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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 carneiros ou cabritos”. Tulha
medindo 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, 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 pastagens., e mais de 6.000 alq.
intocáveis e com madeira
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 fazenda. 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 fios, 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 pagamento. Tr. 9954-1016.

C o d _ F Z _ 0 3 3 _ 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 fios 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 m 2
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 seguintes telefones: 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 repartições, tulha
coberta de eternit, pomar,
3 represas e um rio médio.
Uma casa de alvenaria coberta com telha, 2 quartos
e uma sala, piso em cerâmica, e outra de madeira
com 3 quartos, sala e as
duas casas tem dispensa
e área na frente. Energia
monofásica e água encanada. Interessados entrar
em contato com o Vicente
no: vicentecorretor37@
hotmail.com ou 69-99744030 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 ﬁos, com
varias divisões todas com
água, curral com balança
e tronco, dois rios e varias
nascentes. Sede de alvenaria inacabada, 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, localizada 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.

PEDIDO DE LICENÇA PREVIA.
O SR. Edison Aparecido Da Silva. CPF: 203.396.23268, Localizado na Linha C65, Lote 102, Gleba 01
Imóvel: Seringal Massangana, Município de Ariquemes..- RO. Torna público que requereu junto ao
NUCOF/SEDAM, em 08/11/2012, A LP-LICENÇA
PREVIA - Para a Atividade de Piscicultura.
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
O SR. Edison Aparecido Da Silva. CPF: 203.396.23268, Localizado na Linha C65, Lote 102, Gleba 01
Imóvel: Seringal Massangana, Município de Ariquemes..- RO. Torna público que requereu junto ao
NUCOF/SEDAM, em 08/11/2012, A LI-LICENÇA
DE INSTALÇÃO - Para a Atividade de Piscicultura.
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO.
O SR. Edison Aparecido Da Silva. CPF: 203.396.23268, Localizado na Linha C65, Lote 102, Gleba 01
Imóvel: Seringal Massangana, Município de Ariquemes..- RO. Torna público que requereu junto ao
NUCOF/SEDAM, em 08/11/2012, A LO-LICENÇA
OPERAÇÃO - Para a Atividade de Piscicultura.

Energia elétrica.. Estuda-se proposta. Interessados
tratar 69-9974-4030.

ou 69-9974-4030 ou no
Fixo:69-3412-2142.
SÍTIO

Cód_032_11_ARQ_RO
- Vende-se fazenda com
3.800 alq., município de
Rio Crespo, dos quais
1.800 formados e cercados com arame liso de 5
e 6 ﬁos. várias divisões,
todas com água e cocho
para sal. Topograﬁa 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, escritório em alvenaria, barracão 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. Interessados entrar em contato
com o Vicente no: vicentecorretor37@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.
Interessados entrar em
contato pelo 9954-1016.
C O D _ F Z _ 0 3 9 _ 11 _
CMA_RO – Vende se fazenda em Costa Marques,
com 1.270 alq., com 500
alq. formados em pastagem, 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 alvenaria coberta com telha
de barro e casa para peão
coberta com Eternit. Aceita proposta, Interessados
entrar em contato com
o Vicente no: vicentecorretor37@hotmail.com

C ó d _ S T _ 0 3 5 _ 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 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 cultivos,
represa e córrego, água
potável de poço e energia
bifásica. – Pagamento em
dinheiro a vista .Interessados tratar 69-9974-4030.
ST_004_11_MCH_RO
- Vende-se sitio de 16 alq.
todos formados, em Machadinho 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 variedade de arvores frutíferas.
Valor R$ 100.000,00. Mas,
aceita proposta, inclusive
de pagamento. Interessados entrar em contato
com o Vicente no: vicentecorretor37@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 Melgaço
– Pimenta Bueno, 48 alq.,
sendo 30 alq. todo formado e cercado com arame
liso. Várias repartições,
algumas com água e vários
lugares para represas, um
rio que nasce das nascentes da mata e atravessa
o sitio, sendo 18 alq. de

SAAE
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO
CGC : 63.789.804-31 Fone 412-2262
Av. São Paulo 5209
ALVORADA DO OESTE - RO
PREGÃO PRESENCIAL SAAE N°004/2012
O serviço Autônomo de Água e Esgoto –
De Alvorada do Oeste RO, Através Presidente da
CPL Nomeada Pela Portaria n°002/2012, torna publico que realizara Licitação na Modalidade Pregão
Presencial, tipo menor preço. Objeto- Aquisição de
Hidrômetros (Medidor de Água), conforme descrição constante no Edital, para atender as necessidades
da Autarquia do SAAE, Processo Administrativo
n°128 /2012.Á abertura sera realizada no dia 21
de novembro de 2012 ás 10h:00.O Edital encontra-se
á a disposição dos interessados na sala de licitações
do SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto,Av.
São Paulo n°5209 Bairro Centro ,de Segunda á Sexta
Feira ,exceto Feriados,em horário de expediente
das 7:00h ás 13:00 horas ,maiores informações pelo
telefone (xxx69)3412-2262 ou mail saaealvorada@
hotmail.com.
Alvorada do Oeste /RO 08 DE NOVEMBRO 2012
SOLANGE CARDOSO DE OLIVEIRA
Presidente da CPL

mata. 2 casas de madeira
coberta com telhinha de
barro, cercada. Aceita proposta. Interessados entrar
em contato com o Vicente
no: vicentecorretor37@
hotmail.com ou 69-99744030 ou no Fixo:69-34122142.

em 2 terrenos murados de
10 X 50. rede de telefone,
rede de esgoto, rede de
energia 110 e 220 Wats,
rua asfaltada, água tratada,
terreno gramado e com
passarela para carros até
a garagem. Interessados
tratar 9954-1016.

