
Oeste, 2 quartos, sala, 
cozinha e banheiro todo 
na cerâmica e forrada 
com forro de madei-
ra, murada, Energia da 
“CERON” e água da 
“SAAE”, aceita-se pro-
posta inclusive pega-se 
um carro. Interessados 
falar 69-3412-2142. 

PONTO
 COMERCIAL

C ó d _ P C _ 0 3 6 _ 11 _
OPO_RO – Vende-se ou 
troca por fazenda o Hotel 
Planalto em Ouro Preto 
do Oeste, ao lado da 
Rodoviária Central, 630 
m2 de área construída 
em alvenaria, sendo um 
prédio em 3 pisos, São 
27 apartamentos, ampla 
e confortável cozinha 
para o café da manhã 
aos hóspedes, sala para 
recepção, e sistema de 
distribuição de internet 
wireless e estacionamen-
to nos fundos e na frente, 
com energia trifásica, 
inclusive com disposi-
tivo para acoplagem de 
caminhões frigorífi cos, 
visto que é o único na 
cidade que oferece esse 
serviço para caminhões 
câmara frias. Escritu-
ra Pública. Mas aceita 
proposta, Interessados 
tratar diretamente com 
o proprietário, Senhor 

Guerra no Cel. Claro nº. 
69-9238-9235 ou com o 
Vicente Corretor no Tel. 
Fixo: 69-3412-2142.

TR_016_11_ALV_
RO -  Vendem-se 28 
terrenos em Alvorada 
do Oeste, com medidas 
diversas:, sendo - 8 ter-
renos 10X50, na QD.34 
– ST.02, 4 terrenos com 
a frente para a Rua Car-
los Gomes e 4 terrenos 
com frente para a Rua 
Osvaldo Cruz. - 8 ter-
renos 10X50, na QD. 
44 – ST.02, 4 terrenos 
com frente para a Rua 
Carlos Gomes e 4 ter-
renos com frente para a 
Av. Sargento M. N. Vaz 
- 4 terrenos 12X30, na 
QD.44 – ST.02, Frente 
para a Av. Independên-
cia - 4 terrenos 12X30, 
na QD.64 – ST.02, Fren-
te para a Rua Osval-
do Cruz - 2 terrenos 
de esquina 14X30, na 
QD.54 – ST.02, fren-
te para a Av. Indepen-
dência. - 2 terrenos 
de esquina 14X30, na 
QD.44 – ST.02, frente 
para a Av. Independên-
cia. Vendem-se os ter-
renos separadamente. 
Todos fi cam no Bairro 
APAE. Aceita Proposta, 
falar pelos telefones,  
69-3412-2142 ou 69-
8488-0022.

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 
fios de arame liso e com 
3 divisões de pasto, todas 
com água “ótima para 
criação de carneiros ou 
cabritos”. Tulha medin-
do 3X4, represa, casa de 
madeira, 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, ca-
minhão ou carro. Tr. 
3412-2142.

FAZENDAS

C ó d _ F Z _ 0 0 1 _ 11 _
JIP_RO –  Vende-se 
fazenda com 9.000 alq. 
dos quais, 2.560 alq. são 
de pastagens., e mais 
de 6.000 alq. intocáveis 
e com madeira nativa. 
4.000 alq. em Escritura 
Pública e 5.000 alq. 
em processo de usuca-
pião com a Posse Mansa 
desde 1.985. A 230 km 
de Ji-Paraná, tem 85 re-
partições de pasto, todas 
com água; pista de pou-
so para avião de peque-
no 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 Ca-
terpillar 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 Alvo-
rada do Oeste.  com 
300 alq. dos quais 150 
formados e cercados 
com arame liso de 5 e 
6 fios, 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 

do Oeste , com 2 divi-
sões 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, aceita proposta, 
inclusive de pagamen-
to. Interessados entrar 
em contato com o Vi-
cente no: vicentecor-
retor37@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 Melga-
ço – Pimenta Bueno, 48 
alq., sendo 30 alq. todo 
formado e cercado com 
arame liso. Várias re-
partições, 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. Interessados 
entrar em contato com o 
Vicente no: vicentecor-
retor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

CASAS

Cód_CS_031_11_
ALV_RO - Vende-se 
casa de alvenaria co-
berta de telha de bar-
ro na Avenida José de 
Alencar, área nobre de 
Alvorada D’Oeste. 3 
quartos, 2 suítes, 3 salas, 
cozinha, edícula, área de 

lazer e lavanderia. Os 
três banheiros todos na 
cerâmica. Casa com piso 
de cerâmica e forrada 
com forro de madeira. 
construída em 2 terrenos 
murados de 10 X 50. 
rede de telefone, rede 
de esgoto, rede de ener-
gia 110 e 220 Wats, rua 
asfaltada, água tratada, 
terreno gramado e com 
passarela para carros até 
a garagem. Interessados 
tratar 9954-1016.

