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N O T I F I C A Ç Ã O
À Servidora:MARIA LUCIA PERALTA
Notificamos aSra.MARIA LUCIA PERAL-

TA, CPF n° 557.590.509-82, na condição de 
aposentada por este Município de Ji-Paraná 
mediante o Processo n° 1-10392/2009, para 
quecompareça imediatamente à sede deste 
Fundo de Previdência Social, localizada na Av. 
Transcontinental, n° 2351, esq. c/ R. Menezes 
Filho, Bairro 02 de Abril, CEP 76900-837, Fone: 
(69) 3416-4057, horário de atendimento: das 
07h30 até 13h30,para tratar de assunto de sua 
aposentadoria.

Assim, sendo, estabelecemos o prazo de até 10 
dias a contar da publicação desta notificação 
para o comparecimento da servidora.Caso não 
haja manifestação em tempo hábil, os proven-
tos de aposentadoria da servidora deverão ser 
temporariamente suspensos até que se apresente.

Ji-Paraná/RO, 30 de agosto de 2017.

Atenciosamente,

Evandro Cordeiro Muniz
Diretor-Presidente do FPS

Decreto nº. 0019/GAB/PMJP/2013

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE 

PREÇOS N. 125/CPL/PMJP/RO/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 4744/17/

SEMOSP
A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através 

de seu Pregoeiro, torna público para conhecimen-
to dos interessados que fará na forma do disposto 
na Lei Federal n. 10.520/02, Lei Municipal n. 
1401/05, Lei Federal n. 8.666/93, suas alterações 
e da Lei Complementar n. 123/06, LICITAÇÃO, 
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔ-
NICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
cujo objeto é o Registro de Preços para futura 
e eventual aquisição de material permanente 
e de consumo (equipamentos, ferramentas, 
tintas e suprimentos para oficina), para aten-
der as necessidades da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos. Valor Estimado: 
R$ 148.843,08 (cento e quarenta e oito mil, 
oitocentos e quarenta e três reais e oito cen-
tavos), tudo conforme disposto no Edital. Data 
de abertura: 28 de setembro de 2017, às 09:00 
horas, (Horário de Brasília-DF), no endereço ele-
trônico: http://www.comprasgovernamentais.
gov.br, local este, onde poderá ser lida e retirada 
cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 14 de setembro de 2017.

Jackson Junior de Souza 
Pregoeiro

Decreto nº 6919/GAB/PM/JP/17

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 126/CPL/PMJP/

RO/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 

10323/17/SEMOSP
A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através 

de seu Pregoeiro, torna público para conhecimen-
to dos interessados que fará na forma do disposto 
na Lei Federal n. 10.520/02, Lei Municipal n. 
1401/05, Lei Federal n. 8.666/93, suas alterações 
e da Lei Complementar n. 123/06, LICITAÇÃO, 
na modalidade PREGÃO, na forma PRESEN-
CIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
cujo objeto é a aquisição de material de con-
sumo (material de construção), para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos. Valor Estimado: 
R$ 34.741,47 (trinta e quatro mil, setecentos 
e quarenta e um reais e quarenta e sete centa-
vos), tudo conforme disposto no Edital. Data de 
abertura dia 28 de setembro de 2017, às 11:00 
horas, (Horário de Brasília-DF), ). Local: Sala 
da CPL, no edifício sede da Prefeitura Municipal 
de Ji-Paraná, Palácio Urupá, localizado à Av. 02 
de Abril, n. 1701, Bairro Urupá, nesta Cidade de 
Ji-Paraná/RO. Através do Sistema Comprasnet 
(www.comprasnet.gov.br), poderá ser lida e 
retirada cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 14 de setembro de 2017.

Jackson Junior de Souza
Pregoeiro

Decreto nº 6919/GAB/PM/JP/17

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 126/CPL/PMJP/

RO/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 

10323/17/SEMOSP
A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através 

de seu Pregoeiro, torna público para conhecimen-
to dos interessados que fará na forma do disposto 
na Lei Federal n. 10.520/02, Lei Municipal n. 
1401/05, Lei Federal n. 8.666/93, suas alterações 
e da Lei Complementar n. 123/06, LICITAÇÃO, 
na modalidade PREGÃO, na forma PRESEN-
CIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
cujo objeto é a aquisição de material de con-
sumo (material de construção), para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos. Valor Estimado: 
R$ 34.741,47 (trinta e quatro mil, setecentos 
e quarenta e um reais e quarenta e sete centa-
vos), tudo conforme disposto no Edital. Data de 
abertura dia 28 de setembro de 2017, às 11:00 
horas, (Horário de Brasília-DF), ). Local: Sala 
da CPL, no edifício sede da Prefeitura Municipal 
de Ji-Paraná, Palácio Urupá, localizado à Av. 02 
de Abril, n. 1701, Bairro Urupá, nesta Cidade de 
Ji-Paraná/RO. Através do Sistema Comprasnet 
(www.comprasnet.gov.br), poderá ser lida e 
retirada cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 14 de setembro de 2017.

