
todas com água, sendo 
2 córregos permanen-
tes 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 madei-
ra coberta com eternit, 
piso queimado, medin-
do 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 – 
setor Barão do Melgaço, 
48 alq., sendo 30 todo 
formado e cercado, pas-
tagem de branquearão. 
Várias repartições, al-
gumas 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 cháca-
ra 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 – Pa-
gamento em dinheiro 
a vista. Interessados 
tratar pelo cel. 041-69-
8114-4243 

ARIQUEMES

Vende-se  fazenda, 
no município de Rio 
Crespo a  53  km da 
cidade de Ariquemes, 
com 3.800 alq., sendo 
1.800 alq. formados e 
cercados, com várias 
divisões,  todas com 
água e cocho para sal. 
Topografia plana, terra 
mista, com casa sede 
e 12 casas para fun-
cionários., energia da 
Ceron, 3 retiros, todos 
com curral e casa. Al-
moxarifado, barracão 
p/ oficina, garagem, 
escritório em alvena-
ria, barracão em alve-
naria para sal, rações 
e ferramentas.  Pista 
para pouso de avião 
de pequeno porte com 
800 m. Escritura públi-
ca. Valor a combinar. 
(Fixo)69-3412-2142 / 
(Vivo)69-9974-4030. 

ALVORADA

Ve n d e - s e  c a s a  d e 
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 ce-
râmica, dispensa e área 
nos fundos, murado nas 
laterais e fundos. Valor 
R$ 32.000,00. Aceita 
proposta, pega carro ou 
moto. (Fixo)69-3412-
2142

Vende-se casa em al-
venaria na Rua Osvaldo 
Cruz, medindo 10x11, 
com 3 quartos, sala, 
cozinha e wc na cerâ-
mica, 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, tendo asfalto, 
água, energia, rede de 
esgoto e rede telefôni-
ca, murado 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, 
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 al-
venaria, coberta com 

eternit, medindo 14X7, 
piso de cerâmica, na 
Av. Teresina, 5.296 – 
Bairro Planalto, área na 
frente, 2 quartos, sala, 
cozinha, wc, dispensa 
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 
alvenaria na Rua Pe-
raba, nº 2076, medin-
do 7,80x13,60, toda 
na cerâmica e forrada 
PVC, 2 quartos, sala, 
cozinha e 2 banheiros. 
Área de descanso e área 
de serviço, cercada. 
Água de poço e da rua, 
energia 220. Valor R$ 
90.000,00 a  combi-
nar. Interessados de-
vem entrar em contato 
com Vicente Corretor: 
(Fixo)69-3412-2142 / 
(Claro)69-9234-2929.

Vendem-se 02 salões 
comerciais em alve-
naria, 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 lo-
calizada 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 re-
partições de pastagem, 
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PEDIDO DE LICENÇA DE PISCICULTURA

 O Sr. JOSÉ CARLOS DOS SANTOS CPF : 
351.345.262-49, TORNA PÚBLICO QUE RE-
QUEREU JUNTO A SECRETARIA DE DE-
SENVOLVIMENTO AMBIENTAL- SEDAM, 
A RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO DE PISCICULTURA, DE SUA 
PROPRIEDADE LOCALIZADA NA LINHA 
- C6  LOTE – 57  GLEBA – 24, ZONA RURAL, 
URUPÁ - RO. 

(Da Redação) A Secre-
taria Municipal de Agri-
cultura e Abastecimento 
(Semagric) realizou a 
primeira reunião com a 
Associação dos Produ-
tores Rurais da Estrada 
dos Periquitos, com o 
objetivo de analisar os 
pontos críticos daquela 
via e ouvir as reivindica-
ções da comunidade. No 
mesmo dia foi realizada 
análise das condições 
da estrada dos japone-
ses, na Colônia Viçosa. 
Segundo informou o se-
cretário Leonel Bertolin, 
em parceria com o DER 
foi realizado o patrola-
mento e drenagem na 
região.  Em visita a Co-
ordenadoria Municipal 
de Comunicação (Com-
decom), Leonel Bertolim 
declarou que os técnicos 
da Semagric realizaram 
vistorias para detectar 
pontos críticos no setor 
chacareiro do Bairro Jar-
dim Santana, Estradas 
dos Periquitos, Colônia 
Viçosa, Setor de Cháca-
ras São Jorge (no fi nal da 
Avenida Calama) e Terra 
Santa. “A Coordenadoria 
Municipal de Estradas 
Rurais executa reparos 
em seus equipamentos 
visando a manutenção das 

estradas por onde circu-
lam os ônibus que fazem 
o transporte escolar no 
entorno de Porto Velho”, 
completou.

PROJETOS - O secre-
tário disse também que 
o município fi rmou par-
ceria com o DER para 
realizar a manutenção das 
estradas vicinais de toda 
ponta do Abunã, União 
Bandeirante e Rio Pardo, 
incluindo as estradas de 
São Carlos e outras loca-
lidades do baixo Madeira.
Na área técnica, Bertolin 
informou que estão sendo 
desenvolvidos vários pro-
jetos com o auxilio de téc-
nicos e engenheiros para 
realização de programas 
de incentivo a agricultura 
e a piscicultura familiar. O 
propósito é alavancar o se-
tor produtivo no município 
de Porto Velho, atendendo 
o produtor rural que mais 
necessita de políticas pu-
blicas no setor.

EMBRAPA - No pró-
ximo dia 07 de fevereiro, 
haverá uma reunião entre 
os técnicos da Semagric e 
da Embrapa para defi nir 
as metas do projeto da 
agricultura do município 
para os próximos quatro 

anos. Dentre os projetos 
está a implantação (em 
parceria com a Embrapa) 
das unidades demonstra-
tivas das pastagens e do 
café clonado. “Porto Velho 
será o único município a 
ser contemplado com o 
projeto de melhoramento 
do café. Atualmente a 
média de produção no 
Estado é de 11 sacas por 
hectares, mas com o me-
lhoramento genético vai 
saltar para 70 sacas por 
hectares”, comemora o 
secretário Leonel Bertolin.  
Ainda em parceria com a 
Embrapa, está previsto a 
implantação de projetos 
para melhorar as pasta-
gens, a genética do gado 
e, consequentemente, a 
produção de leite. “Acre-
ditamos que até o fi nal de 
fevereiro o prefeito fará o 
lançamento dos projetos 
agrícolas para os próximos 
quatro anos. Os projetos 
vão contemplar todas as 
ações nas áreas (vegetal e 
animal) com a fi nalidade 
de melhorar a qualidade 
de vida do produtor rural 
e também a qualidade dos 
produtos a serem ofereci-
dos para a população de 
Porto Velho”, completou. 
Com informações da As-
sessoria/Semagric.

Prefeitura inicia recuperação de 
estradas vicinais em Porto Velho


