
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 
madeira, medindo 8X10, 
e coberta com Eternit.. 
Aceita proposta, inclu-
sive de pagamento. Inte-
ressados entrar em con-
tato pelo 9954-1016.

C ó d _ F Z 0 5 1 _ 1 1 _
SMG_RO  -  Vende-se 
fazenda em São Miguel 
do Guaporé, lh 58, km 
63 Setor Primavera. 352 
alq. 210 formados e cer-
cados e 142 ainda são de 
mata, reserva legal. pas-
tagens em 8 repartições 
todas com água, curral 

redondo com 32 metros 
de diâmetro, 2 manguei-
ras anexas de 40x50, 
Casa Sede em alvenaria 
coberta com telha de 
barro, na cerâmica, for-
rada com forro PVC, 3 
quartos, sala, cozinha 
e um grande banheiro 
social, e área no formato 
de “L”.casa de madeira, 
coberta com telhas de 
barro, quintal cercado. 
água de poço. Valor. Mas 
aceita proposta. Interes-
sados falar diretamen-
te com o proprietário, 
Sr. José Vieira, popular 
Dr.  Vieira – Tel .  31-
3486-1380, ou com o 
Corretor de Imóveis: 
Vicente Corretor, nos 
Tel. – 69-3412-2142 ou 
TIM: 041-69-8114-4243.   
Podendo ainda ser o con-
tato através da Dina, no 
Tel. 69-8457-8877. 

C O D _ F Z _ 0 3 9 _ 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 per-
feitamente apropriada 
para se fazer um ou mais 
projetos de manejo. cur-
ral simples. casa sede 
em alvenaria coberta 
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 

variedade de arvores 
f ru t í f e ra s .  Va lo r  R$ 
100.000,00. Mas, aceita 
proposta, inclusive de 
pagamento. Interessados 

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, cozinha, 
banheiro sanitário 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, cur-
ral coberto, casa de ma-
deira coberta de eternit 
de 7X7. 3 represas, 500 
pés de cafés no quintal 
e  pomar  com grande 

CLASSIFICADOS
Ji-Paraná, quinta-feira, 12 de janeiro de 2012 - Correio Popular10 Futuro está dentro da mente.

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 acei-
ta 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 fa-
zenda na 4º lh com 155 
alq. Sendo 100 formados 
e cercado e 55 alq. de 
mata. 8 repartições e man-
gueira com 8 repartições, 
tulha coberta de eternit, 
pomar, 3 represas e um 
rio médio. Uma casa de 
alvenaria coberta com te-
lha, 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 
encanada. 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 
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 alvena-
ria inacabada, 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, loca-
lizada 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 fios 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 proposta. 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 fios. várias divisões, 
todas com água e co-
cho para sal. Topografia 
plana, terra mista  Casa 
Sede em alvenaria, 12 
casas para funcionários. 
Energia da CERON. Três 
retiros, todos com curral 
e casa. Almoxarifado, 
barracão p/ oficina, ga-
ragem, escri tór io em 
alvenaria, barracão em 
alvenaria para sal, rações 
e ferramentas. Pista para 
pouso de avião de peque-
no porte com 800 m. Es-
critura Pública, mas acei-
ta proposta, inclusive de 
pagamento.  Interessados 
entrar em contato com o 
Vicente no: vicentecor-
retor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 

entrar em contato com o 
Vicente no: vicentecor-
retor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

PEDIDO DE LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO 
DE AQUICULTURA

EU, SERGIO ROBERTO TRETENE, INSCRITO 
NO CPF: 855.907.119-91, VENHO POR MEIO 
DESTE REQUERER A NUCOF/SEDAM O PEDI-
DO DE LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTA-
LAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO , PARA A 
ATIVIDADE DE PISCICULTURA LOCALIZADO 
NO  MUNICÍPIO  DE URUPÁ - RO NA LINHA  A-3  
LOTE 26 GLEBA 03 , ZONA RURAL.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

SELÇO GUIMARÃES, brasileiro, produtor rural, 
CPF no MF sob o nº 122.067.419-20, residente na 
Avenida Monte Castelo, 937, Jardim dos Migrantes, 
no Município de Ji-Paraná/RO, comunica que foi 
extraviado, em lugar incerto, uma nota fi scal de 
produtor rural em seu nome, sendo as de número 
0000001, 0000002, 0000003, e 0000004 conforme 
a ocorrência 12w1029000373. 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A Associação dos Pequenos Produtores Ru-

rais ASPROL, inscrita no CNPJ do MF sob o n.º 
07.590.825/0001-52, com endereço à Linha 152 c/60 
km 20, localizado no Município de Alta Floresta 
D´Oeste-RO (RO), torna público que solicitou à 
SEDAM (Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Ambiental), a LICENÇA DE OPERAÇÃO para a  
compra e venda de café benefi ciado.

PEDIDO DE LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO 
DE AQUICULTURA

EU, OZIEL BATISTA DA SILVA, INSCRITO NO 
CPF: 418.638.522-04, VENHO POR MEIO DESTE 
REQUERER A NUCOF/SEDAM O PEDIDO DE LI-
CENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E 
LICENÇA DE OPERAÇÃO , PARA A ATIVIDADE 
DE PISCICULTURA LOCALIZADO NO  MUNICÍ-
PIO  DE URUPÁ - RO NA LINHA  C1  LOTE 02-A 
GLEBA 01 , ZONA RURAL.

