
Vende-se  casa  em 
alvenaria na Rua Pe-
raba, nº 2076, medin-
do 7,80x13,60, toda 
na cerâmica e forrada 
PVC, 2 quartos, sala, 
cozinha e 2 banhei-
ros. Área de descanso e 
área de serviço, cerca-
da. Água de poço e da 
rua, energia 220. Valor 
R$ 90.000,00 a com-
binar. Interessados de-
vem entrar em contato 
com Vicente Corretor: 
(Fixo)69-3412-2142 / 
(Claro)69-9234-2929.

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

Vende-se fazenda loca-
lizada na linha 106 - km 
12 – Lado Norte, com 
215 alq, 110 bem cerca-
dos e formados, e 105 de 
mata virgem, com toda 
madeira a ser explorada, 
com 16 repartições de 
pastagem, todas com 
água, sendo 2 córregos 
permanentes e 7 repre-
sas, curral de 30X30, 
com bret, tronco e balan-
ça de 1500 Kg. Tulha de 
7x7, coberta com eternit, 
e lavoura com 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 com dois trans-
formadores; de 5 KVA e 
10 KVA. Água encanada, 
direto de mina e movida 
a roda d’água. Estuda-se 
proposta. 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 
formado e cercado, pas-
tagem de branquearão. 
Várias repartições, algu-
mas com água, rio que 
atravessa o sitio, 18 alq. 
de mata. 2 casas de ma-
deira coberta com telha 
de barro, cercada. Valor 
R$ 200.000,00 aceita 
proposta com parte em 
veículo ou casa de me-
nor preço. Interessados 
devem entrar em contato 
com Vicente Corretor: 
(Fixo)69-3412-2142 / 
(Vivo)69-9974-4030 

CACOAL

Vende-se uma chácara 
a 25 km de Cacoal, com 
5,5 alq. Sendo um de re-
serva, 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 – 
Pagamento 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. Topografia plana, 
terra mista, com casa sede 
e 12 casas para funcioná-
rios., energia da Ceron, 3 
retiros, todos com curral e 
casa. Almoxarifado, bar-
racão p/ ofi cina, garagem, 
escritório em alvenaria, 
barracão em alvenaria 
para sal, rações e ferra-
mentas. Pista para pouso 
de avião de pequeno porte 
com 800 m. Escritura pú-
blica. Valor a combinar. 
(Fixo)69-3412-2142 / 
(Vivo)69-9974-4030. 

ALVORADA

Vende-se casa de ma-
deira, próximo a APAE, 
na Av. Sargento Noguei-
ra Vaz, 4450, o imóvel 
mede 65 m2, terreno de 
10x50, 2 quartos, sala, 
cozinha e banheiro todo 
na cerâmica, dispensa e 
área nos fundos, murado 
nas laterais e fundos. Va-
lor R$ 32.000,00. Aceita 
proposta, 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, ener-
gia, rede de esgoto e 
rede telefônica, murado 
nos fundos. Valor R$ 
20.000,00 aceita-se pro-
posta. 69-8488-0022 

ROLIM DE MOURA

Vende-se casa de al-
venaria, terreno de 400 
m2, na Av. Recife, 3786 
– Bairro Centenário, co-
berta com eternit e com 
3 quartos, sala, cozinha, 
wc. Documentação OK. 
Tratar com Vicente no 
Cel. 69-9234-2929. 

Vende-se casa de al-
venaria, coberta com 
eternit, medindo 14X7, 
piso de cerâmica, na Av. 
Teresina, 5.296 – Bairro 
Planalto, área na frente, 
2 quartos, sala, cozinha, 
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

CLASSIFICADOS
Rondônia, quinta-feira, 24 de janeiro de 2013 - Correio Popular6 Futuro está dentro da mente.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PRESIDENTE MÉDICI

