
CHÁCARA

Cód_CH_006_11_ALV_
RO – Vende-se chácara 
localizada 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 madeira 
nativa. 4.000 alq. em Escri-
tura 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 peque-
no 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 tra-
tor Massey Ferguson 292, 
ano 2005; 1 trator Massey 
Ferguson 290, ano 1988; 
entre outros. Valor total da 
fazenda com porteira fe-
chada – . Valor somente da 
fazenda. Aceita-se propos-
ta, inclusive de pagamento. 
Tr. 9954-1016. 

Cód_FZ_005_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, 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 Val-
met. Aceita-se proposta, 
inclusive de pagamento. 

GERAL
Ji-Paraná, sábado e domingo, 20 e 21 de outubro de 2012 - Correio Popular6 Elogie e abençoe Deus que Se aloja no seu interior.

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 
micheledfs@bol.com.br

VENDE-SE CASA

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PRESIDENTE MÉDICI

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MIRANTE DA SERRA

 

Tr. 9954-1016. 

Cod_FZ_033_11_CAS_
RO – Vende-se fazenda de 
500 alq. com 450 formados 
em pastagem 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 quartos, 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 se-
guintes telefones: 69-9952-
2456 e ou 8488-0022, ou 
ainda se preferir, no tele-
fone fi xo: 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. 

Cód_FZ_008_10_SER_
RO - Vende-se fazenda 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 alvena-
ria inacabada, com energia. 
Tratar 9954-1016.

C ó d _ F Z _ 0 2 0 _ 11 _

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Extração Mineral 
de Ji-Paraná – ASPAR, convoca todos os cooperados 
para a Assembléia Geral Ordinária que será realizada 
no dia 23 de Outubro de 2.012, em sua sede sitio na 
Br-364 Km – 333, com a primeira chamada às 18:00 
horas, segunda chamada às 19:00 horas e terceira 
chamada 20:00 horas, para deliberarem sobre os 
seguintes assuntos:

1-) Eleição da Diretoria biênio 2012/2014

2-) Outros assuntos de interesse da Cooperativa

Ji-Paraná, 08 de Outubro de 2.012

Alberto de Lima
Presidente

SINSERPREM
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Presidente Médici
CNPJ nº 11.314.436/0001-71

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEM-
BLEIA GERAL

O Presidente do SINDICATO DOS SERVIDO-
RES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRESIDEN-
TE MÉDICI – SINSERPREM, no uso de suas 
atribuições, convoca todos os servidores públicos 
municipais fi liados a comparecerem à reunião de 
ASSEMBLEIA GERAL a realizar-se no dia 28 de 
outubro de 2012, as 10:00 horas, na sede do HOTEL 
FAZENDA MINUANO, localizada na Rodovia BR 
364, Km 17, zona rural deste município de Presiden-
te Médici, com transporte gratuito saindo da Praça 
Municipal a partir das 09:00 hs., com a seguinte 
ordem do dia:

01 – Realização de eleições para o triênio 2013/2015;
02 – Proclamação dos eleitos;
03 – Comemoração alusiva ao feriado do “Dia do 

Servidor Público”, com almoço de confraternização;

Presidente Médici (RO), 16 de outubro de 2012.

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Presidente do SINSERPREM

SINSERPREM
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Presidente Médici
CNPJ n0 11.314.436/0001-71

EDITAL DE NOMEAÇÃO DE COMISSÃO 
ELEITORAL

O Presidente do SINDICATO DOS SERVIDORES 
P Ú B L I C O S  M U N I C I PA I S  D E  P R E S I -
D E N T E  M É D I C I  -  SINSERPREM, no uso 
de suas atribuições, nomeia os sindicalizados 
adiante relacionados para comporem COMIS-
SÃO ELEITORAL para realizar as eleições para o 
triênio 2013/2015 a ser realizada na reunião de AS-
SEMBLEIA GERAL no dia 28 de outubro de 2012, 
as 10:00 horas, na sede do HOTEL FAZENDA 
MINUANO, localizada na Rodovia BR 364, Km 
17, zona rural deste município de Presidente Médici:

01 - Fabieri Ladislau Reis;
02 - Junio Neves da Silva;
03 - Solange Maria Massucato dos Santos;
04 - Jean Carlos Leornardeli Monteiro;

As Chapas interessadas deverão formular reque-
rimento junto a Comissão Eleitoral, apresentando 
sua composição até 24 hs. antes da realização das 
eleições.

