
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

Decreto n9 1 de 24 de Julho de 1 964 

N93895 Macapá, 21 de Março de 1983 - 2~-Felra. 

Governador do TerritÓrio 
Comte. ANNI BAL BARCELLOS 

Chefe de Gab inete do Governador 
HÉLIO GUARANY DE SOUZA PENNA FORT 

SECRETARIADO 
Secre t ár io de Administração 

Dr. AUGUSTO ~ONTE DE ALMEIDA 

Secretário de Finanç as 
RUBENS ANTONIO ALBUQUERQUE 

Sec r etário de Planejamento e Coordenação 
Dr . ANTERO DUARTE DIAS PIRES LOPES 

Secretário de Promoção Social 
Dr~. MARIA DA GLÓRIA OLIVEIRA AMORIM 

Secretário de Obras e Serviços P~blicos 
D1• . PEDRO CAR LOS DE SOUZA CAHPOS 

~INlST~RIO DO INT~RlOR 

Território federal do ~napá 

DECRETO (P) N9 0283 de 14 de março d~ 1983 

O Gove rnador do Terr itório fede ral do Amap~, usando das 
;Jtri btti ç,ic~ que lhe são confe r ida s pelo artigo 18 , Ítem Tl, 
do Dec rcLo- Le i n9 4 11, de 08 de janei ro de 1969 , e t endo em 
visLa os termos do Ofício nume ro 06 12/83-GAli/SJo:EC, 

KESOJ.VE : 

ArL . 19 - Des i gnar ANNlE VlA~NA DA COSTA, Secretjria de 
Educação c Cullura do Gove rno deste Territó r io , para viajar 
de >lacapj, sede de suas ar i v idades, até a • cidade de Na
naus-A.'I,a fim de tratar- de assunto de interesse da Adminis
"raçiio Amapacnse, junto a Sec reLâria de Educação de Nanaus, 
no período de 22 i 25 de março do corrente ano . 

Art . 29 - R.;vogam- se as dispos ições em conr rârio. 

Pal.:Ício do Setentrião , em Nacapâ , 14 de março de 1983 , 
949 da Republica e 409 da Criação do Território Feder a l do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NI NISTtRIO DO INTERIOR 

Territór io Federal do Amap~ 

DECRETO (P) N9 0284 de I~ de março de 1983 

O Governador do Território Federal do runapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item II , 
do Decreto-Lei n9 t, 11 , de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista os termol. do Of i c io númew 06 12/83-GAB/SEEC, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Designar ~!ARIA lNERINE PINTO PEREI RA, Dire to
ra do Departamento de Ensino da SEEC, para r esponder acumu-

Secretário de Educação e Cul tura 
Profª.ANNIE VIANNA DA COS TA 

Secretário de Agricultura 
Dr. LUIZ IRAÇU GUIMARÃES COLARES 

Secretário de Segurança PÚblica 
Dr. EDMUNDO EVELIM COELHO 

Secretário de SaÚde 
Dr . JOSÉ CABRAL DE CASTRO 

[ativamente , em substiLuição pelo expediente da Secretaria 
de Educação e Cultura do Governo deste Território , durante 
o imped imento da respectiva titular , no período de 22 à 25 
de ma r ço do co r rente ano . 

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

Palác io do Sctentriiio, em Nacapá , 14 de março de 1983, 
949 da RepÚblica e 409 da Criação do Te rritório Federal do 
Amapá . 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

HINJST!RIO DO I NTERIOR 

Terr i tório Federal do Ama pá 

'DECRETO (P) N9 0285 Je 14 de ma rço de 1983 

O Governador do Território Federal do Amap~ , usando das 
at r ibuiçÕes que lhe são conferi das pelo artigo 18 , item li, 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista os termos do Oficio numero 02 12/83-SESA, 

RESOLVE : 

Art . 19- Dispensar ELY DE SOUZA PINHEIRO , da f unção de 
Chefe da Seção de Arqu ivo Médico c Estatístico , CÓdigo DAI-
20 1. 3, da Divi sio Complementar do Diagn6stico Terap~utico 
CHH/SESA, a partir de 18 de março do corrente ano . 

