
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 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 co-
cho para sal. Topogra-
fia plana, terra mista, 
com casa sede e 12 ca-
sas para funcionários., 
energia da Ceron, 3 
retiros, todos com curral 
e casa. Almoxarifado, 
barracão p/ ofi cina, ga-
ragem, escritório em 
alvenaria, barracão em 
alvenaria para sal, ra-
ções e ferramentas. Pis-
ta para pouso de avião 
de pequeno porte com 
800 m. Escritura públi-
ca. 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

Vende-se casa em al-
venaria na Rua Pera-
ba, nº 2076, medindo 

7,80x13,60, toda na ce-
râmica e forrada PVC, 
2 quartos, sala, cozinha 
e 2 banheiros. Área de 
descanso e área de ser-
viço, cercada. Água de 
poço e da rua, energia 
220. Valor R$ 90.000,00 
a combinar. Interessados 
devem 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 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, 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 

CLASSIFICADOS
Rondônia, quinta-feira, 7 de março de 2013 - Correio Popular6 Futuro está dentro da mente.

CONTRATA-SE

A Transportes Bertolini Ltda, necessita de 
uma pessoa apta para a vaga de representante 
comercial, com experiência nesta área, que 
possua carro e tenha disponibilidade para viajar. 
Interessados favor se apresentarem na Trans-
portes Bertolini, situada à Av. Transcontinental, 
nº2371, Bairro Riachuelo, (Rua paralela à BR), 
em Ji-Paraná - RO

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Porto Velho – Fórum Cível

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) dias

CITAÇÃO DE: AMAZONAS COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 63.778.070/0001 – 95, 
atualmente em lugar incerto e não sabido para pagar a 
importância de R$ 7.423,52 (sete mil, quatrocentos 
e vinte e tres reais e cinquenta e dois centavos) no 
prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.102c do Código de 
Processo Civil), podendo oferecer embargos no mesmo 
prazo (art. 1.102c, § 1º do CPC), com fulcro nos artigos 
231, I, e 232, I, do CPC.

ADVERTÊNCIA: Se os embargos não forem opos-
tos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo 
judicial, convertendo-se o mandado inicial em man-
dado executivo e prosseguindo-se na forma prevista 
do Livro II, Título, Capítulos II e IV. (art. 1.102.c, 2ª 
parte, do Código de Processo Civil).

PRAZO: 15 (quinze) dias

PROCESSO: 0006666-45.2011.8.22.001
CLASSE: Monitória
PROCEDIMENTO: Especial de Jurisdição Con-

tenciosa
REQUERENTE: Lojas Tropical e Refrigeração 

Ltda
ADVOGADO: Neumayer Pereira de Souza
REQUERIDO: Amazonas Comércio e Serviços 

Ltda

SEDE DO JUÍZO: FÓRUM CÍVEL – Av. Lauro 
Sodré, nº 1728, Jardim América, Porto Velho/RO.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2013

Lucivaldo Portela Batista
Escrivão Judicial Substituto

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

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) dias

CITAÇÃO DE: FRANCISCO PEREIRA 
DE PAULA, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 
058.729.602-04, atualmente em lugar incerto.

Processo: 0011543-79.2012.8.22.0005
Classe: Monitória
Requerente: Vitamais Nutrição Animal Ltda
Advogado: Lurival Antonio Ercolin OAB RO 064-B
Requerida: Franscisco Pereira da Paula
Valor da Ação: R$ 6.907,26

FINALIDADE: Citação do requerido FRANCIS-
CO PEREIRA DE PAULA, para PAGAR no prazo 
de 15 (quinze) dias, a importância de R$ 6.907,26 (seis 
mil, novecentos e sete reais e vinte e seis centavos), 
em espécie, fi cando advertido(a) de que poderá no 
mesmo prazo opor embargos que suspenderão 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 Juízo. 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 Desembargador 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, 16 de janeiro de 2013.

Oscar Francisco Alves Júnior
Juiz de Direito em Substituição

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: JI-PARANÁ-RO
ÓRGÃO EMITENTE: 3ª VARA CIVEL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Prazo: 30 dias

DE: MARIA DE FATIMA DUARTE VIEIRA – 
RG. 300.568 SSP/RO., CPF. 478.590.162-49

FINALIDADE: CITAR para que PAGUE, no 
prazo de 15(quinze) dias, a importância de R$ 
31.297,06(trinta e um mil, duzentos e noventa e sete 
reais e seis centavos), em espécie, ciente de que o refe-
rido valor será atualizado na data do efetivo pagamen-
to, e que poderá no mesmo prazo opor embargos que 
suspenderão a efi cácia do mandado inicial, bem como 
de que cumprindo a determinação, ou seja, efetuando 
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 
título executivo judicial, convertendo-se o mandado 
inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na 
forma de execução.

