácio do Setenl r i ão , em Na capá, 11 de ma r ço de 1983 , 
949 da República e 409 da Criaçio do Território Federal do 
Amapá . 

ANNlllAL BARCELLOS 
Governador 

HINlSTi':RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0272 de 11 de março de 1983 

O Governador do Ter r itó r io Federal do Amapá , usando das 
a tribuiç~es que l he são conferidas pel o ar tigo 18, ítem II, 
do Decre to- Lei n9 4 11 , de 08 de jane i ro de 1969, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Exonerar WALDECl RA DE OLIVEIRA QUEI ROZ , da 
Punção de Conf i ança, de Diretor a da Escola de 19 Grau , Se
bastiana Lenir de Alme i da Lima , Código DAS- 101 . 1, do Depar
tamento de Ens ino/SEEC , a contar da presente data . 

Ar t. 29 - Revogam-se as díspos í ç~es em contrário . 

Pa l ácio do Setentrião , em Hacapá, 11 de março de 1983 
949 da Repúb l ica e 409 da Críaç'io do Terr it6r io Federal d~ 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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MINISTeRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0273 de 11 de março de 1983 

O Governador do Terri tório Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que l he são conferidas pel o artigo 18 , í t em II, 
do Decret o- Lei n9 4 11, de 08 de janeir o de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 8S . I77 , de 19 de setembro 
de 1980, e Ofício n9 OS49/83- APES/DAA/SEEC , 

RESOLVE : 

Art . 19 - Des i gnar ANTONIO MONTEIRO CHAGAS, ocupante do 
emprego de Técnico de Contabilidade , Código LT-NM- 8 17.A, 
Cl asse "A" , Referência NM-23 , da Tabela de Empregos Perma
nentes do Governo deste Território, l otado na Secretar ia de 
Educação e Cultura- SEEC, para exercer a Função de Confianç~ 
de Diretor da Esco l a de 19 Grau, Sebastiana Lenir de Alme i 
da Lima, CÓdigo DAS-1 01. 1, do Depart amento de Ensino/SEEC , 
a contar da presente data . 

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

Pal ácio do Setent rião, em Macapá, 11 de março de 1983 , 
949 da RepÚblica e 409 da Criação do Ter r itório Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTeRI O DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0274 de 11 de mar ço de 1983 

O Governador do Território Feder al do Amapá , usando das 
atr ibui ções que l he são conf eridas pel o art i go 18, Ítem II, 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de j aneiro de 1969, e tendo em 
v i s t a os t er mos do Of í çio número 120/83-SEPS, 

RESOLVE: 

Ar t. 19 - Designar }UURI A DA GLORIA OLIVEIRA AMORIM, Se
cre t ária de Pr omoção Soci al do Governo deste Territór i o, pa 
ra viaj ar de Ma capá, sede de suas a t ividades , até a c i dade 
do Rio de Jane iro-RJ, a f im de tra t ar de assunto de i nter es 
se da Admi nis tra ção Amapaense , junt o a FUNABEM, nos dias 04 
e OS de mar ço do corrente ano. 

Art. 29 - Revogam-se as di spos içÕes em cont rár io . 

Paláci o do Setentrião , em Macapá , 11 de março de 1983 , 
949 da Repúb l i ca e 409 da Criação do Terr itór io Feder al do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 

MIN I ST~RIO DO I NTERIOR 

Terri tór i o Federal do Amapá 
/ 

DECRETO (P) N9 027S de 11 de março de 1983 

O Governador do Territór io Federal do Amapá , usando das 
atribuições que l he são conferida s pel o artigo 18, í t em I I, 
do Decreto- Lei n9 41 1, de 08 de j aneiro de 1969 , e t endo em 
vista os t e rmos do Ofícmo número 120/83- SEPS , 

RESOLVE : 

Ar t . 19 - Designar REGINA COELI DA SILVA VALIENTE , Di re 
t ora do Departamento de Traba lho- SEPS, para responder acum~ 
! ativamente , em substitui ção, pe l o expedi-ente da Secretaria 
de Promoção Soc i a l do Gover no des t e Terri tório , durante o 
impedimento da respect i va t itular , nos dias 04 e OS de mar
ço do corrente ano . 

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

Palác i o do Se t entri ão, em Macapá, 11 de março de 1983 , 
949 da RepÚb lica e 409 da Criação do Terri tó r io Feder al do 
Amapá. 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

MINI ST~RIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0276 de 11 de março de 1983 

O Governador do Ter~ itório Federal do Amapá , usando das 
atribuições que l he são conferidas pelo artigo 18, í tem II , 
do Decre t o- Lei n9 41 1, de 08 de j aneiro de 1969 , 

RESOLVE : 

Ar t . 19 - Di spensar MANOEL DAS GRAÇAS DOS SANTOS TORRE~ 
da f unção de Assistente, Cód i go DAI - 202 . 3 , da Di visão n~ Ar 
t i culação Munici pal- DDH/SEPLAN , a contar da presente data .-

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

Pal áci o do Se t en t r i ão , em Macapá , 11 de março de 1983 , 
949 da RepÚbl ica e 409 da Criação do Terri t ór i o Federal do 
Amapá . 

