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LIVRO N°2 REGISTRO GERAL 

. 	. 	. 
MMOVEL: 	Uma gleba na Fazenda Seis Irmãos, 	lugar "Córrego da Fazendas, 	do 
distrito de Monorópolis, 	deste município e 	comarca, 	com a área total de 
46.60.88'hectares, dos quais, 23.44.77 tias de cultura de croa - e 23.16.11 has 
de campos, compreendida pelo seguinte perímetro: "Começa no canto 	das cercas 
de 	divisade Guilherme 	Borges 	de Oliveira 	e 	Pedro Denário de Oli+eire; 
seguindo com este, por cerca de arame, 	na distancia de 550 metros, 	até um 
mato-burros, 	na 	divisa 	de 	Lazaro 	Borges 	de 	Oliveira; 'ciai, 	4i .  direita, 
confrontando com o quinhão n'. 02 de Lezaro Borges de101íveira, na distancia 
de 332 metros e, depois em reta, 	com-o quinhão n". 	03 de João Batista de.  
Oliveira, na distancia de 833 metros, até ..nu canto; dai, à direita na mesma 
confrontação e distancia de 78 metros, até uni canto, na ,divisa do quinhão n*. 
04, de Antonio Osvaldo de Oliveira; daí, segue com 'este, no rumo 28"05'SW e 
distas:cie de 163 metros, 	até alcançar a vertente das represas e por está 
abaixo, veio d'água,. até a divisa de Guilherme Borges de Oliveira; seque com 
este, e direita, por cerca de arame, e distancia de 1.050 metros, até a divisa 
de Pedro Honório de Oliveira, no ponto de começos; cadastrado no Incra sob ri". 
421.014.005.584, 	em nome 	de Manoel Honório de Oliveira, 	com os seguintes 
dados: 	área 	total; 	755,8; 	área explorada: 	291,9; 	área 	eaplotável: 	736,5; 
modulo: 	34,2; 	n°. 	de módulos: 	21,54; 	fração mínima de parcelamento: 	25,0. 
Proprietária: MARIA onrtak DE OLIVEIRA, brasileira, solteira,'malár, do lar, 
CPF 	no. 	302_487.196-72, - domiciliada. neste 	município. 	Titulo 	de 	domínio: 
R-9/1.092, 	fls. 	200, 	livro 	2-p, 	deste 	Imobiliário.. Campina 	Verde, 	21 	de 
novembro de 1978.. 	Eu, Vera L. N. de Moura, escrevente juramentada, o escrevi. 
Eu, Gilma Teixeira Machado, oficial, o subscrevo. Gilma TeiXeira Machado. . 	. 	.... 	. 	. 

• 
R-1/1.666 - A proprietária, acima qualificada, transmitiu, a titulo de compra 
e venda para LÁZARO BORGES DE OLIVEIRA, 	casado com ammesraN DE OLIVEIRA, 
brasileiro, 	fazendeiro, 	CPF n*. 	183.205.976-68, 	domiciliado neste município, 
todo 'o 	imóvel 	desta matricula pelo velor.  real 	e. fispel.. de 	Cr$350.000,00, 
quitado e sem condições, conforme escritura- publica de-19/06/1978, das notas 
n". 	35, 	fls. 103/103v,. do Cartório do 2" Oficio local, protocolada, hoje sob 
n". 11.863, 	fls. 181, 	livro l-C, 	da qual constam as quitações com ds cofres
públicos, Incra no exercício de 1977,- Pluirural e as guias de recolhimento do 
ITBI devido e da taxa.  de expediente. Campina Verde, 21 de novembro de 1978. 
Eu, Vera L. N. de.  Moura, escrevente juramentada, o escrevi. Eu, Gilea Teixeira 
Machado, oficial,. 	subscrevo. Gilma Teixeira Machado.. 

R-2/1.666 -. 0 proprietário, qualificado no R-1/1.666, e sua mulher Almezira de 
Oliveira, 	brasileira, 	do lar, 	CPF no. 	059..075.666-47, 	constituíram hipoteca 
cedular 	da • totalidade 	do 	imóvel 	desta 	matricula, 	pela 	CRPH 	n". 
0101001.2000.0056535, 	de '08/12/2000, 	do 	valor 	de 	R$19.266,00, 	vencível 	em 
05/07/2001; 	com juros de 8,758a.a; 	ae demais condições constam da via não 
negociável arquivada em Cartório e objeto do registro n". 5:416, ficha, livro 
3 	(Auxiliar), a favor de HSBC Bank Brasil S/A - 	Banco Múltiplo, agencia de 
Iturama-MG, 	sede em Curitiba-PR ; inscrito do CNPJ sob n". 01.701.201/0001-89. 
Apresentada a'quitação cem o CCIR 1998/1999 e ITR nos exercícios de 1996 a 
2000. C. Verde, 	19 de dezembro de 2000. EU, 	Cleonice F. Pereira, escrevente 
juramentada, 	á 	escrevi.' Eu, 	Gilma 	Teixeira 	Machado,. oficial, 	o subscrevo. 
Gilma Teixeira Machado. 

AV-3/1.566 	- 	Cancelado 	o 	ônus 	constante 	do 	R-2/l.666, 	supra, 	conforme 
autorização do credor arquivado em Cartório. C. Verde, 18 de julho de 2-001. 
Eu, Cleonice F. Pereira, escrevente juramentada, a escrevi. Eu, Clima Teixeira 
Machado, oficial, a subscrevo. Gilma Teixeira Machado. 

R-4/1.666 - 	Os 	proprietários, 	acima 	qualificados, 	constituíram 	hipoteca 
cedular 	da 	totalidade 	do 	imóvel 	desta 	matricula, 	pela 	CRI! 	n°. 
0101001.2007.0104273, de 02/07/07, do valor de R$72.000,00, vencível em 05 de 
agosto de 2009. com  juros de 8,754a.a.; as demais condições constam da vie não 

• 
( coimam no nino ) • 
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negociável arquivada em Cartório e objeto do registro n". 8.775, ficha, /liVro 
3 	(Auxiliar), 	a favor do BSBC Bank Brasil S/A, 	Banco Múltiplo, 	agencia de 
Iturana-MG, sede em,Curitiba-PH, 	inscrito no CMPJ sai) n". 01.701.201/0001L89. 
Apresentada a quitação coo CCIR 2003/2004/2005 e ITR Só exercício de 2002 a 
2006. 	C. 	Verde, 	06 de julho de 2007. 	Eu, 	Cleonice P. 	Pereira, 	escrevent& 
juramentada, 	a escrevi- Eu, 	Silda Maria Macedo, 	oficial, 	a Subscrevo. Sild& 
Maria Macedo. 	. 

