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CHÁCARA

Cód_CH_006_11_
ALV_RO – Vende-se 
chácara localizada na 
Rua Almirante Taman-
daré, 5.641 – Zona Ru-
ral – Alvorada d’ Oeste. 
A propriedade tem 1 
alq. e uma quarta, toda 
em pasto, cercada com 
12 fios de arame liso e 
com 3 divisões de pasto, 
todas com água “ótima 
para criação de carneiros 
ou cabritos”. Tulha me-
dindo 3X4, represa, casa 
de madeira, 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 aceita proposta ou 
troca em gado, cami-
nhão 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 pastagens., e mais de 
6.000 alq. intocáveis 
e com madeira nativa. 
4.000 alq. em Escritura 
Pública e 5.000 alq. m 
processo de usucapião 
com a Posse Mansa des-
de 1.985. A 230 km de Ji-
-Paraná, tem 85 reparti-
ções de pasto, todas com 
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. 

Cód_FZ_005_11_
ALV_RO – Vende-
-se fazenda na lh 106 
– Lado Norte em Al-
vorada do Oeste. com 
300 alq. dos quais 150 
formados e cercados 
com arame liso de 5 e 
6 fios, 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 

Definitivo. Valor é Dois 
Milhões, incluindo 100 
cabeças de gado e mais 
um trator da Marca Val-
met. Aceita-se proposta, 
inclusive de pagamento. 
Tr. 9954-1016. 

Cod_FZ_033_11_
CAS_RO – Vende-se 
fazenda de 500 alq. com 
450 formados em pas-
tagem no município de 
Castanheiras. cercada 
com arame liso de 5 e 
6 fios e com várias di-
visões, todas com água. 
50 alq. de mata, Curral 
de médio grande porte, 
galpão e casa para peão. 
Sede com piso de cerâ-
mica, forro de gesso, 
em alvenaria, com mais 
ou menos 600 m2 de 
construção. 4 quartos, 3 
banheiros, 3 salas, dis-
pensa e cozinha muito 
grande. área em formato 
de “L”. Energia trifásica, 
água de poço. Mas acei-
ta proposta. Interessados 
tratar nos seguintes tele-
fones: 69-9952-2456 e 
ou 8488-0022, ou ainda 
se preferir, no telefone 
fixo: 69-3412-2142.

Cód_FZ_091_09_
PRM_RO - Vende-se 
fazenda na 4º lh com 155 
alq. Sendo 100 formados 
e cercado e 55 alq. de 
mata. 8 repartições e 
mangueira com 8 repar-
tições, tulha coberta de 
eternit, pomar, 3 repre-
sas e um rio médio. Uma 
casa de alvenaria coberta 
com telha, 2 quartos e 
uma sala, piso em cerâ-
mica, e outra de madeira 
com 3 quartos, sala e as 
duas casas tem dispensa 
e área na frente. Ener-
gia monofásica e água 
encanada. Interessados 
entrar em contato com o 
Vicente no: vicentecor-
retor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
69-3412-2142. 

Cód_FZ_008_10_
SER_RO - Vende-se 
fazenda em Seringuei-
ras, com 1090 alq. for-
mados e cercado com 
arame liso, 5 fios, com 
varias divisões todas 
com água, curral com 
balança e tronco, dois 
rios e varias nascentes. 
Sede de alvenaria ina-
cabada, com energia. 
Tratar 9954-1016.

Cód_FZ_020_11_
SMG_RO – Vende-se 
fazenda com 215 alq. 
110 cercados e forma-
dos, localizada na lh 106 
- km 12 – Lado Norte, 

São Miguel do Guaporé. 
105 alq. de mata virgem  
16 repartições de pasta-
gem, todas com água, 
cerca de arame liso com 
5 fios 7 represas, curral 
de 30X30, tulha de 7X7, 
9.000 pés de café. Casa 
de madeira coberta com 
eternit, piso queimado, 
medindo 8X8, 3 quartos, 
sala, cozinha, banhei-
ro em alvenaria e área 
lateral. Energia elétri-
ca.. Estuda-se proposta. 
Interessados tratar 69-
9974-4030. 