Jackson Junior de Souza
Pregoeiro

Decreto nº 6919/GAB/PM/JP/17

AVISO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO - CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 001/2017
PROCESSO Nº 902/CGM/2017
Prefeitura Municipal de Alvorada D’ Oeste/

RO, através do Presidente da Comissão de Cha-
mamento Público, no exercício das atribuições 
que lhe conferem o Decreto 104/GAB/2016 de 
03/08/2017, torna Público para conhecimento 
dos interessados, o Edital na modalidade Cha-
mamento Público nº 001/2017, nos termos do 
Art. 24, Inciso X, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, para atender a Controladoria Geral de 
Município - CGM. DO OBJETO: Locação de 
imóvel urbano para instalações e funcionamento 
da Controladoria Geral do Município - CGM, 
valor estimado R$ 12.000,00 (doze mil reais), 
conforme o termo de referência e demais docu-
mentos inclusos nos autos.

b) Da sessão de abertura:
Data da entrega da proposta: entre os dias 18 

de setembro a 03 de outubro de 2017, no horário 
das 08h00min às 13h00min.

Dia e Horário do julgamento da Proposta: 
03 de outubro de 2017 às 09h00min. (nove 
horas) na sala de Compras e Licitações/CPL 
da Prefeitura Municipal de Alvorada D’Oeste, 
sito a Av. Marechal Deodoro Nº 4695 – Bairro: 
três poderes. 

c) Da Autorização: Processo Administrativo 
Nº 902/CGM/2017.

d) Da Fonte de Recursos: 
Programação Categ. 

Econômica
F. de 

Recursos
04.124.0004.2011 33.90.36-15 CGM                                                             

Maiores Informações serão fornecidas de 
segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min 
às 13h00min, na sala de Compras e Licitação da 
Prefeitura Municipal de Alvorada D’Oeste, sito 
a Av. Marechal Deodoro N.4695 – Bairro: três 
poderes, através do telefone nº (0xx69) 3412-
2647 ou pelo site www.alvoradadooeste.ro.gov.
br Onde Poderá ser adquirido o Edital completo 
e seus anexos.

Alvorada D’Oeste – RO 
14 de setembro de 2017.

Oldiglei Odair Veronez
Presidente

Decreto 104/GAB/2017

Extrato de Contrato
Contrato Nº: 075/2017
Processo Nº: 843/2017-IMPRES.
Contratante: Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos Municipais de Alvorada 
do Oeste/RO

Contratado: JURACI ALVES DOS SANTOS 
PRODUÇÕES ME

Objeto: Contratação dos serviços de uma 
empresa especializada em sistemas de inter-
net para desenvolvimento do Portal Público 
Municipal para atender o Instituto de Previ-
dência dos Servidores Públicos Municipais de 
Alvorada do Oeste/RO.

Valor total: R$ 14.702,40 (quatorze mil 
setecentos e dois reais e quarenta centavos).

Valor mensal: R$ 1.225,20 (hum mil duzentos 
e vinte e cinco reais e vinte centavos)

Dotação Orçamentária: 3.3.90.39 FICHA 
– 564 – 09.122.0019.2070- RECURSOS 
IMPRES.

Prazo: 12 (doze) meses
Empenho: ****
Data: 04/09/2017.
Assinam: 
Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos Municipais de Alvorada do Oeste/
RO – Contratante

JURACI ALVES DOS SANTOS PRODU-
ÇÕES ME – Contratada

Obs.: Contrato assinado nos autos respectivo.

Extrato de Contrato
Contrato Nº: 076/017
Processo Nº: 967/2017 - SEMOSP
Contratante: Município de Alvorada D’Oeste 

– RO
Contratado: AUTO POSTO SOBERANA 

LTDA EPP
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para 

aquisição de combustível (Diesel Comum e 
Diesel S10), para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos, conforme Convênio n. 040/2017/
FITHA

Valor do Contrato: R$ 192.250,00 (cento e 
noventa e dois mil duzentos e cinquenta reais).