3ª VARA CIVEL DA COMARCA DE JI-PARANA-RO
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Prazo: 30 dias. DE: CLAUDIO RODIGUÊS FACHIANO, Brasileiro, CPF n°.
349.796.462-04. FINALIDADE: CITAR a parte acima identificada, para no prazo de 15 (Quinze) dias, responder á ação
referenciada, ou no mesmo prazo purgar a mora, efetuando o pagamento do saldo devedor, acrescido dos encargos contratuais,
ficando ciente de que, não respondendo a ação, presumir-se-ão como verdadeiros, os fatos alegados pelo requerente. E
INTIMAR do deferimento da Liminar de Reintegração de Posse do veiculo em favor do autor a qual fora comprida em 6/8/
2009. PRAZO PARA CONTESTAR: 15(Quinze) dias, contados de término de publicação deste, ou seja, 30(Trinta) dias.
RESUMO DO PEDIDO INICIAL: A parte requerida obteve um financiamento de um bem qual seja: 01 (um) Veiculo Marca
Ford, Modelo F-250 XLTCS 4X4, Ano 2007, Placa NDG 2257, Chassi 9BFHF21CO8B048173, firmando por meio de contrato
de arrependimento mercantil, n° 1588150, na data de 8/11/2007, em 36 parcelas mensais, iguais e consecutivas, no valor fixo
de R$ 783,61 e concomitantemente a pagar o valor residual garantido (VRG) em igual número de parcelas mensais no valor
de R$ 2.055,56, com vencimento inicial em 8/12/2007 e término em 8/12/2010. Contudo o réu não honrou com o comprimento
entre as partes. Diante desse fato o valor do débito perfaz o montante de R$ 19.696,78. Requer a rescisão do contrato, bem
como a reintegração de posse definitiva do referido bem. Vara: 3ª Vara Cível - Processo: 0126168-68.2008.822.0005 - Classe:
Reintegração de posse - Procedimento: Despejo e possessórias - Parte Autora: Dibens Leasing S/A Arrendamento Mercantil
- Advogado: Luciano Boabaid Bertazzo OAB/RO 1894. Ji- Paraná, 20 de Janeiro, 2011. João Valério Silva Neto, Juiz de
Direito.

CHÁCARA

C ó d _ C H _ 0 0 6 _ 11 _
ALV_RO – Vende-se chá-
cara localizada na Rua Al-
mirante Tamandaré, 5.641 
– Zona Rural – Alvorada d’ 
Oeste. A propriedade tem 
1 alq. e uma quarta, toda 
em pasto, cercada com 12 
fi os de arame liso e com 
3 divisões de pasto, todas 
com água “ótima para 
criação de carneiros ou 
cabritos”. Tulha medindo 
3X4, represa, casa de ma-
deira, 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, 
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. 
m processo de usucapião 
com a Posse Mansa desde 
1.985. A 230 km de Ji-
Paraná, tem 85 repartições 
de pasto, todas com água; 
pista de pouso para avião 
de pequeno porte, 3 casas 
sede, mais casas para pe-
ões; 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 trator Massey 
Ferguson 292, ano 2005; 
1 trator Massey Ferguson 
290, ano 1988; entre ou-
tros. 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 fa-
zenda na lh 106 – Lado 
Norte em Alvorada do 
Oeste. com 300 alq. dos 
quais 150 formados e cer-
cados com arame liso de 
5 e 6 fios, 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 Defi nitivo. Valor é 
Dois Milhões, incluindo 
100 cabeças de gado e 
mais um trator da Marca 
Valmet. Aceita-se propos-
ta, inclusive de pagamento. 
Tr. 9954-1016. 

Cod_FZ_033_11_CAS_
RO – Vende-se fazenda de 
500 alq. com 450 formados 
em pastagem no município 
de Castanheiras. cercada 
com arame liso de 5 e 6 
fi os e com várias divisões, 
todas com água. 50 alq. 

COLÔNIA DE PESCADORES ARTESANAIS 
Z-12 DE PRESIDENTE MÉDICI/RO

Fundada em 30 de janeiro de2009 – AFILIADA A 
FEPEARO – CNPA  e FORÇA SINDICAL

Processo n° 46000.017380/2010-01 – CECP MTE
Avenida 30 de Julho, 1934 – Bairro Centro 

Fone/Fax 69 3471 1806 E-mail: coloniaz12ro@
hotmail.com

PRESIDENTE MÉDICI – CEP: 76.916-000 – 
ESTADO DE RONDÔNIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Pelo presente Edital de Convocação, a Colônia de 
Pescadores Artesanais Z12 de Presidente Médici RO, 
através de seu Presidente, no uso de suas atribuições 
legais CONVOCA a todos os seus fi liados (as) a parti-
ciparem da Assembléia Geral Extraordinária conforme 
Estatuto Social em seu CAPÍTULO V Artigo 24 25 
e 26, incisos

ORDEM DO DIA 
D AT A :  0 9  D E  M A R Ç O  D E  2 0 1 2
H O R Á R I O :  0 9 : 0 0  ( N o v e  H o r a s )
L O C A L :  AV E N I D A :  J I - P A R A N Á . 
N ° 9 7 3 ,  B A I R R O  C U N H A  E  S I LVA
Presidente Médici/RO

ASSUNTO 
01- ELEIÇÃO E POSE DA NOVA DIRETORIA 
E CONSELHO FISCAL
02-ASSUNTO GERAIS 

Presidente Médici, 06 de janeiro de 2012 

RAIMUNDO UMBELINO DAS NEVES
Presidente


