
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 ce-
râmica, 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 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 al-
venaria, terreno de 400 
m2, na Av. Recife, 3786 
– Bairro Centenário, co-
berta com eternit e com 
3 quartos, sala, cozinha, 
wc. Documentação 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, acei-
ta 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 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 
elétrica com dois trans-
formadores; 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 – 
setor Barão do Melgaço, 
48 alq., sendo 30 todo 
formado e cercado, pas-
tagem de branquearão. 
Várias repartições, algu-
mas com água, rio que 
atravessa o sitio, 18 alq. 
de mata. 2 casas de ma-
deira coberta com telha 
de barro, cercada. Valor 
R$ 200.000,00 aceita 
proposta com parte em 
veículo ou casa de me-
nor preço. Interessados 
devem entrar em contato 
com Vicente Corretor: 
(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 

CLASSIFICADOS
Rondônia, quinta-feira, 17 de janeiro de 2013 - Correio Popular6 Futuro está dentro da mente.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: JI-PARANA/RO
ÓRGÃO: 4ª VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: TRINTA DIAS

CITAÇÃO DE: GEISYMULLER BARBOSA 
DIAS-ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 

nº
 

11.497.759/0001-48, através de seu representante 
legal, atualmente em local incerto e não sabido.

FINALIDADE: Contestar, no prazo mencionado a 
seguir, a Ação identifi cada. Não sendo contestada a 
ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadei-
ros, os fatos articulados pelo autor.

PRAZO PARA CONTESTAR: 15 (quinze) dias, 
contados a partir do decurso do prazo de publicação 
do edital.

RESUMO DA INICIAL: A autora alega que em 
meados de junho de 2010 a requerente requereu um 
orçamento de piscina da primeira requerida, sendo 
que em poucos dias a primeira requerida forneceu 
por telefone o orçamento a requerente, porém para 
surpresa da requerente no mês de julho de 2011, tomou 
conhecimento de uma cobrança expedida pela segunda 
requerida que existia uma parcela em seu nome venci-
da em 06/07/2011, referente ao contrato 20015753948, 
tendo sido informado por telefone pela segunda reque-
rida que o mencionado débito referia-se a 5a parcela 
do contrato supramencionado perfazendo um total de 
R$27.000,00 (vinte e set mil reais), sendo informado 
ainda que o fi nanciamento foi realizado em 10 parcelas 
e que 04 parcelas haviam sido quitadas, restando um 
débito de R$13.500 reais, onde informou ainda que o 
contrato foi encaminhado pela primeira requerida na 
pessoa de Geisy Dias e que a mesma vinha pagando 
o débito...Assim requer a citação das requeridas para 
querendo ofereçam contestação, a tutela antecipada 
para que as requeridas se abstenham de proceder a 
cobranças dos valores em aberto e inserir o nome da 
autora no SPC/SERASA, condenando as requeridas 
ao pagamento do ônus inerente e ainda a ressarcir os 
danos morais causados à requerente.

Processo : 0010487-45.2011.8.22.0005
Classe : Procedimento ordinário
Parte Autora: N. A Engenharia, Empreendimentos 

e Construções Ltda Me 
Advogado: Jane Regiane Ramos Nascimento OAB/

RO 813
Parte Ré : Geysmuller Barbosa Dias Me e outros

Sede do Juízo: Fórum Desembargador Hugo Auller, 
Av. Ji-Paraná, nº

 
615, CEP: 78.960-000 - Fone: (069) 

421-1337 ou 421-1369.

Ji-Paraná-RO, 14 de dezembro de 2012.

JANDIRA GARBULHE BRAGUIN
Escrivã Judicial

ABANDONO DE EMPREGO
A Empresa Corpo Light Serviço em Estética LTDA, 

inscrita no CNPJ 12.224.991/0001-75, localizada à 
Avenida Transcontinental, 1133, nesta cidade de Ji-
-Paraná - RO, solicita o comparecimento da funcionária 
Srª. Patricia Laudisse de Oliveira Bacetti, portadora da 
CTPS n.º 173855, para que apresente motivo que im-
pede seu comparecimento ao trabalho. Caso contrário, 
fi ca considerada sua atitude como ato de renúncia ao 
cargo, fi cando 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 justifi que, no mesmo prazo.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

O Sr. ONALDO MARTINS DE FREITAS, CPF 
283.905.982-72, brasileiro, produtor rural, residente 
à Linha 86, Lote 41-A, Gleba 05, zona rural, no Muni-
cípio de Ji-Paraná – RO comunica que foi extraviado, 
em lugar incerto, a nota fi scal com a seguinte nume-
ração NF 06, com os seguintes números D-577952 e 
D-577951, conforme o BOP 13W1029001510.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

O sr. JERONIMO JOSÉ DO CARMO, inscrito no 
CPF do MF sob o nº 070.186.306-49, torna público 
que requereu junto à SEDAM (Secretaria de Desen-
volvimento Ambiental), a RENOVAÇÃO DA LO 
(Licença de Operação) para exploração da atividade 
de piscicultura em sua propriedade localizada na 
Fazenda Figueira, Lote 22, Gleba 06/D´Jaru Uaru, 
Setor Muqui, Zona Rural no Município de Presidente 
Médici - RO.

 SOLICITAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL

Pedido de MARCIANO CLEITON VIEIRA 
MV, Localização RO 383, KM 01, ALTA FLORES-
TA D’OESTE – RO CNPJ: 17.400.254/0001-08, 
torna público que requereu ao NUCOF/SEDAM em 
15/01/2013, a SOLICITAÇÃO PARA OBTENÇÃO 
DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIEN-
TAL, com a fi nalidade de uso para atividade de Depó-
sito de materiais de construção em geral.

PEDIDO DE LICENÇA DE PISCICULTURA

 O Sr.  ALDEMIR CAVALCANTE COS-
TA.  CPF:010.575.568-07, TORNA PÚBLICO 
QUE REQUEREU JUNTO A SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL- SEDAM, 
A LICENÇA PRÉVIA, INSTALAÇÃO E DE OPE-
RAÇÃO DE PISCICULTURA, DE SUA PROPRIE-
DADE LOCALIZADA NA  LINHA 199 GLEBA 25 
LOTE 83, ZONA RURAL, NO  VALE DO PARAÍSO.

(Da Redação) Em reu-
nião na manhã desta 
quarta-feira (16), com 
uma equipe do DECOM 
(Departamento de Co-
municação do Gover-
no de Rondônia), os 
secretários de Admi-
nistração do Estado, 
Rui Vieira (titular) e 
Carla Ito (adjunta), fi -
zeram uma explanação 
sobre o funcionamento 
do Portal do Servidor: 
www.portaldoservidor.
ro.gov.br, ferramenta 
que reúne informações 
dirigidas aos funcioná-
rios estaduais e que está 
sendo aperfeiçoada com 
o objetivo de atender 
aos pleitos dos próprios 
servidores no tocante a 
informações funcionais 
e prestação de serviços.

Rui Vieira explicou 
que a primeira versão 
do Portal do Servidor 
foi lançada em julho de 
2011 pelo governador 
Confúcio Moura, uma 
ferramenta essencial 
para aglutinar informa-
ções gerais e específi cas 
sobre a transposição 
que, inicialmente, aten-
deria a um rol de 20 mil 
servidores.

De lá para cá, o portal 
foi sendo aperfeiçoado 
com informações espe-
cífi cas de áreas, como 
recursos humanos, ca-
lendário de pagamentos, 
legislação pertinente 
aos servidores, docu-
mentos para requisição 
de serviços, atingindo 
as unidades de todo o 
governo, inclusive com 
informações para can-
didatos em concursos e, 
com esse objetivo, vem 
buscando melhorar sua 
eficiência e qualidade 
na prestação dos ser-
viços destinados a um 

número signifi cativo de 
usuários.

Atualmente o portal 
conta com um número 
que varia entre cinco e 
10 mil acessos mensais, 
porém, dada à gama de 
informações e serviços 
que oferece, a meta é 
que, pelo menos, cada 
servidor faça suas con-
sultas e obtenha um 
resultado satisfatório 
por mês. Somente com 
essa medida, estaria se 
ampliando o acesso di-
reto a serviços que, nor-
malmente, são feitos de 
forma presencial, muitas 
vezes com o servidor 
se deslocando de loca-
lidades distantes para 
requisitar o que poderia 
ser feito diretamente, 
conforme exemplifi cou 
o assessor de Tecno-
logia da Informação 
da Sead e responsável 
pelo desenvolvimento 
do portal, Octávio Jú-
nior, informando que o 
portal comporta ainda 
ampliação e criação de 
canais variados para 
assuntos específi cos.

Na ocasião, o diretor-
-executivo de Tecnologia 
de Informação do gover-
no, Marcelo Braga, que 
também opinou sobre a 
necessidade de se unir 
esforços para disponibi-
lizar informações de todo 
o conjunto do governo e 
de forma mais rápida, 
elogiou a iniciativa da 
Sead por manter o portal 
e buscar sua efi ciência a 
custo zero.

DIVULGAÇÃO - 
Representando o De-
com, a diretora-adjunta, 
Suely David, também 
se prontifi cou em am-
pliar espaço através da 
mídia de governo para 

a divulgação do por-
tal, de modo que sua 
funcionalidade venha 
a ser conhecida por to-
dos os servidores para 
que, inclusive, se possa 
solicitar serviços dire-
tos de localidades mais 
distantes. Ela também 
apresentou a equipe 
do Decom responsável 
pelo desenvolvimento 
do marketing interno do 
governo, Marco Aurélio 
Anconi e Carlos Augus-
to, e fez contatos para o 
desenvolvimento de fu-
turas ações em conjunto.

Ainda foi proposta a 
formulação de um folder 
com informações deta-
lhadas sobre o funciona-
mento do portal, que será 
posteriormente divulga-
do junto aos servidores 
estaduais, bem como, a 
formulação de uma cor-
respondência individual 
a ser encaminhada via 
mala direta. Rui Vieira e 
Suely David explicaram 
que essas ações seguem 
recomendações diretas 
do governador Confúcio 
Moura para se estreitar 
ações que privilegiem 
o contato mais direto e 
uma aproximação mais 
efi ciente com os servi-
dores públicos.

Participaram ainda 
da reunião, os gerentes 
de Recursos Humanos, 
Michael Saraiva Rodri-
gues (Gestão de RH), 
Marcelo Aparecido de 
Oliveira (Desenvolvi-
mento de RH), o As-
sessor de TI, Jackson 
Emmerich; o assistente 
Jurídico, Paulo Jorge; 
o controlador inter-
no, Severino Ramos; 
e Wellington, da Deti. 
Com informações de 
Mirian Franco - Asses-
soria Sead.

Governo quer aperfeiçoar portal 
de informações para os servidores


