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Rondônia, quarta e quinta, 24 e 25 de dezembro de 2014 - Correio Popular
GERAL

Ouro e prata do mundo não valem os nossos filhos.

JORNAL CORREIO POPULAR

“Não perca tempo, 
valorize seu dinheiro”

LIGUE - 3421-6853

2-2
VENDO FAZENDA

Vendo fazenda de 100 alq., na Linha 207. Toda 
formada, baixa, casa, curral, balança, muita água, 
escriturada, com documentação regularizada. 
Tratar Sidney fone (33) 8832-4075.

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Ji-Paraná
2ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO
(PRAZO 20 DIAS)

CITAÇÃO DE: SIMONE ADRIANA MA-
ÇANEIRO, brasileira, RG: 946.016/SSP/RO e 
CPF: 741.872-72, atualmente em lugar incerto 
e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO da Parte Re-
querida acima identificada, para que tome co-
nhecimento da ação abaixo identificada e para, 
querendo no prazo legal oferecer contestação.

ADVERTÂNCIA: Não sendo contestada a 
ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos 
articulados pelo autor.

Prazo para contestação: 15 (quinze) dias 
contado da dilação do prazo do Edital.

RESUMO DA INICIAL: A requerente ven-
deu, em março de 2008 para a requerida um 
veículo Ford/Fiesta, 2005/2005, quitado, sendo 
que a ré não transferiu o referido veículo para seu 
nome. O réu Detran foi devidamente informado, 
porém constam débitos em seu nome. Pretende 
que os débitos sejam retirados de seu nome e 
transferidos para a ré.

Autos: 0006398-08.2013.822.0005
Classe: Procedimento Sumário
Assunto: Obrigação de Fazer
Requerente: Maria Doralice Freitas de Souza 

Mendes
Advogado: Jaime Ferreira OAB/RO 2172
Requerido: Simone Adriana Maçaneiro e 

outros
Valor da Ação: R$ 20.000,00

Ji-Paraná, 07 de novembro de 2014.

Ana Valéria de Queiroz Santiago Zipparro
Juíza de Direito

(assinado eletronicamente)

Sede do Juízo: Forum Des. Hugo Auller, Av. 
Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná-RO, 76900-261 
- Fone: (69) 3421-5128 - Ramal: 220 - Email 
jip2civel@tjro.jus.br

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº: 209/2014
Processo Nº: 1931/2014
Contratante: Município de Alvorada D’Oeste 

- RO
Contratado: Pereira e Santos Ind. e Com. de 

Madeiras Ltda EPP 
Objeto: Aquisição de madeira serrada para 

atender a necessidade da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos –SEMOSP.Valor: R$ 21.977,60(vinte 
e um mil, novecentos e setenta e sete reais e 
sessenta centavos) 

Dotação Orçamentária: 02.13.26. 782.0018-
2069-33.90.30-01./ 272. 

Recurso: Convenio Nº 013/14/FITHA
Prazo: 04(quatro) meses
Empenho Nº 1867
Data: 23/12/2014
Assinam: Raniery Luiz Fabris – Prefeito 

Municipal
Pereira e Santos Ind. e Com. de Madeiras Ltda 

EPP – contratada
Obs.: Contrato assinado nos autos respectivo

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº: 210/2014
Processo Nº: 1930/2014 Contratante: Municí-

pio de Alvorada D’Oeste - RO
Contratado: Auto Posto Soberana Ltda EPP.
Objeto: Aquisição de materiais de consumo 

(Combustível) Óleo Diesel  c o m u m  e 
S-10, para atender a necessidade da Secretaria 
Municipal de    
Obras e Serviços Públicos – SEMOSP.

Valor: R$ 22.215,00(vinte e dois mil e duzentos 
e quinze reais) 

Dotação Orçamentária: 02.13.26. 782.0018-
2069-33.90.30-01./ 272. 

Recurso: Convenio Nº 013/14/FITHA
Prazo: 04(quatro) meses
Empenho Nº 1868
Data: 23/12/2014
Assinam: Raniery Luiz Fabris – Prefeito 

Municipal
Auto Posto Soberana Ltda EPP - contratada
Obs.: Contrato assinado nos autos respectivo

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP. Nº. 025/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº. 1447/SEMUSA/2014.