ANN IBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERI OR 

Terr i tór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0277 de 11 de março de 1983 

Governador O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
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atribuiçÕes que lhe sao confer idas pelo art igo 18, item II , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vis t a o que cons ta do Decreto n9 85 . 347, de 11 de novembro 
de 1980, e Oficio n9 0142/83- SEPLAN, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Designar, a ti tulo precário , JOS~ PEDRO DA 
SILVA ~~OS, ocupante do empr ego de Técnico de Contabilida
de , Código LT- NM-817.8, Classe "B" , Referência NM- 26 , da T~ 
bela de Empr egos Permanente do Gover no des te Território , lo 
tado na Secretaria de Planejamento e Coordenação- SEPLAN, pa 
ra exercer a função de Assistente, Código DAI-202.3 , da Di~ 
VLsao de Articulação Municipal-DDM/SEPLAN, a contar da pre
sente data . 

Art. 29 Revogam-se as disposiçÕes em contrário. 

Pa l ácio do Setentrião, em Macapá, 11 de março de 1983 , 
949 da República e 409 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0278 de 11 de março de 1983 

O Governador do Terr itório Federal do Amapá , usando da~ 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item II, 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85 . 347 , de 11 de novembro 
de 1980, e Oficio n9 0142/83- SEPLAN, 

RESOLVE : 

Art. 19 - Designar, a titulo precário, MANOEL DAS GRA
ÇAS DOS SANTOS TORRES, ocupante do emprego de Agente Admi -
nistrativo, Código LT-SA- 701 .8, Classe "8", Referência NM -
23 , da Tabela de Empregos Permanentes do Governo deste Ter
ritór io, lotado na Secretaria de Planejamento e Coord~naçio 
SEPLfu~, para exer cer a Função de Assisteute, Cód igo DAI-20~ 
3, da Divisão de Programação-DP/SEPLAN , a contar da presen
te data. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 11 de março de 1983, 
949 da República e 409 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

mNIST~RIO 00 INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0279 de 11 de março de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuições que lhe saõ conferidas pelo artigo 18, Ítem li, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de Janeiro de 1969, e t endo em 
vista o que consta do Processo n9 1/00450/83-SOSP, 

RESOLVE: 

Conceder aposentador ia, de acordo com o~ artigos 176, 
Ítem II e 178, Ítem I, alínea "a", da Lei n9 17 11, de 28 de 
outubro de 1952, com a redação dada pela Lei n9 6. 481,de 05 
de dezembro de 1977, a JORGE SOARES LEAL, mat rÍcula n9 
2.260 . 121, no cargo de Agente de Serviços de Engenharia,CÓ
digo NM-807.A, Classe "A", Referência NH- 2, do Quadro de 
Pessoal - Parte Permanente - do Governo deste Território,de 
vendo perceber proventos correspondente a Referência NM-11~ 
da Classe "B", de conformidade com o art i go 184, ítem I, da 
citada Lei n9 171 1/52, observado o§ 29 do artigo 102, da 
Constituição Federal. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 11 de mar ço de 1983 , 
949 da RepÚblica e 409 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Territór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) NQ 0281 de 14 de março de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que l he são conferidas pe lo artigo 18, ítem II, 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de j anei ro de 1969, e terido em 
vista o que consta do Processo n9 5/14 .074/83-SEGUP, 

RESOLVE : 

Conceder ~posentadoria, de acordo com os artigos 176 , 
ítem II e 178 , ítem I, alínea "a" , da Lei n9 1711 , de 28 de 
outubro de 1952, com a redação dada pel a Lei nQ 6. 481,de 05 
de dezembro de 1977 , a JOS~ ALVES DE OLIVEIRA, matr{cula n9 
2 . 071 . 727 , no cargo de Escr ivão de Polícia , Código PC-404 . B 
Classe "B" , Referência NH- 28 , do Quadro de Pessoal- Parte 
Permanente - do Governo deste Território , devendo seus pro 
ventos mensais serem acrescidos da vantagem f inanceira do 
cargo em comissão de Delegado de Polícia, Símbol o DAI- 20) . 3 
do mesmo Quadro, na forma prevista no artigo 180, Ítem I , da 
supraci tada Lei n9 1711 /52 e§ 29 do artigo 17, da Lei n9 
6. 861/80, com a a l teração introduzida pe l a Lei n9 6. 732 , de 
04 de dezembro de 1979 . 

Paláci o do Setent rião, 
949 da RepÚb l ica e 409 
ral do Amapá . 

em Macapá , 14 de março de 1983 , 
da Criação do Ter ritório Fede -

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0282 de 14 de março de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pe lo art igo 18, itero l i , 
do Dec reto-Lei nQ 41 1, de 08 de jauú~:o de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 5/14 . 070/83- SEGUP , 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria , de acor do com os artigos 176 , 
Ítem II e 178 , Ítem I, alínea "a" , da Lei n9 171 1, de 28 de 
outubro de 1952, com a redação dada pela Lei n9 6 . 481 , de 05 
de dezembro de 1977, a TITO AMANAJÁS FILHO, matr{cula n9 
2.259 . 991, no cargo de Agente de Policia, CÓdigo PC- 405 . B, 
Classe "B", Referência NH- 28 , do Quadro de Pessoal - Par te 
Perma.nent e - do Governo deste Território , devendo perceber 
proventos correspondente a Referência NH- 32, da Classe Espe 
cial , de conformidade com o a r t i go 184 , Ítem I , da citada 
Lei n9 1711/52, acrescida a grat ificação pr evi sta no § 29 
d~ ar tigo 17 , da Lei n9 6. 861/80, obser vado o§ 29 do arti
gJ 102, da Constituição Federal . 