Cód_CS_038_11_
ALV_RO – Vende se 
casa de alvenaria na 
Avenida Sargento Mário 
Nogueira Vaz, 4.820, 
Centro, Alvorada D’ 
Oeste, 100 m2 de área 
construída, toda na cerâ-
mica e com forro misto, 
2 quartos, suíte, sala, 
cozinha, dispensa, ba-
nheiro social, área na 
frente, varanda nos fun-
dos e mais edícula com 
área de serviço anexo. 
Terreno de 10 X 50, 
todo murado com cal-
çada na frente e com as 
instalações hidráulicas 
ligadas a rede de esgo-
to municipal. Energia 
elétrica com padrão bi-
fásica, rede de telefone, 
internet, água tratada 
do SAAE – Mas, aceita 
proposta, inclusive de 
pagamento. Interessados 
entrar em contato com o 
Vicente no: vicentecor-
retor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

C ó d _ C S _ 0 4 3 _ 11 _
ALV_RO  - Vende-se 
casa de alvenaria toda 
na cerâmica na Avenida 
JK, 5440, Bairro São 
Francisco, Alvorada do 

Guaporé. 105 alq. de 

mata virgem  16 re-
partições de pastagem, 
todas com água, cerca 
de arame liso com 5 
fios 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 
quartos, sala, cozinha, 
banheiro em alvenaria 
e área lateral. Ener-
gia elétrica.. Estuda-se 
proposta. Interessados 
tratar 69-9974-4030. 

Cód_032_11_ARQ_
RO - Vende-se fazenda 
com 3.800 alq.,  muni-
cípio de Rio Crespo, dos 
quais 1.800 formados 
e cercados com ara-
me liso de 5 e 6 fios. 
várias divisões, todas 
com água e cocho para 
sal. Topografia plana, 
terra mista  Casa Sede 
em alvenaria, 12 ca-
sas para funcionários. 
Energia da CERON. 
Três retiros, todos com 
curral e casa. Almoxari-
fado, barracão p/ ofici-
na, garagem, escritório 
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 pro-
posta, inclusive de pa-
gamento.  Interessados 
entrar em contato com o 
Vicente no: vicentecor-
retor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

Cód_FZ_040_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. ain-
da virgem, curral com 
8 divisões, casa sede 
simples em madeira, 
medindo 8X10, e cober-
ta com Eternit.. Aceita 
proposta, inclusive de 
pagamento. Interessa-

dos entrar em contato 
pelo 9954-1016.

COD_FZ_039_11_
CMA_RO – Vende se 
fazenda em Costa Mar-
ques, com 1.270 alq., 
com 500 alq. formados 
em pastagem, 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 co-
berta com telha de barro 
e casa para peão cober-
ta com Eternit. Aceita 
proposta, Interessados 
entrar em contato com o 
Vicente no: vicentecor-
retor37@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, cozi-
nha, 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 culti-
vos, represa e córrego, 
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 forma-
dos, em Machadinho 

GERAL
Ji-Paraná, sábado e domingo, 1º e 2 de dezembro de 2012 - Correio Popular6 Elogie e abençoe Deus que Se aloja no seu interior.

Milhões, incluindo 100 
cabeças de gado e mais 
um trator da Marca Val-
met. Aceita-se proposta, 
inclusive de pagamento. 
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 fios e com várias di-
visões, todas com água. 
50 alq. de mata, Curral 
de médio grande por-
te, galpão e casa para 
peão. Sede com piso 
de cerâmica, forro de 
gesso, em alvenaria, 
com mais ou menos 
600 m2 de construção. 
4 quartos, 3 banheiros, 
3 salas, dispensa e co-
zinha muito grande. 
área em formato de “L”. 
Energia trifásica, água 
de poço. Mas aceita 
proposta. Interessados 
tratar nos seguintes te-
lefones: 69-9952-2456 e 
ou 8488-0022, ou ainda 
se preferir, no telefone 
fixo: 69-3412-2142.

Cód_FZ_091_09_
PRM_RO - Vende-se 
fazenda na 4º lh com 
155 alq.  Sendo 100 
formados e cercado e 
55 alq. de mata. 8 re-
partições e mangueira 
com 8 repartições, tu-
lha 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 en-
canada. Interessados 
entrar em contato com o 
Vicente no: vicentecor-
retor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
69-3412-2142. 

