
medindo 60 m² cada, piso 
de cerâmica, na Av. 16 de 
Julho, nº 1410, esquina 
com a Prefeitura. Valor 
R$ 60.000,00, aceita-
-se carro, moto. 041-69-
8114-4243.

Vende-se fazenda loca-
lizada na linha 106 - km 
12 – Lado Norte, com 215 
alq, 110 bem cercados e 
formados, e 105 de mata 
virgem, com toda madeira 
a ser explorada, com 16 
repartições de pastagem, 
todas com água, sendo 2 
córregos permanentes e 7 
represas, curral de 30X30, 
com bret, tronco e balança 
de 1500 Kg. Tulha de 
7x7, coberta com eternit, 
e lavoura com 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 elé-
trica com dois transfor-
madores; de 5 KVA e 10 
KVA. Água encanada, 
direto de mina e movida 
a roda d’água. Estuda-se 
proposta. 69-8488-0022 
ou 69-9234-2929.

PIMENTA BUENO

Vende-se sitio na linha 
55 - capa 87 – lote 56 – se-
tor Barão do Melgaço, 48 
alq., sendo 30 todo forma-
do e cercado, pastagem de 
branquearão. Várias repar-
tições, algumas com água, 
rio que atravessa o sitio, 
18 alq. de mata. 2 casas de 

madeira coberta com telha 
de barro, cercada. Valor R$ 
200.000,00 aceita proposta 
com parte em veículo ou 
casa de menor preço. Inte-
ressados devem entrar em 
contato com Vicente Cor-
retor: (Fixo)69-3412-2142 
/ (Vivo)69-9974-4030 

CACOAL

Vende-se uma chácara a 
25 km de Cacoal, com 5,5 
alq. Sendo um de reserva, 
3 de café e 1,5 com uma 
casa, represa e um córre-
go, água potável de poço e 
energia bifásica. Valor R$ 
135.000,00 – Pagamento 
em dinheiro a vista. In-
teressados tratar pelo cel. 
041-69-8114-4243 

ARIQUEMES

Vende-se fazenda, no 
município de Rio Crespo a 
53 km da cidade de Arique-
mes, com 3.800 alq., sendo 
1.800 alq. formados e cer-
cados, com várias divisões, 
todas com água e cocho 
para sal. Topografi a plana, 
terra mista, com casa sede e 
12 casas para funcionários., 
energia da Ceron, 3 retiros, 
todos com curral e casa. 
Almoxarifado, barracão p/ 
ofi cina, 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. Valor a combi-
nar. (Fixo)69-3412-2142 / 
(Vivo)69-9974-4030. 

ALVORADA

Vende-se casa de ma-
deira, próximo a APAE, 
na Av. Sargento Nogueira 
Vaz, 4450, o imóvel mede 
65 m2, terreno de 10x50, 
2 quartos, sala, cozinha 
e banheiro todo na cerâ-
mica, dispensa e área nos 
fundos, murado nas late-
rais e fundos. Valor R$ 
32.000,00. Aceita propos-
ta, pega carro ou moto. 
(Fixo)69-3412-2142

Vende-se casa em al-
venaria na Rua Osvaldo 
Cruz, medindo 10x11, 
com 3 quartos, sala, co-
zinha e wc na cerâmica, 
forrada e toda na cerâ-
mica. Murada, energia 
água da rua e esgoto. 
(Vivo)69-9974-4030 / 
(TIM)041-69-8114-4243 

Vende-se terreno na rua 
Eça de Queiroz, 10x50, 
t endo  as fa l to ,  água , 
energia, rede de esgoto 
e rede telefônica, mu-
rado nos fundos. Valor 
R$ 20.000,00 aceita-se 
proposta. 69-8488-0022 

ROLIM DE MOURA

Vende-se casa de alvena-
ria, terreno de 400 m2, na 
Av. Recife, 3786 – Bairro 
Centenário, coberta com 

eternit e com 3 quartos, 
sala, cozinha, wc. Docu-
mentação OK. Tratar com 
Vicente no Cel. 69-9234-
2929. 

Vende-se casa de alve-
naria, coberta com eternit, 
medindo 14X7, piso de 
cerâmica, na Av. Teresina, 
5.296 – Bairro Planalto, 
área na frente, 2 quartos, 
sala, cozinha, wc, dispen-
sa e varanda nos fundos. 
Valor R$ 45.000,00, aceita 
carro popular de menor 
valor. Cel. Vivo 69-9974-
4030 ou ainda no TIM 
041-69-8114-4243.

SÃO MIGUEL DO 
GUAPORÉ

Vende-se casa em al-
venaria na Rua Pera-
ba, nº 2076, medindo 
7,80x13,60, toda na ce-
râmica e forrada PVC, 
2 quartos, sala, cozinha 
e 2 banheiros. Área de 
descanso e área de ser-
viço, cercada. Água de 
poço e da rua, energia 
220. Valor R$ 90.000,00 
a combinar. Interessados 
devem entrar em contato 
com Vicente Corretor: 
(Fixo)69-3412-2142 / 
(Claro)69-9234-2929.

