
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 012/2015
CONCURSO PÚBLICO Nº 007/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERIN-
GUEIRAS, ARMANDO BERNARDO DA 
SILVA, no desempenho de suas atribuições 
legais, CONVOCAos candidatosabaixo rela-
cionados, observado à ordem de classificação, 
dos aprovados no Concurso Público de Provas 
e Títulos para provimento de cargos do Quadro 
Permanente de Pessoal do Município de Se-
ringueiras – RO, realizado entre os dias 19 de 
janeiro e 23 de fevereiro de 2014, cujo Resultado 
Final foi publicado no Diário Oficial do Estado 
de Rondônia em 28/02/2014 e no Jornal Correio 
Popular em 06/03/2014, Homologado em 07 de 
março de 2014, pelo Edital nº 001/2014, publi-
cado no Diário Oficial do Estado de Rondônia 
em 06 de março de 2014, para comparecer 
junto ao Departamento de Recursos Humanos 
da Prefeitura Municipal de Seringueiras - RO, 
sito a Avenida Jorge Teixeira, 935, Centro, no 
Horário de 07 a 13 horas (segunda a sexta-feira)
no prazo de 30 dias a contar da publicação deste 
edital no Diário Oficial do Estado de Rondônia, 
munido dos documentos exigidos conforme 
edital de convocação, originais e fotocópias, 
para tomar posse no seu respectivo cargo e entrar 
em exercício.  

CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO

Cargo 09 –Auxiliar Administrativo
Inscrição  Nome  Classificação 

Final
1127    Josemar Simora 01º
1797    Wellington Cancian 02º
2430    Willian Nogueira de Souza 03º
1215    Rosiane Aparecida Rodrigues 04º

Cargo 10 –Motorista de Veículos Leves - 
Administração

Inscrição  Nome  Classificação 
Final

578    Vinicius Silva Thome 04º
50    Rodrigo da Silva Pereira 05º
513    Wemerson Pedro da Silva 06º

Cargo 43 –Monitor de Transporte Escolar
Inscrição  Nome  Classificação 

Final
2159    Marciana Vieira Pereira 02º

ATENÇÃO: Denomina-se lotação o local 
onde o servidor exerce as atribuições e respon-
sabilidades do cargo público, podendo a admi-
nistração, discricionariamente, direcioná-lo para 
qualquer local de trabalho, desde que, obviamen-
te, a função a ser exercida seja compatível com 
as atribuições do cargo. Tal sujeição afeta todos 
os servidores, sejam efetivos, comissionados, 
estáveis, não estáveis, professores, especialistas 
de educação, pessoal de apoio, etc., sendo con-
sequência da hierarquia, base da organização da 
administração pública.

Será considerado desistente, perdendo a 
vaga respectiva, o candidato aprovado que:

– Não se apresentar junto ao Departamento de 
Recursos Humanos no prazo de 30 dias a contar 
da publicação deste edital;

– Não se apresentar para tomar posse no 
prazo fixado;

– Não comprovar os requisitos exigidos para 
provimento do cargo;

– Não apresentar a documentação compro-
batória necessária para provimento do cargo.

Seringueiras - RO, 08 de julhode 2015.

ARMANDO BERNARDO DA SILVA
Prefeito Municipal

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MIRANTE DA SERRA

 

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE SERINGUEIRAS

Rondônia, quinta-feira, 9 de julho de 2015 - Correio Popular A vida não foi feita para o homem perder.

Vende-se um lavador com 2 rampas e 2 máquinas 
de lavar com todos os acessórios, 1 compressor, 1 
aspirador e 1 calibrador de pneus eletrônico.

* Com projeto ambiental, reaproveitamento de 
água de chuva, reuso de água das rampas, com 
caixa de óleo, 3 filtros de areia e brita.

* Obra finalizada, pronta para trabalhar.