Cód_032_11_ARQ_
RO - Vende-se fazenda 
com 3.800 alq.,  municí-
pio de Rio Crespo, dos 
quais 1.800 formados 
e cercados com arame 
liso de 5 e 6 fios. vá-
rias divisões, todas com 
água e cocho para sal. 
Topografia plana, terra 
mista  Casa Sede em 
alvenaria, 12 casas para 
funcionários. Energia 
da CERON. Três reti-
ros, todos com curral 
e casa. Almoxarifado, 
barracão p/ oficina, ga-
ragem, escritório em 
alvenaria, barracão em 
alvenaria para sal, ra-
ções e ferramentas. Pista 
para pouso de avião de 
pequeno porte com 800 
m. Escritura Pública, 
mas aceita proposta, 
inclusive de pagamen-
to.  Interessados entrar 
em contato com o Vi-
cente no: vicentecor-
retor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

Cód_FZ_040_11_
CMA_RO – Vende se 
fazenda no município 
de Costa Marques com 
800 alq. 400 formados 
em pastagem, 9 divisões 
de pasto, todos com 
água e 400 alq. ain-
da virgem, curral com 
8 divisões, casa sede 
simples em madeira, 
medindo 8X10, e cober-
ta com Eternit.. Aceita 
proposta, inclusive de 
pagamento. Interessa-
dos entrar em contato 
pelo 9954-1016.
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Vendo bela loja pronta para 
funcionamento no Porto Velho 
Shopping, medindo 100m2. 
Valor R$200.000,00. Condi-
ções de pagamento a combinar. 
Mais informações tratar pelo 
telefone 928130-2323

NEGOCIO DE OCASIÃO

PEDIDO DE (LP) LICENÇA PRÉVIA
DE EXTRAÇÃO DE AREIA

Eu JOSE GOMES PINHEIRO, inscrito no CPF/
MF: 340.651.802-87 e RG 000349.941 SSP/RO, 
vem por meio desta tornar público que REQUEREU 
junto a NUCOF/SEDAM no dia 12 de Abril de 2011, 
a LICENÇA PRÉVIA em atividade de Extração de 
Areia, localizado  na LH 31/24 KM 03 LT 21 GB 12-E, 
no município de Teixeiropólis– RO.

PEDIDO DE (LI) LICENÇA INSTALAÇÃO 
EXTRAÇÁO DE AREIA

Eu JOSE GOMES PINHEIRO, inscrito no CPF/
MF: 340.651.802-87 e RG 000349.941 SSP/RO, vem 
por meio desta tornar público que REQUEREU junto 
a NUCOF/SEDAM no dia 01 de Setembro de 2010, 
a LICENÇA DE INSTALAÇÃO em atividade de 
Extração de Areia, localizado  na LH 31/24 KM 07 
LT 22 GB 12-E, no município de Teixeiropólis – RO.

PEDIDO DE (LO) LICENÇA OPERAÇÃO 
DE EXTRAÇÃO DE AREIA

Eu JOSE GOMES PINHEIRO, inscrito no CPF/
MF: 340.651.802-87 e RG 000349.941 SSP/RO, vem 
por meio desta tornar público que REQUEREU junto 
a NUCOF/SEDAM no dia 01 de Setembro de 2010, a 
LICENÇA OPERAÇÃO em atividade de Extração 
de Areia, localizado  na LH 31/24 KM 07 LT 22 GB 
12-E, no município de Teixeiropólis– RO.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: Ouro Preto do Oeste – RO
ÓRGÃO EMITENTE: Cartório da 1ª Vara Cível

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) dias

AUTOS: 0002698-95.2011.822.0004
Autor: Boasafra Comércio e Representações Ltda
Advogado: Giane Ellen Borgio Barbosa . OAB 2027
Requerido: Mauro Bernabe

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de Mauro Berna-
be, Brasileiro, CPF 576.533.567-53, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, da CONVERSÃO DO 
BLOQUEIO ON LINE EM PENHORA, no valor de 
R$ 67,79 (sessenta e sete reais, setenta e nove centa-
vos), e para opor embargos, caso queira, no prazo de 
30 (Trinta) dias, contados da publicação deste edital, 
nos termos da Lei 6.830/80.

