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Elogie e abençoe Deus que Se aloja no seu interior.
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ALVORADA
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, murado nas
laterais e fundos. Valor R$ 32.000,00.
Aceita proposta, pega carro ou moto.
(Fixo)69-3412-2142
Vende-se casa em alvenaria na Rua
Osvaldo Cruz, medindo 10x11, com 3
quartos, sala, cozinha e wc na cerâmica,
forrada e toda na cerâmica. Murada,
energia água da rua e esgoto. (Vivo)699974-4030 / (TIM)041-69-8114-4243
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
ROLIM DE MOURA
Vende-se casa de alvenaria, terreno de 400 m2, na Av. Recife, 3786
– Bairro Centenário, coberta com
eternit e com 3 quartos, sala, cozinha,
wc. Documentação OK. Tratar com
Vicente no Cel. 69-9234-2929.

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

Vende-se casa de alvenaria, 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 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

Vende-se sitio na linha 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)693412-2142 / (Vivo)69-9974-4030
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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. 041-69-8114-4243
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.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A empresa: GIORDANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARROCERIAS E TRONCOS LTDA- ME, pessoa jurídica, de direito
privado, inscrita no CNPJ sob n° 05.770.151/0001-42 e inscrição estadual
sob n° 000000094137, situada na Rua Cruzeiro do Sul n° 635, Bairro
Primavera, na cidade de Ji-Paraná, estado de Rondônia, torna público
que requereu junto a Coordenadoria de Licenciamento e Monitoramento
Ambiental da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia
– COLMAM/SEDAM/RO, em 13/04/2013, a renovação da LICENÇA
DE OPERAÇÃO – LO sob n° 116529/COLMAM/SEDAM, para
as atividades de: Fabricação, Manutenção e Comércio de Artefatos de
Madeiras (Carrocerias, Troncos, Porteiras e Cochos).

Sessão
Foi realizada, na noite da última segunda-feira (27), no plenário da Câmara Municipal de Ouro
Preto do Oeste, a 17ª Sessão Ordinária, oportunidade, em que estiveram prestigiando a reunião
os funcionários do Fórum da comarca local, representado por Odeneide Godinho Machado,
delegada sindical do SINJUR, representantes do Sindicato dos Servidores Municipais, e equipe
da emissora afiliada do SBT de Ouro Preto, por meio de seu diretor, José Alcides Ferreira de
Souza, juntamente com toda sua equipe.
Apoio parlamentar
O presidente da Câmara, Edis Farias (PSD), apresentou requerimento em nome de todos os
vereadores, direcionando-o aos deputados estaduais Marcelino Tenório (PRP) e Jaques Testoni
(PSD) para que providências fossem tomadas quanto ao boato de que o frigorífico de peixes,
prometido para Ouro Preto do Oeste, será instalado em Ji-Paraná. Segundo ele, os deputados
disseram que iam se reunir com o Governador e, em seguida, dariam explicações sobre o assunto.
Promessas
Os vereadores Milton do Bar (PRP), Gilvane Fernandes (PTN), Cleide de Almeida (PDT),
Serginho Castilho (PRP), Rosária Helena (PSD) também falou a respeito do frigorífico de peixes.
Apoio político
O parlamentar Gilvane Fernandes (PTN) parabenizou a iniciativa do representante do SBT,
José Alcides Ferreira de Souza, por sua visão empreendedora de pôr no ar um canal de TV
em Ouro Preto.
Explicações
O parlamentar Dr. Deraldo (PT) destacou a situação deplorável em que se encontra o Fórum
da comarca de Ouro Preto do Oeste, cujo problema se estende aos jurisdicionados e a toda
população que vai àquele órgão. O prédio em questão está em estado crítico. Ele lembrou a
doação do terreno onde ficava a antiga Prefeitura para que o Tribunal de Justiça construa um
novo prédio naquele local, porém já se passou mais de um ano da doação e nada foi feito,
relatou. Ele disse que o Legislativo Municipal tem competência para reivindicar que medidas
sejam tomadas; uma delas seria a convocação de uma audiência pública em que as autoridades
poderiam explicar o que está acontecendo.
Emendas parlamentares
O edil Serginho Castilho (PRP) ressaltou a importância das indicações parlamentares e lembrou
da parceria com o deputado estadual Marcelino Tenório (PRP), informando que será licitada, no
próximo dia 6 de junho, a obra do Feirão do Produtor, ao lado da estação rodoviária, orçada em
quase R$ 500 mil. “Outra obra será o posto de saúde da COHAB e lembrou da pavimentação
asfáltica de várias ruas.
Dia do Motorista
A vereadora Rosária Helena (PSD) pediu para que fosse feita uma homenagem aos motoristas
da rede pública, de um modo geral, marcando o Dia do Motorista, em Ouro Preto do Oeste,
comemorado no dia 25 de julho. Ela destacou o papel importante que esses profissionais
desempenham na sociedade e citou, como exemplo, os motoristas de ambulâncias, ônibus
escolares, viaturas policiais e também os bombeiros, que arriscam suas vidas sem jornada de
trabalho fixa, 24h por dia.
PONTE
O Vereador Edis Farias (PSD), o presidente da Câmara, propôs a construção de uma ponte nas
proximidades do km 12, Linha 166, haja vista que aquele local encontra-se intransitável. A
atual situação vem prejudicando o escoamento agrícola das propriedades daquela região, bem
como a a reconstrução da pista de caminhada do bosque e do contorno que liga a Avenida Jorge
Teixeira com a Rua José Lenk e que sejam construídos banheiros nesses locais.
Saúde
O vereador Peragibe Félix (PDT) reivindicoua contratação de profisisonais da saúde, como
um psicólogo, um fisioterapeuta e um médico ortopedista para o Centro de Saúde para o
Centro de Saúde “Carlos Chagas”, a contratação de cirurgiões-dentistas para os postos de
saúde “Carlos Chagas”, “Ana Nery”, “Ouro Preto”, Saúde da Família do Industrial e Saúde
da Família da COHAB, e a aquisição de um trailer odontológico, com cronograma específico,
para atendimento às associações rurais.
Pavimentação
A parlamentar Ivone Vicentin reivindicou o asfaltamento ou bloqueteamento da Rua João
Batista Torezani, no bairro Novo Horizonte, visando atender os moradores daquele local, para
que eles possam se locomover mais facilmente e desafogar o tráfego de veículos.