(69) 3463-2436 /  9974-8831
Rua Edson Duarte Lopes, nº1900

Mirante da Serra – RO

VENDE-SE UM LAVADOR

www.lavadormirante.com.br

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Lauda Padronizada do Diário da Justiça
Comarca de Machadinho do Oeste/RO
Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 30 (trinta) dias

Vara: 1ª Vara Cível
Proc.: 0002731-35.2014.8.22.0019
Classe: Reintegração/Manutenção de Posse
Requerente: Ihan Lopes dos Santos
Advogado: Dilcenir Camilo de Melo
Requerido: Altair Pereira Rodrigues

FINALIDADE: Citar Altair Pereira Rodri-
gues, brasileiro, casado, atualmente em lugar 
incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAR a parte acima men-
cionada para tomar conhecimento da presente 
ação e, querendo, apresentar resposta no prazo 
legal.

PRAZO PARA RESPOSTA: 15 (quinze) dias 
a contar da dilação do prazo do edital. 

Vara: 1ª Vara Cível
Processo: 0002731-35.2014.8.22.0019
Classe: Reintegração/Manutenção de Posse
Requerente: Ihan Lopes dos Santos
Advogado: Dilcenir Camilo de Melo
Requerido: Altair Pereira Rodrigues

Machadinho do Oeste – RO, 
18 de maio de 2015.

Rosângela Maria de Oliveira Costa
Diretora de Cartório

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Comarca de Ji-Paraná
5ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias

CITAÇÃO DE: MILTON JUNHO PINTO 
SILVA, brasileiro, inscrito no CPF sob n° 
775.222.572-04, atualmente em lugar incerto.

Processo: 0009762-51.2014.822.0005
Classe: Monitória
Assunto: Espécies de Títulos de Crédito
Requerente: Jiferro Comércio de Ferro e 

Aço Ltda
Advogado: Carlos Luiz Pacagnan
Requerido: Milton Junho Pinto Silva
Valor da Causa: R$ 505,13

FINALIDADE: Citação do(a)(s) requerido(a)
(s) MILTON JUNHO PINTO SILVA, para  
PAGAR no prazo de 15 (quinze) dias, a impor-
tância de R$ 505,13 (quinhentos e cinco reais e 
treze centavos), mais atualização, em espécie. 
Ficando advertido(a) de que poderá no mesmo 
prazo opor embargos que suspenderão a eficácia 
do mandado inicial, cientificado ainda de que 
cumprindo a determinação, ou seja, efetuando o 
devido pagamento, ficará isento do pagamento 
de custas e honorários advocatícios.

ADVERTÊNCIA: Os embargos independem 
de prévia segurança do Juízo. Na ausência de 
embargos ou de pagamento constituir-se-á de 
pleno o título executivo judicial, convertendo-
-se o mandado inicial em mandado executivo e 
prosseguindo-se na forma de execução.

Sede de Juízo: Fórum Desembargador Hugo 
Auller – Avenida Ji-Paraná, n°615 – Bairro Uru-
pá, CEP: 76.900-261 / Fone: (69) 3421-1337 ou 
3421-1339 / Ramal 216 – site: www.tjro.jus.br

Ji-Paraná, 28 de maio de 2015.

Marcos Alberto Oldakowski
Juiz de Direito

EDITAL Nº 003/2015 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 

ASSEMBLEIA GERAL

O presidente do SINSERPEM – Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Presidente Mé-
dici - RO, inscrito no CNPJ: 11: 314.436/0001-71, 
no uso de suas atribuições legais, vem através deste 
convocar a todos os filiados para participarem da As-
sembleia Geral para tratar das datas, regras e critérios 
das ELEIÇÕES SINDICAIS PARA O TRIÊNIO 
2016-2018, que ocorrerá no dia 17/07/2015, nas 
dependências do Teatro Municipal, localizado na 
Rua Tiradentes S/N, Bairro Lino Alves Teixeira, 
neste município de Presidente Médici, Estado de 
Rondônia, às 18:00 horas.

