
CHÁCARA

C ó d _ C H _ 0 0 6 _ 11 _
ALV_RO – Vende-se 
chácara localizada na 
Rua Almirante Taman-
daré, 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 acei-
ta 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 reparti-
ções de pasto, todas com 
água; pista de pouso para 
avião de pequeno porte, 
3 casas sede, mais casas 
para peões; 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 outros. 
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 
fazenda na lh 106 – Lado 
Norte em Alvorada do 
Oeste. com 300 alq. dos 
quais 150 formados e 
cercados com arame liso 
de 5 e 6 fi os, 7 repartições 
de pasto, todas com água. 
Curral de 24X28, barra-
cão coberto com Eternit 
de 10X8, 5 represas,  casa 
pra peão de 7X5, energia 
da CERON e água de 
poço. Título Definitivo. 
Valor é Dois Milhões, 
incluindo 100 cabeças de 
gado e mais um trator da 
Marca Valmet. Aceita-se 
proposta, inclusive de pa-
gamento. 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 Cas-
tanheiras. cercada com 
arame liso de 5 e 6 fi os 
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e com várias divisões, 
todas com água. 50 alq. 
de mata, Curral de médio 
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 aceita 
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 
fazenda na 4º lh com 155 
alq. Sendo 100 formados e 
cercado e 55 alq. de mata. 
8 repartições e mangueira 
com 8 repartições, tulha 
coberta de eternit, pomar, 
3 represas e um rio médio. 
Uma casa de alvenaria co-
berta com telha, 2 quartos 
e uma sala, piso em cerâ-
mica, e outra de madeira 
com 3 quartos, sala e as 
duas casas tem dispensa 
e área na frente. Ener-
gia monofásica e água 
encanada. Interessados 
entrar em contato com 
o Vicente no: vicente-
corretor37@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, 
localizada na lh 106 - km 
12 – Lado Norte, São 
Miguel do Guaporé. 105 
alq. de mata virgem  16 
repartições 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 
queimado, medindo 8X8, 
3 quartos, sala, cozinha, 
banheiro em alvenaria 
e área lateral. Energia 
elétrica.. Estuda-se pro-
posta. Interessados tratar 
69-9974-4030. 

Cód_032_11_ARQ_
RO - Vende-se fazenda 
com 3.800 alq.,  município 
de Rio Crespo, dos quais 
1.800 formados e cerca-
dos com arame liso de 5 
e 6 fi os. várias divisões, 
todas com água e cocho 
para sal. Topografi a plana, 
terra mista  Casa Sede em 
alvenaria, 12 casas para 
funcionários. Energia da 

LICENÇA PREVIA
O proprietário ISAAC LUIZ DA CUNHA, portador 

do CPF: 344.484.701-72, situado no Lote 09 gleba 
05, setor Rio Branco III, localizado na linha 122 Km 
14, lado Sul da RO-481, zona Rural, município de 
Nova Brasilândia D’Oeste – RO, torna publico que 
requereu ao COLMAM – da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM em 16 
de março de 2012 a LICENÇA PREVIA (LP), para 
exercer a atividade de recria e engorda comercial de 
espécies nativas de peixes.

Nova Brasilândia D’Oeste – RO,  16 de março de 2012
ISAAC LUIZ DA CUNHA

LICENÇA DE INSTALAÇAO
O proprietário ISAAC LUIZ DA CUNHA, portador 

do CPF: 344.484.701-72, situado no Lote 09 gleba 
05, setor Rio Branco III, localizado na linha 122 Km 
14, lado Sul da RO-481, zona Rural, município de 
Nova Brasilândia D’Oeste – RO, torna publico que 
requereu ao COLMAM – da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Ambiental – SEDAM em 16 de 
março de 2012 a LICENÇA DE INSTALAÇAO (LI), 
para exercer a atividade de recria e engorda comercial 
de espécies nativas de peixes.

Nova Brasilândia D’Oeste – RO,  16 de março de 2012
ISAAC LUIZ DA CUNHA

LICENÇA DE OPERAÇAO
O proprietário ISAAC LUIZ DA CUNHA, portador 

do CPF: 344.484.701-72, situado no Lote 09 gleba 
05, setor Rio Branco III, localizado na linha 122 Km 
14, lado Sul da RO-481, zona Rural, município de 
Nova Brasilândia D’Oeste – RO, torna publico que 
requereu ao COLMAM – da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Ambiental – SEDAM em 16 de 
março de 2012 a LICENÇA DE OPERAÇAO (LO), 
para exercer a atividade de recria e engorda comercial 
de espécies nativas de peixes.

Nova Brasilândia D’Oeste – RO,  16 de março de 2012 
ISAAC LUIZ DA CUNHA

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa DAMIÃO GERALDO DE OLI-

VEIRA, inscrito no CPF do MF sob o número 
724.468.702-87, com endereço localizado na Linha 
202, Lote 90, Gleba 27, Km 9, PIC Ouro Preto, no 
município de Vale do Paraíso (RO), torna público 
que requereu junto à COLMAM - Coordenadoria 
de Licenciamento e Monitoramento Ambiental da 
SEDAM/RO (Secretaria de Desenvolvimento Am-
biental), a Licença Prévia (LP) para a atividade de 
agroindústria para extração de polpa de frutas.

