
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 elétrica com dois 
transformadores; 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 córrego, 
água potável de poço e 
energia bifásica. Valor R$ 
135.000,00 – Pagamento 
em dinheiro a vista. Inte-
ressados 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 madeira, 
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 cerâmica, dispensa 
e área nos fundos, murado 
nas laterais e fundos. Valor 
R$ 32.000,00. Aceita pro-
posta, 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 cerâmica. 
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, 
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 locali-
zada na linha 106 - km 12 
– Lado Norte, com 215 alq, 
110 bem cercados e forma-
dos, e 105 de mata virgem, 
com toda madeira a ser 
explorada, com 16 repar-
tições de pastagem, todas 
com água, sendo 2 córregos 
permanentes e 7 represas, 

GERAL
Rondônia, sábado e domingo, 12 e 13 de janeiro de 2013 - Correio Popular6 Elogie e abençoe Deus que Se aloja no seu interior.

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
A Empresa CRUZ & LEÃO LTDA - ME, devida-

mente inscrito no CNPJ/MF 02.802.250/0001-70, 
tendo seu empreendimento localizado à Rua Getulio 
Vargas, 472, Bairro União, no Município e Comarca 
de Ouro Preto do Oeste, Estado de Rondônia, torna 
pública que requer junto ao COLMAM/SEDAM a 
Licença Prévia, tendo com sua principal atividade 
o TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS 
PERIGOSOS.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A Empresa CRUZ & LEÃO LTDA - ME, devida-

mente inscrito no CNPJ/MF 02.802.250/0001-70, 
tendo seu empreendimento localizado à Rua Getulio 
Vargas, 472, Bairro União, no Município e Comarca 
de Ouro Preto do Oeste, Estado de Rondônia, torna 
pública que requer junto ao COLMAM/SEDAM a Li-
cença de Instalação, tendo com sua principal atividade 
o TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS 
PERIGOSOS.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A Empresa CRUZ & LEÃO LTDA - ME, devida-

mente inscrito no CNPJ/MF 02.802.250/0001-70, 
tendo seu empreendimento localizado à Rua Getulio 
Vargas, 472, Bairro União, no Município e Comarca 
de Ouro Preto do Oeste, Estado de Rondônia, torna 
pública que requer junto ao COLMAM/SEDAM a Li-
cença de Operação, tendo com sua principal atividade 
o TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS 
PERIGOSOS.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO 
DE REGULARIDADE AMBIENTAL 

A Empresa JAIRO AUGUSTO DE CARVA-
LHO EIRELI, devidamente inscrito no CNPJ/MF 
34.727.776/0001-20, Processo nº 1801/7158/2010/
SEDAM, tendo seu empreendimento localizado à 
Rua T1, 3282, Parque Universitário, no Município e 
Comarca de Jaru, Estado de Rondônia, torna pública 
que requer junto ao COLMAM/SEDAM a Renovação 
de sua Certidão de Regularidade Ambiental, tendo com 
sua principal atividade o Escritório Administrativo do 
Ramo de Construção Civil.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
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 (Secre-
taria de Desenvolvimento Ambiental), o pedido da LI 
(Licença de Instalação) 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 PREVIA.
O SRa. Mariana Bernardes de Souza.. CPF: 

069.902.786-17, Localizado na Linha 80, lote 11, 
Gleba 17, KM 10, Município de Ouro Preto do Oeste. 
- RO. Torna público que requereu junto ao NUCOF/
SEDAM, em 12/01/2013, A LP-LICENÇA PREVIA 
- Para a Atividade de Piscicultura.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
O SRa. Mariana Bernardes de Souza.. CPF: 

069.902.786-17, Localizado na Linha 80, lote 11, Gle-
ba 17, KM 10, Município de Ouro Preto do Oeste. - RO. 
Torna público que requereu junto ao NUCOF/SEDAM, 
em 12/01/2013, A LI-LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
- Para a Atividade de Piscicultura..

PEDIDO DE LICEN ÇA DE OPERAÇÃO.
O SRa. Mariana Bernardes de Souza.. CPF: 

069.902.786-17, Localizado na Linha 80, lote 11, Gle-
ba 17, KM 10, Município de Ouro Preto do Oeste. - RO. 
Torna público que requereu junto ao NUCOF/SEDAM, 
em 12/01/2013, A LO-LICENÇA OPERAÇÃO - Para 
a Atividade de Piscicultura.

