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A vida não é feita pra homem perderCLASSIFICADOS

ALUGA-SE APARTAMENTO

Ponto privilegiado, asfalto, 2 quartos, sala, 
copa e cozinha conjugada, área de serviço, 
banheiro social, garagem para 1 carro, 
interfone, portão elétrico, cerca elétrica. 
Localizado no Bairro Casa Preta, Ji-Paraná.

TRATAR DIRETO COM O PROPRIETÁRIO
Fone: (69) 98455-8289

Rondônia, sexta-feira, 30 de setembro de 2016 - Correio Popular6

CHAMADA PUBLICA Nº 1/2016

O Município de Nova Brasilândia D’Oeste, 
RO, por intermédio do Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, nomeado pelaPorta-
ria nº 67/2016, torna público que encontra-se 
instaurada  Licitação na modalidade Chamada 
Publica nº 1/2016, tendo como objeto: AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 
DESTINADO AO FORNECIMENTO DE 
ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS VIN-
CULADAS AO PROGRAMA DE ALIMEN-
TAÇÃO ESCOLAR, OS PRODUTOS SERÃO 
ADQUIRIDOS EXCLUSIVAMENTE DA 
AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME 
ESTABELECIDO NA LEI 11.947/2009, con-
forme solicitação da Secretaria Municipal de 
Educação - SEMED.  O Valor Estimado para 
este objeto é de R$ em R$ 51.500,70 (cinquenta 
e um mil, quinhentos reais e setenta centavos). 
A Licitação será na modalidade CHAMADA 
PUBLICA com o Nº 1/2016, tipo Menor Preço 
POR ITEM, nos termos da Lei nº 8.666/93, 
aplicando-se tambéma Lei Complementar nº 
123/2006. 

Início da sessão de disputa: 24/10/2016 às 
08h (horário local).

Local: na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada no endereço abaixo indica-
do. Informações Complementares: O Edital 
encontra-se a disposição dos interessados no 
site oficial da Prefeitura www.novabrasilandia.
ro.gov.br – “Transparência Municipal”e na 
Sala da Comissão Permanente de Licitações da 
Prefeitura do Município de Nova Brasilândia 
D’Oeste, RO, Rua Riachuelo 3284, centro, 
de segunda à sexta-feira, exceto feriados, 
em horário de expediente das 07h30min às 
13h30min. Outras informações pelo telefone 
(69) 3418-2239.

Nova Brasilândia D’Oeste, RO, 
29 de Setembro de 2016.

Nivair José Benati
Presidente da Comissão – Port.067/2016

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2016

O Município de Nova Brasilândia D’Oeste, 
RO, por intermédio do Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, nomeado pela Porta-
ria nº 67/2016, torna público que encontra-se 
instaurada  Licitação na modalidade Tomada 
de Preços nº 2/2016, tendo como objeto: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA EM ENGENHARIA PARA A CONCLU-
SÃO DO CENTRO DE APOIO AO PEQUENO 
PRODUTOR RURAL, LOCALIZADO NA 
RUA SÃO PAULO ENTRE A AVENIDA 13 
DE MAIO E RUA PRÍNCIPE DA BEIRA 
SETOR 13, RECURSOS ORIUNDOS DO 
CONTRATO DE REPASSE 374.548-08, 
conforme solicitação da Secretaria Municipal 
de Agricultura - SEMAIC.  O Valor Estimado 
para este objeto é de R$ em R$ 117.648,04 
(cento e dezessete mil, seiscentos e quarenta e 
oito reais e quatro centavos). A Licitação será 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS com o 
Nº 2/2016, tipo Menor Preço Global, nos termos 
da Lei nº 8.666/93, aplicando-se também a Lei 
Complementar nº 123/2006. 

Início da sessão de disputa: 26/10/2016 às 
08h (horário local). 

Local: na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada no endereço abaixo indica-
do. Informações Complementares: O Edital 
encontra-se a disposição dos interessados no 
site oficial da Prefeitura www.novabrasilandia.
ro.gov.br – “Transparência Municipal”e na 
Sala da Comissão Permanente de Licitações da 
Prefeitura do Município de Nova Brasilândia 
D’Oeste, RO, Rua Riachuelo 3284, centro, 
de segunda à sexta-feira, exceto feriados, 
em horário de expediente das 07h30min às 
13h30min. Outras informações pelo telefone 
(69) 3418-2239.

