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Lathat:- UM TERRENO SUBURBANO, localizado na zona suburbana do Munir:roia, distrito e comarca 
Recioncao, Estado do Pará, que conformei o Engenheiro Agrónomo Driblam; Fronde. CRER - 7.176 - 
a seguinte desatino de petimetre; Com área de 4,700,00 mo, e um pedmetro de 27748 Metros. Pàrt 
do marco M-14 situado no limite com lotearfiento Jardim Mane, definido pela coordenada plana 
610.782,48 rn Norte e 9,111.13415 nt Leste, referida ao meridiano central 51°ViGr; • doara confron 
nesta trecho com Loteamento Jardins Ariano, no quatrante Sudeste, seguindo oom distância de 43,06 
azimute plano de 102°5409" criege-se ao marco M-A.7 deste confrontando neste trecho com Lote 1.1 
no quadrante Sudeste, seguindo tom entalida de 19,63 dl a azimute plano de 102°5E26" Oleg 	o 
marro M-32, deste confrontando neste trecho corta Lote Urbano, no quadrante Sudoeste, seguindo com 
distância da 60,23 m e azimute plano de 187°03'28" chega-se ao marco 14-31, deste confrontando neste 
trecho Cem a Late Urbano, no quadrante Noroeste, seguindo tom distância de 81,94 m e azimute plano de 
274°66'44" chega-se ao marco M-30, deste confrontando neste trecho tom tateamento Jardim Ariane, no 
quadrante Nordeste, Seguindo com distância de 7à,3D m em azimute plana de 22°42'54' chega-ao ao marco 
M-16, ponto Obrar! de descriebo deste perímetro. Limitando-sé ao Norte com o totearnento Jardim Mana e 
Lote Urbano; a Leste com Lote Urbano; ao Sul com Lote Urbano e a Osbe Com o Loteamento Jardim Mane 

PROPR/En°110:- 91~111.FiRD1MEW2Ça 	 Pessoa nridka Inscrita no C.N,P.17M.F sob número 05.000.278/0001-82, corri sede na Rua Fortaleza, quadra 31, lote 13, Qin). 103-
6, Jardim Esmeralda, Aparecida de Goiânia, Estada da Goiás.- 
REGISTRO ANTERIOR:-  AV-12-M-623, deste Registro. 
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- DA'rad- 30 de outubro de 2009: 
Por Institua PÓtifica lavrada aos 23 de Outubro de 2.009, no Cartório Extrajudicial de Notas da cidade de Pau trArco;  livro 009-1NO, Tolhas 009, orn forma legal, a Proprietária, tterrnfingightUriktani PARTrCIPADÓEla MOTA**  je qualificada, tranionitlu definitivamente, por venda a CRISTIMQ.  OUI18,21 EAPUreO  brasileiro, solteiro, maior, pecuarista, portador da iséduM de identidade R.G número 1972700-SSP/O0,,insPrito no C.P.F/M.E sob número 556,664.341-87, residente e domiciliado nesta cidade, 
imóvel abjeto desta matricula peio preço de R$10.000,00 (der mil reina), sena tondiçOes.- 

.1ef,2çtz,t*iv 	.‘1 	...******skytyVrelkneW1)1****t..Y.,” 
Av - 2 - M - 14:6E7 - DATA:- 24 de agosto de 2.010.- 
Procedo a presente averbação, por Requerimento datado de 21 de agosto de 2.010, e assinado pelo 
propnetarlo, e Laudo de Vistoria e Memoriais descritivos em anexo, assinado pelo responsável técnico 
Senhor C.dstiano frotede, engenheiro agninomo, interno no CREA: 7178 - v, RETIFICAM, para ficar 