Pal ácio do Setentrião , em Hacapá, 14 de março de 1983 , 
949 da RepÚblica e 409 da Criação do Território Federal 
do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ADMIN I STRAÇÃO 

COHISSÃO PERHANENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TOHADA DE PREÇOS N9 17/83- CPL 

A V I S O 

O President e da Comissão Permanente de Licitação de Co~ 
pras e Serviços do GTFA, faz pÚblico e comunica aos interes 
sados que acha- se aberta a Licitação a nível de T.P. n9 177 
8·3- CPL, para Hanutenção l_'reventiva e Corretiva de ~láquinas 
de Escrever e Calcular, pertencentes a SOSP. 

A Licitaçao será realizada às 9: 00 horas do dia 04.04 
83, -na sala de Licitação da Secretaria de Administr ação , à 
Av . FAB, Centro Cívico, nesta cidade de Hacapá . 

O Edital completo e demais esclarec1mentos poderão ser 
obtidos no 29 andar, sala 20 , no endereço acima mencionado 
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1nas horas normais de expediente. 

Macapá, 15 de março de 1983. 

JOÃO BEN!CIO DIAS 
Presidente da CFL 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO C9~RCIO DO T. F. DO AMAPÁ. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Diretoria do Sindicato dos Emp regados no Comércio do 
Território Federal do Amapá, convoca seus associados, em 
pleno gozo de seus direitos soc i ais, para importante reu
nião de Asembléia Geral Extraordinária, no próximo dia 26 
de março do corrent e ano. às 18:00 horas em 1? convocação e 
às 19 :00 horas em 2? convocação, em sua sede sito à Av: Ira 
cema Carvão Nunes , 644 , para deliberarem a seguinte ordem 
do dia . 

a) - Discutir e aprovar as bases do acordo col etivo de 
Trabalho ( reajuste Salarial ), a ser proposto às Empresas. 

b) - Autorizar a Diretoria do Sindicato a promover o 
acordo coletivo de trabalho ( reajuste Salarial ) no Minis
tério do Trabalho em Macapá: 

c) - Autorizar i nstauração do Dissíd i o Cole tivo de Tra
balho, para as empresas não acordante , j unto ao Tr ibunal re 
gional do Trabalho da 8? região . 

~ indispensável a presença de todos . 

Macapá- AP, 16 de março de 1. 983: 

PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA 
Presidente 

SUPERINTEND~NCIA NACIONAL DO ABASTECI~ffiNTO - SUNAB 

DELEGACIA REGIONAL DA SUNAB NO ANAPÁ-DEAP 

PORTARIA DEAP N9 001, DE 15 DE MARÇO DE 1983 . 

O Delegado da Superintendência Nacional de Aba s t ec imen 
to- (SUNAB), no Terr i tório Federal do Amapá , no uso de sua 
competênc ia, que lhe foi atribuída pela Portaria Super n9 
08 , de 28 de fevereiro de 1983 , do Sr . Superintendente da 
SUNAB e 

Considerando instruçÕes e estudos no sentido de ser dis 
ciplinado o preço do pescado no decorrer da Semana Santa,em 
consequência da maior demanda do produto por par t e do pÚb l~ 
co consumidor, 

RESOLVE: 

Art . 19 - Estabelecer os seguintes preços e margens de 
comerc ialização , no atacado e no varejo, para venda do pes
cado fresco , congelado, sal gado, industrializado ou de qual 
quer natureza, crustáceos e moluscos (mariscos), no período 
compreendido entre zero hora do dia 28 de março até zero ho 
ra do dia 02 de abril de 1983 . 

PEIXE FRESCO OU CONGELADO POR QUILO 

' CJ,.ASSE ESPECIAL: 

Tucunaré, Pescada branca , Pescada 
amarela, filhote, Cavala, Camari m, 
Traíra , Açú, Seringado , Enchova,Cur 

ATACADO VAREJO 

vina, Pescada boca torta ......... . ~ Cr$ 430 , 00 Cr$ 550 ,00 

1? CLASSE: 

Dourada, Curimatã , Tainha ,Sarda Ama 
rela, Surubim, Apaiari , Aracú, Pirã 
pitinga, Pacú, Tambaqui , MatrinchãÕ Cr$ 380,00 Cr$ 450 , 00 

2? CLASSE : 

Gurijubá, Pirapema , Xaréu, Acará 
Piramutaba.............. ... . ... .... Cr$ 330 ,00 Cr$ 400,00 

3? CLASSE: 

Dentuda gó , Tamatarana, Prat iquei-
ra, Sardinha , Mandubé.......... ... Cr$ 280 ,00 Cr$ 350 ,00 

4? CLASSE : 

Piranambú, Mero , Aruanã , Tamuatá 
Jaraquí , Jejú , Traíva , Jandiã , 
Jacundá e Ma pará .. ~ ..... ... . ...... . 

5? CLASSE: 

Uritinga , Cação , Espardate , Bagre , 
Pacamão , Bacú, Itui, Cangatá , Cam
bêua, Anuj á , Piranha, Camarão, e 
outros não especif icados .... ..... . 

Cr $ 230 ,00 Cr$ 300,00 

Cr$ 200 ,00 Cr$ 250 , 00 

Camarão Regional (fresco/salgado) Cr$ 500 , 00 Kg 

Caranguej o: .... .. ... ... .. . . . . .... Cr$ 80 ,00 Unidade. 