Nova Brasilândia D’Oeste, RO, 29 de 
Setembro de 2016.

Nivair José Benati
Presidente da Comissão – Port.067/2016

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 066/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº. 1227/SEMARF/2016

DO OBJETO: Formação de registro de 
preços para futura e eventual aquisição de ar 
condicionado e contratação de serviços pelo 
período de 12 (doze) meses. ÓRGÃO: Pre-
feitura Municipal de Presidente Médici/RO. 
DO TIPO: Menor preço Unitário. VALOR 
ESTIMADO: R$ R$ 77.886,67 (setenta e sete 
mil oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta 
e sete centavos). DATA DE ABERTURA 
DAS PROPOSTAS: 14 de outubro 2016, ás 
12h30min (horário de Brasília). LOCAL: 
http://www.portaldecompraspublicas.com.
br/18/ RETIRADA DO EDITAL: www.
presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes ou www.
portaldecompraspublicas.com.br/18/ 

Jean Carlos Leonardeli Monteiro
Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N.º 14/CPLM/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.   

1237/SEMARF/2016
DA AUTORIZAÇÃO: Processo Administra-

tivo: Nº 1237/SEMARF/2016. DO OBJETO: 
Contratação de empresa construção da subesta-
ção da rede de distribuição de energia elétrica 
da sede da Prefeitura Município de Presidente 
Médici/RO localizada na Avenida São João 
Batista 1613. DOS RECURSOS: São oriundos 
da secretária municipal de administração e 
regularização fundiária. O valor estimado para 
execução do objeto deste edital é de 21.478,31 
(vinte e um mil quatrocentos e setenta e oito 
reais e trinta e um centavos. ORGÃO: Pre-
feitura Municipal de Presidente Médici/RO. 
DATA DE ABERTURA: 17 de outubro de 
2016. LOCAL: Sala de reunião da CPLM, 
no prédio da Prefeitura Municipal, situada na 
Avenida Trinta e Junho, nº. 2031, Centro, Pre-
sidente Médici/RO. HORÁRIO: Abertura da 
Proposta 10h30min. 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, 
29 de setembro de 2016.

Rosangela Claudia de Lima
Presidente da CPLM.

CONVOCAÇÃO 

Concorrência Pública n.º 001/CPL/2016
Edital nº 103/CPL/2016
Processo Administrativo Nº GI-360/2016

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/
RO, através da Comissão Permanente de Li-
citação, torna público, para o conhecimento 
de interessados na licitação sob a modalidade 
de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/
CPL/2016, do tipo de Menor Preço Global, 
conforme o Edital de Licitação N.º 103/
CPL/2016, que CONVOCA a empresa SAN-
TOS & CARVALHO LTDA –ME inscrita no 
CNPJ 05.458.908/0001-67, única participante 
do certame, para apresentar nova documenta-
ção de habilitação, no prazo de oito dias úteis, 
a contar da data de hoje, nos termos da Lei 
Federal 8.666/93, artigo 48 § 3º. Uma vez que 
a mesma foi inabilitada na presente licitação. 
A sessão será reaberta no dia 13 de outubro 
de 2016, às 09 horas, para proceder com o 
recebimento do novo envelope de habilitação. 
Para maiores informações estão disponível 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 ou através do telefone 
(69) 3465-1112.

Teixeirópolis/RO, 29 de setembro de 2016.

Lúcio Nobre dos Santos
Presidente da CPL

Decreto nº 051/GAB/2016 de 20/04/2016

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA 

REGISTRO DE PREÇOS
N. 094/CPL/PMJP/RO/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N.10744/16/SEMUSA

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, atra-
vés da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados 
que fará na forma do disposto na Lei Federal n. 
10.520 de 17 de julho de 2002, da Lei Municipal 
n. 1401 de 14 de Julho de 2005, da Lei Federal 
n. 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, e da Lei Complementar n. 123/06, 
LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, 
na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, cujo objeto é a Registro 
de Preços para futura e eventual aquisição 
de material de consumo (medicamentos e 
insumos), atendendo as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Saúde. Valor Estimado: 
R$ 8.224.897,10 (oito milhões, duzentos e 
vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e sete 
reais e dez centavos), tudo conforme disposto 
no Edital. Data de abertura dia 17 de outubro de 
2016, às 10:00 horas, (Horário de Brasília-DF), 
no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.
br, local este, onde poderá ser lida e retirada 
cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 29 de setembro de 2016.