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

Palâc io do Setentrião , em Macapâ, 14 d~ março de 1983, 
949 da Republ i ca c 409 da Criação do Territór io.Federal do 
Amapâ. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST!!.RIO DO INTERIOR 
Território Fede ral do Amapâ 

DECRETO (P) N9 0286 de 14 de março de 1983 

O Governador do Territór i o Federal do Amapá , usando das 
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atribuiçÕes -que lhe são conferidas pelo artigo 18 , Ítem II, 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e t endo em 
vista o que consta do Decreto n9 85 . 347, de 11 de novembro 
de 1980, e Ofíc io n9 0212/83- SESA, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar, a título precário , ANASTÁCIA ~~R
TIAL JOSAPHAT DO ESPIRITO SANTO, ocupante do cargo de Auxi 
liar de Enfermagem, Código NM- 811 .B , Cl asse "B" , Referência 
NM- 26, do Quadro Permanente do Gover no deste Território, lo 
tada na Secretaria de Saúde- SESA, para exercer a função de 
Chefe da Seção de Arquivo Hédi co e Estatíst i co, Código DAI-
20 1. 3, da Divisão Complementar de Diagnóst i co Terapêutico I 
CHH/SESA, a partir de 18 de março do corr ente ano. 

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

Palác i o do Setent rião , em Hacapá, 14 de março de 1~8] , 
949 da República e 409 da Cr iação do Terr itÓrio Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Terri tório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0287 de 15 de março de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que l he são confer i das pe l o artigo 18 , Ítem II, 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de jane i ro de 1969 , 

RESOLVE : 

Art. 19 - Autorizar o servidor PAULO ROBERTO DA SILVA 
ROLA , ocupante do emprego de Agente Polícia , Código LT-PC -
405. A, Classe "A" , Referência NH-17 , da Tabe la de Ks pec ial 
de Empregos do Governo deste Terri~ório , l ot ado na Secreta
ria de Segurança PÚblica-SEGUP,a frequentar o Curso de Fisi 
ca, na Universidade Federal do Pará , ficando-lhe assegurado 
durant e a r ea lização do citado cur so , a per cepção do seu sa 
l ário a t ítul o de bolsa de estudos ,a contar da presente da~ 
ta. 

Art. 29 - Revogam-se as dispos ições em contr ário . 

Pa l ácio do Setentrião, em Hacapá , 15 de março de 1983, 
949 da República e 409 da Criação do Terri tório Federal do 
Amapá . 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

HINIST~RIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0288 de 16 de mar ço de 1983 

O Governador do Ter r itório Federa l do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, í t em I I, 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 

vista os termos do Ofício numero 0210/83-SESA, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Di spensar WALTER AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO,da 
f unção de Chefe da Seção de Bromotologia e Química, Código , 
DAI- 201 .3, do Laboratório de Saúde PÚblica-DS/SESA, a par
tir de 19 de abril do corrente ano 

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

Pal ácio do Setentrião , em ~~capá, 16 de março de 1983, 
949 da RepÜb lica · e 409 da Cr iação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINI STeRIO DO INTERIOR 

i'err itório Fede ral do Amapá 

DECRETO (P) N9 0289 de 15 de março de 1983. 

O Governador do Ter ri t ório Federa l do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem li, 
do Decre t o- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Exonerar, a pedido , o Ten . Cel. In f. ALBÉLIO RO 
CHA LIMA , do cargo de Comandante Gera l da Políc ia Hilitar do 
Amapá . 

Art . 29 - Revogam- se as dispos ições em contrário . 

Palácio do Setent r i ão, em ~1acapá , 15 de março de 1983 , 
949 da República e 409 da Criação do Terri tório Feder al do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERI OR 

Ter ritó r io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0291 de 16 de março de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 , Ítem II, 
do Decre to-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Pr ocesso n9 1/00453/83-SOSP , 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria , de acordo com os artigos 176 , 
ítem li e 178, ítem I , alínea "a" , da Lei n9 1711 , de 28 de 
outubro de 1952 , com a redação dada pe l a Lei n9 6. 481 , de 05 
de dezembro de 1977 , a Jose TAVARE·s. DE SOUZA , matricula n9 
1. 777 . 762 , no cargo de Agente de Serviços de Engenhar ia , CÓ 
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digo NH-807 . C, Classe "C" , Referência NH-22 , do Quadro de 
Pessoal - Parte Permanente - do Governo deste Terri tório,de 

. vendo perceber proventos corresponden te a Referência NH-29:
da Classe "D" , de conformidade com o ar tigo 184 , Ítem I , da 
c itada Lei n9 17 11 /52 , observado o § 29 do artigo 102, da 
Constitu içio Federal. 