1 Constando Que, em virtude de equívoco técnico, o Imóvel objeto desta matricula, pana a ser o seguinte: UM TERRENO URBANO: Partindo do mareia PélE  situado no limita com tateamento Jardim Ariana, definido ; pela coordenada plana uni 610.762,411 os Norte e 9.111,134,15 os Leste, referida ao meridiano central ' SI carGr; deste confrontando neste trecho cem Rua Viana, no quadrante .$1,0~, seguindo Cem distância de 4%06  m e azimute plano de 1.02°541$1"  chega-se ao marco .8-77,  deste confrontando oeste trecho com Rua Viena, no quadrante Stidedu  seguindo com distância de 45,63  di eazimute Plano de /02056126"  chega-se ao manto 14.32,  deste confrontando neste trecho com.  Miro No/et* Soares, Criada ms Queiroz Capuzes, no quadrante adiestadt, seguindo com distancia de 80.23  m e azimute piano de Infle.  chega-se ao marco 14-31  deste confrontando oeste trecho cora a Lote Urbano, no quadrante fitdronm  seguindo com distAncia de JUS m e azimute plano cle 774'36'44"  chega-se ao marco ge-at,  deste confrontando neste trecho com Lotteetnento Jardim Mane, no quadrante Nordeste,  seguindo com distância de 7,7.30m  em azimute plano de 22°4".54-  chega-Se ao marco e4-16  ponto iniciai da descriçâo deste perimetrõ; Bairro todustrial Oiti:ursas; AREA: 4.700,00m1  e petimetre. de 277,18 metros NORTE: RUA VIANA; LESTE; JAIR° NOLETO SOARES e CRISTIANO QUEIROZ CariuZ2O; SUL: LOTE URBANO; OESTE: LOTEAMENTO JARDIM AR1ANE; ratificando-o em todos os seus demais termos, cláusulas e contircaes 

se v e vene,S,V2418eier.krUe 	itái<Seeee .. ene. 
REMAS; 

R - 3 - 14 - 14.687 - DATA:- 6 de setembro de 2.010.- 
Por Ceda de Crédito Bancado Credito Pessoal número 237/1660/01092010-1, contida na Cidade de Goi- ama, Estad 	ás. regIstrada sob o mimem 2-1175. Inrco %'D, Registro Auxiliar, o proprietário, 
A 	 thialTecado, moseturu sobre o 'Urine objeto desta matricula, urna ALIENAÇÃO EVOLICLUISA sem canoorresersa cie temetonn tem- ao pittieCO lifIAPLESSQLTI a-gência Prime Pç-A Temanctaro, para garantia de um financiarmos> contrairia por REÇARffsgtçki~,  pagmuiLe, brasileiro, asseda, agropecuatisat, portador da ~ia de idantadada ~aro 1.769.1124, inscrito no CPF/MF sobe número $47JSOZ-502-87, Cem a aval e anuenCla de sou COMAS* asiterlrente ,WUAINIE DE PREITAS $ANIT)S PARNOTOS  emblema, casada, portadora da cédula de identidade nú-mero 4.314.645; insana no CPFP4E sob o ~o 174.140.041,72, no valor cie R4600.000,00 (seis- 1 centos me Nuns), incluindo mais dois {E 	com versamentt, anel pare Si 	rnb de .2.015, com as demais cláusulas e condis:3es Consta,?-'-  

.271C1'451,:- 
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AV - • - et - 14.687 - DATA:- 6 de setembro de 2.010. 
Procedo a oresente'averbação, de oficio, para ficar consignado nua, tendo em vima exigência do credor, 
BAblçampt.~JA, o R-3 retro passa a ser o constante rui ^xtarolo, feita sob minuta apresentada Pelo credo: acima mencionado a seguir transcrita: -Procletle-se o Registro da Cédula do Credito &encano Credito Pessoal n" 237/1660/01092010-1, datada de 01/09/2010, emitida em Golánla-GO, através do qual. 
o E.nutente e Cevador Ricardo Rocha Urna Pararmos, brasileiro, casado, agropecuarisza, portador da ceaula de identidade ri- 