Parágrafo Oni co : Aos preços para o varej o estabelecido 
neste art i go será permit i do acrescer 307. (tr i nta por cen to) 
por quilograma , quando for vendido limpo , descabeçado e evi~ 
cerado ; 

Art. 29 - Na venda de peixe filetado, beneficiado e em 
pacotado ou peixe salgado serão aplicados os preços estabe= 
leci dos no artigo primeiro , acrescidos de 50% (cinquenta por 
cento) para cada espécie . 

Art. 39 - Em se t ratando do pirar ucu, bacal hau indus -
trializado e sardinha importada de outros Estados, de qua l
quer tipo , qua l idade e procedência, os pr eços máximos de ven 
da serão os resultados da formula CLD com ba se nos preços 
de aquisição . 

Art. 49- A formula C.L .D . integra-se pela aplicação 
dos valores seguintes : 

a) C 
b) L 
c) O 

Custo da Mercadoria. 
Margem percentual de Lucro . 
Despesas. 

Ar t . 59 - Para a margem de l ucro , fica estabelecido o 
seguinte : 

I - Para o atacadis ta, o máximo de até 157. (quinze por 
cento); 

li - Para o varejista, o máximo de até 257. (vinte e cin 
co por cento). 

Art . 69 - O atacadis t a que vender dire tamente ao consu 
midor terá como margem percentual de l ucro apenas o permiti 
do ao varejista . 

Art . 79 - Nas transações entre atacadistas ou entre va 
rejistas do produto do que trata es t a Portaria,não será per 
mitido acrescer , considerar ou compo rta r nenhuma margem de 
lucro. 

Art . 89 - Para os e fei tos desta Portaria serao conside 
rados atacad istas as categorias de : importador, atacadista 
importador, conta própria , cons i gnatário; 

Art. 99 - Os preços es tabe l ecidos nesta Portaria deve
r ão ser obr i gatoriamente afixados nos l ocais de venda, em 
l etras e algarismos de pelo menos 02 (dois) centimcntos de 
altura, em lugar visível e de fácil leitura para o pÚblico 
consumidor. 

RAIHUNDO JORGE LUGRUffi BEZERRA 
De legado - SUNAB-DEAP 

PROCURADORIA GERAL 

TE~10 ADITIVO 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRADO N9 009/82-PROG , FIR
MADO ENTRE O GOVERNO DO TERR ITÓRI O FEDERAL DO AMAPÁ E A AS
SOCIAÇÃO DE. ASSIT~NCIA TeCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ~~PÁ . 

Aos do i s (02) dias do mes de fevereiro do ano de hum 
mit novecentos e oitenta e três) , nesta cidade de Macapi , no 
Palácio do Setentrião, de um lado o Governo do Território 
Federal do Amapá , representado nes te ato por seu Governador 
Senhora ANNIBAL BARCELLOS, dÓravan t e denominado GOVE~~O e a 
Associ ação de Assis t ência Técnica e Ex·t ensno Rural do Amapá 
representada pe l o seu Secretário Execu tivo, Engenheiro Agrõ 
nomo ROSIVAL GONÇALV.ES DE ALBUQUERQUE, doravantc denominadã 
ASTER-AMAPÁ, reso lvem de comum acordo cel eb ra r o presente 
Termo Aditivo , sob as cl áusu las e condições seguintes : 
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CLÁUSULA PRUIEIRA: O segundo Termo Aditivo tem por ob
jetivo precí puo a alocação de recur sos adic i onais para dar 
continuidade aos trabalhos previstos no Contrato ac i ma esp~ 
cificado . 

CLÁUSULA SEGUNDA: O Gove rno d o Territ ór i o co n
correrá no present e exercício com a importância de Cr$ = 
2 .000 .000 ,00 (do is mi l hbes de cru zeiros) , a con t a do Proje
t o Orçament ário "Desenvolvimento do Setor Agropecuá rio " ,Fo~ 
te de Recursos "Fundo de Participação dos Estados , Distrito 
Federal e Terr i tórios" , Elemento de Despesa 4 . 1.3 .0 .07- Ou 
tros Serviços e Encargos , confo rme Nota de Empenho n9 40 1 ~ 
emi tida em 02 de f everei ro de 1983 . 

CLÁUSULA TERCEIRA: Os recursos destinados a 
do presente Contrato, no va l or de Cr $ 2. 000 . 000 ,00 
lhbes de c ruzeiros) serão liberados de uma só vez , 
sinatura do presente ajuste. 

CLÁUSULA QUARTA : Fica pro rrogado o prazo de 
do Cont rato original pa ra 15 de fevereiro de 1984 . 

execuçao 
(dois mi 
apos as -

validade 

CLÁUSULA QU INTA: Fi cam mantidas as demais cláusulas e 
condiçbes do Cont rato original, não atingidos por este Ad i
tivo . 

E, para firmeza e validade do que pelas par t es ficou 
estipulado , lavrou- se o presenle em cinco (05) vi as de igual 
teor e forma, na presença de duas (02) testemunhas que tam
bém o subscrevem . 