Cód_FZ_008_10_
SER_RO - Vende-se 
fazenda em Seringuei-
ras, com 1090 alq. for-
mados e cercado com 
arame liso, 5 fios, com 
varias divisões todas 
com água, curral com 
balança e tronco, dois 
rios e varias nascentes. 
Sede de alvenaria ina-
cabada, com energia. 
Tratar 9954-1016.

Cód_FZ_020_11_
SMG_RO – Vende-se 
fazenda com 215 alq. 
110 cercados e forma-
dos, localizada na lh 
106 - km 12 – Lado 
Norte, São Miguel do 

NEGÓCIO DE OCASIÃO

VENDE-SE
Uma carregadeira Case W-7-E, motor Mercedes – Orbitrol, 
em perfeito estado. Valor R$ 45.000,00. Informações nos 
telefones (69) 3421-2183 -9921-2151.

VENDE-SE
Uma Caçamba M.B 1519 -10/12m³ cambio e motor 
revisados em bom  estado de conservação. Informações 
nos telefones (69) 3421-2183 -9921-2151.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO
ÓRGÃO EMITENTE: VARA CÍVEL

EDITAL DE VENDA JUDICIAL

O Juiz de Direito da Vara Cível torna público que 
será realizada a venda do bem a seguir descrito e 
referente à Execução que se menciona.

Processo: 0000483-58.2012.8.22.0022
Classe: Execução de Título Extrajudicial

DESCRIÇÃO DOS BENS: 01(um) balcão de frios 
de laticínio, marca Refrimate, vertical, com três por-
tas de vidro, cinco grades internas, medindo 2m de 
altura, 2m de largura e 60cm de profundidade, na cor 
laranja, semi-novo, em ótimo estado de conservação 
e funcionamento normal, avaliado em R$ 4.500,00 
(quatro mil e quinhentos reais)

VALOR TOTAL: R$ 4.500,00 (quatro mil e qui-
nhentos reais)

Primeira venda: dia 07 de dezembro de 2012 às 08:30
Segunda venda: dia 17 de dezembro de 2012 às 08:30
Exequente: Unibem União Mercantil de Alimentos Ltda
Advogado: Hiram Cesar Silveira (OAB/RO 547)
Executado: E.S. Da Silva Barros Ltda – Me
OBSERVAÇÃO: Não sendo possível a intima-

ção pessoal do executado(a), dica o(a) mesmo(a) 
intimado(a) por este meio.

Sobrevindo feriado nas datas designadas para 
venda judicial, esta realizar-se-á no primeiro dia útil 
subsequente.

COMUNICAÇÃO: Se o bem não alcançar lanço 
igual ou superior à avaliação, prosseguir-se-á na 
segunda venda no mesmo dia, hora e local, a fi m de 
que os mesmos sejam arrematados por quem maior 
preço lançar, desde que a oferta não seja vil.

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

São Miguel do Guaporé/RO, 06 de novembro de 2012

(a) João Valério Silva Neto
Juiz de Direito

Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: Ouro Preto Do Oeste-RO
ÓRGÃO EMITENTE: 1ª VARA CÍVEL

1ª VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) dias

AUTOS: 0002698-95.2011.822.0004
Autor: Boasafra Comércio e Representações Ltda
Advogado: Giane Ellen Borgio Barbosa.  OAB 2027
Requerido: Mauro Bernabe

FINALIDADE DE: INTIMAÇÃO DO EXECU-
TADO Mauro Bernabe, CPF n. 576.533.597-53, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar 
conhecimento da CONVERSÃO DO BLOQUEIO 
ONLINE EM PENHORA na importância de R$ 199,11 
(cento e noventa e nove reais e onze centavos) e para 
opor embargos, caso queira, no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da publicação deste edital, nos termos 
da Lei 6.830/80.

Sede do Juízo: Fórum Jurista Teixeira de Freitas – 
Rua Café Filho 127, Bairro União, CEP: 76920-000 
FONE (FAX): 461-2050, 461-3813.

Ouro Preto do Oeste – RO, 20 de novembro de 2012

Bel. Wilson Von Heimburg
Escrivão Judicial

Assina por determinação do Juiz

PEDIDO DE LICENÇA DE PISCICULTURA
 O Sr. PEDRO OLIVEIRA DA CRUZ  CPF: 

395.250.589-72 , TORNA PÚBLICO QUE REQUE-
REU JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOL-
VIMENTO AMBIENTAL- SEDAM, A LICENÇA 
PRÉVIA, INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO DE 
PISCICULTURA, DE SUA PROPRIEDADE LO-
CALIZADA NA  LINHA A-5 GLEBA 05 LOTE 65, 
ZONA RURAL, URUPÁ - RO. 


