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REGISTRO DE IMOVEIS

LIVRO N.' 2 -DU

REGISTRO GERAL

COMARCA DE SAOJOAO DEL.REI .. MG

Matricula n:.-..-?l .•..e.ç.2 _.. :.._.............. . __ Data: 5.?!...().?/:I,.~..??.g _ .
n~OVEL:Umterreno rural coma area de 1.21.00 ha de oampo, sitos no lugar deno-
,inado Raimundo,no distrito do Rio das Hortes, dividindo e oonfrol)tando pela ~
~rente coma BR26" pela direita comsucessores de J. A. Davin 1m0veis ~tda, p~
Laesquerda comumdesbarrancado que divide comherdeiros de JOse Teodoro'.da Sil .
ra e José Geraldo de Lima, "l pelos :fundos com:rosé Geraldo de Lima. PROpnIET!RI~:
roão José das Neves, servente e sua mulher :rudite Maria das Neves,' do lar, CPFn9
1:;5.657.486-72. RIDISTROA!!TERWR:Livro 2-'0, :fls. 167, sob o nR 3.11'5', deste C~!
;orio •. 0 referido & .verdade , dou ré. São João....nel-Rei, 27 de julho de 1.990.D Es-
~~evente~~bstituto: ~ ~~ .~~****~***.******************~
<-1-21.867:Pr~tocolo ,nt1õ.5í727 de julho deJ.990,:- TRANS1-lITEUTE:Escritura pi
,lioa de d~visao amigavel que entre si fazem Joao Jose das Neves, sua mulher e o~
;ros. ADQUIRENTES:João José das Neves e sua mulher :rudite Maria das Neves~ já I
lualifloados. Drvrs;tOAMIGÁVEL:Escritura pública lavrada emnotas do cartorio'.dc
l10 das Mortes,deste Municipio, livro n~ ~6, fls. 17~, em26 de jUlho de 1.990. I
~: CR$12.000,OO(quinze mil ~ruzeiros). Nãohavendo condições. Esta divisão I

