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e
anIRSVEL : — Apartamento n2.61 (sessenta e hum), localizado no 62 pav-i
mento . tipo, ou 62 andar, do EDIFÍCIO ILHA DO PrFer , situado na parte'
da frente, de 'quem <fina o edifício pela Rua Jose Clemente, com a -área privativa de 109,76m2, área de uso comum de 41,41607m2, perfazendo a área total de 151,17607m2 e fração ideal do terreno de 36,25m2, com direito ao uso de uma vaga na garagem coletiva. Dito edifício este construido sobre-a data de terras n2.03 (três) , da qua dra 41 (quarenta e hum) , com a área de 507,50 metros quadrados, situada tia Zona '07 (sete), desta cidade, dentro das divisas, metragsre
e confrontaçêes seguinte':- "Divide-se:- .Com a rua Jotae Clemente -no rumo SE 899 43 , , numa frente de 14,50 metros; com a data n2.02 no rumo $O 02 17' na distância de 35,00 metros; com a data n 2.20 no
rumo NO 892 43., na largura de 14,50 metrdis e finalmente, com a data
n204 no rumo NE 02 17' numa extensão de 35,00 metros. Sendo as da •tas mencionadas pertencentes a quadra n2.41, da zona 07, deata cida
de".

PROPRIETÁRIOS : ,- ETEI,VINA DE MELLO PRAJIANTE, do lar, 01. 834. 954-Pr,
' e seu marido WAIDOMIRO AMADEU PRAJIÁNTE, medico , CI.561.801.Pr, casados sob o regime de comunhão de bens, brasileiros, residentes nes
ta cidade, inscritos no CPF.021.947.759-00.REGISTRO ANTERIOR:- R-2- e R-07 da matricula 5808 deste O .i.cio Douf6. Maringá, 09 de agosto de 1989.- O Oficial (a) _ir'r
.
• -----..)
•
. I
R-1-10979.- COMPRA E VENDA - T/T131,0:- Escritura p4blica de compra e
Venda lavrada nas notas do.lo TabellaO desta cidade, no livro no —
410, às a.a. 122, em. data tia 23-10-1989.; ADQ171RENtEs- .100 JAARáATO,
brasileiro, de cam4rcio, esteado com Ana Dava Margit:to!, sob "o regiasde comunhão de; barus* CI. 540.198-Fr e . CPP. 004 537 659.044 residente nesta cidade; TRANSIdITETDIES : ETEIIVINA DE MELO PRAJIANTE e seu' marido WALDOMIRO AMADEU PRALTIANTD, .i4.que.i.lifiCadoel VALOR:- 110Z$ 15.000,00; valor risota NOZS 11.13:560,00.. Custas 0120•c: sertentia - .3,509 V120.. D * re. Maring4, 23 de novembro de.1.989..0 Oficial(a.').
. ,
,.
•
N
. ,
• .
.
AV-2-10.979 - RETIFICAÇÃO - Conforme escritura pública de compra e venda lavrada nas notas
do 4° Tabelionato desta cidade no livro n° 0746-N, às fls. 197/200, em data de 13/02/2013 e cópia
da certidão de casamento, procedo a averbação para constar que o nome correto da proprietária é
ANN
VA M G TO. Custas CPC e serventia 60 VRC "ix RS 8,46. Protocolo n° 98.338 de
2013.
O
Oficial
25
de
março
de
.
M 'ngá,
(a.)
i
•
.*Me Ap Cordloll - alie.

