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EDITAL DE USUCAPIÃO

JOSE RONALD VIANA,
Oficia! do Registro de imóveis
da Comaca de Maiozinhos, MG,

Faz saber, a todos os interessados, que ALEXSANDRA JESUS DA SILVA, brasilei
ra, capaz, assistente financeira, RG: MG-I4.032.012 SSP/MG, CPF: 016.614.306-51, em uni
ão estável, filha de Milton Antônio da Silva e Maria Aparecida Procópio da Silva, e seu com
panheiro MARINEI DA SILVA, brasileiro, capaz, auxiliar de vendas, RG: MG-10.239,011
SSP/MG, CPF: 040,825.816-00, divorciado, em união estável, filho de José Geraldo da Silva
e Maria Zita da Silva, residentes e domiciliados na Rua Rosembcrg Silva, 645, bairro Goiânia.
Belo Horizonte, MG, CEP: 31.970-000, apresentaram a esta Serventia, pedido de RECO
NHECIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL ORDINÁRIO, através da advo
gada Dra. Tharin de Miranda Silva Abreu, OAB/MG 147.974, do imóvel urbano constituído
por um lote de terras, com a área de Quatrocentos e seis metros quadrados (406,00 m^), situa
do na Rua Carlos Alves, bairro São Sebastião, nesta cidade de Matozinhos, MG, com a se
guinte descrição: partindo do marco Ml, situado no limite com MARIO LUIZ ALBANO,
definido pela coordenada geográfica de latitude 19°34'02,25" Sul e Longitude 45°55'07,15"
Leste, Datum WGS-84 e pela coordenada plana UTM 7.836.129,971 m Norte e 596.358,781
m Leste referida ao meridiano central 45° EGr, deste, confrontando neste trecho com MARIO
LUIZ ALBANO e MARIA ANGÉLICA ALBANO, no quadrante Nordeste, seguindo com
distância de 19,25m e azimute plano de 168°08'28" chega-se ao marco M2, deste confrontan
do neste trecho com ADILSON TEIXEIRA CORRÊA, no quadrante Nordeste, seguindo com
distância de 15,80m e azimute plano de 170°13'23" chega-se ao marco M3, deste confrontan
do neste trecho com ÁREA DE SERVIDÃO, no quadrante Sudeste, seguindo com distância
de 12,00m e azimute plano de 262°20'51" chcga-se ao marco M4, deste confrontando neste
trecho com ÁREA DE SERVIDÃO, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 4,04m
e azimute plano de 348°54'30" chega-se ao marco M5, desde confrontando neste trecho com
FERNANDO PIRES CORRÊA, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 30,48m e
azimute plano de 349°38'56", chega-se ao marco M6, deste confrontando neste trecho com
MARIO LUIZ ALBANO E MARIA ANGÉLICA ALBANO, no quadrante Noroeste, seguin
do com distância de ll,57m e azimute plano de 79°53'ir', chega-se ao marco Ml, ponto
inicial da descrição deste perímetro Referido imóvel encontra-se registrado neste Cartório sob
a matrícula 6.020. Os requerentes apresentaram documentos que comprovam sua posse mansa
e pacífica, por um período superior a quatorze (14) anos ininterruptos e sem oposição. Por
este Edital, nos termos do art. 1.018-F do Provimento 260/CGJ/2013, torno público o referido
pedido, podendo qualquer interessado apresentar impugnação devidamente fundamentada, no
prazo de quinze (15) dias a contar desta publicação. Matozinhos, 15 de^fí^reiro de 2.018. O
Oficial, José Ronald Viana.
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