R-5/1.666 - Os proprietátios, qualificados na:  R-1/1.666, constituíram hipoteda 
cedular 	da 	totalidade 	do 	imóvel 	desta 	matricula, 	_pela 	CRI! 	nt. 
0101001_2008.0110109, 	de 18/07/2008, 	do valor de R$63.450,00, 	vencível em 17 
de julho de 2009, 	com juros de 6,756a-a; as demais condições constam'da via, 
não negociável arquivada em Cartório e objeto do registro n". 9.430, 	ficha, 
livro 3 (Auxiliar), a favor do HSBC Bank Brasil S/A, Banco Múltiplo, com sede 
em Curitiba-PR, agencia de Iturama-MG, inscrito no sob n". 01.701.201/0001L89. 
Apresentada a quitação com ITR no exercício de 2007- Emol.: R$65,68. RecoMpe.: 
R$3,93. 	TFJ.: 	R$22,80. 	C. 	Verde, 	18 	de julho de 	2008. 	Eu, 	Kenia C. 	.A.' de 
Paula, 	escrevente, 	O 	escrevi. - Eu, 	Igar 	José 	Alves 	Junior, 	oficial, ',o 
subscrevo. Igar José Alves Junior. 

AV-6/1.666: 	Cancelado 	o 	Anus 	constante 	do 	R-5/1.666, 	supra, 	conforme 
autorização do credor arquivado em Cartório. Emol.: R$31;94. Recompe.: R$1,31, 
T.F.J.: R$10,56. C. Verde, 11 de setembro de 2009. Eu, Igar José Alves Júnior, 
Oficial: 

AV 7/1.666- 	Cancelado 	o 	Anus 	constante 	do 	R-4/1.666, 	supra, 	conforme 
autorização do 	credor, 	documentação 	arquivada 	em Cartório. 	Emol. .R$31,37. 
Recappe. R$1,88. T.F.J. R$10,37. C.Verde, 28 de junho de 	2010.igar José Alves 

-, Junior. Oficial. .... 
) 

Er8/1.666- 	Os 	proprietários 	Sr. 	LÁZARO 	BORGES 	DE 	OLIVEIRA 	e 	sua 	esposa 
ALMEZIRA DE OLIVEIRA, já qualificados, protocolado sob n". 61.512, livro 1-C, 
fls. 11, constituiram hipoteca cedular da totalidade do imóvel desta matrícula 
pela 	Cédula 	de 	Crédito 	Bancario Crédito 	Pessoal 	- 	Hipoteca 	/ 	Alienação 
fiduciária de bens imóveis n". 237/3255/28062010-1, de 28/06/2010, do valor de 
R$300.000,00, 	vencível em 28 de junho de 2015, 	com juros de 	19,566 	a-a.. 	e 
1,50La.m, 	os emitentes declaram opção ao regime de pré-fixação: 	as demais 
Condições Constam da via não negociável arquivada em Cartório e objeto do 
registro no- 	10.595, 	ficha, 	livro 3 	(Auxiliar), 	a favor do Banco Bradesco 
S.A., 	agência de Iturama-MG, 	com sede na Cidade de Deus, 	no município e 
comarca de Osasco-SP, inscrito no CNPJ sob n". 60.746.948/0001-12. Apresentada 
a quitação com CCIR 2006/2007/2008/2009 e ITR quitado até a presente data, 
conforme 	CND 	emitida 	em 	28/106/2010, 	valida 	até 	25/12/2010 	(NIRF 	n". 
3.181.162-0). 	Emol.: 	R$1.000,23. 	Recappe.: 	R$60,01, 	T.F.J.: 	R$587,43. 	C. 
Verde, 28 de junho de 2010. Eu, Igar José Alves Junior. Oficial: 

R-9/1.666 - Os proprietários Sr. 	LAZARO BORGES DE (717INUA e sdár-esposa 
ALMEZIRA DE OLIVEIRA, 	acima qualificados, 	constituíram hipoteca cedular da 
totalidade do imóvel desta matricula, pela CRPH n". 201005140, de 24/11/2010, 
do valor de R$200.000,00, 	vencível em 23 de novembro de 2012, 	com juros de 
6,758 a-a.; as demais condições constam da via não negociável arquivada em 
Zartório e objeto do registro n". 10.278, 	ficha, 	livro 3 (Auxiliar), 	a favor 
do Banco Bradesco S.A., agencia de Iturama-MG, com sede na Cidade de Deus.;  no 
município e cornares de Osasco-SP, inscrito no CNPJ sob n". 60.746:948/0001.12_ 
NPresentadas as quitacees com CCIR 2006/2007/2008/2009 e -ITR até a presente 
data, 	conforme CNO emitida em 02/12/2010, 	valida até 31/05/2011 - RIRE n". 
3.181.162TO., Emol.: 	R$52,46. 	Recompe,.: 	RS3,15, 	T.F.J.: 	R$18,53.,-.C„Verde, 	02 
de dezembro de 2010. Eu, Igar José Alves Júnior, Oficial.. c.. 7".- ___wL--..........,  

„ • ._ 	___ cnnuana lama 1Q.  
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, 	. 
R-10/1.666 = Os proprietários Sr. .I.AZARO BORGES DE :. OLIVEIRA e sua esposa 
ALMESIRA DE OLIVEIRA; acima qualificados, 	constituíram hipoteca cedular da 
totalidade do imóvel desta matricula, pela CRH n". 201105046, de 08/06/2011,:-
dO,vlor, de R$220.000,00,vVencivel em 30 de:abril de 2012, ,com juros de 6,75% 
a.a.;,fts demais -.condiçõed:coastam da via não negociável arquivada em Cartório 
e objeto do.registro n°.., 11.188, 	ficha, livro 3 	(Auxiliar),-.a favor do Banco 
Bradesco S.A., agencia de Iturama -MG, com sede na Cidade de Deus, no município 
e. 	comarca 	de 	Oaasco -SP, 	inscrito 	no : CNPJ 	sob 	n",.' 60.746.948/0001-12. 
APresentadas as quitações com CCIR 2006/2007/2008/2005-e IIR até a presente 
datn, Conforme CND emitida em 09/06/2011, válida até 06/12/2011 - RIRE n°: 
3-181.162-0. Erma.: R$60,68. 	T.F.J.: 	R$20,22. 	C. V 	.de Junho de 20i1. 