~oi permissível emvirtude do imovel ser atravessado pela Rodovia Federal B.~265.
, ~:ferido é verdade,.dou fé. ~~oãoJ2e1-R.ei, 27 de julho de 1.990. OEscreven~~ Substituto; ~ _~~ ~~******~***************************
~-2-21.667. Protocolo nº 50.564. 01.08.1990. ~'ranamitente~; João Jo"é a<!;cNeves,
scrven:.e e 8tla muL11erJudite Uaria das Neves, do lar, brasileiroB, ce.s3doe, resi-
:entes na Vila do Rio dsa ~ortes, CP? 235.657.486-72. Adquirente:.A Firma Ninério,
'.;i:leraçào Rio Azul I.tda, sediada nesta cidade, CGC/~!Fnº 24.035.834/0001-09, Ins-
orição 1:8t.:adllril625.597497-0020, representada por seu sócio Douglas 3idney de Oli
/eira 3astone, brasileiro, solteiro, ~iori industrial, residente nesta ci~ade,
~?F197.327.24.6-68 e c.r. nº M-599.61B-S3PjUG.Compra." venda: Iscritura pública
l,,-yrada el!l notEtS do Cartório da Vila do Rio das llortes, deste Mu.'l.ic11)ioe CO!ll!'lrca
10 livro 55, £18. 89, em27.07.1990. Valor: Vinte mil cruzeiros. (Cr$20.000,OO).
:-TãohB.v€nê.~ condições. It.r.óvelvendido: UIti terreno rural com a área de 1.21.00ha
]e Câ~pO, sitos no lUb~rdenomin~doatualmente Fábrica Bio Azul, ~tieo 3ai~Q~do,
:l:Jdis1:ri ~~ de Rio df1~ ?'~ortesI deste r~Lm1cípia, divid.indo e confrontu.n,ào ptZla
fysnt.e cor: a J3R-265 e peloe demais ladoe co:n tur.a est.rada públic9. e Jose Geraldo d
~oura. IHC~~sob o-cQdigo 439.215.C14.621, n~ de ~óduloe O,08~ fração ~n~~ de
;arcela~ento 2,0. Foi apresentada TIeclaração de não contribuinte do PreTural. O
referido é verdade, dou-zé. 8~o_João del-Rei, Ol.Oe.~990. O Escreven~e 3ubstituto
_~----.-- c::::: ~~~*.,. ***~'**'!*'*'*.Jt. .•. -if"***** ***i!.*******"*"* *-=N.**~.~**~**~.*****"--3-21.867. Protocolo nQ 53.124. 24.06.1991. Conforme mandado extraido pela Es-
: J~ de 2~ Jacr2teria Ci~el desta Coma:cn, datado de-19.06.199!~ do MM. Juiz de
)ir3ito ea 2º vara Cfv51 desta Comerca, Or. Ormau Gonça1va~ Próis~ 3verba-se aqui
2m r~tificação a área do imóu&l constents do -R-2-21.867, que é de 3.00.59ha e não
1.?1.OOhõ, com a sEguinte confrontação: D~ trabftlhas de medições e de~arcaçces ti
ver~m inicio no ponto 1 ao 2 com 231,OOm, dividindo pala dirEita po~ c~rca, =orn
estrao2 ~ública e a BR 265j dG ponto 2 ao 3 com 90,50rn, dividindo gela direita
C~m a crietç do d5sbar~ancado, com o melo da grata e com prop. J089 Geraldo da Li
~e; do pJ~to 3 ~o 4 com l09,OOm, di~idindo pela dir~ita Com a crista do desbarran
~ado) meio da grata ~ cnm prop. Jose 3eraldo de Lima; do po~to 4 ao 5 com lló,OO
~2, div~óinóo pela direita par ~ala cem terras de prop. Jose Garaldo ds Lima; de
~onto 5 ao 6 cem 81,uOm, divijindo pela direita por valo e com eetr9da públicajdo
pon~o 6 ao 1 com 84,OGm, dividindo pela direita par v~lo e cam estrada pública,na
pontQ 1 fei fechaóa a poligonol com 360ºnO e com um~ aroa da 38.C59~OOm£, tudo
conforme santença dataoa ce 13.05.1991. U ~aFarido e verdade, dou fo. Sao Joãc
del-Rai, 24.0ó.1991. O Oficiei Substituto: c'lf' :'39" ~ . ...-::
.R-4-2J..867. Protocolo nR 70.127. 29 de :feverell' de I~9'6~-mUiSnmTEíFll'ma
"Minério, Mineração Rio Azul Ltda, sediada nesta oidade, CGC/MI! 24.035.834/000l.-
09, representada por seu sócio Douglaa Sidney de Oliveira Bae~one, brasileiro,
solteiro, maior, industrial, reeidente nesta oidade, OPFnR 197.327.246-68. AD-



tada por seu sóoio Farid ASsi Joã.o, braeUeiro, ao~tei.ro, mai.or, EIlgenheiro, re-
" .sidente em :Belo Horizonte, CPF nll 402.947.226-53. OOIzlPRAE VElIDA: Escritura Pl,l--

blioa lavrada em notas do cartório da VUa ,do Rio das IWrtes, deste muni.cipio e
comaros, livro ng 57, fl. 73, ém 08 de outubro de 1.991. VALOR: CR~600.000,OO '
(eei.acentos'mU cruzeiros). Não havendo condições., Foi, apresentada OND n2 873.2
sér:i.eD. D16VEL VENDIDO: Um terreno rural com a área de 3,00,59 ha de ce.mpo, si-
toe no lugar denominado a~ente F~brica Extrativa ManganSs, antiga Fibrioa '
Rio Azul, no die'trito do Rio das 'MOrtes, deste munioipio, oom as seguintes con-
frontações: Começando no ponto 1 ao 2 com 231,00 m, dividindo pela direita por
oerOa oom a Estrada PÚblica e a BR 265, do ponto 2 aO.3 oom 90,50m, dividindo pa
la direi ta oom a oria,ta do desbarranoado, com O mei,o da grota e oom propriedade
de José Geraldo de Lima, do ponto 3'aO 4 oom 109,00 m, dividindo pela direita co
crieta ',dodesbarrancado, maio da grota e com propri.edade de ;rosá Geraldo de Lima
do ponto 4 aO 5 com 116,00 m, dividindo pela direita por valo ,com propriedade de
José Geraldo de Lima, do ponto 5 ao 6 com 81,00 m, dividindo pela direi ta por Va

