
moto. 041-69-8114-4243.
Vende-se fazenda loca-

lizada 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 explora-
da, 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 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 – se-
tor Barão do Melgaço, 48 
alq., sendo 30 todo forma-
do e cercado, pastagem de 
branquearão. Várias repar-
tições, 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. Inte-
ressados devem entrar em 
contato com Vicente Cor-
retor: (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 

ARIQUEMES

Vende-se fazenda, no 
município de Rio Crespo 
a 53 km da cidade de Ari-
quemes, com 3.800 alq., 
sendo 1.800 alq. formados 
e cercados, com várias 
divisões, todas com água e 
cocho para sal. Topografi a 
plana, terra mista, com 
casa sede e 12 casas para 
funcionários., energia da 
Ceron, 3 retiros, todos com 
curral e casa. Almoxari-
fado, barracão 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. Valor a combi-
nar. (Fixo)69-3412-2142 / 

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 cerâmica, 
dispensa e área nos fundos, 
murado nas laterais e fun-
dos. 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 cerâmica. 
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, 
t endo  as fa l to ,  água , 
energia, rede de esgoto 
e rede telefônica, mura-
do nos fundos. Valor R$ 
20.000,00 aceita-se pro-
posta. 69-8488-0022 

ROLIM DE MOURA

Vende-se casa de alvena-
ria, terreno de 400 m2, na 
Av. Recife, 3786 – Bairro 
Centenário, coberta com 
eternit e com 3 quartos, 
sala, cozinha, wc. Docu-
mentação OK. Tratar com 
Vicente no Cel. 69-9234-
2929. 

Vende-se casa de alve-
naria, coberta com eternit, 
medindo 14X7, piso de 
cerâmica, na Av. Teresina, 
5.296 – Bairro Planalto, 
área na frente, 2 quartos, 
sala, cozinha, wc, dispen-
sa 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, 

CLASSIFICADOS
Rondônia, quinta-feira, 31 de janeiro de 2013 - Correio Popular6 Futuro está dentro da mente.

JORNAL CORREIO POPULAR

“Não perca tempo, 
valorize seu dinheiro”
LIGUE - 3421-6853

COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
1ª VARA CÍVEL

1º Cartório Cível
Vara Cível da Comarca de São Miguel do Guaporé
Juiz: João Valério Silva Neto

SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES, FAÇAM-NAS
PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTATE-NOS 

VIA INTERNET. ENDEREÇO ELETRÔNICO: 
smg1civel@tjro. jus. br

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 DIAS

CITAÇÃO DE: CHARQUÍMICA INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 
EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ n. 05. 754. 801/0001-66, estando em lugar 
incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAR a parte requerida, acima 
qualifi cada, a tomar conhecimento da presente ação, 
para, querendo, contestar no prazo legal. Não sendo 
contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, 
como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor, 
bem como fi ca INTIMADA de que foi deferido o 
pedido de antecipação de tutela, determinando que 
a requerida proceda com a suspensão do protesto do 
título descrito na inicial, no Tabelionato de Protesto 
de Títulos e Documentos desta comarca, no prazo de 
05 (cinco) dias, a partir da intimação, nos termos do 
art. 273, I do Código de Processo Civil, sob pena de 
multa diária no valor de R$ 200, 00, até o limite de 
R$ 6. 000, 00.

Processo: 0002010-45. 2012. 8. 22. 0022
Ação: Procedimento Ordinário
Requerente: Peroni & Campos Ltda Me e outros
Advogado: Giovanni Dillion Schiavi Gomes
Executado: Charquimica Indústria e Comércio de 

Produtos Químicos Ltda EPP
Advogado: Advogado Não Informado

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

São Miguel do Guaporé/RO, 05 de dezembro de 2012

(a) João Valério Silva Neto
Juiz de Direito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

O Presidente da Associação Comunitária Ji-
-Paranaense (ASCOJIPA), no uso de suas atri-
buições legais e de acordo com o disposto nos 
Artigos 16, 17, 18 e 19 do Estatuto em vigor. 

CONVOCA:

TODOS OS SÓCIOS DA ASCOJIPA, em pleno 
gozo de seus direitos, para participar de ASSEM-
BLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se 
no DIA 04 DE MARÇO DE 2013 (Segunda feira) na 
SEDE DA ASSOCIAÇÃO, situada na Av. Brasil Nº 
189 Sala 17 1º Andar, às 19:00 horas, em primeira 
convocação com a presença mínima de metade dos 
associados, e em segunda convocação às 19:30 horas, 
com qualquer número de participantes para tratar do 
cumprimento da seguinte pauta:

I – Resumo das Atividades;

II – Rerratifi cação de Ata do conselho Comunitário

III– Prestação de Contas

IV – Assuntos Gerais

Ji-Paraná - RO, 30 de Janeiro de 2013. 

