
O seminário está previsto para começar nesta quinta, às 14 h

GERAL
Ji-Paraná, quinta-feira, 24 de maio de 2012 - Correio Popular14 Futuro está dentro da mente.

Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: ARIQUEMES-RO
ÓRGÃO EMITENTE: 1ª VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 dias

FINALIDADE: Determino que seja o réu citado para, em juízo, 
efetuar o pagamento ou a entrega da coisa, no prazo de quinze (15) dias.

ADVERTÊNCIA: Poderá o citado oferecer embargos em igual pra-
zo, que suspenderão a efi cácia do mandado inicial. Cumprindo o réu o 
presente, fi cará isento de custas e honorários advocatícios, no termos 
do art. 1.102c. do CPC.

De: LÚCIA BEATRIZ SOBRINDO DA SILVA, brasileiro, CPF N. 
667.536.602-59, atualmente em lugar incerto e não sabido.

Processo: 0011825-63.2011.8.22.0002
Classe: Monitória
Assunto: Compra e venda 
Parte Ativa: Agropeças Comércio de Peças Ltda
Advogado: Arthur Pires Martins Matos OAB 3524
Parte Re: Lúcia Beatriz Sobrinho da Silva
Valor: R$ 2.701,62

Eu,          , Márcia Kanazawa, Diretora de Cartório da 1ª Vara Cível, 
conferi, subscreve e assino, por determinação  judicial.

Ariquemes-RO, 15 de março de 2012.

Márcia Kanazawa
Diretora de Cartório

PEDIDO DA LICENÇA DE AQUICULTURA 
 EU, ZENILDO RIBEIRO DE SOUZA INSCRITO NO 

CPF: 816.835.537-72, VENHO POR MEIO DESTE REQUERER A 
NUCOF/SEDAM O PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO, PARA A ATIVIDADE 
DE PISCICULTURA LOCALIZADO NO  MUNICÍPIO  DE URUPÁ 
- RO NA LINHA  C5 LOTE  02 GLEBA 13 , ZONA RURAL.

PEDIDO DE (LP) LICENÇA
 PRÉVIA DE AQUICULTURA

Eu ADEIR APARECIDA DOS SANTOS, inscrita no CPF/MF: 
203.439.222-15 e RG 182.358 SSP/RO, vem por meio esta tornar público 
que requereu junto a NUCOF/SEDAM no dia 09 de Maio de 2012, a 
LICENÇA PRÉVIA em atividade de piscicultura, localizado na RO-
470; LH28; KM03; LT12; GL20-E, no município de Nova União – RO.

PEDIDO DE (LI) LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO DE AQUICULTURA

Eu ADEIR APARECIDA DOS SANTOS, inscrita no CPF/MF: 
203.439.222-15 e RG 182.358 SSP/RO, vem por meio esta tornar 
público que requereu junto a NUCOF/SEDAM no dia 09 de Maio de 
2012, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO em atividade de piscicultura, 
localizado na RO-470; LH28; KM03; LT12; GL20-E, no município de 
Nova União – RO.

PEDIDO DE (LO) LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE AQUICULTURA

Eu ADEIR APARECIDA DOS SANTOS, inscrita no CPF/MF: 
203.439.222-15 e RG 182.358 SSP/RO, vem por meio esta tornar 
público que requereu junto a NUCOF/SEDAM no dia 09 de Maio 
de 2012, a LICENÇA DE OPERAÇÃO em atividade de piscicultura, 
localizado na RO-470; LH28; KM03; LT12; GL20-E, no município de 
Nova União – RO

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 50/2012.

O Município de Alvorada do Oeste – RO, através da Pregoeira 
nomeada pelo Decreto Municipal nº 17 de 2012, torna público que 
realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço 
unitário. Objeto - Contratação de serviços de empresa especializada em 
processamento de dados, contemplando a digitalização de documentos, 
nos quantitativos e especifi cações descritas no Edital, para atender a 
solicitação da Secretaria Municipal de Administração-SEMAD. Pro-
cesso Administrativo nº 1081/2012. A abertura será realizada no dia 
05 de junho de 2012 às 08h:30. O Edital encontrar-se-á a disposição 
dos interessados no site www.alvoradadooeste.ro.gov.br, bem como na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste - RO, 
Av. Marechal Deodoro, 4695, Bairro Centro, de Segunda à Sexta Feira, 
exceto feriados, em horário de expediente das 07:30 às 13:30 horas, para 
maiores informações através do telefone (69) 3412-2647. 

Alvorada do Oeste/RO, 23 de maio de 2012.

Janete Maria Pasqualotto da Silva
Pregoeira

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: JI-PARANÁ/RO
ÓRGÃO EMITENTE: 3ª VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Prazo: 30 dias

DE: Ana Paula Oliveira de Luna Neto Indústria e Comércio de 
Móveis e Planejamento Me, CNPJ n° 12.376.227/0001-15, na pessoa 
do seu representante legal.

FINALIDADE: CITAR para que PAGUE, no prazo de 15(quinze) 
dias, a importância de R$ 788,38 (setecentos e oitenta e oito reais e 
trinta e oito centavos) em espécie, ciente de que o referido valor será 
atualizado na data do efetivo pagamento, e que poderá no mesmo prazo 
opor embargos que suspenderão a efi cácia do mandado inicial, bem como 
de que cumprido a determinação, ou seja, efetuado o devido pagamento, 
fi cará isento do pagamento de custas e honorários advocatícios. Não 
efetuando o pagamento, nem interpondo os embargos monitórios, no 
prazo mencionado, Vossa Senhoria deverá efetuar o pagamento do débito 
no prazo de 30 (trinta) dias da dilação do prazo do edital, sob pena de 
incidência de multa de 10%(dez por cento) prevista no art. 475-J do 
CPC, fi cando desde já arbitrado os honorários advocatícios fi xados em 
10% sobre o valor do débito.