Jackson Junior de Souza
Presidente

Decreto nº 1504/GAB/PM/JP/13

Secretaria Municipal de Planejamento
LICENÇA MUNICIPAL 

DE LOCALIZAÇÃO

        A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, loca-
lizada na Av. 2 de abril, nº 1701, Bairro Urupá, 
CNPJ n° 04.092.672/0001-25 torna público que 
requereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Ji-Paraná, em 27/09/2016, 
a Licença Municipal de Localização, para a 
atividade de Ampliação da Unidade de Atenção 
Especializada em Saúde (UTI)

Ji-Paraná/RO, 27 de setembro de 2016

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Ji-Paraná – 1ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Des. Hugo Auller, Av. 

Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná-RO, 76900261 
– Fax: (69)3421-1337 – Fone: (69)3421-5128

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 Dias

Processo: 0002062-58.2013.8.22.0005
Classe: Monitória
Requerente: Vitamais Nutrição Animal Ltda
Advogado: Lurival Antônio Ercolin OAB/

RO 064-B
Requerido: Clair José Malacarne
Valor da dívida: R$ 1.008,97 (02/2013)

CITAÇÃO DE: CLAIR JOSÉ MALA-
CARNE, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 
220.796.882-00, atualmente em lugar incerto 
e não sabido.

A Doutora Márcia Adriana Araújo Freitas 
Santana, MMª. Juíza Substituta da 1ª Vara 
Cível desta Comarca de Ji-Paraná, Estado de 
Rondônia, na forma da Lei, etc. …

FINALIDADE: Citação do requerido 
CLAIR JOSÉ MALACARNE, para que PA-
GUE no prazo de 15 (quinze) dias a importância 
de R$ 1.008,97 (Um mil e oito reais e noventa 
e sete centavos), atualizado até 04/02/2013, 
em espécie, advertindo-o de que poderá no 
mesmo prazo opor embargos que suspenderão a 
eficácia do mandado inicial. Cientifique-o ainda 
de que cumprindo a determinação, ou seja, 
efetuando o devido pagamento, ficará isento do 
pagamento de custas e honorários advocatícios.

ADVERTÊNCIA: Os embargos independe 
de prévia segurança 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 man-
dado executivo e prosseguindo-se na forma 
de execução.

NATUREZA DO PEDIDO: A requerente 
efetivou venda de produtos industrializados 
discriminados como Mineral 75 PHOS CRIA, 
Lote 000886, para o consumo de bovinos. A 
transação comercial existiu entre as partes, 
na qual a mercadoria foi lhe entregue através 
da nota fiscal (DANFE) n. 003.520 – série 1, 
com emissão em 18/05/2010, no valor de R$ 
1.999,00 e vencimento de forma parcelada 
para 15/06/2010 = R$ 666,00, 13/07/2010 = 
R$ 666,00 e 10/08/2010 = R$ 667,00. Haven-
do ausência de pagamento da última parcela. 
Mercadoria recebida conforme identificação 
e assinatura do recebedor no canhoto da nota 
fiscal. Não ocorreu o adimplemento da obri-
gação devedora, apesar de o requerente ter 
encaminhado comunicação através de sistema 
bancário para que a obrigação fosse liquidada 
no vencimento.

Ji-Paraná, 26 de setembro de 2016.

Maria Luzinete Correia da Mata
Diretora de Cartório

Autorizada – Portaria 003/2009/
GAB/1ªVCRPC

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Lauda Padronizada do Diário da Justiça
Comarca de Jaru/RO
Órgão Emitente: 1ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) dias

FINALIDADE: CITAÇÃO de eventuais 
interessados incertos ou desconhecidos (artigos 
626, §1ª, parte final e 259, III, do CPC), dos 
termos da presente ação, abaixo mencionado, 
ficando ciente que não contestada no prazo 
legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 
os fatos articulados pelo autor.