EDITAL

        Servimo-nos da presente, para informar que 
o devedor JOSMAR DE LIMA FRITZ, brasileiro, 
maior, solteiro, portadora da cédula de identidade civil 
com RG sob n.° 3.440.997, inscrito no CPF/MF n.° 
000.641.949-65, residente e domiciliada à Rua Procópio 
Gomes Oliveira, n.° 1149, AP. 41, Bairro: Centro, Cep: 
89.251-000, na Cidade de Jaraguá do Sul - Estado de 
Santa Catarina, VANDERLEY DE LIMA FRITZ, bra-
sileiro, maior, solteiro, portadora da cédula de identidade 
civil com RG sob n.° 255.145, inscrito no CPF/MF n.° 
349.646.812-20/ Rua Doze de Maio, n.° 487, fundos, 
Bairro: Turvo, Cep: 85.160-000, na Cidade de Cantagalo 
- Estado do Paraná., VANILDA DE LIMA FRITZ, bra-
sileira, maior, casada, portadora da cédula de identidade 
civil com RG sob n.° 3.884,691, inscrito no CPF/MF n.° 
289.945.902-34, residente e domiciliada Rua Antonio 
Vicente Cepelasso, n° 133, Capelasso, Cep:7612-124, 
na Cidade de Ji Paraná-RO, e seu cônjuge NIVALDO 
FREITAS DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, por-
tador da cédula de identidade civil com RG sob n.° 
5.428.256-0, inscrito no CPF/MF n.° 844.197.339/34, 
residentes e domiciliados à Rua Santa Guilhermina, 
n.° 121, Bairro: Jardim Tropical, Cep: 87.080-650, na 
Cidade de Maringá - Estado do Paraná, JACOB FRITZ 
NETO, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de 
identidade civil com RG sob n.° 000.896.918, inscrito no 
CPF/MF n. ° 834.333.339-04, e sua cônjuge MARCIA 
REGINA SOARES FRITZ, brasileira, maior, casada, 
portador da cédula de identidade civil com RG sob n.° 
000.473.282, inscrito no CPF/MF n.° 422.709.442-91, 
residentes e domiciliados à Rua Doze de Maio, n.° 487, 
fundos. Bairro: Turvo, Cep: 85.160-000, na Cidade de 
Cantagalo - Estado do Paraná, VILMARA DE LIMA 
FRITZ BONA, brasileira, maior, casada, portadora da 
cédula de identidade civil cora RG sob n. ° 4.767.080-0, 
inscrito no CPF/MF n.° 534.538.329-49, e seu cônjuge 
ARNO VITOR BONA, brasileiro, maior, casado, 
portador da cédula de identidade civil com RG sob n. ° 
4.705.705-0, inscrito no CPF/MF n. ° 569.730.559-15, 
residentes e domiciliados à Rua Pres. Epitácio Pessoa, 
n.° 011, Bairro: Centro, Cep: 89.251-100, na Cidade de 
Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina, que mantém 
conosco a Cédula de Crédito Bancária em referência 
na figura de PRESTADORES DE GARANTIA/
DEVEDORES SOLIDÁRIOS, tendo como EMI-
TENTE, NIVALDO FREITAS DE OLIVEIRA, 
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil 
com RG sob n.° 5.428.256-0, inscrito no CPF/MF n.° 
844.197.339/34, residentes e domiciliados à Rua Santa 
Guilhermina, n.° 121, Bairro: Jardim Tropical, Cep: 
87.080-650, na Cidade de Maringá - Estado do Paraná., 
cédula esta, garantida por alienação fi duciária registrada 
em seu Registro de Imóveis, Protocolo sob n.° 13317 
de 22/09/2011, na matricula n° 4.881, encontram-se 
inadimplentes com esta Instituição Financeira.

O empréstimo garantido por alienação fi duciária, 
na presente data, encontra-se com a(s) prestação(ões) 
vencida(s) a seguir:

Cédula de Crédito Bancário n° : 1229108

         

O valor total dos encargos vencidos, posicionado 
em 06/12/2012 é de R$ 40.286,84, valor este sujeito a 
atualização a data do efetivo pagamento pelo Devedor, 
acrescido das despesas de cobrança decorrentes da 
intimação que ora se solicita à V. As.

Diante disto, considerando que foi observado o 
prazo de carência de 60 dias, previsto na cláusula 5.2 e 
campo 8 do quadro resumo do contrato em referência, 
servimo-nos da presente para, na forma do artigo 26 
da Lei n° 9.514/97, requerer que V.Sa. INTIME o (s) 
DEVEDOR(ES) a comparecer(em) perante esse Car-
tório de Registro de Imóveis, para efetuar o pagamento 
do débito acima discriminado, no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias contados da data de recebimento 
da intimação. Outrossim, decorrido o prazo legal e 
certifi cada a não localização dos devedores, requer se 
digne Vossa Senhoria ex offi cio em INTIMAR, via 
edital público, os Prestadores da Garantia / Devedores 
Solidários, em epígrafe, para no prazo de 15 (quinze) 
dias purgar a mora acima discriminada, conforme Art. 
26, § 1 e 4 da Lei 9.514/97.

Prestação n.°: Data de vencimento: Valor:

02 21/02/2012 2.951,91
03 21/03/2012 2.920,79

04 21/04/2012 2.887,83

05 21/05/2012 2.856,22
OS 21/06/2012 2.823,85
07 21/07/2012 2.732,81

08 21/08/2012 2.761,00
09 21/09/2012 2.729,46
10 21/10/2012 2.703,54
11 21/11/2012 2.676,92

JORNAL CORREIO POPULAR

“Não perca tempo, 
valorize seu dinheiro”
LIGUE - 3421-6853

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº. 002/CPLM/2013.

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº. 077/SEMUSA/2013.

