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CERTIDÃO
Certifico 11pedido verbal da peS5011 interessada e para os devidos fins que revendo, neste cartório, no Li..••ro 2-RG
sob 11matdeula 3822 de 24/09120 13 verifiquei constar o inteiro teor destll, 1I0S seguintes tennQs:

3822.24/0912013
Imóvel rural situado no município de Grão Mogol!MG, na Fazenda Campo Alto, com área
líquida encontrada em georreferenciamento certificado peJo INeRA de 1.621,8845lia (mil
seiscentos e vinte e um hectares, oitenta e oito ares e quarenta e cinco centiares), dom os
seguintes limites e confrontações: "Inicia.se a 'descrição deste perímetro no vérticb F99.
M.0374, de coordenadas N 8.l90.353,92m e E 695,972,74m; situado na margem dirbita da
faixa de domfnio, rodovia BR251, que liga o mi.lllicfpio de Francisco Sá ao munic!pio de
Salinas; deste segue confrontando com FZ.CAMPONESA, propriedade de wELSON
RAMON RODRlGUES com seguintes azimutes e distâncias: 83°46'03" e de 763,31dt até o
vértice F99.M.0330, de coordenadas N 8.190.436,79m e E 696.731,54; 94°11'331' e de
54,93m até o vértice F99.M.0331, de coordenadas N 8.190.432,77m e E 696.786,32;
97°11'14" e de 255,23m até o vértice F99-M.0375., de coordenadas N 8.190.400.84m e E
697.039,54: 106°35'30" e de 5,lOm até o vértice F99MM-0376, de coordenatlas N,
8.190.J99,39m e E 697.044,43; 214"08'18" e de 106,02m até o vértice F99.M.O~22, de
coordenadas N 8.190.311,63m e E 696,984,94; 218°14'56" e de 54,05m até o vértide F99.
M.0377, de coordenadas N 8.190.269,19m e E 696.951,47; 111°16'41" e de 13,82~ até o
vértice F99.M.0323, de coordenadas N 8.190.264,17m e E 696,964,35; 77°19'361' e de-
43,94m até o vértice F99.M~0378, de coordenadas N 8.l90.273,81m e E 697,007,23;
83°43'31" e de 135,57m até o vértice F99.M-0325, de coqrdenadas N 8.190.288,6~m e E
697.141,99; 84°48'37" e de ]02,49m até o vértice F99.M.0324, de coordenakJas N
8.190.297,90m e E 697.244,06; 81°52'23" e de 56,97m até o vértice F99-M.03j79, de
coordenadas N 8.l90.305.95m e E 697.300,46;deste segue confrontando com FZ.PAU
D'ÓLEO, propriedade de GENÉSIO RODRIGUES DAMASCENO com seguintes azirhutes e
distâncias: 203°17'04" e de 182,54m até o vértice F99-M.0332. de coordenakias N
8.190.138,28m e E 697.228,30; 209°48'50" e de 53,61m até o vértice F99.M.OJ80, de
coordenadas N 8.190.091,76m e E 697.201,65; 216°49'48" e de 34,95m até o vértic:e F99.
M.0381, de coordenadas N 8. 190.063,79m e E 697.180,70; 221°57'07" e de 299,88rp nté o
vértice F99.M-0382, de coordenadas N 8.189.840,76m e E 696.980,22; 172°27'11'e de
4,71111até o vértice F99.M.0383, de coordenadas N 8.189.836,IOm e E 696,'f80,84;
237°01'38" e de J99,95m até o vértice F99.M-0384, de coordenadas N 8.l89.727,28m e E
696.813,10; 176°4]'481' e de 70,39m até o vértice F99-M.0385, de coordenddas N
8.189.657,01m e E 696.817,16; 164°52'26" e de 132,36m até o vértice F99.M.Oi'86' de
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M-0387, de coordenadas N 8.189.444,63m e E 696.948,62; 119°39'12" e de jl18,17m até o
vértice F99-M-0388, de coor~enadas N 8.189.386,16ni e E 697.051,31; 1lj7°24'38" e de
150,63m até o vértice F99.M-0389. de coordenadas N 8.189.316,82m e E 697.185,03;
99°05'32" e de 207,68m !lté o vértice F99-M-0333, de coordenadas N 8.189.284,OOm e E
697.390,10; 130°22'56" e de 5,16ril até o vértice F99-M-0334, de c60rdenadas N
8.l89.280,65m e E 697.394,04; 156°59'31" e de 227,32m até o vértice F~9.M.0390. de
coordenadas N 8.189.071,42m e E 697.482,89; 157°14'21" e de 54,16m até b vértice F99.
M-0335, de coordenadas N 8.189.021,48m e E 697.503,84; 154°15'50" e de 25,13m até o
vértice F99-M-0336, de coordenadas N 8.18B.99B,34m e E 697.514,75; 153°00'26" e de
42,95m até o vértice F99-M-0337, de coordenadas N 8.188.960,58m e E 697.534,24:
145°04'45" e de 9,43m "até o vértice F99-M-0338, de coordenadas N 8.188l952,85m e E
697.539,64; 123°33'11" e: de T7,07m até o vértice F99-M-0391, de c60rdenadas N
8.188.910,25m e E 697.603,87; 83°55'44" e de 106;34m até o vértice F99-M.0339, de
coordenadas N B.,188.921,50m e E 697.709,62; 80°02'05" e de 87,8700 até ó vértice f99.
M-0340, de coordenadas N K188.9l6,70m e E 697.796,16; 78°25'45" e de 190,42m até o
vértice F99.M-0392, de coorqenadas N 8.18$.954,84m e E 697.884,74; 13~056'29" e de
5,46m até o vértice F99-M-0326~ de. coordenadas N 8.l88.950,72m e E 697.888,33; 77°00' 13"
e de 9,12m até o vértice F99-M~OJg:(de coordenadas N 8.188,952,77m e E 697.897,21;
88°23'59" e de 74,16m até li vértice 'P99-M-0394, de coordenadas N 8.188.954,84m e E
697.97I,34;deste segue confrontiuldo com :FZ.VEREDA PAU D'ÓLEO, propriel:lade de JOSÉ
PEREIRA DA SILVA; cÓm seguintes azimutes e distâncias: 223°02'20" e de 184,39m atê o
vértice F99-M-0395, de coordenadas N 8,188.893, 16m e E 697,913,75; 222°59'11" e de
467,51m até o vértice F99~M-0396, de coordenadas N 8.188.551,17m e E 697.594,99;
132°58'17" e de 439,09~ até o vértice F99-M-0397, de coordenadas N 8.188l25l,87m e E
697.916,27;deste segue' confroritando com' FZ.VEREDA PAU D'ÓLEO, p~opriedade de
DURVALrNO RODRIGUES DOS SANTOS com seguintes azimutes e distâncilts: 133°05'01"
e de 392,59m até o" vértice F99.M-0398, d,e_co.ordenadasN 8.187.983,71m e E 698.203,00;
55"24'54" e de 482,72m até o vértice F99.M-0399, de coordenadas N 8.188,257,7Im e E
698.600,42;deste següe confrontando co~ FZ,VEREDINHA, propriedade de ROSILDA
RODRIGUES PINTO com seguintes azimutes e distâncias: 18°06'03" e de 43,48m até o
vértice F99-M-0400, de coordenadas N 8.188.299,04m e E 698.613,93; 75r05'18" e de
265,25m até o vértice F99-M-0401, de coordenadas N 8.188.367,30m e E 698.870,25;
335°42'46" e de 341,40m até o vértice F99~M.0402, de coordenadas N 8.188.'678,49m e E
698.729,82; 338°44'59" e de 327,32m até o vértice F99-M-0403, de cobrdenadns N
8.188,983,55m e E 698.611,19; deste segue confrontando com FZ.PAU D'ÓLEQ, propriedade
de GENÉSIO RODRlGUES DAMASCENO; com seguintes azimutes e distâncias: 87°27'58"
e de 1.l28,78m até o vértice F99.M.0404, de coordenadas N 8.189.033,45m e E 699.738,87;
deste segue confrontando com FZ.CAMPO ALTO, propriedade de PAULO J-jlOLZMANN
com seguintes azimutes e distâncias: 174°31'04" e de 122,02m até o vértice F99-M-0405, de
coordenadas N 8.188.911,99m e E 699.750,52; 189°12'45" e de 197,60m até 01 vértice F99-
M-Q341, de coordenadas N 8.188.716,95m e E 699,718,89; llr03'28" e de 228,35m até o
vértice F99.M-0342, de coordenadas N 8,188.613,07m e E 699.922,25; 141~43'06" e de
259,15m até o vértice F99-M-0343, de coordenadas N 8.l88.409,65m e E~700.082.80;
lO8°05'02" e de 1.300,43m até o vértice F99-M-0344, de coordenadas N 8.188.b05,98m e E
701.318,99; 145°53'41"e de 9,4lm até o vértice F99-M-0345, de codrdenadas N
8.l87.998,19m e E 701.324,27;desle segue confrontando com FZ.RIACHO DO BARREIRO,
propriedade de MARIA GERALDA BARBOSA com seguintes azimutes e distâncias:
180°53'02" e de 1.669,26m alé o vértice F99-M-0313, de coordenadas N 8,186.329,13m e E
701.298,52; 178°15'44" e de 24,96m até o vértice F99-M-0312, de co6rdenadas N,
8.186.304,17m e E 701.299,27; 181°31'13" e de 27,52m até o vértice F99fM-031I, de
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M-0346, de coordenadas N 8.186.231 ,53m e E 701.296,82; 210"17'21" e de 528, 15m até o
venice F99-M-031O, de coordenadas N 8.185.774,87m e E 70I.OJO,09;deL segue
confrontando com FZ,RIACHO DO BARREIRO, propriedade de ANTÔNIO RUAS DE
OLIVEIRA com seguintes azimutes e distâncias: 209°08'28" e de 160,83m alé o véhice F99-
M-0347, de coordenadas N 8.185.634,40m e E 700.951,77: 175°07'58" e de 153,G9m até o
vértice F99.M-0309, de coordenadas N 8.185.481,86m e E 700.964,76; 190°47133" e de
256,83m até o vértice F99-M-0348, de coordenadas N 8.185.229,57m e E 700.916,66;deste
segue confrontando com FZ,TABUA, propriedade de DENILDE BEATRlZI MEIRA
BAZZARELA com seguintes azimutes e distâncias: 263°41 '04" e de 1.401 ,11m até o vértice
F99-M-0349, de coordenadas N 8.185.075,45m e E 699.524,06; 240°34'23" e de 38t,87m atéo vértice F99.M-0350, de coordenadas N 8,184.883,90m e E 699.184,49;de e segue
confrontando cum FZ.TABUA, propriedade de SEBASTIÃO AVELINO DE A EVEDO
FILHO com seguintes azimutes e distâncias: 265°09'07" e de 24,55m até o vértice F99-
M-0308, de coordenadas N 8.184.881,83m e E 699.160,03; 243°12'05" e de 37,9

1
7maté o

vértice F99-M.0307, de coordenadas N 8.184.864,7Im e E 699.126,13; 156°16'~7" e de
5,4lm até o vértice F99-M-0306, de coordenadas N 8.184.859,76m e E 69P.l28,31;
222°49'47" e de 1O,20m até o vértice F99-M-0304, de coordenadas N 8.184.852,,28m e E
699.121,38; 238°42'32" e de 337,03m até o vértice F99-M-035I, de coorddnadas N
8.184.677,23m e E 698.833,37; 290°05'44" e de 71,98m até o vértice F99-M-0305, de
coordenadas N 8.184.701,96m e E 698.765,78; 282°48'10" e de 350,22m até o vé~ice F99-
M-0406, de coordenadas N 8.184.779,57m e E 698.424,27; 282°48'10" e de 14,8~m até o
vé!tice F99-V-0003, de coordenadas N 8. I84.782,86m e E 698.409,76; margem es~uerda do
CORREGO BARRERlRlNHA DA ONÇA; deste segue pelo referido córrego a montante,
com seguintes azimutes e distâncias: 210°32'20" e de 12,26m até o vértice F99-P-b828, de
coordenadas N 8.184.172,30m e E 698.403,53; 21r36'34" e de 11,45m até o vértlice F99~
P-0829, de coordenadas N 8.184.763,23m e E 698.396,54; 259°36'32" e de 23,37m até o
vértice F99-P-0830, de coordenadas N 8.184.759,02m e E 698.373,55; 298°10'41" e de
12,08m até o vértice F99-P-0831, de coordenadas N 8.184.764,72m e E 698.362,91;
276°02'37" e de 15,40m até o vértice F99~P-0832, de coordenadas N 8. I84.766,34m e E
698.347,60; 210°08'47" e de 9,70rn até o vértice F99-P-0833, de coordejadas N
8.184.757,95m e E 698.342,73; 247°38'46" e de 1O,6!m até o vértice F99-P- 834, de
coordenadas N 8. I84.753,92m e E 698.332,91; 333°04'02" e de 10,03m até o vé ce F99-
P-0835, de coordenadas N 8.184.762,86m e E 698.328,37; 285°14'46" e de 13,26m até o
vértice F99.P-0836, de coordenadas N 8.184.766,35m e E 698.315,58; 262°20t5~" e de
28,34m até o vértice F99-P-0837, de coordenadas N 8.184.762,57m e E 698f287,49;

( 252°28'54" e de 23,62m até o vértice F99-P-0838, de coordenadas N 8. 184.755,46m e E
698.264,97; 29]"08'08" e de 13,30m até o vértice F99-P-0839, de coordenadas N
8.184.760,26m e E 698.252,57; 266"03'58" c de 5,98m até o vértice F99-V-obo2, de
coordenadas N 8.184.759,84m e E 698.246,59; situado ná margem esquerda doieferidO
córrego, deste segue com seguintes azimutes e distâncias: 2"36'04" e de 24,35m até vértice
AKO-M.0008, de coordenadas N 8.184.784,17m e E 698.247,70; deste segue conf ntando
com FZ.NUNESLÂNDlA, propriedade de PRO-FLORA AGROFLORESTAL com stguintes
azimutes e distâncias: 2"36'04" e de 1.049,51m até o vértice AKO-M-0007, de coordehadas N
8.1R5.832,60m e E 698.295,33; 2°40'14" e de 60,62m até o vértice AKO.M-0006, de
coordenadas N 8.185.893,J5m e E 698.298,16; 5°11'54" e de 429,93m até o vértic~ AKO-
M.0005, de coordenadas N 8.186.321,32m e E 698.337,11; 252°48'00" e de 2.156,04~ até o
vértice AKO-M.0004, de coordenadas N 8.185.683,76m e E 696.277,49; 337°50'44" e de
1.51O,23m até o vértice AKO-M-0003, de coordenadas N 8,187.082,49n1 e E
695.707,97;deste segue confrontando com FZ.CUBICO, propriedade de PRO-FLORA
AGROFLORESTAL com seguintes azimutes e distâncias: ; 99°26'25" e de 1.357,606, até o

o(..GISTfilo vértice DOC-M-4469, de coordenadas N 8.186.859,82m e E 697.047,19m; ]43"37'4~" e de
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22,3000 até o vértice F99-M-0317. de coordenadas N 8.186.841,8600 e E 697.060,4100;
situado na margem esquerda de um CÓRREGO INTERMITENTE; deste segue pelo referido
a jusante, com seguintes azimutes e distâncias: 61°14'36" e de 81,5900 até o vértice F99-
P-0840, de coordenadas N 8,186.881,1100 e E 697.131,94; 62°16'05" e de 59,~55maté o
vértice F99-P-0841, de coordenadas N 8.186.908,8300 e E 697.184,65; 66°31 '39" elde SO,<J2m
até o vértice F99-P~0842, de coordenadas N 8.186.941,06m e E 697.258,87; 68°41'07" e de
84,1800 até o vértice F99-P-0843, de coordenadas N 8.186.971,6500 e E 697.337,29;
66°52'32" e de 90,8700 até o vértice F99-P-0844, de coordenadas N 8.187.001,3400 e E
697.420,86; 53°56'04" e de 108,9300 até o vértice F99-M.0318, de coordenadas N
8,187.071,47m e E 697.508,92, situado na margem esquerda do referido córrego; deste segue
confrontando com FZ.CAMPO ALTO, propriedade de ERLI RODRlGUES DOS SANTOS
com seguintes azimutes e distâncias: 111°12'39" e de 88;42m até o vértice F99-M"0303, de. , .
coordenadas N 8.l87,039,48m e E 697,591,35; 104°15'44" e de 89,99m até o vértice F99"
M-0301, de coordenadas N 8.187.017,3Im c E 697,678,57; 36"38'56" e de 53!48m até o
vértice F99-M"0302, de coordenadas N 8.1'87.060,22m e E 697,710,49; 24°24'14" e de
34,89m até o vértice F99"M"0354, de coordenadas N 8.l87,091,99m e E 697.724,90;
36036'18" e de 90,40m até o vértice F99.M~0355, de coordenadas N 8.187.16~,56m e E
697.778,81; 320"34'53" e de IOO,14m até o vértice F99~M"0356, de coorBenadas N
8.187,24 t,92m e E 697,715,22; deste segue confrontando com FZ.VEREDINHA, propriedade
de DJALMA RODRIGUES PINTO com seguintes azimutes e distâncias: 32°3'7'56" e de
284,95m até o vértic~ F99-M-0327, de coordenadas N 8.187.481,89m e E 697.86~,88; deste
segue ccinfróntando com' -FZ.VEREDA NOVA, propriedade de ROSILDA Ro'DRIGUES,
PINTO; com seguirites azimutes e distâncias: 32°25'23" e de 174,26m até o vértice F99"
M-0357, de coordenàdas N 8.187:628,99m e E 697.962,31; 316°52'52" e de 304!,33m até o
vértice F99-M-0319, de coordenadas N 8.l87.883,88m e E 697.796,03; 323°3b'17" e de

