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Elogie e abençoe Deus que Se aloja no seu interior.

Rondônia, sábado e domingo, 13 e 14 de abril de 2013 - Correio Popular

ALVORADA

Vende-se terreno na rua
Eça de Queiroz, 10x50,
tendo asfalto, água,
energia, rede de esgoto
e rede telefônica, murado nos fundos. Valor R$
20.000,00 aceita-se proposta. 69-8488-0022

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 cerâmica,
dispensa e área nos fundos,
ROLIM DE MOURA
murado nas laterais e fundos. Valor R$ 32.000,00.
Vende-se casa de alAceita proposta, pega venaria, terreno de 400
carro ou moto. (Fixo)69- m2, na Av. Recife, 3786
3412-2142
– Bairro Centenário, coberta com eternit e com
Vende-se casa em al- 3 quartos, sala, cozinha,
venaria na Rua Osvaldo wc. Documentação OK.
Cruz, medindo 10x11, Tratar com Vicente no
com 3 quartos, sala, co- Cel. 69-9234-2929.
zinha e wc na cerâmica,
forrada e toda na cerâmiVende-se casa de alveca. Murada, energia água naria, coberta com eternit,
da rua e esgoto. (Vivo)69- medindo 14X7, piso de
9974-4030 / (TIM)041- cerâmica, na Av. Teresina,
69-8114-4243
5.296 – Bairro Planalto,
PEDIDO DE OUTORGA
ANTONIO PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF:
517.760.602-82, vem por meio deste informar que
requereu junto a SEDAM, o pedido de OUTORGA
DO USO DE AGUA, para PISCICULTURA, localizado na Linha A-09 Lotes 13 e 14 da Gleba 09, Zona
Rural, Urupá-RO.
Comunicado de Extravio
de Documentos Originais
Foi extraviado, o Titulo Definitivo original de
nº 232.2.03/4.361 consta do processo nº PF-JOP /
1.304/80 em nome de EMIDIO JOSÉ CURSINO,
filho de Pedro José Cursino e de Adelina Germana de
Jesus, devidamente inscrito no CPF nº 143.006.302-59;
ocupante do lote nº 02, Gleba 16, Setor Redenção I do
PF Jaru Ouro Preto (FFF), denominado Sitio Estrela
da Manhã, localizado no Município de Alvorada do
Oeste-Ro. O Imóvel com a área de 21,2064 há (Vinte
e um hectares, vinte ares e sessenta e quatro centiares.
Cadastrado no INCRA sob o nº 001.058.120.120-1.
COMUNICADO
A empresa M. F. ALVES IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO-ME, CNPJ 08.636.013/0001-63,
Rua Castelo Branco, n°895 Bairro Nova Brasília na
cidade de Ji-Paraná – RO – RO toma público requereu
junto à NUCOF/SEDAM, em 11/04/2013, a Licença
Ambiental de Operação, para atividade do ramo de;
Representantes comerciais e agentes do comercio de
madeira, material de construção e ferragens;
Atividades de despachantes aduaneiros; Comércio
varejista de outros produtos não especificados anteriormente; Comércio atacadista de madeira e produtos
derivados.
Ji-Paraná 12/04/2013
Moises Francisco Alves
Proprietário

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERINGUEIRAS
Extrato de contrato
Contrato nº: 11/2013
Processo n°: 17/2013
Contratante: PREFEITURA
MUCIPAL DE
SERINGUEIRAS
Contratada: VALDIRENE NEVES DE BERNARDINE
CPF: 635.131.452-68
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL n°003
Objeto: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CASA DE
ABRIGO.
Assinatura: 11 DE Março 2013
Valor Global: R$ 10.200,00 (Dez Mil e Duzentos
Reais)
Vigência: 11/03/2013 a 11/03/2014

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 69-99744030 ou ainda no TIM
041-69-8114-4243.
SÃO MIGUEL DO
GUAPORÉ
Vende-se casa em alvenaria na Rua Peraba, nº 2076, medindo
7,80x13,60, toda na cerâmica e forrada PVC,
2 quartos, sala, cozinha
e 2 banheiros. Área de
descanso e área de serviço, 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 localizada na linha 106 - km
12 – Lado Norte, com
215 alq, 110 bem cercados 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 represas,
curral de 30X30, com
bret, tronco e balança 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 transformadores; 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