Hacapá , 02 de fevereiro de 1983. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

ROSIVAL GONÇALVES DE ALBUQUERQUE 
ASTER / A~!APÁ 

TESTEMUNHAS : Ilegíveis 

Repúblicado por té r saído com incorreçbes 

ATA DA 2'1 REUNlÃO DE ASSEHBLÉlA GERAL ORDJNii.RlA, DA COHPOS.!_ 
ÇÃO !lA .IUt\TA GOVERNA.! .. ! VA DA FEDERAÇÃO AHAPAI::NSE DE HAN!JEBOL 

Aos quinze dias domes de dezemb ro de hum mil novecen
tos c oitcnL~ e do i s , is vin t e e trinta horas em segunda 
chamada na sede da Federação Amapaense de !lesporLos, s ita 
i Av . F~liciano Coi lho 97, nesta cidade de Hacapã , com a 
presença dos clubes fiLiados: Espor te C ~ube ~ta capá , Trem ~:~ 
portivo Clube, Amapá Clube , Guarany AtleLico Cl ub_e ! Utnao 
FuLebol Clube, Nac i onal Esporte Clube , Clube Atlet1co Lon -
drina e Ypi ranga Clube, tendo como Pres idente da mesa o Sr . 
Bernadino Sena Fi l ho PresidenLe da Federação Amapaense de 
OesporLos, qu e deu inicio a Reunião com a l eitura do Edi -:: 
tal n9 /8 2-EC~t, datado de 02 . 12.82 do l::sporte Clube Macapa1 
convocando os c lubes Ciliados no gozo de seus direitos para 
2? Reunião de Assembléia Geral, tendo em pauta primeiro Cri~ 
çio da JunLa Covernativa ; segundo apresentaçio dos Membros 
que constituíram esta Junta ; te r ceiro o que.oc~rrer, em se
guida o Presidente da mesa col~~uu ~~ aprec1açao.e aprov~-
ção da s· Pessoas que cons ti tuirao a Junta: Ha rcel1no GurJao 
Fa r ias, Hauricio Penha, Roberto Sandim Ol i veira , Raul Con
ceição da Silva Ramos e Rosivaldo Ferreira, onde ficou como 
Presidente da Junta o primeiro (Harcelino Gurjão Farias),es 
colhido por todos os presentes , em seguida o Sr . Pres i dcnti 
da mesa deu po r empossado os Nembros da .Junta Governativa 
da Federação Amapaense de Handebol , c logo após colocou a 
pa lavra livre, o novo Presidente da Junta uso~ a palavra a
gradecendo a confiança nele cepositada, e fara tudo o que 
for nece ssário pa ra seus dias de gloria no esporte da bola 
de mão, em seguida o Representante do Trem usou a palavra p~ 
ra solicitar a Auto- Apresentação dos Hembros da Junta . Como 

ninguém mas usou a palavra o Pres idente da mesa parabeni
zou os novos Hemb ros da Jun t a que d. rão os primei ros passos 
da EnLidade , ~eceu consideraçbcs se re os trabalhos desta 
Junta c colocou-se a disposiçio par qualquer assunt o que 
se diz respeito a Entidade, e enceno : a Reunião p recisame~ 
te às 21:1 0 horas pelo que eu, Rau l C:nceiçào da SilvaRa 
mos , se r v indo como Se c retário-adoc 1 avre i a presente a ta• 
que depois de lida e aprovada vai por Lodos assinada . 

Sal a da Secretaria da Federação Amapaense· de Desportos 
em Nacapá-Ap . , 15 de dezemb r o de 1982 . 

BERNADI NO SENA FILHO 
Presidente da F. A. D 

RAUL CONCEIÇÃO DA SILVA W!OS 
Secretário- adoc . 

Re presentant e do E. C. Hacapá 

SÉTIHO TE~!O ADITIVO AO CONV!':NIO CELEBRADO EN 2 I DE 
HARÇO DE·· 1977, PUBLI CADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 27 DE 
ABRIL DE 1977 ENTRE O m NISTÉRIO DA AGRICULTURA , A SUPER1N 
TENDÊNC I A DO ~ESENVOLVI~IENTO DA A}~ZÔNIA, O GOVE~~O . DO TER~ 
RITÓRIO FEDERAL DO A}~Pii. E A ASSOCIAÇÃO DE ASSIT!':NCIA TÉCNI 
CA E EXTENSÃO RUfu\L , OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROGW~ QUE 
VI SA A ~~NUTENÇÃO DA Cm!ISSÃO DE PLANEJA}!ENTO AGRÍCOLA DO 
REFERIDO TERRITÓRIO. 

Aos nove dias do mis de março do ano de mil novecent os 
e o itenta e t rês , o Hinistério da Ag r icul t ura , doravante d~ 
nominado m NISTÉRIO, repre sentado pelo Doutor JOAQUIH ~~ -
TIAS DA ROCHA, Del egado no Te rr i t ório Federal do Amapá , nos 
encargos de Delegado Federal de Agricul tura , conforme de l e
gação de cpmpetincia conferida pela Portaria Hinisterial n9 
08 , de 15 de janeiro de 1981, publ icada no Diário Oficial 
da União de 19 de janeiro de 1981 , a Superintendincia do D~ 
senvol vimento da Amazônia, Auta rquia Federa l, do ravante de
nomi nada SUDAH, representada pe l o seu Superintendente , Dou
to r ELIAS SEFFER , o governo do Território Federal do Amapá , 
doravante deno~inado GOVERNO, r epresentado pelo seu Governa 
dor , Comandante ANNIBAL BARCELLOS e a Associação de Assi s ~ 
tincia Técnica e Ex t ensão Rura l do Territór io Federal do 
~napá , doravante denominada ASTER/AP , r epresen tada pelo seu 
Presidente, Doutor LUIZ IRAÇU GUI~~RÃES COLàRES, resolveram 
aditar ao referido Convinio , o seguinte : 

CLÁUSULA PRINEI RA :- O presente Termo Aditivo tem por ob 
jetivo alocar novos recursos financeiros, a fim de da r con~ 
tinuidade ao Programa que visa a manutenção da Comissão de 
Planej amento Agr ícola do Território Federal do Amapá . 