Palácio do Setentrião , em Hacapá , 16 de março de 1983 , 
949 da Rep~bl ic a e 409 da Criaçio do Territór io Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINISTf:RIO DO INTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0292 de 16 de março de 1983 

O Governador do Ter r itóri o Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe sio conferidas pelo ar tigo 18 , Ítem li, 
do Decre t o- Lei n9 411 , de 08 de jane iro de 1969, e tendo em 
vis ta o que consta do Processo n9 5/ 14. 072/83- SEGUP, 

RESOLVE : 

Conceder aposentador ia , de acordo com os ar tigos 176 , 
Ítem 11 e 17 8, Ítem I , alínea "a" , da Lei n9 1711 , de 28 de 
outubro de 1952 , com a redaçio dada pela Lei n9 6. 481,de 05 
de dezembro de 1977, a FRANCI SCO CORRÊA NOBRE, matricula n9 
2 . 260 . 20 1, no cargo de Agent e Administrativo, Código SA-70 1. 
C, Classe "C" , Referência NH-26 , do Quadro de Pe ssoal -Par 
te Pe rmanente - do Governo deste Território, devendo perce= 
ber proventos correspondente a Referência NH-3 1, da Cl asse 
Especial , de conformidade com o artigo 184 , Ítem I, da cita 
da Lei n9 171 1/52 , observado o § 29 do artigo 102 , da Cons= 
t i t uição Federa l. 

Palácio do Setentriio, em Nacapá, 16 de ma rço de 1983 , 
949 da Rep~b lica e 409 da Cr iaçio do Território Federal do 
Amapá. 

fu~NIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTf:RIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0293 de 16 de março de 1983 

O Governador do Territó rio Feaeral do Amapá, usando das 
a tribuiçÕe s que lhe sio conferidas pelo ar tigo 18 , Í t em 11, 
do Decreto-Le i n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , e t endo em 
vista o que consta do Processo n9 6/17 . 548/83-SEAD , 

RESOLVE : 

Conceder aposentadoria , 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 redaçio dada pela Lei n9 6 .481 ,de 05 
de dezembro de 1977, a ADERHIL ~!ARIANO Al'IORAS, mat r icula n9 
2 . 258 . 322 , no cargo de Auxilia r de Enfermagem, Código NH-
81 1. B, Classe "B", Referênc ia NH-26 , do Quadr o de Pessoal 
Parte Permanente - do Governo de ste Território , devendo per 
ceber proventos correspondente a Referênc i a NH-32, da Cl as= 
se Espec i al, de conformidade com o artigo 184, Ítem I, da 
citada Lei n9 1711/52 , observado o§ 29 do artigo 102, da 
Const i tuiçio Federal . 

Palácio do Setentrião, em ~~capá, 16 de março de 1983 , 
949 da República e 409 da Criação do Ter ritório Federal do 
Amapá . 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

MIN ISTf:RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0294 de 16 de março de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕ~s que lhe sio conferidaR pelo artigo 18 , ítem II, 
do Decreto- Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Of í ci o n9 134/83- SEPS, 

RESOLVE: 

Ar t. 19 - Remove r, o servidor JOS~ DE RIBAMAR DA ·CRUZ 

LAUN~ . ocupante do emprego de Agente Adm~nistrativo , Código 
LT-SA- 701.A, Classe "A" , Referência NM-1 7, da Ta~ela Espe- ' 
cial de·Empregos do Governo des te Território, lotado na Secre 
t aria de Administraçio-SEAD, para a Secretaria de Promoçio 
Social-SEPS , a par t ir de abril do corrente ano . 

Ar t. 29- Revogam-se as di sposições em cont rário . 