Dotação Orçamentária: 33.90.30-01 FICHA 
– 289 – 26.782.0018.2069 – RECURSOS 
CONVÊNIO Nº 040/2017/FITHA

Empenho: 1552/2017
Data: 06/09/2017.
Assinam: 
José Walter da Silva – Prefeito Municipal
AUTO POSTO SOBERANA LTDA EPP – 

Empresa Contratada
Obs.: Contrato assinado nos autos respectivo.

 Extrato de Contrato
Contrato Nº: 074/2017.
Processo Nº: 843/2017-SEMAD-SEMSAU/

FMS-FMAS
Contratante: Município de Alvorada D’Oeste 

– RO
Contratado: JURACI ALVES DOS SANTOS 

PRODUÇÕES ME
Objeto: Contratação dos serviços de uma 

empresa especializada em sistemas de inter-
net para desenvolvimento do Portal Público 
Municipal

Valor total: R$ 58.809,60 (cinquenta e oito 
mil oitocentos e nove reais e sessenta centavos) 

Valor mensal: R$ 4.900,80 (quatro mil e 
novecentos reais e oitenta centavos)

Dotação Orçamentária: 33.90.39-23 FICHA – 
74 – 04.122.0005.2013 - RECURSOS SEMAD

Prazo: 12 (doze) meses.
Empenho: 1551/2017
Data: 04/09/2017.
Assinam: 
José Walter da Silva – Prefeito Municipal
JURACI ALVES DOS SANTOS PRODU-

ÇÕES ME – Contratada
Obs.: Contrato assinado nos autos respectivo.

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 044/CPL/2017.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

O Município de Mirante da Serra, Estado de 
Rondônia, representado neste ato pelo Prefeito 
Municipal Srº Adinaldo de Andrade, através do 
Pregoeiro Sr. Fábio Fonseca Tressmann e sua equipe 
de Apoio designados pelo Decreto nº 2027/2017, 
torna público para conhecimento dos interessados 
que se encontra aberta licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, tipo de 
julgamento “MENOR PREÇO POR ITEM”, cujo 
objeto é a Aquisição de um veículo tipo Pick-up 
cabine dupla 4x4 sem Rodagem Anterior (zero 
Km), Aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes para suprir as necessidades da 
Atenção Básica de Saúde de Mirante da Serra, 
materiais que serão adquiridos com recursos do 
Programa de Estruturação da Rede de Serviços 
de Atenção Básica de Saúde do Ministério da 
Saúde, conforme proposta n° 06016.618000/1160-
02 instrumento de avença que define as regras 
do pacto firmado entre município e União, em 
atendimento ao que consta no Processo n° 155/SE-
MSAU/2017 conforme especificações, quantitativos 
e condições constantes no Termo de Referência 
ANEXO I do edital, partes integrantes e inseparáveis 
do mesmo, sendo estes devidamente autorizado 
pelo ordenador de despesas. A sessão de abertura 
deste certame será no dia 02 de Outubro de 2017 
às 09:00 horas (horário de Brasília); local www.
licitanet.com.br.  Valor estimado: R$ 159.380,00 
(cento e cinquenta e nove mil, trezentos e oitenta 
reais). Informações Complementares: O Edital 
encontrar-se-á a disposição dos interessados no 
site supracitado, no sítio http://www.transparencia.
mirantedaserra.ro.gov.br.O procedimento licitatório 
será regido em conformidade com o que dispõe a 
Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal de nº. 
5.450/05, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 
8.666/93, e demais alterações, bem como com o 
disposto na Lei Complementar n.º 123/06 e altera-
ções dadas pela Lei 147/14. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:       dia 
15/09/2017 às 08:00 hs até 02/10/2017 às 08:00 
horas.

ABERTURA DAS PROPOSTAS:  d ia 
02/10/2017 das 08hs10min até às 08hs50min. 

SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 
02/10/2017 às 09:00 horas.

LOCAL: www.licitanet.com.br. Para todas as 
referências de tempo será observado o horário de 
Brasília (DF).

Para dúvidas e esclarecimentos procure a Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Mirante da 
Serra - RO, em horário de expediente das 07:00 às 
11:00 e 13:00 as 17:00 horas.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:
Processo Administrativo nº 155/SEMSAU/2017 
Endereço: Rua Dom Pedro I, nº 2389, Bairro 

Centro, em Mirante da Serra/RO - CEP: 76.926-000
Pregoeiro: Fábio Fonseca Tressmann 
E-mail: pregoeiromirante@gmail.com
Fone/Fax: (0**69) 9 9974-8944 

Mirante da Serra - RO, 14 de Setembro de 2017
  

Fábio Fonseca Tressmann
Pregoeiro Oficial
Port. 3779/2017

ERRATA
Processo: 154/SEMSAU/2017
Pagina  17 e 18

O item 27
Onde lê-se:
Quantidade 1

Leia-se:
Quantidade 0,5

Os itens 28 e 31

Onde lê-se:
Quantidade 1

Leia-se:
Quantidade 2,5
Ratifica-se demais atos e informações cons-

tantes da supramencionada publicação.

