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ElA:-lzlrul:- DATA no 03(Três ), da oUAD RA no 1 0-l(Dezll com é area de 1 092, 75 M2(H

Mil Noventa e Dois Metros e Setenta e C rnco Centímetros Quadrados ), situada no
IND USTRIAL no Loteamento denominado c DAD E SANTA CARMEM, Local izado na
Celeste 2a Parte, no Município de Santa Carmem, Estado de Mato dentro dos
imites e confrontaçóes: NORTE- Com a Data no 02 medindo 46,50 metros LESTE- Com a

ne 07, medindo 23,50 metros; SUL- Com
Tamandaré, medindo 23,50 mêtros.-*

a Data no 04, med indo 46,50 metros; OESTE. Com a

R-0í-í8.52í:- DATA:. 1 7 07 01 :-Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada em

28 de Maio de 2.o0 1 nas Notas do Cartório do 6o Ofício de Cuiabá-MT AS Fls. 1 831185, do

no 496, o imóvel da presente matrícula foi adqutfldo por
brasileiro, Comercirante, portador da c I/RG no 1 2tR2 1 61 497-SSP/Sc e inscrito no c c
604. 534.861 -34 casado sob o Regime de Comunhão Un rversa de Bens, com AN

FERREIRA SCHNEIDER, rest dente e domi ci iado em Santa Carmem/MT no ato representado

seu bastante Procurador OSVALDO BAT!STA NEVES, brasi leiro, casado, contador portador

CI/RG no 1 25.862-SSP/MT e nscrito no c c no 1 08.462.809-06, residente e domici iado em

Cu iabá-MT conforme procuração passada ás fts. 242 do ivro no 1 99, no Cartório do 2o Ofício

Extrajudicial de Sinop/MT por compra feita a COLON IZADORA slNOP srA., sediada à Praça

das Bandeiras no o 1 em Sinop-MT inscrita no CGC/MF no 03.488.2 1 0/ooo1 69 registrada sob no

1 8, como empresa de Colon iza$o, conferido pelo lnstituto Nacional de Colonização e Reforma

Agrária (tNcRA) e, reconhecida de ínteresse nacional paÍa o Desenvolvimento da Amazôn ià, pela

Portaria no 51 97 de 1 9t12n3, expedida pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia

(suDAM), do Mi n istério do lnterior e reg istrada como Empresa de lmigração pela Portaria

1 576, de 2411 ong, do INCRA, no ato representada por seu D iretor de Relações PúbI icas LU IS

OTAVIO LOURE RO DE CARVALHO portador da c RG no 4.A32 566-,1 .SSP/SP e crc
1 6 1 7 54.688-72, brasi lei ro empresário divorciado, residente e domici liado em Bebedouro-SP e

pelo seu bástante procurador CARLOS CELSO MARTINS, portador da c RG no 2.260.983-

SSP/P R, e crc no 453.774. 989- 1 5, bras ilei ro, casado, do comercio, residente ê domici liado em

Sinop-MT conforme procuraçáo lavrada às Fls. 1 agl191 do ivro no 02 1 3-P nas Notas do

Tabelionato F ratti de Maringá-PR, pelo preço de R$ 0,oí (UM cENTAVO). Não havendo condiçôes

especia rs. REF no 43.oo2 do ivro no o1 -B. ITBI no valor de R$ 1 60, 00. DOr conforme consta na

Escritura Certidao Negativa da Prefeitu fa Mun icipal de Santa Carmem-MT sob

$Klíff"?!"referido é verdade e dou Íé. SinoP' I 7 de Ju lho de 2 .oo1 Osvaldo Reiners Oficial.