Presidente Médici - RO, 07 de julho de 2015.
___________________________________ 

Marco Antonio Augusto de Andrade 
Presidente do SINSERPREM

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
DE REGULARIZAÇÃO (LOR)

ALBERNAZ & SILVA LTDA - ME – C.I. 
M ANALISES CLINICAS, localizada na 
AV. Transcontinental, nº 938, Bairro Casa 
Preta no Município de Ji-Paraná - RO. CNPJ: 
nº09.636.007/0001-79, torna público que reque-
reu à SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Ji-Paraná, em 06/07/15, a Licença 
Municipal de Operação de Regularização, para 
a atividade de Laboratórios Clínicos.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

 
Pedido de CLAUDIO ALEXANDRE VILAS 

BOAS, Localização LINHA 134, LOTE – 13A, 
GLEBA - 01, SETOR RIO BRANCO, zona 
rural, ALTA FLORESTA D’OESTE – RO, CPF: 
nº 662.158.462-87, torna público que requereu 
ao NUCOF/SEDAM em 08/07/2015, a RENO-
VAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO para 
a atividade de Piscicultura.

PEDIDO DE LICENÇA MUNICIPAL 
DE LOCALIZAÇÃO (LML)

A J.S. de Andrade Filho - ME, localizada 
na Rua Governador Jorge Teixeira, 397, Bair-
ro: Nova Brasília CEP: 76.908-382 Cidade: 
Ji-Paraná CNPJ: nº 19.695.941/0001-15, torna 
público que requereu à SEMEIA – Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná, a 
Licença Municipal de Localização - LML, para 
a atividade de  Comércio a varejo de peças e 
acessórios novos para veículos automotores; 
Serviços de manutenção e reparação mecânica 
de veículos automotores.

PEDIDO DE LICENÇAS DE  AQÜICULTURA

O   Senhor   JOSE FERREIRA DA SILVA 
, Proprietário  de um LOTE Rural, localizado 
LINHA P-36, KM 06,  LT 264, GB 01, SE-
TOR PARECIS I,  ZONA RURAL  ,   ALTO 
ALEGRE DOS PARECIS, portador do CPF- 
198.196.922-53, torna publico que requereu ao 
COLMAM/SEDAM em 05/07/2015, os pedidos 
DE LICENÇA PREVIA,  LICENÇA DE INS-
TALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO  
PARA A ATIVIDADE  DE PISCICULTURA 
em sua propriedade.

PEDIDO DE LICENÇAS DE  AQÜICULTURA

O Senhor  OSKAR MARQUES , Proprietário  de 
um LOTE Rural, localizado LINHA KAPA 24, LT 
01-A, GB 01, ST P. A. SÃP FELIPE,  ZONA RU-
RUAL ,  PRIMAVERA DE RONDONIA, portador 
do CPF- 141.684.482-15, torna publico que requereu 
ao COLMAM/SEDAM em 05/07/2015, os pedidos DE 
LICENÇA PREVIA,  E LICENÇA DE INSTALA-
ÇÃO  PARA A CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE   
PISCICULTURA em sua propriedade.

COMISSÃO PERMANENTE
 DE LICITAÇÃO

JUSTIFICATIVA Nº 08/CPL/2015

PROCESSO
Nº161/2015SECRETARIA:SEMSAU
DATA: 08/07/2015 MEM: 168/SEMSAU
FIRMA: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ: 00.000.000/0001-91
VALOR: R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
OBJETO: ESTIMATIVA PARA COBRIR 

DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS.
 
Senhor ORDENADOR DE DESPESAS,

De acordo com o que dispõe a Lei nº 8.666 de 
21 de Junho de 1993 e suas alterações:

“Artigo 24 – É dispensável a licitação:

XXIII – Na contratação realizada por empresa 
pública ou sociedade de economia mista com 
suas subsidiárias e controladas, para a aquisição 
ou alienação de bens, prestação ou obtenção 
de serviços, desde que o preço contratado seja 
compatível com o praticado no mercado.

