
ALVORADA

Vende-se  casa  de 
madeira,  próximo a 
APAE, na Av. Sargento 
Nogueira Vaz, 4450, o 
imóvel mede 65 m2, 
terreno de 10x50, 2 
quartos, sala, cozinha 
e banheiro todo na ce-
râmica, dispensa e área 
nos fundos, murado nas 
laterais e fundos. Valor 
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, 
cozinha e wc na cerâ-
mica, forrada e toda 
na cerâmica. 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-
venaria, terreno de 400 
m2, na Av. Recife, 3786 
– Bairro Centenário, 
coberta com eternit e 
com 3 quartos, sala, 
cozinha,  wc.  Docu-

mentação 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

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 alve-
naria, medindo 60 m² 
cada, piso de cerâmica, 
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 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, al-
gumas 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 
reserva, 3 de café e 1,5 
com uma casa, repre-
sa e um córrego, água 
potável de poço e ener-
gia bifásica. Valor R$ 
135.000,00 – Pagamen-
to em dinheiro a vista. 
Interessados tratar pelo 
cel. 041-69-8114-4243 

ARIQUEMES

Vende-se fazenda, no 
município de Rio Cres-
po 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 pla-
na, terra mista, com casa 
sede e 12 casas para 
funcionários., energia 
da Ceron, 3 retiros, to-
dos com curral e casa. 
Almoxarifado, barracão 
p/ ofi cina, garagem, es-
critório em alvenaria, 
barracão em alvenaria 
para sal, rações e ferra-
mentas. 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. 
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ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVA 
BRASILANDIA D’OESTE

Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: Ouro Preto do Oeste – RO
ÓRGÃO EMITENTE: 2ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias

DE: Cetrol – Cooperativa dos Engenheiros e 
Técnicos de Rondônia, pessoa jurídica de direito 
privado, com o CNPJ nº 02315162000144, Rua 08, 
na pessoa de seu representante legal, atualmente em 
lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CONTESTAR, no prazo de 15 
(quinze) dias, a ação abaixo identifi cada, onde o autor 
requer a propriedade do veiculo Fiat Uno/ Mille Fire 
Flex, cor branca, ano 2006/2006, placa NBZ 7785/ 
chassis 9BD15802764843713, ficando desde já 
advertido que não sendo contestada ação, presumir-
-se-á que o requerido aceita como verdadeiros os fatos 
articulados pelo autor em sua petição inicial.

Processo: 0003297-97.2012.822.0004
Vara: 2ª Vara Cível
Classe: Usucapião
Procedimento: Procedimento Especiais de Jurisdi-

ção Contenciosa 
Parte Autora: Nelson Pontes
Advogado: Robson Amaral Jacob – OAB 3815

Sede do Juízo: Fórum Jurista Teixeira de Freitas – 
Rua Café Filho, 127, Bairro União, CEP: 76920-000 
Fone/Fax: (69)3461-2050/3461-3813.

Ouro Preto do Oeste – RO, 15 de janeiro de 2013.

Emilia Maria da Silva
Chefe de Cartório

COMARCA: Ouro Preto do Oeste – RO
ÓRGÃO EMITENTE: 2ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias 

DE: REINALDO VIGATO JUNIOR, brasileiro, 
portador do CPF n° 420.701.552-34, estando atual-
mente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CONTESTAR, no prazo de 15 
(quinze) dias, a ação abaixo identifi cada, fi cando 
desde já advertido que não sendo contestada a ação, 
presumir-se-á que o requerido aceita como verda-
deiros os fatos articulados pelo autor em sua petição 
inicial, onde o autor requer o pagamento na importân-
cia de R$ 9.185,09 (nove mil, cento e oitenta e cinco 
reais e nove centavos), referente ao saldo devedor de 
cartão de crédito.

Processo: 001612-55.2012.822.0004
Vara: 2ª Vara Cível
Classe: Procedimento Ordinário (Cível)
Procedimento: Procedimento Ordinário
Parte Autora: Ourocredi - Cooperativa de Crédito 

de Livre Admissão da Região Central de Rondôn
Advogado: Karima Faccioli Caram OAB 3460

Sede do Juízo: Fórum Jurista Teixeira de Freitas, 
Rua Café Filho n° 127, Bairro União, Ouro Preto 
do Oeste-RO, 76.920000 - Fax: (69) 3461-3813, 
Fone: (69) 3461-2050.

Ouro Preto do Oeste, 28 de Fevereiro de 2013.

Bel. ª Jozilda da Silva Bezerra
Diretora de Cartório 

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa LATICINIOS RIO JORDÃO LTDA, 

inscrita no CNPJ sob o nº 12.324.853/0001-68, es-
tabelecida na Rodovia BR 364, Km 356, Saída para 
Ouro Preto, no Município de Ji-Paraná (RO), solicita 
o comparecimento do funcionário Sr. JOÃO PAULO 
DOS ANJOS AMANCIO, CTPS nº 3634511 Série 
001-RO, 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 contar desta para que 
reinicie suas atividades ou justifi que, no mesmo prazo.