cód. 6s4-4

t

Grosso,

COLONIZADORA SINOP S/4.-*
O1 da Matrícula n" 17.635 do livro no 2-BC, do 60

de Cuiabá-MT. Foi emitida baixa ao 60 Ofício de Cuiabá-MT, sob no.31512.OO1. O
Oficial.$flr§^Q^s--

referido

verdade e dou fé. sinop, 17 de Julho de 2.001. osvaldo Reiners.
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representâdos por seu bastante Procurador JOEL SONTAG , brasileiro, solteiro, maior, Auxiliar de
Escritório, portador da Cl RG no 1í 37.159-7-SJ/MT e inscri to no CIC no 994.849.601-97, residentee domiciliado na Rua dos Coqueiros, no 683, Jardim Botânico, em Sinop/IríT, atrevés da
Procuração lavrada ás fls. 3O8, do livro 224, no 20 Oficio Extrajudicial de Sinop-MT, pelo preço de
R$ 6.000,00 (SEIS MIL REATS). Não havendo condiçÕes especiais. REF no 57.008 do livro no 01-
B; lTBl no valor de RS 12O,OO; DOI conforme consta na Escritura; O comprador dêixou dê
apresenter Ceffdào Negativa da Fezenda para com a Fazenda Pública Estadual, respondendo
pelo pagamento de eventuais débitos O refe o é verdade e dou fé. Sinop, 16 de
Fevereiro de 2.OO4. Osvaldo Reiners. Oficial

R-03-18.52í DATA:-24.10.11:- Nos têrmos da Escritura pública de Compra e Vênda, lavrada
êm 05 de Agosto de 2.011, nas Notas do Cartório Vilta Regis tío Civil e Tabelionato de União do
Sul, às fls n" OO9/01 0, do livro n" E-04, o imóvel da pÍesentê matrÍcula foi adquirido por CARLOS
HENRICIUE ALEXANDRE, brasileiro, solteiro, Comerciante, portador da Cl RG n" 1192968-5-
SSP/MT e inscrito no CPF n 719.154.00í-04, residentê ê domiciliado na Rua Tuiuti,
CentÍo, em Santa CaÍmem/MT,

n 510,

Cirurgião Dentista, portador da
poí compra Íeita a GLAYTON TEODORO CARVALHO, brasi leiro,
Carteira de ldentidade Funcional n' 111S-CRO/MT e inscrito no

CPF n" 015.224.338-05 o sua êapose ELTSABETE mÁRct.l GABAN CARVALH O, bresileira,
Cirurg iã Dentista, portedora da Ct RG n" íí.513.922-SS P/SP ê inscrita no CPF n" 0É9.262.74A-
44, casados no Regime de Comunhão parcial de Bens conforme Certidão de Casamento n"
6.167, lavrada às fls n" 43, do livro B-24, no CRC de Alvares Machado/Sp, residentês e
domiciliados na Rua das Nogueiras, n" 805, em Sinop/MT, pelo preço de R$ 10.SOO,O0 (DEZ MtLE OUINHENTOS REAIS). Não havendo condições especiais. lTBl no valor dê R$ 2io,o0. Dor
conforne consta na escÍtura. REF n" 96.984 do livro n" O1-D. Custas: 232,34 o oe
verdade e dou fé. Sinop, 24 de Outubro de2.O11. Osvaldo Reiners. Oltcial.

