
sala, cozinha, banheiro 
em alvenaria e área lateral. 
Energia elétrica.. Estuda-
-se proposta. Interessados 
tratar 69-9974-4030. 

Cód_032_11_ARQ_RO 
- Vende-se fazenda com 
3.800 alq.,  município de 
Rio Crespo, dos quais 
1.800 formados e cerca-
dos com arame liso de 5 
e 6 fi os. várias divisões, 
todas com água e cocho 
para sal. Topografi a plana, 
terra mista  Casa Sede 
em alvenaria, 12 casas 
para funcionários. Energia 
da CERON. Três retiros, 
todos com curral e casa. 
Almoxarifado, barracão 
p/ oficina, garagem, es-
critório em alvenaria, bar-
racão em alvenaria para 
sal, rações e ferramentas. 
Pista para pouso de avião 
de pequeno porte com 800 
m. Escritura Pública, mas 
aceita proposta, inclusive 
de pagamento.  Interes-
sados entrar em contato 
com o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

C ó d _ F Z _ 0 4 0 _ 11 _
CMA_RO – Vende se 
fazenda no município de 
Costa Marques com 800 
alq. 400 formados em pas-
tagem, 9 divisões de pasto, 
todos com água e 400 
alq. ainda virgem, curral 
com 8 divisões, casa sede 
simples em madeira, me-
dindo 8X10, e coberta com 
Eternit.. Aceita proposta, 
inclusive de pagamento. 
Interessados entrar em 
contato pelo 9954-1016.

Cód_FZ051_11_SMG_
RO - Vende-se fazenda em 
São Miguel do Guaporé, lh 
58, km 63 Setor Primave-
ra. 352 alq. 210 formados 
e cercados e 142 ainda 
são de mata, reserva legal. 
pastagens em 8 repartições 
todas com água, curral 
redondo com 32 metros 
de diâmetro, 2 mangueiras 
anexas de 40x50, Casa 
Sede em alvenaria coberta 
com telha de barro, na ce-
râmica, forrada com forro 
PVC, 3 quartos, sala, cozi-
nha e um grande banheiro 
social, e área no formato 

de “L”.casa de madei-
ra, coberta com telhas de 
barro, quintal cercado. 
água de poço. Valor. Mas 
aceita proposta. Interessa-
dos falar diretamente com 
o proprietário, Sr. José 
Vieira, popular Dr. Vieira 
– Tel. 31-3486-1380, ou 
com o Corretor de Imó-
veis: 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. 

C O D _ F Z _ 0 3 9 _ 11 _
CMA_RO – Vende se fa-
zenda em Costa Marques, 
com 1.270 alq., com 500 
alq. formados em pasta-
gem, 8 divisões todas com 
água. área de mata, ainda 
virgem, com toda madeira 
e perfeitamente apropriada 
para se fazer um ou mais 
projetos de manejo. curral 
simples. casa sede em al-
venaria coberta com telha 
de barro e casa para peão 
coberta com Eternit. Acei-
ta proposta, Interessados 
entrar em contato com 
o Vicente no: vicente-
corretor37@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 Alvorada D’Oeste. 
formados, 3 represas, 2 
repartições de pasto, curral 
de 40 X 40, tulha de 4 X 4 
coberta 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, cozinha, banheiro 
sanitário piso queimado. 
Água de poço, e energia 
própria.

C ó d _ S T _ 0 4 4 _ 11 _
CAC_RO - Vende-se si-
tio localizado a mais ou 
menos 25 Km de Cacoal, 
com 5.5 alq. Sendo 1 de re-
serva, 3 de café e 1,5 com 
uma casa e vários pontos 
bons para outros cultivos, 
represa e córrego, água 
potável de poço e energia 
bifásica. – Pagamento em 
dinheiro a vista .Interessa-
dos tratar 69-9974-4030. 

CHÁCARA

Cód_CH_006_11_ALV_
RO – Vende-se chácara lo-
calizada na Rua Almirante 
Tamandaré, 5.641 – Zona 
Rural – 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 car-
neiros ou cabritos”. Tulha 
medindo 3X4, represa, 
casa de madeira, coberta 
com telha de barro medin-
do 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, 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 ma-
deira nativa. 4.000 alq. 
em Escritura Pública e 
5.000 alq. em processo 
de usucapião com a Posse 
Mansa desde 1.985. A 230 
km de Ji-Paraná, tem 85 
repartições 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. 

