
casa para peão. Sede com 
piso de cerâmica, forro de 
gesso, em alvenaria, com 
mais ou menos 600 m2 de 
construção. 4 quartos, 3 ba-
nheiros, 3 salas, dispensa e 
cozinha muito grande. área 
em formato de “L”. Energia 
trifásica, água de poço. Mas 
aceita proposta. Interes-
sados tratar nos seguintes 
telefones: 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 mangueira 
com 8 repartições, tulha 
coberta de eternit, pomar, 
3 represas e um rio médio. 
Uma casa de alvenaria co-
berta com telha, 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. Interes-
sados entrar em contato 
com o Vicente no: vicente-
corretor37@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 fa-
zenda com 215 alq. 110 
cercados e formados, lo-
calizada na lh 106 - km 12 
– Lado Norte, São Miguel 
do Guaporé. 105 alq. de 
mata virgem  16 reparti-
ções de pastagem, todas 
com água, cerca de arame 
liso com 5 fi os 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 cercados com 
arame liso de 5 e 6 fios. 
várias divisões, todas com 

CLASSIFICADOS
Rondônia, quarta-feira, 19 de dezembro de 2012 - Correio Popular6 A vida não foi feita para o homem perder.

Cód_CH_006_11_ALV_
RO – Vende-se chácara 
localizada na Rua Almirante 
Tamandaré, 5.641 – Zona 
Rural – Alvorada d’ Oeste. 
A propriedade tem 1 alq. e 
uma quarta, toda em pas-
to, cercada com 12 fi os de 
arame liso e com 3 divisões 
de pasto, todas com água 
“ótima para criação de car-
neiros ou cabritos”. Tulha 
medindo 3X4, represa, casa 
de madeira, coberta com te-
lha de barro medindo 8X22 
com 3 quartos, banheiro, 
sala, cozinha, dispensa, na 
cerâmica e forro de PVC, 
cercada com muro e balaus-
tres. Mas aceita proposta ou 
troca em gado, caminhão ou 
carro. Tr. 3412-2142.

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. 
em 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 

CHÁCARA 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. 

Cód_FZ_005_11_ALV_
RO – Vende-se fazenda 
na lh 106 – Lado Norte 
em Alvorada do Oeste. 
com 300 alq. dos quais 
150 formados e cercados 
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 proposta, 
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. 
de mata, Curral de mé-
dio grande porte, galpão e 

PEDIDO DE LICENÇA PREVIA
RODRIGUES E RICARDO FABRICA DE CAR-

ROCERIAS LTDA-ME, localizado na Av.Marechal 
Rondon, 303, Liberdade no município de Ouro 
Preto do Oeste-RO, CNPJ: nº  14.944.543/0001-71, 
torna público que requereu ao NUCOF/SEDAM em 
18/12/2012, a Licença Previa para a atividade de  
Fabricação de outras peças e acessórios para veículos 
automotores não especifi cadas anteriormente.

Responsável M. Ambiental (69) 3461-5449

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
RODRIGUES E RICARDO FABRICA DE CAR-

ROCERIAS LTDA-ME, localizado na Av.Marechal 
Rondon, 303, Liberdade no município de Ouro 
Preto do Oeste-RO, CNPJ: nº  14.944.543/0001-71, 
torna público que requereu ao NUCOF/SEDAM em 
18/12/2012, a Licença de Instalação a para a ativi-
dade de  Fabricação de outras peças e acessórios para 
veículos automotores não especifi cadas anteriormente.

Responsável M. Ambiental (69) 3461-5449

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
RODRIGUES E RICARDO FABRICA DE CAR-

ROCERIAS LTDA-ME, localizado na Av.Marechal 
Rondon, 303, Liberdade no município de Ouro 
Preto do Oeste-RO, CNPJ: nº  14.944.543/0001-71, 
torna público que requereu ao NUCOF/SEDAM em 
18/12/2012, a Licença de Operação para a atividade 
de  Fabricação de outras peças e acessórios para ve-
ículos automotores não especifi cadas anteriormente.