Assim sendo, solicitamos de V. Excia., a adju-
dicação e homologação desta licitação.

CARLOS WILLEN DOBELIN
PRESIDENTE- CPL 

EDER LEONI MANCINI
1º MEMBRO

 
MARIA APARECIDA ALVERNAZ

3º MEMBRO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente Termo de Homologação, Eu, 
VALDIR MENDES DE CASTRO, Prefeito 
Municipal de Teixeirópolis RO, à vista a AD-
JUDICAÇÃO, no processo n.º GI-462/2015, 
e principalmente a licitação realizada através 
da Modalidade Pregão Eletrônico n.º 067/
CPL/2015. Com o objetivo de AQUISI-
ÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-
-MERENDA ESCOLAR. PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SEMECT. Vem 
HOMOLOGAR a favor da empresa:

Empresa: COMERCIAL DE GENEROS 
ALIMENTÍCIOS DINIZ E DINIZ LTDA, 
vencedora dos Lotes 010, 011, 012, 014, 019, 
021, 027, 032. Perfazendo um valor de R$ 
6.885,20 (Seis mil oitocentos e oitenta e cinco 
reais e vinte centavos);

Empresa: MALFER & FREITA LTDA - 
ME, vencedora dos Lotes 003, 005, 013, 022, 
025, 028, 029, 030. Perfazendo um valor de R$ 
5.576,50 (Cinco mil, quinhentos e setenta e 
seis reais e cinquenta centavos);

Empresa: OLIANI COMÉRCIO DE PRO-
DUTOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA 
LTDA, vencedora dos Lotes 023, 024, 026, 034. 
Perfazendo um valor de R$ 1.505,40 (Um mil 
quinhentos e cinco reais e quarenta centavos);

Empresa: VALLERIUS SUPERMERCADO 
LTDA - ME, vencedora dos Lotes 001, 002, 
004, 006, 007, 008, 009, 015, 016, 017, 018, 
020, 031, 033, 035. Perfazendo um valor de R$ 
6.421,10 (Seis mil quatrocentos e vinte e um 
reais e dez centavos);

 
Publique-se o presente.

Teixeirópolis – RO, 08 de Julho de 2015.

VALDIR MENDES DE CASTRO
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente Termo de Homologação, Eu, 
VALDIR MENDES DE CASTRO, Prefeito 
Municipal de Teixeirópolis RO, à vista a AD-
JUDICAÇÃO, no processo n.º GI-463/2015, 
e principalmente a licitação realizada através 
da Modalidade Pregão Eletrônico n.º 068/
CPL/2015. Com o objetivo de AQUISI-
ÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-
-MERENDA ESCOLAR. PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SEMECT. Vem 
HOMOLOGAR a favor da empresa:

Empresa: COMERCIAL DE GENEROS 
ALIMENTÍCIOS DINIZ E DINIZ LTDA, 
vencedora dos Lotes 002, 004, 006, 007, 020, 
023. Perfazendo um valor de R$ 476,32 (Qua-
trocentos e setenta e seis reais e trinta e dois 
centavos);

Empresa: MALFER & FREITA LTDA - ME, 
vencedora dos Lotes 009, 028, 029. Perfazendo 
um valor de R$ 938,00 (Novecentos e trinta e 
oito reais);

Empresa: VALLERIUS SUPERMERCADO 
LTDA - ME, vencedora dos Lotes 001, 003, 
005, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 
018, 019, 021, 022, 024, 025, 026, 027, 030, 031, 
032, 033. Perfazendo um valor de R$ 1.565,46 
(Um mil quinhentos e sessenta e cinco reais e 
quarenta e seis centavos);

 
 Publique-se o presente.

Teixeirópolis – RO, 08 de Julho de 2015.

