
IMOVE1:!.0,apartamento'sob numere 06, situado no 32 pevimento do edificio "RESIDENCtAC-ROSALINA ec. ASSOMPTA" 
com•frente para a\Avenida Romeu strezzi, n21504, no 3ardim Redentor, beirro desta cidade, corn a--area util= 
de 79 metros quadrados, area comue"de 8,00 metros quadrados, area total' de-:87 metros rfuedrados, so qual ea 
bee fragao ideal no terreno de 75 metros quadrados, dividindo-se pela frente corn 13 hall de/entrada e.apar 
tamento n2 05,_pelojado direito de quem da Avenida Romeu Strazzi olha pars 	 cam O.vazio do pa- 
teo de acesso-a garagem, pelo ladafesquerdo corn o vazio da area de service aos ,fundos do edificio e pelos= 
fondos corn a vailo do Patara da garagem, born come uma vaga.para estacionamento dayuM.veiculo, cujo edificio 
estaconstrOido no iota 11 da quadra L, medindo /5 metros" de)frente,figual-dimensao nos fundos;'por 30 mem' 
tros de/cada lade, da frente etas fundos, dividinde-se-'pela frente coma,referida Avenida Romeu Strazzi; de 
urn lader-oom o lots 10; do outro-ladoCom o late 12 e pelos fundos cum o,lota 08, encerrando urns area total 
de.450'metros quadrados. (CADASTRO MUNICIPAL 03249/113-3).-- 

. 	. 
(9018815/0001-97) empresa'coM'sede-nesta 

(Mauro Spino/a Castro) 

R1/20375, em 17 de Junho de 1982.-- 	 / 	
\ Procedezse so presente registro, para ficar constando qua par instrumento particular)de - manda e compra,=== 

confissao de divida corn pacto adjeto de hipoteca, assinade. em sae Paulo em 08 do Juntio de- 1982, corn 'firmas 
-reconhecidas,_ inclusive das testemunhas, dc,.qual uma das vies ?Ica arquivada em cartorio, CONSTRUTORA E=== 
/IMEIBILIARIA-LUI2 CAVALHEIRO LIDA (CGC. 49018,815/0001-97) representada par seu--socio Luiz Rocco Oevalheiro,= 
vandeu 0 imover constants desta matrioula, pelo prego de„1.2.500.000,00. a DINART DE OLIVEIRA (RG=3646749) 
,bancario e sua mulhe,r 'ALICE PONITES DE OLIVEIRA (RG=2304275) do lar.;  brasileiros2  casados sob o regime da== 
comunh5o de bens t(CIC 130638718-34) reeidentes a domiciliados em Barre os (SP) 	Avenida Trirata a Um, 1586. 
Sao Jose do Rio Preto, 17 de junho de 1982.. e_Escr. Autorizado 	 (Antonio Merlini) 

_ - / 	
. 

R2/20375. am /7-de Junho de 1982.--.  ‘ 	. . 	 . Precede-se ao ,presente'registrO, pars ficar constando qua par instrumento particular de venda e compra,=== - .confiesao de divida cow pacto adjeto de hiposeca, assinado em sap.  Paulo em 08 de Junho de 1982,.. corn firmas 
/reconhecidas, inclusive das testemonhas, do qual uma.das vies fica arquivada em cartorio, DINARI. DE  OLIVEI 
RA e sue mulher ALICE PONIES DE OLIVEIRA, deram o imovel constante desta matricula em garantia hipotecaria 
de PRIMEIRO LUGAR e sem concorrencia de terceires,-a CONSTRUTORA E/IMOBILIARIA LUIZ CAVALHEIRO LIDA,_repre sentadf por seu eocio Luiz Rocco cavolheiro, para-garantia da quantia de- 5.2.200;000,p0, qua acreseida dos 
_juros a.taxe nominal de 9,10% ariano e afetiva de 9,48% ao ano, sera page pox,  melo de 180 preatagoes men-= aais e Oonsecutivas, pe1O-Plano de Equivalencia Salarial, do valor total inicial de a.27.206,78,_vencendo-
se a primeira dessas Prestagaes,em 30 da3ulho de 1982...- 
Sao 30.se do Rio Preto, 17 de 3unho de 1982.-0 Escr. Autorizado (Antonio Merlini) 

can inua n versa 
 

REGISTRO ANTERIOR:-R2/7416 desta cartorio.-- 
PRoPRIETARIO:-CON8TRUTORA C IM0BIL/ARIA'14I2 CAVAL.HE 
cidade, a 'Avenida Alberta .Andalo. 3734.-- \ 

0 Oficial malor 

--IP-- 
, 

Of,cial de Rcgistro do Imeweis 
Cornarca de Sao Jose do Rio Preto - SP 
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(continuaggo do anverso) 