 1769824, inscrito Sobre o CPF/MF 547.1382.601.87, tendo como Avalistas / Afluente 
Juliana de Freitas Santos Paranhos, brasileira, Casada, medita, podadora da cédula de Identidade n7 4334661, 

inscrito sobre o CPF/MF 547.149.041-72 e Cristiana Queiroz Captora, brasileiro, solteiro, agropecuartsta, portador da cédula de Identidade n7 1972700, inscrito sobre o COE / MF 556.664.341-87, como A belisca e Terceiro Garantidor. " proprietário Cristiana Queiroz Caputzo, da em °Menina° fiduciária e sem concorrência de terceiros a favor do Banco &educo 5/ Ay• a totalidade do Imóvel da presente 
matricula, em garantia do pagamento do credito do R$ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS), A ser 
disponliolfizado em 09/09/2010, na conta movimento do emitente n• 10.278-4, mantida Junto a Agencia 
1660-8, Agencia Prime Praça Almirante Tarnandaré, de Colhia-GO, pelo prazo de 1826 dias, corri vencimento tine! em 09/09/2015, com Juros à taxa prefixada de i,136tiaa.m. e 24,75% a.a., a tez pago na praça de Goiánia-GO, em 10 parcelas seMestrais e suCesSivas, vencendo a primeira em 09/03/2(311 e a ultima em 09/09/2015, cada uma no valor de R$ 105.592,64 (Cento e Cinco Mil, Quinhentos 

e Noventa e Dolo Reais e Sessenta c Quatro Centavos). A presente cédula encontra-se também registrada sabre as Matriculas R-4-M-14.691 e R-4-m-14.991, e registrada cobre o Livro 03- 0, 	2.875. Demais condicaes constam da Cédula, oda via ntio neguei arquivada num Cartório 
PILCIAll- 	I 

e AV -5-11 - .14.412. DATiv- 190e dezerrido de 2.011, Procedo a /muerte averbação da Cercada oe Credto Beetairbo número 237/1650/01092010-1, datada de 27 A ~onixe sle 7014, emitida na Cleliside de Galina, Citado O: Goiás, nisanda sob o número 2-875, Vvrte 
	Reglaso ~Ur, o Proaloterm CE112121111gstazaçasatuno. lã reuarceno. toado como emitente ZIC413120_82atkiaps  EAMailm brasileiro. 

asada, Çcatarkte, In/alto no ii7a/1Ç sob o niercro 547.1582.501-07, e entra Adiara de Frei. t" Sanas ~toa ~Wein, médica Insola no CP'P/M19 sob o Mirim 574.149.041.72. O proariettno/garaneder ~o Queiroz Ca0111.03, dá 4§,Lati~~aummnivaaAjcesztata cii. fbvon clz Unte lanaktscio 5/A, Agenda Prime Praça ~tante Tarriandara a Manche do Imóvel da pasente ~tríada, I) ~arção - rinue de vadenergid a cad. 	 do, daddaid, ~ta, dm 	(021) pite, a vencer-Se Menti dto 

Por refle do Plzdede derd ria 	• 414inal• -010,A0 Altendie P do rezo Vandmatito: As pista roerem ronogn o 
27/11/2015 e a dana ern 27/11/ 2017, Sim wisokiado__ 	do sabe deeedee paia k$306221,63 ~tos e ~sola ol• soneitise isitare • uri nada • sontai nem ~et 	 ACAMA de Cm!~ Paecido, ora adiada, fica ^de ele It.01d dd ead 131001d. dtkeldefl ~Caiei 	rnadandinsenre 	este a ar 	atlfl, forrnansa um taile Cirno e indhidea para Atas os toa de Anta A ores deis enconinne 	 Abra as rociadas 14491e 14.991, e reornda sob e Recito 12,75, Uno 3-0, indaa naa ida nediecand fica finda nade si 
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AV -6-54- 	lide março de 2.016. 
Procedo 