1/4

R-3-I0.979- COMPRA E VENDA - TÍTULO-Nos termos da escritura pública descrita no AV-210.979; ADQUIRENTE: DÉCIO PRIGOL, brasileiro, casado Com NEUZA RIOCO, sob o regime
da comunhão universal de bens, aos 02/12/1977, aposentado, inscrito no CPF n° 189.358.420-87 e
portador da CI. RO. n° 8.006.281-8-SSP/PR, residente e domiciliado na Avenida Cerro Azul, n°
2.649, Condomínio •.Villagio Bourbon, nesta cidade; TRANSMITENTES: JOSÉ MARGATO,
aposentado, já qualificado, e sua mulher ANNA CAVA MARGATO, brasileira, aposentada,

E
É

F
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inscrita no CPF n° 361.494.039-04 e portadora da CL RO. n° 1.419.616-SSP/PR, residente e
domiciliaria na Rua Aristides Lobo, n° 36, Zona 07, nesta cidade; VALOR: R$ 290.000,00;
recolhido o imposto de transmissão inter vivos em 25/02/2013, sobre o valor de R$ 290.000,00,
cuja cópia da guia fica arquivada sob n° 075, na pasta n° 080;Cadastro Imobiliário n°,07078550.
FUNREJUS recolhido conforme descrito no título, cuja cópia da guia fica arquivada sob n°022, na
pasta n° 064/F.F. Emitida a D.0.1. Custas CPC
rventia/ar
not. 4.329,01 VRC = R$ 610,39,
selo de autenticidade R$ 2,69, total R$
08. Protoco
8.33$ de/03/2013. Dou fé.
Maringá, 25 de março de 2013. O Oficial (a.)

tidde Ap. Cordioli
AV-4-10.979 - RETIFICAÇÃO — Nos termos da escritura pública descrita no AV-2 e R-3-I0.979,
procedo a averbação para fazer c n ar que o nome rreto da mulher do adquirente Décio Prigol é
NEUZA RIOCO PRIGOL.,
o omo co194 4 refeSgistro. Dou fé. Maringá, .25 de
março de.2013. O Oficial (a.)
•
..
•
Neide Ap. Cordioli •
R-5-10.979 - COMPRA E VENDA - TITULO - Instrumento particular com eficácia de escritura
pública de compra é venda e alienação fiduciária de imóvel em garantia n° 071147250000154,
firmado em São Paulo-SP, aoá 31/07/2013, que fiert arquivado 'sob ti° 03, na pasta n°
097/instrumento particular ADOUIRENTES: MARCO ANTONIO ANDREOTT1 e sua mulher
CLOTILDE APARECIDA ALVES PALOZT ANDREOTTI,. brasileiros, casados sob o regime de
comunhão universal de bens, aos 28/12/1985, conforme escritura pública da pacto antenupcial,
devidamente registrada sob n° 12.208, junto a esta Serventia Registra!, ele empresário, inscrito no
CPF
554.610.939-49 e portador da Cl. RO. n° 3.365.993-8-SSP/5P, ela educadora, inscrita no
CPF n° 749.919.909-63 e portadora da Cl. RO. n° 2.241.985-4-SESP/PR, residentes e domiciliados
na Avenida Prudente de Morais, á° 735, Zona 07, nesta cidade. TRANSMITENTES: DÉCIO
PRIGOL, bancário, já qualificado, e sua mulher NEUZA RIOCO PRIGOL, brasileira, cabeleireira,
inscrita no CPF n° 052.386.569-47 e portadortecla CI. RO. n° 1.379.738-2-SSP/PR, residente e
domiciliada nesta cidade; e ainda como credor fiduciário: Banco Santander (Brasil) S/A., adiante
qualificado. VALOR: R$ 320.000,00, dos quais R$ 64.000,00 pagos com recursos próprios' dos
adquirentes; e R$ 254.000,00 com financiamento concedido pelo credor fiduciário; recolhido o
imposto de transmissão inter vivos conforme declaração de quitação no 1.698/201,3, expedida pela
Prefeitura Municipal local em 18/09/2013, sobre o valor de R$ 320.000,00, cuja cópia fica
arquivada sob n°146, na pasta n° 089. Cadastro Imobiliário n° 7078550. FUNREJUS recolhido em
data de 16/09/2013, no valor de R$ 640,00, cuja guia/7I de n° 13026635830145800, fica
arquivada sob n° 110, na pasta n° 012/Funrejus. Apresentaram-me: Certidão Positiva com efeito de
Negativa de Débitos n° 51728/2013, expedida pela Prefeitura Municipal local, aos 07/10/2013,
em
nome de Décio Prigol; Certidão. Negativa de Débitos n° 51948/2013, expedida pela Prefeitura
Municipal local, aos 08/10/2013, em nome de Neuza Rioco Prigol; Certidão Negativa de Debites
Tributários e de Divida Ativa Estadual n° 10983778-46, expedida pela Secretaria de Estado da
Fazenda do Paraná, aos 03/10/2013, em nome de Décio Prigol; e Certidão Negativa de Débitos
Tributários e de Dívida Ativa Estadual n° 10983798-07, expedida pela Secretaria de Estado da
Fazenda do Paraná, aos 03/10/2013,em nome de Neuza Rioco Prigol. Emitida a D.O.I. Custas
CP
serventia/ /. • not. 2.173,05 VRC = R$ 306,40, selo de autenticidade RS 2,69, total R$
9. rotocol
4.3/4685 de /09/2013. Dou fé. Maringá, II de outubro de 2013. O Oficial
(
gr
Nekte Ap. Conholi - aut.