Av0/20375, em 17 de Junho de_1982.-- 
Procede-se a presente averbagao Para ficar constando_gue.  Por instrumento particular de venda e compra, 	con 
fissao de divide corn pacto adjeto de hipoteca e cassao de credito,- assinado em Sao Paulo em 08 de Junho do 
1982, 	coal Firmas reconhecidas, 	inclusive das testemunhas, 	00 gUal uma des vies fica arguivada em cartorib, 
ZCNSTRUTORA E IMOBILIARIA LUIZ CAVALHEIRO LTDA, 	representada Por seu socio Luiz 	Rocco Cavalheiro, 	cedeu e= 
transferiu seu credito hipotecario do objeto do registro ng 2/20375, 	no valor de B.2.200.000,00, 	a BRADES- 
CO S/A CREDITO.IMOBILIARIO (CGC 60917036/0001-66) 	corn sede em Sao Paulo, 	a Avenida Liberdade, 	73, 	represen 
tado Por; seusProcuradores, 	Galeno Fernandes da Silva e Dulcineide Ferrari Mad. 	.-- . 	— 

Sao Jose 	do Rio Preto? 	17 de Junho de 1982. 0 Escr. Autorizado 	 - 	 • (Antonio Merlini) 

Av.4/20375, 	em 17 	de Junho de 	1982.-,- 
Procede-se a presente averbeggo Para ricer constando clue foi emitida em 08 de Junho de 1982, Ime cedula hi 
Potecaria do valor integral do credito hipotecerio constituido (R2/20375) cu seja, 	do valor de a. 	 
2.200.000,00, 	reFerente a hipoteca em qua figuram como devedores DINART DE OLIVEIRA e sua mulher ALICE PON 
TES DE OLIVEIRA e como credor BRADESCO S/A CREDITO IMOBILIARIO, 	nos termos do Dec. 	Lei ng 7-0 de 2I'de No-= 
vembro de 1966.-- 
Sao Jose do Rio Preto, 	17 de Junho de 1982. 0 Escr. 	Autorizado 	 (Antonio Merlin) 

Av.5/20.375, 	em 	15 	de 	Janeiro 	de 	1.993.- 	 . 
A 	requerimento do Banco eradesco S/A, 	datado de 	12 de Novembro 	de 	1.991, 	procedo 	este everbago para 	ficar= 
constando que o Banco Bradesco S/A, 	atual denominaggo do Bradesco 5/A Banco Comercial e de Credito fmobiliA 
rio, 	antes denominado Banc-0 Brasileiro de Descontos S/A, 	incorporou 	a BRADESCO 5/A 	CRebITO 	imeelLIATRio, 	con 
forme atas reelizadas em 29/12/88 e 13/01/89, 	devidamente 	registrada na JUCE5P sob ng 	699.912 e 	699,915 em. 
22/02/1.989, 	conforms 	documontos 	quo 	se encontram arquivados em 	cartOrio em 	Forma 	de 	microfilme.- 	. 

0 Escrevente Autorizado 	
.!f5EiEgg;EE 	

(Celso Spinola Castro Neto) 

Av.6/20.375, 	em 15 de Janeiro 	de 	1.993.- 
Conforme Instrumento particular de quitag5o da 	divide e Baixa 	de Hipoteca, 	do Banco Bradesco S/A, 	detado de 
12 de Novembro de 	1.991, 	procedo esta 	averbaggo pare 	ficar cons.tando o cancelamento 	da hipoteca 	reoistrada= 
sob ne 	2/20.375, 	ceSsgg averbada 	sob nP 	3/20.375, 	bem comp a cedula hipotecaria 	integral 	averbada 	sob ng 	4/ 
20.375, 	quo grave o imovel 	descrito, 	tendo em 	vista a quiteggo do d6bito.- 

. 	. 	 . _ 
0 Escrsvente Autorizado 	 0far-------, 	' (Celso Spinola Castro Neto) 

(Continua na I icha 02) 

Continua na prdxima ficha. 
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13 de marco de 2006 

Av.7/20.375, em 13 de marco de 2006. 	 (Prot. 185.638) 
Pela escritura, lavrada no 10  Tabeliao de Notas da cidade e comarca de Barretos-SP, livro n.° 668, fls. 172v.°, em 20 de maio de 1997, procedo a presente 
ayerbacao, para ficar constando que o imovel desta matricula encontra-se r 	rado na Prefeitura Municipal, sob n.° 0403249113. 