(Da Redação) O gover-
nador do Estado de Ron-
dônia, Confúcio Moura, 
participou na manha desta 
sexta-feira (11) da sole-
nidade de posse do novo 
secretário Executivo da 
Associação de Assistência 
Técnica e Extensão Rural 
do Estado de Rondônia 
(Emater), Luis Gomes 
Furtado. O evento aconte-
ceu no auditório do Centro 
de Treinamento Governa-
dor Jorge Teixeira de Oli-
veira (Centrer) em Ouro 
Preto do Oeste e contou 
com a presença de diver-
sas autoridades. “Temos 
hoje reunidas pessoas de 
todas as regiões do Estado 
que vieram prestigiar a 
posse do novo secretário 
da Emater. Isto é um bom 
indicativo”, afi rmou o go-
vernador ao lembrar que 
Rondônia vivencia um 
novo tempo, onde os hábi-
tos e costumes mudaram e 
o Estado precisa de todos 
para poder crescer.

Para os técnicos da 
Emater, Moura ressaltou 
que em sua maioria são 
pessoas que passaram por 
vários governos e possuem 
experiência na área. “É 
uma elite de profi ssionais 
que deve ser aproveitada 
para o crescimento do 
setor produtivo”.

 “Assumo com um for-

te propósito de trabalhar 
em prol do Desenvol-
vimento do Estado. O 
governo determinou que 
trabalhássemos para ele-
var o nome da Emater e 
pretendo, a frente da ins-
tituição, fomentar, através 
de projetos, a pecuária 
leiteira, a cafeicultura, 
recuperação de pastagens 
e piscicultura. Peço que 
todos continuem acredi-
tando no Governo da Coo-
peração e na Emater como 
parceiro e agente indutor 
do desenvolvimento em 
Rondônia”, afi rmou Luis 
Gomes Furtado durante 
discurso.

Para Wilson Maltezo, 
presidente da Associação 
dos Produtores da Linha 
153 (Asprol), melhorias 
estão por vir. “Estamos até 
pedindo uma ensiladeira 
para garantir alimento 
para os animais e um trator 
que irá nos auxiliar. Pelo 
que conhecemos do Luis, 
sabemos que ele já coman-
dou a Emater e esperamos 
que ele possa atender, não 
apenas a nossa, mas todas 
as Associações de produ-
tores do Estado”.

Com o sentimento de 
dever cumprido, faltando 
apenas quatro dias para 
completar dois anos que 
assumiu o cargo, Elisafan 
Batista Sales, de forma 

fraterna, cumprimentou 
todos os presentes e agra-
deceu aos funcionários da 
Emater pelo esforço em 
realizar a extensão rural  
no Estado. “Ao meu amigo 
Luis Gomes, tenha a certe-
za que a equipe da Emater 
estará a disposição”, falou 
desejando êxito ao novo 
secretário.

PERFIL - Luis Go-
mes Furtado é engenheiro 
agrônomo nascido em 
1962, em Missão Velha 
- Ceará. Filho de agricul-
tores, sempre teve forte 
ligação com a atividade 
agropecuária. Veio para 
Rondônia no fi nal da déca-
da de 80 e logo ingressou 
na Emater/RO. Foi de-
signado para trabalhar no 
município de Nova União. 
Iniciou sua carreira como 
extensionista, atendendo o 
agricultor diretamente no 
campo, depois disso ocu-
pou os principais cargos 
da instituição, em funções 
operacionais e de direção. 
Em 2004 se elegeu prefei-
to do município de Nova 
União, município onde 
começou sua carreira pro-
fi ssional como engenheiro 
agrônomo, foi reeleito 
para mais um mandato e 
permaneceu no cargo até 
o ano de 2012. Com in-
formações da Assessoria.

Foto: Assessoria

Governo participa 

de posse do novo 

secretário da Emater

Luis Gomes falou dos novos desafi os que enfrentará 

e pediu união em prol do desenvolvimento do setor


