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CLASSIFICADOS

A vida não foi feita para o homem perder.

Ji-Paraná, quarta-feira, 18 de Abril de 2012 - Correio Popular

CHÁCARA
Cód_CH_006_11_ALV_
RO – Vende-se chácara
localizada 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 carneiros ou
cabritos”. Tulha medindo
3X4, represa, casa de madeira, coberta com telha
de barro medindo 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 pastagens., e mais de 6.000 alq.
intocáveis e com madeira
nativa. 4.000 alq. em Escritura Pública e 5.000 alq. em
processo de usucapião com
a Posse Mansa desde 1.985.
A 230 km de Ji-Paraná, tem
85 repartições 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 trator Massey Ferguson 292,
ano 2005; 1 trator Massey
Ferguson 290, ano 1988;
entre outros. Valor total da
fazenda com porteira fechada – . Valor somente da
fazenda. Aceita-se proposta, inclusive de pagamento.
Tr. 9954-1016.
Cód_FZ_005_11_ALV_
RO – Vende-se fazenda na
lh 106 – Lado Norte em Alvorada do Oeste. com 300
alq. dos quais 150 formados
e cercados com arame liso
de 5 e 6 ﬁos, 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 pagamento. Tr.
9954-1016.
Cod_FZ_033_11_CAS_
RO – Vende-se fazenda de
500 alq. com 450 formados
em pastagem no município
de Castanheiras. cercada
com arame liso de 5 e 6
ﬁos 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 quartos, 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
telefones: 69-9952-2456 e
ou 8488-0022, ou ainda se
preferir, no telefone ﬁxo:
69-3412-2142.
Cód_FZ_091_09_
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 coberta com telha, 2 quartos e
uma sala, piso em cerâmica,
e outra de madeira com
3 quartos, sala e as duas
casas tem dispensa e área na
frente. Energia monofásica
e água encanada. Interessados entrar em contato
com o Vicente no: vicentecorretor37@hotmail.com
ou 69-9974-4030 ou no
69-3412-2142.
Cód_FZ_008_10_SER_
RO - Vende-se fazenda em
Seringueiras, com 1090
alq. formados e cercado
com arame liso, 5 ﬁos, com
varias divisões todas com
água, curral com balança
e tronco, dois rios e varias
nascentes. Sede de alvenaria inacabada, com energia.
Tratar 9954-1016.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALVORADA D’OESTE
ERRATA
AVISO – PREGÃO ELETRÔNICO 01/
FMS/2012 – PROCESSO 94/2012
Na publicação de Aviso de Pregão Eletrônico 01/
FMS/2012, publicada no Correio Popular no dia 17
de abril de 2012.
ONDE SE LÊ:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/FMS/2012
LEIA-SE:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/FMS/2012
Alvorada do Oeste, 18 de abril de 2012
Laerte Gomes
Prefeito Municipal

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE COSTA MARQUES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2012
PROCESSO Nº 452/2012.
A Prefeitura Municipal de Costa Marques/RO
por meio de seu Pregoeiro, torna público, para
conhecimento dos interessados, que fará realizar,
na forma da Lei nº 10.520/02 e Decreto Municipal
nº 889/GAB/2011, e aplicando-se subsidiariamente
a Lei nº 8.666/93, e Lei Complementar nº 123/2006.
Pregão Presencial nº 28/2012, tipo menor preço por
item, tem por objeto à Aquisição de Máquina de
Beneﬁciar Arroz, visando dar apoio aos pequenos
produtores rurais do Município, conforme no Plano
de Trabalho do Contrato de Repasse nº 0241.25016/2007/MDA/CAIXA. A abertura dos envelopes e
início da Sessão Pública será às 10 horas (horário
local) do dia 30/04/2012, na sala de Licitações no
Prédio da Prefeitura Municipal de Costa Marques/
RO – Av. Chianca, 1381 - Centro. A cópia do Edital
do Pregão e seus anexos, estará disponível aos
interessados no e-mail altortis@hotmail.com e na
Sala da Comissão de Permanente de Licitação desta
Prefeitura em dias úteis, no horário das 07:30 às
13:30, fone (69) 3651-2250/2718.
Costa Marques/RO, 17 de abril de 2012.
Altair Ortis
Pregoeiro

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEIXEIRÓPOLIS
Aviso de licitação

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEIXEIRÓPOLIS
Decreto nº 039/GAB/2012
Aviso de licitação