55 - capa 87 – lote 56 –
setor Barão do Melgaço,
48 alq., sendo 30 todo formado e cercado, pastagem
de branquearão. Várias
repartições, algumas com
água, rio que atravessa o
sitio, 18 alq. de mata. 2
casas de madeira coberta
com telha de barro, cercada. Valor R$ 200.000,00
aceita proposta com parte
em veículo ou casa de
menor preço. Interessados
devem entrar em contato
com Vicente Corretor:
(Fixo)69-3412-2142 /
(Vivo)69-9974-4030

Vende-se sitio na linha

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, 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. 041-69-81144243
ARIQUEMES
Vende-se fazenda, no
município de Rio Crespo
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. Topografia
plana, terra mista, com
casa sede e 12 casas para
funcionários., energia
da Ceron, 3 retiros, todos com curral e casa.
Almoxarifado, barracão
p/ oficina, 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. Valor a combinar. (Fixo)69-3412-2142
/ (Vivo)69-9974-4030.

FACULDADE A DISTÂNCIA É NO

ABANDONO DE EMPREGO
Sr. JOSE GONÇALVES CORREA – CTPS
03669339 – série 0001 RO

A MELHOR NOTA DO BRASIL NO ENADE*

Esgotados nossos recursos de localização e tendo
em vista encontrar-se em local não sabido, convidamos o Sr. Jose Gonçalves Correa, portador da CTPS
03669339 – série 0001 - RO, a comparecer em nosso
escritório, a fim de retornar ao emprego ou justificar
as faltas desde 21/01/2013, dentro do prazo de 48hs a
partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido,
automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos
do art.482 da CLT.
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Fênix Construtora e Representações LTDA.
Rua: Abílio Freire dos Santos n° 152, Bairro 2 de abril
Ji-Paraná - RO

ENGENHARIA

SAÚDE
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PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
O sr. PEDRO FERREIRA MARTINS, inscrito
no CPF do MF sob o nº 572.936.278-15, torna público que requereu junto ao Departamento de Controle
de Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria de
Desenvolvimento Ambiental), a LP (Licença Prévia)
para exploração da atividade de piscicultura em sua
propriedade localizada noaChácara Paraíso, na Rua
Mato grosso, s/n, Bairro Dom Bosco, na quadra Estrada dos Padres, zona rural, zona rural, no Município
de Ji-Paraná - RO.

TECNÓLOGOS
(A PARTIR DE 2 ANOS)
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CONFIRA NO SITE A OFERTA
DE MAIS DE 30 CURSOS!
Confira também os cursos de Pós-graduação.

VESTIBULAR 2013
INSCREVA-SE!

ENCONTRO PRESENCIAL
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
O sr. PEDRO FERREIRA MARTINS, inscrito
no CPF do MF sob o nº 572.936.278-15, torna público que requereu junto ao Departamento de Controle
de Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria de
Desenvolvimento Ambiental), a LI (Licença de Instalação) para exploração da atividade de piscicultura
em sua propriedade llocalizada na Chácara Paraíso,
na Rua Mato grosso, s/n, Bairro Dom Bosco, na
quadra Estrada dos Padres, zona rural, zona rural,
no Município de Ji-Paraná - RO.
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
O sr. PEDRO FERREIRA MARTINS, inscrito
no CPF do MF sob o nº 572.936.278-15, torna público que requereu junto ao Departamento de Controle
de Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria
de Desenvolvimento Ambiental), a LO (Licença de
Operação) para exploração da atividade de piscicultura em sua propriedade localizada localizada na
Chácara Paraíso, na Rua Mato grosso, s/n, Bairro
Dom Bosco, na quadra Estrada dos Padres, zona
rural, zona rural, no Município de Ji-Paraná - RO.

JORNAL CORREIO POPULAR

“Não perca tempo, valorize
seu dinheiro”

LIGUE - 3421-6853

UMA VEZ POR MÊS

POLO JI-PARANÁ
CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO
Rua Vilagran Cabrita, 1323 - Centro

(69) 3416 4212

www.claretiano.edu.br
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