n--O{-í=8.§21:- DATA:-13.04.12:- Nos termos da Cédula de Crédito Bencário Conta Garantida - pJ
n" 003.391.839, datada de o5 de Abril de 2.o12, comparecerem como partes adiante
mencionades ê quelificadas: como credor:- BANco BRAoEsco s/A, inscrito no cNpJ sob n"
90_:1Í9_9191090j_l!,_c_91 sgoe na Cidade de Deus, osasco/Sp; como Emitente:- lruoúóriln Êco.IuERc-lo D]E irADErR^As gRt:ssruMAL LTDA, inscrita no cNp-J no reõ6g:zril!=õõl€E;;ã;
sede na Rua Alm. Tamendaré, no 1.24s, em sania carmem/MT; como Avaliste:- JosE cARLos
ALEXANDRE, inscrito no cpF no 328.746.269-s3, residente e aomlcitiaoo na Rua Tuiuti, no s1o,em santa carmem/MT; e lt |ARLY GtutNTlNo ALEXANDRE, inscrita no cpF n" 974.193.629_04,residente e domiciliada na Rua Tuiuti, no 510, em santa carmem/MT; e como Terceiro
Çarantidor:- cARLos HENRtcluE ALEXANDRE, inscrito no cpF no 719.1s4.00r-E residente edomiciliado na Rua Tuiuti, em Santa Carmem/MT; CaracterÍsticas da Ooeiacão,- Li-it. ooCrédito:Rs10o.0oo,0o;P!?<9daoperação:-18m;Encargos
Prefixados: Taxe de Juros: 2,5oooo11 o/o ao mês; Taxa de Juros: 34,4gg9ooo o/o ao ano; pracJoe
+ggnlq santa carmem/MT; Gar?.ntia BeeÍ..- êm, Atienacáo Fidu;ià;ia ; imô;ãt dã
P,.9sCnle Ir1tÍícule: Vator _da çarantia:- R$ 13O.OO@
Netugze_de_apgaçê9:- euE, a Emitente abrem Íavor da Eniitente n" Àg"nàiá inoicada no itemll-1, e êsta a@itâ, um limite de rotativo pera sagues a descoberto na conta corrênte detitularidade da Emitente, limite esse contabilizado na óonta Limite, mencionaaa no item ll-2, quepoderá sêr utilizado reiteradamente, semprê que não houver Conta Corrente oélitutarloaae oaEmitente' recursos suÍlcientes para acatar débitos de qualquer origem, repuiánàà-se o timitemáximo de R$- 1OO.OOO,O'; prazo d9 Vioência - eUE, O vincuio iurídião q;";;;;;" operãçãoprevista ne referida cédula vigorará ate a liquidaçao da dívída, inoepenlénte ae'nãtiri".çao o,interpeleçâo administretiva oú ;udiciar, tornando-se exigrver, no vàncimànio, ã ãivioa entaoexistente e náo paga ou amortizada, nera se compreendéndo o prrncipàt, ;rJür* -pactuados 

edemora, murta e demais encargos previstos na rêferida ceouta; ciue, .réÃ- à.i, encargosprevistos nesta cédula, a Emitente obriga-se a pagar ao credor o ror - lÃb""to'.o-bi" operaçaodê crédito, devido na forma da_ regisraç-ão em vigú ê as tarifas bancárias, ãáúrãoã no ato ê porocasião de futurâs prorrogaçÕes; eúg tica J Credor autorizado, de maneira irrêvogável e
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irretratável, a utilizar o limite de crédito aberto em nome da Emitente na cobertura de

eventuais saldos devedores que este venha a ter em quaisquer das contas que mantém ou

venha a manter junto ao Credor; QUE, fica eleito o Foro do Local de emissão da Cédula de

Crédito Bancário, indicado no item V-2, podendo a Paúe demandante optar pelo do local da

sede da Parte demandada. E todas as demais cláusulas e condições constantes da referida

Cédula. REF n" 100.456 do livro no 01. Custas: R$ 2,33. é verdade e dou fé-

Sinop, 13 de Abril de 2-012. Osvaldo Reiners. Oficial

A/

AV S-18.52í:- DATA:-g1.02.13:. LIBERACÃq:- Procete-se a esta averbaSo' nos termos

de uma Garta Oe t-iOeiação de O".ãÉ,-Oq:T-?g de Janeiro de 2'013, pelo BANCO

BRADESCO S.A, i;sciifo Ào CNPJ no 6O.Z+0.948/0001-12, çom sede na Cidade de Deus'

Osasco/SP, devidàmente assinadg pelas- procuradoras do mesmo' pare promover a

Liberação oa nr-reiiÃõÂó ;iõ_Ügr,lnrÃ, iãt.[ànte { cCB n" 003.3e1.83e, constante no R-

õq ããàt. matrícuta. RÊr n" fi7.214 Jo iirto no 01. Custas: R$ 9'50' O re(eS$frdade e

dou fé. Sinop, 01 de Êãvereiro de 2.oiã. osvaldo Reiners' oficial' (r->-\

!