'lo e com a estrada públioa do ponto 6 ao 1 com 84,00 m, dividindo pela direita •
por valo e com a estrada pública, do ponto 6 ao 1 feohando's poligonal com 36020
O'; INCRA: 439.225.014.621, n2 de módulcs 0,08, fração mínima de parcelamento 2,
O referido é verdade, dou fé. são João Del-Rei, 29 de'fevereiro de ~.996. O Ofi-
ciaJ.. Substituto: -= ~ -r ~ --....... **********

R-5-21.867. Protocolo n9 97.624. 11 dc maio de 2.001: Conforme requerimento de
pessoa interessada, devidamente instruida com Ata da Assembléia Geral Extraordi'
nária, datada de 01.11.2000, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Ge-
rãis, em 24.11.2000, sob o n9 2546927, protocolo 203410785 e Alteração Contratual
datada de 01.11.2000, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, so
o n9 254692S, sob protocolo 203410777, datada de 24.11.2000, arquivados neste SEr
viço, a firma EXJRATIVA MANGANES LTDA, CNPJ 20.112.728/0001-12, sediada ã BR 26S:
~l 266, no distrito de Rio das Mortes,:ncste município, rep~esentada por seus só-
cios Farid Assi João, solteiro, CI M-3.770.398 SSP/MG, CPF'402.947.226-53, resi-
dente em Belo Horizonte-MG; Manoel Romildo Nunes, solteiro, CI 1.07,9.72S SSP/ES,
CPF 01S.245.757-71, residente e domiciliado no Rio das Mortes, neste município e
Genilson Leal Silva, solteiro, CI 5.845.027 CPF 751.431.94S-04, residente e domi-
ciliado no distrito de Rio das Mortes, neste município; todos brasileiros, maiore
empresários; em virtude de CISÃO PARCIAL desta sociedade; o' imõ",<llconstante do
R-4-21.867, supra; foi transferido para a sociedade denominada EXTRATIVA METALUR-
GIA S/A, CNPJ 03.761.820/0001-94, sediada ã rodovia Br,26S, Km 266, no distrito
de Rio das Mortes, neste município, conforme ata acima referida. Valor:,R$S.400,
00 (cinco mil e quatrocentos reais), cuja guia não houve"incidênc1a de ITEI, na
forma do artigo 7~, inciso 11, da lei 2626 de 24.09.90 do Código Tributário muni-
cipdl. Foram apresentados e ficam arquivados 'neste Serviço: CNO para com o INSS
sob o n9 010092000-11629002, datada de 09.0S.2001; Certidão positiva de Tributos
e Contribuições Federais administradas pela Secretaria da Receita'FEderal com e-
feitos de negativa, sob o n9 E-3.820.133, datada de 07.12.2000; ITR 2000 quitado,
NIR!'4828193-0; Laudo de Cisão. O referido e vcrdade', dou ;fé. São João deI Rêi,
11 de maio de 2.001. ° Oficial: ----= ';";" '';';'';': eq' <?' --- 1//11/11

"

Av-6-21.867. Protocolo nQ 146.919. 20 de Maio de 2009. Certifico e dou fé, que .'
conforme requerimento da proprietária, por seu representante legai, afim de pro-
ceder a Retificação de Área/Registro Administrativo, conforme a Lei 10.931 de 02
Agosto de 2004, que alterou os artigos 212 e 213, Lei doa Registros PÚblicos, e
devidamente instruído cçm p~anta e memorial deseritivo, Anotação de Responsaõili
dade Técnica (ART) de profiseional, e assinatura doe confrontantes na referida ~
plan~acom as Íi~s de~damentereconhecidas, arquivados neste Serviço, averba-
se aqui que o imóvel constante da presente matr{?ula,possui uma área de 6.76.9
(seis hectares, setenta e seis ares, noventa e sete centiares), sito no lugar de
Fábrica ExtratiVa Metalurgia, no distrito de Santo Antônio do Rio das Mortes Pe-

,
.'
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REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE ~'q5~!l'.o DEL-REI
:'.1' 0;;--, REGI&TRO GERAL \~to~~~:r'ó~''',,).J leI '05/2009
.!. ov ~ \: o ~;';.... _' I ...,