Palác io do Se t entriio, em Macapá, 16 de mar ço de 1983, 
949 da República e 409 da Criaçio do Ter ri tório Feder al do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (N) N9 005 de 15 de março de 1983 

O Governador do Territór io Federal do Amapá, usando das 
atr ibuições que lhe sio conferidas pel o artigo 18, ítem Il , 
do Decre to- Le i n9.411, de 08 de janeiro de 1969 , 

- Cons iderando. que a rodovia BR- 156, Cachoei ra de Santo 
Antonio/Hacapá /calçoene/Oi apoque/Fronteira com a Guiana 
Francesa , como agen t e de . integr açio e do desenvol vimento so 
cio-econôm~co do Território e como instrumento de gr ande vã 
l or estrategico para os interesses da segurança nac i onal , re 
presenta obra pr ioritária do programa de transportes do Go= 
ve rno des ta Unidade . 

- Considerando que a programação estabelecida prevê a execu 
çio dos servi ços de pav imentaçio de trecho ~~capá/Ferrei 1~· 
Gomes e a construçaõ de ponte sobre o rio Araguari; 

- Cons i derando que em face das características especí fi 
ca dessas obras , há necess idade de se estabel ecerem medidas 
de carater adminstrat ivo e t écnico , com o ob j etivo de garan 
t i r , es pecificamente , 11 programaçãu, coordenação, direção~ 
cont rol e e fiscalização dos t rabal hos; 

- Considerando fina lmente, que é i nteresse do Governo 
garanti r a dinimica dos serviços de construçio da rodovia 
BR-156 , ado t ando medidas que permitam à Secretaria de Obras 
e Serviços P~bli cos a execuçio plena dos seus múltiplos en
cargos , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Criar , na Secretaria de Obras e Serviços Pú
blicos , a Comissio Especial encarregada de programar, coor 
dena r , dirigir, controlar e fiscalizar a execução dos servi 
ços de pavimentação da rodovi a BR- 156 e const rução de umã 
ponte de concreto sobre o rio Araguar i , ligando trecho Fer
rei ra Gomes/Amapá . 

Art, 29 - De t erminar que referida Comissio seja const i -
tuída, inicialment e, por um Supervisor , um Coordenador e 
dois Assessores . 

Art. 39 - Estabelecer que o cargo de Supervisor seja de 
sempenhado , especificamente , pe l o Diret or do Departamento 
de Estradas de Rodagem, devendo todos os i ntegrantes da Co
missão exercerem atividades Profici onai s de Engenheiro Ci
vil , com exper iência de serviços rodoviários . 

Art . 49 - Recomendar, de modo geral, aos orgios da Ad
ministração, que pres t em in t egral apo io aos trabalhos que 
serão desenvol vidos pe l a Comissão Especial na rodovia BR-
156 , t r a t ando com prior i dade ao assuntos que l he forem enca 
minhados pe l a Secretaria de Obras PÚblicas. 

Art. 59 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setent r i io, em }~capá , 15 de março de 1983 
949 da RepÚb lica e 409 da Criaçio do Territór i o Federal d~ 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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JUSTIÇA DOS TERRITÚRIOS 

TERRITÚRIO FEDERAL DO A}~PÁ 

1~ CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - - ~~CAPÁ 

EDITAL DE CONCORDATA PREVENTIVA 

O Doutor OSWALDO DE SOUSA E SiLVA , ~~! . Juiz de Direito 
da Vara Civel da 1? Ci rcunsc r içio Judiciiria de Macapi , Ca
pi tal do Território Federal do Amapi , na forma da Lei,etc . . 