]
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mesmo índice e periodicidade utilizados pere alualiza.çâo do saldo devedor de dívida
representada pela presente Cédula, a contar da data dê sua assinatura, nêle já incluído osvalores das bênfeitoraas executadas às expênsas da Emitente e ou Terceiro Gerantidor; llQ valor da dÍvida corresponderá ao saldo devedor, .nele incluídas as prestaçÕes, osprêmios de seguros e as taxas de administração e cobrançe dos valores vencidos e nãopagos, atualizados monelariamente até o dia do leilão e acrescidas dos juros
convencionais, das penalidades e dos demais encaEos contratuais; lll) es despesas são asoma das importâncias correspondentes aos encargos e custas de intimação ê as
nêcêssárias à realizaÉo do públic, leilão, nestas compreendidas as relativas eo anúncio ee comissão de leitoeiro; eUE. fice eleito o FORO de Comarca do domicilio da Emitente. Etodas as demais cláusulas à cond ições constantes da reÍeride Cédula. REF no í07.213 dolivro no 0í. Custas: R$ 2.808,70. O refe o é verdade e dou fé. Sinop, 01 de Fevereiro de2.0í 3. Osvaldo Reiners. OÍiciat.

AV-09-18.521 :- DATA:-30.03.21:- LIBERACÃO:- procede-se a esta averbação nos termosda Ordem de Cancelamento de lndisponibilidade, datada de 26 de Março de 2.021,
conforme Protocolo de Cancelamento n" 202103.2619.0154g1SS_TA -750, da Central
Nacional de lndisponibilidade de Bens - CNIB, emitida por LUDIANE ALVES MEDETROS
DE SOUZA, da 2a Yara do Tribunal Regionât do Trabath o da 234 Região de Sinop/MT, com
referência ao Protocolo de lndisponibilidade no 201912.0 31í.00989562-lA-990, pa qu se
proceda o Cancêlamento da lndisponibilidade, constante no AV-08, desta matrí

AV-07:í8.521:. DATA:-30.07.19:- procede_se a esta averbaçáo nos termos doreguerimento dirigido a este-oÍicio de Registro de rÃóveis, 
"co-pánnàãã oa- ô.;.tioao,datada de 21 de Junho dê 2.018, devidameite assinaàa pera Gestora Judiciáriâ cLARrcEJANETE DA FONSECA oLlvErRA, do podei .rúãlôiãrio da 4a vaÊ cíver da comarca dê

:inop/MT, para os fins previsro no Artig. 8rã d"êÉê,i" ,rto" de Ação dê Execucâo deríturo Eldrajudiciar n" 1 346-02.2016.g_í.i.oo 1sl cooieo: 
'zsssos, t ãã.iã-, i,ãrltial] .lri."de Direito da 4a va. cívêr de_sinop/MT.em 12 02 àõio-, tendo con.,o Exequént. - êrylleFACTORING E FOMENTO MERCÀNTIL r-rOÃ E COMO'NEqUEridO - CARLOS HENRIQUEALE,ANDRt, a fim de que se proceda à averbação a, aõÀõ, ÀJ"tJfr",r',ãr'i",'!"'l]ro. .Autora ciente da existência da Arienaçào riouciãriá, ãnstante no R-06, desta matrÍcura.Valor^d_a_ Causa: R$ 85.276,92. 