a presente averbação, nos temos de requerimento datada de 29 do fevereiro da 2.016, em tonta 
legal, acompanhado do comprovante de recolhimento do Imposta Sobre TrensiallSào de Bens Imóveis 1.1 Si e Certidão Negativa de IPTD, para ficar constando a CONSOUOACÃO OA PROPMEDAOC  do uivavas objeto da matricula, em nome do Credor Fiduciário  BANCO MAI:PESCO Sa  inscrito no CNP)/MF sob nú-mero 60.746.948/0001-12, com sede na Cidade de Deus, Vila Vara, Osatco, Estado de São Paulo, nos ter-'nos do Artigo 26, § 80  da Lei número 9.514/97, uma vez que os Devedores Flduclantes deram seu direito 
eventual ao Imóvel em pagamento das dividas, renunciando ei3 prazo previsto no artigo 26, $lo e $ 70 da 
citada Lei, tendo em vista acordo avençado Valor atribuido ao Imóvel de RS380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). (Sele Aia Gen]: 4490.012 -Sésk II) 

eriMdia, 	 

NADA MAIS CONSTA COM RELAÇÃO AO IMÓVEL E AOS NOMES DA 
PRESENTE MATRÍCULA ACIMA CERTIFICADOS. O REFERIDO, EM 
FORMA REPROGRÁFICA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1° DO AR-
TIGO 19 DA LEI FEDERAL 6.015 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973, É 
VERDADE E DÁ FÉ. 

, REDENÇÃO, lide março de 2.016. 

3217.0.81.: 
lt 
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IMÓVEL:- UM TERRENO,  Localizado na zona Suburbana do município, dislâto e comarca de Reden 
Estado do Pará, que conforme o Engenheiro Agrónomo Cdstlano Freede, Coe& - 7.178- V., Co 
seguinte descricolo de pefiMetro: Com área 4.7CO,C0 m4  e um perímetro de 283,56 menos com 
seguinte desaição de perimem de Partindo do marco 14-37 situado no limte com loteamento Jardi 
Ariane, definido pela Coordenada plana UTM 610.838,20 m Norte e 9.111.076,62 m Leste, rede 
meridiano central 51°54/Gr; deste confrontando neste trecho com Lote Urbano, no quadrante Sudeste, 
seguindo com distância de 4,89 m e azimute piano de 9103520", cega-se ao marco 14-36, deste 
confrontando neste trecho com Lote Urbano, no quadrante Noroeste, seguindo com distãncia de 33,11 m 
e azimute piano de 191°57'11" chega-se ao marco M-35, deste confrontando neste trecho com Lote 
Urbano, no quadrante Noroeste, seguindo com distando de 30,51 m e azimute plano de 16800954", 
chega-se ao marro M-34, deste confrontando neste trecho com Lote Urbano, no quadrante Noroeste, 
seguindo com distancia de 82,02 RI e azimute piano de 27101555" chega-se ao mamo M-33, deste 
confrontando neste trecho com LOte Urbano, no quadrante Sudeste, seguindo com clisliincia de 46,63 ai 
em azimute plano de 07°0328" chega-se ao marco 14-31, deste confrontando neste %rectal) com Área 
DeSnomtrada, n0 quadrante Nordeste, seguindo com distância de 16,1' in e aziniute plano ae 
07°0328", chega-se ao marco M-37, ponto inkSal da descrição deste gerrmetro. Com  os seguintes limites 
e COnfrOntações: ao Norte com lote urbano; a Leste com lote Marc: ao Sul com lote urbano; e a Oeste 
cem Orca desmembrado. 
PA0PlarrAblet. MEN emnneefrozmumnfissmi PAettriti tatITA06, pessoa widlot Inscrita 
no CifiliP.2/miT sob número OM00.278/0001.-02, COM sede na Rua Fortaleza, quadra 31, lote 13, Conj., 103-
B, Jardim Esmeralda, Aparecida de Goiânia, Estado de Goi4s.- 