Fa z saber , aos que o present e Edital virem ou dele ti
verem conhecimento, que a f irma FRILAR - Frigorífico do Lar 
Ltda ., estabelecida nesta c idade , à rua Jovino Dinoi , n9 
4244, requereu Concordata Prevent iva , por intermédio de seu 
procurador oferecendo o pagamento integral de seu passivo 
em 24 (vinte e quatro) prestações anuais, sendo 2/5 até o 
fim do primeiro (19) ano e o restante ao térmi no do segundo 
(29) ano, acrescido de juros mo rató r ios à razão de 127. no 
ano . Faz saber, outrossim , que este Juízo deferindo a concor 
data exerou o segu i nte despacho : "FRILAR - Frigorífico dÕ 
Lar Ltda ., sociedade comercial por cotas de responsabilida
de limitada , com séde e administração nesta cidade , à rua 
Jovino Dinoi , n9 4244, e filial na Vila de Santana , por in
termédio de advogado constituído "ut" instrumento de manda
to às fls . 06 , juntando prova documental de fls . 07/54e59/ 
67 , propÕe Concordata Preven t iva , cujas razões encontram- se 
às f l s . 02/05 . Registrados e au tuados, ji que a taxa judi -
ciiria fôra paga , despache i às f l s . 57, sendo o despacho cum 
prido às fls . 58 e seguintes . No mesmo despacho determineÍ 
ao Sr . Diretor de Secretar ia a lavratura de encer ramentodos 
livros da firma requerente , o que foi fe i to (arts . 160 e 'seus 
parigrafos e 161, todos da le i 7. 661, de 2 1 .06 .45) . A firma 
FRILAR - Frigorífico do Lar Ltda ., ap resentou argumento e 
prova documental , conforme exig i do pelo artigo 156 e seguin 
tes da Lei Fa l imentar , espec i almente que "a r equerente pode 
sem favor a l gum , ser considerada o que a doutrina denomina 
devedora infe l iz e de boa f é, porque no exercício de suas 
atividades jamais praticou fato que caracterizasse c rime Fa 
limentar , sempre se pautando dentro dos princípios de moral 
que devem caracter i zar a atividade do empresirio" . Não te
nho dúvida de que o pedido merece acolhida, de plano , sem 
prejuízo de maiores estudos "oportuno tempere" (ar t . 89, da 
Lei de Falência). In casu, foram cumpridos os requeridos do 
art. 160, e , assim, de acõrdo com que dispõe o art . 161, da 
Lei de Falência , determino seja processada a Concordata Pre 
ventiva da firma FRILAR - Frigorífico do Lar Ltda . , na for~ 
ma proposta na inicial (art. 156) oferecendo o pagam~nto i~ 

tegral de seu passivo em 24 (v inte e quatro) prestaçoes,sen 
do 2/5 da dívida ao fina l do primei ro ano e o restante no 
termo do segundo ano (art. 156, § 19, I e II, da Lei Fali -
mentar) além de juros moratórios à razão de 127. ao ano . Em 
consequência de termino : I) - que se j a expedido Edital con -
tendo o ped ido da devedora e a Íntegra deste despacho,a ser 
publicado no Diirio Ofic i al do Território e em j ornal local 
de grande c irculação ; I I ) - que se j am suspensas as açÕes e 
execuçaes contra a devedora por créditos sujeitos ao efei to 
da Concordata, excluído o ca so previsto no § 29 , do art . 161 
da LF; III) - Fixo o prazo de vinte (20) dias para os c redo 
res quirografirios apresentarem suas declarações de crédi ~ 
t os justificativos; IV) - nomeio Comissirio da Concordata o 
r epresentante legal da firma M.E . M. - Comércio e Representa 
çÕes Ltda., segunda maior credora . Tendo em vista a propos~ 
ta da firma concordatária feita na inicial , desnecessário se 
faz marcar o prazo previsto no i nciso V, § 19 , do art. 161 
da Lei Falimentar. Oficie-se incontinen ti ao Sr . Oficial do 
Cartório de Protestos deste Circunscrição . Desde já ficam 
vencidos ' todos os cré-ditos sujeitos aos efeit os desta con -
cordata.-· Cumpra a firma concordatária o previsto no § 29,do 
art. 160 . Registre-se . Façam-se as intimações necessárias , 
inclusive do Dr . .Curador de Massas Falidas . Publique-se .Cum 
pra-se. Macapi , 14 de março de 1983 . a.) OSWALDO DE SOUSA E 
SILVA - Juiz de Direto". Faz saber mais que foi nomeado Co 
mis sário da Concordata a firma H. E. H. Comércio e Repre ~ 
sentações, situada nesta cidade . 