0 ESCREVENTE AUTORIZADO — (EGBERTO JOSE RIBEIRO) 

R.8120.375, em 13 de marco de 2006. 	 (Prot. 185.638) 
Pela escritura; lavrada no 1° Tabeliao de Notas da cidade e comarca de Barretos-SP, livro it,'" 668, fls. 172v.°, em 20 de maio de 1997, DINART DE 
OLIVEIRA e sua mulber ALICE PONTES DE OLIVEIRA, já qualificados, venderam o imovel desta matricula pelo preco de R$.10.000,00, para 
ADEMAR GONCALVES FERREIRA, RG. n.° 15.492.538-X-SP, CP 	8.082.3087 10, brasileiro, divorciado, comerciario, residente e domiciliado 
ern Santo Andre-SP, na Rua Caninde, n.°73, Vila Omaita. 

0 ESCREVENTE AUTORIZADO 	 (EGBERTO JOSE RIBEIRO) 

R9/20.375, ern 13 de marco de 2006. 	 (Prot. 185.639) 
Pela escritura, lavrada no 1 0  Tabeliao de Notas de Sao Jose do Rio Preto-SP, livro 415, Os. 029, em 03 de setembro de 1997, ADEMAR GONCALVES 
FERREIRA, divorciado, já qualificado, vendeu o imevel desta matricula pelo preco de RS.10.000,00, para IVANIR CARPANELLI, RG. n.° 
14.175.095-SSP-SP, CPF n.° 025:835.888-26, brasileira, solteira, maior, do xm,ercio, residente nesta cidade, na Avenida Romeu Strazzi, n.° 1504 — Apto. 5. 

0 ESCREVENTE AUTORIZADO (EGBERTO JOSE RIBEIRO) 

-R.10/20.375, em 13 de marco de 2006. 	 (Prot. 185.640) 
Pela escritura, lavrada no 10  Tabeliao de Notas de sao Jose do Rio Preto-SP,Iivro 520, pagina 130, em 24 de fevereiro de 2006, IVANIR CARPANELLL 
solteira, major, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua Tres, n.° 120, Condominio Recanto Real, já quatificada, vendeu o im6vel desta matricula pelo 
preco de -RS.35.000,00, para MARIANO DE LOURENCO FILHO, RG. n.° 12.404.571-SSP-S1', CPF n.° 064.612.6184/0, brasileiro, chefe de obras, 
casado sob o regime da comunhao universal de bens, na vigencia da Lei 6.515/77 (escritura de pacto antenupcial registrada sob n.° 9229, no livro 3-Auxiliar, 
deste Servico Registral), corn ADRIANA RODRIGUES DE LOURENCO, RG. n.° 27.301.309-9-SSP-SP, CPF n.° 186.293.498-32, brasileira, 
comerciante, residenteS-e domiciliados nestacidade, na Rua Jose Milton dç.$Fjtas, n.° 499— Apto. 31, Cidade Nova. 

0 ESCREVENTE AUTORIZADO.  (EGBERTO JOSE RIBEIRO) 

Continua no verso. 

Continua na prOxima ficha. 
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R.11/20.375, cm 11 de janeiro dc 2011. 	 (Prot. 229.463) 
Pclo instrumento particular, assinado fiesta cidade, cm 27 de dezembro de 2.010, corn forca de escritura pith/tea, nos termos c forma das Leis 4.380/64, 
5.049/66 e 9.514/97, ADRIANA RODRIGUES DE LOURENCO e seu marido, MARIANO DE LOURENCO FILHO, RG.12.404.571-6-SSP-SP; ja 
qualificados, venderarn o imovel desta matricula 	pein preco de RS.110.000,00, para JUAREZ I)A SILVA PEREIRA, RG.07744513-SSP-BA, 
CPF.273.593.158-75, brasileiro, solicit°, major, porteiro, residente e domicil/ado fiesta cidade, na Rua Cap, Porfirio Pimentel, n.° 3/, Vila Born Jesus. 