Vendem-se 02 salões 
comerciais em alvenaria, 
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DO REQUERIDO: Elcio da Silva Pineda, Brasileiro, 
Solteiro, operador de máquinas, CPF 419.432.012.34, 
RG 456731, Nascido em 16/07/1973, no Município de 
Boqueirão – PR, fi lho de Luiz Antônio Pineda e Nilza 
Aparecida da Silva Pineda.
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reais), ou, no mesmo prazo, ofereça EMBARGOS 
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OBSERVAÇÃO: Cumprindo o réu o mandado 
(pronto pagamento), fi cará isento de custas e honorá-
rios advocatícios (art. 1102c, § 1º, do CPC) fi xados, 
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10% (dez por cento).
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não oferecidos embargos no prazo legal, o mandado 
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(art. 1.102c, “caput”, do CPC), para penhora e atos 
subsequentes inerentes à execução por quantia certa.
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Sede do Juizo: Fórum Min. Hermes Lima, Rua Cas-
simiro de Abreu, n. 237, Centro, Pimenta Bueno-RO, 
76970000 – Fax: (69)3451-2968 – Fone: (69)3451-
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PEDIDO DE LICENÇA DE CERTIDÃO
 REGULARIDADE AMBIENTAL

A  O l i v e i r a  e  M a r g o n a r i ,  i n s c r i -
ta no CNPJ 15689336/0001-80, localizada na 
Avenida Brasil, 3660, Bairro Centro, no Município de 
Alta Floresta D’Oeste – Rondônia, para os fi ns que se 
especifi ca, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU AO 
COLMAM/SEDAM EM 20 DE DEZEMBRO DE 
2012 A LICENÇA CERTIDÃO REGULARIDADE 
AMBIENTAL PARA EXERCER A ATIVIDADE DE 
EXTRAÇÃO E VENDA DE AREIA E CASCALHO.

PEDIDO DE LICENÇA DE RENOVAÇÃO

O sr. AUGUSTO CARVALHO DO NASCIMEN-
TO, inscrito no CPF do MF sob o nº 369.503.192.15, 
torna público que requereu junto ao Departamento 
de Controle de Fiscalização (DECOF) da SEDAM 
(Secretaria de Desenvolvimento Ambiental), a reno-
vação da LO (Licença de Operação) para exploração 
da atividade de piscicultura em sua propriedade Sítio 
Novo Amanhecer localizada no fi nal da Rua Cedro , 
Gleba 2, Lote 13, no Município de Ji-Paraná - RO.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA 
ATIVIDADE DE PISCICULTURA

 LEONILDO PEREIRA NEVES, INSCRITO 
NO CPF: 202.155.096-68, TORNA PÚBLICO QUE 
REQUEREU JUNTO À NUCOF/SEDAM-SECRE-
TARIA ESTADUAL DE DESENVLVIMENTO 
AMBIENTAL, O PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA, 
PARA A ATIVIDADE DE PISCICULTURA, DE 
SUAS PROPRIEDADES LOCALIZADAS À LI-
NHA 632, GLEBA 66, LOTE12/E, NO MUNICÍPIO 
DE JARU– RO.

LEONILDO PEREIRA NEVES, INSCRITO 
NO CPF: 202.155.096-68, TORNA PÚBLICO 
QUE REQUEREU JUNTO À NUCOF/SEDAM-
-SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVLVI-
MENTO AMBIENTAL, O PEDIDO DE LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO, PARA A ATIVIDADE DE PIS-
CICULTURA, DE SUAS PROPRIEDADES LOCA-
LIZADAS À LINHA 632, GLEBA 66, LOTE12/E, 
NO MUNICÍPIO DE JARU– RO.

LEONILDO PEREIRA NEVES, INSCRITO 
NO CPF: 202.155.096-68, TORNA PÚBLICO QUE 
REQUEREU JUNTO À NUCOF/SEDAM-SECRE-
TARIA ESTADUAL DE DESENVLVIMENTO AM-
BIENTAL, O PEDIDO DE LICENÇA DE OPERA-
ÇÃO, PARA A ATIVIDADE DE PISCICULTURA, 
DE SUAS PROPRIEDADES LOCALIZADAS À 
LINHA 632, GLEBA 66, LOTE12/E, NO MUNI-
CÍPIO DE JARU– RO.  Atraso 

(Da Redação)  A educação 
a distância poderá ser oferecida 
no ensino fundamental e médio 
em instituições credenciadas pelos 
sistemas de ensino estadual e do 
Distrito Federal. A medida está 
prevista no Projeto de Lei 4435/12, 
do ex-deputado Professor Victório 
Galli (PMDB-MT), que altera a Lei 
das Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB - Lei9.394/96).

O autor argumenta que a educação 
a distância teve ampla expansão no 
ensino superior e, por isso, também 
deveria ser permitida nos níveis 
fundamental e médio. Segundo dados 
do Censo da Educação Superior, 
publicados pelo Instituto de Estudos 
e Pesquisas Educacionais, o número 
de alunos matriculados em cursos de 
graduação a distância saltou de cerca 
de 200 mil, em 2006, para 930 mil, 

em 2010.
“A expansão ocorrida no ensino 

superior e o interesse crescente em 
cursos de educação profi ssional e 
de educação de jovens e adultos 
ofertados a distância confirmam 
nosso entendimento de que o setor 
tende a ganhar ainda mais relevância 
no futuro”, diz Victório Galli. “Os 
alunos do ensino fundamental e 
médio devem ter a possibilidade 
de se beneficiar das vantagens 
inerentes a essa modalidade de 
ensino.”

TRAMITAÇÃO - A proposta 
tramita em caráter conclusivo e 
será analisada pelas comissões 
d e  E d u c a ç ã o  e  C u l t u r a ;  e 
de Constituição e Justiça e de 
Cidadania. Com informações da 
Agência Câmara.

Projeto de lei  prevê 
ensinos fundamental 
e médio a distância