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis
– RO, através do Pregoeiro nomeado pelo
Decreto Municipal nº 039/GB/2012, torna
público que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço e
será julgada por Item, nos termos da Lei nº
10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00,
3931/02, 5.450/05 e Decreto Municipal nº 083/
GP/08, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº
8.666/93, objetivando o Material de Consumo
(Óleo Lubriﬁcante). Valor estimado de R$
600,00 (Seiscentos reais). Com a ﬁnalidade
de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU) deste Município,
Processo Administrativo nº GI - 0317/2012,
data para abertura de propostas e inicio da
sessão pública: dia 27 de Abril de 2012, com
início às 08:00 horas, horário local, local na
sede da Prefeitura Municipal, Informações
Complementares: O Edital e seus anexos
encontram-se á disposição dos interessados
na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal
de Teixeirópolis/RO, sito à Av. Afonso Pena,
n° 2.280, Centro, de Segunda à Sexta Feira,
exceto feriados, em horário de expediente
das 07 às 13 horas, para maiores informações
através do telefone (69) 3465-1112.
Teixeirópolis/RO, 17 de Abril de 2012.

Teixeirópolis/RO, 17 de Abril de 2012.
ELICARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO
PRESIDENTE DA CPL
DECRETO 039/GAB/2012 de 02/04/2012

COMARCA: Jaru/RO
ÓRGÃO EMITENTE: 1ª VARA CÍVEL
EDITAL DE CITAÇÃO
(Monitória)
PRAZO: 05 dias

Pregão Presencial Nº. 005/FMS/2012

Pregão Presencial Nº. 024/2012
A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO,
através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto
Municipal nº 039/GAB/2012, torna público
que realizará Licitação na modalidade Pregão
Presencial, tipo Menor Preço e será julgada por
Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00, 3931/02, 5.450/05 e
Decreto Municipal nº 083/GP/07, aplicando-se
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, objetivando
Aquisição de Material de Consumo (Óleo
Diesel). Valor estimado em R$ 22.600,00
(Vinte e dois mil e seiscentos reais). Com
a finalidade de atender às necessidades da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Turismo (SEMECT) do Município, Processo
Administrativo nº GI - 0329/2012, data para
abertura de propostas e inicio da sessão pública:
dia 27/04/2012, com início às 09:00 horas,
horário Local, local na sede da Prefeitura
Municipal, Informações Complementares: O
Edital e seus anexos encontram-se á disposição dos interessados na Sala de Licitações
da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO,
sito à Av. Afonso Pena, n° 2.280, Centro, de
Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em
horário de expediente das 07 às 13 horas, para
maiores informações através do telefone (69)
3465-1112.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

ELICARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO
PRESIDENTE DA CPL
DECRETO 039/GAB/2012 de 02/04/2012

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEIXEIRÓPOLIS
Pregão Eletrônico nº: 006/CPL/2012.
A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO,
através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto
Municipal nº 039/GB/2012, torna público
que realizará Licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, tipo Menor Preço e será julgada
por Lote, nos termos da Lei nº 10.520/02,
Decretos Federais nº 3.555/00 e 5.450/05,
Decreto Municipal nº 083/GP/07, aplicando-se
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. Para atender
a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU).
Objeto: Aquisição de Material de Consumo
(Gasolina Comum). Estimado no valor de R$
12.160,00 (Doze mil cento e sessenta reais).
Processo Administrativo nº GI-317/2012– Data
para cadastro de proposta 23/04/2012 a partir
das 09:00 h, data para abertura de propostas e
inicio da sessão pública: dia 28/04/2012, com
início às 09:00 h, horário de Brasília – DF,
local www.bll.org.br “acesso identiﬁcado no
link - licitações”. Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição
dos interessados no site supracitado ou na
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de
Teixeirópolis - RO, sito à Av. Afonso Pena, n°
2280, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto
feriados, em horário de expediente das 07:00 às
13:00 horas, para maiores informações através
do telefone (69) 3465 1112.
Teixeirópolis/RO, em 17 de Abril de 2012.
Elicarlos T. Carvalho
Pregoeiro Dec. Nº 039/GB/2012 de
02/04/2012