;;- Eu; Kenia C. R. de Paula 	Oficia/a Substituta.: 
	

- 	, 

R-11/1.666 - Os proprietários Sr. AMARO BORGES DE OLIVEIRA e sua espósa Sra. 
AtMÉZIRA DY 	camnpmm, 	já 	qualificados,‘,..constituiram 	hipoteca 	cedular 	da 
totalidade do-imóvel,desta matricula, pela CRH 11°. 201105119, 	de 21/12/2011, 
do valor de R$207,00.0,00, 	vencível em 20 de dezembro de 2012, com jizros de 
6,75% 	a.a., 	protocolada 	sob 	no. 	65.196, 	livro 	1-C, 	fls.,_112; 	as . demais.  
Condições constam da via não negociável arquivada ene-Cartõrio e objeto dá 
registro n°. 	3.1.514, 	ficha, 	livro 3 	(Auxiliar), 	a 	favor do Banco Bradesco 
S.A.,::-,...agencia- de aturama -MG, 	com 	sede 	na 	Cidade 	de 	Deus, :no municipin'e 
comarca 	de, Osasco-SP, 	inscrito 	no 	CNPJ 	sob 	ri°. 	60.746.948/0001-12, - 
Apresentadas ae quitações com CCIR 2806/2007/2008/2009 e'ITR até a presente 
data, 	contorne CND emitida em 21/12/2011, 	válida até 16/06/2012 - N/RF n°. 
3:181.162-o. 	C. 	Verde, 	dezembro de 2011. 	Eu, 	Kenia. C. 	A. 	de Paula, 
Oficiala Substituta. 	 ,,. 

R-12/1.666 - Os propÁEEíios Sr. LÁZARO BORGES DE OLIVEIRA-e sua esposa Sra.. - 
ALMEZ/RA DE 	OLIVEIRA, 	já 	qualificados, 	constituíram hipoteca 	cedular.  'de 
totalidade do imóvel desta matricula, pela CRS n°. 201205059, de 30/05/2012, 
do- valor de R$193.000,00, vencível em 30 de abril de 2013; com juros de 6,75% . 
a.a., 	protocolada sob n". 	66.261, 	livro 1-C, 	fls. -143; 	as demais condiçóes .  
constam da via não negociável arquivada em Cartório :e objeto do registro n°, 
11,716; ficha, livro 3 (Auxiliar), a favor do Banco Bradesco S.A., agencia de 
Rturama -MG, com sede na Cidade de Deus, no município 'e comarca de Osasco -SP, 

4 inscrito no CNPJ sob n". 	60.76.948/0001-12. Apresentadas as quitações com - 
2CIR 2006/2007/2086/2009 e..,ITR até a presente data,-, conforma CND emitida em 
30/05/2012, válida até 26/11/2012 - RIRE n". 3_181.162-0. Ceçde, 31 de maio 
de 2012. Eu, Kenia C. A. 'de Paula, Oficiais Substituta.: 

R 1S)11.066 	O. 1....,;4..21‘..iftslo... 3.— LÁSADO nonans me 	0 0112 Cor  
ALMESIBA XE .OLIVEMRA: - já 	qualificados, 	constituíram 	hipoteca 	cedular 	da 
totalidade do imóvel desta Matricula, pela CRPH n'. 201205145, de_17/12/2012, 
do Valor de R$198.000,00, vencível em 17 de dezembro de 2014, cem jures de 
5,50%' 	a‘a.,"- protncelada-, sob.  n". 	67.851, 	livro 'l-C, 	fls. 	192; 	as 	demais 
condições coSstsw da via' não negociável arquiváda'án. Cartório e objeto do - 
registro n". 	12.078, 	ficha, 	livro 3 	(Auxiliar), 	a: favor do Banco Bradesco 
S.A.:; 	agencia de 	Ituramit-mG, 	Cem sede na Cidade 	de 	Deue, 	no município e 
comarca 	de 	OsescO-SP,' 	inscrito 	no 	CNPJ 	sob 	n". 	60_746.948/0001-12. 
Apresentadas as quitações -cam-CCIR 2006/2007/2008/2009 e ITR até 'a presente 
data, 	conforme CND eMitida. em 24/12/2012; 	válida até 22/06/2013 T NIRF no. 
1.181.162:0. 	C. 	Verde, 	24 	dezembro de 2012. 	Eu, 	Kenia 	C. 	A. 	de 	Paula, 
Oficiala Substituta.: 

R-14/1.666 -+ Os prbprie 	os Sr. LÁZARO BORGES DE OLIVEIRA -e sua esposa--ára. _ 
iiimez" DE 	manarta, 	já 	qualificados, 	constitUiram 	hipoteca 	cedular 	da 
tetalida:de do imóvel :desta matricula, pela CRPH no. 	201305019,:de'21/02/2013, 
do :valor de R$110.000,00, 	vencível em 21 de fevereiro de 2014, 	com juros de 
5,50% 	a.a., 	protocolada 	sob 	n°. 	68.283, 	livro 	1-D, 	fls. 	06; 	as -demais 

costuma= folba N° 
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condições constam da via não 
registro 	n".:. 	12.173, 	ficha, 
S.A.. 	agenCia 	de 	/turama-MG, 
=marca de Osasco-SP, inscrito 
CCIR 	2006/2007/2008/2009 	quitados 
conforme 	CM emitida 	em 
9.181.162-0. 	C. 	Verde, 	2 
Oficiala Substituta.: 

negociável arquivada em Cartório e objeto .0o .  

	

livro 3 	(Auxiliar), 	a favor do Banco Bradeeco 

	

com sede ha Cidade de Deus, 	no município e 
no CNPJ sob no. 60.746:948/0001-12. Apresento o 

	

e 	ITRs 	quitados 	até 	a 	presente 	data,. 
22/02/2013; 	válida 	até 	21/08/2013 	- 	NIRF.  n°; 

vereiro de 2013. 	Eu, 	Kenia C. 	A. 	de Paula' 

R-15/1.666 - Os proprie 	rios Sr. LÁZARO BORDES D8 OLIVEIRA e sua esposa Sra. 
qualificados, 	constituíram 	hipoteca 	cedular 	da 

matrícula, pela CRPH no. 201305078, de 14/06/2013, 
vencível em 30 de abril de 2014, com juros da 5,509 
69.035, 	livro 	1-D, 	fls. 	33; 	as demais 	condições 

arquivada em Cartório e objeto do registro n'". 