Responsável M. Ambiental (69) 3461-5449

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL-
TURA PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

O Sr. IZAEL BATISTA DOS SANTOS, CPF: 
188.916.832-72 E RG 99568 SSP/RO, TORNA PÚ-
BLICO QUE REQUEREU JUNTO AO NUNDOF/
SEDAM A LICENÇA PRÉVIA DA ATIVIDADE DE 
PISCICULTURA EXERCIDA EM SUA PROPRIE-
DADE, LOCALIZADA NA LINHA 630, Km 45, 
GLEBA 72, LOTE 09, ZONA RURAL DO MUNI-
CÍPIO DE JARU - RO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU-
RA PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
O Sr. IZAEL BATISTA DOS SANTOS, CPF: 

188.916.832-72 E RG 99568 SSP/RO, TORNA 
PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO AO NUN-
DOF/SEDAM A LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA 
ATIVIDADE DE PISCICULTURA EXERCIDA EM 
SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA LINHA 
630, Km 45, GLEBA 72, LOTE 09, ZONA RURAL 
DO MUNICÍPIO DE JARU - RO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU-
RA PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
O Sr. IZAEL BATISTA DOS SANTOS, CPF: 

188.916.832-72 E RG 99568 SSP/RO, TORNA PÚ-
BLICO QUE REQUEREU JUNTO AO NUNDOF/
SEDAM A LICENÇA DE OPERAÇÃO DA ATIVI-
DADE DE PISCICULTURA EXERCIDA EM SUA 
PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA LINHA 630, 
Km 45, GLEBA 72, LOTE 09, ZONA RURAL DO 
MUNICÍPIO DE JARU - RO.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: Ouro Peto do Oeste – RO
ÓRGÃO EMITENTE: 1ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) dias

DE: CITAÇÃO DO EXECUTADO ABAIXO, 
para em 03 (três) dias, pagar a importância de R$ 
5.405,17 (cinco mil, quatrocentos e cinco reais e 
dezessete centavos) ou nomear bens à penhora sob 
pena de serem penhorados tantos de seus bens para 
a garantia da execução com acréscimos legais e IN-
TIMADO a opor embargos no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da juntada do Edital, nos termos da 
Lei 11.382/06.

DE: Moacir Aparecido Nobre de Oliveira, Brasilei-
ro, Casado, comerciante, CPF, 348.368.292-91, RG 
6960690, atualmente em lugar incerto e não sabido

AUTOS: 0028321-35.2009.822.0004
Exequente: Boasafra Comércio e Representações 

Ltda
Advogado: Giane Ellen Borgio Barbosa. OAB 2027
Executado: Moacir Aparecido Nobre de Oliveira

Sede do Juízo: Fórum Jurista Teixeira de Freitas – 
Rua Café Filho, 127, Bairro União, CEP: 78950-000 
Fone (Fax): 461-2050, 461-3813 (Fax).

Ouro Preto do Oeste – RO 14 de Dezembro de 2012

Bel. Wilson Von Heimburg
Escrivão Judicial

Assina por determinação do Juiz

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO
ÓRGÃO EMITENTE: VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 DIAS

CITAÇÃO DE: OSEIAS DA SILVA NETO, estan-
do em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: Proceder a CITAÇÃO da parte 
requerida, acima qualifi cada, de todos os termos da 
presente Ação Monitória, intimando-o para efetuar o 
pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias ou, 
no mesmo prazo, oferecer embargos de acordo com o 
artigo 1.102c do CPC.

VALOR DO DÉBITO: R$ 916,77 (novecentos e 
dezesseis reais e setenta e sete centavos)

ADVERTÊNCIA: O não pagamento e a não opo-
sição de embargos ensejará a conversão do mandado 
inicial em mandado executivo. O pagamento do débito, 
dentro do prazo fi xado, importará em isenção das 
custas e honorários advocatícios.

Processo: 0001491-70.2012.8.22.0022
Ação: Monitória
Requerente: Auto Posto Teixeira Ltda – Me
Advogado: Joyce Borba Defendi
Executado: Oseias da Silva Neto

Sede do Juízo: Fórum Juiz Anísio Garcia Martin, 
Av. São Paulo, 1395, Cristo Rei, São Miguel do 
Guaporé/RO.

