
CHÁCARA

C ó d _ C H _ 0 0 6 _ 11 _
ALV_RO – Vende-se 
chácara localizada na 
Rua Almirante Taman-
daré, 5.641 – Zona Rural 
– Alvorada d’ Oeste. A 
propriedade tem 1 alq. 
e uma quarta, toda em 
pasto, cercada com 12 
fi os 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 ma-
deira, 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 acei-
ta 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 pasta-
gens., e mais de 6.000 alq. 
intocáveis e com madeira 
nativa. 4.000 alq. em Es-
critura Pública e 5.000 alq. 
m processo de usucapião 
com a Posse Mansa desde 
1.985. A 230 km de Ji-
Paraná, tem 85 reparti-
ções de pasto, todas com 

CLASSIFICADOS
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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 fazen-
da. Aceita-se proposta, 
inclusive de pagamento. 
Tr. 9954-1016. 

C ó d _ F Z _ 0 0 5 _ 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 fi os, 7 repartições 
de pasto, todas com água. 
Curral de 24X28, barra-
cão coberto com Eternit 
de 10X8, 5 represas,  casa 
pra peão de 7X5, energia 
da CERON e água de 
poço. Título Defi nitivo. 
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. 

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
O sr. ORESTES NEVES DA CRUZ, brasileiro, 

produtor rural, inscrito no CPF do MF sob. o nº 
616.871.202-00, residente no endereço Linha 132, 
Lote 29A, zona rural no Município de Presidente 
Médici - RO, comunica que foi extraviado, em lugar 
incerto, a nota fi scal de produtor rural de nº 36, em 
seu nome.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: JI-PARANÁ-RO
ÓRGÃO EMITENTE: 4ª VARA CIVEL 

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: TRINTA DIAS

CITAÇÃO: ADMILSON SANTOS DA COSTA, 
brasileiro, inscrito no CPF n° 599.499.022-15, atual-
mente em local incerto e não sabido.

FINALIDADE: Citar a parte acima qualifi cada 
para pagar o débito no prazo de 3 (três) dias, SOB 
PENA de ser-lhes penhorados tantos bens quantos 
forem sufi cientes para assegurar a totalidade do dé-
bito e acréscimos legais, sendo fi xados os honorários 
advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o 
valor do débito, que será reduzido pela metade no 
caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, 
advertindo-os ainda, de que poderão, no prazo de 15 
(quinze) dias opor embargos. 

RESUMO DA INICIAL: O exequente é credora 
do executado no importe de R$3.702,45 referente 
a nota promissória, perfazendo um total atualizado 
de R$5.827,03 (cinco mil, oitocentos e vinte e sete 
reais e três centavos), tendo sido realizado esforços 
no sentido de receber o referido crédito, sem êxito. 
Diante do exposto, requer a Exequente que seja o 
Executado citado para efetuar, no prazo de 03 (três) 
dias o pagamento da quantia mencionada, devidamen-
te atualizada e demais cominações legais inclusive 
honorários advocatícios.

PRAZO: O prazo para oferecer embargos será 15 
(quinze) dias, contados a partir do

 
decurso do prazo 

de publicação do edital.

Processo: 0004854-53.2011.8.22.0005 
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Exequente: MG Sperandio Me
Advogado: Angelo Luiz Ataide Moroni AB/RO 

3880
Executado: Admilson Santos da Costa

Sede do Juízo: Fórum Desembargador Hugo Auller, 
Av. Ji-Paraná, n° 615, CEP: 78.960-000 - Fone: (069) 
3421-1337 ou 3421-1369.

Ji-Paraná-RO, 13 de fevereiro de 2012.