Sede do Juízo: Fórum Jurista Teixeira de Freitas – 
Rua Café Filho n° 127, Bairro União, CEP: 76920-000 
Fone (Fax): 461-2050, 461-3813.

Ouro Preto do Oeste-RO, 5 de Março de 2012

Bel Wilson Von Heimburg
Escrivão Judicial

Assina por determinação do MM. Juiz de Direito

JORNAL CORREIO POPULAR

“Não perca tempo, valorize 
seu dinheiro”

LIGUE - 3421-6853

SMG_RO - Vende-se 
fazenda em São Miguel 
do Guaporé, lh 58, km 
63 Setor Primavera. 352 
alq. 210 formados e cer-
cados e 142 ainda são de 
mata, reserva legal. pas-
tagens em 8 repartições 
todas com água, curral 
redondo com 32 metros 
de diâmetro, 2 manguei-
ras anexas de 40x50, 
Casa Sede em alvenaria 
coberta com telha de 
barro, na cerâmica, for-
rada com forro PVC, 3 
quartos, sala, cozinha 
e um grande banheiro 
social, e área no formato 
de “L”.casa de madeira, 
coberta com telhas de 
barro, quintal cercado. 
água de poço. Valor. 
Mas aceita proposta. 
Interessados falar dire-
tamente com o proprie-
tário, Sr. José Vieira, 
popular Dr. Vieira – Tel. 
31-3486-1380, ou com 
o Corretor de Imóveis: 
Vicente Corretor, nos 
Tel. – 69-3412-2142 
ou TIM: 041-69-8114-
4243.   Podendo ainda 
ser o contato através da 
Dina, no Tel. 69-8457-
8877. 

COD_FZ_039_11_
CMA_RO – Vende se 
fazenda em Costa Mar-
ques, com 1.270 alq., 
com 500 alq. formados 
em pastagem, 8 divisões 
todas com água. área de 
mata, ainda virgem, com 
toda madeira e perfeita-
mente apropriada para 
se fazer um ou mais 
projetos de manejo. cur-
ral simples. casa sede 
em alvenaria coberta 
com telha de barro e 
casa para peão cober-
ta com Eternit. Aceita 
proposta, Interessados 
entrar em contato com o 
Vicente no: vicentecor-
retor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

SÍTIO

Cód_ST_035_11_
ALV_RO - Vende-se  
sitio de 21 alq. em Alvo-
rada D’Oeste. formados, 
3 represas, 2 repartições 
de pasto, curral de 40 X 

40, tulha de 4 X 4 cober-
ta com eternit. casa de 
madeira de 6 X 8, mais 
uma área em formato de 
L, coberta com telha de 
barro e piso queimado, 
2 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro sanitário 
piso queimado. Água de 
poço, e energia própria.

Cód_ST_044_11_
CAC_RO - Vende-se 
sitio localizado a mais 
ou menos 25 Km de 
Cacoal, com 5.5 alq. 
Sendo 1 de reserva, 3 
de café e 1,5 com uma 
casa e vários pontos 
bons para outros culti-
vos, represa e córrego, 
água potável de poço e 
energia bifásica. – Pa-
gamento em dinheiro a 
vista .Interessados tratar 
69-9974-4030. 