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A empresa DAMIÃO GERALDO DE OLI-
VEIRA, inscrito no CPF do MF sob o número 
724.468.702-87, com endereço localizado na Linha 
202, Lote 90, Gleba 27, Km 9, PIC Ouro Preto, no 
município de Vale do Paraíso (RO), torna público que 
requereu junto à SEDAM (Secretaria de Desenvolvi-
mento Ambiental) na Coordenadoria de Licenciamen-
to e Monitoramento Ambiental - COLMAM, Licença 
de Instalação (LI) para a atividade de agroindústria 
para extração de polpa de frutas.

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A empresa DAMIÃO GERALDO DE OLI-
VEIRA, inscrito no CPF do MF sob o número 
724.468.702-87, com endereço localizado na Linha 
202, Lote 90, Gleba 27, Km 9, PIC Ouro Preto, no 
município de Vale do Paraíso (RO), torna público que 
requereu junto à SEDAM (Secretaria de Desenvolvi-
mento Ambiental) na Coordenadoria de Licenciamen-
to e Monitoramento Ambiental - COLMAM, Licença 
de Operação (LO) para a atividade de agroindústria 
para extração de polpa de frutas.

 A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis, situ-
ada na Avenida Afonso Pena, 2280 – Centro – 
Estado de Rondônia – CNPJ: 84.722.933/0001-
82. Torna público que requereu ao NUCOF/
SEDAM, a Licença Prévia da Obra de 
Construção e Ampliação do Estádio de Fu-
tebol Municipal de Teixeirópolis, situado às 
margens da RO 473 km 16 no Município de 
Teixeirópolis/RO.

Teixeirópolis; 16 de março de 2012.

Antonio Zotesso
Prefeito Municipal

Poder Judiciário
Tribunal de Justi a do Estado de Rond nia

COMARCA: JI-PARANÁ
ÓRG O EMITENTE: 3  VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMA O
(Prazo: 30 dias)

DE: JOSEFINA ROQUETI DRESCH, CPF 
204.954.049-34, RG. 916.528 SSP/RO, residente e 
domiciliada em local incerto e n o sabido.

FINALIDADE: INTIMA O da executada, aci-
ma identifi cada, da efetiva o da penhora de 20%
(vinte por cento) sobre sua remunera o líquida, em 
folha de pagamento, dentro de um período necessário 
para a satisfa o do débito em execu o, até o valor 
total de R$3.419,99(três mil, quatrocentos e deze-
nove reais e noventa e nove centavos), bem como 
para, querendo, embargar no prazo de 15(quinze) 
dias, sendo certo que n o o fazendo no prazo legal, 
será deferido o levantamento do valor em favor do 
exequente.

Processo: 0240070-62.2009.822.0005
Classe: Execu o de Título Extrajudicial
Procedimento: Processo de Execu o (Cível)
Parte Autora: Brasil Jeans Distribuidora de Con-

fec es Ltda 
Advogado: Solange Aparecida da Silva OAB 
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SUGEST ES OU RECLAMA ES, FA AM-NAS 
PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTACTE-NOS 
PELO ENDERE O ELETR NICO: JUIZ: sassa-
motos@tjro.jus.br – DIRETOR DE CARTÓRIO: 
jip3civel@tjro.jus.br

Sede do Juízo: Fórum Des. Hugo Auller, Av. Ji-
Paraná, n  615, Urupá, Ji-Paraná /RO, CEP: 76.900-
261 – Fone/Fax: (69)3421-1995 – Ramal 222 – e-mail: 
jip3civel@tjro.jus.br

Ji-Paraná/RO, 01 de mar o de 2012.

Edson Yukishigue Sassamoto
Juiz de Direito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS 
ASSEMBLEIAS GERAIS

 EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIA

O Presidente da COOPMEDH – Cooperativa de Ser-
viços Médicos e Hospitalares, no uso de suas atribui-
ções que lhe confere o artigo 34, letra H, do Estatuto 
Social, convoca os médicos cooperados, em número 
de 44, para reunirem-se em ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, que realizar-se-á no dia 30 
de março de 2012, na sede da cooperativa, às 18:00 
horas em primeira convocação, respectivamente, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Aprovação de novos cooperados
 > Dra. Kesia Magna Fernandes de Paula
 > Dr. Robert Fagner Rodrigues de Oliveira

O Presidente da COOPMEDH  – Cooperativa de 
Serviços Médicos e Hospitalares, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o artigo 34, letra H, do 
Estatuto Social, convoca os médicos cooperados, em 
número de 44, para reunirem-se em ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA, que realizar-se-á no dia 30 
de março de 2012, na sede da cooperativa, em conti-
nuidade à Assembleia anterior, respectivamente, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de Contas do Exercício anterior: 2011, 
compreendendo:

 a) Relatório da Gestão;
 b) Balanço e demonstrativo das sobras/

perdas relativas ao exercício de 2011.
2. Parecer do Conselho Fiscal;
3. Destinação das sobras líquidas apuradas ou rateio 

das perdas;
4. Deliberarem sobre os projetos estratégicos para 

o ano de 2012;
5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o 

exercício de 2012; e
6. Fixação dos honorários da Diretoria Executiva, 

das Cédulas de presença para os membros do Conse-
lho de Administração e Conselho Fiscal;

Ji-Paraná/RO, 13 de março de 2012.

