
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

JORNAL CORREIO POPULAR

“Não perca tempo, 
valorize seu dinheiro”

LIGUE - 3421-6853

Rondônia, sábado e domingo, 9 e 10 de janeiro de 2016 - Correio Popular
CLASSIFICADOS6 Ouro e prata do mundo não valem os nossos filhos.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Lauda Padronizada do Diário da Justiça
Comarca de Ariquemes-RO
Órgão Emitente: 3ª Vara Cível

3ª Vara Cível
Comarca de Ariquemes-RO
Sugestões e reclamações façam-nas pesso-

almente ao Juiz ou contate-nos via internet
Juiz de Direito: Dr. Marcus Vinícius dos Santos 

de Oliveira
Diretora de Cartório: Pauliane Mezabarba
e-mail: aqs3civel@tj.ro.gov.br

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) DIAS

FINALIDADE: CITAÇÃO dos executados, 
abaixo relacionado, para, no prazo de 03 (três) 
dias, pagarem o principal e as cominações legais, 
custas e honorários advocatícios, ou nomear bens 
à penhora, suficientes para assegurar a totalidade 
do débito e acréscimos legais, sob pena de ser-lhe 
penhorado ou arrestado bens suficientes que ga-
rantam a dívida, podendo no prazo de 15 (quinze) 
dias embargos independentemente de penhora, 
caução ou depósito. Os honorários advocatícios 
foram fixados em 10% sobre o valor do débito e 
em caso de pronto pagamento, no prazo de 3 (três) 
dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a 
ação presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 
os fatos articulados pela parte autora. Decorrido 
o prazo, caso não haja manifestação do requerido 
nos autos, fica nomeado um dos advogados da 
Defensoria Pública, para funcionar como curador 
de revel.

CITAÇÃO DE: 1) MARIA ARLETE SILVA 
CAETANO, brasileiro, comerciante, portadora 
da Cédula de Identidade RG n° 123132, inscrita 
no CPF sob o nº 300.270.272-91; e de 2) MAR-
CENI SABINO DA SILVA, brasileiro, casado, 
portador da Cédula de Identidade RO nº 776397 
SSP/RO, inscrito no CPF sob o nº 875.958.852-
72, ambos atualmente em lugar incerto e não 
sabido.

Autos nº: 0000046-43.2013.822.0002

Classe: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Fundo de Apoio ao Empreendi-
mento Popular de Ariquemes Faepar – Banco 
do Povo

Advogado: Weverton Jefferson Teixeira Herin-
ger – OAB/RO 2514

Executado: Maria Arlete Silva Caetano e 
outros

Valor do débito: R$-1.980,59 (um mil, no-
vecentos e oitenta reais e cinquenta e nove 
centavos), atualizado até a data de 28/12/2012.

Ariquemes – RO, 03 de março de 2015

Pauliane Mezabarba
Diretora de Cartório

Sede de Juízo: Fórum Dr. Aluízio Savol de 
Sá Peixoto – Av. Tancredo Neves, 2606, Cep: 
78.932-000 – Fone: 3535-2493, 3535-2093, Fax 
(069) 3535-2493.

ERRATA Nº 001 DO EXTRATO DA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Nº 008/CPL/2015/RETIFICADA

Processo Administrativo nº GI 239/2015
Pregão Eletrônico nº 030/CPL/2015
Registro de Preço nº 008/CPL/2015
Edital nº 074/CPL/2015
Objeto: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A 

FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES 
DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPE-
CIALIZADA EM LAVAGEM E BORRACHA-
RIA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS.  

DATA DO EXTRATO: 10 DE AGOSTO DE 
2015.

ONDE SE LÊ: Validade: 10 de agosto de 2016.

LEIA-SE: Validade: 19 de maio de 2016.

Obs: A integra da ata n° 008/CPL/2015/RETI-
FICADA, poderá ser obtida no site da Prefeitura 
Municipal  de Teixeiropolis http://teixeiropolis.
ro.gov.br/ ou no site http://www.diariomunicipal.
com.br/arom.  

Teixeirópolis – RO, 08 de janeiro de 2016.

Lucio Nobre dos Santos
Secretário Municipal

Sec. Munic. de Licitações e Compras
Port. Nº 064/GAB/2015 de 01/07/2015

PEDIDO DE LICENÇA AMBIETAL 
SIMPLIFICADA

Razão Social: W.G.S. CONSTRUÇÕES 
LTDA Na: Rua Dos Estudantes nº: 71-A BAIR-
RO: Dom Bosco   CNPJ: 17.567.352/0001-26 
Torna público que requereu à SEMEIA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Ji-Paraná, em 08/01/2015 a Licença Ambiental 
Simplificada- LAS  para Atividade: Construção 
de Edifícios

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Lauda Padronizada do Diário da Justiça

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE 
TERCEIROS E INTERESSADOS

Prazo: 30 dias

Autos: 0010824-92.2015.8.22.0005
Classe: Interdição
Parte Autora: Pedro Paulo Sandrini Santana
Interditado: Henrique Palma Santana

