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“Não perca tempo, valorize 
seu dinheiro”

Ligue - 3421-6853

 ALUGO CASA 

Alugo uma casa nos fundos na Rua Aracaju, 
1864, com 3 quartos sendo um apto mais 1 W 
C social, sala grande, cozinha, área de serviço, 
área na frente, quintal independente. Preços a 
combinar.  Visitas na Rua Aracaju, 1864 loja 
ou informações pelos fones 3423 0688 ou 984 
558289. ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JI-PARANÁ

N O T I F I C A Ç Ã O
Aos Aposentados e Pensionistas do Fundo de 

Previdência Social de Ji-Paraná
O Diretor-Presidente do Fundo de Previdência 

Social, no uso de suas atribuições legais, convo-
ca todos os aposentados e pensionistas deste 
Fundo de Previdência Social que ainda não 
efetuaram o recadastramento obrigatório até 
o presente momento, nos termos do Decreto n° 
6255/GAB/PM/JP/2016, para que compare-
çam imediatamente à sede deste FPS, na Av. 
Transcontinental, 2351, esq. c/ R. Menezes Fi-
lho, Bairro 02 de Abril, CEP 76900-837, para a 
regularização do cadastro, impreterivelmente, 
até a data do dia 25 de abril de 2017.

Informamos que, caso o recadastramento 
não seja realizado até o final prazo estipulado 
(25/04/2017), o beneficiário terá o pagamento 
do seu provento temporariamente suspenso, 
conforme Art. 4º do referido decreto.

Documentos Necessários:
I - Comprovante de residência atualizado;
II - Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
III - Documento de identidade com foto;
IV - Comprovante da sua atual escolaridade;
V - Certidão de Casamento, e ou averbação 

de separação judicial ou divórcio, quando for 
o caso;

VI - Certidão de nascimento, quando for o 
caso;

VII - Certidão de nascimento dos filhos, 
quando houver;

VII - Declaração de Prova de Vida.

Ji-Paraná/RO, 05 de Abril de 2017.

Atenciosamente,

Evandro Cordeiro Muniz
Diretor-Presidente do FPS

Decreto nº. 0019/GAB/PMJP/2013

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO
A Empresa IRMÃOS LOPES LTDA-ME, 

localizada na RODOVIA 135, N° S/N, Bairro: 
Zona Rural, CNPJ: n° 03.114.769/0001-29, torna 
público que requereu à SEMEIA – Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná, em 
20/04/2017, a Renovação da Licença Municipal 
de Operação para a atividade de COMERCIO 
ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONS-
TRUÇÃO EM GERAL (deposito de areia), 
localizado na Rodovia 135 nº s/n, no Município 
de Ji-Paraná RO.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO 

COM OUTORGA 
Pedido de NAYARA VALESCA FURTUNA, 

Localização Linha 152 km 25 lote 77 Gleba 02 
Setor Rio Branco, ALTA FLORESTA D’OESTE 
– RO CPF: 015.333.242-55, torna público que 
requereu ao NUCOF/SEDAM em 07/03/2017, 
a Renovação da Licença de Operação- LO com 
Outorga para atividade aquicultura.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 026/CPL/PMJP/

RO/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1491/17/

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 a aquisição de equipamentos 
01 (um) veículo utilitário tipo Pick Up, para 
atender as necessidade da Secretaria Muni-
cipal de Obras e Serviços Públicos. Fonte de 
Recursos: Próprio e Convênio. Convênio n.º 
297/DPCN/2015. Valor Estimado: R$ 55.966,67 
(cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta 
e seis reais e sessenta e sete centavos), tudo 
conforme disposto no Edital. Data de abertura 
dia 09 de maio de 2017, às 09:00 horas, (Ho-
rário de Brasília-DF), no endereço eletrônico: 
http://www.comprasgovernamentais.gov.br, 
local este, onde poderá ser lida e retirada cópia 
completa do Edital.

Ji-Paraná, 24 de abril de 2017.

Jackson Junior de Souza
Pregoeiro

Decreto nº 6919/GAB/PM/JP/17

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 027/CPL/PMJP/

RO/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N. 9347/16/GABINETE DO PREFEITO
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 do Gabinete do Prefeito. Valor 
Estimado: R$ 30.920,41 (trinta mil, novecentos 
e vinte reais e quarenta e um centavos), tudo 
conforme disposto no Edital. Data de abertura dia 
09 de maio de 2017, às 10:00 horas, (Horário 
de Brasília-DF), ). Local: Sala da CPL, no edi-
fício 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, 24 de abril de 2017.