0 F.SCREVENTE AUTORIZADO 	--.--e----- 	...--> - --,--1..-:-ND „..--- 	(JOSE ROBERTO ALMEIDA DIAS DA SILVA) 

R.12/20.375, em 11 de janeiro de 2011. 	 (Prot. 229.463) 
Pelo instrumento particular, assinado nesta cidade, ern 27 de dezembro dc 2.010, corn forca de escritura poblica. nos termos c forrna das Leis 4.380/64, 
5.049/66 e 9.514/97, JUAREZ DA SILVA PEREIRA, solteiro, maior, ja qualificado, A lienou fiduciariamente o imovel desta matricala cm garantia, 
nos termos da legislacao vigente, para a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, CNPJTMF. n.° 00.360.305/0001-04, instituicao financeira sob a 
forma de cmpresa pi:it/ilea, corn sede em Brasilia-OF, no Setor Bancario Sul, Quadra 4, ?ores 3/4, pelo valor de RS.90.000,00, que sera amortizado em 360 
meses, pclo Sistema de Amortizacao: SAC, corn a taxa anual de juros nominal de 8,5563% c efetiva de 8,9001%, corn o vencimenio do primeiro cncargo 
mensal, cm 27 de Janeiro de 2.011, co reajuste dos encargos, de acordo corn a clausula sexta do instrumento, no valor inicial total de R$.947,92; para fins 
de Leila° PUblico (art. 24, VI da citada Lei n.° 9.514/97), foi atribuido ao imOvel integrante da garantia, o valor de RS.110.490,00. Condicocs, as demais 
constantes do titulo. 

0 ESCREVENTE AUTORIZADO ...... ..7-1--e...--t 	.."--- -.__VOSE ROBERTO ALMEIDA DIAS DA SILVA) 

Av.13/20.375, em 09 de agosto de 2016. 	 (Prot. 286.126 - 02 de agosto de 2016) 
Pcla certidao expedida em 06 de junho de 2016, da escritura lavrada no 1° Tabeliao de Notas da cidade de Brasilia, Capital Federal, livro 3384-E, folha 
001, em 21 de setembro de 2012, procedo a presente averbaeao para clear constando que, a CAIXA ECONOM ICA FEDERAL, ja qualificada, cedeu o 
credit° decorrente da alienficao fiduciaria registrada sob no 12/20.375, pclo valor de R$.86.472,24, para RB CAPITAL COMPANH1A DE 
SECURITIZACAO, inscrita no CNPJ n.° 02.773.542/0001-22, corn sede na cidade de Sao Paulo/SP, na Rua Amauri. n° 255, 50  andar, Jardim Europa. 
Condicoes, as constantes do titulo. A cessao do credit° objcto da alicnacao fiduciaria implica na transfere'ncia ao ccssionario. de todos os direitos e 
obrigagOes increnies a propriedadc fiduciaria em garantia, conformc artigo 28, da Lei 9.514/97. 

0 ESCREVENTE AUTORIZADO.---:::p„,,./..9--7 	 (ROMULO LEMOS DE REZENDE) 

Continua na ficha 03 

Continua na prOxima ficha. 
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26 de abril de 2017 

IVOS 

CERTIFICO finalmente, que a presente copia 6 reproducao autentica da ticha a que se refere, extraida dos 
termos do artigo n°19, paragrafo 10  ,da lei n°6.015173, e que alem dos atos contidos na referida matricula, 
nao consta nenhum outro Onus ou transrnissao.:-(Certidao solicitada confomie Protocolo sob n°228.022). 

( 
sao Jose do Rio Preto, 26 de abril de 2617. 

extrafu dos resente-certidao. 

A ral 	Ailton Wenceslau Silva. 

.F.116W  nexo so doc ento que deu origem ao(s) 

11250-8 - AA 2 0 8 8 4 5 
-• 	• 

*,•• 	 : 2 Oficial de Registro de ImOveis 
Comarca de Sao Jose do Rio Preto. $P I 	 - - - 

Escrevente Autorizado 

sente certideio, estito em 
o(s) praticado(s) na pros te at 

Av.14/20.375, em 26 de abril de 2017. 	 (Prot. 289.193 -09 de dezembro de 2016) 	1 , 
Confonne requerimento da interesSada datado de 04.de abril de 20.17, integrante do procediniento extrajudicial n° 289.193, procedo a presente averbacaso, 
para ficar constando a consolidaek, da propriedade do irnovel desta matrieula nos termos do § 70  do artigo 26 da Lei 9.514/97, em nome da credora 
fiduciaria, FIB CAPITAL COMPANIIIA DE SECURITIZACAO, ja...9ttalificada, a qual instruiu seu pedido corn base na certidNo expedida per este 
Seivico Registral, referente a intimaciii.o de Juarez da Silva Pereira, o qual no prazo previsto em lei nap purgou a mora; tendo sido atribuido A 
consolidacao, pars efeitos fiscais, o valor de R.S.117.640,20. 

‘710(315N10 CESAR AIMEIDA DE SOUZA) ESCREVENTE AtJTORIZADO 

( ) Cristiano Viana Silveira Santos - Ofi 
Escrevente Autorizado - (') Ailton 

vio Carlos Anselmo 
ilva - Escrevente 

caries - 
torizado - ( ) 

cial Substittrto - ( ) dalberto Viana Silveira Santos - 
ornulo Lemos de ezende - Escrevente Autorizado. 

al -OF! 
nceslau 

0 Auxiliar, Hamilton Jose de Melo 

As custas e emolumentos referentes 
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