- AV-13-m-67.3, deste Registro- 

OFICIA(  :- 

R - 1 -14 - 14.691 - DATA:- 03 de novembro de , 	• 
Por escritura pública lavrada aos 23 de outubro de 2.009, no Cartório Extrajudicial do Notes da cidade de Pau D'Arco, livro 009-U10, folhas 015, em forma legal, a proprietária 	 EMPREPNOPRPNTOI  
PARTICIPAÇO85 LIM/TADs já qualificada, transmitiu definitivamente, por vende a JOÃO CARLOS 
CASCÃO brasileiro, Judicialmente separado, advogado, portador da cédula de klentidade n.G número 
8.418-048/GO, inscrito no C.P.É/M,F sob número 281.928.2E1-04, residente é domiciliade na cidade de 
Goiânia, Estado de GoiáS, o imóvel objeto desta matricula pelo preço de lit$10,000,011 (dez me reais), sem 
condigees.- 

• v ... gjenra 11(49:••LefjOtii&Ctre#flailZtWansflEOS•••••••••••••rkren••••innt•t• 

R - 2 - ii - 14.691 - DATA:- 13 de agosto de 2.010; 
Por escritura pública lavrada aos 07 cie Pilhe de 2.010, no Cartório de Notas da cidade de Pau D'Arco, no 
livro 0094E10, folhas 123 e verso em forma legal, o proprietário  _O CAMPS CASCÃO já qualificado, 
transmitiu dennitivarnente por venda, a COSTURO OUE.IROZ CALPU220, brasileira, solteiro, meter, 
pecuarista, pertador da cédula de identidade R.G. mimem 1972700-55p/GO, Inscrito no CP,P./M.F. Soo número 556 ,664,341-87, residente e domiciliado nesta cidade, O Imóvel objeto desta matricula, pelo 
•preço de R$10.000,00 (dez mil reais), sem condições, 

, 

#41 
_14_14,691. DATA:- 24 de agosto de 1010:- 

Proceda a presente eVerba540, per Requerirnente datada de 21 de agosto de 2.010, e assinado pelo 
proprietário, e Laudo de Vistoria e Memoriais descritivas em anexo, aSsInadb pele responsável tec-
nico o Senhor Cristiana Froede, engenheiro agrónomo, inscrito no CREA: 7.178 - v, RETIFICAM, para ficar constando que, em virtude de equivoco técnico, o Imóvel objeto desta matricula, passa a 
ser o seguinte: UNI TERRINO UffiSANO: Partindo do marco 14-31 situado no limite com Cristiana 
Queime Capezza, definido pele coordene:1e plana IJTM 610.838,66 m Norte e 9.111.080,36 m Leste, referida ao meridiano centrai sliniriGr: deste confrontando neste trecho com ;atro Notem Soares, no quadrante Safeeng., seguindo com ~oda de ZA.SE m e azimute Piano de 97°0222-  Chega-se ao março Hal desta confrontando neste 'Credit) coro Rua Carreto, no qua-drante Suoioeste  seguindo corn distância de 22,m me azimute plano de te,"I 116"  chega-se ao marco (4-30, deste confrontando neste trecho com Rue Caneta, no quadrante &ame, seguindo 
cern distância de 30 10 m e azimute plano de 168°52'52"  chega-se ao marco p1-35 deste Con-frontando neste trecho com Camila° José Pednelra Filho, no quadrante btroesta,  seguindo com distância de 0,1,52 m e azimute plano de 221221S2st cnega-se ao marco af-34, deste Confrontan-do neste trecho com a Lote Urbano, no quadrante t Mutilai) com ~árida de 56 75 rn e azimute plano de pana"  chega-se ao marco N-33,  deste. [enfrentando nesta trecho Cern Cris-tiana Queiroz Capunio, no quadrante typolegia, seguindo com distánda de 211,1j m em azimute . plana cie 760329"  Chega-se ao-  marco May ponto inicial da descrição deste perfmetro. BAIRRO: Industrial !taturana; ÁREA: 0.700,00m3; PERIME-IRO: 282191 metros: ratifica~ em t9C195  os Seus [temais tormos, cláusulas e condigam .- 