•...• ..J.;J. C'h':'l ~, ••"Matrícula N° Ficha N° Livro N° 2 -DU -~~~~ Data
com:~nuaçao do AV-6-21.867. 6 descrição desteo ..perímetro fiO vértice n"
01 de coordenadas N 7.657.006,5Bm e E 570.531, 61m, marco no calçamento
e limite de 40m do eixo da BR-265, faixa de domínio, e outra
propriedade da Extrativa Metalurgia S/A, sobe confrontando com a Outra
pr-opriedade da Extrativa Metalurgia S/A por uma ,=x'Censão de 293,74m,
cOntinua subindo à beira de canteiros até o vér-tice nO 05 de
coordenadas N 7.656.937,92m e E 570.621,53rn, onde terr~na o calçamento
e passõi a seguir por uma estrada de terrB até o vértice n0 11 de
COordei"Jadõs N 7.656.843,OOm e E 570.740,84m, neste vértice deixa a
esn:ada e segue por linha de camint,amenr.o 81:f: o vértice nO 12 de
coord';::iadas N 7.656.828,14m e E 570.745,24m, encontro de uma cerca de
aramé e limite da outra pr:opriedade de Extz:ativa Metalurgia S/A e
propriedade de \{alr.er Geraldo de Lima, vira-se à direi ta e segue por
cerca de arame confrontando com a propriedade de- \lalcer Geraldo de Lima
por uma e::t'ensão de 441,41m, até o vértice nO 207 de coordenadas N
7.656.715,88m e E 570.338, 25m, encontro de um valo e limi te da o
propdedade de de ;,ralter' Geraldo de Lima e propriedade de Farid Assi
J.oão, segue por valo Co~front,ando com a propriedade de Farid Assi João
,'or uma extensão de 112, 11m, no vér'Cice n~ 205 de coordenadas N

656.7<;4,31m e E 570.355, 64m, 't:ermina o valo e tem início uma
vc.çoroca, desce' ent.ao contornando a voçoroca at,é o vértice nO 210 de
coordenB.de.5'N 7.656.799,37m e E 570.310,55m, limite da propL'iedade ,je
ral'id F.s8i ')080 e limite da faixa de dominio da B-265, vira-se à
direita novament,e e segue por linha de caminhamento confront.ando com a
faixa de domínio da BP.-265 por uma E:xtoensão de 319,08m 8r.é o vértiCE:
Dl, poneo in~cial da descrição deBce perímetro. Foram apresenr.ados e
fica arquivados neste Serviço: Certificado de Cadastro de Imóvel Rural

CCIR 2003/2004/2005 n° 06423556052, código do imóvel rural
4392150146216, devidamente quitado; Certidão Negativa de Débitos
Relaci vos ao Impoert.J SObL'e a PropL'iedade Tel:'ri torial Rltl:'al nO
FA44.BE34.E871.C134, nÚI:lerO do imóvel 11a Receita Federal HIRF:
4.828.193-0, emi'Cida em 27/0312009, válida até 23/09/2009. Feito em 28
de Maio de 2009. Emol: R$9,14 ! Taxa Fisc. Jud: R$3,05 i PECG: R$O,55 1
Total: P.$12,74. O referido é verdade, dou fé. São João deI Rei, 20 de
Neio de 2009. O Oficial; ...,.::o€>''' =? ~ C5

Av-7-21.867. Protocole'. ne 146.920. 20 de 1'1ai o de 2009. TERMO DE
HESPON5.ABILIDADE DE PRESERVACÃO DE. FLORESTAS: Aos 14 dias do !-lês de•
Abril de 2009, a Empr-esâ EXTRATIVANE'!'ALURGIAS/A, ]a qualificada,
proprietária do imóvel constante da presence matrícula, declara perante
a autor-idade florestal que também esr.e Termo assina, tendo em vista o
que de't:ermina a lei n° 4.771 de 15 de setembro de 1965, a Lei Flor-es'Cal
14.309/02 e seu Decreto Regulamentador nO 43.710/04, que a floresta ou
a forma de vegetação €:}:istente com área de 1. 37.68 ha não infe'rior a
.20% do tc.tal da propriedadE: compreendida nos limites abaixo indicados,
fica g?:'>3vada como de utilização limitada, não podendo nela Ser feito
qualquer tipo de explo?:'ação, a não ser median'Ce autorização do IEF o
atual proprietário compromece-se por Si, seus herdeiros ou sucessores a
fazer c pr-eeente gravame sempr'e bom, firme e valioso. LIHITES E