E para que ninguém alegue ingnorância , foi publicado ~ 
presente edita l na forma da lei. Dado ~ passado nesta c~ 
dade de Hacapá, aos quinze (15) dias do mes de março do ano 
de mil novecentos e oitenta e três. Eu , Lucivaldo dos San -
tos Ferreira, Diretor de Secretaria da Vara Civél, subscr e
vi. 

OSWALDO DE SOUSA E SILVA 
.Juiz de Direito 

PODER J UD ICIÁRIO 

JUSTIÇA DOS TERRITÚRIOS 

TERRITÚRIO FEDERAL DO ~~PÁ 

JUIZ DE DIREITO DA cm~RCA DE HACAPÁ 

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

O Doutor DORIVAL BRABOZA, HM . Juiz de Direito da 
Crimina l da I~ Ci rcunscrição Judiciária d~ Macapá , na 
da l ei , e t c ... 

Vara 
forma 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
oi S dias virem, ou de l e tiverem conhecimento, que neste Juízo 
:corre seus t r ãnsmites um processo em que é acusado : SÉRGIO 
·PINHEIRO, brasileiro , solteiro, garimpeiro , residente e domi 
ciliado nesta cidade de Hacapá, como incurso no a r t9 121, § 
19, IV, c/c art . 25 do C. P. 

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 desta Comarca , sito à Ave 
nida Amazonas , n9 26, esquina com a Rua Cel . Coriolano Juci~ 
nesta cidade, no dia 29- 04 - 83 , à~ 08 :00 horas, a fim de ser 
interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ulte
riores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena 
de revelia . Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital , cuj a 2a. via ficará afixada no l uga r de costume . Da 
do e passado nesta cidade , aos Nove dias do mês de ma r ço de 
hum mi l novecentos e oitenta e tres . Eu, 'Jair José de Gouvêa 
Quintas , Diretor de Secreta ria da Vara Criminal , subscrQvi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

O Doutor DORIVAL BARBOZA , HH. Juiz de Di reito da 
Criminal da !?,Circunscrição Judiciária de Hacapá , na 
da Lei, etc . .. 

FO~~ 

Vara 
forma 

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: HARIA DE 
FÁTU~ DE SOUZA PELAES , vulgo "Haria Bolinha", brasileira , 
so l te i ra , fi l ha de Julia Baia Souza, residente nesta cidade 
de Hacapi, como i ncurso no art9 129 do CÓdigo Penal Brasilei 
ro . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi
cado nãq o haver encontrado nesta Comarca , nio sendo poss í 
ve l citá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a compa recer, 
neste Juízo, no edifício do forum desta Comarca , sito ã Ave
ni da 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 ~ ser notificado dos ulte
riores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena 
de revel i a . Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital , cuja , 2a. via ficará afixada no lugar de costume . Da 
do e passado nesta c idade , aos Nove dias do mês de março do 
ano de hum mil novecentos e oitenta e tres. Eu, Jair José de 
Gouvês Quintas, Diretor de Secretaria da Vara Criminal . Subs 
crev1. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO , C0~1 O PRAZO DE 15 DIAS , NA 
ABAIXO: 

O Doutor DORIVAL BRABOZA, NM. Juiz de Dire ito da Comarca 
de Macapá, Capital do TFA , na forma da lei , etc ... 

Faz saber a t odos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento , que neste Juízo 
corre seus trinsmites um processo em que é acusado : RAI~ruNDO 
HERNANI FERREIRA REIS , brasileiro , solteiro, motorista , fi 
lho de Raimundo Souza Re i s e Jacy de Oliveira Reis, r esiden
te em lugar incerto e não sabido , como incurso no art9 129 , 
"Caput" 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, cita-o pel o presente a comparecer , 
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neste Juizo , no edifício do forum desta Comarca , $ito à Ave
nida Amazonas , n9 26 , esquina com a Rua Cel . Coriolano Jucá , 
nes t a cidade , no dia 25- 04-83, às 08 :00 horas, a fim de ser 
inter rogado , promover sua defesa e ser notificado dos ul t e
riores ter mos do processo, a que deverá comparecer, sob pena 
de revelia . Para conhecimento de todos é passado o pre sente 
Edital, cuja 2a . via f i cará afixada no lugar de costume . Da
do e passado nesta cidade , aos 07 de março de 1983. Eu, Jair 
José de Gouvêa Qu intas, Diretor de Secretar i a da Vara Crimi
nal. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

FORHA 

O Doutor JESUS DO NASCUlENTO, ~IH . Juiz de Direito da Co 
ma r ca de Hacapá , Capital do TFA, na forma da lei, e t c ... 