JANDIRA GARBULHE BRAGUIN
Escrivã Judicial

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

O sr. EZEQUIEL FERREIRA DE SOUZA, brasi-
leiro, produtor rural, inscrito no RG 68.972/SSP-RO, 
residente no endereço Primeira Linha, Lote 02, Gleba 
4, no Município de Presidente Médici - RO, comunica 
que foi extraviado, em lugar incerto, a nota fi scal de 
produtor rural de nº 07, em seu nome, bem como uma 
folha de cheque em branco, de nº 120, do Bradesco, 
em nome de Fabiana Garcia de Souza.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

O sr. ADELCO ALVES DE MIRANDA, brasilei-
ro, produtor rural, inscrito no CPF do MF com o nº 
852.184.802-15, residente no endereço Av. Ji-Paraná, 
s/n, Bairro Centro, no Município de Presidente Médici 
- RO, comunica que foi extraviado, em lugar incerto, 
a nota fi scal de produtor rural de nº 01 a 10, em nome 
de Leandro Lourenço Miranda.

Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: JI-PARANÁ-RO
ÓRGÃO EMITENTE: 3ª VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 30 DIAS

DE: Elisangela Alexandre Barbosa, CPF. 
620.628.322-49

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da executada, acima 
identifi cado, da efetivação da penhora on line, no 
valor de R$ 1.021,42(um mil, vinte e um reais e 
quarenta e dois centavos), via Bancejud 2.0, no dia 
1611212010, no Banco do Brasil, em nome de 
Elisangela Alexandre Barbosa, CPF. 620.628.322-
49, bem como para, querendo, impugnar no prazo 
de 15(quinze) dias, sendo certo que não o fazendo 
o prazo legal, será deferido o levantamento do valor 
em favor do exequente.

Vara: 3ª Vara Cível
Processo: 0005800-93.2009.822.0005
Classe: Cumprimento de sentença
Procedimento: Procedimento de Cumprimento de 

Sentença
Parte Autora: Cooperativa de Creditos dos Empre-

sarios de Ji-Paraná: emprecred.
 Advogado: Edilson Stutz OAB 30913

SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, FAÇAM-
NAS PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTACTE-
NOS PELO ENDEREÇO ELETRÔNICO: JUIZ: 
sassamoto@tjro.jus.br – DIRETOR DE CARTÓ-
RIO: jip3civei@tjro.jus.br

Sede do Juízo: Forum Des.Hugo Auller, Av. fl -
Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná-RO, 76900261 - Fax: 
(69)3421-1337 - Fone: (69)3421-5128

Ji-Paraná, 14 de Fevereiro de 2012.

Edson Yuskishigue Sassamoto
Juiz de Direito

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO 

A pessoa física Sr. Laércio Soares de Miranda ins-
crito sob o CPF nº 040.333.962-68 e R.G nº 146488 
SSP/RO, comerciante, proprietária de um lote rural 
localizado junto a Rodovia BR 364, Km  333, Lote 
1-D-A, Gleba Pyrineos, CEP 76.900-970 no municí-
pio de Ji-Paraná-RO, torna público que requereu junto 
Secretária de Estado do Desenvolvimento Ambiental 
– SEDAM-RO da Coordenadoria de Licenciamen-
to e Monitoramento Ambiental – COLMAM em 
22/03/2012 a Renovação da Licença de Operação 
para a atividade de Piscicultura.

Responsável Técnico: Eng.º Agrônomo Sr. Alcimar 
Antônio Martinazzo 

CPF n°: 434.335.100-91; Registro CREA-RS nº 
73.410D com Visto-RO nº 4.333/02.

Contato com Alcimar Celular (69) 9961-6593

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

A srª. MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA, brasi-
leira, produtora rural, inscrito no CPF do MF sob. o 
nº 616.871.202-00, residente no endereço Sítio do 
Limoeiro, na Linha 128, Setor Muqui, no Município 
de Presidente Médici - RO, comunica que foi extra-
viado, em lugar incerto, a nota fi scal de produtor rural 
de nº 03, em seu nome.