ST_004_11_MCH_
RO - Vende-se sitio de 
16 alq. todos forma-
dos, em Machadinho 
do Oeste , com 2 divi-
sões todas cercadas e 
com água. 1 remanga de 
30x30, curral coberto, 
casa de madeira cober-
ta de eternit de 7X7. 
3 represas, 500 pés de 
cafés no quintal e pomar 
com grande variedade 
de arvores frutíferas. 
Valor R$ 100.000,00. 
Mas, aceita proposta, 
inclusive de pagamen-
to. Interessados entrar 
em contato com o Vi-
cente no: vicentecor-
retor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

Cód_ST_048_11_
PB_RO – Vende-se sitio 
na lh 55 - capa 87 – lote 
56 – setor Barão do Mel-
gaço – Pimenta Bueno, 
48 alq., sendo 30 alq. 
todo formado e cercado 
com arame liso. Várias 
repartições, algumas 
com água e vários luga-
res para represas, um rio 
que nasce das nascentes 
da mata e atravessa o 

sitio, sendo 18 alq. de 
mata. 2 casas de madeira 
coberta com telhinha de 
barro, cercada. Aceita 
proposta. Interessados 
entrar em contato com o 
Vicente no: vicentecor-
retor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

CASAS

Cód_CS_031_11_
ALV_RO - Vende-se 
casa de alvenaria co-
berta de telha de bar-
ro na Avenida José de 
Alencar, área nobre de 
Alvorada D’Oeste. 3 
quartos, 2 suítes, 3 salas, 
cozinha, edícula, área 
de lazer e lavanderia. 
Os três banheiros to-
dos na cerâmica. Casa 
com piso de cerâmica 
e forrada com forro de 
madeira. construída em 
2 terrenos murados de 
10 X 50. rede de tele-
fone, rede de esgoto, 
rede de energia 110 e 
220 Wats, rua asfaltada, 
água tratada, terreno 
gramado e com passa-
rela para carros até a 
garagem. Interessados 
tratar 9954-1016.

Cód_CS_038_11_
ALV_RO – Vende se 
casa de alvenaria na 
Avenida Sargento Mário 
Nogueira Vaz, 4.820, 
Centro, Alvorada D’ 
Oeste, 100 m2 de área 
construída, toda na 
cerâmica e com forro 
misto, 2 quartos, suíte, 
sala, cozinha, dispensa, 
banheiro social, área 
na frente, varanda nos 
fundos e mais edícu-
la com área de servi-
ço anexo. Terreno de 
10 X 50, todo murado 
com calçada na frente 
e com as instalações hi-
dráulicas ligadas a rede 
de esgoto municipal. 
Energia elétrica com 
padrão bifásica, rede 
de telefone, internet, 
água tratada do SAAE 

– Mas, aceita proposta, 
inclusive de pagamen-
to. Interessados entrar 
em contato com o Vi-
cente no: vicentecor-
retor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

Cód_CS_043_11_
ALV_RO - Vende-se 
casa de alvenaria toda 
na cerâmica na Avenida 
JK, 5440, Bairro São 
Francisco, Alvorada do 
Oeste, 2 quartos, sala, 
cozinha e banheiro todo 
na cerâmica e forrada 
com forro de madei-
ra, murada, Energia da 
“CERON” e água da 
“SAAE”, aceita-se pro-
posta inclusive pega-se 
um carro. Interessados 
falar 69-3412-2142. 

PONTO
 COMERCIAL

Cód_PC_036_11_
OPO_RO – Vende-se 
ou troca por fazenda o 
Hotel Planalto em Ouro 
Preto do Oeste, ao lado 
da Rodoviária Central, 
630 m2 de área constru-
ída em alvenaria, sendo 
um prédio em 3 pisos, 
São 27 apartamentos, 
ampla e confortável co-
zinha para o café da 
manhã aos hóspedes, 
sala para recepção, e 
sistema de distribui-
ção de internet wire-
less e estacionamento 
nos fundos e na frente, 
com energia trifásica, 
inclusive com disposi-
tivo para acoplagem de 
caminhões frigoríficos, 

visto que é o único na 
cidade que oferece esse 
serviço para caminhões 
câmara frias. Escritu-
ra Pública. Mas aceita 
proposta, Interessados 
tratar diretamente com 
o proprietário, Senhor 
Guerra no Cel. Claro nº. 
69-9238-9235 ou com o 
Vicente Corretor no Tel. 
Fixo: 69-3412-2142.

