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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 	or 

„ 
(Fabio Bezerra Cavarcanti „rã: rbs. ...•.... 

1°. Oficio Wotarial e Rçaistral de Imóveis 	redre . 
a 

Comarca de Caaporã - PB 	or ,..e, 
te- 
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1-111 „anca 
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.43 • 
~ai 
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CARTÓRIO - BEZERRA CAVALCANTI - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, situado na Rua Salomão Veloso, 525 - tr
..; 

ter 
Centro - Caaporã, PB, REPRESENTANDO NESTE ATO POR SEU RESPECTIVO TABELIÃO OFICIAL, 	sins 
O Sr. FÁBIO BEZERRA CAVALCANTI,  brasileiro,divorciado, Tabelião, CPF/MF n°645.837.084-91 e RG n°  

rig W' 1 344 831 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Salomão Veloso, n° 514, Centro, Caaporã- PB. Faz saber a 004,4-4,04, 
todos quantos o presente edital virem, dele conhecimento tiverem ou a quem interessar possa que nes Cartório foi fert.11. 
apresentado por 	 "agi 

04% ett r CRISTOVÃO FARIAS MONTENEGRO, brasileiro, casado, funcionário público estadual, :frotiii:itiE.,3.1 
inscrito no C.P.F./MF n° 191.129.394.-04, RO n°520194 SSP-PB, residente e domiciliado à Rua 
Joakin Schuller, 433, bairro Bessa, João Pessoa-PB. 	 "Ir: 

,,P 4:57;:. 

município de Pitimbu-PB,  medindo 12,00m de largura no lado e 15,84m de largura do outro, por 35,00m de 
Lote de terreno sob n° 01 da Quadra "13-1", do Loteamento denominado Costa do Marlin, localizado no 

comprimento de um dos lados e 40,00m de comprimento do outro. Limitando —se com as Ruas Projetadas, de 
um lado com o lote n°02 e o outro com as terras de Avelino. e o Lote de terreno sob n°02 da Ouadra "B-1",  'Nemen1:: 
do Loteamento denominado Costa do Marlin, localizado no município de Pitimbu-PB,  medindo 12,00m de 

velllaitisE ri  „bani 

Áreas. Za.to 

largura na frente e nos fundos, por 35,00m de comprimento de ambos os lados, limitando —se com a frente e las:—;-,41; 
fundos com as Ruas Projetadas, de um lado com o lote n° 03 e o outro lado com o lote n° 01; 	 .42 

"oraail:. .2inno.- 
Devidamente registrados nestas notas no Livro 2-8K fis 46 e 47, objetos das matriculas de n° 12026 e 12027 "4"0111:: 

Caaporã-PB, 20 de julho de 2018 

ERRA CAVALCANTE 
TABEL ITUTO 

 

1 1° Oficio Notarial e Único Registrai Imobiliário 
Rua Salomão Veloso, 525 . CEP 58326-000 .Caaporã.PB 

gep 	SCYPer).. 	Fone:(083) 3286.1246 3286.2523 das 8:00 às 14:00 
www.bezerracavalcanti.com.br  email fabiobezerracavalcanti@gmail.com   

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL QUALQUER ADULTERAÇÂO OU RASURA INVALIDA ESTE DOCUMEN TO 

‘,0-06-1 	, 

Missão do Tabelião: Garantir a segurança jurídica do direito propriedade e prevenir litígios decorrentes do seu 
exercício. Atuar com dinamismo e versatilidade, buscando dar aos clientes mais agilidade e a melhor solução através 
de nossos produtos e serviços. 

EDITAL N° 03/2018 

C 
,SISIR,-; In Conforme Certidão de registro. 

titia" ;:i:t..  : 
e-sr-ligho 

'.eiffirá g 

Por este CITO H.L — ENGENHARIA E COMERCIO LTDA,  inscrita no CNPJ sob o n°. 11.395.696/0001-19, ilyter,>0.̀4 
E OS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E NÃO ENCONTRADOS, SEUS 
CONJUGES, SE CASADOS FOREM OU AQUELES QUE PORVENTURA TENHAM CONHECIMENTO  Sagkai 
E INTERESSE POSSAM ALEGAR QUALQUER DIREITO SOBRE O IMÓVEL ACIMA MENCIONADO, "sealn: 

Para impugnarem o referido pedido, querendo, no prazo legal de 15 (quinze dias), nos termos do artigo 216- 4ray g: 
A, parágrafo 4°, da Lei 6015/73, que não o fazendo presumir-seilo aceitos como verdadeiros os fatos 
articulados pelo requerente. O Oficial do Registro.  
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