Mirante da Serra 14 Setembro 2017

Carlos Willen Dobelin
Presidente - CPL

PEDIDO DE RENOVAÇÂO DE 
LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO
A empresa JISCAP AUTO CENTER LTDA 

- ME, CNPJ: nº 04.362.088/0001-42. Localizada 
na Avenida Marechal Rondon, Nº 2698, Bairro: 
Dois de Abril, CEP:76.900-881, município: 
JI-PARANÁ-RO. Torna público que requereu 
à SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Ji-Paraná, em 14/09/2017, a reno-
vação de sua Licença Municipal de Operação 
(RLMO), conforme Processo nº 2-2244/2014, 
para a atividade de manutenção e reparação 
mecânica de veículos automotores.



RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
O LATICINIOS RIO BELEM LTDA , localizado na AC Li-

nha M-7, Estrada 01, Zona Rural , no município de Machadinho 
do Oeste/RO com CNPJ: 06.346.821/0001-60, Ins. Estadual: 
00000001321871 , TORNA PÚBLICO QUE SOLICITOU A SE-
CRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIEN-
TAL – SEDAM em 13/09/2017 A RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
DE OPERAÇÃO para a atividade : Fabricação de Laticínios.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone: (69) 34213279

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 20 DIAS

DE: DIONE BARBOSA JORDÃO, CPF.009.091.362-03
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do executado acima identifica-

do para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contado do término da 
publicação desta edital, efetue o pagamento da quantia indicada, 
sob pena do pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor da condenação - (art. 513, §1º, e §2º e seus incisos, e 523, 
§1º ambos do NCPC) e mais honorários advocatícios que arbitro 
em 10% sobre o valor da dívida.

VALOR DO DÉBITO: R$6.395,50(seis mil, trezentos e noventa 
e cinco reais e cinquenta centavos.

Processo: 7007532-43.2016.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Autor: VITAMAIS NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
Réu: DIONE BARBOSA JORDÃO

SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, FAÇAM-NAS PESSO-
ALMENTE AO JUIZ OU CONTACTE-NOS PELO ENDEREÇO 
ELETRÔNICO: JUIZ: sassamoto@tjro.jus.br – DIRETOR DE 
CARTÓRIO: jip3civel@tjro.jus.br

Ji-Paraná/RO, 7 de março de 2017.

Edson Yukishigue Sassamoto
Juiz de Direito

assinatura digital

PUBLICAÇÕES OFICIAISTorne-se capaz de elogiar os outros em sua ausência.
Rondônia, sexta-feira, 15 de setembro de 2017 - Correio Popular

TRAÍDO 

O homicídio aconteceu no início da noite 
da última quarta-feira em Guajará-Mirim

Mata a ex-sogra e confessa 
o crime em rede social

A dona de  casa 
A.M.C.R., 63 anos, foi 
morta com um tiro no 
rosto à queima roupa na 
noite da última quarta-
-feira (13) na frente no 
bairro Almirante Taman-
daré em Guajará-Mirim, 
a 330 quilômetros de 
Porto Velho. O ex-genro 
da vítima confessou o 
crime por meio de uma 
postagem em uma rede 
social e se entregou à 
Polícia Civil horas após 
o homicídio.

O homicídio aconte-
ceu por volta das 19h na 
frente da casa da vítima, 
próxima ao Cemitério 
Municipal Santa Cruz. 
Segundo testemunhas, 
um homem chegou ao 
local em uma motocicle-
ta, sacou um revólver e 
atirou na vítima à queima 
roupa, em seguida acele-
rou a moto e fugiu.

A dona de casa ainda 
foi socorrida com vida 
pelo Corpo de Bombei-
ros, mas morreu ao dar 
entrada no pronto-socor-
ro do Hospital Regional.

Testemunhas confir-
maram que o autor do 
disparo foi o ex-genro 
dela. Diante das infor-
mações, os policiais ini-
ciaram as diligências na 

Foto: G1/RO

tentativa de localizar e 
prender o suspeito. 

Depois de matar a 
ex-sogra, o suspeito pu-
blicou uma postagem 
em seu perfil pessoal 
no Facebook confessan-
do o crime. No texto, 
ele alegou que foi traído 
pela ex-mulher, que é 
filha da vítima, por sete 
anos e que foi iludido 
em relação a uma suposta 
reconciliação que não 
aconteceu.

