
CHÁCARA

Cód_CH_006_11_ALV_
RO – Vende-se chácara lo-
calizada na Rua Almirante 
Tamandaré, 5.641 – Zona 
Rural – Alvorada d’ Oeste. 
A propriedade tem 1 alq. e 
uma quarta, toda em pasto, 
cercada com 12 fios de 
arame liso e com 3 divisões 
de pasto, todas com água 
“ótima para criação de car-
neiros ou cabritos”. Tulha 
medindo 3X4, represa, 
casa de madeira, coberta 
com telha de barro medin-
do 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. 
em 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 tra-
tor Massey Ferguson 292, 
ano 2005; 1 trator Massey 
Ferguson 290, ano 1988; 
entre outros. Valor total 
da fazenda com porteira 
fechada – . Valor somen-
te da fazenda. Aceita-se 
proposta, inclusive de pa-
gamento. 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 

GERAL
Ji-Paraná, sábado e domingo, 17 e 18 de novembro de 2012 - Correio Popular6 Elogie e abençoe Deus que Se aloja no seu interior.

ABANDONO DE EMPREGO

A VALDIRENE APARECIDA DE ANDRADE 
FERREIRA MORAES, inscrita no CPF sob o nº 
589.514.402-06, com endereço a Rua Castanheira, 
1568 – Bairro Nova Brasília, no Município de Ji-
-Paraná (RO), solicita o comparecimento da funcio-
nária Sr.ª MARIA DE FÁTIMA DE MATOS, PIS nº 
1.306.901.740-0, 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 empre-
go, 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.

 
FAÇA PARTE 
DESTE TIME

Os interessados deverão
enviar seu currículo
para o e-mail

hamilton@fujioka.com.br

Estamos recebendo
currículos de pessoas

portadoras de 
necessidades especiais.

NECESSÁRIO:

OFERECEMOS:

CONSULTOR(A) DE VENDAS

• Remuneração (fi xa e variável) compatível
com o mercado de trabalho;
• Oportunidade de crescimento profi ssional;
• Planos de saúde e odontológico;
• Vale-refeição;
• Ajuda de custo para as viagens.

• Ensino médio completo (curso superior 
completo nas áreas de Administração ou 
Negócios será diferencial);
• Experiência na área de vendas;
• Disponibilidade para viagens;
• Carteira de habilitação categoria B.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
A senhora FLÁVIA DE SÁ ARAÚJO, inscrita 

no CPF sob o nº 010.636.052-37, estabelecida no 
endereço à Rua Café Filho, 1077, Bairro São Pedro, 
no Município de Ji-Paraná, comunica para todos os 
efeitos legais que ocorreu o extravio de um bloco de 
notas fi scais de prestação de serviços do escritório de 
Assessoria de Fazenda (Arantes e Beck Ltda), com 
numeração de 151 a 200, de acordo com a ocorrência 
policial numero 1476N2012.

NOTA DE FALECIMENTO

Os membros do PSDB de Ji-Paraná manifestam seus 
sentimentos de consternação e pesar pelo falecimento 
do pioneiro da cidade, Domingos Luiz, ocorrido às 
22 horas, desta quinta-feira (15), vítima de Câncer. 

O corpo está sendo velado no saguão da Câmara 
Municipal de Ji-Paraná e o sepultamento previsto para 
às 15 horas no cemitério da Saudade.

O contador Domingo Luiz, era o fi liado número 
1 do PSDB jiparanaense e comandou o partido por 
vários anos.

Neste momento de dor irreparável, nossa solida-
riedade aos familiares e amigos. Todos os membros 
do Partido Socialista Democrático Brasileiro estão 
profundamente entristecidos pela perda de tão valoroso 
amigo. Que as mãos benevolentes de Deus confortem 
a todos.