Jackson Junior de Souza
Pregoeiro

Decreto nº 6919/GAB/PM/JP/17

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 028/CPL/PMJP/

RO/2017
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N. 

7463/16-8669/16/SEMUSA
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 a aquisição de equipamento 
de proteção individual - EPI, para atender 
as necessidade da Secretaria Municipal de 
Saúde. Valor Estimado: R$ 35.858,28 (trinta e 
cinco mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e 
vinte e oito centavos), tudo conforme disposto 
no Edital. Data de abertura dia 10 de maio de 
2017, às 09:00 horas, (Horário de Brasília-DF), 
no endereço eletrônico: http://www.comprasgo-
vernamentais.gov.br, local este, onde poderá ser 
lida e retirada cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 24 de abril de 2017.

Jackson Junior de Souza
Pregoeiro

Decreto nº 6919/GAB/PM/JP/17

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE 

PREÇOS N. 029/CPL/PMJP/RO/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 8627/16/

SEMAS
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 de consumo 
(gêneros alimentícios perecíveis), atendendo as 
necessidades da Secretaria Municipal de As-
sistência Social. Valor Estimado: R$ 194.402,20 
(cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e 
dois reais e vinte centavos), tudo conforme dis-
posto no Edital. Data de abertura: 10 de maio de 
2017, às 09:00 horas, (Horário de Brasília-DF), 
no endereço eletrônico: http://www.comprasgo-
vernamentais.gov.br, local este, onde poderá ser 
lida e retirada cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 24 de abril de 2017.

Jackson Junior de Souza
Pregoeiro

Decreto nº 6919/GAB/PM/JP/17

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2017
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICI-
PAL DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE 
- RO

CONTRATADA: ROVEMA AUTO POSTO 
– LTDA.

DO OBJETO 
Contrato tem por finalidade Aquisição de 

Combustível, através de adesão a Ata de Regis-
tro de Preços nº 80/2016, de 31 de outubro de 
2016, conforme Pregão Eletrônico nº 158/2016, 
realizada pela Comissão Permanente de Lici-
tação-CPL da Prefeitura Municipal de Cacoal 
- RO, processo administrativo nº 4751/2015/
Cacoal-RO. Para atender as Secretarias Munici-
pais de Educação, Saúde e Gabinete do Prefeito.

DA VINCULAÇÃO
Vinculam-se a este Contrato a Pregão Eletrôni-

co nº 158/2016, com seus anexos e demais ele-
mentos constantes no Processo Administrativo 
nº 4751/2015/Cacoal-RO.

DO PREÇO
O preço global deste Contrato é de R$ 

85.300,00 (oitenta e cinco mil e trezentos reais). 
O pagamento devido será depositado na conta 
corrente da DETENTORA, em um dos bancos 
informados pelas mesmas, a critério da Secre-
taria de Fazendo Municipal.

DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do contrato será a partir 

de sua assinatura, por um período de 12 (doze) 
meses.

DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Con-

trato nº 03/2017.
DO FORO
Fica eleito o Foro da comarca de Nova 

Brasilândia D’Oeste/RO para dirimir questões 
decorrentes da execução do presente contrato.

DATA: 03.04.2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2017
AGENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO 

DE PASSAGENS AÉREAS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICI-

PAL DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE 
- RO

CONTRATADA: FLY OPERADORA E 
AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI - ME.

DO OBJETO 
Contrato tem por finalidade Agenciamento 

para Aquisição de Passagens Aéreas, de con-
formidade Carona nº 22/2017, através de adesão 
a Ata de Registro de Preços nº 01/2017, de 11 de 
janeiro de 2017, conforme Pregão Eletrônico nº 
201/2016, realizada pela Comissão Permanente 
de Licitação-CPL da Prefeitura Municipal de 
Cacoal - RO, referente ao processo administra-
tivo nº 5194/2016/Cacoal-RO. A adesão visa 
atender a Secretaria de Gabinete, Secretários e 
Técnicos para evento de interesse da Adminis-
tração Pública.

DA VINCULAÇÃO
Vinculam-se a este Contrato a Pregão Eletrôni-

co nº 201/2016, com seus anexos e demais ele-
mentos constantes no Processo Administrativo 
nº 100/2017/Cacoal-RO.

DO PREÇO
O preço global deste Contrato é de R$ 

34.728,72 (trinta e quatro mil setecentos e vinte 
e oito reais e setenta e dois centavos). O paga-
mento será efetuado através de ordem bancária 
e depósito em conta corrente indicada pela 
CONTRATADA, à vista das medições e nota 
fiscal por ele apresentada, devidamente certifi-
cada por fiscal designado, no prazo máximo de 
30 (trinta) dias.

DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do contrato será a partir 

de sua assinatura, por um período de 12 (doze) 
meses.

DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Con-

trato nº 04/2017.
DO FORO
Fica eleito o Foro da comarca de Nova 

Brasilândia D’Oeste/RO para dirimir questões 
decorrentes da execução do presente contrato.

DATA: 17.04.2017.

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVA 
BRASILANDIA D’OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVA 
BRASILANDIA D’OESTE

PEDIDO DE LICENÇA MUNICIPAL 
DE LOCALIZAÇÃO (LML)

O Senhor Ezequiel Oliveira Ferreira, CPF: 
nº 107.079.482-15, Proprietário dos Sítios Novo 
Horizonte e Boa Esperança, Situados na 6ª linha, 
lote 23-A e 11-B, Gleba G, torna público que 
requereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Ji-Paraná, em 06/04/20117,  
a Licença Municipal de Localização, para a 
atividade de Piscicultura.

PEDIDO DE LICENÇA MUNICIPAL
 DE INSTALAÇÃO (LMI)

O Senhor Ezequiel Oliveira Ferreira, CPF: 
nº 107.079.482-15, Proprietário dos Sítios Novo 
Horizonte e Boa Esperança, Situados na 6ª linha, 
lote 23-A e 11-B, Gleba G, torna público que 
requereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Ji-Paraná, em 06/04/20117  a 
Licença Municipal de Instalação para atividade 
de Piscicultura

PEDIDO DE LICENÇA MUNICIPAL 
DE OPERAÇÃO (LMO)

O Senhor Ezequiel Oliveira Ferreira, CPF: 
nº 107.079.482-15, Proprietário dos Sítios Novo 
Horizonte e Boa Esperança, Situados na 6ª linha, 
lote 23-A e 11-B, Gleba G, torna público que 
requereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Ji-Paraná, em 06/04/20117   a 
Licença Municipal de Operação para a atividade 
de Piscicultura.

PEDIDO DE LICENÇAS PARA 
ATIVIDADES DE FABRICAÇÃO DE 

ALIMENTOS PARA ANIMAIS
Pedido de Maycon Fuzari, CPF nº 104.328.527-

00, Localizado na RO 383, Km-01, nº 5513, 
zona rural, Alta Floresta D’Oeste (RO), CNPJ: 
27.272.642/0001-04, torna público que requereu 
ao NUCOF/SEDAM em 24/04/2017, as Licença 
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença 
de Operação (LO) para atividades de Fabricação 
de Alimentos para Animais.

PEDIDO DE OUTORGA DE ÁGUA
Pedido de RENATO BRUNOW, Localização 

LINHA 65 KM 23, LOTE A, GB 02 ALTA FLO-
RESTA D’OESTE - RO, CPF: 846.041.902-91, 
torna público que requereu ao NUCOF/SE-
DAM em 16/04/2017, a OUTORGA DE USO 
D’ÁGUA, para a atividade de Irrigação de Café.

PEDIDO ME RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO
O JOÃO BATISTA DA SILVA, localizado na 

Linha 208, Lote 46, Gleba 34 – PICOP., CPF: nº 
799.854.322-15, torna público que requereu à 
SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio Am-
biente de Ji-Paraná, em 24/04/2017, a Renovação 
da Licença Municipal de Operação, conforme 
Processo nº 024/SEMEIA/PM/JP para a atividade 
de Piscicultura Familiar.

http://www.licitacoes-e.com.br
http://www.licitacoes-e.com.br


PEDIDO DE LICENÇA MUNICIPAL 
DE LOCALIZAÇÃO (LML)

BALNEÁRIO MONTE CASTELO LTDA – ME, localizado 
na Rua das Alamedas, s/n Lote 09 C  Bairro: Novo Ji-Paraná  CEP: 
76.900-000 na Cidade de Ji-Paraná CNPJ: 07.548.648/0001-46, 
torna público que requereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Ji-Paraná, em 24/04/2017, a Licença Municipal 
de Localização, para a atividade de Lanchonetes, casas de chá, de 
sucos e similares; Casas de festas e eventos; Comércio varejista 
de bebidas; Restaurantes e similares; 

PEDIDO DE LICENÇA MUNICIPAL 
DE INSTALAÇÃO (LMI)

BALNEÁRIO MONTE CASTELO LTDA – ME, localizado 
na Rua das Alamedas, s/n Lote 09 C  Bairro: Novo Ji-Paraná  CEP: 
76.900-000 na Cidade de Ji-Paraná CNPJ: 07.548.648/0001-46, 
torna público que requereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Ji-Paraná, em 24/04/2017, a Licença Municipal 
de Instalação, para a atividade de Lanchonetes, casas de chá, de 
sucos e similares; Casas de festas e eventos; Comércio varejista 
de bebidas; Restaurantes e similares; 