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
O sr. ADEMAR KRAUSER, inscrito no CPF 

do MF sob o nº 139.570.402-30, torna público 
que requereu junto ao Departamento de Controle 
de Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria 
de Desenvolvimento Ambiental), a LP (Licença 
Prévia) para exploração da atividade de piscicultura 
em sua propriedade localizada no Lote Rural N.º 
53, Linha 31, KM 32, Gleba 12F, no Município de 
Teixeirópolis - RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
O sr. ADEMAR KRAUSER, inscrito no CPF 

do MF sob o nº 139.570.402-30, torna público que 
requereu junto ao Departamento de Controle de 
Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria de 
Desenvolvimento Ambiental), a LI (Licença de Ins-
talação) para exploração da atividade de piscicultura 
em sua propriedade localizada no Lote Rural N.º 
53, Linha 31, KM 32, Gleba 12F, no Município de 
Teixeirópolis – RO. 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
O sr. ADEMAR KRAUSER, inscrito no CPF 

do MF sob o nº 139.570.402-30, torna público 
que requereu junto ao Departamento de Controle 
de Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria 
de Desenvolvimento Ambiental), a LO (Licença de 
Operação) para exploração da atividade de piscicul-
tura em sua propriedade localizada no Lote Rural N.º 
53, Linha 31, KM 32, Gleba 12F, no Município de 
Teixeirópolis - RO.

PEDIDO DE OUTORGA DE USO DE ÁGUA
O sr. ADEMAR KRAUSER, inscrito no CPF 

do MF sob o nº 139.570.402-30, torna público que 
requereu junto ao Departamento de Controle de 
Fiscalização (DECOF) da SEDAM  (Secretaria de 
Desenvolvimento Ambiental), a Outorga de Uso de 
água para exploração da atividade de piscicultura 
em sua propriedade localizada no Lote Rural N.º 
53, Linha 31, KM 32, Gleba 12F, no Município de 
Teixeirópolis - RO.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

O sr. NATALINO DE SOUZA ROSA, brasileiro, 
produtor rural, residente no endereço Av. Macapá, 
2176, Bairro Cunha e Silva, no Município de Presi-
dente Médici - RO, comunica que foi extraviado, em 
lugar incerto, as folhas de nota fi scal de nº 01 e 02, do 
bloco de notas da Associação dos Produtores Rurais 
da Linha 118 (ASPROCONSA).

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

O sr. ONOFRE VICENTE DE LANDES, brasilei-
ro, produtor rural, inscrito no CPF do MF sob o nº 
143.248.575-53, com endereço na Linha 144, Lote 
09, Gleba 113, Setor Leitão, Sitio Alto Alegre,  no 
Município de Presidente Médici - RO, comunica que 
foi extraviado, em lugar incerto, as folhas de nota 
fi scal de número 0000001, conforme BO Número 
136n2012.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO

A empresa TNT MERCURIO CARGAS E EN-
COMENDAS EXPRESSAS S.A., localizada na 
Avenida Transcontinental, 2700, Bairro Primavera 
na cidade de Ji-Paraná-RO, CEP 76.914-688, inscrita 
no CNPJ nº 95.591.723/0156-55, torna público que 
requereu junto a Coordenadora de Licenciamento e 
Monitoramento Ambiental da Secretária de Estado do 
Desenvolvimento Ambiental  COLMAM/SEDAM 
em 20/03/2012 a Renovação da Licença de Operação, 
para a atividade de Trasporte Rodoviário de Carga, 
Exceto Produtos Perigosos e Mudanças. 

Responsável Técnico: Eng.º Agrônomo Sr. Alcimar 
Antônio Martinazzo;

CPF n°: 434.335.100-91; Registro CREA-RS nº 
73.410D com Visto-RO nº 4.333/02;

Contato com Alcimar Celular (69) 9961-6593

Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: JI-PARANÁ-RO
ÓRGÃO EMITENTE: 3ª VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 30 DIAS

DE: Elisangela Alexandre Barbosa, CPF. 
620.628.322-49

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da executada, acima 
identifi cado, da efetivação da penhora on line, no 
valor de R$ 1.021,42(um mil, vinte e um reais e 
quarenta e dois centavos), via Bancejud 2.0, no 
dia 16/12/2010, no Banco do Brasil, em nome de 
Elisangela Alexandre Barbosa, CPF. 620.628.322-
49, bem como para, querendo, impugnar no prazo 
de 15(quinze) dias, sendo certo que não o fazendo 
o prazo legal, será deferido o levantamento do valor 
em favor do exequente.