TtruLo - Nos termos do título descrito no R-510.979; procedo ao presente registro para constar que o imóvel da presente matrícula foi alienado
fiduciariamente pelos proprietários a favor do credor fiduciário BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, agente financeiro integrante do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, com sede
na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 2041 e 2235, Bloco A, Vila Olímpia, em São
Paulo-SP, inscrito no CNPJ sob n° 90.400.888/0001-42, para garantir o financiamento concedido
no valor de R$ 256.000,00; cuja dívida os devedores fiduciantes se obrigam a resgatar no prazo de
360 meses; sistema de amortização SAC; taxa de juros ao ano: efetiva: 9,60%; nominal: 9,20%;
SEGUE
R-6-10.979 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -

I-IUPIA

MÁ 0.979

BAJCA—•
Saa—ko.•

CONTINUAÇÃO
mensal descapitalizada: 0,76%; valor total da prestação mensal: R$ 2.871,57; vencimento do
primeiro encargo mensal: 31/08/2013; valor da garantia fiduciária para os fins inciso VI do artigo
24 da Lei 9.514/97 é de R$ 320.000,00, corrigidos na forma descrita no título; para os fins
estabelecidos no § 20, art. 26, da Lei 9514/97, o prazo da carência é de 30 dias, contados da data de
vencimento do primeiro encargo mensal vencido e não pago; conforme item 7.1.1 do título, fica
assegurado aos devedores/fiduciantes enquanto adimplentes, a livre utilização, por sua conta e risco,
o imóvel objeto da presente matrícula. Obrig
pelas de
cláusulas e condições do título.
Custas CPC e serventia 1.078,01 VRC
$
,0 Prot
01.nti.3/09/2013. Dou fé.
Maringá, 11 de outubro de 2013. O Oficial (a.)
xska_
gr
Neide Ap. Cordia •
AV-7-I0.979 - Protocolo n° 115.432 de 26/11/2015 - RWISPONIBILIDADE DE BENS - Nos
termos da determinação do Juízo da Primeira Vara do Trabalho desta comarca, extraída dos autos
do processo n° 00016032320135090020, protocolado na Central Nacional de Indisponibilidade em
16/1 e 015, sob n° 201511.1615.00089239-IA-209, figurando como emissor da ordem: Rodrigo
Car
aldine de C3qQs da 1° Vara do Trabalho desta comarca, procedo à indisponibilidade de
do imóvel
es nte matric a. Dou fé. Maringá, 17 de dezembro de 2015. O Oficial
(a.)
Neide Ap. Conlioli
AV-8-I0.979 - Protocolo n° 118.564 de 05/07/2016 - 1NDISPONIBILIDADE DE BENS - Nos
termos da determinação do Juizo da 4' Vara do Trabalho desta comarca, extraída dos autos do
otocolado na Central Nacional de Indisponibilidade em
processo n° 07106201366209003
04/07/2016, sob if 201607.0411.0 15 12-IA-051, fi u. . do como emissor da ordem: Jose Luiz
preset matricula. Dou fé. Maringá,
