
ALVORADA

Vende-se casa de 
madeira, próximo a 
APAE, na Av. Sargen-
to Nogueira Vaz, 4450, 
o imóvel mede 65 m2, 
terreno de 10x50, 2 
quartos, sala, cozi-
nha e banheiro todo 
na cerâmica, dispen-
sa e área nos fundos, 
murado nas laterais 
e fundos. Valor R$ 
32.000,00. Aceita pro-
posta, pega carro ou 
moto. (Fixo)69-3412-
2142

Vende-se casa em al-
venaria na Rua Osvaldo 
Cruz, medindo 10x11, 
com 3 quartos, sala, co-
zinha e wc na cerâmica, 
forrada e toda na cerâ-
mica. Murada, energia 
água da rua e esgoto. 
(Vivo)69-9974-4030 
/ (TIM)041-69-8114-
4243 

Vende-se terreno na 
rua Eça de Queiroz, 
10x50, tendo asfalto, 
água, energia, rede de 
esgoto e rede telefôni-
ca, murado nos fundos. 
Valor R$ 20.000,00 
aceita-se proposta. 69-
8488-0022 

ROLIM DE MOURA

Vende-se casa de al-

Kg. Tulha de 7x7, co-
berta com eternit, e 
lavoura com 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 com dois 
transformadores; de 5 
KVA e 10 KVA. Água 
encanada, direto de 
mina e movida a roda 
d’água. Estuda-se pro-
posta. 69-8488-0022 
ou 69-9234-2929.

PIMENTA BUENO

Vende-se sitio na 
linha 55 - capa 87 – 
lote 56 – setor Barão 
do Melgaço, 48 alq., 
sendo 30 todo forma-
do e cercado, pasta-
gem de branquearão. 
Várias repartições, 
algumas com água, 

rio que atravessa o 
sitio, 18 alq. de mata. 
2 casas de madeira 
coberta com telha de 
barro, cercada. Valor 
R$ 200.000,00 aceita 
proposta com parte 
em veículo ou casa 
de menor preço. In-
teressados devem en-
trar em contato com 
Vicente  Corre tor : 
(Fixo)69-3412-2142 
/ (Vivo)69-9974-4030

 
CACOAL

Vende-se uma cháca-
ra a 25 km de Cacoal, 
com 5,5 alq. Sendo um 
de reserva, 3 de café 
e 1,5 com uma casa, 
represa e um córrego, 
água potável de poço e 
energia bifásica. Valor 
R$ 135.000,00 – Pa-
gamento em dinheiro 
a vista. Interessados 
tratar pelo cel. 041-69-
8114-4243 

ARIQUEMES

Vende-se fazenda, 
no município de Rio 
Crespo a 53 km da 
cidade de Ariquemes, 
com 3.800 alq., sendo 
1.800 alq. formados e 
cercados, com várias 
divisões, todas com 
água e cocho para sal. 
Topografi a plana, ter-
ra mista, com casa 
sede e 12 casas para 
funcionários., energia 
da Ceron, 3 retiros, 
todos com curral e 
casa. Almoxarifado, 
barracão p/ oficina, 
garagem, escritório 
em alvenaria, barracão 
em alvenaria para sal, 
rações e ferramen-
tas. Pista para pouso 
de avião de pequeno 
porte com 800 m. Es-
critura pública. Valor 
a combinar. (Fixo)69-
3412-2142 / (Vivo)69-
9974-4030. 

venaria, terreno de 
400 m2, na Av. Recife, 
3786 – Bairro Cen-
tenário, coberta com 
eternit e com 3 quar-
tos, sala, cozinha, wc. 
Documentação OK. 
Tratar com Vicente 
no Cel. 69-9234-2929. 