Vara: 3ª Vara Cível
Processo: 0005800-93.2009.822.0005
Classe: Cumprimento de sentença
Procedimento: Procedimento de Cumprimento de 

Sentença
Parte Autora: Cooperativa de Creditos dos Empre-

sarios de Ji-Paraná: emprecred.
 Advogado: Edilson Stutz OAB 30913

SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, FAÇAM-
NAS PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTACTE-
NOS PELO ENDEREÇO ELETRÔNICO: JUIZ: 
sassamoto@tjro.jus.br – DIRETOR DE CARTÓ-
RIO: jip3civei@tjro.jus.br

Sede do Juízo: Forum Des.Hugo Auller, Av. fl -
Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná-RO, 76900261 - Fax: 
(69)3421-1337 - Fone: (69)3421-5128

Ji-Paraná, 14 de Fevereiro de 2012.

Edson Yuskishigue Sassamoto
Juiz de Direito

Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 

COMARCA: JI-PARANÁ
ÓRGÃO EMITENTE: 4ª VARA CÍVEL

EDITAL DE VENDA JUDICIAL
PRAZO : 30 (TRINTA) DIAS

O Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca 
de Ji-Paraná/RO, torna público que será realizada a 
venda do bem a seguir descrito e referente à Execução 
que se menciona. Outrossim, por este ato, as partes 
fi cam intimadas dos cálculos atualizado apresenta-
dos a seguir, referentes à divida e ao bem objeto da 
venda judicial.

Processo: 0000009777-59.2010.8.22.0005
Classe: Cumprimento de sentença

DESCRIÇÃO DOS BENS: 01 (um) Ar. Condi-
cionado Eletrolux 7500 Btus, usado, funcionando, 
01 (um) Frezer consul duas portas, branco modelo, 
CHB41ABANA, usado funcionando, e 01 (uma) TV, 
Colorida LG-42 polegadas, modelos-42LG30R-MA, 
Série 904AZGF3Z743, usado, funcionando.

-VALOR ATUALIZADO DO(S) BEM(NS): 
R$ 3.682,46 (três mil, seiscentos e oitenta e dois 
reais, e quarenta e seis centavos). Atualizado até 
03/02/2012.

-VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA: R$ 
13.340,76 (treze mil, trezentos e quarenta reais, e 
setenta e seis centavos). Atualizado até 03/02/2012.

DATA PARA A PRIMEIRA VENDA: 29 de março 
de 2012, às 09:00 horas.

DATA PARA SEGUNDA VENDA: 10 de abril de 
2012, às 09:00 horas.

Requerente: Industria e Comércio de Bebidas 
MdM Ltda

Requerido: Juliana da Silva Vidal

OBSERVAÇÃO: Não sendo possível a intima-
ção pessoal do executado(a), fi ca o (a) mesmo (a) 
intimado(a) por este meio.

Sobrevindo feriado nas datas designadas para 
venda judicial, esta realizar-se-á no primeiro dia útil 
subsequente.

COMUNICAÇÃO: Nos termos do artigo 686, § 3º, 
do CPC, o preço da arrematação não pode ser inferior 
ao preço da avaliação do bem.

Sede do Juízo: Fórum Desembargador Hugo Auller, 
Av. Ji-Paraná , 615, CEP. 78.960-000 Fone: (069) 
421-1337 ou 421-1369.

Ji-Paraná-RO, 07 fevereiro de 2012.

JANDIRA GARBULHE BRAGUIN
Escrivã Judicial
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

Decreto nº 033/GAB/2012  De: 22 de Março de 2012.
 
 “DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS 

APROVADOS NO VII CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL 
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”.

 
O Prefeito do Município de Teixeirópolis/RO, Srº. ANTONIO 

ZOTESSO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 
em especial o disposto no artigo 15 da Lei Complementar nº 
002/2010.

 
Considerando os resultados do VII Concurso Público através 

do Processo Administrativo nº 1100/2011, por força do Edital 
nº 001/11. 

 
DECRETA: 
Art. 1º. Os candidatos aprovados no VII Concurso Público Mu-

nicipal serão chamados na medida da necessidade administrativa, 
obedecendo rigorosamente à ordem de classifi cação por cargo.