CASAS

C ó d _ C S _ 0 3 8 _ 11 _
ALV_RO – Vende se casa
C ó d _ C S _ 0 3 1 _ 1 1 _ de alvenaria na Avenida
ALV_RO - Vende-se casa Sargento Mário Nogueira
de alvenaria coberta de Vaz, 4.820, Centro, Altelha de barro na Avenida vorada D’ Oeste, 100 m2
José de Alencar, área no- de área construída, toda
bre de Alvorada D’Oeste. na cerâmica e com forro
3 quartos, 2 suítes, 3 salas, misto, 2 quartos, suíte,
cozinha, edícula, área de sala, cozinha, dispensa,
lazer e lavanderia. Os três banheiro social, área na
banheiros todos na cerâmi- frente, varanda nos fundos
ca. Casa com piso de cerâ- e mais edícula com área de
mica e forrada com forro serviço anexo. Terreno de
de madeira. construída 10 X 50, todo murado com
PEDIDO DE LICENÇA PREVIA.
O SR. Carlos Nascimento dos Santos. CPF:
383.855.891-04, Localizado na BR 364 KM 5 Lote
33-A Gleba Pyrineos, Município de Ji-Paraná..- RO.
Torna público que requereu junto ao NUCOF/SEDAM, em 08/11/2012, A LP-LICENÇA PREVIA
- Para a Atividade de Piscicultura.
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
O SR. Carlos Nascimento dos Santos. CPF:
383.855.891-04, Localizado na BR 364 KM 5 Lote
33-A Gleba Pyrineos, Município de Ji-Paraná..- RO.
Torna público que requereu junto ao NUCOF/SEDAM, em 08/11/2012, A LI-LICENÇA INSTALÇÃO
- Para a Atividade de Piscicultura.
.
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO.
O SR. Carlos Nascimento dos Santos. CPF:
383.855.891-04, Localizado na BR 364 KM 5 Lote
33-A Gleba Pyrineos, Município de Ji-Paraná.- RO.
Torna público que requereu junto ao NUCOF/SEDAM, em 08/11/2012, A LO-LICENÇA OPERAÇÃO
- Para a Atividade de Piscicultura.
PEDIDO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A Srª. CLEIDE APARECIDA RODRIGUES, inscrita no CPF de nº.348.282.142-91, com propriedade
rural localizada na Linha 81, km 08, Gleba 20, Lote 24,
no Município de Ouro Preto do Oeste, torna publico
que requereu junto ao NUCOF/SEDAM, a Renovação
de Licença de Operação para atividade de Piscicultura.
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CAMPO NOVO LTDA – EPP (AUTO POSTO
CAMPO NOVO), devidamente inscrita no CNPJ
do MF sob o número 16.528.020/0001-70, com
endereço localizado à Rua Castelo branco esquina
c/ Rua 1 de Maio, s/n, lote 425, Setor 01, Setor 01,
Município de CAMPO NOVO DE RONDONIA
(RO), torna público que requereu junto à SEDAM-RO (Secretaria de Desenvolvimento Ambiental) na
Coordenadoria de Licenciamento e Monitoramento
Ambiental - COLMAM, a Licença Prévia (LP) para a
atividade de Comércio varejista de combustíveis para
veículos automotores.
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A empresa COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CAMPO NOVO LTDA – EPP (AUTO POSTO
CAMPO NOVO), devidamente inscrita no CNPJ
do MF sob o número 16.528.020/0001-70, tendo seu
empreendimento AUTO POSTO MARQUES, com
endereço localizado à Rua Castelo branco esquina
c/ Rua 1 de Maio, s/n, lote 425, Setor 01, Setor 01,
Município de CAMPO NOVO DE RONDONIA (RO),
torna público que requereu junto à SEDAM (Secretaria
de Desenvolvimento Ambiental) na Coordenadoria de
Licenciamento e Monitoramento Ambiental - COLMAM, Licença de Instalação (LI) para a atividade
de Comércio varejista de combustíveis para veículos
automotores

calçada na frente e com
as instalações hidráulicas
ligadas a rede de esgoto
municipal. Energia elétrica
com padrão bifásica, rede
de telefone, internet, água
tratada do SAAE – Mas,