Jorge Muniz Barreto
Presidente do Diretório do PSDB de Ji-Paraná

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
O sr. SANTIAGO CORDEIRO BARBOSA, 

inscrito no CPF do MF sob o nº 219.929.082-49, 
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 pis-
cicultura em sua propriedade localizada nos Lotes 14 
e 14a, Linha 208, Gleba 34, PIC Ouro Preto, zona 
rural, no Município de Ji-Paraná - RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
O sr. SANTIAGO CORDEIRO BARBOSA, 

inscrito no CPF do MF sob o nº 219.929.082-49, 
torna público que requereu junto ao Departamento 
de Controle de Fiscalização (DECOF) da SEDAM 
(Secretaria de Desenvolvimento Ambiental), a LI 
(Licença de Instalação) para exploração da atividade 
de piscicultura em sua propriedade localizada nos 
Lotes 14 e 14a, Linha 208, Gleba 34, PIC Ouro 
Preto, zona rural, no Município de Ji-Paraná - RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
O sr. SANTIAGO CORDEIRO BARBOSA, 

inscrito no CPF do MF sob o nº 219.929.082-49, 
torna público que requereu junto ao Departamento 
de Controle de Fiscalização (DECOF) da SEDAM 
(Secretaria de Desenvolvimento Ambiental), a LO 
(Licença de Operação) para exploração da atividade de 
piscicultura em sua propriedade localizada nos Lotes 
14 e 14a, Linha 208, Gleba 34, PIC Ouro Preto, zona 
rural, no Município de Ji-Paraná - RO.

PEDIDO DE OUTORGA
O sr. SANTIAGO CORDEIRO BARBOSA, ins-

crito no CPF do MF sob o nº 219.929.082-49, torna 
público que requereu junto ao Departamento de Con-
trole de Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria 
de Desenvolvimento Ambiental), a Outorga de Uso 
de água para exploração da atividade de piscicultura 
em sua propriedade localizada nos Lotes 14 e 14a, 
Linha 208, Gleba 34, PIC Ouro Preto, zona rural, 
no Município de Ji-Paraná - RO.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondoônia

COMARCA: São Miguel do Guaporé
ÓGÃO EMITENTE: Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 DIAS

DE: DANIEL DA ROCHA ME, CNPJ N. 
01.651.794/0001-16; bem como seu responsável UBI-
RAJARA VIEIRA BILIBIO, CPF N. 370.754.209-25, 
estando em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAR O EXECUTADO acima 
qualifi cado, de todos os termos da presente ação, 
bem como para pagar, no prazo de 03(três) dias, o 
valor do débito e cominações legais ou nomear bens a 
penhora, sob pena de serem penhorados ou arrestados 
tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 
fi cando INTIMADO para, querendo, opor embargos 
a execução no prazo de 15(quinze) dias.

Valor do débito: R$ 21.608,86 (vinte e um mil, 
seiscentos e oito reais e oitenta e seis centavos), atu-
alizado em 08/2010

Proc: 0002138-36.2010.8.22.0022
Ação: Execução de Título Extrajudicial
Exequente: Reinaldo Cândido Silva
Advogado: Vilma Barreto da Silva Munarin
Executado: Daniel da Rocha Me

Sede do Juízo: Fórum Juiz Anísio Garcia Martin, 
Av. São Paulo, 1395, Cristo Rei, São Miguel do 
Guaporé/RO.

São Miguel do Guaporé/RO, 25 de setembro de 2012

(a) João Valério Silva Neto
Juiz de Direito

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: JI-PARANÁ/RO
ÓRGÃO EMITENTE: 4ª VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: TRINTA DIAS

CITAÇÃO DE: ESPÓLIO DE RAUL ANHES 
GOMES na pessoa de ELZA COENTRO DE 
FARIAS ANHES, atualmente em local incerto e 
não sabido.

FINALIDADE: Citar a parte acima qualifi cada para 
que PAGUE, no prazo de 15 (quinze) dias a impor-
tância de R$5.187,95 (cinco mil, cento e oitenta e 
sete reais e noventa e cinco centavos), em espécie, 
advertindo-o de que poderá, no mesmo prazo opor 
embargos que suspenderão a efi cácia do mandado 
inicial, cientifi cando-se de que efetuado o pagamento, 
fi cará isento do pagamento de custas e honorários 
advocatícios.

