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nativa. 4.000 alq. em Es-
critura Pública e 5.000 alq. 
em processo de usucapião 
com a Posse Mansa desde 
1.985. A 230 km de Ji-
-Paraná, tem 85 reparti-
ções de pasto, todas com 
água; pista de pouso para 
avião de pequeno porte, 
3 casas sede, mais casas 
para peões; 3 currais. E 
ainda tem: 7.200 cabeças 
de gado, 60 touros; e 100 
animais de lida. Também 
trator esteira D-65; trator 
Caterpillar D-4; 1 Patrol; 1 
caminhão caçamba; 1 tra-
tor Massey Ferguson 292, 
ano 2005; 1 trator Massey 
Ferguson 290, ano 1988; 
entre outros. Valor total 
da fazenda com porteira 
fechada – . Valor somen-
te da fazenda. Aceita-se 
proposta, inclusive de pa-
gamento. Tr. 9954-1016. 

C ó d _ F Z _ 0 0 5 _ 11 _
ALV_RO – Vende-se fa-
zenda na lh 106 – Lado 
Norte em Alvorada do 
Oeste. com 300 alq. dos 
quais 150 formados e cer-
cados com arame liso de 

CHÁCARA

Cód_CH_006_11_ALV_
RO – Vende-se chácara lo-
calizada na Rua Almirante 
Tamandaré, 5.641 – Zona 
Rural – Alvorada d’ Oeste. 
A propriedade tem 1 alq. e 
uma quarta, toda em pasto, 
cercada com 12 fios de 
arame liso e com 3 divisões 
de pasto, todas com água 
“ótima para criação de car-
neiros ou cabritos”. Tulha 
medindo 3X4, represa, 
casa de madeira, coberta 
com telha de barro medin-
do 8X22 com 3 quartos, 
banheiro, sala, cozinha, 
dispensa, na cerâmica e 
forro de PVC, cercada 
com muro e balaustres. 
Mas aceita proposta ou 
troca em gado, caminhão 
ou carro. Tr. 3412-2142.

FAZENDAS

Cód_FZ_001_11_JIP_
RO – Vende-se fazenda 
com 9.000 alq. dos quais, 
2.560 alq. são de pasta-
gens., e mais de 6.000 alq. 
intocáveis e com madeira 

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS 

EU, ONOFRE JOSÉ FERREIRA, brasileiro, 
produtor rural, inscrito no CPF: 162.147.142-04, 
residente na linha C4 Lote 18 Gleba 24 município 
de Urupá - RO, comunica que foi extraviado em 
lugar incerto, a nota fi scal de produtor rural de Nº 
0000001 e  Nº 0000004,  de acordo com o Boletim 
de Ocorrência Nº 91N2012. 

ALUGUEL

Vende-se apartamento escriturado no 
Condomínio Varandas do Urupá, medindo 
198,74 m² com 3 salas, uma suíte, 2 quartos, 
4 sacadas, 1 WC social, cozinha, quarto de 
empregada com WC, área de serviço, gara-
gem e piscina. Valor R$ 260 mil. Contato: 
8425-1557.

VENDE-SE APARTAMENTO

VENDE-SE 

UM MOTOR SCANIA GERADOR180 KVA

CONTATO:34215258 

Aluga-se uma ótima residência, em 
alvenaria, toda murada, com 3 quartos, 
sendo uma suíte, wc social, sala grande, 
cozinha, na Avenida Aracaju, 864-fundos. 
Interessados tratar pelos fones 8409-17135 
e 9984-2528.

COMERCIAL SÃO JOÃO

PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DE ÁREA 
PARA PISCICULTURA

O senhor CLÓVIS MORENO ANDRADE, inscri-
to no CPF sob o nº 141.702.202-49, torna público 
que requereu junto a COLMAM – Coordenadoria 
de Licenciamento e Monitoramento Ambiental na 
SEDAM (Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Ambiental), o pedido de ampliação da área de sua 
lâmina d´água já existente (de acordo com a LO nº 
0006255/Colmam/Sedam), dos atuais 40.320 para 
48.660, para a atividade de piscicultura, cria e recria 
de peixes, em sua propriedade localizada na Linha 
16, KM 22, Gleba 4C, no Município de Teixeirópolis.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS 