OPICIai  
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R - 4 - si - 14.691 - DATA:- 6 de setembro de 2.010.- 
Por Ceduia de Crédito Bancário Crédito Pessoal n1:finou) 237/1660/01092010-1, emitida na Cidade de 
Goiânia, Etacj, de Goiás, registrada sob o mimem 2.87S, Livro 3-D, Registro Auxiliar, o proprietário, CAI 	 • já qualificado, Constituiu Sabre O Irnevel Objete desta inatricuia, uma 
ALIENAÇ O flDuCIAttxa o sem conconanda de taiteirts, em favor do OANCO ORA • ' -CO Sa., a- 



Orgia Prime Pç.A remendara, para garantia de um financiamento contraia° por BrARDO Ranja 
1IMA PARANt109,  brasileiro, casado, agropecuarista, portador da cédula de Identidade número 
1,769,824, inscrito no CPP/MF sob o nÚnIen) 547.692.50147, com o aval e anuência da seu cônjuge 
autorlzante 2ULIANE DE PRESTAS SANTOS PARANHOS brasileira, casada, portadora da Cédula de i-
dentidade número 4.936.661, inscrita no CPF/mF soe o número 574.146.041-72, no valor de 
es600.00700 (seiscentos Mil reais), incluindo mais dois (2) Imóveis, coei vencimento final para 9 de se-
tembro da 2.015, com as demais cláusulas ri cond 

tr. 	4* Ali AA. met Ate** 

AV - 5 -14 - 14.691 - DATA:- 4 de setembro de 2.010. 
Procedo a presente avertaelõ, dê oficio, para ficar consignado que, tendo em vista exigem:Ia do credor, 

6~RADESCO SIA.  o A-4 retro passa a ser o canstantt da retinia, feita sob minuta apresentada 
pelo credor acima mencionado a seguir transcrita: "Procede-se o Registro da Cédula de Credito Bancário 
Credito Pessoal c" 237/1660/01092010-1, datada de 01(09/2010, emitida tro Golania-GO, através do qual 
o Emitente e Devedor Ricardo ROcAd-tirrta Paranhos, brasileiro, casado, agropecuarista, portador da cédula 
de identidade n" 1769824, Inscrito sobre o CPF/Mr 547.882.50147, teoria Como Avalistas Anuente 
Juliana de ri-citas Santos Paranhos, brasiialra, casada, medka, portadora da cédula de Identidade n7 
4334661, inscrito sobre o Cer/MF .547.149.041-72 e Cristiana Queiroz Capuzzo, brasileiro, solteiro, 
awapacuerista, portador da cédula de identidade n? 1972700, Inscrito sobre o CPF / ifiF 556464,341-07, 
como Avalista e Terceiro Garantidor. • proprietário cdstiano Quedar CapuzzO, da em datando fiduciário e 
sem concorrência de terceiros a favor cio Banca Brutesco 5/ A, a totalidade do Imóvel da presente 
matrícula, em garantia do pagamento do credito de R$ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS), a ser 
disponieibrado em 09/09/2010, na conta .movirnento do emitente e° 10.278-4, mantida lento a Agencia 
16e0-8, Agencia Prime Praça Mn-tirante Tamandare, de Goiânia-GO, pelo prazo de 1826 dias, com 
venta:lente final em 09/119)2015; com Jures à taxa prefixada de 1,86%am. e 24,75% a.a., à ser papo na 
praça de Goránits-GO, em 39 parcelas Semestrais e sucessivas vencendo a primeira em 09/03/2011 a a 
ultima em 09/09/2015, cada uma no valor de R$ 105.592,64 (Centra e Caiai ate, Quinhentos e Noventa e 
bois Reals e Sessenta e Quatro Centavos). A presente cédula encontra-se tambéni registrada sobre as 
Matriculas R-4-M-14.687 e R-4--M-14-991, e registrada sobre o livro 03- D, Registro 2.87S. Cremais 
cordiçdeS Constem da Cédula, ala via nau negociável 	uivada neste Cartório" - 

