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Rondônia, quarta-feira, 29 de julho de 2015 - Correio Popular
CLASSIFICADOS Ouro e prata do mundo não valem os nossos filhos.6

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Lauda Padronizada do Diário da Justiça

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 05 (cinco) dias

FINALIDADE: CITAR a parte requerida, abaixo 
qualificado, para no prazo de 15 (quinze) dias, em 
Juízo, efetuar o pagamento da importância de R$ 
1.663,84 (UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA 
E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CEN-
TAVOS), mais seus acréscimos legais, conforme o 
requerido na inicial em anexo. ADVERTIR a parte 
requerida de que poderá oferecer embargos em 
igual prazo, que suspenderão a eficácia do mandado 
inicial. Cumprindo o presente mandado, ficará isento 
de custas e honorários advocatícios, nos termos do 
art. 1.102c, do CPC.

REQUERIDO: CHEILA KATIUSE COSTA, 
Brasileira, CPF n°: 902.240.512-53, atualmente 
em lugar incerto e não sabido.

Processo: 0002032-58.2015.822.0003
Classe: Monitória
Requerente: Joacy Ferreira de Souza Epp
Advogado: José Fernando Roge OAB 5427
Requerido: Cheila Katiuse Costa
Valor da Ação: R$ 1.663,84

Sede de Juízo: Fórum Min. Victor Nunes 
Leal – Rua Raimundo Cantanhede, 1080, Setor 
02, CEP: 78940-000 – Fone (PABX): 3521-2393. 
SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES, FAÇAM-NAS 
PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTATE-NOS 
VIA INTERNET. Endereço eletrônico: www.tjro.
jus.br – Escrivão: jaw1civel@tjro.jus.br - EFA

Jaru - RO, 15 de julho de 2015.

Fábio da Silva Amaral
Diretor de Cartório

assina por ordem judicial
(Documento assinado digitalmente)

e-mail: jaw1civel@tjro.jus.br

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Lauda Padronizada do Diário da Justiça
Comarca de Ji-Paraná
3ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Prazo: 30 DIAS

DE: Fernando Henrique de Oliveira Cordeiro, 
CPF. 017.964.482-30

FINALIDADE: CITAR nos termos da Ação 
de Execução de Título Extrajudicial e INTIMAR 
para pagar, dentro de 03 (três) dias, o principal e 
cominações legais, sob pena de penhora. No caso de 
integral pagamento no prazo mencionado, a verba 
honorária será reduzida pela metade, e que poderá 
independentemente de penhora, opor EMBARGOS 
DO DEVEDOR, no prazo de 15 (quinze) dias. O 
prazo supra, começará a contar a partir do término 
de publicação deste, ou seja, 30 (trinta) dias.

SÍNTESE DO PEDIDO INICIAL: A exequente 
alega ser credora da executada, da importância de R$ 
8.406,20 (oito mil, quatrocentos e seis reais e vinte 
centavos), proveniente de venda de combustível, 
que foi pago com cheque, o qual foi devolvido 
sem provisão de fundos. Requer a citação da parte 
executada para pagamento do débito.

Vara: 3ª Vara Cível
Processo: 0000679-74.2015.822.0005
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Procedimento: Processo de Execução (Cível)
Parte Autora: Royal Combustíveis Ltda EPP
Advogado: Izabel Cristina Pereira Gonçal

SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, FAÇAM-
-NAS PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTAC-
TE-NOS PELO ENDEREÇO: JUIZ: sassamoto@
tjro.jus.br – DIRETOR DE CARTÓRIO: jip3ci-
vel@tjro.jus.br

Ji-Paraná, 16 de Julho de 2015.

Márcia Adriana Araújo Freitas Santana
Juíza de Direito

Assinatura digital

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Lauda Padronizada do Diário da Justiça

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 05 (cinco) dias

FINALIDADE: CITAR a parte requerida, 
abaixo qualificado, para no prazo de 15 (quinze) 
dias, em Juízo, efetuar o pagamento da impor-
tância de R$ 2.485,68 (DOIS MIL, QUATRO-
CENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E 
SESSENTA E OITO CENTAVOS), mais seus 
acréscimos legais, conforme o requerido na ini-
cial em anexo. ADVERTIR a parte requerida de 
que poderá oferecer embargos em igual prazo, 
que suspenderão a eficácia do mandado inicial. 
Cumprindo o presente mandado, ficará isento de 
custas e honorários advocatícios, nos termos do 
art. 1.102c, do CPC.

