
CHÁCARA

C ó d _ C H _ 0 0 6 _ 11 _
ALV_RO – Vende-se chá-
cara localizada na Rua Al-
mirante Tamandaré, 5.641 
– Zona Rural – Alvorada d’ 
Oeste. A propriedade tem 
1 alq. e uma quarta, toda 
em pasto, cercada com 12 
fi os 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 ma-
deira, 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 pasta-
gens., e mais de 6.000 alq. 
intocáveis e com madeira 
nativa. 4.000 alq. em Es-
critura Pública e 5.000 alq. 
m 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 pe-
ões; 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 ou-
tros. Valor total da fazenda 
com porteira fechada – . 
Valor somente da fazen-
da. Aceita-se proposta, 
inclusive de pagamento. 
Tr. 9954-1016. 

C ó d _ F Z _ 0 0 5 _ 11 _
ALV_RO – Vende-se fa-
zenda na lh 106 – Lado 
Norte em Alvorada do 
Oeste. com 300 alq. dos 
quais 150 formados e cer-
cados 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 Defi nitivo. Valor é 

- 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. To-
pografi a plana, terra mista  
Casa Sede em alvenaria, 
12 casas para funcionários. 
Energia da CERON. Três 
retiros, todos com curral e 
casa. Almoxarifado, bar-
racão p/ ofi cina, garagem, 
escritório em alvenaria, 
barracão em alvenaria para 
sal, rações e ferramentas. 

CLASSIFICADOS
Ji-Paraná, terça-feira, 17 de janeiro de 2012 - Correio Popular6 A vida não foi feita para o homem perder.

Dois Milhões, incluindo 
100 cabeças de gado e 
mais um trator da Marca 
Valmet. Aceita-se propos-
ta, inclusive de pagamen-
to. Tr. 9954-1016. 

C o d _ F Z _ 0 3 3 _ 11 _
CAS_RO – Vende-se fa-
zenda de 500 alq. com 450 
formados em pastagem no 
município de Castanheiras. 
cercada com arame liso de 
5 e 6 fi os e com várias di-
visões, todas com água. 50 
alq. de mata, Curral de mé-
dio grande porte, galpão e 
casa para peão. Sede com 
piso de cerâmica, forro 
de gesso, em alvenaria, 
com mais ou menos 600 
m2 de construção. 4 quar-
tos, 3 banheiros, 3 salas, 
dispensa e cozinha muito 
grande. área em formato 
de “L”. Energia trifásica, 
água de poço. Mas acei-
ta proposta. Interessados 
tratar nos seguintes tele-
fones: 69-9952-2456 e ou 
8488-0022, ou ainda se 
preferir, no telefone fi xo: 
69-3412-2142.

C ó d _ F Z _ 0 9 1 _ 0 9 _
PRM_RO - Vende-se fa-
zenda na 4º lh com 155 
alq. Sendo 100 formados 
e cercado e 55 alq. de 
mata. 8 repartições e man-
gueira 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: vicentecor-
retor37@hotmail.com ou 
69-9974-4030 ou no 69-
3412-2142. 

C ó d _ F Z _ 0 0 8 _ 1 0 _
SER_RO - Vende-se fa-
zenda em Seringueiras, 
com 1090 alq. formados e 
cercado com arame liso, 5 
fi os, com varias divisões 
todas com água, curral 
com balança e tronco, dois 
rios e varias nascentes. 
Sede de alvenaria inaca-
bada, 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, lo-
calizada na lh 106 - km 12 
– Lado Norte, São Miguel 

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE SERINGUEIRAS

do Guaporé. 105 alq. de 
mata virgem  16 reparti-
ções de pastagem, todas 
com água, cerca de arame 
liso com 5 fi os 7 represas, 
curral de 30X30, tulha de 
7X7, 9.000 pés de café. 
Casa de madeira coberta 
com eternit, piso queima-
do, medindo 8X8, 3 quar-
tos, sala, cozinha, banheiro 
em alvenaria e área lateral. 
Energia elétrica.. Estuda-
se proposta. Interessados 
tratar 69-9974-4030. 