PEDIDO DE LICENÇA MUNICIPAL 
DE OPERAÇÃO (LMO)

BALNEÁRIO MONTE CASTELO LTDA – ME, localizado 
na Rua das Alamedas, s/n Lote 09 C  Bairro: Novo Ji-Paraná  CEP: 
76.900-000 na Cidade de Ji-Paraná CNPJ: 07.548.648/0001-46, 
torna público que requereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Ji-Paraná, em 24/04/2017, a Licença Municipal 
de Operação, para a atividade de Lanchonetes, casas de chá, de 
sucos e similares; Casas de festas e eventos; Comércio varejista 
de bebidas; Restaurantes e similares; 

Polícia Civil suspeita que a motivação da chacina seja 
conflitos agrários e contratação de pistoleiros

Chacina deixa um saldo de 
9 mortos em Colniza-MT

A Polícia Civil 
confirmou na última 
sexta-feira (21) que 
nove pessoas foram 
mortas em uma cha-
cina na Gleba Taqua-
ruçu do Norte, na zona 
rural do município de 
Colniza (1.055 km de 
Cuiabá). Os crimes 
ocorreram na quinta-
-feira (20).

Segundo a Polícia 
Civil do Mato Gros-
so, o número de mor-
tos foi passado por 
uma equipe enviada 
ao local da chacina. 
Além da Polícia Ci-
vil, a Polícia Militar 
e o Corpo de Bom-
beiros também foram 
até a região. Todos os 
mortos eram do sexo 
masculino e adultos.

Segundo a Polícia 
Civil, a denúncia par-
tiu de um homem que 
trabalha na travessia 
de barcas da região. 
Policiais dos distritos 
de Guatá e Guariba 
também entraram em 
contato com os de 
Colniza relatando o 
fato.

Foto : Machadinho Online 

A principal sus-
peita da Polícia Civil 
sobre a motivação da 
chacina aponta para 
conflitos agrários e 
contratação de pisto-
leiros, uma vez que a 
região já tem registro 
de problemas de dis-
puta de terra.

A reg ião  onde 
aconteceu a chacina 
fica a 250 quilômetros 
da sede do município 
de Colniza.Em razão 

Quando esgota a sabedoria humana, surge a sabedoria de Deus.
Rondônia, segunda e terça-feira, 24 e 25 de abril de 2017 - Correio Popular
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TeRMO De COMPROMiSSO 

 

 

CRiSTiANO FuRTADO DA CRuZ, brasileiro, nesse ato respondendo pela 
Diretoria Administrativo-Financeira da Agência Reguladora de Serviços 
Públicos Delegados do Município de Ji-Paraná – AGERJI, conforme DECRETO 
nº 7291/GAB/PM/JP/2017, no ato de minha nomeação e posse, declaro, em 
atendimento da Lei Municipal nº 2.271, de 07 de março de 2012 e Decreto nº 
17710/GAB/PMJP/2012, que não participarei, direta ou indiretamente, em 
atividade de gestão, consultoria ou assessoria às empresas concessionárias ou 
permissionárias dos serviços regulados ou potencialmente regulados pela 
AGERJI, por um período mínimo de seis meses, contados a partir da data que 
deixar o cargo, bem como, de não utilizar informações privilegiadas obtidas 
devido ao exercício do cargo, sob pena de incorrer em improbidade 
administrativa e, também, nem tenho relação de parentesco, por 
consangüinidade ou afinidade, em linha direta ou colateral, até o segundo grau, 
com dirigente, administrador ou conselheiro de empresa submetida, efetiva ou 
potencialmente à Jurisdição da AGERJI, ou com pessoa que detenha mais de 
1% (um por cento) de seu capital. 

 

 

JI-Paraná, 19 de abril de 2017. 