Vende-se casa de 
alvenaria,  coberta 
com eternit, medindo 
14X7, piso de cerâ-
mica, na Av. Teresina, 
5.296 – Bairro Pla-
nalto, área na frente, 
2 quartos, sala, cozi-
nha, wc, dispensa e 
varanda nos fundos. 
Valor R$ 45.000,00, 
aceita carro popular 
de menor valor. Cel. 
Vivo 69-9974-4030 ou 
ainda no TIM 041-69-
8114-4243.

SÃO MIGUEL DO 
GUAPORÉ

Vende-se casa em 
alvenaria na Rua Pera-
ba, nº 2076, medindo 
7,80x13,60, toda na 
cerâmica e forrada 
PVC, 2 quartos, sala, 
cozinha e 2 banheiros. 
Área de descanso e 
área de serviço, cerca-
da. Água de poço e da 
rua, energia 220. Valor 
R$ 90.000,00 a combi-
nar. Interessados de-
vem entrar em contato 

com Vicente Corretor: 
(Fixo)69-3412-2142 / 
(Claro)69-9234-2929.

Vendem-se 02 salões 
comerciais em alve-
naria, medindo 60 m² 
cada, piso de cerâmi-
ca, na Av. 16 de Julho, 
nº 1410, esquina com 
a Prefeitura. Valor R$ 
60.000,00, aceita-se 
carro, moto. 041-69-
8114-4243.

Vende-se fazenda 
localizada na linha 
106 - km 12 – Lado 
Norte, com 215 alq, 
110 bem cercados e 
formados, e 105 de 
mata virgem, com toda 
madeira a ser explora-
da, com 16 repartições 
de pastagem, todas 
com água, sendo 2 
córregos permanentes 
e 7 represas, curral de 
30X30, com bret, tron-
co e balança de 1500 
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA
 LICENÇA DE OPERAÇÃO

O LATICÍNIO TEIXEIRÓPOLIS LTDA, Loca-
lizada na Linha 31, Km 28, Zona Rural. CNPJ: nº 
08.031.968/0001-97, torna público que requereu junto 
à Secretária de Estado Desenvolvimento Ambiental 
– SEDAM, em 14/01/2013, a Licença de Operação 
conforme Processo nº 1801/1784/2006, para a ati-
vidade de resfriamento, preparação e fabricação de 
produtos de leite.

PEDIDO DE LICENÇA DE PISCICULTURA

 O Sr. ODILON ALVES DO NASCIMENTO CPF 
: 004.904.142-81, 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 
LOCALIZADA NA LINHA  TN 26  LOTE – 
20  GLEBA – 01, ZONA RURAL, URUPÁ - RO. 

ABANDONO DE EMPREGO
A Empresa Corpo Light Serviço em Estética LTDA, 

inscrita no CNPJ 12.224.991/0001-75, localizada 
à Avenida Transcontinental, 1133, nesta cidade de 
Ji-Paraná - RO, solicita o comparecimento da fun-
cionária Srª. Patricia Laudisse de Oliveira Bacetti, 
portadora da CTPS n.º 173855, para que apresente 
motivo que impede 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 emprego, 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 con-
tar desta para que reinicie suas atividades ou justifi que, 
no mesmo prazo.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

O Sr. ONALDO MARTINS DE FREITAS, CPF 
283.905.982-72, brasileiro, produtor rural, residente 
à Linha 86, Lote 41-A, Gleba 05, zona rural, no Muni-
cípio de Ji-Paraná – RO comunica que foi extraviado, 
em lugar incerto, a nota fi scal com a seguinte nume-
ração NF 06, com os seguintes números D-577952 e 
D-577951, conforme o BOP 13W1029001510.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: JI-PARANA/RO
ÓRGÃO: 4ª VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO
P R A Z O :  T R I N TA D I A S

CITAÇÃO DE: GEISYMULLER BARBOSA 
DIAS-ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 

nº
 

11.497.759/0001-48,  através de seu repre-
sentante legal,  atualmente em local incerto e não 
sabido.

FINALIDADE: Contestar, no prazo mencionado 
a seguir, a Ação identificada. Não sendo contes-
tada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, 
como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor.