Cód_032_11_ARQ_RO 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
DE OPERAÇÃO - LO

A empresa MADEIREIRA E LAMINADOS SE-
RINGUEIRA LTDA-ME localizada na Rua Jorge 
França Shinayder nº 1798, setor industrial, município 
de Seringueiras - RO, CNPJ: nº 04.428.458/0001-05,  
torna público que requereu ao COLMAM/SEDAM 
em 08/01/2012, a Renovação da Licença de Ope-
ração - LO, para a    atividade de FABRICAÇÃO 
DE MADEIRA LAMINADA E DE CHAPAS 
DE MADEIRA CONPENSADA , PRENSADA E 
AGLOMERADA.

Portaria nº001/2012/SMS/AO - RO
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE MEMBROS 

PARA COMPOSIÇÃO DO COMITÊ TRANFUSIO-
NAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Secretário Municipal de Saúde do Município de 
Alvorada do Oeste – RO, no uso de suas atribuições 
que lhe competem, mais precisamente o que dispõe 
o Decreto Municipal nº065/2005 de acordo com a 
Portaria nº137/GAB/PRES/FHEMERON de 20 de 
setembro de 2011, baixa a seguinte portaria:

Resolve:

Art. 1º - Nomear membros para composição do 
COMITÊ TRANSFUSIONAL, o qual será respon-
sável por todos os atos necessários ao procedimento 
de hemotransfusão, estabelecidos na RDC/Cacoal 
de 14/06/2004.

Art. 2º - Nomear como representantes do COMITÊ 
TRANFUSIONAL junto ao FHEMERON  -  FUN-
DAÇÃO DE HEMOTERAPIA E TRANSFUNSÃO 
DE RONDÔNIA comitês transfusionais o qual tem 
fi rmado “Termo de Compromisso” com a Unidade de 
Coleta e Transfusão de Cacoal.

Art. 3º - Ficam designados os seguintes servidores/
funcionários para compor o Comitê Transfusional e, 
suas respectivas funções, quais sejam:

Klein Suares de Souza - Médico
Cészanne Oliveira de Abreu - Enfermeiro
Mitsure Susuki - Farmacêutico Bioquímico
Joselina Alves Saraiva Cunha - Técnica de En-

fermagem

Art. 4º - Compete ao Comitê Transfusional no 
desenvolvimento de suas atividades: 

Este comitê tem como fi ncão o monitoramento da 
prática hemoterápica na instituição.

Realizar auditorias regulares sobre as indicações 
de transfusão de sangue e componentes derivados 
na instituição.

Elaborar proposta de protocolos de transfusão nas 
diversas situações clinicas, a serem adotadas na ins-
tituição e submetê-las a direção técnica.

Analisar discordância sobre a indicação de hemo-
componentes ou derivados entre médico do Serviço 
de Hemoterapia. 

Propor ou adotar protocolos de soroconversão em 
pacientes.

Discutir problemas relacionados à transfusão, por 
solicitação da diretoria técnica.

Solicitar o comparecimento de pessoas a reunião 
do Comitê para prestar informações acerca de fatos 
relacionados à transfusão.

Art. 5º - O Comitê Transfunsional agirá conjun-
tamente com o Comitê da Fhemeron/UCT/Cacol, 
respondendo por seus atos e fatos.

Art.    6º   -     Esta portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se,

Alvorada do Oeste RO, 02 de janeiro de 2012

AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial N.º002/2012

                    A Prefeitura Municipal de São Francisco 
do Guaporé Estado de Rondônia, Localizada na: Av. 
Guaporé Nº4557, esquina coma Av. Brasil Bairro - 
Cidade Alta, através da Equipe do Pregão Presencial, 
torna público, para o conhecimento dos interessa-
dos, que fará realizar na forma do disposto da Lei 
10.520/2002, e subsidiariamente com a Lei 8.666/93, 
licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como objeto a: 
Aquisição de Trator Agrícola.

  
INTERESSADO: Secretaria Municipal de 

Agricultura.
a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo 

Nº.1644/2012
b) FONTE DE RECURSOS: TESOURO
c) ABERTURA: 02/02/2012  AS 09:00 HORAS .
d) VALOR GLOBAL: R$ - 112.300,00(cento e 

doze mil e trezentos reais)
e) LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licita-

ção, no Prédio da                           Prefeitura Municipal, 
sito: Av. Guaporé Nº4557, esquina com a Av. Brasil, 
Bairro Cidade Alta, fone: (69) 3621-2489.

