
com a Prefeitura. Valor 
R$ 60.000,00, aceita-
-se carro, moto. 041-69-
8114-4243.

Vende-se fazenda lo-
calizada 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 re-
partições 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 quei-
mado, medindo 8X8, 3 
quartos, sala, cozinha, 
banheiro em alvenaria e 
área lateral. Energia elé-
trica com dois transfor-
madores; 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 for-
mado 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, cerca-
da. 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

 
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. Inte-
ressados tratar pelo cel. 
041-69-8114-4243 

ALVORADA

Vende-se casa de ma-
deira, 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 ce-
râmica, 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 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 

CLASSIFICADOS
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“Não perca tempo, 

valorize seu dinheiro”

LIGUE - 3421-6853

EDITAL

        Servimo-nos da presente, para informar que 
o devedor JOSMAR DE LIMA FRITZ, brasileiro, 
maior, solteiro, portadora da cédula de identidade civil 
com RG sob n.° 3.440.997, inscrito no CPF/MF n.° 
000.641.949-65, residente e domiciliada à Rua Procópio 
Gomes Oliveira, n.° 1149, AP. 41, Bairro: Centro, Cep: 
89.251-000, na Cidade de Jaraguá do Sul - Estado de 
Santa Catarina, VANDERLEY DE LIMA FRITZ, bra-
sileiro, maior, solteiro, portadora da cédula de identidade 
civil com RG sob n.° 255.145, inscrito no CPF/MF n.° 
349.646.812-20/ Rua Doze de Maio, n.° 487, fundos, 
Bairro: Turvo, Cep: 85.160-000, na Cidade de Cantagalo 
- Estado do Paraná., VANILDA DE LIMA FRITZ, bra-
sileira, maior, casada, portadora da cédula de identidade 
civil com RG sob n.° 3.884,691, inscrito no CPF/MF n.° 
289.945.902-34, residente e domiciliada Rua Antonio 
Vicente Cepelasso, n° 133, Capelasso, Cep:7612-124, 
na Cidade de Ji Paraná-RO, e seu cônjuge NIVALDO 
FREITAS DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, por-
tador da cédula de identidade civil com RG sob n.° 
5.428.256-0, inscrito no CPF/MF n.° 844.197.339/34, 
residentes e domiciliados à Rua Santa Guilhermina, 
n.° 121, Bairro: Jardim Tropical, Cep: 87.080-650, na 
Cidade de Maringá - Estado do Paraná, JACOB FRITZ 
NETO, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de 
identidade civil com RG sob n.° 000.896.918, inscrito no 
CPF/MF n. ° 834.333.339-04, e sua cônjuge MARCIA 
REGINA SOARES FRITZ, brasileira, maior, casada, 
portador da cédula de identidade civil com RG sob n.° 
000.473.282, inscrito no CPF/MF n.° 422.709.442-91, 
residentes e domiciliados à Rua Doze de Maio, n.° 487, 
fundos. Bairro: Turvo, Cep: 85.160-000, na Cidade de 
Cantagalo - Estado do Paraná, VILMARA DE LIMA 
FRITZ BONA, brasileira, maior, casada, portadora da 
cédula de identidade civil cora RG sob n. ° 4.767.080-0, 
inscrito no CPF/MF n.° 534.538.329-49, e seu cônjuge 
ARNO VITOR BONA, brasileiro, maior, casado, 
portador da cédula de identidade civil com RG sob n. ° 
4.705.705-0, inscrito no CPF/MF n. ° 569.730.559-15, 
residentes e domiciliados à Rua Pres. Epitácio Pessoa, 
n.° 011, Bairro: Centro, Cep: 89.251-100, na Cidade de 
Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina, que mantém 
conosco a Cédula de Crédito Bancária em referência 
na figura de PRESTADORES DE GARANTIA/
DEVEDORES SOLIDÁRIOS, tendo como EMI-
TENTE, NIVALDO FREITAS DE OLIVEIRA, 
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil 
com RG sob n.° 5.428.256-0, inscrito no CPF/MF n.° 
844.197.339/34, residentes e domiciliados à Rua Santa 
Guilhermina, n.° 121, Bairro: Jardim Tropical, Cep: 
87.080-650, na Cidade de Maringá - Estado do Paraná., 
cédula esta, garantida por alienação fi duciária registrada 
em seu Registro de Imóveis, Protocolo sob n.° 13317 
de 22/09/2011, na matricula n° 4.881, encontram-se 
inadimplentes com esta Instituição Financeira.

O empréstimo garantido por alienação fi duciária, 
na presente data, encontra-se com a(s) prestação(ões) 
vencida(s) a seguir:

Cédula de Crédito Bancário n° : 1229108

         

O valor total dos encargos vencidos, posicionado 
em 06/12/2012 é de R$ 40.286,84, valor este sujeito a 
atualização a data do efetivo pagamento pelo Devedor, 
acrescido das despesas de cobrança decorrentes da 
intimação que ora se solicita à V. As.