EU, PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS, brasilei-
ro, produtor rural, inscrito no CPF: 474.404.499-91, 
residente na linha TN 26 Lote 21 Gleba 01 município 
de Urupá - RO, comunica que foi extraviado em 
lugar incerto, a nota fi scal de produtor rural de Nº 
0000005,  de acordo com o Boletim de Ocorrência 
Nº 93N2012. 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
A Empresa PÓRTICO ENGENHARIA E INCOR-

PORAÇÕES LTDA EPP, devidamente inscrita no 
CNPJ/MF 06.052.144/0001-78, tendo seu empreen-
dimento CONJUNTO HABITACIONAL TUCUMÃ, 
localizado à Av. D. Pedro I, s/n, esq. com Rua Emilio 
Moret – Setor Industrial, no Município e Comarca de 
Jaru, Estado de Rondônia, torna público que requer 
junto ao COLMAM/SEDAM a Licença Prévia para a 
atividade de CONJUNTO HABITACIONAL. 

 
 PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A Empresa PÓRTICO ENGENHARIA E INCOR-

PORAÇÕES LTDA EPP, devidamente inscrita no 
CNPJ/MF 06.052.144/0001-78, tendo seu empreen-
dimento CONJUNTO HABITACIONAL TUCUMÃ, 
localizado à Av. D. Pedro I, s/n, esq. com Rua Emilio 
Moret – Setor Industrial, no Município e Comarca de 
Jaru, Estado de Rondônia, torna público que requer 
junto ao COLMAM/SEDAM a Licença de Instalação 
para a atividade de CONJUNTO HABITACIONAL. 

5 e 6 fi os, 7 repartições 
de pasto, todas com água. 
Curral de 24X28, barracão 
coberto com Eternit de 
10X8, 5 represas,  casa 
pra peão de 7X5, energia 
da CERON e água de 
poço. Título Definitivo. 
Valor é Dois Milhões, 
incluindo 100 cabeças de 
gado e mais um trator da 
Marca Valmet. Aceita-se 
proposta, inclusive de pa-
gamento. Tr. 9954-1016. 

C o d _ F Z _ 0 3 3 _ 11 _
CAS_RO  – Vende-se 
fazenda de 500 alq. com 
450 formados em pas-
tagem no município de 
Castanheiras. cercada com 
arame liso de 5 e 6 fi os 
e com várias divisões, 
todas com água. 50 alq. 
de mata, Curral de médio 
grande porte, galpão e 
casa para peão. Sede com 
piso de cerâmica, forro 
de gesso, em alvenaria, 
com mais ou menos 600 
m2 de construção. 4 quar-
tos, 3 banheiros, 3 salas, 
dispensa e cozinha muito 
grande. área em formato 

de “L”. Energia trifásica, 
água de poço. Mas aceita 
proposta. Interessados 
tratar nos seguintes tele-
fones: 69-9952-2456 e ou 
8488-0022, ou ainda se 
preferir, no telefone fi xo: 
69-3412-2142.

C ó d _ F Z _ 0 9 1 _ 0 9 _
PRM_RO  -  Vende-se 
fazenda na 4º lh com 155 
alq. Sendo 100 formados e 
cercado e 55 alq. de mata. 
8 repartições e mangueira 
com 8 repartições, tulha 
coberta de eternit, pomar, 
3 represas e um rio médio. 
Uma casa de alvenaria co-
berta com telha, 2 quartos 
e uma sala, piso em cerâ-
mica, e outra de madeira 
com 3 quartos, sala e as 
duas casas tem dispensa 
e área na frente. Ener-
gia monofásica e água 
encanada. Interessados 
entrar em contato com 
o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
69-3412-2142. 

C ó d _ F Z _ 0 0 8 _ 1 0 _

SER_RO - Vende-se fa-
zenda em Seringueiras, 
com 1090 alq. formados 
e cercado com arame liso, 
5 fi os, com varias divisões 
todas com água, curral 
com balança e tronco, dois 
rios e varias nascentes. 
Sede de alvenaria inaca-
bada, com energia. Tratar 
9954-1016.