C ó d _ F Z _ 0 0 5 _ 11 _
ALV_RO – Vende-se fa-
zenda na lh 106 – Lado 
Norte em Alvorada do 
Oeste. com 300 alq. dos 
quais 150 formados e cer-
cados com arame liso de 
5 e 6 fi os, 7 repartições 
de pasto, todas com água. 
Curral de 24X28, barracão 
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 Valmet. Aceita-se 
proposta, inclusive de pa-

CLASSIFICADOS
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gamento. Tr. 9954-1016. 

C o d _ F Z _ 0 3 3 _ 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 fi os 
e com várias divisões, 
todas com água. 50 alq. 
de mata, Curral de médio 
grande porte, galpão e 
casa para peão. Sede com 
piso de cerâmica, forro 
de gesso, em alvenaria, 
com mais ou menos 600 
m2 de construção. 4 quar-
tos, 3 banheiros, 3 salas, 
dispensa e cozinha muito 
grande. área em formato 
de “L”. Energia trifásica, 
água de poço. Mas aceita 
proposta. Interessados 
tratar nos seguintes tele-
fones: 69-9952-2456 e ou 
8488-0022, ou ainda se 
preferir, no telefone fi xo: 
69-3412-2142.

C ó d _ F Z _ 0 9 1 _ 0 9 _
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 repartições, tulha 
coberta de eternit, pomar, 
3 represas e um rio médio. 
Uma casa de alvenaria co-
berta 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. Energia 
monofásica e água enca-
nada. Interessados entrar 
em contato com o Vicente 
no: vicentecorretor37@
hotmail.com ou 69-9974-
4030 ou no 69-3412-2142. 

C ó d _ F Z _ 0 0 8 _ 1 0 _
SER_RO - Vende-se fa-
zenda em Seringueiras, 
com 1090 alq. formados e 
cercado com arame liso, 5 
fi os, com varias divisões 
todas com água, curral 
com balança e tronco, dois 
rios e varias nascentes. 
Sede de alvenaria inaca-
bada, com energia. Tratar 
9954-1016.

C ó d _ F Z _ 0 2 0 _ 11 _
SMG_RO – Vende-se 
fazenda com 215 alq. 110 
cercados e formados, loca-
lizada na lh 106 - km 12 – 
Lado Norte, São Miguel do 
Guaporé. 105 alq. de mata 
virgem  16 repartições de 
pastagem, 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, 

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

EU, Raimundo Costa , brasileiro, produtor rural, 
inscrito no CPF: 471.072.272-20, residente na linha 
A-5 Lote 43 Gleba 07 município de Urupá - RO, 
comunica que foi extraviado em lugar incerto, notas 
fi scais de produtor de Nº 00001 e 00003 de acordo com 
o Boletim de Ocorrência Nº 162N2012. 

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

 EU, Epaminondas José Martins , brasileiro, pro-
dutor rural, inscrito no CPF: 191.078.202-59, residente 
na linha C4 Lote 15 Gleba 24 município de Urupá 
- RO, comunica que foi extraviado em lugar incerto, 
notas fi scais de produtor de Nº 00003 de acordo com 
o Boletim de Ocorrência Nº 163N2012. 

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
EU, JOSE MARIA FERREIRA DOS SAN-

TOS, brasileiro, produtor rural, inscrito no CPF: 
386.249.662-72, residente na linha T11 Lote 16 GB 13 
município de Urupá - RO, comunica que foi extraviado 
em lugar incerto, notas fi scais de produtor de Nº 00007 
de acordo com o Boletim de Ocorrência Nº 160N2012. 

Pedido de licenciamento de aqüicultura
Eu, Divino Randolfo da Silva, inscrito no CPF: 

536.522.406-00, venho por meio deste tornar pu-
blico que requereu junto a SEDAM, o pedido de 
Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença 
de Operação, para a atividade de Piscicultura 
localizada na Linha TN-14, Lote 218, Gleba 
01, Urupá-RO. Com o Eng. Agrônomo Felipe 
Monclair 9248-8623.