'ROT. 
n. rqe.OSiio tivro no 01, de 1i.07.20í8. Custãs:

ãi"i.i:ft1.nES' é verdade e dou ré sinop, so áe .rurho de 2.018- ó.,àiã {uin"r"

AV'08-18'521:- DATA:-í 0.0-1.20:-.. r.1lprgpoNrBrLrDADE:- procede-sé a êstâ averbaçãonos têrmos de ordem de rndisponibiridã{ããããETÍoe oezã-tãaã z-.ú,-"ãnror,neProrocoro no 201912.0311.00989562-rA-9ó0, aa ôãntrar r.lacionãt aãrnJi"pánidin-J.0. a"Bens - cNrB, cadastrado em^11Jí.2019, d-itioõ pãisuE*Lr AST.LF. " rpror"al= rloiBRUNO vtNrcrus L|MA BRAcrATo, ambos o. ã; üãr. oo Tribunar n"glonrr ão-ilão"rno
9? 2.3" R:-gla_1_d_e_-Sinop/MT, referente 

"o Éi"ã"õ n" OOOOs814O2O16523OOBZ, paraconstar a HgPo!!!pE!-94pE de cARLos HENRteuE ALEXANDRÉ, ln""rit"-nJêpr n"í ru. r.z+.uu1-(,4, proprietáriodo imóvel da presênte matrícula. paor n.'loô.ziã uã irro n"
::"s#á:'1''J:*""il"jl"''#:'stp3...sg*d'é';ã;;';;;réõi#;:tt" j"n'i'.o

no 171.674 do livro no 01, de 29.03.2021. Custas: Ato Gratuito. O referido é verd
fe. Sinop, 30 de Março de 2.021 . Dulce Maria Walker Bohnenberger. Oficiala. _*"*

AV-í_O-í8.52í - DATA: 09.11.21 -
Procede-se a esta averbeÉo nos termos do Requerimento dirigido a este Oficio deRegistro de lmóveis, emitido êm 20 de Setêmbro de 2.021, pelo BANCO BRADESCO S.4.,inscrito no CNPJ no 60.746.948/0001-12, com sêde na Cidade dê Osasco/SP, tendo emvista o decurso do prazo lêgal sêm a purgação do débito por parte do devedor, conformeintimaÉo cêÍtmcada por este Oficial Registrador e mediante a prova do recolhimento do

SEGUE @-
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lTBl no valor de R$ 4.653,23 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos

fica CONSOLIDADA A PROPRIEDADE FIDUCIÁR|A em nome da Gredora Fiduciária BANCO

BRADESCO S.A., conforme Art. 514197. Protoco lo no 168.448 de 19.11.2020- O

referido é verdade e dou fé Mariana Cândido da Silva Registradora

Substituta. Emol umentos R$ 4,707. M-69626.
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ATO DE NOTAS E REGISTROS
Codigo da Serventia: 169
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Cod. Ato(s): 176
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ooí CARTÓRIO DE RE'GISTRO DE IM

í" OFíCIO DE SINOP . MATO GROSSO
REGISTRO GERALLI\/RO N' 02

óvtrs

DAÍA no o4 ( o) da RA -l com a rea

1 o69 50m2 (uM M L E SESSENTA E NOVE METROS E c NQUENTA CE NT METROS

oUADRADoS situada no SEToR no Loteame nto denom tnado c DAD E SANTA

CARMEM loca lizado na Celeste 2à Parte no Muntct p to de Santa Carmem Estado
ti ites frontações NORTE Com e n @mMato denúo dos m e con

LESTE Com Data no 08 com 23 o0 mêtros SUL. Com a Manoel da

STE Com Ave d Alvorada metros46 50 oE a n a

PROPRIETÁRÁ: - COLONIZADORA SINOP SrA, poÍtadora do CGC/MF sob no 03.488 210/OOO1-

69, com sêde à Praça das Bandêiras, n
NÚMERo DO REGTSTRO ANTERIOR:

o Oí, êm sinop/MT
- R-O1 da matrícula no 17.635 do livro no 2-BC, do 60 OfÍcto

de CuiabíMT. Foi emitida baixa ao 5o OfÍcio de CuiabíMT, sob no 234109. REF no ÍA.2O2 do livro
01-C. Custas: 39,40 a rido ó verdade e dou fé. Sinop, í0 dê Novêmbro de 2.009. Osvaldo
Reiners.