dos Santos; procedo à indisponibi de bens, doi;
28 de julho de 2016. O Oficial (a.)
Neide Ap. Cordial AV-9-10.979 - Protocolo n° 122.495 de 10/03/2017 - 1NDISPONIBILIDADE DE BENS - Nos
termos da determinação do Juízo da 3' Vara do Trabalho desta comarca, extraída do processo n°
00017165720145090661, protocolado na Central de Indisponibilidade em 08/03/2017, sob o n°
201703.0814.00250760-1A-540, que fica di italmcnte arquivada, figurando como emissor da
ordem: Tânia Ortiz de Oliveira, procedo
indisponibilidade
bens do imóvel da presente
matrícula. Custas CPC e serventia/arqdpre ot. El receber)
7 VRC = ers 60,42. Dou fé.
Maringá, 30 de março de 2017.0 Oficial
,
Neide tip. Co
AV-I0-10.979 - Protocolo n° 123.612 de 30/05/2017 - INDISPONIBILIDADE DE BENS - Nos
termos da determinação do Juízo da 2' Vara do Trabalho, desta cidade, extraída dos autos do
processo n° 47092014021, protocolado na Central Nacional de Indisponibilidade em 29/05/2017,
sob n° 201705.2915.00294112-1A-870, que fica digitalmente arquivada, figurando como emissora
da ordem: Sibelita Pinheiro, pro
indisponibilidade de bens do imóvel da presente maõícula.
Custas CPC e serventia/arqJpre
a receber) 331,97 VRC = R$ 60,42. Dou fé. Maringá, 13 de
junho de 2017.0 Oficial (a)
n
Luciana B. de Asais- auxAV-11-10.979 - Protocolo n° 125.986 de 31/10/2017 - INDISPON1BILIDADE DE BENS - Nos
lermos da determinação do Juízo da 5' Vara do Trabalho desta comarca, extraída do processo n°
076622014872090004, protocolado na Central de Indisponibilidade em 31/10/2017, sob n°
201710.3111.00393580-1A-820, que fica digitalmente arquivada, figurando como emissora da
ordem: Matilde Favoretto Antoniassi dos Santos, pr
o a indisponibili9aqe de bens do imóvel da
presente matrícula. Custas CPC e serventia/arq.
ot. a receber)
VRÇ =
60,42. Dou
fé. Maringá, 27 de novembro de 2017.0 Oficial (a.)
fe
Neide Ap. Cordiuti
SEGUE

32 SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Comarca de Maringá — PR
Evandro &louro de Freitas Oliveira
Oficial Titular
CPF 664.346.379-34

CONTINUAÇÃO

f AV-12-10.979 - Protocolo n° 126.260 dc 17/1 1/2017 - INDISPONIBILIDADE DE BENS - No

termos da determinação do Juizo da 41
Vara do Trabalho, desta comarca, extraída do processo n
00008224420155090662, protocolado na Central de Indisponibilidade em 1 7/1
1/2017 sob ri
201 711.1716.00403949-IA-009 q
fica digitalmente arquivada, figurando como emissora d
ordem: Márcia Terarnoto, proced a 'ndisponibilidade se bens do imóvel da presente matrícula.
Custas CPC e serventia/arq./ re
(a cceber) 33
C
R$ ,42. Dou fé. Maringá, 27 d
novembro de 2017. O Oficial (a.)
.•
fe