Processo nº: 7002901-62.2016.8.22.0003
Classe: ARROLAMENTO DE BENS (179)
REQUERENTE: LUCAS SILVA CORTES
Advogado do(a) REQUERENTE: KEDMA-

DE OLIVEIRA PEREIRA – RO7603
REQUERIDO: DEOCLECIO DA SILVA 

COSTES

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

Jaru/RO, 05 de Setembro de 2016

Fábio da Silva Amaral
Diretor de Cartório

Portaria n. 69/2012-PR
Assina por ordem judicial

Documento assinado digitalmente

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA (LP)
A empresa, Loteamento Parque Brasil 

Ltda – EPP, localizada Avenida Marechal 
Rondon Nº 630 Sala 08, Bairro: Centro, CNPJ: 
23.587.135/0001-09, torna público que reque-
reu ao Órgão Ambiental – SEDAM a Licença 
de Instalação para a atividade loteamento de 
imóveis próprios, localizada na Avenida Edson 
Lima do Nascimento s/n Chácara 027 – linha 
94 setor Nazaré, município de Ji-Paraná RO.

PEDIDO DE LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO (LI)

A empresa, Loteamento Parque Brasil 
Ltda – EPP, localizada Avenida Marechal 
Rondon Nº 630 Sala 08, Bairro: Centro, CNPJ: 
23.587.135/0001-09, torna público que reque-
reu ao Órgão Ambiental – SEDAM a Licença 
Prévia para a atividade loteamento de imóveis 
próprios, localizada na Avenida Edson Lima do 
Nascimento s/n Chácara 027 – linha 94 setor 
Nazaré, município de Ji-Paraná RO.

PEDIDO DE LICENÇA 
DE OPERAÇÃO (LO)

A empresa, Loteamento Parque Brasil 
Ltda – EPP, localizada Avenida Marechal 
Rondon Nº 630 Sala 08, Bairro: Centro, CNPJ: 
23.587.135/0001-09, torna público que reque-
reu ao Órgão Ambiental – SEDAM a Licença 
de Operação para a atividade loteamento de 
imóveis próprios, localizada na Avenida Edson 
Lima do Nascimento s/n Chácara 027 – linha 
94 setor Nazaré, município de Ji-Paraná RO.
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Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Comarca de Ji-Paraná
5ª Vara Cível

EDITAL DE VENDA JUDICIAL E INTIMAÇÃO

Marcos Alberto Oldakowski, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Co-
marca de Ji-Paraná/RO, FAZ SABER a todos quantos virem o presente 
EDITAL, ou dele tiverem conhecimento, que levará à venda na modalidade 
PRESENCIAL e ELETRONICO nas datas e local e sob as condições 
adiante descritas:

1º Leilão: dia 03 de outubro de 2016, às 09hs, igual ou superior ao 
da avaliação;

2º Leilão: dia 14 de outubro de 2016, às 09hs, Com lance inicial de 
com desconto de 10% da avaliação.

Leiloeira: EVANILDE AQUINO PIMENTEL
Local do leilão: No auditório da leiloeira a rua das pedras, 454 Ji-

-Paraná-RO
Conforme art. 887 $2º O edital será publicado eletronicamente no 

site: www.rondonialeiloes.com.br

PROCESSO: 0004122.04.2013.8.22.0005
CLASSE: INVENTÁRIO
INVENTARUANTE(S): LUCIENE DA FONSECA DE PAULO
Advogado: Mariângela de Lacerda Gama OAB RO 2734
Herdeiro: Luciene da Fonseca de Paulo
Advogado: Péricles Xavier Gama OAB RO 2512
INVENTARIADO (S): VALDETE PINHEIRO DE PAULA

DESCRIÇÃO DOS BENS:
Um imóvel urbano denominado lote 034 Quadra 15 Setor 202, localizado 

na Av. 02 de Abril, 847, Bairro Urupá com 300M2 de terreno.
Contendo como benfeitoria, uma edícula nos fundos, com 2 Quartos, 

uma sala, 2 banheiros, 1 cozinha aberta que faz divisa com a área externa, 
e uma garagem.