Catam* Queiroz Capta dl 
israstercio S/A. Agência Print* Praça 
Por força do presente Addrão &a geada. 
preso de ~cimento da cédula *1~ ao 	 ~ardo, porlanto, rm tra• (O3) ~ta a vosseerre a admesirs tos 
Viandas e a dans ern 27/11/2017, ~com i 	do saldo doseebr para et$3•14121.93 ~tos • rada Si et- 
tetentee e !MS e 117M Mal e IMINea etIMPIPCICSIMPO. 	 A Orlifab de Can eancada, ora addada. fc• maneada 
ao toa* oa Abe tenros, dkradm e e~, não amemmeseete 	 ida se hitegm, to-mando um todo 
MCO t in~d. para mdos os tos de dkettes A Faseai caiada estortra-de taSSe4a4a seSse as milácidat 14.W e 14.991, e 
rescinda sob o destro 2.e7S. teso 3-0, rujas as brio não newrarns fita artatba  

t, n. , ..... .... a es me. ....... ensasnotmetana •1144isasenntnirdnair gut. 

w AwAAA.A*A4AWYWaw4AAWALIPAAAAAJMAIkmiAWAWAtiVAAVAVAVAAAAWAVAA  

AV - 	14301.• 047k- 19 de ~Sede 2.014, 
Procedo a presente averbaria da Ceduia de Credito Bancário número 237/1660/01091010-1, datada de 27 
de 701 4, emitida da Odade de Gderaa, estidd de Goiás, reolsbada falso Itero 2.075, livro >0, Registro *exile 
Preenchera crinitne77.-2415" ja 9.1001eadoe tecido corna amlfeafe 87~1~itbk.33.991 
Parkalinerre brasileiro, acido, ~Mu., insulto na CPP/Mr coa o ~o S47.S8250:•137, e avalista ~uses de titi-
la. Sartins Pintei, ~Irá., .1~ loscrea fiO C7F/fir Sob o nemet'd 574.149.041•72. O fxopnetarharsorantider 

:•. • ...••••dd 	 tor favor' dÕ Sento 
eobbdade do Imemel da per...ente mat6evbi. 1) Arblesçao - 

Mbeeaa de Prazo de Vendmentee.e.svaree: ~em morrogar o 

4.1/ - 6 - - *4.691: 11 de março de 2.016. 

LBA 

(Tocado a presente everbecao, nos termos do requerimento datado de 29 de fevereiro de 2.016, em to 
Cegai, acompanhado do comprovante de reColhimento do Imposto Sobre Transmissào de Bens Imóveis - 

e Cedida° Negativa da IPTU, para ficar constando a CONSOLIDACSO DA pitOpitIEDADS do imóvel 
Objeto da matricula, em nome do Credor Fiduciário SANC0 DRADESCO SLA Inscrito no CNP)/al0  sob nú 
(vero 60,746.948/0001-12, cem sede na Cidade de Deus, Vila Vara, Osasco, Estado de Sào Paulo, nos ter-
mos de Artigo 26, § 80  da Lei número 9514/97, uma Vez que os OtVedareS nduclantes defere Sita direita 
eventual ao Imóvel em pagamento das dividas, renunciando ao prazo previsto no artigo 26, $10  e $ 70  da 
41tada Lel, tendo em vista Usado avençado. Valor atribuido ao imóvel de P4360.000,00 (trezentos e oitenta 
Cno reais). (smi Ato Geral! 4.190.1133 - Seri. H) 

*natal.: 
***e...e same 	e it tk 	a**•••••••••••na*****.i.****.g.**********,••••nrinnotww. 

isseopçpy)  

--n- 

Ngm MAIS CONSTA COM RELAÇÃO AO IMÓVEL E AOS NOMES DA 
PRESENTE MATRICULA ACIMA CERTIFICADOS. O REFERIDO, EM 
FORMA REPROGRÁFICA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1° DO AR-
TIGO 19 DA LEI FEDERAL 6.015 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973, É 
VERDADE E DÁ FÉ. 
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