DO OBJETO: Formação de registro de preço 
para futura e eventual aquisição de medica-
mentos, materiais hospitalares, para atender as 
necessidades do hospital municipal (UMS) e 
postos de saúde, zona urbana e rural, rede básica, 
farmácia básica, CAPS e centro descentralizado 
Maria das Chagas Bonfim. ÓRGÃO: Prefeitura 
Municipal de Presidente Médici/RO. DO TIPO: 
Menor preço Unitário. DATA DE ABERTURA 
DAS PROPOSTAS: 12 de janeiro de 2015, 
ás 09h30min (horário de Brasília). LOCAL: 
www.bll.org.br. RETIRADA DO EDITAL: 
www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes ou 
www.bll.org.br.  

Jean Carlos Leonardeli Monteiro
Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N.º 019/CPLM/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº.  1664/SEMEC/2014

 
DA AUTORIZAÇÃO: Processo Administra-

tivo: 1664/SEMEC/2014.  DO OBJETO: Con-
tratação de empresa para reforma e ampliação 
da E.M.E.F Professor Luiz Capilla. DOS RE-
CURSOS: São provenientes do convênio nº 498/
DEPCN/2013 Ministério da Defesa – Programa 
Calha Norte e secretária municipal de educação 
e cultura - SEMEC O valor estimado para exe-
cução do objeto deste edital é de R$ 255.103,00 
(Duzentos e cinqüenta e cinco mil cento e três 
reais). ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Presi-
dente Médici/RO. DATA DE ABERTURA: 13 
de janeiro de 2015. LOCAL: Sala de reunião da 
CPLM, no prédio da Prefeitura Municipal, situa-
da na Avenida São João Batista, nº. 1613, Centro, 
Presidente Médici/RO. HORÁRIO: Abertura 
da Proposta 09h00min. INFORMAÇÕES E/
OU RETIRADA DO EDITAL: (69)3471-4168 
ou cpl@presidentemedici.ro.gov.br ou www.
presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes.

Presidente Médici/RO, 22 de dezembro de 2014.
Rosangela Claudia de Lima

Presidente da CPLM.

PEDIDO DE  LICENÇA MUNICIPAL 
DE OPERAÇÃO - LMO

O SUPERMERCADO MANAR LTDA, 
localizado na Avenida Brasil, n.° 725, Bairro 
Nova Brasília,  CEP: 76-.908-408, Ji-Paraná/RO, 
inscrita no (CPNJ/MF) nº 09.057.435/0001-47, 
torna público que requere à SEMEIA – Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná a 
Licença Municipal de Operação (LMO), para a 
atividade de Comércio varejista de mercadorias 
em geral, com predominância de produtos ali-
mentícios - Supermercados.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
AMBIENTAL  SIMPLIFICADA

A CONSTRURB LTDA - EPP - ME  localiza-
da a rua Caetano Costa, nº 103, inscrito CNPJ: nº 
34.466.706/0001-65, torna público que requereu 
à SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Ji-Paraná, a Renovação de Licença 
Ambiental Simplificada conforme o processo 
8821/2013, para  a atividade de construção civil.

PEDIDO DE  LICENÇA MUNICIPAL DE 
OPERAÇÃO - LMO

O Empreendimento Agnaldo Pedro Avelino 
- ME, localizado na Avenida Transcontinental, 
n.° 4435, Bairro: Santiago,  CEP: 76-.901-171; 
Ji-Paraná/RO com o CPF: nº 17.645.848/0001-70, 
torna público que requere à SEMEIA – Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná a 
Licença Municipal de Operação (LMO),  para a 
atividade de Serviços de lavagem, lubrificação e 
polimento de veículos automotores.