aceita proposta, inclusive
de pagamento. Interessados entrar em contato
com o Vicente no: vicentecorretor37@hotmail.com
ou 69-9974-4030 ou no
Fixo:69-3412-2142.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA: OURO PRETO DO OESTE – RO
ÓRGÃO EMITENTE: 1ª VARA CÍVEL
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias
FINALIDADE: Citação do requerido Vilhalba &
Justiniano Ltda – ME, na pessoa do representante
legal, situada atualmente em lugar incerto e não
sabido, para PAGAR, no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da dilação do prazo do Edital, a dívida na
importância de R$ 1.739,02 (um mil, setecentos
e trinta e nove reais e dois centavos) podendo no
mesmo prazo opor embargos, a ausência de embargos
e/ou de pagamento constituir-se-á de pleno direito o
título executivo judicial.
Processo: 0002065-50.2012.822.0004
Vara: 1ª Vara Cível
Classe: Monitória
Procedimento: Procedimentos Especiais de Jurisdição
Contenciosa
Parte Autora: Ourocredi – Cooperativa de Crédito
Rural de Ouro Preto do Oeste / RO
Advogado: Karima Faccioli Caram OAB 3460
Sede do Juízo: Fórum Jurista T. de Freitas, Rua
Café Filho, 127, Pc dos três Poderes, Ouro Preto do
Oeste-RO, 76920000 – Fax: ( ) - - Fone: (69)34613813 – Ramal:
Ouro Preto do Oeste, 19 de setembro de 2012
Bel. Wilson Von Heimburg
Escrivão Judicial
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa AUTO POSTO DO LAGO LTDA
- EPP, devidamente inscrita no CNPJ do MF sob
o número 16.805.309/0001-99, com endereço localizado à AV Tancredo Neves, S/N, Lotes 01, 02,
03 e 04 Quadra 09, Jardim Europa, Município de
Ariquemes(RO), torna público que requereu junto
à SEDAM-RO (Secretaria de Desenvolvimento
Ambiental) na Coordenadoria de Licenciamento e
Monitoramento Ambiental - COLMAM, a Licença
Prévia (LP) para a atividade de Comércio varejista
de combustíveis para veículos automotores.
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A empresa AUTO POSTO DO LAGO LTDA
- EPP, devidamente inscrita no CNPJ do MF sob
o número 16.805.309/0001-99, tendo seu empreendimento AUTO POSTO MARQUES, com endereço
localizado à AV Tancredo Neves, S/N, Lotes 01, 02,
03 e 04 Quadra 09, Jardim Europa, Município de
Ariquemes(RO), torna público que requereu junto à
SEDAM (Secretaria de Desenvolvimento Ambiental)
na Coordenadoria de Licenciamento e Monitoramento
Ambiental - COLMAM, Licença de Instalação (LI)
para a atividade de Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A empresa AUTO POSTO DO LAGO LTDA
- EPP, devidamente inscrita no CNPJ do MF sob
o número 16.805.309/0001-99, tendo seu empreendimento AUTO POSTO MARQUES, com endereço
localizado à AV Tancredo Neves, S/N, Lotes 01, 02,
03 e 04 Quadra 09, Jardim Europa, Município de
Ariquemes(RO), torna público que requereu junto à
SEDAM (Secretaria de Desenvolvimento Ambiental)
na Coordenadoria de Licenciamento e Monitoramento
Ambiental - COLMAM, Licença de Operação (LO)
para a atividade de Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
ABANDONO DE EMPREGO

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A empresa COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CAMPO NOVO LTDA – EPP (AUTO POSTO
CAMPO NOVO), devidamente inscrita no CNPJ
do MF sob o número 16.528.020/0001-70, tendo seu
empreendimento AUTO POSTO MARQUES, com
endereço localizado à Rua Castelo branco esquina
c/ Rua 1 de Maio, s/n, lote 425, Setor 01, Setor 01,
Município de CAMPO NOVO DE RONDONIA (RO),
torna público que requereu junto à SEDAM (Secretaria
de Desenvolvimento Ambiental) na Coordenadoria de
Licenciamento e Monitoramento Ambiental - COLMAM, Licença de Operação (LO) para a atividade
de Comércio varejista de combustíveis para veículos
automotores

A Empresa RIGON & CIA LTDA (PICA PAU
MAQUINAS AGRICOLAS), inscrita no CNPJ sob
o nº 03.651.923/0001-00, estabelecida na Avenida
Transcontinental, 1650 – Bairro Primavera, no Município de Ji-Paraná (RO), solicita o comparecimento do
funcionário Sr. Gileno Vieira Santos, CTPS nº 85806
Série 335 MT, para que apresente motivo que impede
seu comparecimento ao trabalho. Caso contrário, ﬁca
considerada sua atitude como ato de renúncia ao cargo,
ﬁcando V. Sª. demitido por abandono de emprego,
na forma do dispositivo citado na CLT, nos termos
do artigo 482, alínea I, restando consignado o prazo
de 24 (vinte e quatro horas) a contar desta para que
reinicie suas atividades ou justiﬁque, no mesmo prazo.