Art. 2°. Ficam convocados os candidatos aprovados no VII 
Concurso Público conforme o anexo I, caso queira, a compare-
cerem no Núcleo de Recursos Humanos, no prazo de 30 (trinta) 
dias, no horário das 07: 00 às 13: 00 horas, munidos de todos os 
documentos relacionados no anexo II, deste decreto.

Art. 3º. A nomeação se dará por ato de posse individualmente, 
após o candidato ter comparecido com toda a documentação 
pessoal.

Art. 4º. O não comparecimento do candidato no prazo de-
terminado será considerado como desistência por parte do 
interessado.

Art. 5º. Os demais candidatos aprovados serão chamados 
oportunamente.

Art.6º. Os casos omissos e os recursos serão decididos pela 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Fazenda, 
e em grau de recurso o Prefeito Municipal.

Art. 7º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

 
Teixeirópolis, 22 de março de 2012.

   
Antônio Zotesso

Prefeito Municipal
  

ANEXO I

        
 Teixeirópolis, 22 de março de 2012.

   
Antônio Zotesso

Prefeito Municipal
  

ANEXO II

 

Obs.:   Todos os documentos deverão ser entregue no original ou 
cópia autenticada ou trazer os originais para serem conferido. 

            As cópias deverão ser copiadas em folha papel inteira 
somente de um lado. 

 
Teixeirópolis, 22 de março de 2012.

  
Antônio Zotesso

Prefeito Municipal

Nº Nome do Candidato Cargo Classificação 

01 Thiago Alves Vieira Motorista de Veículos Pesados 01º

02 Patricia Machado de Oliveira Agente Administrativo 01º

03 Carlos Cesar Pereira Faria Agente Administrativo 02º

04 Ester Cuzzuol Professor de Pedagogia 01º

05 Celia Fernandes Santana Professor de Pedagogia 02º

06 Claydaiane Ferraz Andrade Professor de Matemática 01º

   

   

ITEM DOCUMENTOS 

001 C.P. F; 

002 R.G; 

003 Certidão de Casamento e/ou Nascimento; 

004 Título de Eleitor, acompanhado com o comprovante da última Eleição; 

005 Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa de incorporação 

Militar; 

006 Certificado e histórico de escolaridade ao cargo do qual é exigido; 

007 Atestado de sanidade Física e/ou Mental passado pela junta Médica 

credenciado ou oficial; 

008 Certidão Negativa Civil e Criminal; 

009 Certidão de Nascimento de Filhos menores de 14 anos acompanhado 

de carteira de vacinação e comprovação de frequência à escola 

devidamente autorizada; 

010 02 (duas) fotos 3x4 recentes; 

011 Declaração de Bens; 

012 Declaração de não acumulação de cargos públicos ou quando 

observado o art. 37 § XVI alínea “c” da Constituição Federal, sob as 

penas da Lei;  

013 Inscrição do PIS/PASEP; 

014 Comprovante de residência; 

015 Carteira nacional de habilitação; 

016 Carteira de registro profissional (conselho de classe); 

017 Certidão Negativa do Tribunal de Contas de Rondônia. 

018 Carteira de Trabalho 

019 O cargo de agente comunitário de saúde será exigido comprovante de 

residência mínima no local de trabalho de desde a data da publicação 

do Edital nº 001/11, (modelo será oferecido pela Prefeitura). 

�

PC prende trafi cantes e 
200 quilos de maconha

Operação "Anjo da Guarda" apreende 28 adolescentes

A droga foi apreendida em dois pontos distintos

Norte, Sul e Leste da Ca-
pital. O apoio logístico do 
serviço de comissariado, 
agregado à parceria com 
a delegacia especializa-
da, foram fundamentais 
para execução da opera-
ção. Durante o serviço, 
nenhum adolescente ten-
tou empreender fuga ou 
esboçou resistência para 
acompanhar os agentes. 
Com informações da 
Polícia Civil.

denominada "Anjo da 
Guarda". Muitos deles 
não compareciam em 
Juízo para cumprir as 
medidas socioeducati-
vas impostas pela lei. 
Após as apreensões, al-
guns foram ouvidos pela 
autoridade competente 
e outros encaminhados 
para a casa do adoles-
cente provisório.