C ó d _ F Z _ 0 2 0 _ 11 _
SMG_RO – Vende-se 
fazenda com 215 alq. 110 
cercados e formados, lo-
calizada na lh 106 - km 
12 – Lado Norte, São 
Miguel do Guaporé. 105 
alq. de mata virgem  16 
repartições de pastagem, 
todas com água, cerca de 
arame liso com 5 fi os 7 
represas, curral de 30X30, 
tulha de 7X7, 9.000 pés 
de café. Casa de madeira 
coberta com eternit, piso 
queimado, medindo 8X8, 
3 quartos, sala, cozinha, 
banheiro em alvenaria 
e área lateral. Energia 
elétrica.. Estuda-se pro-
posta. Interessados tratar 
69-9974-4030. 

Cód_032_11_ARQ_
RO - Vende-se fazenda 
com 3.800 alq.,  municí-
pio de Rio Crespo, dos 
quais 1.800 formados e 
cercados com arame liso 
de 5 e 6 fios. várias di-
visões, todas com água e 
cocho para sal. Topografi a 
plana, terra mista  Casa 
Sede em alvenaria, 12 
casas para funcionários. 
Energia da CERON. Três 
retiros, todos com curral e 
casa. Almoxarifado, bar-
racão p/ ofi cina, garagem, 
escritório em alvenaria, 
barracão em alvenaria para 
sal, rações e ferramentas. 
Pista para pouso de avião 
de pequeno porte com 800 
m. Escritura Pública, mas 
aceita proposta, inclusive 
de pagamento.  Interes-
sados entrar em contato 
com o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

C ó d _ F Z _ 0 4 0 _ 11 _
CMA_RO – Vende se 
fazenda no município de 
Costa Marques com 800 

alq. 400 formados em 
pastagem, 9 divisões de 
pasto, todos com água e 
400 alq. ainda virgem, 
curral com 8 divisões, 
casa sede simples em 
madeira, medindo 8X10, 
e coberta com Eternit.. 
Aceita proposta, inclusive 
de pagamento. Interessa-
dos entrar em contato pelo 
9954-1016.

C O D _ F Z _ 0 3 9 _ 11 _
CMA_RO – Vende se fa-
zenda em Costa Marques, 
com 1.270 alq., com 500 
alq. formados em pasta-
gem, 8 divisões todas com 
água. área de mata, ainda 
virgem, com toda madeira 
e perfeitamente apropriada 
para se fazer um ou mais 
projetos de manejo. curral 
simples. casa sede em al-
venaria coberta com telha 
de barro e casa para peão 
coberta com Eternit. Acei-
ta proposta, Interessados 
entrar em contato com 
o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

SÍTIO

C ó d _ S T _ 0 3 5 _ 11 _
ALV_RO - Vende-se  sitio 
de 21 alq. em Alvorada 
D’Oeste. formados, 3 re-
presas, 2 repartições de 
pasto, curral de 40 X 40, 
tulha de 4 X 4 coberta com 
eternit. casa de madeira 
de 6 X 8, mais uma área 
em formato de L, coberta 
com telha de barro e piso 
queimado, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro sanitá-
rio piso queimado. Água 
de poço, e energia própria.

C ó d _ S T _ 0 4 4 _ 11 _
CAC_RO - Vende-se sitio 
localizado a mais ou me-
nos 25 Km de Cacoal, com 
5.5 alq. Sendo 1 de reser-
va, 3 de café e 1,5 com 
uma casa e vários pontos 
bons para outros cultivos, 
represa e córrego, água 
potável de poço e energia 
bifásica. – Pagamento em 
dinheiro a vista .Interessa-
dos tratar 69-9974-4030. 