. _' I

37,83m até o vértice F99"M-0320, de coordenadas N 8.187.914,29m e E 697.773,53;
319°32'45" e de 21,89m até o vértice F99-M"0321, de coordenadas N 8.187.93p,95m e E
697.759,32;deste segue confrontando com FZ,CAMPO ALTO, propriedade de
FRANCELfNO RODRIGUES DOS SANTOS com seguintes azimutes e distâncias:
319"59'25" e de 348,54m até o vértice F99-M~0328, de coordenadas N 8.188.19,7,91m e E
697.535,24;deste segue confrontando com FZ.VEREDINHA, propriedade de IMANOEL
RODRIGUES DOS SANTOS com seguintes azimutes e distâncias: 320°03'31" e de 347,09m
até o vértice F99-M~0329, de coordenadas N 8.188.464.03m e E 697.312,40j4este segue
confrontando com FZ.VEREDINHA, propriedade de MARIA DO SOCORRO BA SILVA,
com seguintes azimutes e distâncias; 319°56'02" e de 387,31m até o vértice F99-M~0358, de

I
coordenadas N 8, t 88.760,44m e E 697.063,1O;deste segue confrontando com
FZ.VEREDINHA, propriedade de MARCLINO RODRIGUES DOS SANTOS coth seguintes
azimutes e distàncias:322°21'49" e de 318,48m até o vértice F99~M.0359, de coordenadas N
8.189.012,64m e E 696.868,63; 217°23'44" c de 426,70m até o vértice F99-M-0360, de
coordenadas N 8.188.673,65m e E 696.609,49; 217°31 '40" e de 275,92m até o vértice DOC-,
M.4468, de coordenadas N 8.188.454,83m e E 696.441,41m; deste segue confrontando com
FZ.CUBICO, propriedade de PRO~FLORA AGROFLORESTAL com seguintes lazimutes e
distâncias: 315°29'17" e de 193,L7m até o vértice DOC"M-4467, de coordenadas N
8.188.592,58m e E 696.305,99m; 313"10'11" e de 178,38m até o vértice DOC~M-4466, de
coordenadas N 8.l88.714,63m e E 696.l75,89m; 322°53'47" e de 190,70m até o vértice DOC"
M-4465, de coordenadas N 8. 188.866,72m e E 696,060,84m; 300°22'55" e de 386,76m até o
véltice DOC-M~4464, de coordenadas N 8.189.062,33m e E 695.727,20m; 284°24'17" e de
63,79m até o vértice DOC~M-4463, de coordenadas N 8.189.078,20m e E 695.665,41m:
287002't9" e de 146,24m até o vértice DOC~M-4462, de coordenadas N 8.189.121 ,05m e E
695.525,59m; 296°05'35" e de 117,27m até o vértice DOC-M-4461, de cooraenadas N

;Li(..GISTRo .189.172,63m e E 695.420,27m; 286°03'41" e de 160,10m até o vértice DOC-M-4460, de~ % ó •
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coordenadas N 8.l89.216,92m e E 695.266,42m; 26&"38'49" e de 129,41m até o vértice DOC-
M-4459, de coordenadas N 8.189.213,87m e E 695.137,04m; 305"47'48" e de 82,51h, até o
vértice DOC-M-4458, de coordenadas N 8.189.262,13m e E 695.070,12m; 308"16'11''' c de
17,16m até o vértice DOC-M-4457, de coordenadas N 8.l89.272,76m e E 695.056,65m;
318"28' 11" e de l31,60ro até o vértice DOC-M-4456, de coordenadas N 8.189.371,27m e E
694.969,40m; situado na margem direita da faixa de domínio, rodovia BR251 qut Hga o
município de Francisco Sá ao município de Salinas, deste segue pela referida faixa de
domínio, com os seguintes azimutes e distancias: 45"35'49" e de 1.404,39m até o vértice F99-,
M.0374, de coordenadas N 8.190.353,92m e E 695.972,74; ponto inicial da descrição deste
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Gdodésico
Brasileiro, e encontram.se representadas no sistema UTM, referenciadas ao MeridianolCentral
45 WGr, tendo como o datum SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, área e pJrímetro
foram calculadas no plano de projeção VTM". Responsável Técnico: Willer Faguhdes de
Oliveim, CREA I36623/D. Registro anterior: R.3.2678, LO 2-RG, ficha. Proprietária:1Plantar
Siderúrgica S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rodovia BR 040. Km 464,
em Sete Lagoas/MO, CNPJ n" 20.388.757/0001.01. mCRA: 407.038.016.985.41NIRF:
0.680,114-5. Poder Judiciário. TJMO - Corregedoria-Geral de Justiça, na ordinal do oficio:
0000278040128, atribuição: Imóveis, localidade: Grão Mogol, na selo: AAF19980, cÓdigo de
segurança: 3680265135487885, quantidade de atos: 1. Valor Total dos Emolumerltos: R$
14,99. Taxa de Fiscalização Judiciária:R$ 4,72. Valor Final ao Usuário:R$ 19,71, "Cdnsulte a
~a!.~~~dedeste Selo no site htlps:l/selos.tjmg.jus,br"..:..., ~l~._
AV.I.3822.24/0912013 I
De oficio para constar a averbaçiiode Reserva Legal constante da AV-14.643 La2-RO, ficha, nesta
propriedade, com os seguintes limites: "Limita.se com Orlando Bazzarella, espólio de IAntônio
RozenoMurça,Antônio SouzaRibeiroe com a referida fazenda". Isenlode emolumentos.Dou fé.
AV.2.3822.26/0812015 I
Procedo à presente averbação conforme requerimento datado de 19 de agosto de 2015, feito
pela proprietária Plantar Siderúrgica S.A., supra qualificada, neste ato representada tor seus
procuradores Srs. Pedro da Silva Filho, CPF: 772,502.578-20 e Oduvaldo dosl Santos
Nogueira, CPF: 042.385.756-87, para constar que o imóvel objeto da presente matrícula
encontra-se inscrito no CAR (Cadastro Ambiental Rural) sob n" CAR: 294167, emitido em
13~08-2015. Poder Judiciário _ TJMO ~Corregedoria-Geral de Justiça, na ordinal dÓ oficio:
0000278040128, atribuição: Imóveis, localidade: Grão Mogo!. Na selo: ACQ33769, c~digo de
segurança; 7062563225296724, quantidade de atos: 26. Valor Total dos Emolumentos: R$
124,76. Valor do Recompe: R$ 7,44. Taxa de Fiscalização Judiciária: R$ 41,57, Valbr Final
ao Usuário: R$ 173,77. "Consulte a validade deste Selo no site https://selos.tjmg.jusJ~r". Dou
fé. A Escrevente, Thaísa Nunes Barbosa. __.__ ~ J _
AV.3.3822.17/0912015 I
Procedo à presente averbação conforme requerimento datado de 04 de setembro de 20,15, feito
pela proprietária Plantar Siderúrgica S.A., supra qualificada, neste ato representada por seus
procur~dores Srs. Pedro da Silva Filho, CPF: ?72.502.578~20 e Oduvaldo dos: Santos
Noguelra, CPF: 042.385,756-87, para averbar ° ReCibo de Inscnção do Imóvel Rural no CAR
(Cadastro Ambiental Rural), de registro I n"
MO.3127800.2358205EF82F4IE7BB78123EAB81IAF3, datado de 29.08.2015, Poder
Judiciário _ TJMG _ Corregedoria-Geral de Justiça, na ordinal do oficio: 0000278040128,
atribuição: Imóveis, localidade: Grão Mogo\. Na selo: ACQ34091, código de segprança :
8866310044094177, quantidad~ de ~tos: 6. VaJ,o~!?tal dos Emolumentos: R$ 34, 16. r~lor do
Recompe: R$ 2,04. Taxa de Fiscalização Jl1dlc18rJa:R$ 11,37. Valor FlIlal ao US~lfuio:R$
47,57. "Consulte a validade deste Selo no site https:/lselos.tjmg.jus.hr".Doufé.AEs6revente,

Thalsa Nunes Barbosa. ' r--2•...«-(,';/'0 'ioAV.4.3822 .01/0712016'-~-'--~-"--~-' -'-. - -
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De oficio para esclarecer que a Reserva Legal mencionada no AV-I acima está a~erbad[l llil

matrícula de origem do presente imóvel (AV-14-643), desmembrado de área maior! possuindo
uma área reservada de 405,00 hectares, e se referia à propriedade registrnda no RL4-643. De
acordo com a planta do Termo de Responsabilidade de Preservação de Floresta :da referida
reserva esta está alocada dentro de uma área total de 3.081 hectares. Por fim escl~rece que a
atual proprietária requereu a averbação nesta matricula da inscrição do CAR refetente a esta
Eropriedadc.lsento de emolumentos. Dou fé. A Escrevente, Thaísa Nu!!es_~arbosa.1 .
O referido é o que consta dos meus arquivos. Dou fé. Grão Mogol, 01 de julho de :2016.Ato:
8401, quantidade Ato: 1. Emolumentos: R$ 14,89. Recompe: R$ 0,89. Taxa de -F'iscalização
Judiciária: R$ 5,57. Total: R$ 21,35. Poder Judiciário - TJMG - Corregedori~-Geral de
Justiça, nO ordinal do oficio: 0000278040128, atribuição: Imóveis, localidade: Gtão Mogo\.
N0 selo de consulta: ACQ39591, código de segurança: 8171622120233429. Valo~ Total dos
Emolumentos: R$ 14,89. Valor Total do Recompe: R$ 0,89. Valor Total d~ Taxa de
Fiscalização Judiciária: R$ 5,57. Valor Total Final ao Usuário: R$ 21,35. "Consulte a
validade deste Selo no site https://selos.tjmg.jus.br". !

I

José Mário Pena Júnior
Oficial

CfZ. '",,_
Th~Barbosa

Escrevente
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DOCUMENTO 4
MatrÍCula nO 643

Rua Si:io João Evangelista, nO 359, São Pedro - Belo Horizontel MG, CEP:30.330.152
Tel.: (31) 3280-3509 - Fax: (31) 3280-3501 '

www.campellocastro.com.br

http://www.campellocastro.com.br


Oficial: José Mário Pena Júnior

Rua Reginaldo Oliveira, n.o 59, Centro, - Grão Mogol-MG
Tel.: 383238-1274

e""",,,;, pcd,"o""b,1 d, pesso,,,,e,,ss~~p~ ~~C~~fi~q" "","do, ",," cortó,;o,"l Li"o 2-RG
sob II mmrícula 643 de 28/05/1 981 vcriliquci conslar o ínleiro teor desta, nos seguintes termos.:

(

643 - 28/051.1981
Uma propriedade rural denominada "Campo Alto" fazenda Santa Quitéria. neste município.
com área total de 336,165 (trezentos e trinta e seis mil cento e sessenta c cinco ar s) em uma
gkba que tem a arca total de 366.032 ares. e os seguintes limites: sendo: 54.905 ~res de la e
311.127 ares de terras de 2~ classc. "Partindo de um marco cravado no morro do Espiador
segue limitando com o CeI Benjamin Franklin .Dias. por umas vertentes atê entontrar. um
marco cravado a estrada do "Campo Alto" para o Barracão; daí voltando a esqu rda. seguc
ainda por vertentes e limitando com o mesmo Benjamim. pussando pelo limpo do I oociro. até
um marco divisor de Clemente Augusto da Rocha. cravado na confrontução da c~heceira do
corrego Barrcirinho da Onça: dai voltando à esquerda e apanhando o córrego referido. desce
pelo mesmo. até encontrar um marco cravado em uma curva do mesmo. na baixa tias Areias:
dai atravcs$ando O dito córrego segue limitando. com Clemente José da Roch,L em rum~
direito a um marco cravado. na estrada do Campo Alto para as Tabocas nas vbrtentes do
Córrego Tabúa, daí volta a direita com o divisor de Antonio Roscndo Murça. ~ravado na
wrtcntc do Boqueirão. daí voltando a esquerda segue limitando com a 211 gleba ~e Anrônio
Rosendo Murça. em rllmo direito a um marco cravado no Córrego Periperí. peJo de umas
pedms; daí voltando a esquerda. segue ainda limitando com o mesmo. em rumo 1ircito fi um
marco cravado. na divisa de Agosrinho Damasceno. cravado na chapada; daí voltando à
esquerda s('guc limitando com u mesmo Agostinho. pelas vertentes até cncontrart um marco
cravado dentro da chapada: dai voltando a direita segue em rumo certo ainda limi*,l1docom o
mesmo Agostinho. até um marco cravado junto de uma Sucupira Grande na c beccira do
Córrego Riacho das Pedras. daí voltando a esquerda segue limitando com Ana - .asa Soares.
em rllmo direito a um marco divisor do espólio de Jtlvenato Antunes da Silva. ~ravado nas
vertentes do Córrego Riacho Danta, daí voltando a direira. segue limitando com o mesmo
espúlio. atravessando o Córrego Riacho Dama. em rumo certo ao marco diviso~; dn marco
di\'isor de José Mariu Luiz. crnvado denLro da chapada. na beira d.: uma estrada. daí voltando
a esquerda. segue JimiLandocom Jose Maria Luiz. em nuno eerto a um marco cra~ado dentro
U(l Córrego Lagoillha; dai voltando a direita segue limitando com José Maria em ~mo direito
a um man;o cravado em uma estiva. na estrada de rodagem; dai voltando r, esquerda.
limitando ainda com José Maria. set!ue em rumo direito a um marco cravudo na Uivisa geral
do imóvel: dai voltando a csqu~rd; segue peja divisa da fazenda ate cncontra~ um marco
divisor de Agostinho Damasceno, eravúdo na passagem da estrada do Gorutuba. confrontando
u cabeceira da Vereda do Meio. daí voltando à esquerda apanhando a dita Vcrcd1 desce pela
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mesma até sua barra na Vereda da quilanda: daí subindo esta Vereda vai ,até um marco
cravado na beira de um valo. daí voltando a direita segue limitando com Agostinho
Damasceno em rumo direito ao Morro.do Espiador ponto inicial". Registros a11tcriorcs: 8.391
fls. 1"44 c 8.400 fls. 146 do livro 3-.1 neste cartório. Proprietário: Paul Holzmann, CPF:
014.678.401-49. austríaco (brasileiro naturalizado). casado. agropccuarista, residente em
Francisco Sá-MO. Obs. Propriedade hipotecada aO Banco do Brasil S/A, conf~mne reg. 290.
fls. 115 livro n° 9 em 24-01.1975. A gleba acima objeto da presente matricu~a. no processo
di\'isótio coube a Manoel Damasceno ferreira. conforme reg. 5802. Os. 181 livro ]-0:
falecendo este, foi partilhado uma area de 12.584 ares. entre a viuva Nair Soards Damasceno e
herdeiros Olimpio Damasceno, Auridete Damasceno.. Valdemira S. Damascdna. Yaldetc S.
Damasceno e Valdira' Soares Damasceno. conforme reg.°s 1889. fls. (3. 3~G: 5.803. 5.804.
5.805 e 5.806. fls. 182. 3-G e 6.126. fls: 58. 3.H neste Cartório: tendo estds transferido a
Achiles de C~mpos. c~nF reg. 6081. fls. 50. 3-H: o qual por sua vez trmjsfcriu a David
Ferreira dos Santos; 20.157 ares, c011f. reg. 8.118. fls. 71. 3-J e cessão de Iherançn sob o
restante da área de 316.008 ares. n ser 'sobre partilhado, conf. reg. 8.119. rys. 71. 3-.1 que
adquiriu sobre a partilhn julg. em 31-IO~1972. COIl1: reg. 8390. fls. 144. S~.J. tendo este
transferido a Paul Holzmann, confomle registros acima citados 8.391 e 8.400, Ver mnt. 165.
fls. 165 livro 2~A. Oficial: Amadeu Ferreira ]Jaulino.-----~-_., --_.~~~~=-----------------_.
R.I-643.28/05/1981
R.I.643: Prol. 1.601 _ 28.05.1981. Cédula Rural Hipotccária EAI.8IfOO ' PROALRU -
Vencimento: 28 de 'maio de 1987 - Valor cr# 2.782.890.00. Financiador: B1anco do Brasil
S/A, sede Capital Federal, CGC: 00.000.00010438-34. Financiados: pJul Hoizmann.
Austríaco (brasileiro naturalizado). casado. agropecuarista. residente em Frantisco Sá~MG. c
sua mulher 01ívia Ferreira Holzmann - Crédito deferido para financiamento d~ Introdução de
Melhoramentos e Aquisição de máquinas visando formação de 50 has idt: lavoura de
mandioca, destinada à produção de aleooL no imóvel nlra! "Campo Alto" no município de
Grão Mago\. confonne orçamento elaborado pela Previsão Ltda que se integta a esla ccdula
até sua final liquidação, no valor de Cr# 3.092.100.00 - Sendo que será lusado rec.ursos
próprios no montante de er# 309.210,00 ~ Autorizam os financiados ao Banco efetuar
diretamente ao (ílegivel) o pagamento das obrigações o que se destina o crétlito e declaram
cientes os tennos do convênio finnado entre o Banco e a Previsão Ltda: bem como quc a
remuneração relativa à execução de serviços de orientação. ou seja a) 1% do vnlor do crédito
na ocasião da abertura b) 1% a.a. saldos devedores calculados em 30/6 e 31/12.
Comprometem-se ainda a renovar o plantio de mandioca nos 3 períodos agrícolas. em arca
equivalente a financiada: 2: Nível da Garantia se a garantia vier a cair em nívcl! inferior ti 60%
do valor do saldo devedor da conta deste financiamento. inclusive em virtude dos débitos elou
variação das ORTN'S 3: Caso venha a ser comprovado quc abandonamos bU releg.amos ()
segundo plano a atividade de produção de materia~prima para fabrica dc alco61. pagam multa
sobre os valores liberados deste a In utilização. aos índice de correção monetária aplicáveis as
ORTN's. Taxa de juros 26% a.a. exigíveis em 30-06 e 30~12. Além dos juro~ moratórios 1%
a.a. em caso de inadimplemento de qualquer pagamento mais 2% a.a. mais coJ,cção monetária
igual ao índice da variação das ORTN's, ou juros de 73.8% taxa vigentc pira as operações
bancárias comuns. Multa de acordo com o Decreto - Lei 167/67. m1. 71. ForrrJa de pagamento,
28-05-83 cr# 482.890.00 - 28.05-84 cr# 5110.000.011• 28-05.85 cr# 500.00.0.00 - 28-05-86
er# 28-05-87 Cr# 700.000.00. Bens vinvulados: em hipoteca cedular de segundo grau. o
imóvel "Campo Alto". com 3.361.65ha - constante da presente matricula confrontando-se: ao
Nortc. com Alípio Rodrigues Ruas. ao Sul Otílio Dias e Arlindo Bazarcla: a Leste com Otilio
Dias e Yaldete Damasceno e ao Oeste com espólio Antonio Rosendo Murça c Antonio. PUni,
todos os efeitos o imóvel hipotecado fica avaliado em cr# 30.600.000.00 - Sendo terras Cr#
28.380.000.00. Benfeitorias: 01 casa sede. 05 casas pl empregados. OI cu~ral (600m:) 04
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cc-rcas. perímetrica e externa Cr# 2.220.000,00. As partes se obrigam pelo cUl11pr~' ncnto das
demais chi.usulas e condições do conlmto. do qual se arquiva uma via acampm hadas dos
r~pycti\'~?_.!11]~xosque Iicn fazendo_.p~!t~ int~g.~a.ntcdeste. Ofi~ial:AmadcL!.£e':!:.c-i~ ~au~inQ.
AV-2-643 - 03108/1982
AV-2-643: Prot. 1935 - 03-08-1982. Conronne termo de responsabilidade. lirn~ado entre
pmll:s. 1ica gravado com o ônus de utilização limitadO!. uma <.Íreude 740.00ha. nãd inferior a
20% do lotai da propriedade; limites da área preservada. Limiw.se com Clement!; Augusto
Rocha. Benjamin Franklin Dins. Estrada para Grão Mago!' Antonio Rossenol Murça e
Clemente.J. Rocha. Tudo de acordo art. 53, ítem 4 da Instrução Normativa n(l 001 db 11-04-80
- L~i 4.771-65 c seus art. 16 c 44. Fica arqui\'ado em cartório uma l' via doi temlO de
responsabilidade, e uma via da planta ou croquís do imóvel. Mal. 643 - Paul Hblzmann -
I~ro.rri~tário..Oli~~a~~ATlJadeu_fe.~~i£,!Paulino..:- ~_ _ . . _.__
R-3-643 - 09/12/1983
R-3-643: Prol. 2.274 - 09-12-1983. Cédula Rural Hipotcdria EAI-831l376- - Venc.
02-12-1991. V••lor: Cr# 7.014.601,62. Fimmciador: Banco do Brasil S ; CGC:
00.000.00010438-34. Financiados: Paul Holzmann. brasileiro, naturalizad. casado.
agropccuarista, residente e domiciliado em Francisco Sá-MG; à Rua Dircio Mira da - 939.
CPF: 014.67R.401-49 c sua esposa Olivia Ferreira Holzmann - Crédito de~rido para
consolidaçào das dívidas de respomabilidade dos emitentes existentes em 10-06-1983
n.'prcscntados pelos instrumentos abaixo: Prefixo - Venc. princ. acessórios - Total: Vencido:
ERC - R2/01279-3 - CRP - 28-10-83 - Cr# 1.190.000.00 - Cr# 511.552.30 - Cr# 1'1°1.552.30
_ VlCendo: EAI-81/00448-0 - CRH - 28-05-87 - cr# 2.300.000.00 - cr# 1.362.246.41 - Cr#
3.662.246.41 - EAC-RlI00863-X - CFP - 15-07-R4 - Cr# 696.158.91 - cr# 1.0114.601.62 -
total er# 7.014.602.62 - Taxa de Juros: 28% a.a. Na falta de pagamento. além dos juros
moratórios de 1% .1. .1. Juros de 12% a.o. mais correção moncturia. com base no v!riação das
ORTNs. Os emitentes tem ciênciu do Dcc. 167/67 especialmente da mela do seu altl. 71. Bens
vinclIlad()s. Em hipoteca eedular de Terceiro grau "Campo Alegre". lNCRA: 407 O 8013080
• Distrito. municipio e comarca de Grào Mago!. com arca de 3.361.65ha confrontaç es: Norte:
Alipio Rodrigues Ruas; Sul: Otilio Dias e Herdeiros de Orlando Bazarela: Leste? Ptil Dias e
Valdetl.: Damasceno: Oeste: Espólio Antonio R. Murça c Antonio de Tal. e constante da
presente matrieuln: Tudo avaliado por cr# 60.000.000.00. Sendo: terras cr# 45.qOO.OOO,OO_
benfeitorias Cr# 15.000.000.00. Fonna de pagamento 05 prestações anuais corrc:spondendo
cada ao valor apurado pela aplie-ação de percentuais abaixo: em 30.]]-87: 10%.3°111-88: er#
16.6%: 30.11-89 a 26.6%: 30-] 1-90: 45.4%. 02-12-9 I: o saldo devedor declara o clhitentc sob. ,
as penas da lei não ser responsável direto pelo reconhecimento de contribuições à ~rc\'idência
Sociul Rural. Se obriga os emitentes pelo cumprimento de todas as demais cláusulas c
cCll1dições da presente cedula, da qual se arquiva em excmplar. Oficial: Amadbu Fcrreira
Paulino.
R-4-643 - 13112/1984
R-4-643: Prol. 3.720 -13.12-1984. Quinhão n" 01 pertence aos condôminos Paul olzmann e
sua mulher D. 01ivia Ferreira Holzmann. fazendeiro/do lar. respectivamente esidcnte c
domiciliudos em Francisco Sá-MG. CPF: 014.678.401-49. no valor de Cr# 24.300.00.
correspondente a uma área de 3.081.00ha (três mil e oitenta e um hectares). em I,t'rrcnos de
categorias diferentes. na fazenda Santa Quité'ria. lugar denominado "Campo Alto". neste
nwniciplO. compreendida dentro dos scguintes limil~s: "Começa no marco n" lo que está
cra\'ado nos limites de Antonio SOUlll Ribeiro. deste partindo na direção Norte Magnético O"
seguindo a esquerda 79~ na distância de 2.]40 metros vai ao marco n° 01. limitandb com (I SI'.
Alípio Rodrigues Ruas. dai seguindo a direita por cerca de arame e passando peloslmarcos n"s
2.3.4 c 5. vai ao marco n" 06 numa dist<incia de 1.880 metros limitando com D. Olga Murça.
deste punto voltando 114" a esquerda. vai aO marco n° 07 que está cravado à bcid da estrada

~ G \5 r~o qlle se demanda Francisco Sá a Salinas. na distânc.ia de 1.440 metros. daí vo1tandd a esquerda
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peln referida estrada de rodagem vai ao marco nO 08 na distância de 1.340 mctr6s. deste ponto
voltando a esquerda 80" vai ao murco nO 09 que estú cravado na connuêllcinl dos Córn:gos
Vereda do Meio c Campo Alto. deste marco. CÓ1TCgO Campo Alto acima llll dilstância de 550
metros vai ao marco nl' 10 cravado a margem esquerda deste. Deste ponto scg~indo por cerca
de arame numa distilncia de 2.500 metros c limitando com Vnldcte Damasccnq. vai ao murco
n" 11. daí seguindo na direção 901)à esquerda na distância de 930 melros c limitando com
Olilio Dias, vai ao marco nO 12, deste marco segue na deflcxão de 240" 30' 'a esquerda. na
distância de 2.955 metros por cerca de arame limitando com o Sr. Otí1io Dias. ~'ai ao marC(llt
13. deste marco segue à esquerdrl 8W' na distância de 2.020 metros por cerca de Jrame v<li <lO
marco n° 14 que (.'st<1cravado na cahcceirn do Córrego da Onça, daí scgllindo dórrego ahaixo.
na distância de 1.700 metros. vai ao marco nO 15 que esta cravado a margcln direita deste
córrego. Deste ponto segue [I direita 1260 e vai ao marco nO1611a distância de 430 metros. dai
seguindo no mesmo Turno. limitando com o Sr. Orlando B<l7.arclla.vai ao marc(~ nU17 que esW.
cravado no barranco do rio Tahua. Dai. atravessando o rio. no mesmo rumo Wli ao marco n"
18. numa distância de 450 metros, dcste ponto voltando a direita 26° vai ao marco n" 19 numll
distilncia de 1.400 metros. limitando com o Sr. Orlando Bazarclla. Daí sec:ue'[I esquerda 74". -
pussando pelos marcos 20 e 21. limitando com 'cspólio de Antonio Roscndol Murça. vui ao
marco n" 22. deste marco seguindo a esquerda 72° numa distância dc 1.770: metros "'li ao
marco nU23 e deste voltando <t direita vai ao marco nOO. ponto inicial. O trecho comprecndido
entre os marcos n° 22 c 23 são limites com Antônio Souza Ribeiro". Bc[~f'citorias deste
quinhão pertencentes ao quinhoeiro: casa sede, um curral. tronco. casa d~ bezerros. um
depósito. oito (08) casas para colonos. cercas de arame, pastagens. pocilg.a~.etc. Escritura
pública de divisão lavrada em 05-03-1982. no cartório do]" alicio da comnri:a de Francisc(l
Sá. neste Estado, pelo tabelião José Nunes'd.:: Aguiar. pela qual se ~xtinguio a!cOlllunhão dos
condôminos. proprictários da gleba objeto da presente matricula. para todos oJ fins de direitn.
Oficial: Amadeu ferreira ~~lh~<?...:-~ .. _. L - _.o' _ •.• -

R-5-643- 1410311985 I
,R-S-643: Prot. 3.788 _ 14-03-1985. Cédula Rural Pignoratícia c Hipotecária 85/00104-X.
Venc.imento em 05-03.1988. Valor cr# 17.850.00. Financiador: Banco do Brasil S/A. com
sede em Brasília.DF • CGCIMF: 00.000.000/0438-34. Financiados: Paolo Holzmann.
brasileiro. naturalizado. agropecuarista. residente c domiciliado à Rua Dircio Miranda. 939 em
Francisco Sá-MG. CPF: 014.678.40IA9 c sua esposa Olí\'ia Ferreira Holzlllm1'n. hrasileira. do
lar. credito deferido para aquisição de um conjunto motor-bomba, aspcrsorcs e ac\:ssórios.
destinados a irrigação no imóvel rural denominado "Campo Alto". neste mutúcípio de Grão,
Magol a saber: uma bomba centrifugo. RcCaga. mód. 4.1 - 111; um motor Est. Tabatw. I\S -
140: uma carreta: uma polia motor: uma polia bomba: 03 correias em "~"; uma sucção
completa el11mangllte 5111:'\ 4; um recalque com registro de 3; em adaptador t~mea ER 3: um
adaptador fcmca ER 3"75 tllhos pl irrigaçader 3: 08 dcri\'ações ER 3: 9 caps ~lacho I~R3: I()
saídas para Aspersor ER 3 x I; tubos subida 1 m x: 10 Aspersores Top.A I: Udl motor elétrico
l11onorásico 12.5 CV: uma batedeira de cercais medo 3c-40 c alimentaddr automático c,
acessórios para trator universal, no valor orçado cr# 25.000.000 - Assist. técnica Cr# 500.000
_ orço 25.500.00 recursos próprios Cr# 7.650.000 - .Juros 35%, n.a. Forma dd pagamento: O)

prcst. vCllcíveis em 31-03.86. 30-09.86. 31.03-87. 30.09.87 e 05-03-88. BCllSI\'inculndos: em,
hipoteca ccdular de qU<ll10 grau. imóvel "Campo Alto". INCRA: 407.038.013.080 objeto da
presente, matricula. com ilrea de 3.361.651m: confrontando.se: ao Norte, Alipio P, Ruas: ao Sul
Otílio Dias e herd..:iros de Orlando I3azarcl1a: ao Leste com Otílio Dias c Vnldctc DamaSCCI1l1
e ao Ol.:stc com Espólio de Antônio R. Murça: avaliados: terras Cr# 564.530.000: benfcitori:1.s
er# 30.900.000. Os emitentes se obrigam pelo seu cumprimento de todas as ~cmnis cbusulas
c condiçôes da presente cédula. do. qual se arquiva em exemplar, licando sendo parte
integrante do prescnl...:..~~gistro..:..9jicial:A~~ildcu Ferrcir~Jauli.!!o .. __ ~_

~0\STii'O AV-6-643 -30104/1985
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AV-6-643: Prot. 3.832 - 30-04-1985. Liberação de garal1lias - Na qualidade df credores
hipotecários do imóvel furai denomiilado "Campo Alto". de propriedade do' Sr. Paul
Holzmanll. vinculado <lO financiamento EAI-8 I100448-0. EAI-83/0 1376-;< e 8.5/00 I04-;'1;.
registrados sob n()s R.]-643. 2-D em 28-05-85. R-432 . .l-A em 22-03-82: R-3-64$. 2-0 en~
09.12.83. R.446. 3-A em 10-05-84 e R-5-643. 2-F. em 14-03-85 e R-515 livrh 3-A em
14-0:1-85. respectivamente. informamos que liberamos a arca de 183.33ha. Apro,!citamos o
ensejo para apresentar a V. 53 nossas Cordiais saudações. Banco do Brasil S/A - Fr~lcisco Sá-
ivlG. (a) Oscur Augusto Fiori BoechaL 3502-5 - Gerente. (a) Luiz Carlos T. Carvalho 3501-7
~L'rc_~teadjun~~_:Daw~ de !~Q~~J~~:-ºfl~al~!\I!,_adcuFcn:~E~~~uli!'1~_
AV-7-643 - 30/04/1985
AV-7-643: 30-04-1985. Foi desmcmbmdo do imóvd ob.ieto da presente matricula a área dt:
25.24ha que passou a constituir a matricula 110S1.301 f1s. 38. deste livro. Oliciar: Amadeu
Ferreira Paulino.
AV-8-643 - 22/0911986 ----- ... -- .----- --- _. ----- - - r--
AV-8-643: Prol. 4.260 - 22-09-1986. Liberação de garantias. Na qualidade d' credores
hipotecários do imóvel rural dcnominado "Campo Alto". de propriedade do1Sr. Paulo
Holzmal1l1.vinculados aos tinanciaml:lltos £1\1-81/00448.0 - EAI-83/0lJ76-X e 8iIOOI04-X,
registrados sob os n1>s R-j-643. livro 2-0 em 28-05-85. R-432. livro 3-A. emI22-03-82.
R-3-643. livro 2-D. em 09-12-83. R-446. livro 3-A. cm 10-05-84 e R-5-643. livro 2-F em
!"-()3-~5 e R-51S. livro 3-A em 14-03-85. respectivamente. informamos que Iiber~lmosa área
de 968.0011a(noveCL'ntossessenta e oito hectares). Aproveitamos o ensejo para ap' sentar a V.
Su. nossas cordiais. Saudações. Banco do Brasil S/A - Francisco Sâ-MG. (a) Lui Carlos T.
Carvalho 3501-7 Gercnte substituto - (a) Eduardo David Figueiredo 3500 - fupcr\'isor.
Datada de 12-08-85. Oficial: Amadeu Ferreira Paulino.