As diligências foram 
cumpridas nas Zonas 

Tramontini, para cum-
prir mandados de busca 
e apreensão de adoles-
centes em confl ito com 
a lei como determina o 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

Ao todo, foram apre-
endidos 28 adolescen-
tes, acusados de atos 
análogos aos crimes de 
furto, roubo, homicí-
dio e tráfi co de entor-
pecentes na operação 

(Da Redação) Uma 
ação conjunta envolven-
do o serviço do comis-
sariado do Juizado da 
Infância e da Juventude 
da comarca de Porto Ve-
lho e agentes da DEAAI 
(Delegacia Especiali-
zada de Apuração de 
Atos Infracionais), foi 
realizada às seis horas 
da manhã de ontem (22), 
por determinação do 
juiz de direito Marcelo 

e os outros integrantes 
do bando. Diante da 
situação, os acusados 
conduziram os policiais 
até outro local e foram 
encontrados o restante 
da droga, 101 quilos 
de maconha, três moto-
cicletas e um automó-
vel. Depois de presos, 
o bando foi trazido para 
Porto Velho, onde foram 
autuados por crime de 
tráfi co e associação ao 
tráfi co de drogas, fi can-
do presos e à disposição 
da Justiça.

Segundo o delegado 
responsável pela ope-
ração, Nestor Roman-
zini, vale destacar o 
empenho de todos os 
participantes da ação, 
juntamente com os au-
xílios dos policiais civis 
regionais de Ji-Paraná. 
Ainda, de acordo com 
o delegado, o trabalho 
em cima desse bando 
vai continuar para que 
possa chegar a prisão de 
outras pessoas e obter 
informações precisas 
sobre o envolvimento do 
apenado “Oriovaldo”. 
Com informações da 
Polícia Civil.

(Da Redação) O efi-
ciente trabalho desem-
penhado por uma equipe 
de agentes de polícia 
do DENARC (Depar-
tamento de Investiga-
ção sobre Narcóticos) 
de Porto Velho, sob o 
comando do delegado 
titular Nestor Roman-
zini, resultou na maior 
apreensão de droga do 
ano de 2012 até o mo-
mento – 190 quilos de 
maconha.

A droga foi apreen-
dida em dois pontos 
distintos, os conhecidos 
“Mocós” (residências 
onde são guardados 
produtos ilícitos) onde 
foram também presas 
seis pessoas, identifi ca-
das como: Roseli Jesus 
de Almeida, 29 anos, 
conhecida como “Fer-
nanda”; Salmo Maicon 
Hening Barbosa , vulgo 
“Diego”; Estefano Tiago 
Trindade, 27 anos, Inês 
Rodrigues, Edgar Silva 
, vulgo “Gazin” e Fran-
cisco das Chagas Silva, 
todos eles comandados 
por um traficante co-
nhecido como Orioval-
do , vulgo “Pica- Pau” 

ou “Passarinho”, e que 
está preso no complexo 
penitenciário de Campo 
Grande (MS). A prisão 
do bando e a apreensão 
da droga foram resulta-
dos de meses de inves-
tigação.

“Passarinho” tem 
uma carreta, onde era 
conduzida o produto e 
seria distribuído uma 
parte na capital ron-
doniense e o restante 
seguiria para cidades 
do estado do Amazonas. 
Devido a problemas me-
cânicos com o veículo 
que trazia a droga, o 

material teve de ser des-
carregado em Ji-Paraná 
na casa de Francisco das 
Chagas. No momento 
em que Estefano saía 
do “mocó” com cerca de 
90 quilos escondidos em 
três caixas de papelão 
em um veículo, modelo 
Gol de cor branca, ele 
foi abordado e preso 
junto com sua mulher 
Inês.

De imediato foi feita 
revista no local, onde fo-
ram encontrados vários 
apetrechos para emba-
lar droga, um revolver 
calibre 38 municiado 

Foto: PC