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
A SILVA & DUTRA – LTDA localizada Av. Coro-

nel Jorge Teixeira nº 1605, setor Planalto, CNPJ:nº 
14.485.300/0001-12, torna público que requereu ao 
NUCOF/SEDAM em 25/03/2013, a Licença Prévia, 
para Fabricação de móveis com predominância de 
madeira  a    atividade de Marcenaria.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
A SILVA & DUTRA – LTDA localizada Av. Coro-

nel Jorge Teixeira nº 1605, setor Planalto, CNPJ:nº 
14.485.300/0001-12, torna público que requereu ao 
NUCOF/SEDAM em 25/03/2013, a Licença de Insta-
lação, para Fabricação de móveis com predominância 
de madeira  a    atividade de Marcenaria.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A SILVA & DUTRA – LTDA localizada Av. Coro-

nel Jorge Teixeira nº 1605, setor Planalto, CNPJ:nº 
14.485.300/0001-12, torna público que requereu ao 
NUCOF/SEDAM em 25/03/2013, a Licença de Ope-
ração, para Fabricação de móveis com predominância 
de madeira  a    atividade de Marcenaria.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALTA FLORESTA

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALTA FLORESTA

AVISO DE ERRATA

      A Prefeitura Municipal de Alta Floresta D’Oeste 
- RO, através da Comissão Permanente de Licitação 
de Materiais e Obras – CPLMO, tendo em vista a 
licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 
Nº006/2013, referente Aquisição DE LEITE PAS-
TEURIZADO INTEGRAL PARA MERENDA 
ESCOLAR através da Secretaria Municipal de 
Educação de Alta Floresta Doeste.

ONDE SE LE:

b) Da sessão de abertura: A sessão de abertura 
será no dia 08 de abril de 2013 ás 14h30(quatorze 
e 30 horas)

LEIA-SE:

b) Da sessão de abertura: A sessão de abertura será 
no dia 09 de abril de 2013 ás 12:00 horas(quatorze 
horas e trinta minutos)

        Alta Floresta D’ Oeste 04/04/2013

Maria Aparecida Botelho
Pregoeira

AVISO DE ERRATA

      A Prefeitura Municipal de Alta Floresta D’Oeste 
- RO, através da Comissão Permanente de Licitação 
de Materiais e Obras – CPLMO, tendo em vista a 
licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 
008/2013, referente Aquisição de peças, equipa-
mentos e suprimentos de informática, bem como 
a contratação de serviços  através da Secretaria 
Municipal de Educação  de Alta Floresta Doeste.

ONDE SE LE:

b) Da sessão de abertura: A sessão de 
abertura será no dia 09 de abril de 2013 ás 
14h30(quatorze horas e trinta minutos)

LEIA-SE
b) Da sessão de abertura: A sessão de 

abertura será no dia 09 de abril de 2013 ás 
12h30(quatorze horas e trinta minutos)

        Alta Floresta D’ Oeste 04/04/2013

Maria Aparecida Botelho
Pregoeira

PREGÃO Nº: 63/2013

O Município de Nova Brasilândia D’Oeste, RO, 
por intermédio do seu Pregoeiro nomeado pelo 
Decreto Municipal nº 03/2008, torna público que 
encontra-se instaurada  Licitação na modalidade 
Pregão  nº: 63/2013 cujo objeto aquisição de 
veículos sendo: AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO 
DE TECIDOS E CONFECÇÕES DE ROUPARIA 
- SEMUSA: – A Licitação será na modalidade PRE-
GÃO em sua forma Presencial com o Nº 63/2013, 
tipo Menor Preço, nos termos da Lei nº10.520/02, 
Decreto Municipal nº 044/GP/2006 e, aplicando-se 
subsidiariamente a Lei nº8.666/93, e Lei Com-
plementar nº 123/2006. A Sessão de abertura dos 
envelopes contendo propostas e documentação será 
ás 19 de abril de 2013 às 9:00 horas. O Edital 
encontrar-se-á a disposição dos interessados na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal da Nova 
Brasilândia D’Oeste, RO, Rua Riachuelo 3284, 
centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, 
em horário de expediente das 07:30 às 13:30 horas 
e poderá ser disponibilizado via e-mail, através de 
solicitação através do e-mail: cplnbo@hotmail.
com  Para maiores informações através do telefone 
(69) 3418-2239

Nova Brasilândia D’Oeste, RO, 
04 de abril de 2013.

Edson Pacheco Andrade
Pregoeiro – Port.18/203

ABANDONO DE EMPREGO

Sr. Dario Santos da Silva - CTPS 00023611 - série 
0004- MT

Esgotados nossos recursos de localização e tendo 
em vista encontrar-se em local não sabido, convida-
mos o Sr. Dario Santos da Silva, portador da CTPS 
00023611 - série 0004 – MT, a comparecer em nosso 
escritório, a fi m de retornar ao emprego ou justifi car 
as faltas desde 21/01/2013, dentro do prazo de 48 hs 
a partir desta publicação, sob pena de fi car rescindido, 
automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos 
do art. 482 da CLT.

Paulo Lima Engenharia LTDA.

Rua Abilio Freire dos Santos n° 152
Ji-Paraná - RO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA GERAL DE ENCERRAMENTO 

DA LIGA DE NATAÇÃO DE JI-PARANÁ 
CADASTRADA NO CNPJ 08.579.713/0001-63

Eu, Tiago Ribeiro dos Santos, ainda presidente da 
Liga de Natação de Ji-Paraná, venho por meio deste, 
convocar e convidar aos membros da diretoria e 
conselho fi scal, e a todos interessados, a participar da 
assembleia geral de encerramento da Liga de Natação 
de Ji-paraná cadastrada no CNPJ 08.579.713/0001-63. 
A ser realizada às 19:00 hs, no dia 12 de abril de 2013, 
na rua Herminio Victorelli, 550, Casa Preta, Ji-Paraná/
RO. Assuntos a serem tratados:

1 - Apresentação do balanço geral das atividades 
nos anos em que a Liga de Natação de Ji-Paraná 
esteve ativa;

2 - Apresentação da situação atual da Liga de Na-
tação de Ji-Paraná;

3 - Apresentação dos motivos do encerramento e 
votação do mesmo.

TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA LIGA DE NATAÇÃO 

DE JI-PARANÁ

JORNAL CORREIO POPULAR

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