ST_004_11_MCH_RO 
- Vende-se sitio de 16 

alq. todos formados, em 
Machadinho do Oeste 
, com 2 divisões todas 
cercadas e com água. 1 
remanga de 30x30, curral 
coberto, casa de madeira 
coberta de eternit de 7X7. 
3 represas, 500 pés de 
cafés no quintal e pomar 
com grande variedade de 
arvores frutíferas. Valor 
R$ 100.000,00. Mas, acei-
ta proposta, inclusive de 
pagamento. Interessados 
entrar em contato com 
o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

Cód_ST_048_11_PB_
RO – Vende-se sitio na 
lh 55 - capa 87 – lote 56 
– setor Barão do Melgaço 
– Pimenta Bueno, 48 alq., 
sendo 30 alq. todo forma-
do e cercado com arame 
liso. Várias repartições, 
algumas com água e vários 
lugares para represas, um 
rio que nasce das nascen-
tes da mata e atravessa 
o sitio, sendo 18 alq. de 
mata. 2 casas de madeira 
coberta com telhinha de 
barro, cercada. Aceita pro-
posta. Interessados entrar 
em contato com o Vicente 
no: vicentecorretor37@
hotmail.com ou 69-9974-
4030 ou no Fixo:69-3412-
2142. 

CASAS

C ó d _ C S _ 0 3 1 _ 11 _
ALV_RO - Vende-se casa 
de alvenaria coberta de 
telha de barro na Avenida 

José de Alencar, área no-
bre de Alvorada D’Oeste. 
3 quartos, 2 suítes, 3 salas, 
cozinha, edícula, área de 
lazer e lavanderia. Os três 
banheiros todos na cerâmi-
ca. Casa com piso de cerâ-
mica e forrada com forro 
de madeira. construída 
em 2 terrenos murados de 
10 X 50. rede de telefone, 
rede de esgoto, rede de 
energia 110 e 220 Wats, 
rua asfaltada, água tratada, 
terreno gramado e com 
passarela para carros até 
a garagem. Interessados 
tratar 9954-1016.

C ó d _ C S _ 0 3 8 _ 11 _
ALV_RO – Vende se casa 
de alvenaria na Avenida 
Sargento Mário Nogueira 
Vaz, 4.820, Centro, Al-
vorada D’ Oeste, 100 m2 
de área construída, toda 
na cerâmica e com forro 
misto, 2 quartos, suíte, 
sala, cozinha, dispensa, 
banheiro social, área na 
frente, varanda nos fundos 
e mais edícula com área de 
serviço anexo. Terreno de 
10 X 50, todo murado com 
calçada na frente e com 
as instalações hidráulicas 
ligadas a rede de esgoto 
municipal. Energia elé-
trica com padrão bifásica, 
rede de telefone, internet, 
água tratada do SAAE 
– Mas, aceita proposta, 
inclusive de pagamento. 
Interessados entrar em 
contato com o Vicente 
no: vicentecorretor37@
hotmail.com ou 69-9974-
4030 ou no Fixo:69-3412-
2142. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2012

O Município de Seringueiras, através de seu Prego-
eiro, torna público para conhecimento dos interessados 
que na sede da Prefeitura Municipal de Seringueiras, 
sito a Avenida Jorge Teixeira, nº. 935, encontra-se 
aberta Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 
38/2012, tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Sob o 
regime se execução indireta tendo como Objeto: aqui-
sição de uma Escavadeira Hidráulica, para atender a 
semosp no Município de Seringueiras/RO, conforme 
Projeto Básico, autorizado pelo Processo Administra-
tivo Nº. 459/2012, com recursos: OUTROS CONVÊ-
NIOS DO ESTADO. O recebimento dos envelopes 
contendo a documentação e propostas de preços, se dará 
na sessão de abertura do certame que será realizado às 
09:0h, do dia 14 de junho de 2012, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL. O presente edital e 
seus anexos, poderá ser adquirido junto a comissão 
permanente de licitação, mediante recolhimento a 
Prefeitura do Município de Seringueiras, a importância 
de R$ 20,00 (vinte reais), não reembolsáveis, através 
de DAM, emitido pelo Setor de Tributos e Fiscaliza-
ção, em dias úteis das 07:00 as 13:00 horas, maiores 
informações pelo fone (xxx69) 3623-2694.

Seringueiras - RO, 30 de maio de 2012.