REQUERIDO: NELSON AMARO DA 
SILVA, Brasileiro, CPF n°: 700.046.099-72, 
atualmente em lugar incerto e não sabido.

Processo: 0001967-63.2015.822.0003
Classe: Monitória
Requerente: A. R. dos Santos Eletrodomés-

ticos Me
Advogado: José Fernando Roge OAB 5427
Requerido: Nelson Amaro da Silva
Valor da Ação: R$ 2.485,68

Sede de Juízo: Fórum Min. Victor Nunes 
Leal – Rua Raimundo Cantanhede, 1080, Setor 
02, CEP: 78940-000 – Fone (PABX): 3521-
2393. SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES, 
FAÇAM-NAS PESSOALMENTE AO JUIZ OU 
CONTATE-NOS VIA INTERNET. Endereço 
eletrônico: www.tjro.jus.br – Escrivão: jaw1ci-
vel@tjro.jus.br - EFA

Jaru - RO, 15 de Julho de 2015.

Fábio da Silva Amaral
Diretor de Cartório

assina por ordem judicial
(Documento assinado digitalmente)

e-mail: jaw1civel@tjro.jus.br

Extrato do Terceiro Termo 
Aditivo ao Contrato

Contrato Nº 019/2013.
Processo Nº 461/2013.
Contratante: Município de Alvorada D'Oeste 

- RO
Contratado: SISPEL – SISTEMA INTE-

GRADOS DE SOFTWARE LTDA EPP.
Objeto: A Prorrogação de valor e prazo de 

execução do contrato epigrafado, por mais 09 
(nove) meses, tendo início no dia 04de agosto 
de 2015 e término no dia 30 de abril de 2016.

Valor: R$141.748,47 (cento e quarenta e um 
mil, setecentos e quarenta e oito reais e quarenta 
e sete centavos).

Data: 24/07/2015
Prazo: 09 (nove) meses
 Assinam: Raniery Luiz Fabris – Prefeito Mu-

nicipal SISPEL – SISTEMA INTEGRADOS DE 
SOFTWARE LTDA EPP –Empresa Contratada

JOSIAS JOSÉ DOS SANTOS - Secretário 
Municipal de Administração - Interveniente

Obs.: Aditivo assinado nos autos respectivo

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 019/CPL/PMJP/RO/15
A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através 

da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que está autorizada a LICITAÇÃO na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo ME-
NOR PREÇO GLOBAL. Processo n. 9738/15/
SEMOSP. Fonte dos Recursos: Próprio e 
Convênio. Contrato de Repasse n. 366.372-
39/2011/Ministério das Cidades. Objeto: 
Contratação de empresa para pavimentação 
de vias urbanas com blocos de concreto sex-
tavado, a pedido da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos. Valor Estimado: R$ 
1.057.899,87 (um milhão, cinquenta e sete mil, 
oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e 
sete centavos). Data de Abertura: 17 de agosto 
de 2015. Horário: 08:00 horas. Local: Sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada à 
Av. 02 de Abril, n. 1701 Bairro Urupá, Ji-Paraná/
RO. CEP: 76.900-149. Fone/Fax: (0xx) 69-3416-
4029. Edital: O Ato Convocatório e todos os 
elementos integrantes encontram-se disponíveis 
para consulta, na sede da Comissão Permanente 
de Licitação e, sua aquisição poderá ser efetuada 
de segunda a sexta-feira das 08:00 as 12:00 
horas, mediante apresentação do comprovante 
de pagamento no valor de R$ 50,00 (cinquenta 
reais), não reembolsáveis, efetuado em favor 
da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através de 
Documento de Arrecadação Municipal – DAM, 
sendo que maiores informações e esclareci-
mentos sobre o certame serão prestados pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitação, 
no endereço supra citado. Prazo de Aquisição: 
O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos, 
até 48 (quarenta e oito) horas úteis, antes da 
data marcada para o recebimento e abertura da 
Documentação e Proposta.