AINZZIRA DE 	OLIVEIRA, 	já' 
totalidade do imóvel desta 
de valor de R$200.000,00, 
a.a., 	protocolado 	sob n*. 
constam dg via não negociável 
12.375, ficha, livro 3 	(Auxiliar), 
Iturama-MG 	com sede na Cidade 
'inscrito 	: no 	CNPJ 	sob 
2006/2007/2008/2009 quitados 
emitida em07/06/2013, válida 
19 de junho de 2013. Eu, Kenia 

a favor do BANCO BRADESCO 6.A., agênçia de 
de Deus., no município e comarca de Osasco-SP, 

n". 	60.746.948/0001-12. 	.Apresento 	o 	CCIR 
e ITRs quitados até a presente data, conforme,CND 
até 04/12/2013 - RIRE n°. 3.181.162-0. Ç. Verde, 
C. A. de Paula, Oficiala Substituta.: 

C n.e t)S propr±etTflOs ---L-sa Or. SaO sosucas os =rena e sua 	sri. 
qualificados, 	constituíram 	hipoteca 	cedular 	da 
matricula, pela CR B n'. 	201305136, 	de 25/11/2013, 

	

vencível em 25 de novembro de 2015, 	com, juros de 
sob 	n'. 	70.399, 	livro 	1-D, 	fls. 	77; 	as 	demais 
não negociável arquivada em Cartório e objeto do 

livro 3 	(Auxiliar), 	a favor do BANCO BRADESCO 
com 	sede 	na Cidade 	de 	Deus, 	no município 	e 

CNPJ sob n". 60.746.948/0001-12. Apresentado 
quitados 	e 	ITRs 	quitados 	até 	a presente 	data 

26/11/2013, 	válida 	até 	25/05/2014 	-' NIRF 	no. 
d 	ro de 	2013. 	Eu, 	Ranja 	C. 	A. 	de 	Paula, 

ALMEHIRA DE 	OLIVEIRA, 	já 
. totalidade: do imóVel desta 
do valor de R$165.000,00, 
5,50% 	a.a., 	protocolado 
condições constam da via 
registro 	h°. 	12.702, 	ficha, 
S.A.., 	agência 	de 	Iturama-MG, 
comarca de Osasco-SP, inScrito.no  
o 	CCIR 	2606/2007/2008/2009 
conforme CND 	emitida 	em 
3.181.162-0. 	C. 	Verde, 	O 
Oficiala Silbstituta.: 

AV-17/1.666 - Conforme documentos 
'. 

anexos à CRH n° 201405030, 	abaixo referida, 
matricula encontra-se cadastrado no Incra em nome 
sob n* 421.014.014.494-0, 	com os seguintes dados: 

rural 42,2234, 	n' de mód. 	rurais 7,01, 	mócL 	fiscal 
9,9462, 	fmp.: 	3,0000, 	nirf.: 	3.181.162-0, 

Emol.: 	R$12,57..TFJ.: 	R$3,95 	... R$16,52. 	C. 

	

Eu, /ciar José Alves Júnior. Oficial. 	.  
.___-_. 

averba-se que o imóvel desta 
de Lázaro Borges de Oliveira 
área total 298,3661, 	mód. 
30,0000, 	n* -de 	mód. 	fiscais 
documentos :arquivados em Cartório. 
.Verde, 	17 de março de 2014. 

R-16/1.666 - O proprietário Sr. LÁZARO BORDES DE OLIVEIRA c m anuência de sua 
OLIVEIRA, 	já 	qualificados, 	constituíram 	hipoteca 

	

imóvel desta matricula, 	pela CRH n'. 	201405030; de 

	

vencível em 13 de Março de 2015, 	com 

	

sob n'. 	71.125, 	em data de 17/03/2014, 	livro 
constam da via não negociável arquivada em 

n*. 	12.889, 	ficha, 	livro 3 	(Auxiliar), 	a favor 
de Iturama-MG, com sede na Cidade de Deus, 	no 
inscrito no CNPJ sob n'. 	60..146.948/0001-12. 

quitados e ITRs quitados até a presente 
em 	30/01/2014, 	valida 	até 	29/07/2014 	- 	NIRF 	n". 

Júnior. 

esposa 	Sra, 	AINEZIRA DE 
cedular da,totalidade do 
13/03/2014,: 	do valor de 	R$115.000,00, 
juros de 5,508 a.a., 	protocolado 
1-0, 	fls. 104; as demais condições 
Cartório e:objeto do registro 
do BANCO BRADESCO S.A., agência 
município e comarca-de Osasco-SP, 
Apresentado o CCIR 2006/2007/2008/2009 
data conforme CND emitida 
3.181.162-0. 	C. 'Verde, 	17 
Oficial. 

_ — 

de 	março 	de 	2014. 	Eu, 	Igar 	José 	Alves. 

a._-_.- 	- 	-~11"1"2  
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• . 
ALEEZIRA 	DE 	azavzraiii.7. 
totalidade do imóvel 
do :valor- cie R$200 

. a.a., :-protooprado.  
demais Condições 

m Cio registro n°. 
8.A. ,- • agência . 

• t comatcá de OsascoSP,• 
O 	CCM 	2006/2007/2009/2009 
conforme' 'Cioj 

	

-.3.181.162-0. 	C. 

	

- jSubstituta.: 	1,500,10• 

, 	, „ Já'' qualificados, 	constituíram lhipoteca"; cedular 	da 
desta -  matriCiala, .Pela CRS n°. 	201405065, -  de': 06/05/2014, 

000,00) 	venCivel era 30 • de :abril . de 2015, 	Com ^:Juroa".-de 5,50% 
sob 	n°. 	71:440, 	livro 	1-D,- fle. • 115» em 	07/05/2014; ' as 

constam dá via não negociável arquivada era. Cartório :e objeta 
- 12.989, 	ficha; livro 3. (Auxiliar); á favor do Hiálco BRADE:MO 

de 	'tura:na-MG, • á= 	sede . na 	Cidade 	cie/ Deus, - 	no município 	e 
inscrito, no C8PJ sob 11'. 	60.746.948/000112: Apresentado 

quitados 'e 	ITRs 	quitadas 	até - a 	presente -data 
emitida 	em 	07/05/2014,' 	válida' 	'até 	03/11/2014: 	- -RIF& 	'ri°. 