VALDIR MENDES DE CASTRO
Prefeito Municipal

6 CLASSIFICADOS



PEDIDO DE LICENÇAS DE  AQÜICULTURA

O Senhor  CLEBER URSULINO FREIRE , Proprietário  
de um LOTE Rural, SITIO CACHOEIRA, LINHA P-40, 
KM 12,  LT 403, SETOR ARARA,  GB 06, DISTRITO DE 
FLOR DA SERRA, MUNICIPIO DE  ALTO ALEGRE DOS 
PARECIS, portador do CPF- 456.771.232-34, torna publico que 
requereu ao COLMAM/SEDAM em 05/07/2015, os pedidos DE 
LICENÇA PREVIA,  LICENÇA DE INSTALAÇÃO  PARA 
A CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS PARA A ATIVIDADE  DE 
PISCICULTURA em sua propriedade.

Uma grande personalidade é a que ama o mundo inteiro. POLÍCIA
Rondônia, quinta-feira, 9 de julho de 2015 - Correio Popular 7

Edital de Convocação
Congresso Estadual Extraordinário da Abraço -Rondônia

A Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária - ABRAÇO 
RONDÔNIA, de acordo com o artigos 10º parágrafos 1° e 3° letras 
(a) e (b) do seu Estatuto e artigo 11° convoca os Representantes de 
mantenedora de rádio comunitária associada e a Direção Executiva 
Estadual para Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no 
dia 09 de Agosto de 2015, às 9h30, em primeira convocação, com 
a presença de 1/3 dos associados em dias, ou às 10 , em segunda e 
última convocação com qualquer número de presentes de sócios com 
a possibilidade de ser prorrogada, no auditório da Fetagro, na rua 
Padre Adolfo, 696, Bairro Casa Preta em Ji-Paraná/RO para debater 
e deliberar sobre os seguintes assuntos:

1º- Informes das associadas;
2°- Eleição e Posse da Diretoria Executiva,
3°- Mudança da sede da Abraço.
4°- Assuntos gerais.

Porto Velho/RO, 09 de Julho de 2015

Edmilson Costa de Souza
Coordenador Executivo Estadual

Edital de Convocação
Congresso Estadual Extraordinário da Abraço -Rondônia

A Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária-ABRAÇO RONDÔNIA, de 
acordo com o artigos 10º parágrafos 1° e 3° letras (a) e (b) do seu Estatuto e artigo 11° 
convoca os Representantes de mantenedora de rádio comunitária associada e a Direção 
Executiva Estadual para Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 09 de 
Agosto de 2015, às 9h30, em primeira convocação, com a presença de 1/3 dos associados 
em dias, ou às 10 , em segunda e última convocação com qualquer número de presentes de 
sócios com a possibilidade de ser prorrogada, no auditório da Fetagro, na rua Padre 
Adolfo, 696, Bairro Casa Preta em Ji-Paraná/RO para debater e deliberar sobre os 
seguintes assuntos: 

1º- Informes das associadas; 
2°- Eleição e Posse da Diretoria Executiva, 
3°- Mudança da sede da Abraço. 
4°- Assuntos gerais. 

Porto Velho/RO, 09 de Julho de 2015 

Edmilson Costa de Souza 
Coordenador Executivo Estadual 

Edital de Convocação
Congresso Estadual Extraordinário da Abraço -Rondônia

A Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária-ABRAÇO RONDÔNIA, de 
acordo com o artigos 10º parágrafos 1° e 3° letras (a) e (b) do seu Estatuto e artigo 11° 
convoca os Representantes de mantenedora de rádio comunitária associada e a Direção 
Executiva Estadual para Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 09 de 
Agosto de 2015, às 9h30, em primeira convocação, com a presença de 1/3 dos associados 
em dias, ou às 10 , em segunda e última convocação com qualquer número de presentes de 
sócios com a possibilidade de ser prorrogada, no auditório da Fetagro, na rua Padre 
Adolfo, 696, Bairro Casa Preta em Ji-Paraná/RO para debater e deliberar sobre os 
seguintes assuntos: 

1º- Informes das associadas; 
2°- Eleição e Posse da Diretoria Executiva, 
3°- Mudança da sede da Abraço. 
4°- Assuntos gerais. 