ADVERTÊNCIA: Os embargos independem de prévia segurança 
do Juízo. Na ausência de embargos e/ou de pagamento constituir-se-á 
de pleno direito o titulo executivo judicial, convertendo-se o mandado 
inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na forma de execução.

RESUMO DO PEDIDO INICIAL: “A parte autora, alega que é 
credora da requerida da importância de R$ 788,38 (setecentos e oitenta 
e oito reais e trinta e oito centavos) atualizada até outubro de 2011, 
representa pelos seguintes cheques: n° AA-000015; n° AA-00014; n° 
000013, cada um destes no valor de R$ 179,21, e vencimento para 
29/9/2010, todos pertencentes a conta n° 34253-9 e agência n° 1350, 
Banco Itaú/ e o cheque n° 000164, no valor de R$ 110,00, com ven-
cimento para 26/10/2010, do Banco HSBC, agência 0529, conta n° 
0033021. Pede seja ela, citada e intimada nos termos do procedimento 
da ação monitória para pagar o débito”.

Vara: 3ª Vara Cível
Processo: 0011378-66.2011.8.22.0005
Classe: Ação Monitória
Procedimento: Procedimento Especiais de Jurisdição Contenciosa
Parte Autora: Toque de Pele Modas Ltda
Advogado: Yuri Robert Rabelo Antunes OAB/RO 4.584

SUGESTÃO OU RECLAMAÇÕES, FACAM-NAS PESSOALMEN-
TE AO JUIZ OU CONTATE-NOS, VIA INTERNET, ENDEREÇO 
ELETRÔNICO:

Juiz: sassamoto@tjro.jus.br
Escrivão: jip3civel@tjro.jus.br

Ji-Paraná, 4 de maio de 2012.

Edson Yukishigue Sassamoto
Juiz de Direito

RENOVAÇÃO DA LICENÇA
 OPERAÇÃO DE AQUICULTURA

 EU,  WALACE ROCHA DE FREITAS INSCRITO NO 
CPF: 611.520.132-20, VENHO POR MEIO DESTE REQUERER A 
NUCOF/SEDAM A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, 
PARA A ATIVIDADE DE PISCICULTURA LOCALIZADO NO  MU-
NICÍPIO  DE URUPÁ - RO NA LINHA  A-5 LOTE 29-A GLEBA 07 , 
ZONA RURAL.

Povos indígenas são convidados 
para debater exploração de minério

(Da Redação) Dezenas 
de povos indígenas de 
Rondônia são esperados 
nesta quinta-feira (25) 
na Câmara de Vereado-
res de Espigão do Oeste 
para se manifestar sobre 
a exploração de minério 
em terra indígena, ati-
vidade promovida pela 
Comissão Especial ins-
tituída na Câmara dos 
Deputados para oferecer 
um parecer ao Projeto 
de Lei (PL 1610/96) que 
trata do aproveitamento 
de minérios nessas áreas. 
O seminário esta previs-
to para começar às 14 h.     

O presidente da Co-
missão Especial, depu-
tado federal Padre Ton 
(PT-RO), espera que o 
maior número possível 
de indígenas compareça 

ao seminário, formato de 
evento encontrado pela 
Comissão que permite 
ouvi-los diretamente so-
bre o assunto. “A regula-
mentação da mineração 
irá ocorrer, não tenho dú-
vida, mais cedo ou mais 
tarde. A Constituição 
diz que é tarefa do Con-
gresso Nacional decidir 
sobre isso. Então, que-
remos dar oportunidade 
dos povos indígenas se 
manifestar nesse pro-
cesso de construção do 
parecer”, diz Padre Ton. 

No dia 10 de maio, 
o deputado e o relator 
da proposta, deputado 
Édio Lopes (PMDB-
-RR) estiveram em São 
Gabriel da Cachoeira 
(AM), quando cerca de 
400 pessoas – índios e 

não índios – comparece-
ram ao auditório do Insti-
tuto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do 
Amazonas para debater o 
assunto. Padre Ton realça 
que não apenas povos 
indígenas estão sendo 
convidados. Lideranças 
políticas de âmbito local, 
estadual e nacional fo-
ram chamadas, e também 
representantes de insti-
tuições e organizações 
governamentais e não-
-governamentais, entre 
elas o Cimi, a Kanindé, 
Comin,a Funai e Minis-
tério Público Federal.

 
AUDIÊNCIAS  - 

Além dos seminários 
– outros dois devem 
acontecer em Roraima 
e Pará -, a Comissão 

Especial tem promovido 
audiências públicas em 
Brasília e, com o intuito 
de conhecer as expe-
riências adotadas por 
outros países, visitou o 
Equador e o Canadá. 

A última audiência, 

realizada no dia 8 de 
maio, contou com a parti-
cipação da líder indígena 
Chiquinha Novantina, de 
Mato Grosso, e Kleber 
Luiz dos Santos Karipu-
na, do Amapá. “Estamos 
recolhendo subsídios 

para que o relator possa 
contribuir com o melhor 
texto, que atenda os inte-
resses da sociedade, de 
todos os envolvidos no 
processo”, declara Padre 
Ton. Com informações 
da Assessoria.

Foto: Agência Câmara