TR_016_11_ALV_
RO - Vendem-se 28 
terrenos em Alvorada 
do Oeste, com medidas 
diversas:, sendo - 8 ter-
renos 10X50, na QD.34 
– ST.02, 4 terrenos com 
a frente para a Rua Car-
los Gomes e 4 terrenos 
com frente para a Rua 
Osvaldo Cruz. - 8 ter-
renos 10X50, na QD. 
44 – ST.02, 4 terrenos 
com frente para a Rua 
Carlos Gomes e 4 ter-
renos com frente para a 
Av. Sargento M. N. Vaz 
- 4 terrenos 12X30, na 
QD.44 – ST.02, Frente 
para a Av. Independên-
cia - 4 terrenos 12X30, 
na QD.64 – ST.02, Fren-
te para a Rua Osval-
do Cruz - 2 terrenos 
de esquina 14X30, na 
QD.54 – ST.02, fren-
te para a Av. Indepen-
dência. - 2 terrenos 
de esquina 14X30, na 
QD.44 – ST.02, frente 
para a Av. Independên-
cia. Vendem-se os ter-
renos separadamente. 
Todos ficam no Bairro 
APAE. Aceita Proposta, 
falar pelos telefones,  
69-3412-2142 ou 69-
8488-0022.
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE COSTA MARQUES

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

AVISO DE PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 001/2012

PROCESSO N.º 038/2012

A CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL 
DO GUAPORÉ/RO, torna público para conhe-
cimento dos interessados, que realizará licita-
ção na modalidade pregão presencial, sob o n.º 
001/2012 – do tipo menor preço por Item, visando 
a AQUISIÇÃO DE 4.000(quatro) mil litros de 
Gasolina, para atender as necessidades da Câmara 
Municipal, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 
Recebimento e Abertura dos Envelopes de Habili-
tação e Proposta será no dia 26 de ABRIL de 2012, 
às 09:00. Os interessados em participar da presente 
licitação deverão retirar o edital diretamente na Câ-
mara Municipal de São Miguel do Guaporé/RO, na 
av. Capitão Silvio,1.446 – centro. A cópia do Edital 
do Pregão e seus anexos encontra-se-a disposição dos 
interessados no email CÃMARA SMG@TERRA.
COM.BR e na sala das Comissão Permanente de 
Licitação  desta Câmara em dias úteis no hotário das 
07:30 as 13:30h, fone 69 36422234  

MARIO CÉZAR GOMES FERREIRA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2012 

O Município de Alvorada do Oeste, Estado de Ron-
dônia, através da Pregoeira nomeada pelo Decreto 
nº 17/2012, torna público, e para conhecimento dos 
interessados, que a licitação na modalidade Pregão 
Presencial 29/2012, autorizada através do processo 
administrativo Nº 700/2012, tendo como objeto a 
Aquisição de filtros e refil de filtros para bebedouros, 
para atender a solicitação da Secretaria Municipal de 
Educação, cuja a data de recebimento e abertura dos 
envelopes marcada para o dia 11 de abril de 2012, 
às 10h:00, foi considerada deserta, pela ausência de 
interessados.  Para maiores informações, de segunda a 
sexta-feira, das 07h30 às 13h30, fone (69) 3412-2647, 
à Avenida Mal.  Deodoro, n.º 4.695 – Sala da CPL.

Alvorada D’Oeste/RO., 11 de abril de 2012.

Janete Maria Pasqualotto da Silva
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2012
PROCESSO Nº 404/2012.

