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PEDIDO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Senhora Viviane Silveira Vian, Localizada à Estrada do Km 
20, Lote 32 e 33, Gleba F Pyrineos CPF: n° 520.761.302-25, torna 
público que requereu ao NUCOF/SEDAM em 01/11/2017, a Re-
novação da Licença de Operação, para a atividade de Piscicultura 
com lâmina d’água numa área de 1,420 ha.

DOCUMENTOS EXTRAVIADO
 O Sr. SEBASTIÃO MAYNARDES SILVA, inscrito no 

CPF sob o nº052.196.392-34, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
00000000769151, residente a RUA CASTELO BRANCO, 
1452, NOVO ESTADO, OURO PRETO DO OESTE - RO, Cep: 
76920-000, Comunica o extravio da Notas Fiscais de Produtor 
Rural de números, 000012, de acordo com a Ocorrência Policial 
nº 176268N2017.

SOLICITAÇÃO PARA OBTENÇÃO 
DE OUTORGA PARA IRRIGAÇÃO

Eu, Elizabete Marques Viana, com o CPF: 315.417.982-87, 
portador do nº RG 320.003 SSP/RO, localizado no SETOR 
CHACAREIRO Nº 15 ST 05, BAIRRO PRINCESA ISABEL, 
Alta Floresta D’Oeste – RO, torna público que requereu junto a 
SEDAM-RO em 01/11/2017, a SOLICITAÇÃO DA OUTOR-
GA DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO, com a finalidade para 
irrigação de café clonal.
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Razão Social: ANDRE LUIS DE OLIVEIRA DINIZ  

01475710224  CNPJ: 19.539.868/0001-92 Localização: Rua Her-
minio Victorelli   nº: 63 Bairro: Centro  CPF: nº:  014.757.102-24 e 
Torna público que requereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Ji-Paraná, em 03/11/2017 a Licença Munici-
pal de OPERAÇÃO  para Atividade: Serviços de manutenção e 
reparação elétrica de veículos automotores 

Extrato de Contrato
Contrato Nº: 088/2017.
Processo Nº: 906/2017-SEMAD
Contratante: Município de Alvorada D’Oeste – RO
Contratado: L. DALCIND CAVATI EIRELI EPP
Objeto: Contratação de uma empresa especializada na 

prestação de serviços de apoio administrativo concernente 
à consultoria e assessoria na elaboração de projetos de 
engenharia para captação de recursos junto aos órgãos 
federais, estaduais e outros, com fiscalização de obras em 
execução dos projetos elaborados pela empresa e acompa-
nhamento técnico.

Valor total: R$ 192.000,00 (cinquenta e oito mil oitocentos 
e nove reais e sessenta centavos) 

Valor mensal: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)
Dotação Orçamentária:  33.90.39-05 FICHA – 74 – 

04.122.0005.2013 - RECURSOS SEMAD
Prazo: 12 (doze) meses.
Empenho: 1861/2017
Data: 24/10/2017.
Assinam: 
José Walter da Silva – Prefeito Municipal – Contratante
L. DALCIND CAVATI EIRELI EPP – Contratada

Obs.: Contrato assinado nos autos respectivo.

Extrato de Termo de Cessão de Uso
Contrato Nº: 087/2017
Processo N°: 1277/2017
Cedente: Município de Alvorada D’Oeste – RO
Cessionária: ASSOCIAÇÃO DE MULHERES E HOMENS 

DE TANCREDÓPOLIS - ASMUHT
Objeto: O cedente fornecerá à cessionária o bem imóvel 

constituído de uma construção em alvenaria com aproximada-
mente 110 mt², onde se localizava o Pré-Escolar Paulo Silvana 
Rozo, o qual estava desativado, destinado exclusivamente para 
fins de instalação e funcionamento da sede administrativa da 
associação.

Data: 10/10/2017.
Assinam: 
José Walter da Silva – Prefeito Municipal - Cedente
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES E HOMENS DE TAN-

CREDÓPOLIS - ASMUHT – Cessionária

Obs.: Termo assinado nos autos respectivo.