COMUNICADO

A empresa JOSÉ ODILON RIOS NETO-MEI, 
inscrita no CNPJ n° 14.622.656/0001-93, situada à 
Avenida Marechal Rondon  n°721,  Centro, na cidade 
de Ji-Paraná – RO toma público requereu junto à 
COLMAN/SEDAM, em 16/10/2012, a Certidão de 
Regularidade Ambiental, para atividade do ramo de; 
Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros. 

Ji-Paraná, 16 de Outubro de 2012  

José Odilon Rios Neto
Proprietário

COMUNICADO

A empresa VIPVC INDÚSTRIA DISTRIBUIÇÃO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI, 
inscrita no CNPJ n° 15.192.903/0001-99, situada à 
BR-364, ESTRADA DO KM-08, S/N, Bairro: Zona 
Rural, nesta cidade de Ji-Paraná – RO, toma público 
requereu junto à COLMAN/SEDAM, em 17/09/2012, 
a licença de operação para atividade de Fabricação de 
artefatos de material plástico; fabricação de tubos e 
acessórios de matérias plásticos. 

  
Ji-Paraná, 18 de Setembro de 2012  

GUSTAVO ALEXANDER DIAS PEREIRA
Sócio Proprietário

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: São Miguel do Guaporé
ÓRGÃO EMITENTE: Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
PRAZO: 20 DIAS

DE: MARI MARTIN RIBEIRO DE ALMEIDA 
MACHADO, estando em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAR O EXECUTADO acima 
qualifi cado, de todos os termos da presente ação, bem 
como para pagar, dentro do prazo de 03(três) dias, o 
valor do débito e cominações legais ou nomear bens a 
penhora, sob pena de serem penhorados ou arrestados 
tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 
fi cando INTIMADO para, querendo, opor embargos 
a execução no prazo legal.

Valor do débito: R$ 689,64 (seiscentos e oitenta e 
nove reais e sessenta e quatro centavos)

Proc.: 0000248-91.2012.8.22.0022
Ação: Execução de Título Extrajudicial
Exequente: Vilma Schiavi Gomes
Advogado: Giovanni Dilion Schiavi Gomes (OAB/

RO 4262)
Executado: Mari Marti Ribeiro de Almeida

Sede do Juízo: Fórum Juiz Anísio Garcia Martin, 
Av. São Paulo, 1395, Cristo Rei, São Miguel do 
Guaporé/RO.

São Miguel do Guaporé/RO, 24 de setembro de 2012

(a)João Valério Silva Neto
Juiz de Direito

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: São Miguel do Guaporé
ÓRGÃO EMITENTE: Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
PRAZO: 20 DIAS

DE: MARI MARTI RIBEIRO DE ALMEIDA 
MACHADO, estando em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAR O EXECUTAD O acima 
qualifi cado, de todos os termos da presente ação, bem 
como para pagar, dentro do prazo de 03(três) dias, o 
valor do débito e cominações  legais ou nomear bens 
para a penhora, sob pena de serem penhorados ou 
arrestados tantos bens quantos bastem para garantir a 
execução, fi cando INTIMADO para, querendo, opor 
embargos a execução no prazo legal.

Valor do débito: R$ 1.732,10 (um mil setecentos e 
trinta e dois reais e dez centavos) 

Proc.: 0000249-76.2012.8.22.0022
Ação: Execução de Título Extrajudicial
Exequente: Vilma Schiavi Gomes
Advogado: Giovanni Dilion Schiavi Gomes (OAB/

RO 4262)
Executado: Mari Marti Ribeiro de Almeida

Sede do Juízo: Fórum Juiz Anísio Garcia Martin, 
Av. São Paulo, 1395, Cristo Rei, São Miguel do 
Guaporé/RO.

São Miguel do Guaporé/RO, 24 de setembro de 2012 

(a)João Valério Silva Neto
Juiz de Direito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente da Acontaxijp associação de condutores 
de táxi de Ji-Paraná no uso de suas atribuições legais 
vem publicar a convocação dos pretendentes a fazer 
chapa para concorrer a direção e os demais cargos da 
Acontaxi, que Apresente-se ate no prazo Maximo dia 
24/10/2012 de acordo como previsto pelo Estatuto 
da associação. Que todos os pretendentes observe as 
regras e as normas do estatuto regente da Acontaxi.