Ve•.: - 	07 de maio de 2014. Eu,: Henia C. A; -de Paula, Oficiála , 

AV-20/1.666 - onfo=e CRPH n'. •201405093, registrada sob' n°. 13.217. livro, 2 
sob 	n°. 	72.206, . livro 	1-D, 	fla'.; 144.. em 26/08/2014, 

o 'penhor cedular constante de 60 cabeças .• de "gado, -período*  -cia 
:aneimaradoái "encontram-se localizados neste' iMóvel e nos 

sob 	n ba. 	6,795 	e 	16.433,' toilaa' deste 	iriohillário. 
R$1 g, 57. 	TFJ. : 	RS á, 95 	.= 	R$16,52. 	03 	Indicações '' Emol. : : 	 , 

	

R$3,63 ... R$15,33. 	. 	•' 	26 de agosto de 2014. 	Kenia C. 	A. 
Substituta.:  

(Auxiliar), protocolada 
averba-se que 
prOdUção 2014/2015, 
imóveis 	matriculados 

„ Averbação:- 	graol:: 
R$11,70. 	TFJ.: 
de Paula, , 0Éiciala 

• AV-21/1.666 -'A requerimento do • proprietário Sr. I4EARO BORGES DE OLIVEIRA, já 
sob n"; 72.340, em data de 10/09/2014, livro 1-0,‘, fls. 

o =oval desta matricula encontra-se cadastrado Mo .c.AK sob 

	

- 	em 	datá ... de C-21/08/2014, 	as 

	

arquivados em' Cartório. 	Emol.. : R$12,57 :- fov.. RD,3,35 
Veirdet .1.6 ;lede 	setembro 	de 	2014: 	Eu, , Igor . José Alves .Jpnimar; 

: 
 

qualificado,:: protócolado 

n° 	M&3111101-089E651C3A7742E9BFAE29E83E2A7274, 
149, 	averba-se que' 

• 09:24:50 hs . ,, ::documentos 
s• 	R$16,52..C. 
Oficial. 	• 
. -- 

já: qualificados; 	constituiram 	hiPoteca 	cedaer 	da 

	

desta matrícula, pela .CP.PH n°. 	201405148,:: de "21411/20 .14; 
venci:Vol. em 20 de novembro de - 2026,', com jtárma de 

sob n°. 	72.943, livro irD, 'fls. 	170," em:7-26/11/2014; as 
constam de via não' negociável arquivada ema.  Cartório e objeta. 

13.447, 	ficha, 	livro 3 	(Auxiliar), , a favor do jsáliCo BRADES CO 
de 	Iturame-.-14G, 	com 	sede 	na 	Cidade 	de 	Delas, 	no 	município :e 

inscrito no CNPJ sob n°. .60.746. 948 /000112 . Ãpreeentago 
quitados 	e 	ITEts 	quitados; 	ate 	á presente 	data 

em 	24/11/2014,: 	válida - até 	23/05/2015 	- 	NIRF m n., - 
Verde; 	8 	veinbro 	de 2014. , Eu, 	Kenia . C, 	A: 	cié 	PS•ül.e, 

: .: 	 , r Oficiais Substituta 

A.T.MEZIRA DE "OLIVEIRA," 
totalidade do imóvel 
-do valor 'de' A$10.0.000,00, 
6,50% a.a.; protocolado 
demais Concheámos , 
do registro n*.• 
8.A.,-.agência 
Oemarda de Osesco-SP, 
o: CCIR 	2006/2007/2008/2009 

: conkornie 	CND 	:ernitida 
3:181.162-0. 	C. 

AV-23/1.666 r Conforme-, n°:-  2014051.49, 	registrada sob "n°'. 13:447, 	livro 3 
,referida, 	averbe-se que o penhor cedular constante dm 100 

periadO da produção 2014/2016, 	aneloredOs, 	'encontrai-,se 
imóvel. -Averbação: 	Eraol . : 	R$12,57. 	TFJ. : 	Et$3,D5:.... .R$16, .52, , 	 .. 	 . Emol. : 	R$11,70. 	TFJ. : 	R$3,63 	- . ES15,33. 	C. 	 8 , de 

- Kenie. C. A. de Paula, Oficiala Substituta.•: 
_ 

(Auxiliar), ,acima 
cabeças de bovinos, 
localitados neste 
03 	Indicações : 
novembro de 2014. 

R-24/1.664 - Os proprietários Sr . 0.2.A130 130~23 DE gravE?:nia , e - sia esposa , Sra. 
: já • qualificados,:  constituíram .hipoteca 	'cedislár 	da 

desta matricula; Pela . CRP8 il.'. 201405149, . de 21/11/2014„,  
vendível_ em 21 	de novembro de -.2015,: , cota .juros de 

sob ri°, .72..945, 	livro 1-D, 	fls. 	170,-.,; em 28/1232614: . ás 
constam de via :lio negociável arqUiVada em Cartório e objeto 
13.448', ficha, livro' 3 (Auxiliar), a favor do 8ANÇO ~190 

de . Itlitania"--7MG,;: com 	sede 	na 	Cidade 	de 	Cleue; 	nig: r'imiriiciplo 	e 
. 	 . 	 , 

AIMEEIRA . DE :- OLIVEIRA, 
totaXidade do intóirei 
do 	Valor 	de' R$99.931,20, 
6,50% á: a: , 	protocolado 
demais condições 
do registro n'°: 
3.A., 	agência 

• • ÇtIA na 	. 
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Ficha 

03:11  

   

   

   

   

comarca de Osasco-SP, inscrito no CNPJ sob n". 60-746.948/0001-12. Apresentado 
o 	CCIR 	2õ06/2007/2008/2009-  quit'ados 	e 	ITRS 	quitados 	até 	a 	presente. data 

'conforme 	CND 'emitida 	em 	24/11/2014; 	válida 	até 	23/05/2015 	- 	NIRF 	,,6". 

3.181.162-0. 	C. 	Verde, 	2 	.1 vembro de 	2014. 	Eu, 	Senia 	C. 	A. 	de' Paula, 

Oficiala Substituta.: 

NV=571.666 - Conforme C 	. 	/00207-1, registrada sob n". 	13.737; 	livrO 3 
(Auxiliar), 'protOcolada 	sob 	n°. 	74.079. 	livro 	1-E, 	fls. 	11, 	em 	05/06/2015, 
averba-se que o penhor cedular constante de 170 novilhos bovinos, neloradós, 
varias pelagens, com 22 meses de idade, encontram-se localisados neste imóvel 
e 	no 	imóvel 	matriculado 	sob e*. 	6.966, 	livro 	2 	de 	Registro 	Geral, 	deste 
Imobiliário. Averbação: Emol.: R$12,98. TFJ.: R$4,08.= R$17,06. 02 Indicações: 
Emol.: R$8,04. TFJ.: R$2,50 - R$10,5 . 	. -Vezzde, 	09 de 'junho de 2015. 	Kenia C. 
A. de Paula, Oficiala Substituta.: 	 . , 