CLÁUSULA SEGUNDA :- Const ituem obrigaçbes das partes: 

I - DO HINISTÉRIO : 

a) Concorrer , no presente exerc1c1o , com a importância 
de Cr $ 5 .000 .000 , 00 (cinco milhbes de c ruzeiros) , i conta 
da Atividade 1302.0409021 4- 72 1 das Un idades Descentraliza -
das do Sistema Naciona l de Planej amento Agrícola - Elemento 
de Despesa 3215- 02 Transferências Operacionais a Territó 
rios - Outras Despesas Correntes . Empenho n9 67 .00 de 03 de 
março de 1983. 

II - DO TERRITÓRIO : 

a) Concorrer, no exercic io de 1983, com a importância 
de Cr$ 35 . 000 .000,00 (trinta e c i nco milhbes de cruze iros), 
i conta de recursos orçamentár i os do Fundo de Participação 
do Território Federal do Amapá- Pr~jeto 0415088!.648 - De
senvo l vimento do Setor Agropecuá rio - Elemento de Despe sa 
3 132- Outros Serviços e Encargos . 

SUBCLÃUSULA PRl~lliiRA - Os recursos de que t rata a le -
era "a " do item [ des ta Cláusu l a, serão l iberados após a P.':_ 
blicação deste instrumento , em car<Í cer facultat ivo , no Diá
rio Oficial do Território e, ohrieatoriamente, no da União . 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Os Ór gãos convenentcs se compro
metem a cumprir, rigorosamente, as normas e i nstruçbes cons 
tantes do Hanual de Convênio e Ajustes, instituído pela Por 
taria ~tiniste rial n9 85, de 24 de março de 1980, publicadÕ 
no Diário Oficial da União de 26 de março de 1980 as quais 
passam a constituir pa r t e integrante deste instrumento, in
dependentemente de Lranscriçào . 

CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo d·e v igincia do Convênio 
fica prorrogado até 3 1 de dezembro de 1984. 

CLÁUSULA QUARTA - Este Termo Adi t ivo foi aprovado pela 
Sec re tar ia de Programação Orçamentária e Financeira, at ra -
vés da Resolução n9 , de de de 1983, em concordância 
com a Portaria SG n9 221, de 08 de novembro de 1982, pub li
cada no Diário Oficial da União de tO de novembro de 1982. 

CLAUSULA QUINTA - Permanecem em vigor as demais Cláusu 
l as e condiçÕes até en tão estipuladas e não alteradas por 
este instrumento. 
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E, para validade do que pelas partes foi pactuado, fir 
mou- se este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor na 
presença das testemunhas que também o subscrevem. 

JOAQUIM MATIAS DA ROCHA 
Delegado Federal de Agricultura 

do Território do Amapá 

ELIAS SEFFER 
Superintendente da SUDAM 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador do Território 

LUIZ IRACU GUI~~S COLARES 
Secretário de Agricultura do Ter 

ritório do Amapá 

TESTEMUNHAS: Débora Pinheiro Guimarães 
C.P.F. 034 077 642/00 

Antonio Felipe da Silva 
C:P .F. 033 174 802 - 97 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

1~ CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA- ~~CAPÁ 

~uiTAL DE PRAÇA E LEILÃO DE JOÃO ~QUES DA SILVA. 

O Doutor OSWALDO DE SOUZA E siLVA, MM. Juiz de Direito 
da Primeira Circunscrição Judiciária de Macapá, Capital do 
Território Federal do Amapá, na forma da Lei, etc ... 

Manda aos quantos presente edital, virem ou dele conhe 
cimento tiverem que o Porteiro dos Auditórios deste JuízÕ 
t rará a público, o pregão de venda e arrematação no dia 19 
de abril de 1983, ãs 09 horas , no edifício do Forum desta 
Comarca, dos bens pertencentes à JOÃO ~~QUES DA SILVA a sa 
ber: Uma (1) Geladeira marca General Eletric Luxo, cor ver= 
melha, tamanho médio, em virtude de seu estado de conserva
ção não está perfeito, já que .está l argando a pintura da por 
ta avaliado em Cr$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil cruzei= 
r os); Uma (1) TV, Colorado RQ, com 23 polegadas, preto e 
branco, seu estado de -conservação e funcionamento é bom mas 
em virtude de sua marca ser QR e transistorizada, é atu~l -
mente de pouco valor comerc~al, avaliado em Cr$ 35 . 000, 00 
(trinta e cinco mil cruzeiros). 

Se não for alcançado lance superior a avaliação seguir
se-a a sua alienação, no dia 18 de maio de 1983, às 9: 00 ho 
ras, a quem o maior l ance oferecer. 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados man 
dei expedir o presente que será publicado no Diário Of icial 
e Jornais desta cidade. O que cumpra na forma da l ei . Dado 
e passado nesta cidade de Macapá, aos dois dias do mês d~ 
março do ano de hum mil novecentos e oitenta e três. Eu, Lu 
civaldo dos Santos Ferreira, Diretor de Secre taria da Vara 
Cível, subscrevi . 