 Alexandre Soares
 Pregoeiro

Seringueiras - RO

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato: 028/2012
Processo Nº: 114/2012
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SERINGUEIRAS
CONTRATADA: CONSTRUVALE TERRAPLA-

NAGEM LTDA
CNPJ Nº. 11.463.875/0001-46 
TOMADA DE PREÇO Nº. 004/CPL/2012.
Objeto: Contratação de Empresa para construção 

de m ro e Reforma de Quadra Poliesportiva na Escola 
Jose do Patrocínio, localizada no Distrito de Bom 
Sucesso..

Assinatura: 09 de abril de 2012. 
VALOR GLOBAL: R$ 183.117,90 (Cento e Oiten-

ta e Três Mil e Cento e Dezessete  Reais e Noventa 
Centavos).

Empenho: 474/2012
RECURSOS : FUNDEB 40%
Assinam:
Celso Luiz Garda
CONSTRUVALE TERRAPLANAGEM LTDA

Seringueiras - RO, 03 de Maio de 2012.   

Celso Luiz Garda
Prefeito Municipal

CPF 554.545.859-04

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
 DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal Celso Luiz Garda torna pú-
blico a HOMOLOGAÇÃO para o seguinte processo.

PROCESSO Nº. 114/2012 
TOMADA DE PREÇO Nº. 004/CPL/2012.
OBJETO: Contratação de Empresa para constru-

ção de m ro e Reforma de Quadra Poliesportiva na 
Escola Jose do Patrocínio, localizada  no Distrito de 
Bom Sucesso.

EMPRESA VENCEDORA: CONSTRUVALE E 
TERRAPLANAGEN  LTDA.

VALOR : R$ 183.117,90 (Cento e Oitenta e Três 
Mil e Cento e Dezessete  Reais e Noventa Centavos).

Recursos: FUNDEB 40%

Seringueiras, 03 de Maio  de 2012.

CELSO LUIZ GARDA
Prefeito Municipal

CPF 554.545.859-04

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2012

O Pregoeiro do Município de Mirante da 
Serra - RO torna público para conhecimento 
dos interessados a ABERTURA DE LICI-
TAÇÃO sob a modalidade Pregão Presencial, 
tipo “Menor Preço”, sob o regime de execução 
indireta, por empreitada por preço unitário, 
concernente á Prestação de serviços com 
confecção de placa de identifi cação, conforme 
especifi cações, quantitativos e condições cons-
tantes nos anexos do edital, partes integrantes 
e inseparáveis do mesmo. A sessão de abertura 
desta sessão será no dia 14 de Junho de 2012 
às 10:00 horas, na sala da CPL da Prefeitura 
Municipal de Mirante da Serra, sito a Rua Dom 
Pedro I – 2389 – Mirante da Serra - RO; Pro-
cesso Administrativo nº 374/SEMTAS/2012, 
valor estimado da contratação R$ 6.098,41. As 
informações complementares sobre esta licita-
ção poderão ser obtidas pelos interessados, no 
horário comercial, das 7:00 as 13:00 horas, de 
segunda à sexta-feira na própria sala da CPL ou 
pelo telefone n.º (0**69) 3463-2244.

Mirante da Serra, 30 de Maio de 2012.

EDER LEONI MANCINI
Pregoeiro Ofi cial

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 52/2012.

O Município de Alvorada do Oeste – RO, através da 
Pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal nº 17 de 
2012, torna público que realizará Licitação na moda-
lidade Pregão Presencial, tipo menor preço unitário. 
Objeto – Aquisição de combustíveis e lubrifi cantes, 
nos quantitativos e especifi cações descritas no Edital, 
para atender a solicitação da Secretaria Municipal 
de Promoção a Criança e ao Adolescente/SEMCA. 
Processo Administrativo nº 1101/2012. A abertura 
será realizada no dia 20 de junho de 2012 às 08h:30. 
O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados 
no site www.alvoradadooeste.ro.gov.br, bem como 
na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Alvorada do Oeste - RO, Av. Marechal Deodoro, 
4695, Bairro Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto 
feriados, em horário de expediente das 07:30 às 13:30 
horas, para maiores informações através do telefone 
(69) 3412-2647. 

Alvorada do Oeste/RO, 30 de maio de 2012.