FINALIDADE: CITAR a parte requerida, abaixo
qualiﬁcada, para no prazo de quinze (15) dias, em
juízo, efetuar o pagamento da importância de R$
2.025,52 (dois mil e vinte e cinco reais e cinquenta
e dois centavos), mais seus acréscimos legais, conforme o requerido na inicial. Ficando ADVERTIDA
a parte requerida de que poderá oferecer embargos
em igual prazo, que suspenderão a eﬁcácia do mando inicial, e, em não havendo o cumprimento da
obrigação, tão pouco o oferecimento de embargos,
constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial. Cumprindo o presente mandado, ﬁcará isento
de custas e honorários advocatícios, nos termos do
art. 1.102c, do CPC.
DE: WESILEY GALDINO DA SILVA, brasileiro, CPF nº 478.645.322-68, atualmente em lugar
incerto e não sabido.
Processo: 0005023-46.2011.8.22.0003
Classe: Monitória
Procedimento: Procedimento Especiais de Jurisdição Contenciosa
Autor: PEMAZA S/A
Advogada: Dra. Maria da Conceição Silva Abreu.
OAB/RO 2849
Réu: WESILEY GALDINO DA SILVA
Valor da ação: R$ 2.025,52
Sede do Juízo: Fórum Min. Victor Nunes Leal
– Rua Raimundo Cantanhede,n.º 1080, Setor 02,
Jaru-RO – CEP: 76890-000 – Fone (PABX) (069)
351-2393. SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES ,
FAÇAM-NAS PESSOALMENTE AO JUZ OU
CONTATE-NOS VIA INTERNET. Endereço
eletrônico: www.tjro.jus.br. Escrivão: jaw1civel@
tjro.jus.br.
Jaru – RO, 27/02/2012.
Fábio da Silva Amaral
Diretor de Cartório Judicial
Assina por Ordem Judicial
(Documento assinado digitalmente)

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA: Jaru/RO
ÓRGÃO EMITENTE: 1ª VARA CÍVEL
EDITAL DE CITAÇÃO
(Monitória)
PRAZO: 05 dias
FINALIDADE: CITAR a parte requerida, abaixo
qualiﬁcada, para no prazo de quinze (15) dias, em
juízo, efetuar o pagamento da importância de R$
4.708,78 (quatro mil setecentos e oito reais e setenta
e oito centavos), mais seus acréscimos legais, conforme o requerido na inicial. Ficando ADVERTIDA
a parte requerida de que poderá oferecer embargos
em igual prazo, que suspenderão a eﬁcácia do mando inicial, e, em não havendo o cumprimento da
obrigação, tão pouco o oferecimento de embargos,
constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial. Cumprindo o presente mandado, ﬁcará isento
de custas e honorários advocatícios, nos termos do
art. 1.102c, do CPC.
DE: ARAMIS DIAS CAMPOLINA, CPF n.
279.765.996-15 e WESILEY GALDINO DA SILVA, CPF nº 478.645.322-68, atualmente em lugar
incerto e não sabido.
Processo: 0005024-31.2011.822.0003
Classe: Monitória
Procedimento: Cheque
Autor: PEMAZA S/A
Advogada: Dra. Maria da Conceição Silva Abreu.
OAB/RO 2849
Réu: Aramis Dias Campolina e Wesiley Galdino
da Silva
Sede do Juízo: Fórum Min. Victor Nunes Leal
– Rua Raimundo Cantanhede,n.º 1080, Setor 02,
Jaru-RO – CEP: 76890-000 – Fone (PABX) (069)
351-2393. SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES ,
FAÇAM-NAS PESSOALMENTE AO JUZ OU
CONTATE-NOS VIA INTERNET. Endereço
eletrônico: www.tjro.jus.br. Escrivão: jaw1civel@
tjro.jus.br.
Jaru – RO, 20/03/2012.
Fábio da Silva Amaral
Diretor de Cartório

POLÍCIA

Modo de vida correto é viver bem o dia-a-dia.
Estado de Rondônia
PREFEITURA
MUNICIPAL DE JARU
............................
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/PMJ/SEMSAU/2012.
AVISO DE ERRATA
OBJETO: contratação de empresa especializada em Engenharia Civil, para execução da Reforma e Ampliação do Hospital
Municipal, conforme termo de referência e anexos do Edital.
AUTORIZAÇÃO: Processo nº. 1088/2012. REQUISITANTE:
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU. ONDE SE LÊ:
DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO: dia 03 de maio de
2012, ÀS 08h30min. LEIA-SE: dia 07 de maio de 2012, a partir
das 08h30min Considerar o horário LOCAL DA SESSÃO.
CONTATOS: fone (69) 3521-6993, fax 3521-6445, e-mail
cpl_pmj2011@hotmail.com.
JARU, 17 de abril de 2012.
ENILZA HONÓRIO DA SILVA
Presidente da CPL
............................