AV-13-10.979 - Protocolo rr 128.904 de 15/05/2018 - INDISPON1BILIDADE
DE BENS - Nos
termos da determinação do Juizo da Vara do Trabalho, de Paranavaí-PR, extraída dos autos do
processo n° 00025341720135090023, protocolado na Central de Indisponibilidade em 15/05/2018,
sob o n° 201805.1514.00509081-1A-140, que fica digitalment
uivada, figurn4o como emissor
da ordem: Luiz Antonio de Castro, procedo a averbação
isp nibilidad
óve‘azzlt
l da i sente
matrícula. Dou fé. Maringá, 24 de maio de 2018. O Oficial (a.)
-u
l-Oli
Neide Ap..eogãl
AV-I4-10.979 - Protocolo n° 129.328 de 08/06/2018 - CANCELAMENTO - Conforme
ordem de
cancelamento, expedida pela 4" Vara do Trabalho desta
cidade, extraída do processo
07106201366209003, protocolada na Central de Indisponibilidade de Bens, em data
sob n° 201806.0816.00527485-MA-680, que fica digitalmente arquivada, figurando de 08/06/2018,
como emissor da
orde •José Luiz dos Santos, procedo à averbação de cancelamento da indisponibilidade
de bens
desc
na AV-8-10.97 Custas CPC e serventia/arq./prenot(a receber) 332,02
VRC=R$ 64,08.
°
182/
Dou - f
Maringá,
13
de
Junho
de 2018.
O
Oficial
(a.)
.ti
Neide Ap. Cordio ata.
AV-15-10.979 - Protocolo n° 129.216 de 04/06/2018 - CANCELAMENTO - Conforme
ordem de
cancelamento, expedida pela 3' Vara do Trabalho desta
cidade, extraída do processe
00017165720145090661, protocolada na Central de Indisponibilidade de Bens,
em data de
04/06/2018, sob ri° 201806.0415.00522764-TA-850, que fica digitalmente arquivada,
figurande
como - ••issor da ordem: Tania Ortiz de Oliveira, procedo à averbação de
cancelamento de
indisp , ., lidada de bens deta na AV-9-I 0.979. Custas CPC e serventi
a/arq./prenot.(a receber'
2
=R$ 64,08
n° 184/2148., Dou fé. Maringá, 13 de junho de 2018. O Oficia
Ca-)
Neide Ap. ordiolt AV-16-10.979 - Proce
verbação para
ktar que as custas a receber no valor de R$ 128,16 da
averbações n°s 14
quitad
e proto
li° 129.216. Dou fé. Maringá, 25 de julhc
de 2018. O Oficial (a.)
.t
Neide Ap. Cordioli I ux.
AV-17-10.979 - Protocolo n° 130.054 de 23/07/2018 - CANCELAMENTO - Conforme Oficio n
0.424.088/2018, expedido pela 2" Vara do Trabalho desta cidade, em data de 06/07/2018, extrald
dos autos 04709-2014-021-09-00
RTOrd, que fica digitalmente arquivado; procedo à averbaçã
de cancelamento da indisponi lid e de bens
na AV-I0-10.979. Custas CPC
serventia/arci./prenot. .(a rece er 32,0 VRC=R$ . 1: &flcio a°
/2018. Dou fé. Maringá, 2:,
de agosto de 2018.0 Oficial (a.)
•
u
Neide Ap. Cordioli - a
AV-18-10.979 - Protocolo n° 130.379 de 10/08/2018 - CANCELAMENTO - Conforme ordem d
cancelamento, expedida pela 4' Vara do Trabalho desta cidade, extraída do process
0000822442015509662, protocolada na Central de Indisponibilidade de Bens, sob ii
201808.0915.00574085-PA-021, que fica digitalmente arquivada, figurando como emissor da orde
Maria Rosemeire l'ardin Renno, procedo à averbação de cancelamento da indisponibilidade de ben
descrita na AV-9-28.689. Custas CPC e serventia/arq./prcnot.(a receber) 332,02 VRC=R$ 64,0
SEGUE

N

("N
CO TINUAÇAO

(a.) n 315/2f
caeNeide Ap. Cordiall - a

•
ti ou fé.