AVALIAÇÃO: 146.000,00 (Cento e quarenta e seis mil reais)

ÔNUS DO ARREMATANTE: Cabe ao arrematante custear o transporte 
do bem arrematado, bem como providenciar o pagamento de despesas 
relativas ao registro da transferência da propriedade ITBI.

ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS:
INTIMAÇÕES: Ficam desde logo intimado o INVENTARIADO: VAL-

DETE PINHEIRO DE PAULA, bem como para efeitos do art. 889, Inciso 
I do NOVO CPC e do direito de remição art. 826.

02) Caso o(a) executado(a) resolva adimplir a dívida diretamente com 
o(a) exequente, mesmo depois de iniciado o procedimento para a realização 
dos leilões, CABERÁ A PARTE EXEQUENTE EXIGIR DA PARTE EXE-
CUTADA UM ACRÉSCIMO DE 2% (dois por cento) SOBRE O VALOR 
ATUALIZADO DO DÉBITO, para o pagamento dos honorários da leiloeira, 
ficando, nesta hipótese o exequente obrigado ao pagamento diretamente 
a leiloeira, que poderá exigir seu cumprimento em procedimento próprio.

03) Havendo arrematação, será devida a comissão de 5% em favor do 
leiloeiro, devendo a comissão ser paga diretamente ao leiloeiro.

04) Os executados não poderão impedir a leiloeira e/ou representante legal 
de vistoriar e fotografar os bens constritos, ficando desde já advertido de 
que a obstrução ou impedimento constitui crime (art. 330 do Código Penal)

05) Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram 
não cabendo ao Tribunal de Justiça, nem à leiloeira quaisquer responsa-
bilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes 
à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles 
arrematados. Será ainda atribuição dos arrematantes a verificação do estado 
de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no 
leilão. Qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dos bens) 
deverá ser dirimida no ato do leilão;

06) Os débitos decorrentes de multas, IPVA, IPTU e outros que eventu-
almente gravem os bens, e cujo fato gerador seja anterior à expedição da 
carta de arrematação serão sub-rogados no valor ofertado na arrematação, 
conforme art. 130 CTN.

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES SOBRE AS REGRAS DO LEILÃO E 
PARCELAMENTO:

FONE: 69-8133-1688 / 69-3421-1869

E-MAIL: CONTATO@RONDONIALEILOES.COM.BR

Dado e passado nesta cidade de Ji-Paraná/RO, aos 26 de Agosto de 2016.

Eu Marlete Perin – Diretora de Cartório, conferi o presente edital.

Marcos Alberto Oldakowski
Juiz de Direito

Uma grande personalidade é a que ama o mundo inteiro. GERAL
Rondônia, sexta-feira, 30 de setembro de 2016 - Correio Popular 7

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS

 À
SANDRA REGINA MEDEIROS DE SOUZA OLIVEIRA

Pela presente, estamos cientificando e notificando de que V.S.ª. 
na qualidade de FIADORA do imóvel localizado na Rua 02 de 
Abril, nº 2122 - Bairro: 02 de Abril, nesta cidade de Ji-Paraná/
RO, onde encontra-se como LOCATÁRIO ALESSANDRO 
MEDEIROS DE SOUZA, possui aluguéis vencidos dos meses 
de outubro/2015, fevereiro, março, abril, maio e junho/2016. 
Informamos que possui o prazo de 48(quarenta e oito) horas a 
partir da data de recebimento desta, para regularizar o débito junto 
a IMOBILIÁRIA JARDINS com escritório profissional a Rua 
22 de novembro, nº. 103 – Bairro: Centro – Ji-Paraná/RO, o não 
pagamento acarretará a inclusão do nome do LOCATÁRIO e da 
FIADORA no SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) e SERASA 
e serão tomadas as medidas judiciais cabíveis.

Colocamo-nos ao seu inteiro dispor para eventuais esclareci-
mentos. 

Atenciosamente,

TATIANE FRANCO OLIVEIRA VIEIRA
ADMINISTRADORA

Na última quarta-
feira (28), uma equipe 
da PRF, que realizava 
abordagens na BR-429, 
prendeu dois jovens 
de Ji-Paraná portando 
armas dois revólveres. 
Um dos detidos, segun-
do a polícia, já cumpriu 
pena no Presídio Age-
nor Martins por roubo.