RESUMO DO PEDIDO INICIAL: “A autora, 
sob a alegação de que é credora da requerida da im-
portância de R$ 31.297,06(trinta e um mil, duzentos 
e noventa e sete reais e seis centavos), em razão do 
inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário de 
Abertura de Crédito – Pessoa Física n. 562. Pede 
seja a requerida citada e intimada nos termos do 
procedimento da ação monitória para pagar o débito”.

Processo: 00067032620128220005
Classe: Monitória
Procedimento: Procedimentos Especiais de Juris-

dição Contenciosa
Parte Autora: Cooperativa de Crédito dos
Empresários de Ji-Paraná – Sicoob Emprecred
Advogado: Edilson Stutz OAB/RO 309-B

SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, FAÇAM-
-NAS PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTATE-
-NOS, VIA INTERNET, ENDEREÇO ELETRÔ-
NICO:

Juiz: sassamoto@tj.ro.gov.br
Escrivão: jip3civel@tj.ro.gov.br

Ji-Paraná, 14 de Fevereiro de 2013.

Edson Yukishigue Sassamoto
Juiz de Direito

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JI-PARANÁ

Comunicado
Contratação de Alfabetizadores

Comunicamos à população de Ji-Paraná que estão 
abertas as inscrições para pessoas interessadas em 
trabalhar com Alfabetizadores de Jovens e Adultos, 
maiores de 15 anos, no Programa Brasil Alfabetizado 
do Governo Federal. A carga horária é de 10 horas 
semanais com Bolsa Salário no valor de R$ 400,00 
(Quatrocentos Reais). Os interessados devem procurar 
a Secretaria Municipal de Educação – SEMED, setor 
EJA, de segunda a quinta-feira, em horário comercial, 
do dia 6 ao dia 18 de março de 2013.

Endereço da SEMED: Rua Almirante Barroso, n 
1.853. Bairro Casa Preta – Telefone Cel. 92766778.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

WILSON ROCHA DE FREITAS, brasileiro, 
produtor rural, RG: 442.325 residente na linha A-5 
Lote 34 Gleba 07 município de Urupá - RO, comunica 
que foi extraviado em lugar incerto, notas fi scais de 
produtor de Nº 00001, de acordo com o Boletim de 
Ocorrência Nº 44N2013.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

A srª. JANAÍNA MORAIS MATOS, brasileira, 
produtora rural, portadora do CPF nº 851.093.631-53, 
com endereço à Rua Francisco Benitez Lopes, 1053, 
Ji-Paraná, comunica o extravio das notas fi scais de 
produtor rural de números 04, 05, 07 e 08, conforme 
BOP nº 159n2013.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: JI-PARANÁ/RO
ÓRGÃO EMITENTE: 4ª VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: TRINTA DIAS

CITAÇÃO DE: LUCIENE PINHEIRO, brasileira, 
casada, inscrita no CPF nº 006.061.412-94 atualmente 
em local incerto e não sabido.

FINALIDADE: Citar a parte acima qualifi cada para 
que PAGUE, no prazo de 15 (quinze) dias a importân-
cia de R$9.202,30 (nove mil, duzentos e dois reais 
e trinta centavos), em espécie, advertindo-o de que 
poderá, no mesmo prazo opor embargos que suspende-
rão a efi cácia do mandado inicial, cientifi cando-se de 
que efetuado o pagamento, fi cará isento do pagamento 
de custas e honorários advocatícios.

RESUMO: A requerente alega que efetivou 
vendas de produtos industrializados discriminados 
como Turbo Super VSO + cromo para o consumo 
bovino, entregues através da nota fi scal n. 014.884, 
no valor de R$8.390,00, com vencimento único, não 
ocorrendo o adimplemento da obrigação devedora 
...Assim requer a citação da requerida para no prazo 
de quinze dias pague a importância atualizada de 
R$9.202,30 (nove mil, duzentos e dois reais e 
trinta centavos), com acréscimos de juros e atuali-
zações, com o cumprimento da obrigação acarretará 
a isenção do pagamento das custas processuais e 
honorários advocatícios....

OBS.: O Prazo para pagamento ou embargos passará 
a correr após expirar o prazo de publicação do edital.

Processo: 0011391-31.2012.8.22.0005
Classe: Monitória
Requerente: Vitamais Nutrição Animal S/A
Advogado: Lurival Antônio Ercolin OAB/RO 064-B
Requerido: Luciene Pinheiro
Valor da cauda: R$9.202,30 (nove mil, duzentos e 

dois reais e trinta centavos).

Sede do Juízo: Fórum Desembargador Hugo Auller, 
Av. Ji-Paraná, nº 615, CEP: 78.960-000- Fone: (069) 
421-1337 ou 421-1369

Ji-Paraná-RO, 31 de janeiro de 2013.

JANDIRA GARBULHE BRAGUIN
Escrivã Judicial

assina digitalmente