R{í32.38í:- DATA:-27.04.íO:- Nos têrmos da Escriturâ Pública de compra ê velda, lavrada em
,3 de Março dê 2.010, nas Notas do cartório do 20 ofldo Extrajudicig-l_de- v_eia/'MT, às fls n" 090,
do livro nd 20, o imóvel da pÍesentê matrlcula foi adquirido por ANSELMO f9?lA. brasilêiro,
Agricuttor, portadoÍ da Cl Rê no 1OR-285.933-SS|/SC e inscÍito no CPF no 296.419.509-91 ,

càsado sob o Regimo d€ Comunhâo Parcial de Bêns, conÍorme Certidão de Casamento n" 673,
às fls n. 75 v", dô tivro n" B-04, no CRC de Sinop/MT, com 6ERT! MARIA POPIA, brasileira,
Professora, portadora da cl RG n" 1229.179-SSP/PR ê inscrita no cPF n" 206.613.04'l -9í,
re§identes e ãomiciliados na Rua Tuiuti, n" 762, Centro, êm Santa Carmern/MT, por compra fêita a
cOLoNlzADoR.A SINoP SrA, com sede na Avenida Padre Antônio, n" 1.728, Centro, êm
Vera/MT, inscÍita no CNPJ no 03.488.210/0005-92, no ato reprêsêntada por seu Diretor Técnico
ALFREDO CLOOOALDO DE OL|VEIRA NETO, brasilêiro, casado, Arquiteto e urbanista, portador
da Cl RG no 4.9í 6.936-1-SSP/SP e inscrito no CPF no 142.4O8.A2O-15, rêsidênte e domiciliado na
Rua C-2, no 97, Cêntro, em Sinop/MT, e por seus Diretor de Rela@es Públicas, LUIS OTAVIO
LOUREIRO DE CARVALHO, brasileiro, divorciado, Empresário, portador da Cl RG no 4.832.566-1-
SSp/Sp e inscrito no CPF no 161.i54.6AA-72, rêsidênte ê domiciliado nâ Avenida das Sibipirunas,
nô 4.088, Setor Rêsidencial Nortê, em Sinop/MT, pêlo preço de RS 1O'5OO'00 (DEZ MIL E
QUINHENTOS REAIS). Não havendo condições espêcieis. lTBl no valor dê R$ 210,00; DOI
conÍormê consta na Escritura. REF no 86.427 do livro no 01-D. Custaqr R$ 2O?,5Â. O referido é
vêrdade e dou fé. Sinop, 27 dê Abril de 2.O10. Osvaldo Rêinêrs. Oficial. (!rr-\!P-
R{f2-i2.381i AATA:-24.1O.11:- Nos têrmos da Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada em
OS de ASosto de 2.011, nas Notas do Cartório Villa Rêgistro Civil ê Tabelionato de União do Sul,
às f,s n; O111O12, do livro n. E-(N, o imóvel da presente matrÍcula foi adquirido por CARLOS
HENRIOUE ALEXANDRE. brasileiro, soheiro, Comerciânte, portadoÍ da Cl RG n" í 192968-í
SSpltUf e inscÍito no CPF n" 719.í54.O01-(N, residente e domiciliado na Rua Tuiuti, n' 5íO,
cêntro, em santa carmem/MT, por compra Íeita a ANSELiiO POPIA, brasileiro, Agricultor,
portador da ct RG n" .t 0R-285.933-SSI/SC e inscÍito no cPF n" 296.4'19.509-91 e sue esposa
êem fflnn POPIA, brasiteira, PÍoÍessoÍa, portadora da Cl RG n" 1229.í79-SSP/PR e inscrita
no CPF n" 206.6í3.041-91, casados no Regime de Comunhão Parcial de Bens, conÍorme
Certidão dê Casemento n" 673, lavrada às fls n" 75 e vo, do livro B-04, no CRC dê Sinop/MT'
rêsidentes e domiciliados na Rua Tuiúi, n" 762, Centro, em Santa Carmem/MT, pêlo preço de R$
8.000,00 (OITO MIL REAIS). Não havendo condições especiais. lTBl no
conÍoÍme consta na escritura. REF n" 96.987 do livro n" O1-D. Custas:

valor de R$ 21o,00. Dol
referido é379,

verdade e dou Íé. Sinop, 24 de Outubro de 2.011. Osvaldo Reiners. Oficial.