A Prefeitura de Presidente Médici/RO, através da 
Comissão Permanente de Licitação - CPLM, torna 
público para conhecimento dos interessados que se 
encontra instaurada LICITAÇÃO sob a modalidade 
de CONVITE, do tipo de “Menor Preço Unitário”, 
na forma do disposto na Lei nº. 8.666/93 e alterações, 
e ainda por outras legislações pertinentes se assim 
for o caso. DOS RECURSOS: Secretaria Municipal 
de Saúde – SEMUSA. DO OBJETO: Aquisição de 
materiais pensos e medicamento. LOCAL E DATA DE 
ABERTURA: 31 de janeiro de 2012, às 09h00min, 
na sala de reunião da CPLM, sala 15, no prédio da 
Prefeitura Municipal, situada na Avenida São João 
Batista, n°. 1613 – Centro. O Edital e seus anexos 
poderão ser adquiridos através do site www.presi-
dentemedici.ro.gov.br/licitacoes ou na própria sala da 
CPLM. Quaisquer informações poderão ser obtidas 
de segunda à sexta feira no horário das 07h30min às 
13h30min, na sala da CPLM.

Presidente Médici/RO, 22 de janeiro de 2013.

PEDIDO DE LICENÇA DE PISCICULTURA

O  S r .  J O A Q U I M  E G Í D I O  D U -
TRA   CPF:295.629.456-34, TORNA PÚBLICO 
QUE REQUEREU JUNTO A SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL- SEDAM, 
A LICENÇA PRÉVIA, INSTALAÇÃO E DE OPERA-
ÇÃO DE PISCICULTURA, DE SUA PROPRIEDADE 
LOCALIZADA NA  LINHA 199 GLEBA 25 LOTE 
122, ZONA RURAL, NO  VALE DO PARAISO.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PRESIDENTE MÉDICI

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2013

DO OBJETO: A presente licitação tem como Objeto 
Adquirir passagens terrestres. ÓRGÃO: Prefeitura 
Municipal de Presidente Médici/RO. DATA DE 
ABERTURA: 06 de 

Fevereiro de 2013. LOCAL: Sala de reunião da 
CPLM, no prédio da Prefeitura Municipal, situada 
na Avenida São João Batista, nº. 1613, Centro–Presi-
dente Médici/RO. HORÁRIO: Abertura da Proposta 
09H00MIN. INFORMAÇÕES E/OU RETIRADA 
DO EDITAL: (69)3471-2551 ou cpl@presidente-
medici.ro.gov.br ou www.presidentemedici.ro.gov.
br/licitacoes.

Jean Carlos Leonardeli Monteiro
Pregoeiro Ofi cial

(Da Redação) O Labora-
tório Biomanguinhos, da 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), vai passar a pro-
duzir insulina, medicamen-
to usado no tratamento do 
diabetes. Um acordo fir-
mado entre o governo e um 
laboratório ucraniano, que 
vai transferir a tecnologia, 
irá permitir a produção na-
cional dos remédios, segun-
do o Ministério da Saúde.

A previsão é que, em 
três anos, o Brasil passe a 
fabricar a droga em escala 
industrial. Pelo cronogra-
ma divulgado pela pasta, 
o início da produção de 
cristais de insulina pela 
Fiocruz começa este ano. 
A fábrica de produção dos 
cristais (princípio ativo do 
medicamento) estará es-
truturada em 2014. No ano 
seguinte, serão feitos testes, 
qualifi cações e ajustes téc-
nicos para a validação das 
instalações produtivas. 

Em 2016, a transferência 
de tecnologia pelo labora-
tório Indar à Fiocruz será 
concluída para o início da 
produção em escala indus-
trial e, em 2017, o país estará 
preparado para a fabricação 
em grande escala. “Calcula-
-se que a parceira entre a 
Fiocruz e o laboratório Indar 
resulte em uma economia 
de R$ 800 milhões para o 
governo brasileiro (conside-
rando também a redução no 
preço dos insumos)”, infor-
mou o ministério, por meio 
de nota. Ao todo, 7,6 milhões 

de brasileiros têm diabetes, 
dos quais 900 mil dependem 
exclusivamente do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

O ministério comprou 
estoque de 3,5 milhões de 
frascos de insulina para 
2013. O volume será en-
tregue em abril e poderá 
chegar a 10 milhões de 
frascos até dezembro deste 
ano, caso haja necessidade.

DADOS - Dados do 
governo apontam o alto 
índice de mortes causadas 
pelo diabetes – em torno 
de 50 mil todos os anos. A 
doença mata quatro vezes 
mais do que a aids e supera 
o número de vítimas do 
trânsito no país. Em 2010, 
54 mil brasileiros morreram 
em decorrência do diabetes, 
enquanto 12 mil mortes fo-
ram provocadas pelo vírus 
HIV e 42 mil por acidentes 
de trânsito.

O número seria ainda 
maior se considerado que 
o diabetes age como fator 
de risco para várias outros 
males, como câncer e do-
enças cardiovasculares, por 
exemplo. Em 2010, 68,5 
mil mortes estavam asso-
ciadas ao diabetes – o que 
totaliza 123 mil mortes di-
retas ou 
indire-
tamen-
te. Com 
i n f o r -
mações 
d a A g .
Brasil.

Brasil vai produzir 

insulina em 

escala industrial