Janete Maria Pasqualotto da Silva
Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL N.º 48/2012
PROCESSO N.º 1018/2012

O Município de Alvorada D’Oeste/RO, através da 
Pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal nº 17 de 
2012, torna público, para o conhecimento de interes-
sados, que fi ca ANULADO o procedimento licitatório, 
sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N. º 
48/2012, Objeto: Contratação de serviços de empresa 
para confecção de uniformes para gari, nos quantita-
tivos descritos no Edital, conforme a solicitação da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, 
cuja abertura foi realizada no dia 30 de maio de 2012, 
às 10h:30, em razão das empresas participantes não 
cumprirem o Edital.. Maiores informações através do 
fone (69) 3412-2647.

Alvorada do Oeste,  30 de maio de 2012.

Janete Maria Pasqualotto da Silva
Pregoeira

JORNAL CORREIO POPULAR

“Não perca tempo, valorize seu 
dinheiro”

LIGUE - 3421-6853

Começa segunda a distribuição 
gratuita de remédio para asma

A partir da próxima segunda, a população poderá retirar medicamentos 
gratuitos em mais de 20 mil farmácias populares 

 (Da Redação) As far-
mácias populares da 
rede própria, que são 
administradas e mon-
tadas pelo governo, e 
as unidades privadas 
de todo o país passam a 
ofertar, gratuitamente, 
três medicamentos para 
asma em 10 apresen-
tações a partir desta 
segunda-feira (4). O 
brometo de ipratrópio, 
dirpoprionato de beclo-
metasona e sulfato de 
salbutamol foram inclu-
ídos na ação Saúde Não 
Tem Preço, ao lado dos 
11 medicamentos para 
hipertensão e diabetes. 
Eles serão ofertados em 
554 unidades próprias e 
20.374 da rede privada, 
conveniadas ao progra-
ma Aqui Tem Farmácia 
Popular. Para retirar os 
medicamentos, basta 
apresentar documento 
com foto, CPF e a re-
ceita médica dentro do 
prazo de sua validade. 

O ministro da Saú-
de, Alexandre Padilha, 
destacou a relevância 
desta nova inclusão de 
medicamentos no pro-
grama. “Estamos dando 
um passo importante 
para reduzir o número 

de internações e de 
óbitos por asma”, ob-
servou Padilha. A ação 
faz parte do programa 
Brasil Carinhoso, lan-
çado neste mês pela 
presidenta Dilma Rous-
seff, cujo objetivo é 
tirar da miséria crianças 
de 0 a 6 anos de idade. 
A asma está entre as 
principais causas de 

internação entre crian-
ças nesta faixa etária. 
Em 2011, do total de 
177,8 mil internações 
no Sistema Único de 
Saúde (SUS) em decor-
rência da doença, 77,1 
mil foram crianças com 
esta idade. Além disso, 
cerca de 2,5 mil pesso-
as morrem por ano por 
causa da asma.

MEDICAMENTOS GRÁTIS - Os medica-
mentos incorporados já fazem parte do elenco 
do programa Farmácia Popular, ou seja, são 
ofertados à população com até 90% de desconto 
nas unidades da rede própria e privada. Com a 
inclusão deles no Saúde Não Tem Preço, o valor 
de referência - estabelecido pelos laboratórios 
produtores - será mantido e o governo assumirá 
a contrapartida que era paga pelo cidadão.

A incorporação destes medicamentos amplia-
rá o orçamento atual do Saúde Não Tem Preço 
em R$ 30 milhões por ano. O orçamento de 
2012 do programa, sem contar os valores pre-
vistos para cobrir os custos com a inclusão dos 
medicamentos para asma, é R$ R$ 836 milhões.

A gratuidade deve benefi ciar até 800 mil 
pacientes por ano. Atualmente, o programa 
Farmácia Popular atende 200 mil pessoas que 
adquirem medicamentos para o tratamento de 
asma. A estimativa do Ministério da Saúde é a 
de que este número possa quadruplicar, como 
ocorreu com os medicamentos para hipertensão 
e diabetes após um ano de lançamento da gra-
tuidade pelo programa Saúde Não Tem Preço, 
iniciado em fevereiro de 2011. Com informações 
do Ministério da Saúde.
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