AV-8-643: 22-09-1986. roi dcsmt:mbrado do imóvel objeto da presente matricull, a área de
96fLOOha que passou íl constituir a matricula nlJ 1162. Os. 210 deste livro. Ofici~: Amadcu

~~~~~~l~all~~~~~1986--" -----------~ -~.. -------~- ..

J~-9-643: Prol. 4.281 - 10-10-1986. Transmitentes: Paulo Holzmann. fazendeiro. bra~ileiro
nuturali7..ndo. RG. M- 3.487.600 SSP/MG c sua mulher Olivia Ferreira~Holzmann,
corncrci<.mtc. brasileira. residentes e domiciliados em Francisco Sá- G. CPF:
014.678.401-49. Adquirente: Durvalino Rodrigues dos Santos. brasileiro, casad , lavrador,
rcsid.:-ntec domic.i1iadonestc distrito, Certo casamento n~ 190, fls. 102. livro 3. R~g. Ci"il de
13ar1'Oc50.neste municipio. C.T.P.S. nO95.644, Série 0007/MG. Compra c vendh: Escritura
pública lélvrada cm 02-07-]985. no Cartório do 1° Oficio desta comarca. no jjvr6 .11" 24. t1s.
R4. pela tnbcliã Maria Tcresinha Rodrigues Paulino. Imóvel: uma p~rte de%~erras. sem
benfeitorias. em terrenos dc categorias diwrsas. no .lugar "Campo Alto". fa' nda Santa
Quitéria. neste município. com área de 25,00ha (Vinte e cinco hectares). localizai a na gleba
objeto da presente matricula. Valor: cr# 2.500.000. Condições: não há. O IlBI de Cr#
50.000 c a T. Exp. de Cz# 25.635. foram recolhidos ao Banco do Brasil S/A através das
"GAS" auI. sob nO 047 e 04&respectivamente. INCRA: 407.038.016.985-4 - úrea tbtal 3.361.6
_ rruç. minopare. 25.0 - mód. fise. 50,0 - n° de mód. fisco49.23. Os outorgantes dbclaram não
sen:m r(:sponsüveis direto. por recolhimentos de contribuiçõcs a Previdência Sbcial .Rural.
(~D~.ia!~A.l~lad~.uFcrr~ira.ya~~L~_o._. . ._--t' ~ ----

R-IO-643 - 10110/1986 I
R-IO-643: Prot. 4.282 _ 10-10-1986. Transmitentes: Paul Holzmann. que é o m'csmo Paulo
l-lo1zmann. br<lsileiro naturnlizado. fazendeiro. RG. M-3.487.600-SSP/MG c l' lia mulher
Oli\'ia Fcr~l.:iraHolz<lmann.comerciante. brasileira. residentes e domicili;}dosem F ancisco Sá-
MG. CPf: 014.678.401-49. Adquirente: José Henrique Pereira. brasileiro, sol ira. maior,

{..GIS rJ?o motorista. residente c domiciliado neste distl;to. CPF: 52K37&.586-68. Comdra e venda:
0'<- 1:J O I
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Escritur<! pública.lavHlda em 02-07-1985. no Cal1ório do 1° alicio desta Comarca. no livro n°
24, fls. 085. pela -tabeliã. Maria Tcrcsinha Rodrigues Paulino. Imóvel: lima pa~c de lemlS sem
bcnteitorias. de categorias diversas. situada neste município. no lugar "Campq Alto", fazenda
de SanUl Quitêrin. com 38.00ha (trinta e oito hectares). localizada na gleba objeto da presente
matricula. Valor: cr# 3.800.000 (três milhões e oitocentos mil cruzeiros). Corydi~àl.?$:não hú.
O IT81 de Cr# 76.000 c a T. Exp. de Cr# 25.635. foram recolhidos ao Banc~ do Brasil S/...\.
agência desta cidade em 27-06.1985. através das liGAS". aulent. sob IloS 050 e 049
r~spcclivamcntc. INCRA: 407.038.016.958-4 - área toial 3.361.6 - fraç. mino phrc. 25.0 - mud.
fisco 50.0 - nOde mód. fisco 49,23. Os outorgantes dedaram não serem respons:J.veis direlO. por
recolhimento de contlibuições a-Prcvidência Social RumJ. Oficial: Amadeu Fcrrcim Paulino.
R-II-643 - 03/05/19ii9- -- --T .---~~
R-1l-643: Prol. 4.909 _ 03~OS-1989. Transmitentc: Jose Henrique Pereira da: Silva. solteiro.,
maior. motorista, CPF: 528.378.586~68, n::sidctlle e domiciliado na cidade de Montes Claros~
MO, Adquirente: Ivan Marcos de Aguiar Oli\'cira. brasileiro. casado, fazendeiro, CPF:
404.529,216~OO. residente e domiciliado na cidade de Montes Claros-MG. Compra e vcnda:
Escritura pública. lavrada-em 04-04-1989. 110 Cartório do 20 oficio desta Com,irca. no livro n(l

27, l1s. 020. pcl(; escrevente jllramentad~) João Edilson Silva. Imóvel: Uma Ipmic de terras.
sem benfeitorias. terrenos de categorias diversas, situada 110 lugar "CampoIAlto". razenda
Santa Quitéria, neste município_ com área de 38.00ha (Trinta e oito) hectare:,>: localizada na
gleba objeto da presente matricula. Valor: NCZ# 1.900.00. Condições: não. 11131recolhido a
Prefeitura Municipal n° 005, canho 183. T. Exp. Banco do Brasil S/A. através da guia 183. ]lO
valor de NCZ# 4.32 - INCRA: 407.038.018.422-5 ~ área total 38.0 - fmç. minJ pare. 25.0 - n",
mód. 0.68 ~mód. 1Ísc. 50.0. Oficial: Amadeu Ferreira Paulino.-- ------~- -- ----------- --------- -i ..
R-I2-643 - 23/10/1992
R-12-643: Prot. 5.935 - 23-10-1992. Transmitentes: Ivan Marcos dc Aguiar Oliveira.
comerciante. e sua 'mulher Mcire Mitieterào Ka Aguiar. do lar. brasileiros. casados. portadores
do CPF: 404.529.216-00. residentes e domiciliados, na cidade de Mont~s Claros-Mei.
Adquirente: (-lugson Marques e Peres. brasileiro, casado, lavrador: portkdor do CPF:
549.705.636-91, residente e domieiliudo na cidade d~ Montes Claros~MG. Cómpra c vcnda:
Escritura pública. bvrada em 08-0 1~1990. no Cartório do 2" Olicio desta Comárca. no li\TO nO
027, fls 119. pelo Escrevente juramentado do 2" o1icio desta Comarca. Imóvel: uma parl" de
terras. sem benfeitor.ias. em terrenos de categorias diversas. situada neste Imunicípio. na
fazenda Santa Quitéria. no lugar denominado "Campo Alto", com úrea de 3~.OOha (li"inw L'

oito hectares). na gleba objeto da presente matricula. Valor: NCZ# 25.000.00. Cundiçôes: Ilj{)

há. O ITBI de NCl# 500.00 ~ taxa de expediente de NCZ# 20.00 recolhi~a ú PrcICitura
Municipal desta cidade. conronne conhecimento n" 886 talão n" b 15. INCRA:
407038018422-5 - área tolal 38.0 - fraç. mino pare. 25.0 - mód . .fisc. 50.0 ~ n(' de mód. tisc.
0.68. Oficial: Amadeu Ferreira Paulino.___________________---------_._--------f-
R-I3-643.23/12/1992 I
R-13-643: Prol. 5.974 ~ 23-12-1992. Transmilentes: Paul Holzmunn. brasileiro nalurali:l.adn.
fazendeiro. RG. M.3.487.600-SSP/MG e sua mulher. Olívia Ferreira Holzlllanh. comerciante.
brasileira. casados. residentes e domiciliados na cidade de Francisco Sá. I neste Estado.
portadores do CPF: 014.678.401-49. Adquirente: José dos Reis Pereira. casado. CPF:
673.593.616.72 c .loe! Pereira de Olivcira. solteiro.maior. CTPS - 64636 - Série 007/MG.
brasileiros. residenies e domiciliados neste município. Compra e venda: Esdritufa pÚblica.
lavrada em 20-03-1987. no Cartório do 1" Oficio desta Comarca. no livro n" 25. fls, 80. pela
tabeliã Maria Teresinha Rodrigul's Paulino. Imóvel: uma pmie de terras. com ã~ea de 25.00h<l.
situada no lugar "Campo Aho~. fazenda Santa Quitéria_ neste município. sem benfeitorias.
terrenos de várias categorias em uma gleba maior_ objeto da presente matricula. Valor Cr#
10.000.00. Condições: não há. lNCRA: 4"07.038.016.985-4 - área total 3.3611.6 - Ih1\;. mil1.
parco 25,0, mód. fisco 50.0. n° de mód. Fisc. 49.23 - I1'BI no valor de Cr# 200,/)0 - T. de Exp.,

i
l'õ'l.gina (, de 14



------_._~

,

de. Cr# 84.50. complemc~t3ção de C;# 27.21. recolhida <lO Banco do Brasil s/AI conforme
gUlas aut. sob n" 059, 060 c 459 - Area pertencente ao primeiro outorgado. Josd dos Reis
Pereira. 2.00 - ao segundo Jocl Pereira de Oliveira 5.0. Olicial: Amadeu Ferreira PaJlino ..- - _._.' _ .. - ------ -- - ---' ---- ----_.- --~------~- - ._-----,. ~
AV-14-643 - 23/1211992
AV-14-643: Prot. 5.988 - 23-12-92. Confomlc termo de responsahilidade de hoje ( 3-12~92).
Lei 4.771/65 Código Florestal. no imóvel objeto da presente mutricula. e COl stantc do
R-4-643. fica gravado com o ônus de utilização. limitado o trecho compreendido e : "Limita~
se com OrIundo l3av..arella. Espólio de Antônio Rozcno Murça. Antônio Souza Rib ira c com
a rderente fazenda". conforme planla arquivada neste cartório. Otki<ll: Amadeh Ferreira

~~:-~~-i~-:43-.0-4/031t993' .. . ..... ------ --- ---- - 1
It-15-64.J: Prot. 6019 - 04-03-1993. Transmitentes: Hugson Marques Peres. fazendeiro. CPF:
549.705.636.91 e sua mulher Siomara Xavier Santiag.o Marques. professora. t.aSiICiros.
casados. ele portador do CPf: 677.549.456.4. residentes e domiciliados em Mon es Claros.
nesl~. Estadt:. reprcscnt.ados n~stc ato por s.e~ .bastante p:oc~lrador. Luiz Torqualo. bra~il~i~o,
solteiro. maIOr. car\'oelro. reSIdente c dOmJCI1t£ldo,no dlstnto de Barracão. neste umClplO.
Adquirenll:; Jose tino Pereira Damasceno. brasileiro. casado, fazendeiro. rqsidente e
domiciliado neste municipio. no lugar "Vereda Nova" . RG. M.4.661.379.SSP/MG e CPF:
066.099.966. Compra c venda: Escritura pÚblica lavradu em 23.12-1992. no CartkJrio do I"
Oficju desta Comarca. 110 livro n" 26. fls. 290 pelo tabelião substituto. Geraldo Sérgio Ferreira
Paulino. Imóvd: uma parte de terras sem benfeitorias em terrenos de categorias divbrsas. com
án:a dc- trinta e oito hectares (38,OOha) situada no lugar denominado "Vereda Novd", fazenda
Snnta Quitéria, no distrito de Barracão. neste município, na gleba objeto db presentc
matricula: havido conforme reg. 12 desta matricula. Valor: Cr# 15.200.000.00. 'ondições:
não h:.í. ITBI no valor de cr# 304.000.00 e T. Exp. de er# 2.000.00. recolhidos à Prcfcitura
Municipal local atra\'és do conho n" 490. talão n" 010 - Cadastro no INCRA:
407.038.018.422.5. área 38.0 .l1lód. fisco 50.0 - n" de mód. fisco 0.68. FMP - 25 O. Oficial:
Amadeu Ferreira Paulino.
R-I 6-643 - 08/09/1994
R-I 6-643: Prol. 6.299 - 08~09-1994. Doadores; Josdino Pereira Damasceno lavrador.
portador do RG. M- 4.66L379-SSPIMG c do CPF: 066.099.966, e sua m~lhcL Eva
Damasceno Murçi.1. do lar. pOT1adora do RG. M- 4.706.268.SSP/MG c [da CPF:
266.076.116-72. brasileiros. casados. residentes e domiciliados na cidade de Mon es Claros.
neste Eswdo. representada a vcndedC'fa. alias doadora. Eva Damasceno Murçt. por seu
procurador. seu esposo JOSe/iDOPcreira Dmnasceno (prac.livro 120. fls. 06. Cart. d 2" Ofício
de Montes Claros.MG). Donatários: os filhos dos doadores: Juarez Damasce o Murça,
brasileiro. casado. indústriario. residente c domiciliado em São Paulo.SP. portadqr do CPf:
804.859.368-87: Antonio Reinaldo Damasceno. brasileiro. solteiro, maior. metalúrgico,
rcsidente e domiciliado em Mauá, portador do RG nO 18.468.852-SSP/SP t1 do CPF:
124.169.358-79: Ncivailde Damasceno Murça. brasileiro. solteiro. maior. estudant~. residente
e domiciliado em .Mau.á-SP. portador do R?. M- 3.7~5.145.SSPIMG e I do, C~)F:
492.568.746.87; Jose Wilson Damasceno, braSileiro. desquitado. operador de maquma.
rcsidente c domiciliado em Mauá.SP. portador do RG. M-5.860.299 l: do CPF:
907.773.368-04; Maria das Graças Damasceno Sil\'a, brnsileira. casada. doméstica. residente c
domiciliada no município de Riacho dos Machados-MG. portadonl do RG. M• .487.611-
SSPIMG t: do CPF: 717.167.266-20. Maria Stela Damasceno. brasileira. solteira, costureira.
residente c domiciliada cm Curvelo.MG. pOT1adonJdo RG . M.6.974.534-SSP/MG e do CPF:
503.5l0.166.34: Valdir Damasceno Murça. brasileiro, casado. motorista, r sidcnte c
domiciliado cm Mauá.SP. portador do RG. 12.475.391.SSP/SP c do CPF: 042.76°1°58-84; os
oulOru.untcs acima. Iodos neste ato representados por sua bastante procuradora Maria do
Carm:l Murça. brasileira. casada. do lar. residente c domiciliada em Montes Clbras, neste
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ESlado. portadora do RG. M-4.735.095-SSP/MG c do CPF: 702.941.946-49: Geraldo
Damasceno Murçu. bmsilciro. casado, comerciante, portador do RG. M-l. 736.682-SSP/~vlG. ~
do CPF: 206.367.766-20; Ana Marly Damas';cllo. brasileira. solteira. maior. costureira.
portadora do RG M-4.704.854' SSP/MG e do CPF: 261U 18.726-20:M,lria Vemlucia
Damasceno Torcatto, brasileira, casada. do lar. portadora do RG M-8.2 HL069 SSP/~vlG c dll
CPF: 635.254.706-06; Marizctc Damasceno Porto, brusilciru. casada. do lar. portadorJ do RG
M-8.231.892 SSP/MG c do CPF: 694.581.976-00, estes últimos todos: residentes e
domiciliados neste Estado. na cidade de Nkmtes Claros: e Maria lvanete Damasceno TorCalt0.
brasileira, casada, do lar. ~csidcll1e e domiciliada em B~rrocão. neste municípi6, portadoru do
RG M-7.411.497 SSP/MG. Doação: Escritura pÚblica. lavrada em 08-03-1994.1no Cartório do
10 afie-io desta Comarca. no livro nO27. fis. 60, pelo tabelião Geraldo Sérgio FJrrcira Paulillo.
Imóvel: uma parte de teITUs.sem benfeitorias, terrenos de várias categorias, sitJada no distrito
de Barracão. neste município. no lugar "Vereda Nova", Fazenda di\7idida de Santa Quitéria.
com área de 38.00ha na gleba objeto da presente matricula, cadastrada ho INCRA nO
407.038.018.422-5 - área 38,0 - nO de mód fise 0.70,- mód tisc 50. Valor pad efeitos !i!'cais
duzentos mil cruzeiros (Cr$200.000.00). Condições: os doadores reservam parh si. o usufruto,
vitalício de toda a rcnda que produzir àqueles bens para prover sua subsistênda. Em caso de
morte de llm dos donatúrios o direito passará ser llsufruido pelo sobreviventJ. COnrOmlCart
740 do eCB. Ü ITCO no valor de Cr$4.000,00 e a taxa de expediente de Cr$I~.324.55. foram
recolhidos ao Banco do Brasil S/A agência local, confonnc guias autenticadas soh nCs 087 e
088. Df. Amadeu Ferreira Paulino.____ ~_ ~__. " ------t-- ~.... -.-_.----

AV-17-643 -17/07/1995
AV-17-643: 17-07-1995. Conforme comunicaçào do Banco do Brasil S/A. agênciG de
Francisco Sá - MG. de 21-06-1995. ticam canceladas as inscrições hipotecárias de nOs
R-1-643 c R-3.643 fls. 90. livro 2-D c R-5-643 lls. 2J do livro 2-1. Or. Amadeu Ferreira
~~~!!n()., ~~ ~ ~ ~_~ _
R-18-ii43 - 04107/1996 .1
R-.t8-643: Prol. 7.343 - 04-07-1996. Transmitente: Paul Holzmunn. que c o mesmo Paulo,
Holzmann. austríaco atualmente naturalizado brasileiro. fazendeiro. RG nf M-3.487.600
SSPJMG e sua mulher D. Olivia Ferreira Holzmann. brasileiros. casados. da comerciante.
residentes c domiciliado em Francisco Sá. neste Estado. CPF n° 014.678.401-49. Adquirentes:
João Rodrigues dos Santos. portador da certidão de casamento, termo n° 382 fls. 32 livro 2 .
Canório R.C distrito de Barrocão, deste municipio. C.T.P.S nO 64.784 . Sbric 0007/ívl(i:
Fátima Rodrigues dos Santos, certidão de easam;;::nto termo nO 126 fls. 38, livrd n° 3 do C'.R.C
de Barracão, já referido e da c.T.P.S n° 64.779. sêrie 0007/MG; c ManoellRodrigucs dos
Santos _ Cenidão de Casamento. tcnno nO 122. tls. 34 livro 3. c.R.c. de Barracão. supra
referido e C.T.P.S nO 64.788 - Série 0007/MG. Iodos brasileiros. casad6s. lavradores.
residentes e domiciliados neste distrito. Compra e venda: Escritura pública lavrada em
02-07-1985. no Canório do l° Oficio desta Comarca. pelo Escrevente Gcrnldo:Sérgio Ferreirn
Paulino (LO nO 24 ils. 083). Imóvel: uma parte de lerras sem benfeitorias. composta por
terrenos de categorias diversas. situada neste distrito. fazenda dividida de Santa Quitéria. lugar
denominado "Campo Alto". eom lima úrea de 25.00ha (vinte cinco hectares). ucsmembrada da
gleba objeto da presente mntricula. postcri0ll11ente sub-divididn. conforme R-4:-643. às Ih. 90
do livro 2.0 neste Cartório. Valor: Cr$2.500.000.00. O lTBI no valor de CrSSO.nO e a taxa de
Expediente de Cr$25.635 foram recolhidos ao Banco do Brasil S/A agência desta cidade no
dia 27-06-85, através das "GAS" autenticadas soh nOs 054 c 053 respcetivilim.'nte. Imtl\'d
quite no corrente cxercício com os liscos estadual c municipa1. INCRA áre1 maior snh nO
407.038.016.985-4 - área total 3.361.6 - í'ruçào mínima de parcelamlO:nto25.0 - ,Imód tisc 50.0 -
nOde mód fisc 49.23 - quite corrente exercício. Imóvel avaliado nesta data pclb fisco estadltal
em R$2.500.00 (dois mil c quinhentos reais). Condições: não ha. Imóvel! cadastrado 1l:J