Incidentes com animais peçonhentos devem 
ser encaminhado ao Cemetron

Alerta para risco de acidentes 
com animais peçonhentos
Foto: Marcela Ximenes/Divulgação

( D a  R e d a ç ã o )  
Com a chegada do 
período chuvoso au-
menta a proliferação 
e o aparecimento de 
animais peçonhentos, 
como escorpiões, ser-
pentes e aranhas, em 
lugares inesperados 
da área urbana e às 
margens de igarapés 
ou córregos. 

As dicas de segu-
rança do Corpo de 
Bombeiros Militar 
para a população se 
prevenir desses ani-
mais são principal-
mente os cuidados 
com a limpeza dos 
quintais e terrenos 
baldios e evitar ficar 
próximo a rios e iga-
rapés.

Nesta época do 
ano, os animais pe-
çonhentos saem do 
seu habit à procura 
de novos abrigos e os 
ambientes mais pro-
pícios dos escorpiões 
e aranhas são os quin-
tais ou terrenos que 
acumulam entulhos 
de madeira e tijolo. O 
ideal, conforme expli-
cou o cabo Lemos, do 

1º Sub-Grupamento 
de Busca e Salvamen-
to Independente, é 
manter os locais lim-
pos e livres de entu-
lhos.

“Pessoas que vão 
limpar os quintais e 
terrenos baldios de-
vem usar o EPI (Equi-
pamento de Proteção 
Individual) completo, 
botas, luvas e mas-
caras e ter cuidados 
redobrados na retirada 
de entulhos”, reco-
menda o Corpo de 
Bombeiros.

Com as serpentes, 
os cuidados são prin-
cipalmente próximos 
aos rios e igarapés, 
mas também os terre-
nos baldios que acu-
mulam muitas sujei-
ras. “Nunca deixar as 
crianças brincarem so-
zinhas nesses locais”, 
alertou o cabo Lemos, 
acrescentando que to-
das as vítimas dos 
animais peçonhentos 
devem observar no 
mínimo as caracterís-
ticas deles para facili-
tar o procedimento no 
hospital.

Em caso de inci-
dência de acidentes 
com esses animais, as 
pessoas devem ligar 
para os números: 190, 
192 ou 193 e acionar 
a Polícia Ambiental, 
Corpo de Bombeiros 
ou o SAMU. A tria-
gem de qual órgão 
vai atender à ocorrên-
cia é feita pelo Ciop 
(Centro Integrado de 
Operações).

Em todos os ca-
sos, as pessoas se-
rão encaminhadas ao 
Centro de Medicina 
Tropical de Rondônia 
(Cemetron) e os ani-
mais encaminhados 
ao Instituto Brasileiro 
de Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama).

Um fator importan-
te relacionado às víti-
mas de picada por es-
ses animais é que até a 
chegada do socorro as 
pessoas devem manter 
a calma, lavar o local 
com água e sabão, se 
foi picada nos braços 
ou pernas, ficar deita-
da com os braços ou 
pernas acima da linha 

do tórax.
O que não deve fa-

zer de maneira nenhu-
ma são as seguintes 
orientações: não chu-
par o local da picada, 
não fazer torniquetes, 
que é conhecido por 
garrote que prender a 
circulação com uma 
tira de pano, não ficar 
nervosa e não colocar 
produtos como a bor-
ra de café ou creme 
dental. “Tudo isso só 
vai gravar a situação 
de quem foi picado”, 
reforçou.

O bombeiro citou 
dois venenos das ser-
pentes e seus respec-
tivos efeitos no corpo 
humano: hemotóxi-
cos, que causa disfun-
ção de alguns órgãos 
e quanto mais rápido 
o atendimento, mais 
rápido será a recu-
peração da vítima; o 
neurotóxicos, que afe-
ta o sistema nervoso, 
causando vômitos e 
inicialmente paralisia 
dos músculos faciais. 
Com informações de 
Marilza Rocha – As-
sessoria.
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