Porto Velho/RO, 09 de Julho de 2015 

Edmilson Costa de Souza 
Coordenador Executivo Estadual 

(Da Redação)  A 
sede da Fazenda Padre 
Cícero, popularmente 
conhecida como fazen-
da do Jordão, que fica 
localizada na LC-35, 
zona rural de Monte 
Negro - RO, foi alvo 
de um ataque por parte 
de supostos sem ter-
ra durante a noite da 
última segunda-feira 
(06). A região é uma 
área de conflito agrá-
rio e vários casos de 
homicídios já foram re-
gistrados pela polícia. 
De todos os ataques 
sofridos na sede da 

fazenda, este último 
pode ser considerado o 
pior. Casas, barracões, 
cercas e currais foram 
cortados por motos-
serras e queimados. 
Segunda a Polícia Mi-
mitar, durante a ação 
criminosa, uma pessoa 
foi morta e outro ficou 
baleado na mão. As ví-
timas são funcionários 
da propriedade.

Ainda de acordo 
o Tenente PM, a víti-
ma que sobreviveu ao 
ataque, informou que 
eles foram atacados 
no início da noite da 

segunda-feira (06), por 
um bando fortemente 
armado. Na fuga, a 
vítima levou um tiro na 
mão e se escondeu no 
mato. Ao amanhecer 
da terça-feira (07), ele 
conseguiu realizar um 
telefonema para a po-
lícia pedindo socorro, 
outro homem que tra-
balhava na fazenda foi 
brutalmente executado 
com vários tiros, sendo 
um dos tiros de calibre 
12 na cabeça.

A equipe de repor-
tagem esteve no local 
e constatou uma ver-

Foto: RondôniaVip

dadeira cena de terror 
e destruição na sede 
da fazenda. Uma das 
casas foi praticamente 
demolida e todos os 
móveis dos trabalhado-
res foram jogados para 
fora e queimados.

Já os currais, cer-
cas, porteiras foram 
serradas por motosser-
ras e queimadas. Moto-
cicletas também foram 
queimadas. Uma ponte 
que dá acesso à fazen-
da também foi alvo dos 
vândalos. Uma árvore 
foi cortada e jogada so-
bre a ponte na tentativa 
de impedir o acesso 
da polícia. A polícia 
encontrou uma vaca 
morta, e suspeita que a 
mesma tenha sido aba-
tida pelos criminosos.

A perícia técnica 
da Polícia Civil esteve 
no local e constatou 
várias cápsulas de mu-
nições que estavam 
espalhados próximo ao 
cadáver. Todo o mate-
rial foi recolhido para 
investigação.

O funcionário que 
estava morto não foi 
identificado no local e 
seu corpo foi recolhido 
para o IML de Arique-
mes. Com informações 
do Rondonia Vip.

Destruição e morte em 
fazenda de Monte Negro 

Invasores tocam terror na fazenda Padre Cícero,      
destruindo tudo e matando uma pessoa a  tiros

(Da Redação) Há menos de 15 dias, 
durante a madrugada, vários indivíduos 
arrombaram uma relojoaria no município 
de Jaru e subtraíram cerca de R$ 200 mil 
reais em produtos, entre relógios e joias. 
Depois deste furto, começou uma onda de 
arrombamentos em vários municípios da 
Região Central do Estado.
De posse de algumas informações, o 
Núcleo de Inteligência do 2º BPM, em Ji-
-Paraná, recebeu informações de que uma 
foragida da justiça estava escondida em 
uma residência no final da Rua T-14, no 
bairro Val Paraíso e que nesta casa havia 
vários produtos de procedência duvidosa, 
pois naquele local funcionava uma suposta 
“Boca de Fumo”.
Com o apoio das Guarnições de Rádio 