x.-c,\STR
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Fcm:-in.lPaulino.
1l-19-643 - 04/0711996
R-19-643: Prot. 7.344 - 04-07-1996. 'l'ransmitentes: Paul l-Iolz.manll.austríaco. 'Iuallllentc
naturalizado brasileiro. fazendeiro. RG n° M- 3.487.6()O~SSP/MG t: sua mulher D. Olívia
Ferreira Holzmann, brasileira, comerciantes. casados. residentes e domiciliados em Francisco
Sá-MG: CPF: 014.678.401-49. Adguirentes: Marcelino Rodrigues dos Santos. solte 1'0. maior.
CTro n° 64.785, Serie 0007/MG. cert" nasctOn° 2.636. Os. l44-E do C.lte. de Barracão:
D3VisRodrig.uesde Jesus. solteiro. maior. CTPS ,,c' 64.786 - Série 0007/MG: c cc . nasctOn"
1491 Os. 137v L" 2 CRC de I3arrodi.o: e Sebastião Rodrigues dos Santos. casado CTPS n"
64.780. Série 0007/MG. cer!. casamento n" 028. fls. 2 do CRC de Barracão. SUpri referido.
lOdos brasikiros. lavradores. residentes c domiciliados ncste distrito. Com ra c vcnda:
Escritura púhlica. lavrada em 02-07-1985. no Cartório do 2° Oficio dest3 Co arca, pela
tabeliã Maria Divina Colares (LO n" 26 Os. 174). Imóvel: Uma parte de t rras. sem
benfeitorias. terrenos de várias categorias. situada neste distrito. fazenda Santa Qui 'ria. lugar
denominado "Campo Alto", com a área de 25.00ha (vinte c cinco hectares). desme hrada de
uma área maior, objeto da presente matricula. Valor: Cr$ 2.500.000.00 (dois nilhões c
quinhentos mil cruzeiros). Condições: não há. O ITBI de Cr$ 50.000 e a T. I~.p. de Cr$
25.635. recolhidos ao Banco do Brasil S/A. agência local. em 27.06-1985. através as "GAS"
au\. sob nOs052 c 057 respectivamente. Imóvel quite corrente exercicio fiscos stadual e
municIpal. INCRA nn 407.038.016.985-4 - área total 3.361,6 • traço mino parc. 2 .0 - mód.
lisc. 50.0 - nOsde mód. lisc. 49.23 • quite corrente exercicio. Reavaliado nesta data pelo Iisco
estadual em R$ 2.500.00 (Dois mil e quinhentos reais). Imóvel cadastrado na Rcce ta Federal
c~mIlo.l~:e~o v~d~dor~?b n"""~80114~5: 9~i~~ercíEi~)99:L Otici~l: E~cioFc~i a Paulino.
1l-20-643 - 04/07/1996
R~20-643; Prut. 7.345 - 04~07-1996. TmnsmitL'ntcs: Paul Holzmann. o mcs o Paulo
Holzmann. austríaco. naturalizado brasileiro, fazendeiro. RG nOM~3.487.600/SSP- G, e sua
mulher D. Olivia Ferreira Holzmann. brasileira, comereiante. caliados, re. identes e
domiciliados em Francisco Sá-MG. CPF n" 014.678.401-49. Adquirentes: mncelino
Rodrigucs dos Santos. casado. ele. 535.681.766-53 c CTPS soh n" 94.224 - Scrie )007/MG;
Ricardo Rodrig.ues dos Santos. solteiro. maior, certOnasctO n" 1.330. fls. 177vo l/ 5 C-.R.C.
l3arrociio c e.T.p.s. nO 64.783. série 0007/MG: Jose dos Reis Rodrigues Santo. solteiro.
maior. certOnasctOnO7.781. 11s.289\" livro 43-;\ - CRC de Francisco Sá-MG e .T.P.S. nO
M.781 _S~rie 0007/MG, todos brasileiros. lavnldores, residentes e domiciliados !le. te distrito.
Compra c vcnda: Escritura pública lavrada em 02-07-1985. no Cartório do 2° o leio desta
Comarca. pela tabeliã. Maria Divina Colares (LO 25 Os. 174vll). Imóvel: Uma part de terras.
sem benfeitorias, terreno de categorias diversas. sem benfeitorias. situada nest distrito-
Fazenda Santa Quitéria. lugar denominado "Campo Alto". com 25.00ha ("in e cinco
hectares). desmembrada de uma área maior. objeto da presente matricula e do R-4 l1s.90 LO 2.
O ncste cartório. Valor: Cr$ 2.500.000. Condições: não há. O ITBI no valor de Cr 50.000 e
T. Exp. Cr$ 25.635, recolhidos ao B. Brasil, agência local, Jtravés das "GAS" autos b nOs056
e 055. Imóvel quite no corrente exercício com os fiscos estadual e municipal. NCRA n°
407'(J3~.016.985.4 _ área total 3.361,6. fraç. mino pUfC. 25.0 - modo fisco 50.0 n s de mód.
fisco 49.23 _ quitc correntc exercício. Reavaliado nesta data pelo fisco estadl ai em R$
2.500.00 (Dois mil e quinhentos reais). lmóvel cadastrado na Receita Fede ai sob n°
3562_638.192~1_~- guite cX~I~cici~U~~5._º~icial:.E1c~oFerreira.Pal~lino._ __.~_ __~_
1l-21-643 - 0410711996
R~21-643: Prol. 7.346 ~ 04-07-1996. Transmitentes: Paul Holzmann. austríaco. 1ualmentc
naturalizado brasileiro. fazendeiro, RG n" M~3.487.600-SSr/MG, c sua mulher D. alivia
Ferreira HoI7Jl1ann,brasileira. comerciante. casados, residentes e domiciliados em Francisco
SÚ-MCi.CPF: 014.678.401-49. Adquirentes: Welinton Percira da Silva. bmsilei o. casado.

c,\ STR lavrador. residente e domiciliado neste lllunicípio. CPF nO497.981.386~OOc T. leitoral n°
ç..<--- Jl O
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1.203 - 107:1 ZE. MG: José Pereira da Silva. brasileiro. casado. lavrador. residente ç

domiciliado nl município, titulo eleitoral nO 10.341 . 103a ZE.MG: Joel P~rcira da Silva.
brasileiro. solteiro menor pubere. residentL:"c domiciliado neste distrito. a.":iSjsti~opor seu pui já
qualificado acima. José Pereira da Silva. Compra e "Vcnda: Escritum pública lavrada t'm
31-07-1985 no Cartório do 2° Oficio desta Comun;a. pela tabeliã Maria Diviná Colares ([." '25
ns. 180). lmóvc]: uma parte de terras sem benfeitorias. terrellOS de categorias diversas, situada
neste distrito - Fazenda Santa Quitéria. lugar denominado "Campo Alto", eom ~rca de 25.00ha
{\'Ínte e cinco hectares). desmembrada de uma area maior. objeto da prdcnte matricula.. ,
posteriormente suhMdivididn coniU R-4, lls. 90 1.0 2-D neste canório. Valor: ct;S 2.500.000.00.
Condições: não há. O ITEI no valor de Cr$ 50.000.00 c a 1. cxp. de Cr$' 25.635. fomm
recolhidos ao Banco do Brasil S/A. agência desta cidade no dia 1OM07-85.atrAvés das "GAS"
aut sob 1{'S 040 e 039. Imóvel quite no corrente exercício, com os fiscos c~tadllal c municipal M
INCHA sob nO 407.038.0 16.985M4- área total: 3.361.6 - fraç. mino parco 25.0 -! mód. Jisc. 50.0
MnOs de módulos fiscais 49,23 Mquite corrente exercício. Reavaliado nesta data pelo fisco
estadual em RS 2.500.00 (Dois mil e quinhentos rcais). ]móvel cadastrado na Receita Federal
em nome do vendedor. sob n" 0680114M5 - quite cxercicio 1993. Oficial: Eleio Ferreira

:~~~~~~43 - 2010911996 ~. ~ -~ .---- ~ - ~

AVM22M643:Prol. 7363 M20-09-96, Conforme dcsnição na Cédula Rural Hipotc-Cárin - Pref.
n° FIR - 961192-6 MEmillda em data de hoje por Paulo Holzmann e sua esposa 01ívia Ferreira
l-lolzmann. 1úi acrescido no imóvel objeto do RA da presente nmtrintl6. as seguintes
benfcitorias: 01 galpão em alvenaria. cobena de telha amianto. piso cimen\o. 200 m". RS
10.000.00; OI galpão para máquinas. 30 mZ MR$ 1.000.00: 01 galinheiro. doberta de telha
francesa MR$ 1.000.00: 02 barragens de terra MR$ 1.500.00: : 24 km de cbrcus internas c" ,
externas de arame farpado com 04 fios- R$ 8.000.00. Total: RS 21.500.00 ('Vime c um mil
reais). Oficial: Eleio ren'cira Puulin(), L
R-23-643 - 20/09/1996 I
R-23-643: ,Prol. 7.363 M20M09-.t996. Cédula Rural Hipotecúria. Prc[ N° F1R - 96/192.6-
Celebrada com o Banco do Nordeste do Brasil SIA (BNB). agência de Salina~-MG. ClllTI sede
c foro cm Fortaleza~CE - CGC/MF n" 07 .237.373/0060.80. como credor. emitldn hoic (20-09-
96) em Salinas-MG. por Paulo Uolzmann. CPF: 014.678.401-49. bra\ileir~. casado.
ag~opccllarista. filho de Joser Holzm::mn e Anna Kreszenz I~olzmann. residenfe e domiciliado
à Dircio Miranda n° 939 ~ Francisco SâMMGe sua esposa Olivia Ferreira Holz\nann. medianLe
contrato pnrticular do valor de R$ 88.059.00 (oitenta e oito mil. cinquentA e nove reais";.
\'cncível cm 20-09M2008. ajufOs básicos com base na TJLP divulg.ada pelo B611eoCentral do
Brasil. calculado e capitalizado integralmente no dia 20 de cada mês. no vcnhncnto c/ou na
liquidação "Del Credcl'c" â taxa efcliva de seis por cento (6%) ao ano: dando cln garantia e em
Primeiro Grau. o imóvel "Faz. Campo Alto", situado neste municípiol com :irea de
1.899.76Im. confronlando-se: ao norte com Orlando Bazarela, ao sul com alga Mcna Mun;a. n
leste com Valdote Damasceno c a Oeste com Antonio Souza Ribeiro e Esp. Antônio R.
Murça. com todas as benfeitorias. constantes do R-4 c AV-22 da presente mat~icl1la. avaliados
o conjunto em R$ 529.509.00. do que dou fé. Ás demais condições conslam da via n,ill
negoeiãvel arquivada em cartório. ITR - Imóvel cadastrado na Receita IFedcml soh 11°

680114144008 - quite exercício de ]997 - DARF aut. sob nOs 0438010018 M31-07.96:,
0438010017 - 3]-07-96: 0438010076 ~ 04M093}6.nos valores de R$ 301.50: 316.96 e 306.77
rcspectivamen_t_~.:..-ºfic~aJ~J:~~~oF~~~ra_ Pauli~(~:...-. . .__j. ~
AV.24-643 - 29/10/1997
AVM24-64J: Prol. 7.471 - 2()MIO-1997. Conforme descrição na Cédula Rural Piilnomtícia e
Hipotecária N" 97/0000030 - Emitida em: 27MIO-1997, por Marcos Ferreira I-Iolz~lunn. CPI-":

\5 T 888.500.806-20. brasileiro. solteiro. agropccuarista. residente e domiciliado cfu Francisco S~í-
«-",G ~ !"TOO G. filho de Paul Holzmann c Olivia Ferreira Bolzmann. tendo eomb inlervenientl.:
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hipo~l:l.:untC:i s:~s ~ais. foi acrescido no imóvel ob~cto ~o R-4 da presente ma~ricllla. as
segulIllCS henJeltonas: 02 km de cerca de arame liso. ) fios. RS 400.00: OI ~alpão em
alvenaria. coberta telha amianto. piso cimento. área de 200 m~. R$ 4.500.00. 120 Ilits de rede
baixa - R$ 200.00- Total: R$ 5.100.00 (Cinco mil c cem renis). Oficial: Elejo Ferrei~ Paulino.

~:~;:::; ~ ;:~:.0~~:fr2-9~; 0-; ;9~. Céd:a ~~~al~'ignOral~Cia ~ Hi;Ólccú:a~" 9G00003~
eclebmda com a Cooperativa dos Produtores Rurais de Francisco Sá . COOPERFRASA. com
sede c foro em Francisco Sá-MG. inscrita no CGC/MF n" 22.687.636/0001-95. COJ1lOcrcduf.
emitida nu cidade de Francisco Sá-MG 27-10-1997, por Marcos Ferreira Holzm*nn. CPF:
8RRjOn.80ó-20. hrasileiro. solteiro, ngropecuarista. rcsidcnte c domiciliado em Frahcisco Sri..
MG, (ilha de Paul J-1olz111anllc de Olivia f'erreira HoL!'JTIann- Intervenientes Hipblecantes:
Paul 1-lolzmanJ1. CPF: 014.678.401-49. brasileiro. casado em cOlllunhão Ide bens.
agropecuarista. residente ç domiciliado em Francisco Sã-MG e sua mulher. Olivib Ferreira
Holzmanll. CPF: 578.411.876-53 - Fiel depositário o emitente. mediante contralolparticular
do \'alor de R$ 31.55R.OO (Trinta e um mil quinhentos cinqucllta e oito reais). venci el em: 28
de abril de 2009. Recursos uas seguintes fontes - a) R$ 24.953.00 - Fundo consti£cional de
Financiamcnto do Nordeste (FNE) - b) R$ 6.605.00 - Fundo de Amparo ao T bnlhador
(FAT). atraves do Banco do Nordeste do Brasil S/A - agência de Montes Claros-M . ajul'Os-
FNE com base na TJLP. divulgada pelo Banco Central do Brasil. calculados c ca~itali7.adOS
dia 28 de cada mês. no vencimento e na liquidação Del-ercdere a ta'\3 efetiva d 6.0%a.a.
FAT: com bose nu TJLP - Del Credere à taxa efetiva de 2.5% a.a .. dando em gar ntia e em
Hipoteca ccdular de 20 grnu. o imóvel de propriedade do Sr. Paul Ho17JTIonn.dehominado,
Fazenda Campo Alto. situado neste município, com área de 1.899~76ba. com todas us
hCIl!Citorias. constantes do R-4: AV-22: AV-24 da presente matricula - Avaliado q conjunto
em R$ 837.993.00 do que dou fé. As demais condições constam da via não degoci:ívcl
a~gl~\~~da.~m Cartóri_t?_,~~~B~~?~ t1s:-~~J_._d~J:,~.3~A.Oficial: Elc.i~Xerr.e.L~aPal.!liri~ __
AV -26-643 - 08/0512002 ]
AV~26-643: I)rot. 8.1 05 - 08-05-2002 - Conromlc aditivo de Rc-ratilicação a C.R.Il. Pretixo
N" FIR-961192~6 de 27-11-2001 - objeto do R-23 da presente matricula. fica allerad a fi:mna
de pagamento. da divido cujo valor atualizado até a data de 20-11-2001. comp~endendo
principal e encar.gos. c de R$ 191.252.89 (cento noventa e um mil. duzentos cinquerta e dois
reais, oitenta e nove centavos). Recursos do FNE: RS 73.269.33 em 27 (vintp e sete)
prcstaçôes semestrais iguais e sucessivas. venccndo a primcira em 20-09~2002 e a ultima em
20-09-2015. sendo as 26 pnmeiras no valor de RS 2.714.00 e a última no volbr de R$
2.705.33 - Recursos do FAT: R$ 117.983,56 - permanecem inalteradas as parcclas rtferelllc o
FAT. Alteraçiio dos encargos financeiros FNE juros devidos à taxa efetiva de 8,75%1 Em caso
de inadimplencia. ulém dos cneurgos paetuudos multu de Im/ll. ficam ratiticadosl todos os
termos. cláusulas c condiçôes constantes do instrumento ora aditado. que nho làram
expressamente alterados por este aditivo. Demais condições as constantes da via não
11~j;.oc.iá\~~.!..ar9.~iv?-~a.em car~óri<?.J?(lu te. Q!ic~~I~~~.io Ferreir~--'-~a_~U."n."o:..----1~
Il-27-643 .2.1/09/2002
R-27-643: Prot. 8.199.23-09-2002. Cédula Rural HipoteclÍria - N" A200104801 - debrada
COIllo Banco do Nordeste do Brasil S/A. CNPJ/MF 07.237.373/0042-06 - Ag. de P rtcirinha.
MG. como credor. emitida em 19.09-2002. por Paulo Holzmann. brasileiro easodo.
agropccuarista. lilho do Sr. Jose r Holzmann e Sr' Anna Krcssers Holzmann, r~siJente e
domiciliado ú Rua Dircio Miranda - 939 - Francisco Sã-MG e Sr" Olivia Ferreira Holzman~,
mulher do emitente. mediontc contrato particular do valor de R$ 14.201,42 (Quartoze mll.
du7.t:ntos e um reais. quarenta e dois c-entavos). vencívcl em 19-09-2005, ajuros renhmcração
dos d,:poSJtos em caderneta de poupunça - Crédito deferido pam aplicação. cont" dl'çamCnlo