ClüV\.CTERÍSTICAS DA ÁREA PRESERVADA. (RESERVA LEGAL} :
A única Reserva Legal da propriedade, com área de 1.37.68 hectares,
ocupada por 1.18.57 ha de Floresta E;stacional 5emi-decidual/Cerrado e
voçorocE:s semi-estabilizadas e 0.19.11 ha de Campo Sujo. Sua descrição
perimetral tem início no ponto 207, N~7656687, 16 e E=570338,60, segue
pelos pontos 206, N=7656724,74, e E=570348,32, ponto 205, N=7656744,31,
e E=570355,64, ponto 204, N=7656753,22 e E=570355,12, ponto 203,
N=7656778,19 e E=570345,76, ponto '202, N=7656796,70, e E=570321,89, até
o ponto 210, N=7656799,37, e E=570310,55, fazendo divisa com o imóvel
do Senhor Farid Assi Joio. Deste ponto 210 até o ponto 211,
N=7656829,31, e E=570342,68, fazendo. divisa com a área de domínio da
!:'odovia BR-265. De:lt;e ponto se:gue pelos pontos 49, N=7656!l26,85, e
E=570352,65, pontos 48, 47, 46 Bt;é o ponco 45, N=7656843,64, e
E=5704 52,95, faze:ndo divisa com a' rea de Campo Suj o no inte ri or da
propriedade. Deste ponto 45, segue pelos ponto5 44, 43, 42, até o ponto
41, N=7656789,41 e E=570499,SO, fazendo divisa com o pátio de 'piso de
'Cerra da 'pr'oprieds.de. Do ponto 41 segie pelos pontos 40, 39, 38, 37,
36, 35, 33', 32, 31, 30, até o porito 23,N=7656699, 64, e E=570387, 74,
fazendo divisa com área de Campo Sujo no interior do im6vel: deste
ponto 23, segue pelo ponto 24, N=7656708,68, e E=570356,60, até o ponto
207 inicial de5ta descrição .permétrica. Foram apre5entados e fica
arquivados neste Se;:viço: Certificado. de Cadastr-o de Imóvel Rur-al _
CCIR 2003/2004/2005 n° 0642355t:'052, código do imóvel rural
4392150146216, devidamente quitado: Certidão Negativa de Débitos
lelativo3 ao Imposto sobre 'a Propriedade. Territorial Rural n0
FA44.BE34.E871.C134, número do im6vel na Receita Federal NIRF:
4.828.193-0, emitida em 27/03/2009, válida até 23/09/2009. Feito em 28
de Maio de 2009. Emol: R$9,14 I Taxa Fisc. Jud: R~3,05 I PECG: R$O,55 ;
Total: R$12,74. O referido é verdade, dou ré. são João dei ReL 20 de
Haio de 2009. O Oficial' ='. r~ ~.=-::3 a; ~
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21867 REGISTRO GER.A:t? ._.:~..;.;(.'~'. 01108/2012
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Matrícula N° Ficha N° Livro N° 2\';>" .... ".,,"~' Data
nez;:e .nHiJ.C~p~o. l!:::; E AVAL'ISTAl:!: tAtU J ..,,,SI JOAO,
CPF: 402.947.226-53 e J>.DRIANAALt.1EIDA, CPF: 631.927.566-91, ambos
resi'1entes em Belo. Horizonte-HG. Foram apresentados e ficam arquivados.
neste Servi ço: CERTI DAo 'COII.)UNTA NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIV03 AOS
T'PIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA .01, UNIJl.O, Código de Conb'ole da
Certi!'Ho: 2D41.B7D5.A5F6.9588, V.31i<:Ia até 24/12/2012 e CERTIDAo
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVADE Dt;BITOS RELATIVOS ÁS CONTRIBUIÇÚES
PRVJIDENCIÁRIAS E ÁS DE TERCEIROS sob o nO 000272012-11025820, Emitida
em 21/06/2012, Válida até 18/12/2012. Obrigam-se pelas demais
cQ[,dicôes do contx'ato. EMOIJ: R$2.:Z97,96 TF,l: RSl.SSO,15 PECG:
R$13<88 - TOTi'.L: RS4.315,09. O refe.l'ido é'verdade, dou_f A.. Silo Jo~o
à",l P.ei, 01 de Agosto de 2012. o Oficial Substituto: (o.) ~tÃ.~ ~