OSWALDO DE SOUZA E SILVA 
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTI ÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITQRIO fEDERAL DO AMAPÁ 

JUIZ DE DIREITO DA CO~CA DE MACAPÁ 

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

O Doutor DORIVAL BARBOZA, MM. Juiz de Direito da Vara 
Criminal da 1~ Circunscrição Judiciária de Macapá, na forma 
da lei, et c .. . 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que ~este Ju ízo 
corre seus trãnsmites um processo em que é acusado: REGINAL
DO CABRAL DE AB1LIO, vulgo "BODE" bras ilei ro , solteiro, ga
rimpeiro , filho de Qui rino Pereira de Abílio e Izabel de AbÍ 
lio , residente nest a cidade de ~fucapá, como i ncurso no Arti=· 
go 129 do Códi go Penal. 

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 

neste Juízo, no edifício do forum de s ta Comarca, sito ã Ave
nida Amazonas, n9 26 , esquina com a Rua Cel. Coriol ano Jucá , 
nes ta cidade , no dia 29-04-8~, às 08:0~ horas, a f im de ser 
interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ulte
riores termos do processo , a que deverá comparecer, sob pena 
de revelia . Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital, cuja 2a . via ficará afixada no lugar de costume. Da
do e passado nesta cidade, aos Nove Dias do mês de Abril do 
ano de hum mil novecentos e oitenta e tres, Eu, Jair José de 
Gouvêa Quintas, Diretor de Secretaria da Vara Criminal, Subs 
c revi. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Dire ito 

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

FO~~ 

O DOUTOR DORI VAL BARBOZA, HN. Juiz de Dir eito da Vara 
Criminal da 1~ Ci rcunscrição Judiciária de Macapá, ~a forma 
da lei, etc ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus trãnsmites um processo em que é acusado: SILVIO 
BERNARDES BRAGA, vulgo " Tito" brasileiro , solteiro , Repre
sentante de vendas , f ilho de Luiz Carlos Ferreira Braga e de 
Naria Silvia Bernardes Braga, residente nesta cidade de Maca 
pá, como incurso no art9 16 da Lei n9 6.368/76. 

E1 como tenha o Oficial de Justi ça des t e 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 edifício do forum desta Comarca, sito à Ave .. -
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, 
nes ta cidade, no dia 29-04-83, às 08:00 horas , a fim de ser 
interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ulte -
riores termos do processo, a que deverá compar ecer, sob pena 
de r evel ia. Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital, cuja 2~ . via ficará afixada no lugar de costume.Dado 
e passado nesta cidade, aos Nove dias do mês de março do a .. .., 
de hum mil novecentos e oitenta e tres. Eu Jair José de Gou
vea Quintas , Diretor de Secretaria da Vara Cr iminal . Subscre 
vi. 

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 àa Vara 
Criminal da 1~ Circunscrição Juciária - ~fucapá , 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 Ju ízo 
corre seus trãnsmites um processo em que é acusado: ORLM DO 
TEIXEIRA DA COSTA, bras ileiro , paraense, solteiro, f ilho je 
Raimundo Teixeira da Costa e de Carmem Teixe i ra da Cos ta ,re
sidente nesta cidade de Macapá, como incurso no ar t9 129 do 
Código Penal. 

E, como t enha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comar ca , não sendo possi -
vel c itá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a compar ecer 
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 29-04-83 , às 08:00 horas, a fim de ser 
interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ulte -
riores t ermos do proce sso, a que deverá comparecer, cob pena 
de revelia . Para conhecimento ae todos é passado o presente 
Edital, cuja 2a . . via ficará afixada no lugar de cos t ume. Da
do e passado nesta cidade , aos Nove dias do mês de março do 
ano de hum mil novecentos e oitenta e tres. Eu Jair José de 
Gouvêa Quintas, Diretor d~ Secretaria da Vara Criminal. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

O Doutor DORIVAL BARBOZA, ~~!. Juiz de Direito da 
Criminal da 1~ Circunscrição Judiciária de Macapá na 
da Lei Etc. .. ' 

Vara 
forma 
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Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem , ou de le tiverem conhecimento , que neste Juízo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado: JOÃO PAN 
TALEÃO DA SILVA, brasileiro, amapaense, casado, comarciante-;
filho de Raimundo Pantaleâo da Silva e de Raimunda Bernard i 
na da Silva, residente nesta cidade de ~lacapá . como incurso 
no art9 129 do Código Penal . 

E, como tenha o Oficia l de Justiça deste Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possí -
vel citá- lo pessoalmente, cita-o pelo presente a comparecer 
neste Juízo, no edifício do forum desta Comarca, sito à Ave
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel . Coriolano Jucá, 
nesta cidade, no dia 29-04 -83 , às 08:00 horas, a f im de ser 
interrogado promover sua defesa e ser notificado dos ulterio 
res termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena de 
revelia. Para conhec imento de todos é passado o presente Edi 
tal, cuja 2a . via fica rá afixada no lugar de costume. Dado e 
passado nesta cidade, aos Nove dias do mês de março do ano de. 
hum mil novecentos e oitenta e tres. Eu Jair José de Gouvêa 
Quintas , Diretor de Secretaria da Vara Criminal, subscrevi. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

NA FORNA 

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

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus trãnsmites um processo em que é acusado:JOSE HON
TEVERDE DE NOURA, vulgo "CAIARA", brasileiro, amapaense, sol 
teiro, fi l ho de Antonio Ferreira ~loura e de Rosilda de Souza 
como incurso no art9 129, do C.P. 