-03- M.10.979

aringá, 22 de agosto de 2018. O Oficial
•

AV-I9-10.979 - Protocolo n° 130.541 de 21/08/2018 - CANCELAMENTO - Conforme
determinação de cancelamento de indispoiaibilidade, expedida pela 5° Vara do Trabalho desta
cidade, extraída dos autos de RT rd o° 0001520-36.2014.5.09.0872, que fica digitalmente
lamento da
sponibilidade de bens descrita na AV-I I arquivada, procedo à averbação de
02 VRC$ 64,08. Dou fé. Maringá, 14
10.979. Custas CPC e serventia/. • 4. • ,(a rece
de setembro de 2018. O Oficial (a.)
Neide Ap.
ux.
AV-20-10.979 - Procedo averbação para constar que as cu
a receber no vai
das averbações ri% 17, 18 e 19 da referida matrícula;fo
p\gas confo
Dou fé. Maringá, 18 de setembro de 2018. O Oficial (a.)
Neide Ap. Cordioli U.11.

total de R$ 205,68 1
octaL
).54 1.
3-

AV-21- 0.979 - RETIFICAÇÃO - Conforme descrito no AV-18-10.979, procedo à averbação para
cont • ue o cancelament refere-se a indisponibilidade de bens descrita no AV-I2-10.979, e não
nstou.
é. wf:Irs t1/4,
,. 19 de setembro de 2018. O Oficial
(a)
Neide Ap. Conholl AV-22-10.979 - Protocolo n° 131.570 de 18/1 0/2018 - CANCELAMENTO - Conforme ordem de
cancelamento, expedida pela Juíza do Trabalho da 1° Vara do Trabalho desta cidade, extraída do
processo 0001603-23.2013.5.09.0020, que fica digitalmente arquivada, procedo à averbação de
cancelamento da indisponibifidade
bens descri na AV-7-10.979. Custas CPC e
serventia/arq./prenot. 315,03 VR
$
08. ISS: 1 2 . Far320. Dou fé. Maringá, 06
de novembro de 2018. O Oficial (a.)
'
ias
Neide Ap. Corai
AV-23-10.979 - Protocolo n° 131.956 de 08/11/2018 - CANCELAMENTO - Conforme ordem de
cancelamento, expedido pela Vara do Trabalho da cidade de Paranavaí-PR, em data de 07/11/2018,
extraído dos autos n° 0002534-17.2013.5.09.00 de RTOrd, que fica digitalmente arquivado;
procedo à averbação de cancelamento da indis
bilidade de be descrita no AV-I3-10.979.
Custas CPC e serventia/arq./prenot. 332,02
64,08. IS
8. F=3,20. Dou fé.
Maringá, 13 de novembro de 2018. O Oficial (a.)
Neide Ap..Conai
R-24-10.979 - Protocolo n° 131.968 de 09/11/2018 - CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE Conforme requerimento do credor fiduciário, firmado em Porto Alegre-RE, aos 22/06/2018, que
fica arquivado sob rf' 08, na pasta n° 109/requerimento; e, processo n° 058/2016; procedo ao
registro para constar a consolidação da propriedade do imóvel da presente matrícula em nome do
credor fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, já qualificado. Recolhido o imposto de
transmissão inter vivos aro data de 25/06/2018, sobre o valor de R$ 320.000,00, cuja cópia da guia
fica digitalmente arquivada. Cadastro imobiliário n's 7078550. FUNREJUS recolhido em
13/09/2018, no valor de R$ 640,00, cuja guia/72 de n°140 00003956807-0, fica arquivada sob n°
191, na pasta n° 028/Funrejus. Emitida a 0.0.1. Custas C C erventia/arq./p
t. 9.482,33 VRC
-= R$ 1.830,09, selo de autenticidade R$ 4,67, total
34, . 155: R$
adep: ,R$ 1,50.
Dou fé. Maringá, 14 de novembro de 2018.0 Oficial (a.)
p
Neide Ap. Cordioli a
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Certifico e dou fé que esta cópia é exata
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•
reprodução do original deste oficio.
Lvanaro miquer a de re
Marinfá, 20 de Novembro de 2018.
Oficial Titular
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