_._----------_._-_. __._----------------_._------------
AV.-9-21. 867. Pr<;ltoco10 nO 184.085.22 de Novembro de 2012. Por
£!l.dit:=.lUsr,to ao Instrumento rarticular de Constituição de Garantia de
J\liel)aç~O p-i.duciària datado de 05 de Setembro de 2012, constdnte do R-
S-21.867, supra, no qual' compareceram as partes: Banco do' Braclesco
/A; a tomadora Hineração Vila Nova LTDA, os avalistas Fa.l'id Assi

.]val) e Adriana l'.lmeida e a. Garantidora Extrativa Hetalurgia '3/'?-., todos
já qualificados que telTl entre si justo e aco.l-dado aditar o referido
instrumento a saber: que em data de 28/12/2011, as partes firmaram o
Primeieo .•..ditamento ao contrato Câmbio-Exportação TIPO I nO
11/068133, (doravant'3 denominado "PRI1-lEIRO ,;;DIT;'.MEtrrO AO CONTPJ'o.TO")a
fim de pro.l'l.'ogar o p.!.'azo do vencimento do CONTRATOde 27/11/2011 para
25/05/2012 e alterá!: (> percentual de j;..:ros do CONTRJI.TOde 7, ~.% a,a
para 9,20% a.a; que na data de 29/06/2012 as partes fizeram o Segundo
.~.ditamento ao Contrat,:) Cãmbici-E~:portaçào TIPO I n" 11/068183,
(dora'Jante denominado "SEGUNDOADITAHENTOAO CONTRATO", meio pelo qual
prorrogaram o prazcde v.enci merito do CONTRATOde 2~'/05/2012 para
23/08/2012; que na data de 05/09/2012, as partes firmaram o
Terceiro Aditamento ao Contrato Cãmbio-Exportaçlo TIPO I n"
11/068183, (doravante denominado "TERCEIRO ADI'i'.'\HENTO AO CONí'R.I,TO"),
meio pelo qual as partes 'prorrogaram o prazo do vencimento do
CONTRP.TOconstante do R-8-21.867 para o prazo de vencimento final de
3. de Agvst'o de 2012, para 19 de Fevereiro de 2013. Obrig,'iffi-se pela

c1",mais condições do contrato. EMOL: RS10,47 TFJ: R$3,49.- PECG:
R$O,63 - TOTAL: RS14,59. o referido é verdade, dou £é. S!!o Jõ;lo del
R~ 30 de Novembro de '2012. O Oficial SubstituB3: = 237- ~~" =- esr-c:;

AV-10-21.867. Protocolo n" 185.005. 12 de' Dezembro de 2012. POl.'
.•..ditamentc ao Instrumerlto Particular de Constituiç!lo de Garantia de
Alienaç20 Fiduciária datado de 05 de Dezembro de ~Ol~,constante do R-
8-21.867, supra, no qual compareceram as partes: Banco do Bradesco
S/A; a tomadora t-lin9ração Vila Nova' L'fDA, os avalistas Farid Assi
.]oao e Adriana Almeida e a Garantidora Extrativa Metalurgia S/A, tedos
já qualificados que tem entre si justo e acerdado aditar c re.ferido
instrumento consider~ndo que na data de 29/06/2012 as partes .fizeram o



n'imeirG Adi tamento ao Contrôto Càmbio-Exportação COMPRAI ;)<

11/0<58183" (doravant0. denominado' "ADIT.i\MENTO AO CONTRATO", meio pelo
qU21 ~rQrrogaram o prazo de vencimento do CONTRATOde 25/05/2012 para
23/08/2012; que .tsm entre si just.o e .3cordado, . dei:{ãl" cOflsigl~linado o
'f.encimento do Contrato prorrogado de 2:3/08/2012 para 20/02/2013.
Obri"am-se pela demais Gondiç.'')es do' contl.-ato. EMOL: R$lO,47 TFJ:
RS3,49 - PECG~ R$O,63 - TOTAL:. R$14,59. O l.",e.Eer'idc~ é veJx!ade, dou- £é.lãC João ~~1Rei, =-7 de DeZj'lllbrjf' de 2012 .. q Oficial SUb~tituto:IÍvô.w~t1