Prisão do suspeito
Horas depois do cri-

me, o homem ligou para a 
Polícia Civil e se identifi-

cou como C.L.S. dizendo 
que é vigilante e que iria 
se entregar. Os policiais 
da Divisão de Homicí-
dios foram até o local 
indicado pelo suspeito e 
fizeram a prisão em fla-
grante, além de apreender 
a arma usada para matar 
A.M.C.R.

O vigilante foi levado 
para a 1ª Delegacia Re-
gional de Polícia Civil e 
foi ouvido pelo delegado 
plantonista Lawrence 
Lachi.

De acordo com a 
Polícia Civil o revólver 
calibre 38 foi apreendido 

com quatro munições in-
tactas e duas deflagradas. 
Durante o depoimento, o 
suspeito confessou o cri-
me com detalhes e reve-
lou que tentou se suicidar 
após matar a ex-sogra, 
mas a arma escorreu e o 
disparo acabou atingindo 
a mão esquerda dele.

Após prestar o depoi-
mento e fazer o exame de 
corpo de delito, o vigilan-
te foi conduzido para a 
Penitenciária Regional de 
Guajará-Mirim, que está 
situada na zona rural de 
Nova Mamoré.

Fonte: G1/RO

7

Corpo é encontrado 
Na última quarta-feira (13), um homem foi encon-
trado morto em uma represa no fim da rua T-22 no 
bairro Boa Esperança, no 2º distrito de Ji-Paraná. 
Uma equipe de Resgate do Corpo de Bombeiros fez 
o resgate do corpo. A polícia técnica informou que 
a princípio a vítima pode ter ido a represa e sofrido 
um mal súbito. A.S.R., 50 anos, foi identificado pela 
polícia. 

Surrada pelo ex
Policiais militares prenderam na noite da última 
quarta-feira (13), T.B.S., 28 anos, acusado de lesão 
corporal contra a ex-mulher de 21 anos. O crime 
aconteceu em uma residência no bairro Cuniã, zona 
leste de Porto Velho. De acordo com a ocorrência 
policial, a vítima foi até a residência do suspeito 
e ambos iniciaram uma acalorada discussão. Em 
seguida, T.B.S. partiu para cima da ex com socos 
e pontapés. A jovem reagiu e também lesionou o 
suspeito. Uma equipe da PM foi acionada e o casal 
foi parar na Central de Flagrantes.

Prende homicida 
A Divisão de Homicídios Polícia Civil de Ji-Paraná 
prendeu na última quarta-feira (13) A.L.P. suspeito 
assassinar a facadas, R.R.L., 47 anos. O crime 
foi descoberto no último dia 23 de agosto quanto 
familiares da vítima encontraram o corpo em estado 
de putrefação no fim da rua T-23 às margens do 
rio Machado. A.L.P. foi preso na manhã da última 
quarta feira na cidade de Ariquemes por policiais da 
Divisão de Homicídios de Ji-Paraná. A.L.P. confes-
sou ter assassinado R.R.L. a facadas em legítima 
defesa, porém a versão foi contestada, uma vez 
que o suspeito atraiu a vítima para o local. Durante 
o interrogatório, A.L.P. falou que já tinha rixa com a 
vítima e agiu sozinho no crime.

Jovem invade residência e é recebido a tiro por morador
Na noite da última quarta-feira (14), 
um jovem foi baleado ao tentar invadir 
uma residência localizada na rua 
Ceará, no Setor 19, em Vilhena, para 
praticar um furto. 
W.N.F., 27 anos, que já possui passa-
gens pela polícia, relatou aos militares 
que atenderam o caso, que ao invadir 
a residência, se deparou com o dono 
do imóvel empunhando uma arma de 

fogo e que ao tentar fugir, o morador 
efetuou um disparo, que o atingiu nas 
costas.  
Mesmo ferido, W.N.F. conseguiu 
pular o muro da casa e pedir ajuda 
em uma residência próxima, onde 
os moradores, que não sabiam 
dos fatos, acionaram o Corpo de 
Bombeiros.
O jovem afirmou que não se lembra-

va mais onde se localiza a referida 
residência que tentou invadir. Ele 
foi conduzido ao hospital onde foi 
submetido à procedimentos cirúrgicos 
por apresentar uma perfuração no 
pulmão e hemorragia interna. A caso 
foi registrada na Delegacia de Polícia 
Civil e será investigado.
 
Fonte: Extra de Rondônia


