
69-3412-2142.

C ó d _ F Z _ 0 9 1 _ 0 9 _
PRM_RO - Vende-se fa-
zenda 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, 
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.

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: 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 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. 

ST_004_11_MCH_RO 
- Vende-se sitio de 16 alq. 
todos formados, em Ma-
chadinho do Oeste , com 
2 divisões todas cercadas 
e com água. 1 remanga 
de 30x30, curral coberto, 
casa de madeira coberta de 
eternit de 7X7. 3 represas, 
500 pés de cafés no quintal 
e pomar com grande varie-
dade de arvores frutíferas. 
Valor R$ 100.000,00. 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. 

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.

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 cur-
rais. E ainda tem: 7.200 
cabeças de gado, 60 tou-
ros; 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 ou-
tros. 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 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-
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 constru-
ção. 4 quartos, 3 banheiros, 
3 salas, dispensa e cozinha 
muito grande. área em for-
mato de “L”. Energia tri-
fásica, água de poço. Mas 
aceita proposta. Interes-
sados tratar nos seguintes 
telefones: 69-9952-2456 e 
ou 8488-0022, ou ainda se 
preferir, no telefone fi xo: 

CLASSIFICADOS
Ji-Paraná, quinta-feira, 18 de outubro de 2012 - Correio Popular6 Futuro está dentro da mente.

CHÁCARA

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
O sr. ELIO DELFINO SANTANA, inscrito no 

CPF do MF sob o nº 114.975.562-87, 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 na Linha 31, Km 24, Gleba 
08-B, Lote 36, no Município de Teixeirópolis - RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
O sr. ELIO DELFINO SANTANA, inscrito no 

CPF do MF sob o nº 114.975.562-87, torna público 
que requereu junto ao Departamento de Controle de 
Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria de De-
senvolvimento Ambiental), a LI (Licença de Instalação) 
para exploração da atividade de piscicultura em sua 
propriedade localizada na Linha 31, Km 24, Gleba 
08-B, Lote 36, no Município de Teixeirópolis - RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
O sr. ELIO DELFINO SANTANA, inscrito no 

CPF do MF sob o nº 114.975.562-87, torna público 
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 Linha 31, Km 24, Gleba 
08-B, Lote 36, no Município de Teixeirópolis - RO.

PEDIDO DE OUTORGA
O sr. ELIO DELFINO SANTANA, inscrito no 

CPF do MF sob o nº 114.975.562-87, torna público 
que requereu junto ao Departamento de Controle de 
Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria de De-
senvolvimento Ambiental), a Outorga de Uso de água 
para exploração da atividade de piscicultura em sua 
propriedade localizada na Linha 31, Km 24, Gleba 
08-B, Lote 36, no Município de Teixeirópolis - RO.
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PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
O sr. EDMUNDO ALVES DE OLIVEIRA, inscrito 

no CPF do MF sob o nº 078.910.402-49, torna público 
que requereu junto ao Departamento de Controle de 
Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria de De-
senvolvimento Ambiental), a LP (Licença Prévia) para 
exploração da atividade de piscicultura em sua proprie-
dade localizada na Linha 90, Km 10, Lote 68, Gleba 39, 
Projeto Riachuelo, no Município de Ji-Paraná - RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
O sr. EDMUNDO ALVES DE OLIVEIRA, inscrito 

no CPF do MF sob o nº 078.910.402-49, torna público 
que requereu junto ao Departamento de Controle de 
Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria de Desen-
volvimento Ambiental), a LI (Licença de Instalação) para 
exploração da atividade de piscicultura em sua proprieda-
de localizada na Linha 90, Km 10, Lote 68, Gleba 39, 
Projeto Riachuelo, no Município de Ji-Paraná - RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
O sr. EDMUNDO ALVES DE OLIVEIRA, inscrito 

no CPF do MF sob o nº 078.910.402-49, torna público 
que requereu junto ao Departamento de Controle de 
Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria de Desen-
volvimento Ambiental), a LO (Licença de Operação) para 
exploração da atividade de piscicultura em sua proprieda-
de localizada na Linha 90, Km 10, Lote 68, Gleba 39, 
Projeto Riachuelo, no Município de Ji-Paraná - RO.