Ji-Paraná, 28 de julho de 2015.

Jackson Junior de Souza
Presidente 

Decreto nº 1504/GAB/PM/JP/13

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, localizada 
na Av. 2 de abril, nº 1701, Bairro Urupá, CNPJ n° 
04.092.672/0001-25, torna público que requereu junto 
à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental 
- SEDAM, no COLMAN, a  Licença de Operação para 
a Construção de vias de acesso, reforço e alargamento 
da obra de arte especial sobre o Rio Machado, no 
Município de Ji-Paraná,RO.

Ji-Paraná/RO, 27 de Julho de 2015.

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 
N. 123/15/CPL/PMJP/RO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N. 8426/15/SEMUSA

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por 
intermédio da Comissão Permanente de Lici-
tação - CPL, torna Público para conhecimento 
dos interessados, que fica REVOGADO o pro-
cedimento licitatório na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO N. 123/15/CPL/PMJP/RO, 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que tem 
como objeto a aquisição de material perma-
nente (móveis para escritório), para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde, em virtude da necessidade de rever 
as especificações e quantidades dos materiais 
solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Ji-Paraná, 28 de julho de 2015.

Jackson Junior de Souza 
Presidente

Decreto n.º 1504/GAB/PM/JP/13

TERMO DE PARALISAÇÃO 
Nº 018/SEPLAN/2015

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário 
Municipal de Planejamento  no uso das suas 
atribuições legais

                   
Considerando ainda que o contrato nº 024/

PGM/PMJP/2015 tem um prazo previsto para 
execução dos serviços;

Considerando o parecer favorável do Enge-
nheiro Responsável quanto a necessidade da 
Paralisação da obra.

DETERMINA:
 I -  Paralisação da obra executada pela Empre-

sa contratada: GEOMETRIA ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA –ME , conforme 
Processo Administrativo nº  1-1495/2015 –  
Contrato nº 024/PGM/PMJP/2015.

Publique-se.
Cumpra-se.

Ji-Paraná, 29 de Junho de  2015.

Pedro Cabeça Sobrinho
Secretário Mun. de Planejamento

Dec. nº4276/GAB/PMJP/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013

O Pregoeiro do Município de Mirante da Ser-
ra - RO torna público para conhecimento dos 
interessados a ABERTURA DE LICITAÇÃO 
sob a modalidade Pregão Presencial, tipo “Menor 
Eventual aquisição de combustíveis e lubrifi-
cantes Automotivos pelo Sistema de Registro 
de Preços, conforme especificações, quantitati-
vos e condições constantes nos anexos do edital, 
partes integrantes e inseparáveis do mesmo. A 
sessão de abertura desta sessão será no dia 12 de 
Abril de 2013 às 08:00 horas, na sala da CPL da 
Prefeitura Municipal de Mirante da Serra, sito a 
Rua Dom Pedro I – 2389 – Mirante da Serra - RO; 
Processo Administrativo nº 113/SRP/2013, 
valor estimado da contratação R$ 1.379.577,16 
As informações complementares sobre esta 
licitação 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, 01 de Abril de 2013.

EDER LEONI MANCINI
Pregoeiro Oficial

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-441/2015, e 
principalmente a licitação realizada através da 
Modalidade TOMADA DE PREÇO n.º 001/
CPL/2015, vem adjudicar a favor da empresa 
MARA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES. 
Com o objetivo de AQUISIÇÃO DE PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS (OBRA E REFORMA 
DO CONSELHO TUTELAR). Perfazendo um 
valor de R$ 23.402,81 (Vinte e três mil, quatro-
centos e dois reais e oitenta e um centavos);

 Teixeirópolis – RO, 28 de Julho de 2015.