AV-26/1.666 - Conforme autorização do credor BANCO BRADE6C06/A.', protocolada. 
sob n°  74.222, livro 1-E, 	fls. 15, em 24/06/2015,' averba-se o cancelamento da' 
hipoteca, 	objeto 	do 	R-8/1.666, 	documento 	arquivado' 	em 	Cartório. Emol.: 
R$35,68. TFJ.: 	R$11,11 - R$46,79: 	. 	24 junho de 2015. 	Eu, 	Kenia t, A. 
de Paula. Oficiala Substituta:  . _ 

• 
AV-27/1.666 ..- Conforme autorização do credor BANCO ~CASCO B/A., protocolada 
sob n°  74.222, livro i-E, 	fls. 	15, em 24/06/2015,"aVerba-se o cancelamento dá .  
hipoteca, 	Objeto 	do 'R-9/1.666, 	documento 	arquivado 	em 	Cartório. 	'Emol.: 
R$35,68. 	TFJ.: R$11,11 	R$46,79. 	- 	, 	24 junho de 2015. 	Eu, 	Kati-da C.A. 
de Paula. Oficiala Substituta. 	ff 	_ .  
AV-26/1.666 - Conforme autorização do credor BANCO BBADESCO 6/A., protocolada 
sob n° 74.222, 	livio 1-E, 	fls. 	15, 	em 24/06/2015, .averba-se ̂o cancelamento dm 
hipoteca, 	objeto 	do 	R-10/1.666, 	docutento 	arquivado 	em .Cartório. 	'Emol.: 
R$35,68. TFJ.: R$11,11 = R$46,79 	Cat, Verde, 	24 junho de 2015. 	Eu, Kenia C. A. 
de Paula. Oficiala Substituta. .1.0eatimC 

. 
AV-29/1.666- Conforme autorização do credor BANCO BRADE6C0 8/A., protocolada 
sob n° 74.223, livro 1-E, 	fls. 15, em 	4/06/2015,- averba-se o cancelamento da 
hipoteca, 	objeto 	do 	R-11/1.666; 	documento 	arquivado - em 	Cartório. 	lEmol.:'' 

Eu, 	Kenia C. A. R$35,68. TFá.: R$11,11 - R$46,79; 	24 junho-de2015. 
de Paula. Oficiala Substituta.. 

- 
AV-30/1.666 - Conforme autorização do credor BANCO BRADESCO S/A.., protocolada 
sob n°  74.224, 	livro 1-E, 	fls. 	15, 	em 24/06/2015, 	averba-Be o cancelamento da' 
hipoteca, 	objeto 	do 	R-12/1.666, 	documento 	arquivado 	em 	Cartório. 	Emol.:. 
R$35,68. 	TFJ.: 	R$11,11 md. R$4679. 	24 junho do 2015. 	Eu, 	Kenia .C. A. / 
de Paula. Oficiala Substituta. 	. 

• _. 	. 

Av-31/1.666 '- Conforme autorização do credor BANco ~SOCO 6/A., protocolada 
Sob n' 74.224. 	livro 1-E, 	fls. 	15, 	em 24/06/2015, 	averba-se'o cancelamento d.1 
hipoteca, 	objeto 	do 	R-13/1.666, 	documento 	arquivado 	em 	Cartório'. 	Emol.: 
R$35,68. 	TFJ.: 	R$11,11 = R$46,79. 	, 	24 junho de 2015. 	Eu, 	Kenia C. A. 
de Paula. Oficiala Substituta.- . 	 . 

• 
ffir-32/1.666 .- Conforme autorização do credor BANCO BEADE60.0.6/A., protocolada 
sob .n° 74.224, 	livro 1-E, 	fls. 	15, 	em 24/06/2015, averba-se o .cancelamento dá 
hipotecar 	objeto 	do 	R-14/1.666; 	documento 	arquivado 	em 	Cartório, 	Emol.: 
R$35,68. TFJ.: 	R$11,11 - R$46,79. 	. 	erde, 	24 junho de 2015. 	Eu, 'Kenia Ç. A. 
de /jaula. Oficiala Substituta. 

• i 	 • 
AV-33/1.666 :- Conforme autorização do credor BANCO BRADESCO.S/A., protocolada 
sob n° 74.225, 	livro 1-E, 	fls. 15, 	emH24/06/2015, averbase, o cancelamentó da, 

(contimen ma folha Are ). • 

I. IN - KICAP 



C 1.666 -1 

hipoteca, 	'Objeto 	do 	R-15/1.666; 	documento 	arquivadoem 	Cartório.. Emol.: 
:S$35,68. 'TFJ.: 	R$11,11 - B$46,79. 	C. Verde, 	24 junho de :2015::Eu, 	Kénia €.. A. , 
0e,Páula. Oficiara Sut.ntituta. 	" 	'--,„ 	; 

, 	--: 
Av-34/1.666 - Conforme autorização do credor BANCO BRADESCO 8/A., protodolada 
sob ne74.2.25, 	livro 1 -E/flie. 15, em 24/06/2015/iaverbase o cancelamento da 
iliOotaea; -Objeto. do 	R-16/1.666, 	documento ' arquivado 	eiii 	Cartório ._ Emol.: 
á$35',68. 	TFJ.: 	8$11,11 	R$46,78. 	.. 	e,,24 jurdio de 2015: 	EU; 	Keni -C.:A: 
Cie Paula. Oficiala Substituta: • 	. 

, 	. 
AV.35/1.666 - Conforme: autorização do:credor BANCO BRADESCO 8/A., protocolada 
Solzri.n".- .74:225, 	livro 1 -E,' f1s. 	15, 	em 24/06/2015, 	averba-se o cancalázaaatO da 
hipoÉeca, 	objeto 	do 	R-18/1.666, 	documento 	arquivado 	em 	Cartório. 	SMol:: 
8$35,68. 	TFJ.: R$11,11 - 8446,79. C. Verde, 	24 junho da 2015. Eu, Senia C. A. .. 

: 	de Paulo. pficiala Substituta. 	. 

AV-36/1666 -:Conforme autorização do credor BANCO BRADES03 S/A.', protocolada 
74.226; 1ivrà lrE, 	frs. 	15; em 24/06/2015, averba:se 6 OartoeleaterrÉa'cia .sOld.n" 

iliPótimmi, 	:objeto 	do 	R-19/1.666, 	documento 	arquivado 	em 	Cartório.. 	Emol.:: 
R$35,'68. 	TFJ.: 8411,11 - R$46,79 	e, 24 junho de 2015. Eu, 	Eenia"C. À. 
de Paula 	Oficiara Substituta. 