.____ para rcal17.açào no Imóvel Fazendo Campo Alto. neslC município. dando em tarant13 -
/(G\S 1RO Hipoteca em segundo grau o imó ..•.el rural - Fazenda Campo Alto. neste município. com área
1"-' ,ih ";0 Si ~
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de 1.899.76ha. com suas benfeitorias. tudo avaliado por R$ 570.000.00. lia qll~dou fé. Ohjeto
do R-4-643 LO 2-D. fls. 90 neste cartório. do que dou fé. As demais cláusulas e condições
constam da via nào negociivcl arquivada em cartório. ITR quites até 2001 - Cód. Receita
Federal- 0680114-5.INCRA: 407.038.016.985-4 - Faz. Campo Alto - Área total 1899.611.-
elas. Grande. CeIR 1988/99 quitado. Olicial: Eleio Ferreira Pau lino.
~ ~ 4 ,~ --- ._--'-- --

R-28-643 - 24/10/2002
R-28 •.643: Prot. 8.208 _ 24-10-2002. Nos termos da Escritura Pública de COl11posiçiio de
Dívidas -lavrada em 16~10-2002 - Cartório do 2° Ollcio da Comarca de Francisco Sú-MG (L"
n" 050, tls. 6R!70). compareceu como Credor. Banco do Nordeste do Brasil S/A sociedade de
economia mista. com sede na Av. Paranjana n° 5.700 - Fortaleza - Ceará. CNPJ/MF sob n"
07.237.373/0042~06, representado por Sr. Luiz 'Ubirajara Magalhães Rocha ~ Gerente Geral.
brasileiro. casado. portador do CPF: 081.295.415-72 e identidade 01.381.096~05-SSP/~A e
SI"" Marli Mendes Ribeiro Aguiar. G. Negócios. brasileira, casada. portadora do CPF:
478.165 ..206-97 _ CI. M~ 291.304-SSP/MG. residentes e domiciliados em Portcirinha~M(J.
Dcvedor: Sr. Paulo Holzmann. brasileiro, casado. agropecuarista. portador do CPF:
014.678.401-49 c sua esposa Sfl Olivia Ferreira Holzmann. residentes c domiciliados no
município de Francisco Sá-MG. Os emitcntes (creditados Devedores) respondem perante o
Credor (Banco) por uma dívida líquida e certa de R$ 214.719.51 (Duzentos e quatorze mil e
sctccenlos e dezenove reais e cinquenla e um centavos). atualizada ale a data de 01-10-2002.
Obrigações decorrentes das obrigações: 1) Cédula R. Hipotecária. emitida em 26-09-9ó - rcc.
FNE e FAT _ contrato nOFjR-96/192~6 sendo R$ 112.330.45 referente o recurso PROFAT 11
"B" e R$ 78.729.88 - rer. FNE PROPEC - 2) Nota de credito I1Iml emitid, - 20.09-96 -
recursos PROF AT 11"B" - Contrato nOrCR ~ 961082-6 saldo devedor - RS 23.659.1 X " Forma
de pagamento - O valor de R$ 112.330.45, ref. PROFAT 11"B" e o valor R$ 23.659.18 - Ti:e.
PROFAT iI "8". em uma única prestaçâo com wncimento fixado para o dia 10 (primeiro) d~
mês de outubro dt: 2022 (dois mil e vinte c dois). mediante resgaste dos Certificados do
Tesouro Nacional (CTN). Encargos Financeiros - Sobre a dívida ref. recursos do PROFAT 11
"B" no valor de R$ 135.989,63 • Juros devidos à taxa de 8% H.a. Em caso de inadimplência.
além dos encargos pactuados: a comissão de permanência; juros de mora de I% ao mês.
HIPOTECA _ Terceiro grau _ Fazenda "Campo Alto" situado neste municipio. com área de
1.899.76ha _Confrontações: "Ao Norte com Orlando Bazare\a, ao Sul com Olga Ncna Murça.
a leste Valdelc Damasceno e a Oeste com Antônio Souza Ribeiro e espólio d~ Antônio R.
Murça". Com todllS as benfeitorias. cunstantes do R-4 e /\\'-26 da presente matricula.
Avaliados no total em R$ 529.509.00 - Praç,a de pagamento: Portcirinha-MG. Dispensada
CND. As demais cláusulas c condições são as constantes da presente escrilUra. da qual se
arquiva em exemplar. Dou fé. Código do imóvel na Receita Federal 0680114-5 - ITR quites
até 2001 - [NCRA: 407 038 016 985-4 - CCIR ~ 1998/99 quitado. Oficial: Eleio Ferreira
Paulino. -~._-------- -- ---- .---------- ---_.- --- ---
R-29-643 - 19111/2004
R-29-643: Prol. 8.613 - 19-11-2004. Nos IcmlOS da Escritura Pública de Composição e
Assunção de Dívidas em 26 de agosto de 2004 - Cartôrio do I° ofício dI.'Notas da Comarca de
Francisco Sá-MG (LO 11~130 Ils. 136/138) Compan::ce como credor - O Banco do Nordeste do
Brasil S/A. sociedade de economia mista, com sede na Av. Paranjana nO 5.700 ~ Fortak7....1-
Ceará, CNPJ/MF 07.237.373/0034-98. representado pelos Srs. João Nilton Castro Martins e
Domingos Mendes da Silva. Gerente Geral c Gerente de Negóeioas da Agência dc Montes
Cbros-MG. portadores da CI. 35.074-SSP/MG e M-200.417-SSPfMG. CPFfMF n's
241.083.916-91 e 146.193.006-59 respecti\'am~ntc. brasileiros. casados. bancârios. residentes
c domiciliados na cidade de Montes C1aros~MG. Devedores - Marcos Ferreira ].j01zmann.
CPF: 888.500.806-20 c seu conjugc Sr' Sandra Renata FrO\:s Holzmann. CPF: 61.237.806-38.

~ _. ambos brasileiros. casados. rcsidt:ntes em Francisco Sá-MG. Intcrvenicnll.: AI111cntl' -

,
{_(:,\~IRO ,OOPERFRASA _ Coope~ativa dos Produtores Rurais de Francisco Sá LIda. CNPJ
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~2.6S7.636;OOO~96. neste alo representada por Jose Viclor de Barcelos - Preside ltc c Luiz
Carlos Nobre Chaga.s - Diretor Comercial. brasileiros. devidamente autorizados co lforme ata
da Ass~l1lbJéia Geral Extraordinária de 19-03-2004. () Banco contratou com a Interveniente
Anucntc - as operações de prcf. nOs rIR - 9500042901 - tinnados em 21-12-1995. enm fCC. do
FNE e FLR - 9700003101 firmado em 28-05-1997 - fCC, do FNE c FAT. para rbpassc aos
cooperados. Posteriormente a Interveniente Anucnte. contratou com os EmitenteslDevedores
27-10-97 - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária - Prefixo nO 97/0000030 - cc. Fundo
Constitucional de Financiamento Nordeste (FNE) c do Fundo de Amparo ao 1 rabalhador
(rAT). cu.io valor atualizado até n data de 13-05-2004 é de R$ 73.499.29 (Setenta e três mil.
quatrocentos noventa e nove reais. vinte e nove centavos) com vencimento em 12:8-04-09 -
sendo o valor original de R$ 3 J .558.00 sendo - R$ 24,953.00 do FNE. e R$ 6.6051.00 rec. d(l
FAT. Repartição do valor da divida: para aplicação legais: a) é de R$ 33.286.67:~) e de R$
40.212.62. Da parw do saldo devedor de qLlt: trata a alínea "a" já se cncontm d duzida do
rebate de 8.8% - Encargos linanceiros; Juros devidos á ta;.;a efetiva de 3% a.a. Bônus de- ,
adimplemento 70% (setenta por cento) sobre o valor de cada parcela. Forma do ~agamcnto:
08 (oito) parcelas. iguais. anuais c sucessivas. vencendo a primeira em 28-05-2001j e a úllima
em 28-05-2014. Em caso de inadimplência, além dos encargos pactuados. juros dc mora de
12% a.a .. multa de 10%. Garantias: Terceira Especial Hipoteca - o imóvel de pro Iriedade de
Paul I-Iolzmêlnn. com as características seguintes - Faz" Campo Alto, situada neste niunicipio.
com área real de 1.899,76ha e legal de 1.871,70ha. Confrontações: c.om terras qu foram ou
são de: ao norte eom Orlando Ba7.1l.rela.ao sul com Olga Nena Murça, a leste c 111 Yaldetc
Damasceno e a Oeste com Antônio SOUZ,l Ribeiro. bem como lodas as benleitorias existentes:
objeto do RA.643. as fls. 90 livro 2-0. em 13-12-1984. Praça de pêlgamento: Montqs Claros-
f\.1G. Oispensada - CNO - as demais cláusulas e condições. suo as constantes ~a presente
escritura_ da qual se arqui\'a em exemplar. INCRA: 407 038 016 9854 - Faz. ca~po Alto.
prox. Córrego Vereda do Meio - Grão Mogol-MG - mód. rural 30,5 - nP de mód. ru ais 62.29-
mód. Iiscal 50.0 - n°. mód. fiscais 38.00 • FMP 3.0ha - !\reu total 1.89918 - CCIR
2000/2001/2002 quilado. Cód. imóvel na Receita Federal 0680114.5 ITR(s) quitds até 2004.
~?_~)~fé. Oricial:_~lcio Ferreira Pnulino. _- ..1----
AV-30-643 • 01/09/2005
AV-30-643: Prot. 8.808 - 01-09-2005. Conforme aditivo de re-rali1icaçào à C.R.H.. Nl1

A200104801 (R.27) (em por linalidade alterar o vencimento final e os encargos 1l1anceiros,
cujo valor atualizado até a data 19-06-2005 é de R$ 9.180.75 (nove mil. cento e itcnla reais
seienta e cinco ccntavos). que o emitente c;.;pressamcnte confessa como dívida Iiq ida c certa
de sua responsabilidade conlissão por meio deste aceita a conversão pará o Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste. foNE ~ Lei 10.696 - 02-07-2003. J,assa a ter o
vulor de RS 8.856.41. Forma de pagamento - Em oito (08) parcelas anuais e sllcc~ivas sendo
sete (07) no valor de R$ 1.107.00 e uma (OI) de R$ l.l 07,4 I - ,.cncendo a nrimcira em
2l\~06-200l) e a última em 28-06-2015. Encargos linanceiros - Juros devidos j -wx~ eletiva de
4% a.a. _ sobre o valor dos juros será aplicado em bônus de adimplência de 25%. :No caso de
inadimplência. além dos encargos pactuados, scra acrescidos de juros de mora de 12% a.a.
scm bõnus de adimplência, mais multa de 10% sobre o valor de principal e act.ssórios em
debito. Ratificados demais tennos c1âusulas e condições que não foram ex rcssamcnte
alterados, por este aditivo, firmado em 28-06-05. Yiil nuo negociável arquivada m cartório.
º.t.?ll_!~_~Olic!~I~J~}~.i~y£rr~ira?<llIlil!_o_. , . __ -----.f.+-----
AV-31-643 - 19/09/2007
AV-31-643: Prol. 9.172 - ]9-09-2007. Conforme autorização do Banco do Nord9ste: agência

~~n:;;eirinh,,_~e_~R:09-2007. Iiean~ c<~~~:c1asO~_R~2~.R-2~ R-28_:urra rlUl rei:

Fica cancelado o R-29 supra COnf()1111e;autorização

I
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13NB.agencia de Montes Claros. de 21.09-2007. Oficial: Pena Júnior.--- --~--~~----------~-----------------.,.- -- _. ---
AV-33-643 - 0310312008
AV-33-643: 03-03-2008. Foi desmembrado do H...4.643de propriedade de Pauio Holzmann i.l

área de 13.357,68 ml doada ao DER-MO que passou a constituir a Mal. 2.300 L;0 2 Ficha. DOll
fé. Oficial: Jose Mário Pena Júnior.~--------.._----~--- ---- -----,----_._-----~.
AV-34-643 - 15110/2009 I
AV-34.643 _ 15.10-09. O imóvel objeto do R-4 de propriedade de Paulo Holzmann com arca
documental remanescente de 1.898;42.42ha passou a constituir a Matricula 2678 La 2 ficha.
Dou fé. Oficial: Pena Júnior. ~
O referido c o que consta dos meus arquivos. Dou fc. Grão Mogo!. 28 de junho. de 2016. Ato:
8401. quanlidade Ato: 1. Emolumentos: R$ 14.89. Rccompe: R$ 0.89. Taxa de Fiscalil.açi:'ío,
Judiciâria: R$ 5.57. Total: R$ 21.35. Poder Judiciário. TJMG . Corregedoria.Geral de
Justiça. na ordinal do alicio: 0000278040128. atribuição: Imóveis. loealidade~ Grão Mogo!.
Na selo de consulta: ACQ3951 J. código de segurança: 9716540754230609. Valor Total dos
Emolumentos: R$ 14.89. Valor Total do Recompc: R$ 0.89. Valor Todl da Taxa de
Fiscalização Judiciária: R$ 5.57. Valor Total rtnal ao Usuário: R$ 21.3~. "Consulte a
validade deste Selo no sÍle https:/lsclos.tjmg.jus.br".

José Mário Pena Júnior
Oticial

~!-
Thaísa Nunes Barbosa

Escrevente
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INSTITUTO BRASILEffiO DE DESENVOLVIMENTO FLORE
- DELEGACTA ESTADUAL DO IBDF EM MINAS GERAIS _

INSTlTUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

"
TER[\.lO DE RESPONSABILIDADE DE PRESERVAÇÃO DE FLORES A

Aos 23.", dias do mês de J::l,'i!;:.l.Jô ..h.'.1.ll.!=1. ....,' de 19~.2..~ o Sr. P.au.lo ....H.o:._ .!iJ.@n
brasileiro, casado fazendeiro, residente e dOmioiliado neste m icí-.._,..~,_ •. " _., __ :..1_,_._ .._, _ ...•_ _ __..__ _ .•_ ._.__""_.__..__._.._ _ __ .
r-.-~, n,,'1'Jo, .0<1••••11••• , ., •••••"". o.,'''' <1,<1,,••_ •• "",.1" <lo 'd",_ o. '''.1. d. -"ol1..-•••• 01_ ""'" .,...nu" I. ""o,
,pJ.,º-P.or..:t.ag.Qz: dQ•...Ql:JLn.~._-º.l4.. 5.nl. 4Q.l ~_..4..9__._...•....__•..-..•-'---.- _ .._..--,.•._ ..-t .
.':: ~~'.:.'.:.~.._" _.._ _-" __ .•-"-,, - ~--,- , - - -_.•..- """..,-" ",•.__ _ __.•......,. proprldtárlo

do imóvel denominado ~s~.~n.g.!3:-º_@!!R9_.~1PQ_ '. ,. .., situado no local CODh~ddO

por .....a8JIl.p,o:..tJ..:~....i.-.~...-.:.H._.""-- ---, Distrito de jlr.ão r-.\O~.9),"__._. _ .., R-4t6"4'J
munlcIplo de .•_.tª- .._..~ºK_. __ ..•_ -- ....------.-._ neste Estado registrado sob o D. ---f-
fls. "..90..._..._.__do livro n.'.~ ..?=-.!I..• de Registro de Imóveis, declara p.erante a autoridade fi res-
tal que também este tenno assloa, tendo em vista o que dIspõe o arL 53, item 4 da lnst çll.o
Normativa n.' 001 de U/04f80 em atendimento ao que determina a Lei n." 4.nl/65 (CódigoIFio.
restal), em seus artigos 16 e 44, que a floresta ou forma de vegetaç.llo existente, com Aret de

. A'O,5.~.99_ ha, nao Inferior a •• _.% do total da propliedade compreendida nos \imi-
tes abaixo 'Indlcados, fica gravnda como de utilização limitada, nao podendo nela ser feito qual-

'quer t!po de exploraCão, a não ser mediante autoriZl\ção do IBDF. O atua! proprietário comlpro-
mete-se, por si, seus herdelros ou sucessores, a fazer o presente graveme sempre bom, firme e
valioso.