Patrulha, os Policiais entraram na residên-
cia e, com a autorização do proprietário, 
identificado como J.M.S. de 30 anos, 
começaram a fazer uma busca minuciosa. 
Durante a revista, os PM’s encontraram 
uma mochila escondida em cima de um 
guarda-roupas contendo vários relógios 
com etiquetas da relojoaria de Jaru.
Diante do flagrante, J.M.S. confessou que 
pagou a importância de R$ 1.500,00 pelos 
relógios de uma pessoa desconhecida. 
J.M.S. ainda confirmou que sabia sobre 
a procedência ilícita dos relógios, pois o 
mais barato custa em média R$ 800,00.
Logo em seguida, os PM’s foram até 
a residência de outro suspeito, já bem 
conhecido da Polícia, identificado como 
W.S.R.O. de 23 anos, vulgo “De Menor”. 

Em sua residência, localizada na Rua 
Beija Flor, no bairro Boa Esperança, os 
policiais encontraram mais relógios furta-
dos, várias peças de roupas furtadas de 
uma loja na cidade de Ouro Preto e meio 
tablete de maconha. “De menor” também 
confessou que comprou os produtos 
pelo valor de R$ 500,00 e sabia sobre a 
procedência ilícita.
De acordo com a Polícia, os dois suspeitos 
já possuem uma extensa ficha criminal e 
os produtos recuperados ultrapassam a 
quantia de R$ 30 mil.
Os suspeitos foram ouvidos e flagrante-
ados na delegacia pelo crime de Recep-
tação. Eles permanecerão presos até o 
pronunciamento da justiça. Com informa-
ções do Comando190.

Polícia recupera cerca de R$ 30                                      
mil de relógios furtados em Jaru

Acusado de estupro
O fato registrado na Central de Polícia ocorreu na noite da 
última terça-feira (07), na Rua Henrique Dias, Centro de Porto 
Velho. Conforme relatos prescritos no Bop nº 4878/2015, 
uma mulher de 26 anos, garota de programa, foi atacada por 
P. H.O.S. de 36 anos, quando transitava pela via. A vítima 
disse que o suspeito passou no local em uma motocicleta 
de cor preta e perguntou se ela fazia programas sexuais. A 
mulher respondeu que sim, porém deixou claro que naquela 
oportunidade estava de folga, não estava trabalhando. O 
acusado desceu de seu veículo, enforcou a vítima e tentou 
abusar sexualmente dela e disse: “Você vai ficar comigo hoje 
por bem ou por mal”.

Suspeito preso
Com medo a mulher gritou por socorro, mordeu um dos dedos 
do homem e conseguiu se desvencilhar. O acusado fugiu. 
Uma equipe da Polícia Militar fez patrulhamento pela área 
central em busca de prender alguns suspeitos de roubo e 
conseguiu localizar P.H.O.S. O homem foi colocado de frente 
à mulher, que lhe reconheceu e detalhou o crime sofrido. O 
acusado P.H.O.S. recebeu voz de prisão e foi levado para a 
delegacia onde ficou a disposição da Justiça. A moto usada 
no crime foi apreendida, assim também como outros objetos.

Bando é preso
Uma equipe da PM, que fica instalada na base comunitária 
do bairro Caladinho, localizada na região Sul de Porto Ve-
lho, após receber denúncia anônima, que em uma vila de 
apartamentos naquele setor estava sendo praticado crime de 
tráfico de drogas, prendeu em flagrante uma adulta, A.C.S.M. 
de 19 anos e apreendeu três adolescentes com menos de 
17 anos. Os envolvidos estavam na residência com mais 
de 60 porções de drogas, que iam ser comercializadas. 
Quando a policia chegou ao local nenhum dos acusados 
esboçou resistência. Os PMS realizaram revista em toda a 
casa e encontraram balança de precisão, joias, produtos de 
procedência duvidosa e aparelhos celulares. Os suspeitos 
foram levados para a Central de Flagrantes, onde foi des-
coberto que A. possui passagem pela polícia pelo mesmo 
crime praticado.