A Prefeitura Municipal de Costa Marques/RO 
por meio da Comissão Permanente de Licitação de 
Material - CPLM, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar, na forma da 
Lei nº 8.666/93 e alterações, Tomada de Preços nº 
04/2012, tipo Técnica e Preço, que tem por objeto 
à Contratação de empresa especializada na pres-
tação de Serviços de Implantação e Aluguel de 
Softwares que atendam legislações específicas, em 
Contabilidade Pública, Administração de Pessoal 
– Folha de Pagamento, Patrimônio, Almoxarifado, 
Tributos - I.S.S.Q.N., I.P.T.U., Compras – C.P.L. 
e FROTA, em atendimento as necessidades da Pre-
feitura Municipal e Secretaria Municipal de Saúde 
– FMS Fundo Municipal de Saúde, tudo conforme 
descrito e detalhado no Projeto Básico e demais 
anexos ao Edital da tomada supra citada. A abertura 
dos envelopes e início da Sessão Pública será às 10 
horas (horário local) do dia 15/05/2012, na sala de 
Licitações no Prédio da Prefeitura Municipal de Costa 
Marques/RO – Av. Chianca, 1381 - Centro. A cópia 
do Edital de Tomada de Preços e seus anexos, estará 
disponível aos interessados na Sala da Comissão de 
Permanente de Licitação desta Prefeitura em dias 
úteis, no horário das 07:30 às 13:30, fone (69) 3651-
2250/3895, através de depósito bancário no valor de 
R$ 50,00 (cinquenta) reais na Conta 5432-1, Agencia 
2223-3, Tributos Municipais.

Costa Marques/RO, 12 de abril de 2012.

Altair Ortis
Presidente da CPLM

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS 

EU, SAMUEL SOARES DE AZEVEDO, brasi-
leiro, produtor rural, inscrito no RG: 958.356 SSP/
RO e CPF: 767.991.902-04, residente na linha TN 
14 Lote 180 Gleba 01 município de Urupá - RO, 
comunica que foi extraviado em lugar incerto, as no-
tas fiscais de produtor rural de Nº 0000001,  000004 
e  000005  de acordo com o Boletim de Ocorrência 
Nº 65N2012.

EXTRAVIADO DE DOCUMENTO
O Srº Marcelo Grassi, CPF: 584.462.302-91, Linha 

98; GL. 03; Lt. 28, 45; KM; 76900-001; Zona Rural; 
na cidade de Ji-Paraná - RO, declara para os devidos 
fins que, na data de 27/03/2012 foi  extraviado as 
quatro vias da Nota Fiscal de Produtor Rural sob a 
numeração: 0019.

PEDIDO DE (LP) LICENÇA PRÉVIA
 DE AQUICULTURA

Eu GEZONIAS STORCH, inscrito no CPF/MF: 
559.218.687-87 e RG: 563.086 SSP/ES, vem por 
meio desta tornar público que REQUEREU junto 
a NUCOF/SEDAM no dia 12 de Abril de 2012, a 
LICENÇA PRÉVIA em atividade de piscicultura, 
localizado  na  LINHA 634, KM 43 LT 27 GB 69, 
no município de Tarilândia/Jarú – RO.

PEDIDO DE (LI) LICENÇA INSTALAÇÃO 
DE AQUICULTURA

Eu GEZONIAS STORCH, inscrito no CPF/MF: 
559.218.687-87 e RG: 563.086 SSP/ES, vem por 
meio desta tornar público que REQUEREU junto 
a NUCOF/SEDAM no dia 12 de Abril de 2012, a 
LICENÇA INSTALAÇÃO em atividade de pisci-
cultura, localizado  LINHA 634, KM 43 LT 27 GB 
69, no município de Tarilândia/Jarú – RO.

PEDIDO DE (LO) LICENÇA OPERAÇÃO
 DE AQUICULTURA

Eu GEZONIAS STORCH, inscrito no CPF/MF: 
559.218.687-87 e RG: 563.086 SSP/ES, vem por 
meio desta tornar público que REQUEREU junto a 
NUCOF/SEDAM no dia 12 de Abril de 2012, a LI-
CENÇA OPERAÇÃO em atividade de piscicultura, 
localizado  na LINHA 634, KM 43 LT 27 GB 69, no 
município de Tarilândia/Jarú – RO.

MEC define faixas de renda 
para financiamento estudantil

(Da Redação) Uma 
Portaria do Ministério 
da Educação, publicada 
na quinta-feira (12), no 
Diário Oficial da União, 
estabelece as faixas 
de renda para o finan-
ciamento estudantil, o 
Fies. O estudante com 
renda familiar mensal 
de, no máximo, 10 sa-
lários mínimos poderá 
financiar até 100% do 
valor cobrado pela ins-
tituição de ensino. Mas 
se a renda da família for 
de 15 salários mínimos, 
o limite de financia-
mento cai para 75% do 
custo da mensalidade.

