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MÓVEL. Estrada do Cafundi n9 1757, Apt9 904 do Bloco 08 com/a fra' 	de 

0,00054544 	do terreno. FREGUESIA: JACAREPAGUÁ. lNSCRI0 F 	n9 

600868-4--MP- CL 1535-4.- CARACERI5TIC0S E O .fM, 	O t 	eno I 
mede 29,05m em reta pela Estrada do Cafundi, !k 117,68m em irva 
externa subordinada a um raio de 220,OOja:mais 6252 em reta, 	ais 

W ILIII i 
45,22m em curva interna subordinada, e- um raio de 56,OOn mais 	,05m 
em reta mais 97,71m em curva exterá subordiiaj:k,a um.io d 	- 

110 ,OOm mais 19,80m em curva inteiia subor4ad4  um raio dfl ,OOm 

concordando com o alinhamento da Etrada MerinWa. por ondg mede 

458,39m em reta mais 10,0O 	curv\nterna 8urdinada a u raio 

de 8,00m concordando co o alinhamento 	 Figueira, por.onde 

mede 32,55m em curv..cterna 	ordiada a um raio de 42,00m mais 

7,20m em curva inte* suborj 	jraJo de 6.00m. conco ndo LU 

 

com .oa1inhamento da Rptari,  por onde mede 17,75m em ret. 

3,72m (porç5o de uma curatØrna subordinada a um raio de 

par tindoinhamento dalt4)ogar., limitando com a área 

da'ã conJ90 de escola medei: 29,96m mais 50,40m configura 

angulo obao externo mais 32,64m *largando o terreno, mais 

o terreno alcançando o alinhamento da Rua Bogar 

,696 éa pela Rua Bogari, mais 26,35m em curva intern 

nada auni,o de 14,88m concordando com o alinhamento da 

dJo 4jio, por onde mede 50,76% em curva externa subi  

a um ra d44,0Om mais 9.34m em reta mais 38,23m em curva 

subo da um raio de 69.002 mais 20,74m em reta mais 40 

rib de50,0Ofli ua-is 6,0.1rn e 
-J ) 	 1 

mais 726m em curva exten subóz)iiDnada 	ufl tLa i.o a 39 OC 
- 

32 1 12m . em reta mais 29,73m em curva interna subordinada a uí 

de 48,00m mais 3299m em reta mais 15,09m em curva interna 

nada a um raio de 10,00m conoz4ando com o alinhamento da E 

do Cafund, fechando o permetro. PR0PRIETR1A:CO0PERAT1Vi 

C1ONAL DOS $ERVIDQ.ES..PO SIMPAS, C.G.C.. 42.169.623/0001-04, 
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continuação da ficha 01 

.03 COMPRA E VENDA: Pelas escrituras de 06-05-1983, Livro 3777L' 
e de 06-9-1983, livro 3685, f is. 170, ato 88, ambas do 189 Ofí 

Notas, a COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDQRE DO SIMPAS, au 

lificada, vendeu o iin6vei a 1) PAULO DIAS RICARD,i-dustriri 

mulher VANIA MARIA SIMOES RICARDO, prof .

es%CARDO,

; 2)&IS0N RICAR 

cionrio publico e sua mulher GLORIA:tAS  dbr, tod 

sileiros, casados pelo regime da c- hão PAR qI e beè', C P 

403.825.247-72, 591.239.587-15; 06854.257:2.825.597-2 

tidades do IFP -3 1'b65.  b, 04255237a3; 1.809.582 ejj.006.129, r 
vainente, todos e ide es A

.  ida por Cr'j!53.581,11. -  
to de tran iss 	foi a 	pelaTgI,guia n (m 06-5-.1983 ._J 
Janeiro, 1 	tubr 	1983,.-  --------------- - 

TEC.JIID.J 	 . 

O OFICIAL 

.04 	SUB ROGAÇ. 	1 OTEC E RA' 	AÇÃO DE CAUÇÕES: Pelos mesmo 

los refer{o R.03, os casai '  PAULO DIAS RICARDO e NELSON 

antes qua1i' ados, ficaram sub-rogados no pagamento da di:vid 

cí ante da Av.Ol, no valor de Cr$5.459.629,29, equiva 

etq30-3-8 .715 5618 UPC, pelo prazo de 300 meses, em prer 

cnais, as'j r1 Ps de 7 Z ao ano, a ser paga na forma, ciausL 

de iço onst tes dos títulos, pelos quais, ratifi 

eau3es te e 	na A 02.- Rio de Janeiro, li de outubro d1 
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5 PENHORA: P)o ~ânda de 08.03.ZOOL  da 12a Vara de Fazenda Pb1 

notado em 02.05 21 corri o nQ 828.53Os fis 181v, do livro 1-Eu 

gistrada a PENHO EM 1QU do imveI, para garantia da dTvida 

de R$117,61 e decidida nos autos da ação movida pelo MUNICIPIO 

i*toi REGI SEGUE NO VERSO - 
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/ 
CERTIFICO QUE, 'sta có é 
Matricula 111142, extraios 
6015173, dela constando t 
gravando o imóvel dela obj€o 
deste Serviço Registral, at 
Pessoal, qia1qindisponibilic 
damini54 	ijsi rei tos. Dou f 
EU( 	 , 	,nferi esta 
J 	, 17 dão de 2017. 

WJ autêntica da Ficha da 
Lo»go 19 § \ O da Lei 

úais Ireconhecidos por lei 
.e 29/07/1937, data da fundação 
e; não havendo no Indicador 
ara o(s) detentor(es) de seu 

idâo de ônus reais. Rio de 
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111142 	 CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE ' 	O 
continuação da ficha 

autos da ação de execução fiscal movida pelo MU CÍP 	DO 

RIO DE JANEIRO em face de PAULO DIAS RICARD E 	TRO 

(Processo ,  n 0 0228124-31.2005.13,.19.0001). Para este rec 	tro 

não foram recolhidos emolumentos, poréit...a averbação c seu 

cancelamento só poderá sey.éfetuada coT*k\recolhimen1 dos 
emolumentos de ambos 46 atos, ca cuf4 	n 	ai 	da 

apresentação 	do 	 da 	 y4 	de 

cancelamento, conf"n // e  _..,ã9 	at ya 	 ria 

o oficial 

N°2017 1021823 

cld&ça TAMEIRO MENES - CTPS 97445/070-RJ 	
Selo de Fiscalização Eletrônico 

• ui 	LUCIANO 1 ,1  UVEIRA PINTO - 

	 Consulte,vaidade 
fsA&o em: 1 	r O1 	 R SCF4LC2 - cTPs 297I1li-RJ 

Oficial Sub5ituto1PSU DA SELVA - CTPS 54596I056-RJ 	

r 10 ~1 SubtItu: MARCElO WCENA 0€ MOURA - CTP6 54lO82RJ 	1 	r 

?c) 
Protocolo de Certjdko 

Certido 	 R$ 71,30 'i 6jp 	R$ 	1,2 Total Efoiwentos 	R$ 72,72 LeN2 	 J) R$ 1l,26 Lei 46J4/2oo (FLy,J) R$ 3, 	Lei 111/2006 FIH:ERJ) <$ 	3 6201/2012 (FU'94) R 	285 	 Total R$ 96,95 
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