Presidente Médici (RO), 16 de outubro de 2012.

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Presidente do SINSERPREM

PEDIDO DE LICENÇA: PRÉVIA, 
DE INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO.

 O Sr. JOSÉ SIQUEIRA DO NASCIMEN-
TO.  CPF: 300.617.842-49, TORNA PÚBLICO 
QUE REQUEREU JUNTO A SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL- SEDAM, A 
LICENÇA DE OPERAÇÃO DE PISCICULTURA, 
DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA  LI-
NHA TN26 GLEBA 01 LOTE 24-A, ZONA RURAL 
DE URUPÁ. 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
O sr. JOSÉ MEDEIROS DE AMORIM, inscrito 

no CPF do MF sob o nº 078.879.902-97, 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 à Linha Santa Rita, KM 9, 
Lote 24, Gleba Pyrineos, no Município de Porto 
Velho - RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
O sr. JOSÉ MEDEIROS DE AMORIM, inscrito 

no CPF do MF sob o nº 078.879.902-97, 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 nà Linha Santa Rita, 
KM 9, Lote 24, Gleba Pyrineos, no Município de 
Porto Velho - RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
O sr. JOSÉ MEDEIROS DE AMORIM, inscrito 

no CPF do MF sob o nº 078.879.902-97, torna públi-
co 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 Linha Santa Rita, 
KM 9, Lote 24, Gleba Pyrineos, no Município de 
Porto Velho - RO.

PEDIDO DE OUTORGA
O sr. JOSÉ MEDEIROS DE AMORIM, inscrito 

no CPF do MF sob o nº 078.879.902-97, 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 Linha Santa Rita, 
KM 9, Lote 24, Gleba Pyrineos, no Município de 
Porto Velho - RO.

AVISO DE CANCELAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2012

DO OBJETO: Contratação de empresa especiali-
zada na prestação de serviços de capacitação técnica 
em qualifi cação profi ssional e metodologia efi ciente 
de conhecimento, voltada para a democratização das 
oportunidades profi ssionais, para execução do Projeto 
“Juventude Cidadã”. ÓRGÃO: Prefeitura Municipal 
de Presidente Médici/RO. DATA DO CANCELA-
MENTO: 18 de julho de 2012. HORÁRIO: Abertura 
da Proposta 10h00min. INFORMAÇÕES: (69)3471-
2551 ou cpl@presidentemedici.ro.gov.br ou www.
presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes.

Ivo Ferreira Machado
Pregoeiro Ofi cial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2012

O Pregoeiro do Município de Mirante da Serra 
- RO torna público para conhecimento dos inte-
ressados a ABERTURA DE LICITAÇÃO sob 
a modalidade Pregão Presencial, tipo “Menor 
Preço”, sob o regime de execução indireta, por 
empreitada por preço unitário, concernente á 
Contratação de empresa para prestação de 
serviços médicos na área de Clinica Geral 
(03 médicos) para realização de pericias mé-
dicas, 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 01 
de Novembro de 2012 às 08:00 horas, na sala 
da CPL da Prefeitura Municipal de Mirante da 
Serra, sito a Rua Dom Pedro I – 2389 – Mirante 
da Serra - RO; Processo Administrativo nº 
073/SERRA-PREVI/2012, valor estimado 
da contratação R$ 2.200,00. As informações 
complementares sobre esta licitação poderão ser 
obtidas pelos interessados, 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, 19 de Outubro de 2012.

EDER LEONI MANCINI
Pregoeiro Ofi cial

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Ji-Paraná
Segunda Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO
(PRAZO 30 DIAS)

CITAÇÃO DE: ANDRELINO RIBEIRO VIEI-
RA, brasileiro, solteiro,agricultor, inscrito no CPF/MF: 
018.989.302-87 e CIRG: 23.047 SSP/RO, atualmente 
em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO do Requerido ANDRE-
LINO RIBEIRO VIEIRA, para que tome conheci-
mento da ação abaixo identifi cada e para, querendo, 
no prazo legal oferecer contestação.

ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
articulados pelo autor.

Prazo para contestação: 15 (quinze) dias contado 
da dilação do prazo do Edital.

Processo: 0004269-64.2012.822.0005
Classe: Usucapião
Assunto: Usucapião Especial
Requerente: Antonio Nunes Sobrinho
Advogado: Neumayer Pereira de Souza OAB/RO 

1537
Requerido: Andrelino Ribeiro Vieira
Valor da causa: R$1.000,00

Ji-Paraná, 12 de setembro de 2012.

Edson Yukishigue Sassamoto
Juiz de Direito

Sede do Juízo: Forum Des. Hugo Auller, Av. Ji-
-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná-RO, 76900-261 – Fax: 
(69)3421-1369 – Fone: (69)3421-5128 – Ramal: 222 
– Email jip2civel@tjro.jus.br

COMUNICADO
Elizeu Alves Junior, CPF n° 719.332.712-72, RG 

147.960-SSP/RR, profi ssão Administrador, residente 
na Linha 31, Km 373, esquina com a BR-364, Zona 
Rural, município de Ouro Preto do Oeste/ RO, comu-
nica que requereu junto à Secretária de Estado do 
Desenvolvimento Ambiental –COLMAM/SEDAM, 
em 18/10/2012, LICENÇA PRÉVIA (LP) para 
construção de represa e tanques destinada à criação 
de peixes, no Lote de n° 30-A, da Gleba n° 06, Projeto 
Integrado de Colonização Ouro Preto do Oeste.

Ouro Preto do Oeste, 18 de outubro de 2012.

COMUNICADO
Elizeu Alves Junior, CPF n° 719.332.712-72, RG 

147.960-SSP/RR, profi ssão Administrador residente na 
Linha 31, Km 373, esquina com a BR-364, Zona Rural 
município de Ouro Preto do Oeste/RO, comunica 
que requereu junto à Secretária de Estado 
do Desenvolvimento Ambiental – COLMAM/
SEDAM, em 18/10/2012, a LICENÇA DE INSTA-
LAÇÃO (LI) para construção de represa e .tanques 
destinada à criação de peixes, no Lote n° 30-A, da 
Gleba n° 06, Projeto Integrado de Colonização Ouro 
Preto do Oeste

Ouro Preto do Oeste, 18 de outubro de 2012.

COMUNICADO
Elizeu Alves Junior, CPF n° 719.332.712-72, RG 

147.960-SSP/RR, profi ssão Administrador residente 
na Linha 31, Km 373, esquina com a BR-364, 
Zona Rural, município de Ouro Preto do Oeste/RO, 
comunica que requereu junto a Secretaria de Estado 
do Ambiental – COLMAM/SEDAM, em 18/10/2012, 
LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) para criação de 
peixes em cativeiro com fi ns comerciais, no Lote 30-
A, da Gleba n° 06, projeto Integrado de colonização 
Ouro Preto do Oeste

Ouro Preto do Oeste, 18 de outubro de 2012.

SMG_RO – Vende-se 
fazenda com 215 alq. 110 
cercados e formados, lo-
calizada na lh 106 - km 12 
– Lado Norte, São Miguel 
do Guaporé. 105 alq. de 
mata virgem  16 reparti-
ções de pastagem, todas 
com água, cerca de arame 
liso com 5 fi os 7 represas, 
curral de 30X30, tulha de 
7X7, 9.000 pés de café. 
Casa de madeira coberta 
com eternit, piso queima-
do, medindo 8X8, 3 quar-
tos, 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 
pastagem, 9 divisões de 
pasto, todos com água e 
400 alq. ainda virgem, 

curral com 8 divisões, 
casa sede simples em 
madeira, medindo 8X10, 
e coberta com Eternit.. 
Aceita proposta, inclusive 
de pagamento. Interessa-
dos entrar em contato pelo 
9954-1016.