Dr. Francisco A. M. Gozi
Presidente

CERON. Três retiros, 
todos com curral e casa. 
Almoxarifado, barracão 
p/ ofi cina, garagem, es-
critório em alvenaria, bar-
racão em alvenaria para 
sal, rações e ferramentas. 
Pista para pouso de avião 
de pequeno porte com 800 
m. Escritura Pública, mas 
aceita proposta, inclusive 
de pagamento.  Interessa-
dos 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 
pastagem, 9 divisões de 
pasto, todos com água e 
400 alq. ainda virgem, 
curral com 8 divisões, 
casa sede simples em 
madeira, medindo 8X10, 
e coberta com Eternit.. 
Aceita proposta, inclusive 
de pagamento. Interessa-
dos entrar em contato pelo 
9954-1016.

Cód_FZ051_11_SMG_
RO - Vende-se fazenda 
em São Miguel do Gua-
poré, lh 58, km 63 Setor 
Primavera. 352 alq. 210 
formados e cercados e 
142 ainda são de mata, 
reserva legal. pastagens 

em 8 repartições todas 
com água, curral redondo 
com 32 metros de diâme-
tro, 2 mangueiras anexas 
de 40x50, Casa Sede em 
alvenaria coberta com te-
lha 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. Valor. Mas 
aceita proposta. Interessa-
dos falar diretamente 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. 

C O D _ F Z _ 0 3 9 _ 11 _
CMA_RO – Vende se fa-
zenda em Costa Marques, 
com 1.270 alq., com 500 
alq. formados em pasta-
gem, 8 divisões todas com 
água. área de mata, ainda 
virgem, com toda madeira 
e perfeitamente apropria-
da para se fazer um ou 
mais projetos de mane-
jo. curral simples. casa 
sede em alvenaria coberta 
com telha de barro e casa 
para peão coberta com 

Eternit. Aceita proposta, 
Interessados entrar em 
contato com o Vicente 
no: vicentecorretor37@
hotmail.com ou 69-9974-
4030 ou no Fixo:69-3412-
2142. 

SÍTIO

C ó d _ S T _ 0 3 5 _ 11 _
ALV_RO  -  Vende-se  
sitio de 21 alq. em Alvo-
rada D’Oeste. formados, 
3 represas, 2 repartições 
de pasto, curral de 40 X 
40, tulha de 4 X 4 cober-
ta com eternit. casa de 
madeira de 6 X 8, mais 
uma área em formato de 
L, coberta com telha de 
barro e piso queimado, 
2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro sanitário piso 
queimado. Água de poço, 
e energia própria.

C ó d _ S T _ 0 4 4 _ 11 _
CAC_RO - Vende-se si-
tio localizado a mais ou 
menos 25 Km de Cacoal, 
com 5.5 alq. Sendo 1 de 
reserva, 3 de café e 1,5 
com uma casa e vários 
pontos bons para outros 
cultivos, represa e córre-
go, água potável de poço 
e energia bifásica. – Pa-
gamento em dinheiro a 
vista .Interessados tratar 
69-9974-4030. 

ST_004_11_MCH_RO 

- Vende-se sitio de 16 
alq. todos formados, em 
Machadinho do Oeste 
, com 2 divisões todas 
cercadas e com água. 1 
remanga de 30x30, curral 
coberto, casa de madeira 
coberta de eternit de 7X7. 
3 represas, 500 pés de 
cafés no quintal e pomar 
com grande variedade de 
arvores frutíferas. Valor 
R$ 100.000,00. Mas, acei-
ta proposta, inclusive de 
pagamento. Interessados 
entrar em contato com 
o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

Cód_ST_048_11_PB_
RO – Vende-se sitio na 
lh 55 - capa 87 – lote 
56 – setor Barão do Mel-
gaço – Pimenta Bueno, 
48 alq., sendo 30 alq. 
todo formado e cercado 
com arame liso. Várias 
repartições, algumas com 
água e vários lugares para 
represas, um rio que nasce 
das nascentes da mata e 
atravessa o sitio, sendo 
18 alq. de mata. 2 casas 
de madeira coberta com 
telhinha de barro, cercada. 
Aceita proposta. Interes-
sados entrar em contato 
com o Vicente no: vicen-
tecorretor37@hotmail.
com ou 69-9974-4030 ou 
no Fixo:69-3412-2142. 