CARAarERISTIOAS E CONFRONTANTES DO móVEL

Jb'-1gP.9..~J!3.-=..ê.~_•.Q..q~j!PJH~._~..9i4.9 __~~J.~_.Ee.J:;.~~..!.E!':'-..x.?l_~.~~~_..E.~~~.2.~.!!?I~~3.._",
-.1í.ena ...Mur-9-Q.._Ii~.....:ar.t~-º.,.....An,t.Qn,;l,Q ..._ª.Q.~~.ª'_._3JJ!~=!-..!'2.1.!i.ê;p_é.~.t_O'.._,~_~_•.~.!?~.;_i?:_~~.:_.
,~..~~.i?:.-~,~~_~P_~~__~.~9.:~~':l_~~~.:"~_~~~_.__ _ _--,.-.;-.._, -.,..-.- _.-- 1-- .
.~_ ,- , _--_ - .. -.- ..---- ••-.~_.-_.- ..-.---.--_. __ .-.---.----- .•..----., ..•."""---..-'---, --.-.- ..r- -.
"--- --_.__ .- __ _- ..- _-_._-- _._ __ ...,,-_....••...._.,-----_ .._- _- ._ __ - _ -_ _ .._ .....•...,.

LIMITES DA AREA PRJ!8ERV AnA

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: SAULO CHAGAS VIEIRA
http://pje.tjmg.jus.brlpjelProcesso/ConsultaDocumentomslView.seamínd=16 1122081534311 00000015230651
Numero do documenl0: 16112206153431100000015230651

I.~
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
!'~..

SERViÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA COMARCA DE GRÃo MOGOL!MG

Oficial: José Mario Pena Júnior

Rua Reginaldo Oliveira, n.o 59, Centro, - Grão Mogol-MG
Tel.: 383238.1274

CERTIDÃO
CCliilico a pedido verbal da pessoa interessada e para os devidos lins que revendo. [leste cartório, no Livro 2.RG
sob a malricula 2678 de 15i I0,'2009 verifiquei constar o inteiro teor desta. nos seguintes tcnnos:

2678 - 15/1012009
Imóvel rural situado na Fazenda Santa Quitéria. no lugar denominado Campo Alto. mtnicipio de
Grão Mogol/MG. com área remanescente de 1.898.42,42I1a (hum mil oitocentos e no\' nta e oito
hectares quarenta e dois ares e quarenta c dois cCnltarc:;), dentro dos seguintes limites: jlnicia-se a
descrição deste perímetro no vértice M2802. de coordenadas N 8.189.415.652m e E 695 013,653111:,
deste, segue confrontando com Cartito. C0111os seguintes azimutes e distâncias: 138°29' 12'( e 131,735
rn até o vertice M2800. de coordenadas N 8.189317.009rn e E 695.1 OO.966m: 126°10' 16" 99.675 m
ate o vértice M2798. de coordenadas N 8 189.258,18Im e E 695.181.429m: 88°39'30" e 129.394 In
até o vértice M2796. de coordenadas N 8.189.261.211 m c E 695.31 0.788m; 106°02' 1O" e 160,536 m
até o vértice M2794, de coordenadas N 8.189.216,864m e E 695.465.077rn; 116°10'45" e 116.864 m
até o vértice M2792. de coordenadas N 8.189.165.306m e E 695.569.953m: 107°02'23" e 146.211 In
até o vértice M2790. dc coordenadas N 8.189.122.461111 e E 695.709.746m: 104°22'40" 63.786 m
até o vértice M2788. de coordenadas N 8.189.106.622111 e E 695.771.534m: 118°39'40" e 1144.604 m
até o vcrtice M2786. de coordenadas N 8.189.037.266m e E 695.898.420m: 121°24'24" e ~42.287 m
atc o vértice M2784. de coordenadas N 8.188.911.008rn e E 696.105.21 Om: 142°47'31" e J~90.970 rn
aic () vertice M2782. de coordenadas N 8.188.758.911rn e E 696.220.692111: 133°22'05" e 87.074111
ate o vértice M2780. de coordenadas N 8.188.630.450m e C 696.356,687m: 135°30' 11" c 184.071 !TI

ate o vérlicc M2778, de coordenadas N 8.188.499, 155m c E 696.485.697m: deste. segue co~fr(lIltando
com Manoel Rodrigues dos Santos. com os seguintes azimutes e distâncias: )7°32'43" c 1!.75.910 m
ate o vértice P2270. de coordenild~s N 8.188.717.917m e E 696.653.833m: 37°23'44" c f26.692 m
at~ o vc.rti.cc 1'.12776.de coordenadas N 8.189.056.907111 e E,696.912.969m: 142°21 '50" e r 18.480 m
ate o \UtlCC M2774. de coordenadas N 8.188.804.70 Im c E 697.1 07.447m; 140°00'21" e 1.114.639
m até o vértice M2772. de coordenadas N g,187.950.764m e E 697.823.835m: 146°37'30" c 332.320
m até o \'cnice 1\'12770:de coordenadas N 8.187.673.248m e E 698.006.650m; 212°31 '49"1c 459.::26
m até o vcrtice M2795. de coordenad~s N 8.187.286.072m e E 697.759,703rn: de~tc, segue
confrontando com Roberto Carlos Pereira, com os seguintes azimutes e distâncias: 149°51'36" e
99.403 m até o vertice M2793, de coordenadas N 8.187.208.974m c E 697.822.448rn: 21~0,04'33" e
109.2:22 m até o vértice M279 I. de coordenadas N 8.187 .118,S06m c E 697.761.252111: 306°46'55" e
91.027 m até (1 vértice M278Q. de coordenadas N 8.187.169.120m e E 697.685.594m: : dI~ste. segue
confrontando com Detão, com os seguintes azimutes e distâncias: 210°27'28" e 53.37 m ate o
vértice M2787. de coordenadas N 8.187.123.114m e E 697.658.540rn: 248° 13'46" e 563.6 1 111até o
vértice M2785. de coordenadas N 8.186.914.058m c E 697.135.081m: 256°59'30" c 44,697 m até o
vértiee M2783. de coordenadas N 8.1 86.903,997m e E 697.091.531 m: 279°26'40" e 1.3581257 m até
o vértice M2827. de coordenadas N 8.187.126.873m e E 695.751.685m: : deste, segue c01\trontando

. _-:=---. com Calscte ~ Faz. Nuneslalldla. com os segulI1tes azimutes e dlstnnclas' 157049'58" e 1 110.591 m

((

",C"'STIiO'- até () vértice M2825. de coordenadas N 8.185 727.934111c E 696 321,645m. 72°47'27" e 2 55.603111
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até o vértice M2823. de coordenadas N 8.186.365.691!TI e E 698J80,744m; 183"14'071.c 1.540.125
!TI ate o vértice M2821, de coordenadas N 8.184.828.021m c £ 698.293,822m; ; 'dcs~e,.se~lle
confrontando com Dalvino Fernandes dos Santos Azevedo, com os seguintes azimutes e distancias:
150055'44" c )4.524 11l ate o vértice P2296. de coordenndas N 8.184.815.327111 e E 6?8.300.879111:
87007'25" e 168.052 m l1té o vértice M2781. de coordenadas N 8.184.823.76011l e E 6?8.468.719rn;
104002'13" c 421.582 m até o vértice M2819. de coordenadas N 8.184.721.507m c E 6~8.877.713tl1:
65038'46" c 180,445 III até o vertke P229S. de coordenadas N 8.184.795,917m e £ 699.042. 101m:
54041 '20" e 228.828 m ale o vértice 1'••.128.17. de coordenadas N 8.184.928, 183m c E 699.228.83 Im: :
deste. SCl!:uecO;lfrontando com Beatriz Meira Bazzarcla. com os seguintes azimutes e distâncias:
60034'24;; c 389.861 m até o vértice M2815. de coordenadas N 8.185.119.725m e E 6~9.568J94m;
83041'05" e 1.401.105 In ate o vértice M2813. de coordenadas N 8.185.273,847m e E ~OO.960.996m:
: deste. segue confrontando '.om Nelson,.com os seguintes azimutes e distâncias: 4°57'120" e 406,346
m até o verticc M2811. de coordenadas N 8.185.678.674m e E 700.996.098m: 30°01 '24" e 689.661
m até o vértice M2809: de coordenadas N 8.186.275~797m c E 701.341.173111; 0053'2i" c 1.766.892
m até o vértice M2807. de coordenadas N 8.188.042A76m c E 701.368.60Im;! deste. segue
confrontando com Manoel da Masegoni. com os seguintes azimutes e distâncias: 1314°41 '04" e
\ 1,43 1 In ate o vértice M2805. de coordenadas N 8.188.050,514m e E 701.360.474111:j 288°06'43" e
1.:'97.637 rn até o vértice M2803. de coordenadas N 8.188.453.914m e E 700.127.1331:n: 321°43'06"
e 259:149 m ale o vértice M2801. de coordenadas N 8.188.657.339m e E 699.966,583rn: 297°03'12"
e 228.276 m ate o vértice M2779. de coordenadas N 8.188.761,163m e E 699.763.284"m: 9°08'44" ('
197.359m até o vértice M:!.777. de coordenadas N 8.188.956.0I3m c E 699.794,653lTJ: 354°38'39" c
122.251 m até o vértice M2775. de coordenadas N 8. I89.077.730m e E 699.783.2421~; deste. segue
confrontando com Genesio com os sCl!:uintes azimutes e distâncias: 267°27'56" c 1.128,811 ll1ate o
vértice M2773. de coordel1~das N 8.189.027,813m c E 698.655.535rn: deste, segue cOlifrontando com
Jose Eleio Gomes dos Santos. com os seguintes azimufes e distâncias: 158°45'03" c 327.3 12'm ate o
vértice M2771. de coordenadas N 8.188.722.754m e E 698.774,161 m: 155°44'51" e 3p 1,194 In até o
vértice M2866. de coordenadas N 8.188.411.673m c E 698.914.31 Om: 255°03'0 I" e 2,65.007 m até o
vértice M2862. de coordenadas N 8. I88.343,309m e E 698.658:273m: deste, segue cotlfrontando com
Durvalinio Rodrigues dos Santos. com os seguintes azimutes e distâncias: 198°06'07"le 43,484 m alé
o vértice M2858. de coordenadas N 8.188.301.977m e E 698.644,762m: 235°24'55" e 482,720 m até
o vértice M2860. de coordenadas N 8.188.027.973m e E 698.247.345m: deste, SCl.!.UC confrontando, . Y I

com Jose Pcreira da Silva. com os se1!uintes azimutes e distâncias: 313°05'02" c 392.594 m até o
vértice M2854. de coordenadas N 8.188.296.141 m e E 697.960.612m: 312°58' 17" e 439.088 rn até o
vértice M2852. dc coordenadas N 8.188.595.438m e E 697.639.334m: 42°58'26" e 5

1

51.647 l1l até o. , .
vértice M2850, de coordenadas N 8. 188.999.059m e E 698.015,372m; desle. segue confrontando com
GCllcsio, com os seguintes azimutes e distâncias: 268°32'38" e 73.433 m atê o vêrtice M2848. de
coordenadas N 8.188.997.193111 e E 697.941.963m: 279°45'40" e 12.740 m até o vértice M2856. de
coordenadas N 8.] 88.999.353m e E 697.929.407m: 260"55'53" c 284.730111 até O vétticc M2846. de
coordenadas N 8. 188.954'.475m e E 697.648.236m': 304°13'07" e 80.069 111até o ve?ic.e M2844. de
coordenadas N 8. I88.999,502m e E 697.582.027m; 334°44'56" e 128.457 III ate o vértice M2842. de
coordenadasN 8.189.1 15,684m c E 697.527,229m; 336°48'48" e 229,948 m até O vértice M2840, de
coordenadas N 8.]89.327.05801 e E 697.436.692m: 279°19'09" e 210.088 m até o vértice M2838. de
coordenadas N 8.] 89.}61 :078m e E 697.229.377m~ 297°22'21" e 150~377 rn alé o véhicc M2836. de
coordenadas N 8.189.430.217m e E 697.095.837m~ 299°41 '47" e 118.'135 m ate o vé~icc 11.12834.de
coordenadas N 8. I89.488.890m e E 696.992:957111: 311°10'20" e 128.248 m ate o véKice M2832. de'
coordenadas N 8.189.573.319m e E 6Y6.896:420m; 344°39'21" I;: 132.477 rn até o véhice M2830, de
coordenadas N 8.189.701.074m e E 696.861.364m: 356°49'21" e 70.578 m até o vértice M2828. de
coordenadas N 8.189.7i1.543m e E 696.857:4521ll~ 56°58'28" e 199.975 m ate o véhice M2826. de
coordenadas N 8.189.880.532111 e E 697.025.1 16m: 3°48'57" e 6.211 m alé o véJticc M2824. de
coordenadas N 8.189.886.739111 e E 697.025.530111: 42°02'03" e 297.968 m até o vértice M2822. de
coordenadas N 8.190.108,053m e E 697.225,042m: 35°50'12" e 34,780 m ate o vérice M2820. de
coordenadas N 8.190.136,249m e E 697.245.405m: 24°54'06" e 235.901 m até o vértice M2818. de
coordenadas N 8.190.350.219m e E 697.344.734111: : deste. segue confrontando COlÍ1E\cio. com os

~ seguintes azimutes e distâncias: 263°44'32" e 294.920 m até ~ vértice M2816. dd coordenadas N
(-i(,\S TJi>Ô'8. \90.318.072m c E 697.051.571 m: 256°46'29" e 41.301 m ate o vértice M2814. dJ coordenadas N ,

/-Qf "'<~\190.J08.623111 e E 697.011.365m: 287013'38" e 16.278 m ate o vértice M2812. dd coordenadas N
10 ~\ 1
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8.190JI3.444m e E 696.995.817m: 35°31'34" e [59.979 m até o vértice M281O. de coordenadas N
8.190A43.643m e E 697.088.777m: 286042'21" e 5.103 m até o vértice M1808. de coo~denadas N
8.190.445: 110m e E 697.083'-889111:' 267028'35" e I 068.539 m ate o vértice M2806. de doordenadas
N 8.190.398.062m e E 696.016.386m: deste. segue confrontando com SR.25! - Ed~ar Roberto
Kllmmcr. com os seguintes azimutes c distâncias: 225°35'12" e 1.403.782 In até o vérllce M2802.
ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui desditas estão
georreferenciadas ao Sistem<l Geodésico Brasileiro. a partir da estação ativa, de coordcIla4as N 111e E
111. C encontram-se representadas no Sistema U T M. referenciadas ao Meridiano Central nD 45°00'.
fuso -23. tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distãncias. área e rerínictro foram
calculados no plano de projeção U T M. PROPRIETÁRIO: Paulo Holzmanll. CPF: 014.678.401-49,
brasileiro naturalizado, fazendeiro, e sua esposa OUvia Ferreira Holzmanll. CPF: 57,8.411.876-53.
Registro anterior: R-4-643 ~ ° 2-0 fls. 90 fe~lo en~Jl.:l2_-)_~?_1_.J)0_t!f~~Qf: ~ .. ' _

AV-I-2678 - 15/10/2009
AV-I-267S - 15-10-2009. Consta do AV-14-643 LO 2.1 fls. 26 averbação de Reserva Legal nesta
propriedade com os seguintes limites: "Limita-se COm Orlando Bazzarella. espólio de ~Antônio
Rozcno Murça. Antôni_o Souza Rib_e~~~e..£~!!Ia refc.ri~_atàZC.l1d~r.'.:_.of:. I
AV-2-2678 - 15/10/2009
AV-2-267S. Prol. 9853. 15.10-2009. A que se procede para assentar a retificação da área do imóvel
runll abrigado na presente matricula. tudo confonnc Requerimento firmado pelo propric~ário. Paulo
Holzm31ll1. acima qualificado, c pelo engO Nestor Claret Santos Teixeira. CREA-MO 2027110.
mtificando medição feita por Alei Erroll Flynn Rodrigues. CREA 86781TD, com fillnas relconhecidas
na forma estabelecida pela lei 10.931/2004. que alterou dispositivos da Leí 6015/73. Ajárea real e
efetiva do imóvel em tela. encontrada na forma do referido levantamento. é de 1.618.6' 49ha (hum
mil seiscentos c dezoito hectares. sessenta e quatro ares e quarenta c nove 'cenliares). ~ofno des'crito
no Memorial Descritivo e Planta de responsabilidade do engenheiro acima citado, ART nol

I
40271736.

documentos também assinados pelos respectivos confrontantcs do imóvel. A descrição do imóvel é a
constante da presente matrícula, mantida a sua localização inicial na fazenda Santa Quité~ia no lugar
denominado Campo Alto. municipio de Grão Mogol/MG. Valor atribuído: R$419.668.9B. Não incidiu
ITBI.INCRA, 407.038.016.985-4. NIRF, 0680114.5. Dou ri. or; Lu
R-3-2678 - 24109/2013 I
Nos tennos da certidão de escritura pública de compra e venda de 03 de outubro ~e f 007 do 20

oficio de notas desta comarca de Grão MOQoI/MG. livro 36.E. fls. 1771179. os Srs. Paulo
Holzmann. bmsileiro naturalizado. fazendei;o, CPF: 014.678.401-49. CI nO'MGt3.487.600
SSP/MG, e sua esposa Olívia Ferreira Ho1zmann. CPF: 578.411.876-53, venderam para a
empresa Plantar Siderúrgica S.A, pessoajuridica de direito privado. com sede na,R?dovia BR
040, Km. em Sete Lagoas/MO. CNPJ n" 20.388.757/0001-0L neste ato representaaa por seu
procurador o Sr. José Soares f1ll1ado. CPF: 161.686.586-53. nos tennos da procuta~ào lavrada
nas notas supra citadas (L" n" 22-P. fls. 139 e \,,0), o imóvel constante da AV-2 destalmatrícula.
ou seja. imóvel rural situado no município de Grão MogollMG, na fazenda Santa quitér:ia. no
lugar denominado Campo Alto, com área de 1.618.6449ha. pelo valor de R$2.4Q7.967.30.
Pago 1Tl31 e taxas no valor de RS48.559.35. Comparecem como anuentes: Sr. Edg~r Roberto
Kummer. CPF: 029.057.999-60 e o Sr. lvan Norberto Kummer. CPF: 861.092.519-68. este
neste ato' representado pelo Sr. Edgar Roberto Kummer. supra citado. conforme ~rocuração
lavrada no Cartório de Registro Civil e Anexos de São João/MO (L (I 51. fls. 27). <I'ondiçàes:
as demais condições são as constantes da presente escritura. 1NCRA: 407.038.?16.985-4.
NIRF: 0.680.114-5. Poder Judiciário - TJMO • Corregedoria-Geral de Jusliça. n" ordinal do
oficio: 0000278040128. atribuição: Imóveis. localidade: Grão Mago!. nO selo: rXAF19978,
código de segurança : ~52785471443?14~. q~antjd~d~ .. de atos: ~. Valor ~ol.ul dos
Emolumentos: R$ 2.092,9.). Taxa de Flscallzaçao JUdlC13~la:R$ 1.61),47 .. Val.of Fl,nal ao