VALDIR MENDES DE CASTRO
Prefeito Municipal

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA 
ÚNICA AGROINDUSTRIA FAMILIAR DE 

PEQUENO PORTE

 A Srª. IZABEL ALVES DA SILVEIRA, 
portadora do CPF: 209.367.379-72 e RG sob nº 
1.257.264/SSP/PR, residente e domiciliada na 
linha 81, km 04, lote 25-c, gleba 15, no municí-
pio de Ouro Preto do Oeste - RO, torna público 
que requereu ao COLMAN/SEDAN em 28 de 
Julho, a Renovação da Licença Ambiental Única 
de Operação – LO de acordo com a resolução 
CONSEPA nº 002/2007, para a atividade de 
agroindústria familiar de pequeno porte e baixo 
potencial de impacto ambiental.

Ouro Preto do Oeste - RO, 28 de Julho de 2015.

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
Pedido de TEREZINHA DE JESUS BIAN-

CARDI, Localização: LINHA 45, KM-02,  
ZONA RURAL, ALTA FLORESTA D’OESTE – 
RO, CPF: nº. 219.814.502-20, torna público que 
requereu junto a SEDAM-RO em 28/07/2015, a 
Licença Prévia para a atividade de Piscicultura.

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Pedido de TEREZINHA DE JESUS BIAN-

CARDI, Localização: LINHA 45, KM-02,  
ZONA RURAL, ALTA FLORESTA D’OESTE – 
RO, CPF: nº. 219.814.502-20, torna público que 
requereu junto a SEDAM-RO em 28/07/2015, 
a Licença de Operação para a atividade de 
Piscicultura.

 
PEDIDO DE LICENÇA INSTALAÇÃO

Pedido de TEREZINHA DE JESUS BIAN-
CARDI, Localização: LINHA 45, KM-02,  
ZONA RURAL, ALTA FLORESTA D’OESTE – 
RO, CPF: nº. 219.814.502-20, torna público que 
requereu junto a SEDAM-RO em 28/07/2015, 
a Licença de Instalação para a atividade de 
Piscicultura.

SOLICITAÇAO PARA OBTENÇÃO 
DE OUTORGA DE ÁGUA

Pedido de ELISANGELA MARIA DE JE-
SUS, Localização Linha 45/42.5, ALTA FLO-
RESTA D’OESTE – RO CPF: 847.673.161-20, 
torna-se público que requereu ao COLMAN/SE-
DAM em 25/06/2015, a SOLICITAÇÃO PARA 
OBTENÇÃO DE OUTORGA, com a finalidade 
de uso da água para  Piscicultura.

SOLICITAÇAO PARA OBTENÇÃO 
DE OUTORGA DE ÁGUA

Pedido de CLEITON PERICLES CAETA-
NO, Localização Linha 47.5 KM 35 ALTA FLO-
RESTA D’OESTE – RO CPF: 727.068.212-72, 
torna-se público que requereu ao COLMAN/SE-
DAM em 25/06/2015, a SOLICITAÇÃO PARA 
OBTENÇÃO DE OUTORGA, com a finalidade 
de uso da água para  Piscicultura.



Rondônia, quarta-feira, 29 de julho de 2015 - Correio Popular
Modo de vida correto é viver bem o dia-a-dia.

(Da Redação) A 
Polícia Militar regis-
trou no último fim de 
semana uma ocor-
rência de tentativa 
de homicídio na rua 
Anita Garibaldi, no 

Setor 06, município 
de Jaru. De acordo 
com o fato narrado 
na ocorrência poli-
cial, a vítima foi um 
homem que sofreu 
uma emboscado por 

Foto: Jarunoticia

Homem é esfaqueado 
durante emboscada 

Após socorrer a vítima, a Polícia Militar saiu                                     
em busca de encontrar e prender os agressores

7POLÍCIA

cado até a casa da 
sua ex-esposa para 
deixar sua filha de 
11 anos que estava 
em seus cuidados, e 
antes que chegasse 
no endereço, duran-
te o trajeto, quatro 
pessoas apareceram, 
sendo três homens 
e uma mulher, e o 
seguraram.

Após ser segura-
do por três pessoas, 
o quarto puxou uma 
faca e desferiu um 
golpe em sua barri-
ga. Neste momento 
a vítima lutou pela 
sua vida e conseguiu 
escapar e correr.