                                        O Edital e seus anexos 
estão disponíveis, na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação, no endereço supracitado em dias úteis, 
das 7:00 às 13:00.

 São Francisco do Guaporé-RO, 16 de Janeiro de 
2012.

______________________
Suely Marques Santos

Pregoeiro Ofi cial  
Port.609/2011

Edital de Convocação de assembléia Geral 
Extraordinária de PRÓ-FUNDAÇÃO

A Comissão de Pró Fundação do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação do 
Município de São Miguel do Guaporé no Estado de 
Rondônia, Convoca o Senhor Jose Nilton Neres Santos, 
Presidente do Sindicato Sintra-Intra-Ro inscrito no 
Cnpj: 01.768.281/0001-90 e todos os trabalhadores nas 
Indústrias da Carne, Laticínios e Derivados do Leite e 
Cereais do Município, para participarem da Assembléia 
Geral Extraordinária de Fundação do Sindicato Muni-
cipal dos trabalhadores nas Indústrias de Alimentação, 
no dia 27 de Janeiro de 2012, com primeira chamada as 
18:00hs, e segunda chamada as 19:00hs, com qualquer 
numero de trabalhadores presentes, os trabalhadores 
deverão comparecer no Fórum de São Miguel do 
Guaporé na av: São Paulo n°1395 Bairro Cristo Rei, 
São Miguel do Guaporé-Ro. Para deliberarem sobre 
as seguintes ordens do dia. 1°) Aprovação da funda-
ção do Sindicato Municipal por Desmembramento de 
Base Territorial com fundamento no art. 571 da CLT, 
2°) Aprovação do Estatuto Social do Sindicato, 3°) 
Eleição e Posse da Diretoria do Sindicato, 4°) Outros 
assuntos da categoria.

Luiz Andrei dos Santos Camargo
Membro da Comissão 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 013/2012
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERINGUEI-
RAS, CELSO LUIZ GARDA GARDA, no desem-
penho de suas atribuições legais, CONVOCA os 
candidatos abaixo relacionados observados a ordem 
de classifi cação, aprovados no Concurso Público de 
Provas e Títulos para provimento de cargos do Quadro 
Permanente de Pessoal do Município de Seringuei-
ras - RO. Realizado em 14 de março de 2010, cujo 
Resultado foi Homologado em 28 de maio de 2010, 
pelo Edital nº 001/2010, publicado no Jornal “Correio 
Popular” em 12 de junho de 2010, e no Diário Ofi cial 
do Estado de Rondônia. E na data de 12 de Janeiro de 
2012, para comparecerem na sede da Prefeitura Mu-
nicipal de Seringueiras - RO, Junto ao Departamento 
de Recursos Humanos no prazo de 30 dias a contar 
da publicação deste edital, munidos dos documentos 
exigidos originais e fotocópias, para tomar posse no 
seu respectivo cargo e entrar em exercício.                                                   

Convocado:                   Convocado: 

cargo :  nome identidade Class. 