Local da Reunião de apresentação Shopping cidadão 
19:30 horas

Nada mais para o momento agradeço a todos

Ji- Paraná 09/10/2012

Presidente
Magalhães Silva Soares

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: PORTO VELHO
ÓRGÃO EMITENTE: 2ª VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias

Citação de: Luciano Nunes de Souza, brasileiro, 
profi ssão ignorada, estado civil ignorado, RG igno-
rado, CPF nº 749.918.762-49, atualmente em lugar 
incerto e não sabido.

Processo: 0020674-27.2011.8.22.0001
Exequente: Lojas Tropical e Refrigeração Ltda
Advogado: Neumayer Pereira de Souza – OAB/

RO 1537
Executado: Luciano Nunes de Souza
Classe: Monitória

FINALIDADE: Através do presente Edital fi ca 
Luciano Nunes de Souza, citado para que, paguem 
o débito no valor de R$ 4.039,58 (Quatro mil, 
trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos), ou 
querendo, responda (apresente defesa) aos termos 
da ação Monitória, no prazo legal abaixo descrito, 
sendo certo que o silêncio acarretará na presunção 
de serem verdadeiros os fatos alegados pela parte 
requerente.

Prazo: o prazo para responder (apresentar defesa) é 
de 15 (quinze) dias contados a partir do término do pra-
zo de 20 (vinte) dias da data da publicação deste edital.

ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
articulados pela parte autora

Sede do Juízo: Fórum Cível – Av. Lauro Sodré, 
1728, Jardim América, CEP: 76803-686, Fone: (69) 
3217-1320.

Porto Velho/RO, 22 de junho de 2012.

(a)Osny Claro de Oliveira Júnior
Juiz de Direito

Maria Dulcenira Cruz Bentes
Diretora de Cartório

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
A sra. APERCIDA MARTINS FONTES, inscrita 

no CPF do MF sob o Nº 171.086.326-91, torna públi-
co 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 na Estrada do Aeroporto, 
Km 03, Lote Rural nº 38, Gleba Nazaré, Setor 01, 
no Município de Ji-Paraná - RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A sra. APERCIDA MARTINS FONTES, inscrita 

no CPF do MF sob o Nº 171.086.326-91, torna públi-
co que requereu junto ao Departamento de Controle 
de Fiscalização (DECOF) da Sedam (Secretaria de 
Desenvolvimento Ambiental), A LP (Licença de Insta-
lação) para exploração da atividade de piscicultura em 
sua propriedade localizada na Estrada do Aeroporto, 
Km 03, Lote Rural nº 38, Gleba Nazaré, Setor 01, 
no Município de Ji-Paraná - RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A sra. APERCIDA MARTINS FONTES, inscrita 

no CPF do MF sob o Nº 171.086.326-91, torna públi-
co que requereu junto ao Departamento de Controle 
de Fiscalização (DECOF) da Sedam (Secretaria de 
Desenvolvimento Ambiental), A LO (Licença de Ope-
ração) para exploração da atividade de piscicultura em 
sua propriedade localizada na Estrada do Aeroporto, 
Km 03, Lote Rural nº 38, Gleba Nazaré, Setor 01, 
no Município de Ji-Paraná - RO.

 Pedido de Licença Previa
Pedido de JOAO MARIA GUIMARÃES, secador de 

café em grãos, localizada na linha 156/60,  Alta  Flo-
resta D oeste, n: CPF- 139.983.909-87, torna publico 
que requereu ao NUCOF/SEDAM em 15/10/2012 A  
LICENÇA PREVIA,  para a atividade de secador de 
café e demais cereais em grãos. 

Pedido de Licença de Instalação
Pedido de JOAO MARIA GUIMARÃES, secador de 

café em grãos, localizada na linha 156/60,  Alta  Flo-
resta D oeste, n: CPF- 139.983.909-87, torna publico 
que requereu ao NUCOF/SEDAM em 15/10/2012 A  
LICENÇA DE INSTALAÇÃO,  para a atividade de 
secador de café e demais cereais em grãos. 

Pedido de Licença de Operação
Pedido de JOAO MARIA GUIMARÃES, secador de 

café em grãos, localizada na linha 156/60,  Alta  Flo-
resta D oeste, n: CPF- 139.983.909-87, torna publico 
que requereu ao NUCOF/SEDAM em 15/10/2012 
A  LICENÇA DE OPERAÇÃO,  para a atividade de 
secador de café e demais cereais em grãos. 