AV-37/1.666 - Conforme autorização do credor BANCO BRADESCO S/A'., protocoloda 
sob n" 74.226,P1ivro-. 1 -E, 	fls. 	15, 	m..24/06/2015, 	averba-se:o oanoalaiaato.r.da 
hipoteca, 	Objeto 	do 	R-22/1:666, 	docOmento 	arquivado" Om 	Cartório. 	Emol..: 
8$35,68. 	TFJ.: 	8$11,11 	R$46,79 	. 	de; 	24 junho de 2015.: Eu, 	Kenià C. A. 
de Paula.'Oficiala .8ubstituta. 	. 

AV-38/1.666 	-Conforme 	autorização 	do 	credor, 	protocolado' Oob n.".74.226, 
livro 	1-E, 	fia.' .15, 	em 	24/06/2015) 	 averba-se, 	o 	cantelaMento 	dopenhoi - 
constante 	da 	AV-23/1.666; :documento 	arquivado 	em 	Cartório: 	Emol.i:'12.$12,98. 
TFJ.: 844,08 - 8417,06. 	24 de junho de 2015. 	kenia C. A. 	de Paula, 
Oficiala substituta.: 	 . . 	. 

AV-39/1.666 - Conforme autorização do. credor BANCO BRADESCO 8/A., protocolada 
sob n°,74.226, livro i-E,, fls. 15, eM 24/06/2015, averba-se o mancalaaaata da 
hipoteca, 	objeto 	d.o 	R-24/1.666, 	documento 	arquivado -em 	Cartório. 	Emol.

• 	
: 

8435,68. TFJ.: 8$11,11 	R$46,79. C. Verde, 	24 junho ge 2015. 	Eu, Sauiá Ç. A. r de Paula. Oficiara Substituta. 	ifijrz). 	, .  

AV-40/1,666 	- 	Conforme autorização do 	credor, 	protocolado 	sob n". 	74.229, 
• livrok. 1-E; 	fls.: 	15, 	em 	24/06/2015, • averba -se-:o 	cancelamento 	do -, penhor 

	

' conetante da AV20/1.666; 	documento 	arquivado 	em Cartório. 	Emo1.: 	8412,98; 
TFJ:: 844,08 - 8$17,06- 	. V-rde, 	24 de junho de 2015. 	Kenia C. À. cie Paula, 
Ofiéiala Substituta.: 	100,010~ 	 /. 

,- 
- 	• 	 - .--,- 

ALHEEI:RA DE OLIVEIRA, já qualificados, alienaras fiduaiariameate a totalidade 
• do imóvel desta MatriculO; pela Cédula ge Crédito Bancário --/Cxedité, Pessoal.  
• (hipoteca -alienOção fiduciáriO de bens imóveis) coa assinatura.  do .credor, no: 
237/28551/467, 	.de 	19/06/2015, 	do 	valor 	de 	g.'900.000,0o, 	pagáveis 	em 	10 
parcelas, 	eepdt: a_primeira:parcela:vencivel 	em 	21/12/2015 	e 	a:„última. 	em 
19/06/2020,-iio,valor de 84183.246,02 dada, 	com taxa de j6ros.efeiva.:de.2,27s4r 
a.m 	é taxa deHiUrOs efetiva de 30,60% a.a.; a favor do BANCO EtRADESOO  
agêfidis .de ItuamaTMG,-com sede. na  Cidade de Deus,' no município e coMar'ca de 
Osasco -SR, 	inscrito no CNPJ sob n". 	60.746.948/0001-12; 	protoádlado sob ;n°, 
74.266, 	livro 1 -E,-T1O; 	17, 	em 25/.06/2015; as demais condições constam da:vloi 
não ; 	negociável: 	•-. arquivada -. 	emCartório. , 	:Apresentado 	o, 	CCIA • 
2010/2011/2012/2013/2014 quitados e ITRs quitados até a presentedata cdnforme 
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CND emitida; 
Prenotação:I 
Emol.: 	4,02. 
C. A. de Paula, 

; 

em 	05/06/2015, 	válida 	até 	02/12/2015 	- 	NIRF 	no. 	3.181.16210.^  
Emol.: 	R$1.822;50. 	TFJ.: 	R$1.406,74 	- 	R$3.229,24. 	Indicação:: 
TFJ.: 	R$1,25 - R$5,27. C. 	r 	. 	5 de junho de 2015. Eu, 	Kenia . 	..... 

Oficiala Substituta.:
.  - 
	. 

. 	• 	.. 

WF-42/1..666I -  Conforme documentação anexa à CRP, abaixo referida, 	averba-Se 
desta matricula encontra-se cadastrado no mora em nome de Lázaro 

sob 	n' 	421.014.014.494-0, 	eom os 	seguintes 	dados: 	área. 

	

mód. 	rural^  50,0822, 	n° 	de 	mód. 	rurais 	5,91, 	mód. 	fiscal 
de 	mód. 	fiscais 	9,9462, 	fmp.: 	3,0000, 	nirf.: 	3.181.162-0̂, 

	

arquivados-  em Cartório. 	Emol.: 	R$13,54. 	Recompe: 	~il. 	TFJ;: 

	

C. 	Verde, 	26 	de 	setembro-de 	2016. 	Eu, 	Igar 	José Alves 

que o imóvel 
Borges de Dliveira 
total 	298;3861, 
30,0000, 	n' 
documentos 
R$4,51 	- 	R$18,86. 
Júnior. Oficial.: 

' 
AV-43/1.666I -  

„cx.: 
Conforme C 	n° 	40/00262-2, 	registrada 	sob n° 	14.542, 	livro 

protocolada sob n° 	77.283, 	livro 1-E, 	fls. 	125, 	em 26/09/2016, 
LÁZARO BORGES DE OLIVEIRA, em data de 23/09/2016, 	no valor de 
vencível em 23/09/2017, em favor do BANCO DO BRASIL S/A, agência 

.averba-se que o penhor cedular'cOnStante de 160 vacas 
pelagens, com 36 meses de idade, marcadas na anca direita, com' 

da cédula" a exceção dos assinalados pela marca de origem, 
localizados neste imóvel. Emol.: R$13,54. Recompe.: R$0,81. TFJ.: 

C. 	Verde, 	26 de 	setembro de 2016. 	Eu, 	Igar Josér  Alves 

3(Auxillar), 
emitida por; 
R$221.400,11, 
Quintino-Mirassol-SP, 
nelore, várias 
a marca "constante 
encontram-se 
R$4,51 	- 	R$18,86. 
Júnior. OfiCial.: 