Faz saber a t odos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias v i rem , ou dele t iverem conhecimento, que nes te Juízo 
cor re seus trânsmites um processo em que é acusado: PEDRO 
VIANA CARDOSO , vulgo "PEDRI NHO", brasileir o , natural de Afuá 
Pa; sol t e i ro , garimpeiro , fi lho de Enedino de Olivei ra Cardo 
so e de Naria de Naza ré Vi ana Cardoso , como incurso no a r t . 
129 , c/c art . 44 , inciso l i , do C.P. B. 

E, como tenha o Ofic ia l de Justiça des t e Juízo ce rtifica 
do Pão o haver encont r ado nesta Coma r ca , não sendo possível 
c itá- lo pessoa lmente , c it a-o pelo presente a comparecer nes 
te Juízo , no ed ifício do forum desta Comarca , si t o à Avenida 
Amazonas , n9 26, esquina com a Rua Ce l. Corio l ano Jucá , nes 
ta c idade, no dia 1 1 -04 -8~ , às 8 :00 horas , a fim de ser i n
terr ogado , 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 presente Edi 
tal , cuja 2a. via ficará afixada no lugar de costume . Dado e 
passado nesta cidade , aos dez dias do mês de março de 1983 . 
E, Jair José de Gouvêa Quintas, Di reto r de Secretaria da Va
ra Criminal, subscrevo . 

JESUS DO NASCU1ENTO 
Juiz de Di r ei t o 

EDITAL DE CITAÇÃO, cmt O PKAZO DE 15 DIAS, NA FORHA 

ABAIXO : . . . 
O Doutor DORIVAL BARBOZA, HH. Ju1z de Duelto da 1~ Cir-

cunsc rição Judi ciária de Hacapá , TFA, Na forma da Le i , etc .. 

Faz saber a todos os que o presente ED ITAL com prazo _de 
15 dias vi r em ou dele tiverem conhecimento, que neste Jul ZO• 
cor r e seus tr~nsmites um processo em que é acusado: RAUruNDO 
DOS REIS SILVA brasileiro , natura l de Ca l çoene , neste muni 
cip i o de Hacap~ , solteiro, aj udante d~ caminhio , . f i lho .de 
~1anoel de Brito Reis e de Har i a Frane1sca de Batlsta da S~l
va , como incurso no art9 155, § 19, c/c art . 25 , do C. P. B. 

E, como t enha o Oficial de Justiça deste Juízo cer tit.ca 
do não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo poss ível 
c itá-lo pessoalmen t e , ci t a- o pelo presente a compar ecer nes
Le Juízo, no edifício do f o rum desta Comarca , sito à Avenida 
Amazonas , n9 26 , esquina com a Rua Cel. Cor iolano Jucá, nes
La c idade , no dia 14-04- 83 , às 08:00 horas, a f im de ser in 
terrogado , promover sua defesa e se r notificado dos ulterio= 
res termos do processo , a que deverá comparecer , sob pena de 
revelia . Para conheciment o de todos é passado o present e Edi 
tal , cuja 2a . via ficará af i xada no lugar de costume . Dado e 
passado nesta cidade , aos nove dias do mis de março de 1983 . 
Eu, Jair José de Gouvêa Quintas , Diretor de Secr etar ia da \la 
ra Crimina l , o subscrevo . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

BRUMAS A ~~DE IRAS S . A 

CGC n9 OS . 964 . 895/000 I-06 

Aviso aos Acionistas 

Acham-se i disposição dos Senhores Acionistas,na sede so 
c ia!, na Rua Senador Fi l i nto ~lulle r n9 834 , nesta cidade , os 
documentos a que se re fere o art. 133 da Lei n<? 6 . 404, de 15 
de dezembro de 1976, relativos ao exercício socia l f i ndo em 
31 de dezembrc de 1982 . 