Estado de Rondônia
PREFEITURA
MUNICIPAL DE JARU
............................
TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/PMJ/2012.
AVISO DE ERRATA
OBJETO: contratação de empresa especializada em Engenharia Civil, para execução da Reforma e Ampliação da Escola
Municipal Abrão Rocha, conforme termo de referência e anexos
do Edital. AUTORIZAÇÃO: Processo nº. 1131/2012. REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
ONDE SE LÊ: DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO: dia 02
de maio de 2012, ÀS 08h30min. LEIA-SE: dia 04 de maio de
2012, a partir das 08h30min Considerar o horário LOCAL DA
SESSÃO. CONTATOS: fone (69) 3521-6993, fax 3521-6445,
e-mail cpl_pmj2011@hotmail.com.
JARU, 17 de abril de 2012.
ENILZA HONÓRIO DA SILVA
Presidente da CPL
............................

Estado de Rondônia
PREFEITURA
MUNICIPAL DE JARU
...............................
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/PMJ/2012.

Ji-Paraná, quarta-feira , 18 de abril de 2012 - Correio Popular

Sesdec entrega dez viaturas
(Da Redação) A SESDEC (Secretaria de
Segurança, Defesa e
Cidadania), realizou
na manhã da última
sexta-feira (13), no pátio de formaturas da
COE (Companhia de
Operações Especiais), a
entrega de 10 caminhonetes Mitsubishi modelo Triton, sendo cinco
para a Companhia de
Operações Especiais e
cinco para o GOE (Grupamento de Operações
Especiais) do interior
do Estado. As viaturas

são locadas, e foram
adquiridas com recurso
próprios do governo
do Estado, por meio da
Gerência de Logística
(Glog) da Sesdec.
Na oportunidade, o
secretário de Segurança do Estado, Marcelo
Nascimento Bessa, parabenizou as últimas
atuações da COE no
bom gerenciamento da
crise ocorrida no canteiro de obras da Usina
de Jirau. “A COE por
ser uma Companhia de
Operações Especiais,

carece de uma boa estrutura, por isso a previsão
é de mais investimentos.
Já autorizei recursos
para adquirir novos armamentos e munições,
inclusive não letais, para
auxiliar nos serviços”,
disse Bessa.
O secretário destacou
ainda que já autorizou
o comandante da COE,
capitão Rone Herton, o
envio de policiais para
fazer cursos de treinamento tático em outros
Estados. “O policial
bem treinado, é mais

segurança para tropa e
para a sociedade”, destacou.
O comandante da
Polícia Militar, coronel
Paulo César, agradeceu
o empenho da secretaria
na aplicação de recursos
para a segurança pública. “O secretário Marcelo Bessa juntamente
com a sua equipe, não
tem medido esforços
para atender as reivindicações da Polícia Militar”, disse Paulo César.
Com informações da
Assessoria.

Policia Militar faz a segurança de Juiz ameaçado de morte
(Da Redação) As ameaças de morte no município de Buritis não
pouparam nem o juiz
da cidade, Luis Marcelo Batista, que recebe
escolta da PM (Polícia
Militar), para realizar
as atividades inerentes à
proﬁssão que escolheu.
A informação foi revelada durante a coletiva de
imprensa de autoridade
da segurança pública
de Rondônia para esclarecer a chacina que
ocorreu na localidade no
último dia 05.
A proteção policial
ao juiz de Buritis foi
confirmada pelo Comandante da PM para o
Vale do Jamari, tenente

coronel Ênedy Dias. “A
escolta se fez necessária
por causa das ameaças.
O nosso trabalho é atuar
de forma preventiva”,
disse. O município de
Buritis é um dos mais
violentos de Rondônia.
A comarca já registra 23
assassinatos neste ano,
sendo que 09 mortes
ocorreram nos últimos
09 dias. Muitos dos casos estão relacionados
aos conﬂitos agrários e
acertos de contas com a
contratação de pistoleiros para a execução das
vítimas.
A escalada da violência em Buritis preocupa as autoridades em
segurança. “Estamos