/.yJJ.(Y/v~: .~. rlW~_~ ckjU{ -
1>.V-1-:;'-2.1867. prot-::iiolO n° 188724. 03 de 'abril de 2013. Por'
F.ditamento ao Instrumento particular de constituiç;lo .de Garantia de
Alienaç!o Fiduciária datado de 25 de Fevereiro de' 2013,' constante do
R-8-21.867, supra, no qual compareceram as ,partes: Banco Brarlesco
Sí ,~; a. tomadora. Ninsração vi la Nova LTDA! os ava1is tas. Farid Àssi
João € Adriana Alm&ida e a Garantidora Extrativa Metalurgia SíA, tv:los
j á qualificados, cs quais considerando que acordam acli tar a G.ZI.R.'\NTIA
no presente instrumento (doravante denorrtÍnada "SEGUNDO ADI'I'Jl.MENTO à
ga!'ar.tia) têm entl.'e si justo e. acordado, deixar consignado que o
vencimento do .r-efericlo contrato foi prorrogado de 20.02.2013 para
21. 0."'.2013. Obrigam-oe pela::; demais condições do co'ntrato. E:MOL:
R$l1,25 - TFJ; .R:n,75 - ?ECG;' 1<.$0,67 - TOTAL:R$15,67. O referido é
v?.::'(.l;;jÇ: •. (-3 (.H.] .f~. ~~í,; \:r(.~~Ç) cif:+ Rp.if ;;:~ ciF. ~c:)J-"'.:i-~QG; 20l3~ I:J O£ic:i.õll

, ~>Subsitut.n~ ~? ~ c::=;:? ~

AV-12-21.867. Protocolo n° 191. 966. 19 de JUH10 de 2013. Procede-se a
cs ta ;i\rsrbação afim de COi1S ta;:- que. conforme raquerirne nto r-le pessoa
inte:.!'~ssada e devidain~nte instruido com. instrUltlento de qUit.3Ç~O e
ãutorização fornecida Dela Fiduciária aos Fiduciantes, firmada
em 10 de '.]untlo de 2013,' arquivados neste serviç'o, fica cancelada,
a p.lienaçãoFiduciária, constante do R-'8-21.867; e os aditamentos da
Av-9-21.867; Av-10-21.867 e AV-11-21.867, supra. VALOR: R$6.289.600,OO
(~eis milhões, duzentos e oitenta e. nove mil e seiscentos
reais). EWJL: R$30,92 TFJ:' R$10, 20. PECG: R$1,86
'rO'J'.".L: R$'42: 98. O .r,.,fH'ido é, verdad"" ,dou fé! S~.OJ,,::il0,íldêl Rei, 08 d~

~ÀgostQ de 2913. O OficialSUbstitutO:~;.'~~V~:)f.ÁÁ!~~ 1b~A1~
(f,W'v,/j.r~ (;{,o. 1íÍt\.. . .' / (I
\..-~-----------------_.- ,

R-13-21.867. Pr-otocolo nO 191. 967. 19 de Julho de 2013. CÉDULA DE
CREDITO ~4NCÁRIO. Nos' termos da CédUla de Crédito Bancário nO
237/034\34/18855, datado de 27 de Haia de 2ü13, a EXTf-(;\.TIVAt-lETALURGIJ<.
S/A, CNP.] 03:761.820/QOOl-94, co-n, sede nest" i-iunicipio, constituiu a
pr0pJ.~ied2de fiduciária (). imóvel constant.e da presente
matricula ao BANCOBR.".DESCO 8.1'._, CNP.J/MF 60.746.948/0001-12, com sede
na Cidsde de Deus, OS3SC~/SP,' dando-se 'o desdobrameDto d2' p6sse,
tornando-se ela fiduciante, possuidora direta e a fiduciária
9055uidora indireta do imovel, pelo valor ae R$6.115.341,50(seis
milhô<.s, cento e quinze mil, trezent,Qs e quarenta e, um reai:; e
c:inquenta cerltav:os) r pagavel em 42 prestaçi3es mensais e sucessivas, no
v.,Cilol' de RS200.983;92 (duzentos mil, novecentos e oitenta e três r ea!::,;
e noventa e dois); juros a t.axa efetiva de 15,39% aç. ano, sendo a 10
prestação em 28/í2/2013 e a última em 28/05/2017. VALOR DA
GARANTIA:R$6.289.600,OO (seis .milhões, 'duzentos e oitenta e' nove mil
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{eO"istro N°

I ..

Folha N° Livro N° 3

. .~'....'