São Miguel do Guaporé/RO, 18 de dezembro de 2012
(a) João Valério Silva Neto

Juiz de Direito

NEGÓCIO DE OCASIÃO

VENDE-SE
Uma carregadeira Case W-7-E, motor Mercedes – Orbitrol, 
em perfeito estado. Valor R$ 45.000,00. Informações nos 
telefones (69) 3421-2183 -9921-2151.

VENDE-SE
Uma Caçamba M.B 1519 -10/12m³ cambio e motor 
revisados em bom  estado de conservação. Informações 
nos telefones (69) 3421-2183 -9921-2151.

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Comarca de Ji-Paraná
5ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) dias

CITAÇÃO DE: C. BRASSOROTO FENALI ME, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
nº 84.606.177/0007-11, na pessoa do Representante, 
atualmente em lugar incerto.

Processo: 0008384-31.2012.8.22.0005
Classe: Monitória
Requerente: Vitamais Nutrição Animal S.A.
Advogado: Lurival Antonio Ercolin OAB RO 064-B
Requerida: C. Brassoroto Fenali Me
Valor da Ação: R$ 1.861,56

FINALIDADE: Citação do requerido C BRASSO-
ROTO FENALI ME, para PAGAR no prazo de 15 
(quinze) dias, a importância de R$ 1.861,56 (um mil, 
oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis 
centavos), em espécie, fi cando advertido(a) de que 
poderá no mesmo prazo opor embargos que suspen-
derão a efi cácia do mandado inicial, cientifi cado ainda 
de que cumprindo a determinação, ou seja, efetuando 
o devido pagamento, fi cará isento do pagamento de 
custas e honorários advocatícios.

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

Sede do Juízo: Fórum Desembargados Hugo Auller 
– Avenida Ji-Paraná, 615 – Bairro Urupá, CEP: 76.900-
261-Fone: (069) 3421-1337 ou 3421-1399 – Ramal 
216 – site: www.tjro.jus.br.

Ji-Paraná-RO, 19 de novembro de 2012.

Marcos Alberto Oldakowski
Juiz de Direito

(assinado digitalmente)

Pode Judiciário  
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: Rolim de Moura-RO
ÓGÃO EMITENDE: 1ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 dias

CITAÇÃO DE: Adilson dos Santos, brasileiro, 
produtor rural, portador do RG n. 546.865 SSP/RO, 
inscrito no CPF n. 634.552.692-49, residente e domi-
ciliado em local incerto e não sabido.

FINALIDADE: Proceder a CITAÇÃO do(a) 
Requerido(a), acima qualifi cado(a), de todo o conte-
údo do despacho que abaixo transcrito, para ciência 
de todos os termos da ação infra caracterizada a 
para acompanhá-la até o fi nal, bem assim para que 
PAGUE, dentro de 15 (quinze) dias, contados do 
término do prazo deste edital, o débito no valor de 
R$ 3.284,93 (Três mil, duzentos e oitenta e quatro 
reais e noventa e três centavos), podendo em igual 
prazo oferecer embargos.

DESPACHO: “ 1. Defi ro o pleito deduzido à f. 22.2. 
Cite-se por edital. Deverá a parte requerente cumprir 
as disposições constantes no art. 232 do Código de 
Processo Civil.3. Cumpridas as regras insertas no 
citado dispositivo legal e, decorrido o prazo in albis 
sem que tenha sido constituído advogado, para assistir 
a parte requerida nos autos, fazendo a sua defesa, bem 
como os demais atos processuais, fi cará nomeada a 
Defensoria Pública. Dê se vista para o exercício desse 
encargo.4. Após, intime-se a parte autora para, no 
prazo de 5 dias, requerer o que entender pertinente 
para o correto andamento do feito.5. Somente então, 
tornem-me os autos conclusos. Rolim de Moura-RO, 
quarta-feira, 22 de agosto de 2012. Leonardo Leite 
Mattos e Souza Juiz de Direito”

OBSERVAÇÃO: O prazo para CONTESTAR a 
Ação, querendo, é de quinze (15) dias, contados do 
término do prazo deste edital.

ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, 
presumir-se-ão aceitos pela parte ré, como verdadei-
ros, os fatos articulados pela autora.

Vara: 1ª Vara Cível
Processo: 0006337-06.2011.822.0010
Classe: Monitória
Procedimento: Procedimentos Especiais de Juris-

dição Contenciosa
Parte Autora: Boasafra Comércio e Representações 

Ltda
Advogado: Giane Ellen Borgio Barbosa OAB 2027
Responsável pelas Despesas e Custas: PELO 

AUTOR

Sede do Juízo: Fórum Juiz Eurico Soares Mon-
tenegro, Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de 
Moura-RO, 76940000 – Fax (69) 3442-2268 – Fone: 
(69) 3442-2374 – Ramal:9 

Rolim de Moura, 29 de Novembro de 2012.

Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz (a) de Direito

água e cocho para sal. To-
pografi a plana, terra mista  
Casa Sede em alvenaria, 
12 casas para funcionários. 
Energia da CERON. Três 
retiros, todos com curral 
e casa. Almoxarifado, bar-
racão p/ ofi cina, garagem, 
escritório em alvenaria, 
barracão em alvenaria para 
sal, rações e ferramentas. 
Pista para pouso de avião 
de pequeno porte com 800 
m. Escritura Pública, mas 
aceita proposta, inclusive 
de pagamento.  Interes-
sados entrar em contato 
com o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
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 pas-
tagem, 9 divisões de pasto, 
todos com água e 400 alq. 
ainda virgem, curral com 
8 divisões, casa sede sim-
ples em madeira, medin-
do 8X10, e coberta com 
Eternit.. Aceita proposta, 
inclusive de pagamento. 

Interessados entrar em con-
tato pelo 9954-1016.

C O D _ F Z _ 0 3 9 _ 11 _
CMA_RO – Vende se fa-
zenda em Costa Marques, 
com 1.270 alq., com 500 alq. 
formados em pastagem, 8 di-
visões todas com água. área 
de mata, ainda virgem, com 
toda madeira e perfeitamente 
apropriada para se fazer um 
ou mais projetos de mane-
jo. curral simples. casa sede 
em alvenaria coberta com te-
lha de barro e casa para peão 
coberta com Eternit. Aceita 
proposta, Interessados entrar 
em contato com o Vicente 
no: vicentecorretor37@hot-
mail.com ou 69-9974-4030 
ou no Fixo:69-3412-2142. 

SÍTIO

Cód_ST_035_11_ALV_
RO - Vende-se  sitio de 21 
alq. em Alvorada D’Oeste. 
formados, 3 represas, 2 
repartições de pasto, curral 
de 40 X 40, tulha de 4 X 4 
coberta 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 córrego, água 
potável de poço e energia 
bifásica. – Pagamento em 
dinheiro a vista .Interessa-
dos tratar 69-9974-4030. 

ST_004_11_MCH_RO 
- Vende-se sitio de 16 alq. 
todos formados, em Ma-
chadinho do Oeste , com 
2 divisões todas cercadas 
e com água. 1 remanga 
de 30x30, curral coberto, 
casa de madeira coberta de 
eternit de 7X7. 3 represas, 
500 pés de cafés no quintal 
e pomar com grande varie-

dade de arvores frutíferas. 
Valor R$ 100.000,00. Mas, 
aceita proposta, inclusive 
de pagamento. Interes-
sados entrar em contato 
com o Vicente no: vicen-
tecorretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

Cód_ST_048_11_PB_
RO – Vende-se sitio na 
lh 55 - capa 87 – lote 56 
– setor Barão do Melgaço 
– Pimenta Bueno, 48 alq., 
sendo 30 alq. todo forma-
do e cercado com arame 
liso. Várias repartições, 
algumas com água e vários 
lugares para represas, um 
rio que nasce das nascentes 
da mata e atravessa o sitio, 
sendo 18 alq. de mata. 2 
casas de madeira coberta 
com telhinha de barro, 
cercada. Aceita proposta. 
Interessados entrar em 
contato com o Vicente no: 
vicentecorretor37@hot-
mail.com ou 69-9974-4030 
ou no Fixo:69-3412-2142.