Estado de Rondônia
PREFEITURA
MUNICIPAL DE JARU

AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE REPUBLICAÇÃO
AUTORIZAÇÃO: Processo nº. 1289/2012. REQUISITANTE:
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD. OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E/OU
ORGANIZAÇÃO COM NOTÓRIA E COMPROVADA REPUTAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, PARA PLANEJAR,
ELABORAR, DIFUNDIR E REALIZAR CONCURSO PÚBLICO, no valor global de R$ 30.000,00, conforme termo de
referência e anexos do Edital. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor
Preço Por ITEM. BASE LEGAL: Leis Federais nº. 10.520/2002 e
8.666/1993 com suas alterações, Decreto Federais nº. 3.555/2000
e 5.450/2005 Decreto Municipal nº. 5.221/GP/2008 LC nº.
123/2006. DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO: dia 02 DE
MAIO DE 2012, às 08H: 30 min. (horário local), no endereço e
local indicados abaixo. INFORMAÇÕES: O Edital e todos os
seus anexos estão à disposição dos interessados na sala de sessões da Comissão Permanente de Licitações, sito a Avenida Rio
Branco nº. 2017 Centro. A retirada do Edital completo poderá
ser requisitada gratuitamente, em seu formato digital no mesmo
endereço, de segunda a sexta-feira, exceto feriado, das 07h30min,
às 13h30min, podendo ainda ser solicitado pelo fone (69) 35216993, fax 3521-6445, ou no e-mail cpl_pmj2011@hotmail.com.
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TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/PMJ-SEMSAU/2012.
A Prefeitura Municipal de Jaru/RO, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº. 017/GP/2012
torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar na forma da Lei Federal nº. 8.666/93 licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
que será realizada no dia 09 DE MAIO DE 2012, ÀS 08h30 min.,
na sala de reunião da CPL, situada a Avenida Rio Branco nº. 2017
Centro, nesta cidade, objetivando: contratação de empresa para
especializada em engenharia civil para executar a Construção
do Posto de Saúde, localizado no setor Novo Estado, conforme
Projeto Básico. Autorização: Processo nº. 881/SEMSAU/2012.
No valor global de R$ 210.000,00. O Edital encontra-se a disposição na sala da CPL, onde poderá ser examinado e/ou adquirido
mediante o recolhimento no valor, não reembolsável de R$ 30,00
(Trinta reais), com apresentação da guia de depósito bancário:
Conta Corrente no 10.585–6, Agência 1401–X, Banco do Brasil
S/A. Informações no endereço supracitado, pelo telefone (69)
3521-6993 fax 3521-6445.

Em, 17 de abril de 2012.

Em, 17 de abril de 2012.

ENILZA HONÓRIO DA SILVA
Pregoeira

ENILZA HONÓRIO DA SILVA
Presidente da CPL

fazendo o possível para
reduzir a criminalidade
na região, mas o problema não é apenas de
segurança tem a regularização fundiária e
outros problemas que
também precisam ser
resolvidos para que a
paz possa ser restabelecida em Buritis”, disse
o Delegado Regional de
Polícia Civil, Sebastião
Pereira.
CHACINA - Os delegados e policias militares envolvidos na
investigação esclareceram que o episódio foi
motivado pelo desejo de
Gesulino Cézar Castro
em vingar a morte do
pai, Roni Cézar Barcelos de Castro assassinado em Buritis no dia 09
deste ano.
A polícia descobriu
que a intenção de Ge-

sulino era matar José
Carlos, apontado como
mandante da morte de
Roni, sabendo da ameaça de morte, José Carlos
e o pai dele, identiﬁcado
como Ciro, resolveram
vender o gado que havia
na propriedade deles
Quatro moradores da
cidade de Ouro Preto se
interessaram pela oferta
da compra de gado e
foram até a propriedade,
acompanhados por Ciro,
que permaneceu no local por poucos minutos
e foi levado pelo grupo
para a cidade de Buritis.
Ao retornarem a fazenda, os moradores de
Ouro Preto foram alvos
de uma emboscada, organizada por Gesulino,
houve uma intensa troca
de tiros e seis pessoas
morreram. Com informações da PM.

Estado de Rondônia
PREFEITURA
MUNICIPAL DE JARU
............................
TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/PMJ/2012.
AVISO DE ERRATA
OBJETO: contratação de empresa especializada em Engenharia
Civil, para execução da Instalação de Subestação das Escolas
da Rede, conforme termo de referência e anexos do Edital.
AUTORIZAÇÃO: Processo nº. 1033/2012. REQUISITANTE:
Secretaria Municipal de Educação – SEMED. ONDE SE LÊ:
DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO: dia 04 de maio de
2012, ÀS 08h30min. LEIA-SE: dia 08 de maio de 2012, a partir
das 08h30min Considerar o horário LOCAL DA SESSÃO.
CONTATOS: fone (69) 3521-6993, fax 3521-6445, e-mail
cpl_pmj2011@hotmail.com.
JARU, 17 de abril de 2012.
ENILZA HONÓRIO DA SILVA
Presidente da CPL
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