Pedro Bosi
Presidente da ASCOJIPA

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
EU, Alberto Aragoso da Silva , brasileiro, produtor 

rural, inscrito no CPF: 082.836.868-60, residente na 
linha A3 Lote 25 Gleba 01 município de Urupá - RO, 
comunica que foi extraviado em lugar incerto, notas 
fi scais de produtor rural de Nº 0000001 E 000002, de 
acordo com o Boletim de Ocorrência Nº 22N2013.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
O senhor WILSON MARCON, inscrito no CPF sob 

o nº 316974020-20, com endereço à Fazenda Sinuelo 
do Norte, BR 364, km294, linha 124, zona rural de 
Presidente Médici, comunica o extravio da nota fi scal 
nº 0000017, de acordo com o BO nº 81N2013.

PEDIDO DE LICENÇA DE PISCICULTURA
O  S r.  A L E X  F R A N C I S C O  C H A G A S 

.  CPF:456.750.582-49, TORNA PÚBLICO QUE 
REQUEREU JUNTO A SECRETARIA DE DESEN-
VOLVIMENTO AMBIENTAL- SEDAM, A LICEN-
ÇA PRÉVIA, INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO DE 
PISCICULTURA, DE SUA PROPRIEDADE LOCA-
LIZADA NA  LINHA  612 GLEBA 01 LOTE 18, 
ZONA RURAL, NO  VALE DO PARAISO.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
O senhor SEBASTIÃO PAULO, inscrito no CPF 

sob o nº 333654302-30, com endereço à Linha 132, 
setor Muqui, Gleba 04, lote 57A, Presidente Médici, 
comunica o extravio das notas fi scais nº 0000067 e 
0000076, de acordo com o BO nº 74N2013.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
O senhor VLADEMIR RODRIGUES PAULO, 

inscrito no CPF sob o nº 974950502-68, com endereço 
à Linha 132, setor Muqui, Gleba 04, lote 57A, Presi-
dente Médici, comunica o extravio das notas fi scais nº 
0000128 e 0000131, de acordo com o BO nº 73N2013.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
EU, EDSON DA CRUZ CAGLIARI , brasileiro, 

produtor rural, RG: 000.947.255 residente na linha 
TN18 Lote 118 Gleba 01 município de Urupá - RO, 
comunica que foi extraviado em lugar incerto, notas 
fi scais de produtor de Nº 00014 e 00016 de acordo com 
o Boletim de Ocorrência Nº 24N2013.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
O senhor MOACIR PANHAN, inscrito no CPF sob 

o nº 140.729.809-78, com endereço à Linha 136, Lote 
78, Km 4, Gl 04, Setor Muqui, zona rural de Presidente 
Médici, comunica o extravio das notas fi scais nº 59, 
68 e 70, de acordo com o BO nº 78N2013.

(Da Redação) O secretário-
-chefe de gabinete do Gover-
no de Rondônia, Waldemar 
Albuquerque, representando o 
governador Confúcio Moura, 
esteve reunido nesta terça-fei-
ra (29), no Palácio Presidente 
Vargas, com representantes do 
município de Novo Horizonte 
para tratar sobre a cooperação 
entre o Estado e município.

Na ocasião, Albuquerque 
destacou os investimentos que 
o Governo está realizando em 
todo o Estado. Para contribuir 
com o desenvolvimento do 
Estado, o governo investiu 
mais de R$ 4 milhões no 
fomento ao pequeno e médio 
negócio, beneficiando mais 
de nove mil famílias, implan-
tando 18 agências do Ban-
co do Povo, incentivando a 
agroindústria. Como também, 
trabalhando a regularização 
fundiária, atendendo mais de 
1500 proprietários com o do-
cumento defi nitivo da sua ter-
ra e mais de 9.300 lotes foram 
georreferenciados. O governo 
já entregou mais de 12.500 
títulos defi nitivos urbanos e, 
até 2014, pretende benefi ciar 
mais de 41 mil famílias.

Na área social o governo 
investiu em 2012, cerca de 
R$ 68 milhões em habitação, 
através do programa Morada 
Nova, na construção de mais 
de 9 mil moradias. Na saúde, 
o governo entregou o novo 

prédio do Hospital Infantil 
Cosme e Damião, em Porto 
Velho, investimento de mais 
de R$ 9 milhões; ampliou e 
modernizou o Hospital de 
Base Ary Pinheiro; colocou 
em funcionamento o Hospital 
Regional de Cacoal; fi rmou 
parceria com vários municí-
pios, visando a melhoria do 
atendimento de baixa comple-
xidade aos pacientes; lançou o 
serviço de saúde aeromédico e 
está investindo R$ 80 milhões 
na construção do Hospital de 
Urgência e Emergência de 
Rondônia.

Para a educação, o gover-
nador garantiu R$ 42 milhões 
para o transporte escolar dos 
alunos e está construindo 
a escola dos sonhos em Ji-
-Paraná.

Através do Projeto Estra-
dão, o governo entregou a 
Rodovia da Soja com 84 km 
de extensão, ligando o Cone 
Sul a Zona da Mata. Fez um 
investimento de R$ 8 milhões 
em dez usinas de asfalto, en-
tre outros projetos que estão 
em andamento. O governo 
assinou a ampliação da Rede 
de Distribuição do Sistema 
Água, orçado em mais de R$ 
149 milhões com o objetivo de 
atender cerca de 100% da po-
pulação de Migrantenópolis, 
distrito de Novo Horizonte. 
Com informações da Asses-
soria.

Governo debate ações 
com representantes 
de Novo Horizonte