Macapá, 03 de março de 1983 . 

GEORGE ARTHUR BROOKING 
Di retor - Superintendente 

IN.STRUHENTO DE RE-RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE EHPRtSTUIO 
FAS-82/001 , CELEBRADO EH 31 DE AGOSTO DE 1982 , ENTRE O BAN7 

CO DA A}~ZONIA S/A . E O GOVERNO DO TERRITORIO FEDERAL DO 
A.'~PÁ, cm1 A INTERVINIENCI A DA UNIÃO FEDERAL, PARA EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E UNIDADES HABITACI ONAI S, NO 
CONJUNTO HABITACIONAL " I GARAPe DAS HULHRES" , NA FORHA ABAI
XO: 

O BANCO DA ~ONIA S/A. e o GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDE 
RAL DO A}!APÁ, com a interveniência da UNIÃO FEDERAL, resol~ 
vem al t erar, em parte e nos termos seguintes , o Contrato 
FAS- 82/00 1, ce lebrado em 31. 08 .82: 

I - O diferencial de j uros à taxa nominal 
constante da Cl áusula Sé tima - l etra d, será 
mensalmente durante o período de carência. 

de 1% a . a ., 
capitalizado 

2 - A UNIÃO FEDERAL , na qualidade de Fiadora,dec l ara es 
ta r cien t e da presente alteração e concorda, através deste 
Inst r umento , com ta l modificação . 

3 - O ajuste expressamente cons i gnado nes te Instrumento 
consti tui modificação e retificação parcial do Contrat o FAS 
82 / 001, sendo rat ificadas as demais c l áusulas do citado Ins 
trumento , que permanecem em vi gor nos termos em que 
contratadas . 

foram 

4 - Por estar em de acordo , firmam com as testemunhas o 
presente , em 04 (quatro) vias , para um so efeito legal . 

Hacapá (AP), 09 dE' Harço de 1983 

UBALDO CA}!POS CORREA 

BANCO DA A}~ZÕNIA S/ A. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governo do Território Federal do Amapá 

JOAILCE ~~RIA MONTE DE AZEVEDO 
UNIÃO FEDERAL 

Testemunhas Ilegívei s : 

CPF: 006. 114 . 252 - 20 

CPF: 001. 198 .302- 72 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DO ABASTECI~1ENTO - SUNAB 
DELEGACIA DO A}~Á-DEAP 

N O T A 

A Superint edencia Nac i onal do Abastec imento - SUNAB , no 
_napa , comunica aos interessados que no período de 21 a 25 

do mês em ~u rso , estar ão abertas as inscriç5es aos concur -
sos pÚblicos de : Agente Administ ra t ivo, Economista , Técnico 
em Contabilidade e Agente de Tel ecomuni cações e El etric ida
de, nes t a DEAP , si ta a Av. Hendonça Furtado n<? 819, no horá 
r io das 08 as 12 e das 14 as 18 horas . 

~!acapá , _17 de março de 1983 . 

RAI~ruNDO JORGE LUGRI~ BEZERRA 
Delegado - DEAP 

CARTÚRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLM~S DE CASM1ENTO 

O Oficial do ~egist ro Civil da Comarca de ~!acapá , Ter. 
Fed. do Amapá , RepÚblica Federat iva do Brasil ,faz saber que 
pretendem se casar : ILSON JOS~ SOUZA DOS REIS e JAIRO SAN
TOS LOPES. 

Ele é filho de Cass iano Ferreira dos Reis e Es t ela Ves
pertina Souza dos Reis . 

Ela é filha de Jurandir Lacerda Lopes e Jacira 
Lopes. 

Santos 

Quem soube r de qualquer impedimento que os in iba de ca
sar , um com o out ro , acuse-o na forma da l ei. 

Fe rreira Gomes , 20 de Fevereiro-de 1983 . 

ROSA DOS SANTOS HARtCO 
Tabe liã 
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O que fazer quando você 
guer vender e comprar, 

e descobre que todo mundo 
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 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 
prev idência 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 EXPORTAÇAOe 
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