Logo em seguida 
foi socorrida até o 
Hospital Municipal 
e, devido à gravida-
de dos ferimentos, 
foi transferido até 
uma unidade hospi-
talar no município 
de Ji-Paraná.  A Polí-
cia investiga o caso. 
Com informações do  
Jarunoticia.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Lauda Padronizada do Diário da Justiça
Comarca de Ji-Paraná/RO
4ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: TRINTA DIAS

CITAÇÃO DE: WANESSA MARTINS GOMES, brasileira, 
inscrita no CPF sob o n° 346.669.188-50, atualmente em local 
incerto e não sabido.

FINALIDADE: Citar a parte acima qualificada para tomar 
ciência da ação, bem como intimá-la para pagar no prazo de 15 
(quinze) dias a importância de R$ 5.082,22 (cinco mil, oitenta e 
dois reais e vinte e dois centavos). Fica advertida de que poderá 
no mesmo prazo opor embargos. Cientifique-se ainda de que cum-
prindo a determinação, ou seja, efetuando o devido pagamento, 
ficará isenta do pagamento de custas e honorários advocatícios. 
Fica a requerida, desde logo, cientificada de que não havendo o 
cumprimento do mandado e nem oferecimento de embargos, neste 
prazo de 15 (quinze) dias subsequentes, sob pena do pagamento de 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como 
nos honorários advocatícios sob o mesmo percentual.

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

RESUMO DA INICIAL: A paciente Wanessa Martins Gomes 
deu entrada na unidade hospitalar da requerente no dia 17 de 
Junho de 2012, a fim de se submeter a uma cesariana. Teve alta 
médica no dia 19 de Junho de 2012. Durante sua estadia contraiu 
um débito no valor de R$ 4.376,12 (quatro mil, trezentos e se-
tenta e seis reais e doze centavos). Assim requer, seja expedido 
o mandado de citação e pagamento; se oferecidos embargos; 
requer os benefícios do artigo 172 do CPC e que seja convertido 
o documento em título executivo judicial.

PRAZO: O prazo para oferecer embargos será 15 (quinze) dias, 
contados a partir do decurso do prazo de publicação do edital.

Vara: 4ª Vara Cível
Processo: 0000161-84.2015.8.22.0005
Classe: Monitória
Parte Autora: Coopmedh – Cooperativa de Serviços Médicos 

e Hospitalares
Advogado: Elaine Cristina Barbosa dos Santos Franco OAB/

RO 1627
Parte Ré: Wanessa Martins Gomes

Sede do Juízo: Fórum Desembargador Hugo Auller, Av. Ji-
-Paraná, n° 615, Urupá, Ji-Paraná-RO, CEP: 76.900-261 – Fone 
(69) 3421-1337 ou 3421-1369, e-mail: jip4civel@tjro.jus.br

Ji-Paraná/RO, 19 de maio de 2015.

LUZIA LOPES CASTELAN
Diretora de Cartório

PM acaba com mais um comércio 
de drogas e prende duas pessoas

Quatro jiparanenses são 
presos após furto em São 
Francisco do Guaporé 

 (Da Redação) Na 
madrugada do último 
domingo (26), por vol-
ta de 01h30, a Polícia 
Militar prendeu qua-
tro elementos acusados 
do furto em estabele-
cimento comercial em 
uma Loja de moveis, no 
Centro da cidade de São 
Francisco do Guaporé. 
Para realizar o furto, 
os agentes quebraram a 
porta de vidro com um 
martelo e subtraíram 
quinze aparelhos celu-
lares e um televisor de 
40 polegadas da marca 
Philco.

Os elementos iden-
tificados por W.F.G.; 
C.A.R.; W.S. e ainda 
J.S.A., depois do fur-
to empreenderam fuga 
em veículo Classic de 
placas NDQ 0511 de 

cor preta da cidade de 
Ji-Paraná, onde o veí-
culo foi interceptado na 
altura da Linha 07 há 
quinze quilômetros da 
Cidade. 

Além dos objetos 
furtados, uma arma do 
tipo de pressão adaptada 
para calibre 22 e duas 
munições intactas esta-
va no interior do Classic 
e mais duas mascaras 
que foram utilizadas 
no momento da ação 
criminosa.