PEDIDO DE OUTORGA
O sr. EDMUNDO ALVES DE OLIVEIRA, inscrito 

no CPF do MF sob o nº 078.910.402-49, torna público 
que requereu junto ao Departamento de Controle de 
Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria de Desen-
volvimento Ambiental), a Outorga de Uso de água para 
exploração da atividade de piscicultura em sua proprieda-
de localizada na Linha 90, Km 10, Lote 68, Gleba 39, 
Projeto Riachuelo, no Município de Ji-Paraná - RO.

COMUNICADO DE RECEBIMENTO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

A SOROLAC – Indústria de Concentração e 
Secagem de Rolim de Moura LTDA, Localizada na 
Rodovia 010 esquina com Linha 196, Lado Sul, Zona 
Rural. CNPJ: nº 09.501.861/0001-28, torna público 
que requereu junto à Secretária de Estado Desen-
volvimento Ambiental – SEDAM, em 20/09/2012, 
a Licença de Operação conforme Processo nº 
1801/3140/2008, para a atividade de Fabricação de 
soro de leite modifi cado ou não (em pó), leite em 
pó modifi cado ou não (evaporado) e creme de leite. 
Produção de leite concentrado.

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
O sr. NICOLAU RONIK, inscrito no CPF do MF sob 

o nº 435.199.702-87, 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 piscicul-
tura em sua propriedade localizada nà esquerda da BR 
364, KM 07, da Extrema até o Lote 14, Setor 01, Linha 
05, Ramal Prainha, no Município de Porto Velho - RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
O sr. NICOLAU RONIK, inscrito no CPF do MF sob 

o nº 435.199.702-87, torna público que requereu junto ao 
Departamento de Controle de Fiscalização (DECOF) da 
SEDAM (Secretaria de Desenvolvimento Ambiental), a 
LI (Licença de Instalação) para exploração da atividade de 
piscicultura em sua propriedade localizada nà esquerda 
da BR 364, KM 07, da Extrema até o Lote 14, Setor 
01, Linha 05, Ramal Prainha, no Município de Porto 
Velho - RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
O sr. NICOLAU RONIK, inscrito no CPF do MF sob 

o nº 435.199.702-87, 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 piscicultura em sua propriedade localizada nà esquerda 
da BR 364, KM 07, da Extrema até o Lote 14, Setor 
01, Linha 05, Ramal Prainha, no Município de Porto 
Velho - RO.

PEDIDO DE OUTORGA
O sr. NICOLAU RONIK, inscrito no CPF do MF sob 

o nº 435.199.702-87, 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 nà esquerda 
da BR 364, KM 07, da Extrema até o Lote 14, Setor 
01, Linha 05, Ramal Prainha, no Município de Porto 
Velho - RO.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2012

O Pregoeiro do Município de Mirante da Ser-
ra - RO torna público para conhecimento dos 
interessados a ABERTURA DE LICITAÇÃO 
sob a modalidade Pregão Presencial, tipo “Me-
nor Preço”, sob o regime de execução indireta, 
por empreitada por preço unitário, concernente 
á Aquisição de peças p/ ônibus placa NCE 
6842, conforme especifi cações, quantitativos 
e condições constantes nos anexos do edital, 
partes integrantes e inseparáveis do mesmo. A 
sessão de abertura desta sessão será no dia 30 
de Outubro de 2012 às 08:00 horas, na sala da 
CPL da Prefeitura Municipal de Mirante da Ser-
ra, sito a Rua Dom Pedro I – 2389 – Mirante da 
Serra - RO; Processo Administrativo nº 1.056/
SEMECE/2012, valor estimado da contratação 
R$ 4.752,25. As informações complementares 
sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos inte-
ressados, no horário comercial, das 7:00 as 13:00 
horas, de segunda à sexta-feira na própria sala 
da CPL ou pelo telefone n.º (0**69) 3463-2244.

Mirante da Serra, 17 de Outubro de 2012.

EDER LEONI MANCINI
Pregoeiro Ofi cial

Decreto N.º 096/GP/12.
De 18 de outubro de 2012.
 

“DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE PESSOAL APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL 
E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Prefeito Municipal em Exercício e o Superintendente Municipal do SAAE de Alvorada D’Oeste/RO., JOSÉ 
WALTER DA SILVA e CARLOS MIGUEL DE ARAUJO, no uso de suas atribuições legais, e o processo admi-
nistrativo de n. 1526/2011, que tem como objeto a realização do Concurso Público Municipal 2011, e conforme 
o resultado fi nal, Edital nº 003/2011, devidamente homologado:

D E C R E T A
 

Art. 1º - Fica convocado o(a) candidato(a) relacionado no anexo I deste decreto, para querendo, no prazo de 
30 (trinta) dias, tomar posse no cargo ao qual concorreu;

Art. 2º - O(a) candidato(a) deverá comparecer no Departamento de Recursos Humanos do Serviço Autonomo 
de Água e Esgoto de Alvorada D’Oeste/RO., para fi ns de regulamentação da situação funcional, para tomar 
posse no prazo legal, conforme as disposições contidas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei 
Municipal n.º 656/2011; 

Art. 3º - O(a)  candidato(a) deverá comparecer munido dos seguintes documentos:
02 - Cópia da Cédula de Identidade;
02 - Cópia do CPF;
01 - Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social; (das páginas de indentifi cação e fotografi a);
01 - Cópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento;
01 - Cópia da Certidão de Nascimento dos dependentes legais menores de 18 anos (autenticada), cartão de 

vacina dos menores de 14 anos; Comprovante escolar dos dependentes com idade entre 5 e 14 anos;
01 - Cópia do Titulo de Eleitor;
01 - Cópia do Comprovante de estar quites com a justiça eleitoral;
01 - Cópia do Certifi cado de reservista;
01 - Cópia do Cartão do PIS ou PASEP; (para os não cadastrados apresentar declaração de não cadastrado);
01 - Cópia da Certidão Negativa Civil e Criminal do FORUM  da Comarca de residência do candidato;
01 - Cópia da Certião Negativa da Justiça Federal (disponivel no site www.justicafederal.jus.br);
01 - Cópia da Certidão Negativa do Tribunal de Contas de Rondônia; (disponível no site www.tce.re.gov.br)
01 - Cópia da Certidão Negativa da Fazenda Pública Estadual de Rondônia (disponível no site www.sefi n.

ro.gov.br);
01 - Cópia do Comprovante de residência; (atualizada)
01 - Cópia da Declaração de bens (SIGAP/DBR – conforme IN 28 TCE-RO);
01 - Cópia da Declaração emetida pelo candidato se ocupa outro cargo público reconhecida assinatura em 

cartório, caso ocupe, deverá apresentar tambem certidão expedida pelo órgão empregador, informando a carga 
horária contratual, horário de trabalho e regime jurídico;

01 - Cópia do comprovante de escolaridade exigida para o cargo com o devido reconhecimento pelo Ministério 
da Educação (autenticada);

01 - Cópia do registro profi ssional no concelho de classe (exceto para os cargos cuja a legislação não exija);
02 - Fotos 3 x 4  (iguais e recentes);
01 - Indicação de conta bancária;
01 – Via original de Atestado médico (original do exame de capacidade física e mental expedido por médico 

da rede pública municipal);
01 – Via de Laudo Neorológico atestando a sanidade mental;
01 – Via de Laudo médico para Defi ciente Físico;
01 - Cópia da Carteira Nacional de Habilitação compatível ao cargo de motorista;

§ 1º - Todas as cópias só serão recebidas em papel A-4, em folha inteira;

§ 2º - Os documentos que tiver frente e verso, deverão ser copiados em um único lado;

§ 3º - As cópias dos documentos que não forem  autenticadas em cartório, deverão ser acompanhados dos 
originais, para serem autenticados no Departamento de Recursos Humanos;

Art. 4º - Se o candidato não tomar posse no prazo estabelecido na Lei Municipal n. 656/2011; perderá sua 
classifi cação no Concurso Público, fi cando no último lugar da classifi cação;

Art. 5º - A nomeação e posse se dará por ato do Prefeito Municipal e Superintendente Geral do SAAE somente 
após o candidato cumprir com todas as documentações descritas no artigo 3º;

Art. 6º - Os casos de acumulação de cargos deverão conter parecer jurídico fundamentado e despacho auto-
rizativo do Prefeito Municipal;

Art. 7º - Fica o Serviço Autônomo de Água e Esgoto responsabilizado a cumprir as exigências do artigo 22º 
da Instrução Normativa nº 13/04, do Tribunal de Contas de Rondônia, no prazo legal de 10 dias;

Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, fi cam revogadas as demais disposições 
em contrário. 