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TER-
CEIROS E INTERESSADOS, para tomarem 
conhecimento da sentença de fls. 28/30 que 
decretou a Internação de HENRIQUE PALMA 
SANTANA, nomeando-lhe curador na pessoa 
de PEDRO PAULO SANDRINI SANTANA, 
tendo como causa da interdição a apresentação 
de um quadro de deficiência mental significativa, 
sendo incapaz de administrar seus interesses pes-
soais e patrimoniais. Transcrição da sentença em 
sua parte dispositiva: “Ante o exposto e por tudo 
mais que dos autos constam, decreto a interdição 
de Henrique Palma Santana, declarando-o 
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente 
os atos da vida civil, na forma dos arts. 1.767. 
incisos I e II 1.768, I, ambos do Código Civil 
e nomeio Curador o Requerente Pedro Paulo 
Sandrini Santana. SIRVA A PRESENTE 
DECISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO 
DE CURADOR PEDRO PAULO SANDRINI 
SANTANA, brasileiro, viúvo, empresário, 
portador da cédula de identidade RG n. 85057 
SSP/RO e inscrito no CPF n. 166.543.749-91, 
residente e domicílio na Rua Rio Solimões, n. 
1316, Bairro Dom Bosco, nesta cidade, ao qual 
foi lhe deferido o compromisso de bem guardar 
e reger a pessoa do interditado HENRIQUE 
PALMA SANTANA, brasileiro, solteiro, nascido 
em 23/01/1981, portador da cédula de identida-
de n. 62.467 SSP/RO, CPF n. 702.259.952-12, 
residente e domicílio no mesmo endereço do 
requerente, velar por ele e administrar-lhe os 
bens, o qual aceitou, sujeitando-se às penas da 
Lei. Em que pese o requerente ser genitor do 
interditado, presumindo-se que vai bem admi-
nistrar os interesses pessoais e patrimoniais do 
mesmo, observo que encontra-se pendente de 
abertura do inventário, decorrente do faleci-
mento da genitora, havendo acervo patrimonial 
expressivo, a teor do depoimento do requerente. 
Assim determino que o curador efetue a pres-
tação de contas a cada dois anos, em especial 
após a solução do inventário, momento em que 
será analisado a necessidade de especialização 
de hipoteca legal. Em obediência ao disposto no 
art. 1.184 do Código de Processo Civil, inscreva-
-se a presente no Registro Civil e publique-se na 
imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com 
intervalo de 10 dias. Dou esta por publicação 
em audiência e os presentes por intimados. Sirva 
a presente decisão de comunicação à Justiça 
Eleitoral. Registre-se. Decisão transitada em 
julgado nesta data, cumpridas as deliberações, 
arquivem-se os autos, observadas as formali-
dades legais”.

SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, FA-
ÇAM-NAS PESSOALMENTE AO JUIZ OU 
CONTATE-NOS, VIA INTERNET, ENDERE-
ÇO ELETRÔNICO:

Juiz: sassamoto@tjro.jus.br
Diretor de Cartório: jip3civel@tjro.jus.br

Ji-Paraná, 10 de dezembro de 2015

Edson Yukishigue Sassamoto
Juiz de Direito

(assinatura digital)

Chamada escolar do município 
será de 19 a 22 de janeiro

Fotos: Medeiros/Divulgação

(Da Redação) A 
Prefeitura de Porto 
Velho realiza no pe-
ríodo de 19 a 22 de 
janeiro a “Chamada 
Pública Escolar” para 
o preenchimento das 
vagas abertas na rede 
municipal de ensino. 
Neste ano, o municí-
pio disponibilizou 4,5 
mil novas vagas para 
as escolas da cidade e 
do interior.

O processo é reali-
zado para que os pais 
ou responsáveis dos 
alunos que ainda não 
estudam numa escola 
do município possam 
efetivar a matrícula de 
seus filhos. Ao todo, 
são 25 escolas polos 
localizadas nas quatro 
regiões da cidade que 
estão credenciadas 
para fazer o encami-
nhamento das matrí-
culas. Atualmente, o 
município atende cer-
ca de 50 mil alunos.

“A chamada esco-
lar é realizada anual-
mente e visa assegurar 
o direito à educação, 
aqueles alunos que 
estão fora da sala de 
aula e também para 

os que querem ser 
remanejados de uma 
instituição que não 
pertença à prefeitura, 
mas pretendem estu-
dar numa escola do 
município, explicou 
Matilde Consuelo Oli-
veira e Souza, respon-
sável pela chamada 
escolar da Secretaria 
Municipal de Educa-
ção.

As vagas disponi-
bilizadas são para dos 
173 estabelecimentos 
de ensino do municí-
pio localizado na área 
urbana e nos distritos 
de Porto Velho. Na 
cidade são 104 esco-
las, entre as chamadas 
escolas sedes (as que 
pertencem à prefeitu-
ra) e as extensões (que 
funcionam em locais 
alugados pela Semed) 
e 69 no interior.

Para o cadastra-
mento na chamada 
escolar, os documen-
tos necessários são: 
certidão de nasci-
mento do aluno, de-
claração de escola-
ridade, comprovante 
de residência do res-
ponsável e documen-

to de identificação 
do responsável pelo 
cadastro.

O ano letivo na 
rede municipal de 
ensino está previsto 
para iniciar no dia 
11 de fevereiro, mas 
quem perder o prazo 
da chamada escolar 
ainda terá uma se-
gunda oportunidade 
na segunda etapa que 
acontece acontecerá 
no período de 16 a 18 
de fevereiro, no Teatro 
Banzeiros.

Para a prefeitura, a 
chamada escolar é um 
instrumento importan-
te porque, a partir das 
informações obtidas, 
é possível planejar 
melhor o ano letivo. 
Além de ser um sis-
tema democrático de 
levantamento de da-
dos, o cadastramen-
to facilita o planeja-
mento institucional 
para assegurar que 
nenhuma criança em 
idade escolar fique 
sem estudar. 

Com informações 
de Comdecom / Joel 
Elias.

O município está oferecendo 4,5 mil novas vagas este ano