Depois de assumi-
rem a autoria do furto, 
os mesmos foram apre-
sentados na Delegacia 
de Polícia para serem 
flagranteados por crime 
de furto a estabeleci-
mento comercial. Com 
informações do  Coman-
do190.

quatro pessoas, e le-
vou uma facada na 
região do abdômen, 
porém após entrar 
em luta  corporal 
contra seus algozes 
conseguiu se soltar e 
fugir antes que o pior 
acontecesse.

A vítima contou 
que havia se deslo-

(Da Redação) Na tarde 
da última segunda (27), 
a Polícia Militar, atra-
vés das Guarnições de 
Rádio Patrulha e do 
Núcleo de Inteligência 
do 2º BPM, acabaram 
com mais um comércio 
de drogas que estava 
acontecendo livremente 
nas ruas de Ji-Paraná. 
Cerca de 200 gramas 
de Pasta Base foram 
apreendidas e duas pes-
soas foram presas, entre 
elas, um ex-presidiário 
bem conhecido no meio 
policial.
Segundo a Polícia, há 
vários dias a Central 
de Operações da PM 
vem recebendo ligações 
informando que vários 
usuários de drogas e 
ex-presidiários frequen-
tam diuturnamente uma 
residência, localizada 
na Rua T-23 com a Rua 
São Luiz.
Diante das denúncias, 
o Núcleo de Inteligência 
do 2º BPM começou a 
monitorar o local e por 
volta das 15h00, ob-
servou que proprietário 
daquela residência, iden-
tificado como A.T. saiu 
da casa em um veículo 
Gol. Depois de andar por 
várias ruas da cidade, o 

suspeito trocou de veícu-
lo e embarcou em uma 
Corsa Sedam, de placas 
KAE-3951. Em seguida, 
foi até uma residência 
no final da Rua T-17, no 
bairro Val Paraíso.
 Ao sair desta casa, 
os suspeitos foram 
abordados e durante 
uma busca pessoal, os 
policiais encontraram 
cerca de 100 gramas de 
Crack, divididos em vá-
rios papelotes, dentro da 
cueca do ex-presidiário 
A.T. O motorista do Cor-
sa foi identificado como 
J.M.S. de 58 anos.
 Já na casa onde os 
suspeitos entraram, 
os PM’s encontraram 
mais drogas, também 
divididas em papelo-
tes, e uma balança de 
precisão, além de várias 
sacolas recortadas e 
uma tesoura usada para 
confeccionar as emba-
lagens.
Diante do flagrante, os 
dois suspeitos rece-
beram voz de prisão e 
foram conduzidos para 
a Delegacia de plantão, 
junto com todo o material 
apreendido, totalizando 
quase 200 gramas de 
“Crack”. Com informa-
ções do Comando190.

Morto a tiros
O crime aconteceu no último sábado  (25) no município de Itapuã 
do Oeste, distante cerca de 100 km de Porto Velho, quando três 
amigos foram atacados a balas, por uma dupla que estava em 
uma motocicleta. Na ação, dois ficaram feridos e J.R.S. de 19 
anos morreu no local após ser gravemente ferido. De acordo com 
a Polícia, um dos feridos  foi socorrido para o pronto socorro do 
hospital João Paulo II na capital, o outro fugiu. A polícia suspeita 
que o crime tenha sido motivado por acerto de contas de roubo ou 
furtos, possivelmente praticados pelas vítimas. O corpo do jovem 
foi removido por peritos do IML. O crime foi registrado na Polícia 
Civil que vai investigar.

Motociclista morre
O acidente, ainda de causas desconhecidas, aconteceu no último 
sábado (25), na RO-479, a aproximadamente 27 Km de Rolim de 
Moura. Segundo a Polícia, um sitiante ligou para o 190 e informou 
que havia encontrado um homem, sem sinais vitais, caído junto a 
uma motocicleta esportiva. Prontamente, uma Guarnição de Rádio 
Patrulha e uma Unidade do Resgate do Corpo de Bombeiros com-
pareceram no local e constataram o óbito do motociclista. Ele foi 
identificado como L.S.L. morador de Ji-Paraná. Após os trabalhos 
periciais, o corpo foi liberado para a Funerária de plantão. 