Médico Clinico 

Geral 20 Horas 

André Luiz Olivo  57292091 

SSP/PR 

2º 

Agente 

Administrativo 

Dyene Alves 

Rodrigues Arçari 

857556 

SSP/RO 

19º 

Agente 

Administrativo 

Welton Roberto 

Ferreira 

18004 

SSP/RO  

20º 

Agente 

Administrativo 

Keila de Jesus Morais 535128 

SSP/RO  

21º 

Agente 

Administrativo 

Bruna Marques dos 

Reis   

893255 

SSP/RO  

22º 

Agente 

Administrativo 

Rosiclei Pereira dos 

Santos 

859723 

SSP/RO 

23º  

Almoxarife Luciane Aparecida 

Rohr Lauck 

840951 

SSP/RO 

3º  

Zeladora Andréia Aparecida 

Barbosa 

824669 

SSP/RO  

14º 

Zeladora Verônica dos Santos 

Andrade 

957741 

SSP/RO 

15º 

Zeladora Maria Rosangela 

Laguna Silva 

528.815 

SSP/RO 

16º 

Auxiliar de 

Mecânica 

Ueliton Alves Moreira 1724875/ 

SSP/ES  

2º 

Auxiliar de 

Serviços 

Diversos 

Elias Rodrigues 392266 

SSP/RO  

18º 

Auxiliar de 

Serviços 

Diversos 

Julio Cesar Aves 

Pereira 

1021927 

SSP/ES 

19º 

Auxiliar de 

Serviços 

Diversos 

Simone Petroni de 

Lima 

691146 

SSP/RO 

20º

  

Motorista De 

veiculos Leves 

Elias Domingos das 

Chagas 

779089 

SSP/RO 

8º 

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
EXIGIDOS:

- Carteira de Identidade;
- Inscrição Pessoa Física – CPF;
- Título de Eleitor e quitação eleitorais (compro-

vante de votação da última eleição);
- Quitação com as obrigações militares, quando 

couber (reservista);
- PIS/PASEP
- Comprovante de Residência atualizado (conta de 

água, luz ou telefone);
 - Certidão de Casamento ou Nascimento;
- Certidão de Nascimento dos dependentes (fi lhos) 

menores de 21 anos;
- Comprovante Escolaridade exigida para o cargo, 

conforme Edital do Concurso Público nº 001/2010;
- Identidade Profi ssional quando exigível (OAB, 

CRC, CRM, COREN);
- Atestado de Saúde Ocupacional (A.S.O) para 

o cargo;
- Declaração de Bens (reconhecido fi rma); 
                   - Certidão Negativa Civil e Criminal;
- Declaração que não ocupa cargo ou função pública 

ou privada que cause incompatibilidade com o cargo 
a que será nomeado (reconhecido fi rma);

- 02 (duas) foto 3 x 4 atual; 
4 – Será considerado desistente, perdendo a vaga 

respectiva, o candidato aprovado que:
4.1 – Não se apresentar no prazo de 30 (trinta) dias 

no e horário fi xado;
4.2 -  Não se apresentar para tomar posse no prazo 

fi xado;
4.3 – Não comprovar os requisitos exigidos para 

provimento do cargo;
4.4 – Não apresentar a documentação comprobató-

ria necessária para provimento do cargo.

Seringueiras, 12 de Janeiro de 2012.

Celso Luiz Garda
          Prefeito Municipal de Seringueiras

58, km 63 Setor Primavera. 
352 alq. 210 formados e 
cercados e 142 ainda são 
de mata, reserva legal. pas-
tagens em 8 repartições 
todas com água, curral re-
dondo com 32 metros de 
diâmetro, 2 mangueiras 
anexas de 40x50, Casa Sede 
em alvenaria coberta com 
telha de barro, na cerâmica, 
forrada com forro PVC, 
3 quartos, sala, cozinha e 
um grande banheiro social, 
e área no formato de “L”.
casa de madeira, coberta 
com telhas de barro, quintal 
cercado. água de poço. Va-
lor. Mas aceita proposta. 
Interessados falar direta-
mente com o proprietário, 
Sr. José Vieira, popular Dr. 
Vieira – Tel. 31-3486-1380, 
ou com o Corretor de Imó-
veis: Vicente Corretor, nos 
Tel. – 69-3412-2142 ou 
TIM: 041-69-8114-4243.   
Podendo ainda ser o contato 
através da Dina, no Tel. 69-
8457-8877. 

Pista para pouso de avião 
de pequeno porte com 800 
m. Escritura Pública, mas 
aceita proposta, inclusive 
de pagamento.  Interes-
sados entrar em contato 
com o Vicente no: vicente-
corretor37@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 pas-
tagem, 9 divisões de pasto, 
todos com água e 400 alq. 
ainda virgem, curral com 
8 divisões, casa sede sim-
ples em madeira, medin-
do 8X10, e coberta com 
Eternit.. Aceita proposta, 
inclusive de pagamento. In-
teressados entrar em contato 
pelo 9954-1016.

Cód_FZ051_11_SMG_
RO - Vende-se fazenda em 
São Miguel do Guaporé, lh 