RESUMO: A requerente alega que a requerida Euci-
cleia Coentro Anhes, deu entrada no Hospital Candido 
Rondon para tratamento médico-hospitalar, ocasião 
em que o segundo requerido Raul Anhes Gomes, au-
torizou tais procedimentos médicos, onde o tratamento 
gerou um débito no importe de R$5.045,64, sendo que 
os requeridos não efetivaram o pagamento do debito 
...Assim requer a citação do requerido para no prazo 
de quinze dias pague a importância de R$5.187,95 
(cinco mil, cento e oitenta e sete reais e noventa e 
cinco centavos), condenando-o ao pagamento das 
custas processuais e honorários advocatícios,

OBS.: O Prazo para pagamento ou embargos passará 
a correr após expirar o prazo de publicação do edital.

Processo: 0001242-73.2012.8.22.0005
Classe: Monitória
Requerente: Coopmedh-Cooperativa de Serviços 

Médicos e Hospitalares
Advogado: Elaine Cristina Barbosa dos Santos 

Franco OAB/RO 1627
Requerido: Eucicleia Coentro Anhes e outros
Valor da causa: R$5.187,95

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, 29 de outubro de 2012.

JANDIRA GARBULHE BRAGUIN
Escrivã Judicial

Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: PORTO VELHO
ÓRGÃO EMITENTE: 8ª VARA CÍVEL

8ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO

(Monitória)
Prazo: 20 dias

CITAÇÃO DE: PONTO DA CARNE LTDA, pes-
soa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 
09.548.139/0001-49, atualmente em lugar incerto e 
não sabido.

FINALIDADE: Citação para PAGAR o valor de 
R$ 1.040,72 (um mil, quarenta reais e setenta e dois 
centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
dilação do prazo do Edital, podendo no mesmo prazo 
oferecer embargos (art. 1.102 “c”, § 1º , do CPC). 
Da ação Monitória proposta contra sua pessoa por 
LOJAS TROPICAL E REFRIGERAÇÃO LTDA, 
referente a transação comercial representada por três 
boletos bancários nºs 4840941, 484105, 4841113 que 
não foram quitados. Advertência “Se os embargos não 
forem opostos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 
executivo judicial convertendo-se o mandado inicial 
em mandado executivo e prosseguindo-se na forma do 
art. 475-J do CPC.” E, para constar passou o presente 
em 4 (quatro) vias de igual forma e teor, sendo que o 
original será fi xado no local de costume e, as demais, 
publicadas de acordo com a lei.

Vara: 8ª Vara Cível
Processo: 0020680-34.2011.822.0001
Classe: Monitória
Procedimento: Procedimentos Especiais de Jurisdi-

ção Contenciosa
Parte Autora: Lojas Tropical e Refrigeração Ltda
Advogado: Neumayer Pereira de Souza OAB 1537
Parte Requerida: Ponto da Carne Ltda

Eu, _________ Raimundo Neri Santiago, Escrivão 
Judicial, que conferi e assino

Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, nº 
1728, Bairro Olaria, Porto Velho – Fórum Cível RO, 
76.801-289- Fone: (69) 3217-1346 

Porto Velho, 24 de setembro de 2012.

Euma Mendonça Tourinho
Juíza de Direito

quais 150 formados e cer-
cados com arame liso de 
5 e 6 fi os, 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 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 
fazenda de 500 alq. com 
450 formados em pas-
tagem no município de 
Castanheiras. cercada com 
arame liso de 5 e 6 fi os 
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. Energia 
monofásica e água enca-
nada. Interessados entrar 
em contato com o Vicente 
no: vicentecorretor37@
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 CERON. Três retiros, 
todos com curral e casa. 
Almoxarifado, barracão p/ 
ofi cina, garagem, escritó-
rio em alvenaria, barracão 
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 ma-
deira, medindo 8X10, 
e coberta com Eternit.. 
Aceita proposta, inclusive 
de pagamento. Interessa-
dos entrar em contato pelo 
9954-1016.

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 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 sanitá-
rio 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. 