AV-44/1.6661 - 	Pelo Aditivo 	de 	Re-ratificação 	à CRP no 	40/00363-2, 'abaixo 
que o financiador autoriza o financiado a excluir da 

penhor cedular, 	20 vacas; 	raça nelore, 	com idade média de 36 
pelagens, 	objeto 	da 	AV-43/1.666, 	documentos 	arquivados' 	.eirt 

R$14,62. 	Recompe: 	R$0,88. 	TFJ.: 	R$4,81 'i-  R$20,37. 	C. 	Verde, 

referido, 	averba-se 
garantia de 
meses, 	várias 
Cartório. EMol.: 
24 de agosto de 2017. Eu, Kenia C. A. de Paula, Oficiala Substituta.: 	• 

AV-45/1.6056!- Pelo Aditivo de Re-ratificação.à CRP n' 40/00263-2, registrada' 
ficha, 	livro 	3(Auxiliar), 	datado de 	01/08/2017, 	emitido na. 

devidamente assinado, pelo financiado Sr. LÁZARO BORGES 
já 	qualificado 	e 	pelo 	financiador 	BANCO 	DO 	BRASIL 	S/A, 

Protocolado sob n° 79.491, livro 1-F, fls. por seu gerente geral, 

sob 	n° 	14.642, 
cidade de 4rassol-SP, 
DE. OLIVEIRA, 
representadõ 
004, 	em.24408/2017; 
recaracterilar 
primeiro grau 
nelore, com 
rural desta 
Recompe.: R$0,88. 
Kenia C. A. 

averba-se a ^reconstituição do penhor cedular a fim de 
os 	bens 	apanhados, 	que passaram 	a 	ser: 	Penhor 	cedular 	de 

e sem concorrência de terceiros, constante de 140 vacas, raCa 
idade média de. 36 meses, várias pelagens, 	localizadas no' imóvel 
matrícula; 	documentos, arquivados 	em 	Cartório. 	Emol.:.  R614,62. 

TFJ.: R$4,87 - R$20,37.. C. Verde,.24 de agosto de 2017. Eu, 
de Paula, Oficiala Substituta.: 	t44da912_ 	 . 

AV-4S/1.666 - Conforme Aditamento à.Cédula de Crédito Bancário n023728551467, 
cidade de Iturama-MG, em data de 31/10/2017, devidamente asneado 

devedor Sr. 	LÁZARO ECBAES DE OLIVEIRA; - pela 'garantidora.-  á 
Sra ALNEZIRA DE OLIVEIRA e pelos representantes do credor 

-CO S/A, já qualificados, protocolado sé6 n° 80.156, em 11/12/201/, 
P.e. 	028, 	averba-se a renegociação da CCB, 	objeto do R-41/1.666,- 

a consolidação do saldo devedor, 	o qual passa a ser de 
pagos em 6 parcelas anuais e sucessivas.. vencendo-'se a primeira 
e 	a 	última 	em 	20/06/2023, 	sendo 	que 'dá 	la(primeira/ 	á 

;as parcelas terno o valor de R$254.978,20 e a 6"(sexta). parcela;  

de R$254918,24, 	com taxa de juros remuneratórioé prefixadoS de 
correspondentes á 17,4586585% a.a.; as demais condições conatám^ 
negociável 	arquivada 	em 	Cartório. 	Emol.: 	R$613,40, 	Recompe.; 

.fle.,'flflfl 	n, 	. 	w,,,..1,  	rntarinct...a... 	annrdn 	rnm 	j• 

emitido na 
pelo amiteátà 
cônjuge an4nte 
BANCO BRADES
livro 'l-F, 
para dela Constar 
R$953.000,06, 
em 	20/06/2018 
5'(quinta), 
terá o valor 
1,3506 a.m.; 
da -  via 	nãol 

(continua na 
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inciso /V, 5 3" do artigo 10 da 
2017. Eu, Kenia C. A. de Paula, 

Lei 15.424/2004. C. Verde, 	1 	de dezembro de 
Oficiala Substituta.: 	 . 

AV-47/1. 666 	- 	A 	requerimento cio 	BANCO 	~PACO 	8/A, 	39 	qualificado, 
jaqueline Vieira P4Und i TP, 	protocolado sob n" 

1-F, fls. 135, averba-se a orameolidação da 
representado por sua procuradora 
83.410 em data de 08/02/2019, livro 
propriedade a acua da Eidaalário 
decurso do prazo sem a purgação 
garantidora, conforme certidões 
Oliveira e sua esposa Sra. Almezira 
em data de 04/01/2019, 	sendo 
R$311.346,00 	foi 	apresentado 
Cartório 	Selo Eletr.: CLZ08334, 

BANCO 88EDESCO 8/A., 	tendo em vista o 
da mora por parte do devedor e pela terceira 
de intimação pessoal dá Sr Lázaro Borges de 

de Oliveira, expedidas por esta Serventia 
que o recolhimento do ITBI sobre o valor de 

a 	este 	Oficial, 	documentos 	arquivados 	em 
cód. seg.: 5870.1019.7103.4247. Prenotacão: 

ISS: 	11$0,62- 	TR7.: 	11$6,65 	-- 	R$40,22. 	26 
11$9,36. 	WS: 	1133,11. 	TFJ. : 	11$51,74 	- 

Recompe: 11$110,83. ISS: 11$36,95. TFJ.: 
19 de few 	eiro de 2019. Eu, Kenia Cristina 

Emol.: 	R$31,09. 	Reocupe: 	11$1,86. 
Arquivos: 	Emol.: 	113155,48. 	Reocupe: 
11$219,69. Averbação: Emel-: 11$1.847,31. 
11$1.085,00 -•11$3.080,09. C. Verde, 
Alves de Paula. Oficiala Substituta. ' 	fina 

Av-4e/1.666 - Considerando a consolim a• ••o da propriedade fiduciária, conforme 
aliaaaçlla fidaciAria, 	objeto do 11-41/1.666 e 

a Cartório. 	Selo 'Eletr.: CLZ08334, cód. 
: 11$16,16. Recompe : R$ 0,97 . ISS: 1130,32. TFJ. : 

de Levar • ro de 2019. Eu,' Kenia Cristina Alves 

AV-47/1_666, 	fica cancelada a 
AV-46/1.666, documentos arquivados 
seg . : 5870.1019.7103.4247. Saca . 
11$5,38 = 11$22,83. C. Verde, 	19 
de Paula. Oficiala Substituta. 
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