
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 apropriada 
para se fazer um ou mais 
projetos de manejo. curral 
simples. casa sede em al-
venaria coberta com telha 
de barro e casa para peão 
coberta com Eternit. Acei-
ta proposta, Interessados 
entrar em contato com 
o Vicente no: vicente-
corretor37@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 Alvorada 
D’Oeste. formados, 3 re-
presas, 2 repartições de 
pasto, curral de 40 X 40, 
tulha de 4 X 4 coberta 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 sitio 
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 
córrego, água potável de 
poço e energia bifásica. – 
Pagamento em dinheiro a 
vista .Interessados tratar 

CLASSIFICADOS
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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 
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 
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 
- 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 CERON. Três retiros, 
todos com curral e casa. 
Almoxarifado, barracão 
p/ oficina, 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.  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 
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 Guaporé, lh 
58, km 63 Setor Primave-
ra. 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 diâmetro, 2 mangueiras 
anexas de 40x50, Casa 
Sede em alvenaria coberta 
com telha de barro, na ce-
râmica, forrada com forro 
PVC, 3 quartos, sala, cozi-
nha e um grande banheiro 
social, e área no formato 
de “L”.casa de madei-
ra, 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-

69-9974-4030. 

ST_004_11_MCH_RO 
- Vende-se sitio de 16 alq. 
todos formados, em Ma-
chadinho 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 varie-

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

SELÇO GUIMARÃES, brasileiro, produtor rural, 
CPF no MF sob o nº 122.067.419-20, residente na 
Avenida Monte Castelo, 937, Jardim dos Migrantes, 
no Município de Ji-Paraná/RO, comunica que foi 
extraviado, em lugar incerto, uma nota fi scal de 
produtor rural em seu nome, sendo as de número 
0000001, 0000002, 0000003, e 0000004 conforme 
a ocorrência 12w1029000373. 

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé 
– RO, através da Comissão Permanente de Licitação, 
designada pela portaria nº 727/CPL/2011, torna pu-
blico que se encontra autorizado através do processo 
nº 984/SEMOSP/2011/ a realização de licitação na 
modalidade Concorrência Publica nº 001/CPL/2011, 
tendo a fi nalidade: Para Concessão Onerosa de Uso 
de Espaço Público para a Exploração de Serviços de 
Lanchonete nas Dependências da Praça da Bíblia Nes-
te Município. DATA DE ABERTURA: 15/02/2012 
as 09h00min, NA SALA DA CPL na Prefeitura 
Municipal de São Miguel do Guaporé no endereço 
AVENIDA SÃO PAULO, 1490. O ato convocató-
rio e todos os elementos integrantes encontram-se 
disponível para consulta, na sala da CPL. E sua 
aquisição poderá ser feita de segunda a sexta feira 
das 07h00min as 13h00min, através de requerimento 
impresso, Maiores informações serão prestado na sala 
da CPL em horário de expediente ou pelos telefones 
069-3642.2200/2201.

São Miguel do Guaporé, 12 de Janeiro de 2012.

Roberto Rodrigues da Silva
Presidente da CPL

PEDIDO DE LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO 
DE AQUICULTURA

EU, JOSÉ ROBERTO DA SILVA, INSCRITO NO 
CPF: 668.560.192-20, VENHO POR MEIO DESTE 
REQUERER A NUCOF/SEDAM O PEDIDO DE 
LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
E LICENÇA DE OPERAÇÃO , PARA A ATIVIDADE 
DE PISCICULTURA LOCALIZADO NO  MUNICÍ-
PIO  DE URUPÁ - RO NA LINHA  C1  LOTE 01 
GLEBA 07 , ZONA RURAL.

LICENÇA PREVIA.
A  Nogueira Torno Disel LTDA – ME, CNPJ: 

02.333.515/0001-39 Localizado na  Rua Doutor Fiel, 
nº 60 Bairro: Primavera,   CEP: 76..908-289, segundo 
distrito de Ji-Paraná.. Torna público que requereu junto 
ao NUCOF/SEDAM, A LP-LICENÇA PREVIA - Para 
a Atividade de comercio e  varejista de peças e aces-
sórios para veículos automotores.

LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
A  Nogueira Torno Disel LTDA – ME, CNPJ: 

02.333.515/0001-39 Localizado na  Rua Doutor Fiel, 
nº 60 Bairro: Primavera,   CEP: 76..908-289, segundo 
distrito de Ji-Paraná.. Torna público que requereu junto 
ao NUCOF/SEDAM, A LI-LICENÇA DE INSTAL-
ÇÃO - Para a Atividade de comercio e  varejista de 
peças e acessórios  para veículos automotores.

LICENÇA DE OPERAÇÃO.
A  Nogueira Torno Disel LTDA – ME, CNPJ: 

02.333.515/0001-39 Localizado na  Rua Doutor Fiel, 
nº 60 Bairro: Primavera,   CEP: 76..908-289, segundo 
distrito de Ji-Paraná.. Torna público que requereu junto 
ao NUCOF/SEDAM, A LO-LICENÇA DE OPERA-
ÇÃO - Para a Atividade de comercio e varejista de 
peças e acessórios para veículos automotores.

LICENÇA PREVIA.
A   T.C.Capuche LTDA, CNPJ: 14.110.127/0001-

78, Localizado na  31 DE Março, nº 532, Bairro: 
Jardim dos Migrantes, CEP: 76.900-696,  Primeiro 
distrito de 

Ji-Paraná. Torna público que requereu junto ao 
NUCOF/SEDAM, A LP-LICENÇA PREVIA - Para 
a Atividade de comercio e varejista de peças e aces-
sórios para motocicletas e motonetas.

LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
A   T.C.Capuche LTDA, CNPJ: 14.110.127/0001-

78, Localizado na  31 DE Março, nº 532, Bairro: 
Jardim dos Migrantes, CEP: 76.900-696,  Primeiro 
distrito de 

Ji-Paraná. Torna público que requereu junto ao 
NUCOF/SEDAM, A LI-LICENÇA INSTALAÇÃO  
- Para a Atividade de comercio e varejista de peças e 
acessórios para motocicletas e motonetas.

LICENÇA DE OPERAÇÃO.
A   T.C.Capuche LTDA, CNPJ: 14.110.127/0001-

78, Localizado na  31 DE Março, nº 532, Bairro: 
Jardim dos Migrantes, CEP: 76.900-696,  Primeiro 
distrito de Ji-Paraná. Torna público que requereu junto 
ao NUCOF/SEDAM, A LO -LICENÇA DE OPERA-
ÇÃO - Para a Atividade de comercio e varejista de 
peças e acessórios para motocicletas e motonetas.

LICENÇA PREVIA
A Difranco Auto Peças LTDA –EPP, CNPJ: 

03.721.704/0001-41, Localizado na   AV. Trans-
continental, nº 3198, Bairro: Dois de Abril,  CEP: 
76.900.-970  

Primeiro distrito de Ji-Paraná.. Torna público que 
requereu junto ao NUCOF/SEDAM, A LP-LICENÇA 
PREVIA - Para a Atividade de comercio e varejista de 
peças e acessórios para veículos automotores.

LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
A Difranco Auto Peças LTDA –EPP, CNPJ: 

03.721.704/0001-41, Localizado na   AV. Trans-
continental, nº 3198, Bairro: Dois de Abril,  CEP: 
76.900.-970 Primeiro distrito de Ji-Paraná.. Torna 
público que requereu junto ao NUCOF/SEDAM, A 
LI-LICENÇA DE INSTALAÇÃO - Para a Atividade 
de comercio e varejista de peças e acessórios para 
veículos automotores.

LICENÇA DE OPERAÇÃO
A Difranco Auto Peças LTDA –EPP, CNPJ: 

03.721.704/0001-41, Localizado na   AV. Trans-
continental, nº 3198, Bairro: Dois de Abril,  CEP: 
76.900.-970  Primeiro distrito de Ji-Paraná.. Torna 
público que requereu junto ao NUCOF/SEDAM, A 
LO-LICENÇA DE OPERAÇÃO - Para a Atividade 
de comercio e varejista de peças e acessórios para 
veículos automotores.

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A INDÚSTRIA DE LATICÍNIO RIO JORDÃO, 

Localizado na RODOVIA 346, KM 356, LT 14 GB 
02 ZONA RURAL DE JI-PARANÁ CEP:76.900-970, 
CNPJ: 12.324.853/0001-68, Torna público que reque-
reu junto ao NUCOF/SEDAM, A RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO LO, para as Atividade 
de COMERCIO E  ATACADISTA DE LEITE E 
LATICÍNIO. 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
O sr. ELIAS CRUZ SENA, inscrito no CPF do 

MF sob o nº 204.719.392-34, torna público que 
requereu junto ao Departamento de Controle de 
Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria de 
Desenvolvimento Ambiental), a LP (Licença Prévia) 
para exploração da atividade de piscicultura em sua 
propriedade localizada na Linha 207, Lote Rural 77, 
Gleba 33, PICOP, no Município de Ji-Paraná - RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
O sr. ELIAS CRUZ SENA, inscrito no CPF do 

MF sob o nº 204.719.392-34, torna público que 
requereu junto ao Departamento de Controle de 
Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria de 
Desenvolvimento Ambiental), a LI (Licença de Ins-
talação) para exploração da atividade de piscicultura 
em sua propriedade Linha 207, Lote Rural 77, Gleba 
33, PICOP, no Município de Ji-Paraná - RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
O sr. ELIAS CRUZ SENA, inscrito no CPF do 

MF sob o nº 204.719.392-34, torna público que 
requereu junto ao Departamento de Controle de 
Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria de 
Desenvolvimento Ambiental), a LO (Licença de Ope-
ração) para exploração da atividade de piscicultura em 
sua propriedade Linha 207, Lote Rural 77, Gleba 33, 
PICOP, no Município de Ji-Paraná - RO.

PEDIDO DE OUTORGA DE USO DE ÁGUA
O sr. ELIAS CRUZ SENA, inscrito no CPF do 

MF sob o nº 204.719.392-34, torna público que 
requereu junto ao Departamento de Controle de 
Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria de 
Desenvolvimento Ambiental), a Outorga de Uso de 
água para exploração da atividade de piscicultura em 
sua propriedade Linha 207, Lote Rural 77, Gleba 33, 
PICOP, no Município de Ji-Paraná - RO.

ATO 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 San-
tos, 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 Pró Fundação do 
Sindicato Municipal 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 fundação do Sindicato Municipal 
por Desmembramento de Base Territorial com funda-
mento 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 

dade de arvores frutíferas. 
Valor R$ 100.000,00. 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. 

Cód_ST_048_11_PB_
RO – Vende-se sitio na 
lh 55 - capa 87 – lote 56 

– setor Barão do Melgaço 
– 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: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 