 Os agentes da 
PRF’s abordaram um 
ônibus intermunicipal 
que seguia para Ji-Pa-
raná e perceberam um 
certo nervosismo em 
dois passageiros que 
estavam sentados nas 
poltronas do fundo. 

Os suspeitos foram 
abordados e nada de ilí-
cito foi encontrado com 
eles, porém os policiais 
encontraram uma mo-
chila no compartimen-
to interno de cargas. 

Foto: Comando190

PRF prende dupla armada 
dentro de ônibus na BR 429

Dentro da mochila, os 
agentes localizaram 
dois revólveres calibre 
38, carregados.

 Inicialmente, a 
dupla negou a pro-
priedade das armas, 
mas acabaram con-

fessando logo depois. 
Eles foram identifi-
cados como W.S.A. 
e E.M.L., ambos de 
23 anos. A ocorrência 
foi registrada na De-
legacia de Polícia de 
Alvorada do Oeste.  

A Polícia informou 
que E.M.L. já cumpriu 
pena no Pres íd io 
Agenor Martins de 
Carvalho pelo crime 
de “Roubo”.

 Fonte: Coman-
do190

O fato pouco cor-
riqueiro aconteceu na 
madrugada da última 
quarta-feira (28), no 
2º Distrito de Ji-Pa-
raná. Um usuário de 
drogas furtou um tra-
tor de um depósito de 
madeiras, na rua Ta-
rauacá com a rua T-15, 
no bairro Cafezinho, e 
acabou preso minutos 
depois tentando trocar 

o veículo por drogas.
Segundo a polícia, 

um soldado da PM 
recebeu ligação in-
formando que na rua 
T-12, no bairro Valpa-
raíso, um usuário de 
drogas tentava com um 
trator, do tipo “Pá Car-
regadeira”, trocar por 
50 gramas de crack.

Imediatamente, o 
militar acionou o 190 

e uma guarnição da 
Polícia Militar se des-
locou para o endereço, 
conseguindo localizar 
o suspeito trafegando 
com o trator na T-16 
com a Rua K-2.

O maquinista foi 
identificado como 
D.A.F.S., 23 anos. 
Ele tentou enganar 
os policiais dizendo 
que o trator era de seu 

patrão. Porém, a farsa 
não foi muito longe e 
ele acabou confessan-
do o furto.

D.A.F.S. falou que 
pegou o trator no pátio 
de um posto de com-
bustível e admitiu que 
estava tentando trocá-
-lo por 50 gramas de 
crack.

Fonte: Coman-
do190

Morador de rua danifica viatura da Polícia 
Militar durante abordagem em Vilhena 

Homem é preso tentando trocar trator 
furtado por 50 gramas de crack

Na última quarta-feira (28), uma viatura da Polícia Militar 
foi danificada pelo morador de rua J.A.N. Segundo a 
PM, ele já tinha realizado outro ato de violência contra o 
veículo de assistentes sociais do Centro de Assistência 
Psicossocial (CAPS) há 20 dias.
 A viatura da Polícia Militar estava em patrulhamento no 
bairro Bela Vista, nas proximidades do Parque de Expo-
sições em busca de um indivíduo que havia praticado um 
furto nas redondezas. Os PM’s avistaram J.A.N. na frente 
do parque. Como ele possuía as mesmas características 
do suspeito, os policiais resolveram abordá-lo e realizar 

revista pessoal.
 De acordo com os policiais, o morador de rua pegou de 
um pedaço de madeira e arremessou contra a viatura, 
atingindo o veículo no para-brisa dianteiro e retrovisor 
direito. Os agentes deram ordem para que ele parasse 
com a depredação, mas J.A.N. surtou e tentou agredir os 
policiais.
 Após pedidos de reforços, J.A.N. foi contido e enca-
minhado à Delegacia de Polícia Civil para registro de 
ocorrência e providências cabíveis ao caso.
Fonte: Vilhena Notícias

Dentro da mochila dos suspeitos, policiais  
localizaram dois revólveres calibre 38 
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