R-03-32.381:- DATA:-01 .02.í 3:- Nos têrmos da Cédula de crédito Bancário Empréstimo
Capital de Giro, no 237I13OSIOOO01, emitide em Santa Carmem/MT' aos 23 de Janeiro de 2.013,
comparecêram como partes adiente mencionades e qualificadas: BANC
BRADESCO S/4, inscrito no CNPJ sob no 60.746.948/0001-12' com sede na Cldadê de Deus
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INDUSTRIAL'
Gleba de

GÍosso, seguintes Date 03,

46,50 metros; a Rua

Nóbrêgã, com mêtros; com 23,00

como Credor:-



MATRiC FICHA

Capital de Giro, definida em
Credor, a qual incidirá sobre
óbice/impedimento que frustre

Circular Operacional interna e disponibilizada nas Agências do
a quantia mutuada, durante todo o período em que persistir o
a aplícação do citado parâmetro, taxa essa que a Emitente,

istas e Tercei ro Garantidor desde já conco rdam com ua íncidên cia QUE, fica o c redor
instru ído em ca ráter irrevogável e irretratável a debitar d Conta Corrente nd icada no Quad ro t-2
de titula ridade da Emitente, OS valores atinentes aS parcelas devid AS pela p resente operação,
acrescidas d OS respectivos encarg OS nclusive a debitar OS VA lores decorrentes da mora toF
tarifas e demais despesas aqui previstas ou constantes do Quadro de Tarifas afixado nas

do Credor, quando exigido; QUE. para fins do leilão extrajudicial, as partes adotam os
seguintes conceitos: l) o valor do imóvel é R$ 182,000,00 em conjunto com outro imóvel, ou
aquele alcançado após eventual revisão do mesmo, que se dará com base no mesmo índice e
periodicidade utilizados para atualização do saldo devedor da divida representada pela presente
Cédula, a contar da data de sua assinatura, nele já incluído os valores das benfeitorias executadas
às expensas da Emitente e ou Terceiro Garantidor; ll) O valor da dívida corresponderá ao saldo
devedor, nele incluídas as prestaçÕes, os prêmios de seguros e as taxas de administração e
cobrança dos valores vencidos e não pagos, atualizados monetariamente até o dia do leilão e
acrescidas dos juros convencionais, das penalidades e dos demaís encargos contratuais; lll) as
despesas são a soma das importâncias correspondentes aos encargos e custas de intimação e as
necessárias à realização do público leilão, nestas compreendidas as relativas ao anúncio e a
comissão de leiloeiro; QUE, fica eleito o FORO da Comarca do domicilio da Emitente. E todas as
demais cláusulas e condições constantes da referida Cédula. REF no 1O7.213 do livro no 01.
Custas: R$ 2.80§,70. Q.referido é verdade e dou fé. Sinop, 01 de Fevereiro de 2.013. Osvaldo
Rei ners. Oficia l. gD?--\t\P*--

A!LO+É2.-3§1:- DATA:-3O O7 i8.- Procede-se a e$ta avcrbação nos terrnos do requerimento
dirigido a este Oficio de Regrstro de lmóvers. acompanhado da Certidão, datada de 21 de Junho
tle 2 018. devtdamente assinada pela Gestcra Judiciária LILARICE JANETE DA FONSECA
Ot-lVElRA, do Poder Judiciário da 4a Vara Cível da Comarca rJe Srnop/MT, para os fins prevrsto no
Artigo 828 do CPC, os autos dl? Açáo de Execr-rçâo de Tituio ExtrajuCicial n' '1346-
02.2416.811.0015/ Codigo: 255903, e arjmiirda pela t\4tü4. .)uiza de D:reito da 4a Vara Cível de
Srnop/lViT ern 12.O?-.2016. tendo corno L:xequente - STYLLF- FACTORING E FOMENTO