ANEXO I DO DECRETO Nº  096/GP/2012 DE 18/10/2012

José Walter da Silva
Prefeito Municipal

Carlos Miguel de Araujo
Superintendente Geral do SAAE

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

NOME CARGO COLOC.

JUNIOR DE SOUZA SILVA Agente de Vigilância 3º

NOME CARGO COLOC.

JOSIAS PEDRO DE SOUZA Motorista de Veículos Leves 2º

NOME CARGO COLOC.

ROBSON FIGUEREDO REGINATO Operador de Estação de Tratamento de 
Água (E.T.A)

3º

NOME CARGO COLOC.

GRAZIELI NUNES CALENTE Químico 1º

Estado De Rondônia
Alvorada D’oeste – Rondônia
Serviço Autônomo De Água E

Esgoto - SAAE
Autarquia MunicipalPEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

O sr. JOSÉ EVARISTO DA ROCHA, inscrito no 
CPF do MF sob o nº 227.378.049-49, 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 na Terceira Linha, Km 20, 
Gleba G, Lote 106, no Município de Ji-Paraná - RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
O sr. JOSÉ EVARISTO DA ROCHA, inscrito no 

CPF do MF sob o nº 227.378.049-49, 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 na Terceira Linha, 
Km 20, Gleba G, Lote 106, no Município de Ji-
-Paraná - RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
O sr. JOSÉ EVARISTO DA ROCHA, inscrito no 

CPF do MF sob o nº 227.378.049-49, 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 piscicultura 
em sua propriedade localizada na Terceira Linha, 
Km 20, Gleba G, Lote 106, no Município de Ji-
-Paraná - RO.

PEDIDO DE OUTORGA
O sr. JOSÉ EVARISTO DA ROCHA, inscrito no 

CPF do MF sob o nº 227.378.049-49, torna público 
que requereu junto ao Departamento de Controle de 
Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria de De-
senvolvimento Ambiental), a Outorga de Uso de água 
para exploração da atividade de piscicultura em sua 
propriedade localizada na Terceira Linha, Km 20, 
Gleba G, Lote 106, no Município de Ji-Paraná - RO.

PEDIDO DE OUTORGA

O JBS S/A inscrito no CNPJ 02.916.265/0080-63, 
torna público que requereu junto ao Departamento de 
Controle de Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Se-
cretaria de Desenvolvimento Ambiental), a Outorga de 
Uso  de água para atividade de Curtimento e outras 
preparações de couros localizada na RODOVIA 
BR 364, KM 246, ZONA RURAL, no Município 
de Cacoal - RO.

Vende-se casa de alvenaria no 2º distrito de Ji-Paraná, 
terreno com 360 m2, 230 m2 de área construída, cozinha 
com móveis planejados e eletrodomésticos, lavanderia, 
duas despensas, um quarto de casal, dois quartos de 
solteiro, um banheiro social, uma suíte casal Master com 
banheira de hidromassagem e Closet, sala, Hall, forro 
de gesso em todas as peças, área de lazer com piscina 
e churrasqueira, um banheiro de piscina, garagem para 
três carros, canil, jardinagem, árvores frutíferas, portão 
eletrônico, cerca elétrica de seis fi os, sistema de alarme, 
ar condicionado em todas as peças. Casa escriturada, 
rua asfaltada, bairro bloquetado. Valor: R$ 330.000,00. 
Contatos - Michele: 8485-4912 ou 8127-9038 ou 

VENDE-SE CASA

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
O sr. JERÔNIMO JOSÉ DO CARMO, brasileiro, 

produtor rural, portador do CPF nº 070.186.306-49, e 
do RG nº 496614/SSP-RO, com endereço na Rua JK, 
1091, Bairro Casa Preta, Município de Ji-Paraná - RO, 
comunica que foi extraviado, em lugar incerto, duas notas 
fi scais de produtor rural, sendo a de número 00000001 e 
00000002, em seu nome, conforme BOP nº 1499N-2012.