A portaria estabelece 
ainda que 50% do valor 
cobrado pela instituição 
de ensino será financia-
do aos estudantes com 
renda familiar de até 

20 salários mínimos. 
Acima desse valor, o 
estudante não poderá se 
inscrever no Fies.

Em 2012, o Fies be-
neficiou mais de 140 
mil estudantes, que 
contrataram o finan-
ciamento para pagar as 
mensalidades de cursos 
universitários em insti-
tuições privadas, como 
informou a presiden-
ta Dilma Rousseff, no 
programa de rádio Café 
com a Presidenta. “O 
Fies é hoje um instru-
mento importantíssimo 
da nossa política de de-
mocratização do acesso 
ao Ensino Superior”, 
destacou a presidenta.

Em 2010, o Fies teve 
a taxa de juros diminu-
ída, de 9% para 3,4% 
ao ano, e o prazo de 

carência para começar 
a pagar foi ampliado 
de seis meses para um 
ano e meio, o que tor-
nou o financiamento 
atrativo para os jovens 
que querem iniciar os 
estudos ou continuarem 
a estudar. Depois do 
período de carência, 
o estudante ainda tem 
um prazo equivalente a 
três vezes a duração do 
curso e mais 12 meses, 
para pagar o financia-
mento

O estudante pode so-
licitar o financiamento 
do Fies, pela internet, 
em qualquer período do 
ano. Atualmente, mais 
de 1,5 mil instituições 
de ensino superior estão 
credenciadas ao progra-
ma. Com informações 
do Portal Planalto.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça de Rondônia

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

EDITAL, DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
PRAZO: 30 DIAS

DE: ANTONIO BATISTA PARIS.

FINALIDADE: CITAÇÃO do executados, acima 
identificados, dos termos do pedido inicial, cujo re-
sumo está abaixo transcrito, e INTIMAÇÃO para 
pagar, no prazo de 3(três) dias, o principal e comina-
ções legais, sob pena de penhora, e sua INTIMAÇÃO 
para ficar ciente de que poderá, independentemente 
de penhora, opor EMBARGOS DO DEVEDOR, no 
prazo de 15(quinze) dias, contados do término do 
prazo previsto neste edital, ou seja, após decorridos 
os 30(trinta) dias.

RESUMO DO PEDIDO INICIAL: A exequente 
alega que a executada Paris & Faria Ltda., CNJ. 
05.100.933/0001-74 e Inscrição Estadual n° 111631-2, 
efetuou algumas compras em sua loja, referente 
a produtos agropecuários, e destas compras 
originaram-se as duplicatas n° 13576-3 e 13576-4, 
e portanto a exequente é credora da executada na 
importância de R$ 3.635,53 (três mil, seiscentos e 
trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos) atua-
lizada até 20/07/2009. Pleiteia o efetivo pagamento 
da dívida pela executada.

Vara: 3ª Vara Cível
Processo: 0080705-69.2009.822.0005
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Procedimento: Processo de Execução (Cível)
Exeqüente: BoaSafra Comércio e Representações 

Ltda
Advogado: Giane Ellen Borgio Barbosa OAB/R0 
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SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, FAÇAM-
-NAS PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTACTE-
-NOS PELO ENDEREÇO ELETRÔNICO:JUIZ: 
sassamoto@tjro.jus.br – ESCRIVÃO: jip3civel@
tjro.jus.br

Sede do Juízo: Forum Des. Hugo Auller, Av. 
Ji-Paraná, n.° 615, Urupá, Ji-Paraná-RO, CEP: 
76.900-261 - Fone/Fax: (69)3421-1995 - Ramal: 222 
– email: jipcive13@tjro.jus.br 

Ji-Paraná, 8 de março de 2012.

Edson Yuskishigue Sassamoto
Juiz de Direito