Técnico Responsável: Josi Montessi  Contato: 
(69) 9228 8240 

Ji-Paraná melhora atendimentos na atenção básica
(Da Redação/Asses-

soria) A Prefeitura de 
Ji-Paraná, por meio da 
Secretaria Municipal 
de Saúde (Semusa), re-
alizou recentemente, 
no auditório da Escola 
Estadual Jovem Vilela, 
um Simpósio de In-
formações da Atenção 
Básica de Saúde, para 
divulgar os projetos de-
senvolvidos e as me-
lhorias alcançadas pela 
administração munici-
pal. Segundo os dados 
o número de equipes 
de atenção à Saúde da 
família  passou de 13 
para 29 equipes somen-
te nesta gestão. Cada 
equipe é composta por 
um médico clínico ge-
ral, um enfermeiro, um 
técnico em enfermagem 
e um Agente Comunitá-
rio da Saúde (ACS). Do 
total de equipes, quatro 
contam também com 
um dentista. O prefeito 
Jesualdo Pires (PSB) 
juntamente com o se-
cretário municipal de 
saúde, Renato Fuverki, 
participaram da mesa 
de abertura do evento, 
coordenado pelo diretor 
da Atenção Básica, Bru-
no Cezar Ribeiro e pela 
diretora de Estratégia 

da Saúde da Família, 
Marlene Alencar, além 
de outros profissionais 
que atuam na saúde do 
Município.

O secretário Renato 
Fuverki destacou a im-
portância do evento que 
reuniu cerca de 300 pro-
fissionais da saúde. “Este 
simpósio é para divulgar 
o que acontece hoje, tan-
to em projetos quanto 
nos resultados obtidos 
pelo esforço conjunto das 
nossas equipes de atenção 
básica de saúde, que tem 
feito grande diferença 
na saúde preventiva em 
Ji-Paraná”, afirmou. O 
prefeito Jesualdo Pires 
parabenizou o secretário 
de saúde por seu bom de-
sempenho à frente da pas-
ta e agradeceu às equipes 
de servidores. “Apesar 
dos poucos recursos que 
recebemos da União para 
o setor, quando compara-
do a alta carga tributária 
imposta a todos nós, sa-
bemos que é graças ao 
excelente trabalho que 
vocês fazem no dia-a-dia 
que a nossa população 
tem sido bem assistida”, 
enalteceu.

De acordo com Bruno 
Cezar, o departamento de 
Atenção Básica possui 

oito divisões atendendo 
as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) e a Farmá-
cia Central, dispondo de 
um quadro de profissio-
nais especializados, entre 
médicos, enfermeiros, 
auxiliares de enferma-
gem, Agentes Comunitá-
rios de Saúde (ACS), va-
cinadores, nutricionistas, 
dentre outros. “Somos 
uma grande equipe de 
atendimento na ponta, 
onde a população está”, 
destacou. Ele explicou 
ainda que a Atenção Bá-
sica atua preventivamen-
te, evitando que as doen-
ças se instalem e causem 
seqüelas e gastos maiores 
aos recursos municipais.

Bruno Cezar citou 
também, que a saúde 
da população vem me-
lhorando em Ji-Paraná, 
com os investimentos 
que a Administração 
Municipal tem feito 
como as reformas das 
UBS, contratação de 
novos servidores por 
concurso público, como 
foi o caso de 50 ACS, 
aquisição de veículos, 
mobiliários, materiais 
de expediente, treina-
mento de pessoal admi-
nistrativo, entre outras 
melhorias. “Alem disso, 

estamos construindo 
duas Academias de Saú-
de, estrategicamente 
situadas, uma em cada 
Distrito da cidade, que 
trarão mais benefícios à 
saúde da nossa popula-
ção”, acrescentou.

Para a diretora de 
Estra tégia ,  Marlene 
Alencar, a atenção bá-
sica de saúde é o setor 
prioritário do governo 
federal atualmente. “A 
estratégia da saúde da 
família é a ‘menina dos 
olhos’ do Ministério 
da Saúde, pois após os 
bons resultados obtidos 
em países como o Cana-
dá e outros, o governo 
brasileiro entendeu que 
tem de investir mais na 
saúde preventiva do que 
na curativa”, explanou. 
Marlene acrescentou 
que com essa nova pos-
tura adotada a partir do 
final da década de 1990, 
o país reduziu em 80% 
os casos de internações 
e outros procedimentos 
curativos. Hoje o Brasil 
possui 38 mil equipes 
da atenção básica. “Em 
Ji-Paraná, evoluímos de 
três equipes em 1998 
para 29 equipes em 
2014”, concluiu Mar-
lene.