 

 

 

 
Cristiano Furtado da Cruz 

Diretor Administrativo-Financeiro 
Decreto nº 7291/gAB/PMJP/2017 
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CRiSTiANO FuRTADO DA CRuZ, brasileiro, nesse ato respondendo pela 
Diretoria Administrativo-Financeira da Agência Reguladora de Serviços 
Públicos Delegados do Município de Ji-Paraná – AGERJI, conforme DECRETO 
nº 7291/GAB/PM/JP/2017, no ato de minha nomeação e posse, declaro, em 
atendimento da Lei Municipal nº 2.271, de 07 de março de 2012 e Decreto nº 
17710/GAB/PMJP/2012, que não participarei, direta ou indiretamente, em 
atividade de gestão, consultoria ou assessoria às empresas concessionárias ou 
permissionárias dos serviços regulados ou potencialmente regulados pela 
AGERJI, por um período mínimo de seis meses, contados a partir da data que 
deixar o cargo, bem como, de não utilizar informações privilegiadas obtidas 
devido ao exercício do cargo, sob pena de incorrer em improbidade 
administrativa e, também, nem tenho relação de parentesco, por 
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Homem é atingido 
com tiro na boca 

Na noite do últi-
mo sábado (22), um 
homem foi vítima de 
uma tentativa de ho-
micídio em Rolim de 
Moura. Trata-se de 
C.G.O., já um velho 
conhecido no meio 
policial. O crime ocor-
reu em uma residên-
cia, no cruzamento 
da avenida Norte Sul 
com a Travessa Relí-
quia no Bairro Olím-
pico. 

De acordo com in-
formações, a vítima 
estava dentro de casa 
quando foi chamada 
por dois indivíduos 
em uma motocicleta. 
Ao atender os bandi-
dos, C.G.O. foi alveja-

do por um disparo de 
arma de fogo na boca.

Após o crime, a du-
pla se evadiu do local. 
Populares acionaram 
o Corpo de Bombei-
ros. Uma unidade de 
resgate socorreu C.
G.O. até o Hospital 
Municipal. De acordo 
com os bombeiros, o 
projétil ficou alojado 
na boca da vítima. 

A Polícia Militar 
fez buscar nas ime-
diações do bairro e 
coletou informações 
sobre a tentativa de 
homicídio. Até o mo-
mento nenhum sus-
peito foi preso. 

Fonte: Alerta Ro-
lim

Era uma vez três 
porquinhos e três presos
W.S.A., 23 anos e J.V.B., 33 anos, são 
acusados de furto e morte de três porcos em 
um sítio, na Linha Itapirema. Os suspeitos ainda 
delataram um terceiro comparsa, chamado V.S., 
29 anos, que é genro do caseiro da propriedade 
rural.
O crime foi descoberto na madrugada da 
última sexta-feira (21), durante patrulhamento 
de rotina na Linha Santa Rita. Os suspeitos 
foram abordados pela Polícia Militar quando 
transportavam os três “porquinhos” mortos. 
A dupla também informou aos PM’s que os 
animais eram para o consumo próprio. Durante 
a pesquisa nominal, foi constatado mandado 
de prisão expedido em desfavor de J.V.B. por 
“roubo”. 
Diante da situação, os três envolvidos 
receberam voz de prisão e foram conduzidos 
para a delegacia de polícia, juntamente com os 
“três porquinhos” e a faca utilizada para abater 
os animais.
 
Fonte: Comando190

da precariedade da 
estrada e da falta de 
comunicação, os po-
liciais que saíram na 
quinta-feira à tarde 
de Colniza só conse-
guiram confirmar a 
informação no fim da 
tarde de sexta-feira 
(21).

Durante à tarde, os 
policiais começaram 
a remover os corpos 
para Colniza. Além da 
precariedade da estra-
da, eles ainda precisa-
ram pegar uma balsa. 

Segundo os investi-
gadores, o crime não 
aconteceu dentro da 
Gleba Taquaruçu, mas 
a oito quilômetros de 
distância.

Os corpos foram 
removidos pela polí-
cia para a cidade de 
Guariba (MT), e ainda 
não foram identifica-
dos, todas as mortes 
foram realizadas de 
forma cruel.

Fonte : Machadi-
nho Online.

Ladrão é morto
O corpo de Bombeiros foi acionado na manhã de segun-
da feira (24) para atender uma ocorrência de acidente 
de transito na avenida Brasília próximo a rua Guaporé 
bairro Beira Rio, mas quando os militares do Corpo de 
Bombeiros chegaram constataram que a vítima já estava 
morta. De acordo com informações, um homem ainda não 
identificado foi atropelado e morto por um carro na noite 
do último domingo (23), o motociclista foi arrastado cerca 
de 50 metros do local da queda.

Atropelado
Tudo indica que o atropelamento foi proposital e que o 
elemento poderia ter cometido outro roubo e na fuga 
foi perseguido e em seguida atropelado. A motocicleta 
conduzida pela vítima era de Rolim de Moura foi roubada 
na noite anterior. Ao lado do homem havia uma faca de 
cozinha A Polícia Militar e perícia técnica foram acionadas 
para realizar os procedimentos de praxe.
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