em

E em conjunto com outro imóvel; QUE, a Emitente declara, para
os fins de direito, ter inequívoco conhecimento de que o Credor colocou a sua disposição,
exercer livremente a opção, os regimes de prefixação e

reconhece que, ao Íazê-lo, considerou
pós-fixaçáo de encargos

Portanto, presentes determinadas
que lhe na opção eleita. Dessa forma, qualquer

pos-fixada ora contratada, o Credor fica
que seja o fato que

a obstar a aplicação da taxa desde já instruído a
a taxa de juros remuneratórios mínima praticada nas operaçÕes de mútuo/modalidade
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TROLIVR.O
GROSS0

RUBRICA7
MERCANTIL LTDA C como Requerido - CAR H EAL ,a m ê que se a

à averbação da AGÃO, nesta matrícula, estando a Autora ciente da existência da Alienação Fiduciária,

constante no R-03, desta matrícula. Valor da Causa: R$ 85.276' 92. PROT: no 148.087 do livro no 01,

13,38. O referido é verdade e dou fé Sinop, 30 de Julho de 2-018' Osvaldo
de 11 .O7.2018.
Reiners. Oficia

AV-05-32.38í:- DATA:-10.01.20:- INDISPONIBILIDADE:- Procede-se a esta averbação nos termos da
Ordem àJ lnaisponibilidade, datada de 03 de Dezembro de 2.019, conforme Protocolo no

201912.0311.00989562-lA-990, da Central Nacional de lndisponíbilidade de Bens - CNIB, cadastrado
em 11.11.2019, emitido por SUELI ASTOLFO e aprovado por BRUNO VINICIUS LIMA BRAGIATO,
ambos da 2a Vara do Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região de Sinop/MT, referente ao
Processo no 00OO8814020165230037, para constar a INDISPONIBILIDADE de CARLOS HENRIQUE
ALEXANDRE, inscrito no CPF no 719.154.001-04, proprietário do imóvel da presente matrÍcula, PROT
no 16O.278 do livro no 01, de O3.12.2019. Custasi Ato §ratuito. O referido é verdade e dou fé. Sinop,
10 de Janeiro de2.o2o. Osvaldo Reiners. Oficial(flrQ-\rb--

AV46-32.381:- DATA:-30.03.21:- LIBEF{ACÃO:- Procede-se a esta averbação nos termos da Ordem
de Cancelamento de lndisponibilidade, datada de 26 de Março de 2.021, conforme Protocolo de
Cancelamento no 202103.2618.O1548155-TA-750, da Central Nacional de lndisponibiiidade de Bens -
CNIB, emitida por LUDIANE ALVES MEDEIROS DE SOUZA, da 2a Vara do Tribunal Regional do

201912.O3
no AV-05,
referido é

isponib
ilidade,

Trabalho da 23a Região de Sinop/MT, com referência ao Protocolo de lnd ilidade no
lA-990, para que se proceda o Cancelamênto da lndisponib constante

cula. PROT. no 171.674 do livro no 01, de 29.O3.2021. Custas: Ato Gratuito. O
dou fé. Sinop, 30 de Março de 2.021. Dulce Maria Walker Bohnenberger

Oficiala. -*'*

,E#§8

débito por parte do devedor, conforme intimação certificada por este Oficial Registrador e mediante a
prova do recothimento do lTBl no valor de R$ 1.820,00 (um mil e oitocentos e vinte reais). ftca
CONSOLIDADA A PROPRIEDADE FIDUCIAR|A em nome da CrEdOrA FidUCiáTiA BANCO
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BRADESCO S.A., conforme Art.
referido é verdade e dou fé.
Substituta. Emolumentos R$ 2.
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