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IMÓVEL - Um (OI) lote de terra urbano, situado na Rua Maceió, cn~vá'vadyno loteaJl~~,ótq~~~kl}p!jíiPn~od~is
"COOPERFRON f', localizado nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, d~signado na planta det;]óte. rr:.A03 da
quadra n° 07, COm a segumte característica: perfaz uma área total 25(),OO 111 2 (Duzentos e cinquenta metros
quadrados), com os seguintes limites e confrontações: Limila-se pela FRENTE: com a Rua Maceió, onde mede
10,00 m (dez metros); pelo LADO DIREITO: com O lote 04 da mesma quadra, onde mede 25,00 rn (vinte e cinco
metros); pelo LADO ESQUERDO: C0111 o lote 02 da mesma quadra, onde mede 25,00 m (vinte e cinco metros) e
pelos FUNDOS: com o' lote 06 da mesma quadra. onde mede 10.00 m (dez metros). PROPRIETÁRIO: A Sra.
LUClNDA PORClNO COSTA, brasileira, solteira, agricultora, portadora da carteira de identidade RG nO 4932740SSP/PA e do CPF/MF sob n" 459.196.152-49, residente e domiciliada neste Municipio de Altamira, Estado do Pará.
na Zona Rural. Registro Anterior: às fls.034 do livro l-C, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Altamira, Estado do Pará, seb Ó11 0 1.033. O referido é verdade e dou fé. Altamira-Pará. 26 de Fevereiro de 2009. A
Oficial Interina. (a)
.1/'"

'b

•

.,//~

~llL"lI1Ietllo
0

1

•

--'.

.

R-I-M-25.794-Nos tehnos a Escritura Pública de Compra c Venda lavrada nestas Notas datada de 18.02.2009
tomada às folhas J..,49v"/1 Ovo do livro n° 158 sob o n° 10.826/09. O imóvel constante do presente registro foi
adquirido por LUCINDA PORCINO COSTA. acima jú qualificada por compra feita a COOPERATIVA
AGROPECUÁRIA MISTA NOVA FRONTEIRA LTDA-COOPERFRON, com sede estabelecida na Rodovia
Alacid Nunes, km-02, nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, portadora do CNPJ/MF n° \ 5.1 56.328/0001-1 5,
InscTlção Estadual na 15.071.687-7, Af. INCRA 513/73, representada neste ato por seu Presidente o senhor
GERALDO EMiDIO BEZERRA, brasileiro, casado, agricultor, panador da Cédula de Identidade RG n" 134.9585SSP/PA e do CPF/MF 11" 020.358.712-04, residente e domiciliado à Rodovia Transalllazõnica, klll-23, nesta cidade
de Altalllira, Estado do Pará. Pelo preço certo e <ljustado de RS-2.0UO,UO (Dois mil reais) cuja avaliação da
Prefeitura Municipal de AltamÍra/PA roi no valor de R$-7.()(){),OO (Sete mil reais). Condições: f1s da Escritura. O
referido e /erdade c dou !c. Altamira-Pará, 26 de Fevereiro de 2009. A Oficial Interina. ta)
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