Data

Gl>.RAllTL!l.: R$6.289.600,OO (seis milhões, duzentos e oitenta e nove mil
e seiscentos reai:». AVALISTAS:f."-RID ASSI JO,z;.O,CPF 402.947.226-53,
CI H-3770398-SSP/NG, brasileiro, empresaria, casado, residente em Bglo
!-fori zont.e -I~G e ADRIANA ,J; Lto1E I DA, C[>f!' 631. 927.566-91, CI />1-3760939-
SSP/i-íG, empresária, casada, brasileira, residente em Belo Horizonte-
HG. EMITENTE:r-HNERAÇÃO,VIl,ANOVAl,'i'D.:II,CNP.) 02.008.461/0002-17, com
sede na Rua Jornalista Fernando carvalho, B"lo Horizonte-
I-IG.REFERÊncIA: livro 03, registro 5.881; <leste ::;erviço. Ol)rigam-se
pelas demais condiç5es do contrato. Foram apresentados e ficam
crquivados neste Serviço: Certificado de Cadastro de Imovel Rural
CCIR 2006/2009 sob o nO 01162375091; Codigo do Imovel Rural:
4-39.215.014.621-6, quitado; Certidão Negativa de Débitos Relativos ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural sob o nO
2A3D.945A.5F94.A9B5, emitida em 15/07/2013, valida ate 11/01/2014,
NIRF 4.828.193-0. Et40L: R$65,65- TFJ: R$23,19 - PECG: R$3,94 - TOTAL:
R~92,78, O referido é verdade, dpu f~. São Joã~ de~-Reir 08 de Agosto

~dp 2,013. O,8ficia1 Substituto: r/)~iJ.f~~«l'(> Wv{?Á!l!-. f(f\dvJ.!';(J,c
lI}" ,.~ijJ\(iD, 4"JJ\ . . J / '
)

Av-14-21.867. Protocolo 198.312. 04 de Fevereiro de 2014. Procede-se
a esta averbação nos termos do Aditivo á Cedula de Crédito Bancário n"
237/03484/18855, emitido em 31/01/2014, em Belo Horizonte-MG,
constante do R-13-21.867, com objetivo de aditar a cédula no seguinte:
Ficam realocadas as parcelas com vencimentos nas datas 28/12/2013;
28/01/2014 e 28/02/2014 para o final do fluxo ~e pagamentos atualmente
em vig OI', razão pela qual. seqs'.. vencimerlt.os se.r:ão alterados
respectivamente para as datas de,28/0€i/20T7; 28/07/2017 e 28/08/2017.
J'o.mortização dos encargos ..da Cédul'iL: A ,Emitente paga o valor de
R$29.836,24 (vinte e nove mi:I., oit9centos. e trinta e seis reais e
vi nte e qllatro centavos), correspondente., aos .,ençargos Elstabelecidos na
cédula ora aditada, calculados nos termos ..est,aqelecidos na Cédula até
esta data. Portanto, o valor do saldo devedor da Cédula, representa,
nesta data, a quantia de R$6.746.0Z4,30 (seis 'milhões, setecentos e
ql' 'enta e seis mil, vinte e quatro "reais ,e trinta centavos), que
enyloba principal e encargos. EMOL:R$12,57 - TFJ.: 'R$3,95 - TOTAL:
R$16,52. O re.ferido é ver~ade" dou .fé,", All}3.JO~ del Rei, 14 de
Fevereiro de 2014. A oficial: EscreYente"~9 ' <cr.e.-elLcc;o ~

}\.v-15-21.867. PL'üLo(;ü.iü 2Ul.~:J::>. U~ ti•• maiü d•• '2011,' PL'üt:ede :..iea esta"
averbaçao nos termos do Aditivo á Cedula de' Crédito Bancári"o' n°
237/03484/18855, emitido em 23 de Abril de 2014, em.Belo Horizonte-MG,
constante do R-13 e AV-14-21.867, com ol;>jetivo de aditar a
referida cédula no seguinte: 1) Prorrogaçilodo. Prazo' de Vencimento da
cédula: por mais 1.284dias, fixando seu vencimento em 28/10/2017; 2)
Incorporaç1lo do valor principal e dos encargos r~~ativosá parcela 01
(um), respectivamente vencida em 28/03/2014 ao sald~ d~vedor, os quais
serllo diluidos nas demais parcelas vincendas .. Em virtude do disposto "
neste item, o saldo devedor parra a representar o valor de. . . . . ~
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