PRAZO PARA CONTESTAR: 15 (quinze) dias, 
contados a partir do decurso do prazo de publicação 
do edital.

RESUMO DA INICIAL: A autora alega que em 
meados de junho de 2010 a requerente requereu 
um orçamento de piscina da primeira requerida, 
sendo que em poucos dias a primeira requerida 
forneceu por telefone o orçamento a requerente, porém 
para surpresa da requerente no mês de julho de 2011, 
tomou conhecimento de uma cobrança expedida 
pela segunda requerida que existia uma parcela 
em seu nome vencida em 06/07/2011, referente 
ao contrato 20015753948, tendo sido informado por 
telefone pela segunda requerida que o mencionado 
débito referia-se a 5a parcela do contrato supra-
mencionado perfazendo um total de R$27.000,00 
(vinte e set mil reais), sendo informado ainda que 
o financiamento foi realizado em 10 parcelas e 
que 04 parcelas haviam sido quitadas, restando um 
débito de R$13.500 reais, onde informou ainda que 
o contrato foi encaminhado pela primeira requerida 
na pessoa de Geisy Dias e que a mesma vinha pagando 
o débito...Assim requer a citação das requeridas 
para querendo ofereçam contestação, a tutela 
antecipada para que as requeridas se abstenham de 
proceder a cobranças dos valores em aberto e inserir 
o nome da autora no SPC/SERASA, condenando as 
requeridas ao pagamento do ônus inerente e ainda 
a ressarcir os danos morais causados à requerente.

Processo : 0010487-45.2011.8.22.0005
Classe : Procedimento ordinário
Parte Autora: N. A Engenharia, Empreendimentos 

e Construções Ltda Me 
Advogado: Jane Regiane Ramos Nascimento OAB/

RO 813
Parte Ré : Geysmuller Barbosa Dias Me e outros

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, 14 de dezembro de 2012.

JANDIRA GARBULHE BRAGUIN
Escrivã Judicial

Moradores se 

recusam a sair de 

casas condenadas 

em Porto Velho
Um laudo da Defesa Civil conde-

nou sete casas localizadas na encosta 
de um morro no Conjunto Habitar 
Brasil, no Bairro São Sebastião 
I, Zona Norte de Porto Velho. De 
acordo com a Secretaria Municipal 
de Assistência Social (Semas), as 
famílias deverão ser abrigadas tempo-
rariamente em uma creche no mesmo 
bairro, e em seguida transferidas para 
outro complexo habitacional. Os mo-
radores estão relutantes em sair das 
casas, segundo a Semas.

Antônio Carlos Ferreira, adjunto 
da Secretaria Municipal de Urbani-
zação (Semur), explica que, no ato 
da entrega das casas do conjunto, foi 
fi rmado um acordo com os moradores 
sobre o impedimento de modifi cações 
ou construções por no mínimo dez 
anos. “Entretanto, muitas famílias 
acrescentaram cômodos nas casas, ul-
trapassando as barreiras de contenção 
da encosta do morro, o que acentuou 
o problema com deslizamentos”, 
explica.

De acordo com Josélia Ferreira, 
secretária da Semas, os laudos apre-
sentados apontam o risco de desliza-
mento na região, afetando diretamen-
te, até o momento, sete residências 
da Rua Pirubi. Os moradores devem 
ser retirados do local, mas segundo 
Josélia, é grande a resistências das 
famílias.

O presidente do bairro, Carlos 
Correia da Silva, diz que está fazendo 
o possível para explicar a situação 
aos moradores, que entende a recusa 
em sair do local, mas que tudo será 
feito para evitar acidentes. O con-
junto habitacional com 115 casas 
foi construído com verba federal 
do Projeto Habitar Brasil Verde em 
parceria com a prefeitura de Porto 
Velho e foi concluído em 2008. Com 
informações do G1.
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“Não perca tempo, 

valorize seu dinheiro”

LIGUE - 3421-6853