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

FROHA 

O Doutor JESUS DO NASCINENTO, MN. Juiz de Direito da Co
marca de Nacapá, 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 Juí ~o 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado : ALUÍZIO 
AL~lliiDA PEREIRA, Brasileiro, amapaense, soltei ro, moto r ista , 
filho de Val dir Lira e Dulcelina lzabel Pereira Segundo co~ 
mo incurso no itt9 129 , do C.P.B. ' 

E, como tenha 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 presente a comparecer neste· 
Ju ízo, no edifício do forum desta Comarca, si t o à Avenida A
mazonas n9 26, esquina com a Rua Cel . Coriolano J ucá , nes.ta 
cidade, no dia 26-04 - 83, às 08 :00 horas, . a fim de ser inter
rogado promover sua defesa e ser notificado dos ulterior es , 
termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena de re
velia . Para conhecimento de todos é passado o presente Edi
tal, cuja 2a . via·ficará afixada no l ugar de costume. Dado e 
passado nesta cidade , aos quinze dias do mês de març·o de 
1983. Eu, Jair José de Gouvêa Quintas, Diretor de Secretaria 
da Vara Criminal, o subscrevo. 

JESUS DO NASCHlliNTO 
Juiz de Dire i to 

E, como tenha 0 Oficial de Justiça deste JuÍzo certifi EDITAL DE CITAÇÃO, CON O PRAZO DE 15 DIAS, NA 
cada não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possi ABAIXO: 

F ORNA 

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 12-04-83 , às 08:00 horas, a fim de ser 
interrogado, promover sua defesa e ser notificados dos ulte
riores termos do processo, a que deverá comparece~ sob pena 
de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital, cuja 2? via ficará afixada no lugar de costume. Dado 
e passado nesta cidade, aos oito dias do mês de março de ano 
de 1983 . Eu, Jair José de Gouvêa Quintas, Diretor de Secreta 
ria da Vara Criminal, o subscrevo . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direi to 

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

F ORNA 

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

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado: RAIHUNDA 
NACIEL TAVARES, vulgo "MUNDICA", brasileira, natural de Pa
cuí, neste município, amigada, filha de Mamédio Santana Tava 
res e de Maria Haciel Tavares, como tncurso no ~rt9 129 (ca= 
put) C. P. B. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo cer ti fi
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possí
vel citá- lo pessoalmente, cita-o pelo presente a comparecer 
neste Juízo no edifício do forum desta Comarca , sito à Aveni 
da Amazonas , n9 26, esquina com a Rua Cel . Coriolano Jucá
nesta cidade , no dia 25- 04- 83 , às 08 : 00 horas, a fim de se; 
interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ult e
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 afix. da no lugar ·de costume. Da
do e passado nesta cidade , aos o to dias do mês de março do 
ano de 1983. Eu , Jair José de Go vêa Quintas, Diretor de Se
cr etaria da Vara Criminal, o sub~crevo. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

O Doutor DORIVAL BARBOZA , ~ill . Juiz de Direito da 1? Cir
cunscrição Judiciária de Nacapá, 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: ~~~OEL 
~~RTINS ALMEIDA, brasileiro natural de Gurupá-Pa ; carp i nt ei
ro, amasiado, filho de Orácio Martins Almei da e de Raimunda 
Carvalho Almei da, como incurso no art9 129, do C.P.B. 

E, como tenha o Of icial de Justiça deste Juízo cer tif i ca 
d? ~ão o haver encontrado nes t a Comarca, não s endo poss í vel 
ctta-lo pessoalmente, ci t a- o pelo presente a comparecer nes
te Juízo, no ed i fício do forum desta Comarca , s i to à Avenida 
Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel . Coriolano Jucá nes 
ta cidade , no dia 29- 04-83, às 08 :00 horas, a fim de s~r in
terrogado, promover sua defesa e s er notificado dos ul terio
res termos do process o, a que deverá comparecer, sob pena de 
revelta . Para conhecimento de todos é passado o presente Edi 
tp l , cuja 2a . via ficará afixada no l ugar de costume . Dado e 
passado nesta cidade, aos nove dias do mês de março de 1983. 
Eu, Jair José de Gouvêa Quintas, Diretor de Secretari a da Va 
ra Criminal , o subscrevo . 

DORIVAL BARBO ZA 
Juiz de Di r eito 

BRUHASA MADEIRAS S.A 

CGC n9 0J . 964 .895/0001-06 

Aviso aos Acioni stas 

Acham-se à disposição dos Senhores Acioni'stas,na sede so 
cial, na Rua Senador Filinto Huller n9 834, nesta cidade, os 
documentos a que se refe r e o art . 133 da Lei n9 6. 404, de 15 
de de zembro de 1976, r e l ativos ao exercício social findo em 
31 de dezembro de 1982. 

Hacapá, 03 de março de 1983 . 

GEORGE ART!IUR BROOKING 
Diretor - Superintendente 



Macapé, 18-03-83 DIÁRIO OFICIAL. 

O qUe fazer quando você 
guer vender e comprar, 

e descobre que todo mundo 
também quer. v~nder 

mas que a matorta nao 
quer comprar ? 

Resposta: 

Trabalhar com criatividade e competência! 

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

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

1983:MAIS PRODUÇ,Ã.O, 
·MAIS EXPORTAÇAO~ 

Pég.8 


	