Diante disto, considerando que foi observado o 
prazo de carência de 60 dias, previsto na cláusula 5.2 e 
campo 8 do quadro resumo do contrato em referência, 
servimo-nos da presente para, na forma do artigo 26 
da Lei n° 9.514/97, requerer que V.Sa. INTIME o (s) 
DEVEDOR(ES) a comparecer(em) perante esse Car-
tório de Registro de Imóveis, para efetuar o pagamento 
do débito acima discriminado, no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias contados da data de recebimento 
da intimação. Outrossim, decorrido o prazo legal e 
certifi cada a não localização dos devedores, requer se 
digne Vossa Senhoria ex offi cio em INTIMAR, via 
edital público, os Prestadores da Garantia / Devedores 
Solidários, em epígrafe, para no prazo de 15 (quinze) 
dias purgar a mora acima discriminada, conforme Art. 
26, § 1 e 4 da Lei 9.514/97.

Prestação n.°: Data de vencimento: Valor:

02 21/02/2012 2.951,91
03 21/03/2012 2.920,79

04 21/04/2012 2.887,83

05 21/05/2012 2.856,22
OS 21/06/2012 2.823,85
07 21/07/2012 2.732,81

08 21/08/2012 2.761,00
09 21/09/2012 2.729,46
10 21/10/2012 2.703,54
11 21/11/2012 2.676,92

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: JOÃO EXPEDITO DA SILVA, 
brasileiro, portador do Rg nº

2666931 SSP/PE, inscrito no CPF nº 385.971.874-
68, atualmente em local incerto e não sabido.

FINALIDADE: Contestar, no prazo mencionado a 
seguir, a Ação identifi cada. Não sendo contestada a 
ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadei-
ros, os fatos articulados pelo autor.

PRAZO PARA CONTESTAR: 15 (quinze,) dias, 
contados a partir do decurso do prazo de publicação 
do edital.

RESUMO DA INICIAL: A Autora pleiteia a pre-
sente ação em face do requerido supramencionado, 
alegando que possui poderes para administrar o imóvel 
objeto da ação, e que as partes celebraram contrato de 
locação do imóvel localizado a Rua sete de setembro, 
n. 1050, casa 2 em Ji-Paraná, comprovando ainda a 
autora a inadimplência do requerido com os débitos 
de consumo de água, luz, alugueres e a conservação 
e benfeitorias no imóvel. ...Assim, requer que seja 
procedente a ação declarando-se rescindido o contrato 
de locação, a citação do requerido para querendo 
oferecer contestação, condenando-o ao pagamento 
dos valores contratuais a título de alugueis atrasados, 
a energia eletrica, água e pagamento das custas pro-
cessuais e honorários.

Processo: 0005720-27.2012.8.22.0005
Classe: Procedimento ordinário
Parte Autora: Neusa Maria Celoni de Barros 
Advogado: Maria Luiza de Almeida OABIRO 3.252 
Parte Ré: João Expedito da Silva

Sede do Juízo: Fórum Desembargador Hugo Auller, 
Av. Ji-Paraná, 

nº
 615, CEP: 78.960-000 - Fone: (069) 

421-1 37 ou 421-1369.

Ji-Paraná-RO, 07 de dezembro de 2012.

JANDIRA GARBULHE BRAGUIN
Escrivã Judicial

(Da Redação) Uma exce-
lente notícia foi repassada 
pelo Secretário Municipal 
de Obras e Serviços Pú-
blicos (SEMOSP), Wal-
deci José Gonçalves para 
a população de Ji-Paraná 
e cidades circunvizinhas 
que utilizam o Aeroporto 
José Coleto, em Ji-Paraná. 
Segundo o Secretário, no 
próximo mês de abril será 
feita a terraplanagem do es-
tacionamento do aeroporto 
e será colocado o asfalto 
usinado a quente.

O Aeroporto de Ji-Pa-
raná é administrado pela 
Fundação Ji-Cred/CDL 
que estava na busca por 
parcerias para a conclusão 
desta obra. No local já foi 
iniciada a instalação de 
manilhas para escoamen-
to de águas pluviais e a 
prefeitura já instalou seis 
super postes que receberão 
ainda a rede elétrica para 
fazer a iluminação do es-
tacionamento.

“A princípio o local 
receberia bloquetes, mas 

achamos melhor fazer com 
asfalto usinado a quente 
que é mais fácil de fazer 
manutenção, mais fácil de 
realizar limpeza, além de 
ser mais bonito. Sabemos 
da necessidade de concluir 
este estacionamento pelo 
grande fl uxo de passageiros 
que utilizam o aeroporto, 
principalmente vindos de 
outros municípios”, disse 
Waldeci.

De acordo com o Secre-
tário, a obra seguirá o proje-
to já existente feito pela Ji-
-Cred, que contempla vagas 
para 150 veículos, plantio 
de árvores no entorno, entre 
outras melhorias que trarão 
muito conforto para os usu-
ários do estacionamento. 
Atualmente a população 
de Ji-Paraná conta com os 
serviços de duas empresas 
aéreas, a Trip e a Passaredo, 
que ligam o município com 
todo o Brasil e o mundo. 
No ano de 2012 houveram 
57.694 embarques no José 
Coleto. Com informações 
da Assessoria.  

Foto: Divulgação

Parceria finaliza 
estacionamento do 
Aeroporto José Coleto

O aeroporto de Ji-Paraná em breve terá 

iniciadas as obras do estacionamento


