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R-4-M-1.863-Nos termos da Escritura Pública de Doaç~o com Reserva de/Ús/Fruto e comc~8S 'fGl,á'Üsü'k!snee,is
Inalienabilidade Impenhorabilidade e Incomunicabilidade lavrada no CartQJ1 M.(noel Barbosa 10?ràI5'€f'ib~'âto de
Notas e Registro de Imóveis da cidade e Comarca de Luiz COlTeia, Estado do Piauí datada de 08.05.2008 lançada às
fls.l35 a 137 do livro - nO 066, o imóvel constante do presente registro foi adquirido por !!.l-JOSÉ MARIA
BARCELOS, brasileiro, divorciado, autônomo, residente e domiciliado na rua João 8ezouro, n° 3396, casa 04,
nesta cidade, portador do CPF n' 667,671.218-00 e da CI nO 2,246,262/GO; 01-.I0ÃO DE OLIVEIRA
BARCELOS, brasileiro, divorciado, administrador, residente e domiciliado na Rodovia Ernesto Acioly. k1l1-01,
nesta cidade, portador do CPF nO 131,178,232-04 e da CI n' 5039633/PA; 03-ANTÔNIO DE OLIVEIRA
BARCELOS, brasileiro, solteiro, autônomo, residente e domiciliado na Rua Dragão do Mar, esquina com 13 de
maio nesta cidade, portador do CPF ,,' 206,829,562-87 e da CI nO 5868300/PA; O~-RICARDO BARCELOS
RUAS, brasileiro, solteiro, estudante, portador do CPF n° 881.166,542-68 e da CI nO 5254857/PA e MAURiCIO
BARCELOS RUAS, brasileiro, solteiro, estudante, menor, portador do CPF nO 531.573.202-97 e da CI n'
5175835/PA, residentes e domiciliadus na Rua Folha 32, quadra 3, lote 8, na cidade de Marabá/PA, sendo este
último, assistido neste ato por seu irmão acima qualificado e ambos filhos de ""faria José Barcelos Ruas, falecida
em 28,01.1998; OS-CELESTINO BARCELOS FILHO, brasileiro, casado. agropecuarista, residente e
domiciliado na Av. Via Oeste, 3565, Bairro Jardim Independente I, nesta cidade, portador do CPF nO 223.010.62287 e da CI nO 3518878/GO; 06-MARIA IIELENA liA/lCELOS. brasileira, divorciada. autônoma, residente e
domiciliada na Rua José da Cunha Oliveira, 775, na cidade de Luiz Corrl;!ia/PI, ponador do CPF n° 508.419.472-87
e da CI n' 1390017/I'A; Oi-MARIA LUIZA IiARCEI.OS /lUAS, brasileira, casada. estudante, residente e
domiciliada na Rua José Ivo dos Santos nO 615, Centro, na cidade de Luiz CorreialPI, portadora do CPF n°
304,038.202-00 e da Cl n° 3557081-5083222-SSP/GO; OR-CtSAR AUGUSTO DE OLIVEIRA liA RCEUJS.
brasileiro, casado, enfermeiro, residente e domiciliado na Rua Londrina n° 1269, Bairro Uirapuru, nesta cidade.
portador do CPF nO 659,742,102-34 e da CI nO 3712687-SSP/GO por doação feita pelo SI'. CELESTINO DE
OLIVEIRA BARCELOS e sua espusa dona EDITE DEM ',TRIO IIARCELOS. brasileiros, casados,
aposentados, residentes e domiciliados na Rua José Cunha Oliveira nO 735, na cidade de Luiz Correia/PI, portadores
do CPF nO 015,392,561-20 e 510,751.992-04 e da CI n' 5ü400035/GO e 950039/GO. respectivamente, Pelo preço
certo de RS-15.IIOO,1I1I (Quinze mil reais), Condições: a Sra, MARIA IIELENA liA RCELOS, brasileira,
divorciada, autônoma, residente e domiciliada na Rua José da Cunha Oliveira n° 775, na cidade de Luiz Corrêa/PI,
portadora do CPF nO 508.419.4 72-87 e da CI nO 1390017-PA, ficará como administradora do imóvel ora doado,
ficando com uma remulleraçao em 10% deduzido do valor total do aluguel, do referido imóvel, certifico aiuda que:
a parte onde fica a sede de Chácara e mais 50% dos imóveis "Boa Emcrall(/a" e "Vi.''!lI A/Cifre" fica para Ct~\'AR
AUGUSTO DE OUVEIR/l IiA/lCELOS, MARIA fI"",ENA liARCELOS e MARIA LUIZA IiA/lCELOS
RUAS, e os outros 5WYu dos referidos !icará para todos os outorgados donatúrios em partt:s iguais. Cerlidtio:
cenifico c dou fé que Imposto sobre e Transmissão de Causa Mortis e Donção e quaisquer bens ou Direitos ITCD-Doação, foi pago no l3anco do 8rasil S/A <lgência de Luiz Corrêa/PI, em data de 26. [2.2008 conforme DAE
- Documento de Arrecadação Estadual expedida pela Secretaria Executiva da Fazenda sendo RS-7.677,40 do valor
principal, RS-7,693,99 do "ll?r Total e RS-16,59 de taxas (juntamente com out.ros 'lllÓ\:v.ia')'1.Jlr~.tKk\lp.J.v~'l,c c
dou fe. A1t3J111ra-Para, 26 de I·everelro de 2.009_ A OfiCIal Interina. (a)
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