__ ~~_:~:~:: ~2~::9~:0;:onsulte a validade deste Selo no_stte htlPS//S'loStJlllg:J~r~r~hDOu
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I
tennos da Certificação emitida pelo INCRA nO 061309000007-25, datada de 03 de selcm,bro de 2013.
assinado por Hélio Gomes Junior c Ricardo Francisco de Mendonça. instruida com planta e memorial
descritivo elaborados pelo engenheiro Willer Fagundes de Oliveira - CREA - 136623/D. de rcordo com o
artigo 9° da Lei nO 10.267/01. regulamentada pelo Decreto n° 4.449/02. contendo as co~rdenadas dos
vértices definidores dos limites dos imóveis rurais. gcorrcfercnciados; de que a poligonal referente ao
memorial descritivo deste imóvel. não se sobrepõe. nesta data. a nenhuma oulra poligonal copstante de seu
cadastro e que li execução foi efetuada em atendimento às especiricações técnicas estabelecidas para o
georreferenciamento de imóveis rurais. ficl!constando que a arca do imóvel objeto desta ma!rícula pass:.la
ser de 1.621.884Sha (mil seiscentos e vinte e um hectares, oitcnta,e oito ares e quarenta e ci~co centiilres).
encerrada num perímetro de 29.481.8401, com limites e confrontações descritas no relerldO memorial.
Atribui-se ao presente imóvel para fins de emolumentos o valor de R$2.427.967.30. O imóvel acima
descrito foi matriculado nestes Serviços sob o número 3822. Livro 2-RG. fichas. com o quê ENCERRA-
SE a presente matrícula. Poder .Judiciário - T.JMG - Corrcgedoria~Geral de Justiça. fIO ordinal do
ofício: 0000278040128. atribuição: Imóveis, localidade: Grão Mago!. n° selo: ~AAF 19979.
código de segurança: 7711545177443971. quantidade de atos: L Valot Total dos
Emolumentos: R$ 1.046.47. Taxa de Fiscalização Judiciária:R$ 807.74. Valor Final ao
Usuário:R$ 1.854.21. "Consulte a validade deste Selo no site httPs:llselos.tjmgijlls.br". Dali
k .
O referid-o-e-'-o-q-u-e-c-o-n;tad~;-~~us arqu-I'-v-o-s-.D-ou-fe-'.-G-r-ã-oMog~-L-2-7-d-e-J-'u-n-h-o-d+k-2-0-1-6-.-A-l-O:

8401, quantidade Ato: 1. Emolumentos: R$ 14,89. Recompe: R$ 0.89. Taxa dclFiscalização
.Judiciária: R$ 5.57. Total: R$ 21.35. Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria-Geral d0. '
.Justiça, nO ordinal do oficio: 0000278040128, atribuição: Imóveis. localidade: 1Jrão Mago!.
N0 selo de consulta: ACQ39429, código de segurança: 0407083837264405. Valor Total dos
Emolumentos: R$ 14,89. Valor Total do Recompe: R$ 0.89. Valor Total da Taxa de
Fiscalização Judiciária: R$ 5.57. Valor Total Final ao Usuário: R$ 21,35. "Consulte a
validade deste Selo no sile httPS:l/Sel07Ag ..ius.brJ! .
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Thaísa Nunes Barbosa
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DOCUMENTO 7
Laudo Técnico - KM Topografia
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Parecer Tét:niro da' Ú)CQiímçiia da Rese1lla Legal FIorestD1 ,
da FozsHlD CDmpo JI/Io - GriiD N/ogQ/ MGMtJtriw1a 3.822 .

~

'O'KM
~~TOPo •• f'"

Propriedade: Fazenda Campo Alto

proprietário:Plantar Siderúrgica SIA.CNPJ: 20.388.75710001-01

Matrícula do Im6vel:3.822
Cartõrio/CNS:Serviço de Registro de Imóveis da Comarca"de Grão Magol- MG

Munlclpio/UF: Grão Mogo~MG

Código INCRAlSNCR: 061 309 000 007 • 25

Área: 1.621,8845 ha

Perímetro (m): 29.841,84 m

Sistema Geodésico de referência: SIRGAS 2000

Coordenadas: Latitude, longitude e altitude geodêslcas

Azimutes: AzImutes planos UTM

A KMTopografla LTDA EPP fui contratada para realizar um parecer Técnico, sobre a Ilcalizaçáo

da RL (Reserva Legal FloreslaQ da Fazenda campo Alto de propriedade da Plantar Siderúrgick. SIA, que,
possui sua sede foeaflzada nas coordenadas 16°23'33.04''8 e 43° 08'41.50"0 (SIRGAS2000) "9 munic{plo

de Grão Magol. A propriedade está registrada no Cartório de Imóveis de Grão Magol, livro 2-rG. sob a

Malricula 3.822, de 2410912013.

Breve Histórico da Matricula 3.822

A Matricula 3.822 deriva da Matricula 643 de 2810511981, registrada no Cartório de lióvelS de

Grão Magol, que em sua R-4-643 Prot 3720 de 13/2/1984 mostra Paul Holzmann, também conhecido

como Paulo Hoslmann, e sua mulher, alivia Ferreira Ho/zmann, como donos da propriedade d~ 3.081,00

ha (''Quinhão nO 01", destacado da área orlginal de 3.361,65 ha), descrevendo seus limites e co1rontantes

de acordo com mapa registrado e datado de 20/10/1980, cujo responsável técnico é José Maria Pinto da

RN Engenharia e Topogrefia L TOA. I
Com o passar do tempo, a Matricula 643 foi sofrendo desmembramentos, como por EOO:!mplo:os

registros AV-7-643, de 30104/1985, onde foi desmembrado 25,4ha; AV-8-643, de 22/09119861 onde foi

desmembrado 968,00 ha; etc.Em 1992, fol reglstrado um tenno de responsabilidade de preisetvação de

Floresta (AV-14-643 Prol. 5.988 de 23112/1992), que limita a preservação de 405,00 ha compfe.ndidos

entre os confrontantes • Antônio Souza Ribeiro, • Espólio de Antônio Rozeno Murça •• Orlandq akzarela .•

e a referente fazenda. E outros registros e averbaçOes foram realizados até 2008, quJndo, porI
último,reglstrou~se um desmembramento de 13.357,68 mZ doados ao DER-MG sob AV-33-643 de

_ •••••_L••••••••-R", Eu,'''' N,,~, ,"O S.~ 305-"'m>'''''m SI, '-"', C;d.d.d.M,"" CI",., ••••d' j
CNPJ:1293754&'OOD1-41~lNSCRiÇAoESTADUJU.:lsento _lNSCRiÇAOIlUrllClPAI.: 53517, /

y};lqc;-
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03103/2008. Assim, a área documental remanescente passou a ser de 1.898,4242 tla e a constituir a
I

Matricula 2678, conforme o AV-34-643, de 1511012009, I

Em 15/1012009, a área da propriedade (então Matricula 2678) sofre uma retificação e passa a ser

de 1,618,6449 ha, conforme AV-2-2678 Prol 9,853 de 1511012009, Ainda em 1511012009,no AV-1-2678,
I

consta a averbação da Reserva Legal da propriedade de acordo com AV-14-643, mencionando apenas os

confrontantes da Reserva Legal.. I

Por fim, conforme o R-3-2676 de 2410912013, o Sr. Paul Holzmann vende o imóvel para a Plantar,
Siderúrgica S/A, através da escrih.ira pública de compra e venda de 03 de ouhJbro de 2007, que, para

atender a leI 10.267/01, faz o Georreferenciamento do imóvel Rural com abertuira de Matrícula e

encerramento a, sob registro final da propriedade no AV-4-2678 de 24/0912013, °,imóvel passa ter

Matricula 3.822, com área total de 1.621,8845 ha.
O objeto final desse parecer é Identfficar e apresentar uma análise técnica ,~daLocaljza~o da

Reserva legal dessa Matrícula de acordo com o AV-1-3822, de 24/0912013, que remete ao Termo de,
Responsabilidade de Preservação de Floresta AV-l4-643 Prol 5.988 de 23112/1992, I

i 2".

't'Ytl,,/
aCI J, R. Neto.

EngenheIro All1lmemor
KM TOPOGRAFIA
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Figura 01. Croqui da Reserva legal averbada em cartOrfo (1992).

.KlITqptlYIOiidiõiL1DAEPP~ Rua Eugin!" NIIIleS,ri' 10 Sara 306~ Ba!rro Jardim 5110LuIz, CIdade de Mentes Claros, Estado d
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Primeiramente, faz-se referência ao Mapa datado de 20/10/1980, que tem como esponsável

técnico José Maria Pinto da RN Engenharia e Topografia LTDA.,foifelto com caneta~ Nanquim,

apresentando nessa época técnicas de desenhos sofisticadas e precisas, mas não geOrrefe+nciadas, e

refere--se li propriedade com Matricula 643.A figura 01 ilustra um croquI arquivado no 1° IcartóriO de

Registro de Imóveis de Grão Mogolque, de acordo com R+643 PTOt. 3720 de 131211984, juntamente com

o termo de responsabllldade de preservação de f10restade 23 de Dezembro de 1992, detenni~a a área de

Reserva legale os seus confrontantes.Tal croQui, Juntamente com este termo encontra-se arq~ivadO no 1
0

Cartório de Registro de Imóveis de Grão Magol um croqui da área de Reserva Uegal (feito

grosseiramente de caneta na planta geral de 1980), confonne demonstra o desenho supra-lustrado, foiI

feito grosseiramente de caneta na planta geral de 1980, sem precisão geométrica, ser nenhuma

qualidade técnica de desenho, sem memorlal descritivo de distâncias, sem ângulos Azimutes ou Rumo a,

pnncipalmente, sem levantamentos de campo e responsável técnico da elaboração do des~nho feito e,
caneta, que indique área de ~matanativa" como parte predominante de referida área.

MAPA de 2011011980 I
Mesmo apresentando técnicas modernas, para a época, de desenho e confecção ~e planta a,

mesma não possui coordenadas geográficas ou UTM, não possui Azimutes ou distâncias precisas entreI
seus confrontantes, apresenta Norte Magnético e Ingulos de inclinação inteiros a não fracionados,I
não possui fuso ou ponto geodésico Inicial a descrição do perimetro, entre outros. Para regularizar todas,

essas falhas no processo de levantamento e confecção de mapas foi criada a NBR 13.133 que trata da
Execução de Levantamentos Topográficos e entrou em vigor somente em 3010611994J teve como

base em sua aplicação, sendo necessário a consulta do Decreto n° 89.317, de 20/06184 t Instruções
Reguladoras das Normas Téroicas da cartografia Nacional, quanto aos padrões de exatidão, as

Especificações e Nonnas Gerais para Levantamentos Geodésicos - IBGE • Instituto ~rasileiro de

Geografia e Estatistica. Resolução PR nO22, de 21-07-1983, publicada no Boletim de serviçolno 1602, de

01/08/1983 de Lei nO243, de 28/0211967, que detennina a competência da Instituição quanto aos

levantamentos geodésicos.
Tanto a Nonna Brasileira Regulamentadora e suas bases de origem, são datas, depois da

confecção da Planta, mas antes de 1980 temos como base o MANUAL DO AGRIMENSOR ~e 1965, doI
Ministério da Guerra Estado-Maíor do Exercito - Diretoria do Serviço Geográfico do Cal Eng"IMilitar Geo

Carlos Braga Chagas, que tratava de noções de levantamentos topográficos e já menclona~ o Sistema

de Coordenadas Planas UTM de projeção conforme Gauss e tolerância dos Levantamentos, sendo assim

~j4==;;=.=.'4::=A=.d'=Ç="!:.:,!i_R~;1.::=:':'="='4::'=::':' .:IIt:":'!' :'!a,::a'::' A=":,!#~::=:=a"=.!':':,!i4i=.#:,!"":,!':,!' ::=:=,='::"::"::*::=:.::: *!':-!' ==x:'!'":!.. !" :,!ii=i••=e.a!'~"':::.;,$!::.=':lFSildlhi *1 3
IOIT~ L.JDAEFP _ Rua E\Jginlo Nunes, n" 1OSala 308 - Balmi Jardim São l.:J1z,CIdade de MontesClaros, Estado de G

Cl4PJ: 12937548/0001-41 ~ INSCRIÇÃO éSTADUM.:lsento ~ INSCRIÇÃo 16f1NilCIPN.:. 53517 oragrc( Neto
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a planta em estudo deveria apresentar alguma coordenada UTM ou mesmo Coordenada Local com

referência do ponto de partida, técnica adotada antes de 1965. ,
Outro ponto que gera duvida na localização exata da propriedade é a ~utJ1izaçãodo Norte

Magnético, que muda com o passar do tempo. Para melhor compreensão, vamos ,eXPlicar a diferença

entre Norte Magnético e Norte Geográfico. O norte geográfico resulta do moVimentojde rotação da Terra,

enquanto o norte magnético é o resultado do campo magnético gerado pelo movimento do metal fundido

do núcleo externo em tomo do núcleo metálico sólido da Terra. Os dois nortes, portanto, expressam
I

fenômenos geoflslcos diferentes. Usando esse principio os chineses Inventaram a bússola e os europeus

se lançaram às grandes navegações. I
Uma agulha imantada aponta sempre para o pólo norte magnético s, de modo aproximado, para o

norte geográfico. O ângulo entre o norte magnético e o geográfico reflete a deCIi?Sção magnética d'
rugar e varia geralmenle de 20 3 30 graus. O campo magnético varia com o tempo, o que nos le'{8'3

concluir que o Norte Magnético utilizado na Planta é diferente do de hoje ou de 1992i quando foi averbada,
a Reserva Lega', outro ponto é que eleestá apontando diretamente na Verticalo que nos leva a crer que

ele é o Norte Geográfico (Norte V~rdadeiro) e Não o Magnético. I

I
I

Figura 02: Ilustra o Norte Verdadeiro NV, o Norte Magnético NM e a

Declinação Magnética, essa informação já era possível de ser calcula e
I

apresentada na planta de 1980. I,

I
Todas as citações da Reserva Legal de 1992, referente a matrícula 643 2678 e por fim a 3822, ,

(AV-1~43, AV-1-267B e AV-1-3B22 de 2410912013),falam somente dos confrontantes e do leono d.

responsabilidade, que também diz respeito somente aos confrontantes e área, nãp possuindo nenhuma

coordenada geográfica, nenhuma coordenada UTM e nenhuma distância dei referência em cada

confrontação.

O Croqui da Reserva Legal que se encontra arquivado no 10 Cartório de ~egistro de Im6veis de

Grão Mogol (Fi9u~ 01) possui imprecisões que não nos permitem utilizá-lo park fins cartográficos. O

mesmo poderia ter sido feito de forma mais precisa e qualificada, com Memorial De~critivo, planta exata de

localização e Responsável Técnico, tendo em vista que em 1992 as técnicas de mapeamento e confecção,
de plantas já eram de fonna digital. I

P'M:~r
r CI l, R. Neto
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CAR ~Cadastro Ambiental Rural

o CAR é um regIstro público eletrônico de âmbito estadual e federal, obrigatório p~ra todos os

imóveis rurais, com a finalidade de integrar as Informações ambientais e compor uma base d~ dados para
controle, monitoramento, planejamento ambiental, econômico, registro declaratório da Resirva Legal e

Áreas de Preservação Permanente.

I
Em 2015 a Plantar Siderúrgica S/A, atual proprietária da Matricula 3822, realizou o CAR da referida

propriedade.

A imprecisão do croqui chega ao extremo de não representar os vários cursos hldricos existentes na

propriedade. A única representação de curso d'água não permite concluir com se9urançala qual dos

córregos e riachos da propriedade pretendia representar, o que invíabiliza qualquer precisão ia alocação
da Reserva Legal.

A localização da Reserva Legal apresentada na planta registrada no CAR sob o N° 2941[7 (emitido

em 13/08/2015, com n' ordinal de oficio 0000278040128, selo ACQ 33769 e código de segurança

7062563225296724, registrado na Matricula do imóvel sob AV-2.3822 de 26/08/2016) é a mesma

encontrada pela Plantar Siderúrgica quando da aquisição da propriedade.

Figura 03; Fazenda Campo AlIo. Reserva em verde

claro,APP's em verde escuro e cursos d'ãgua em azul claro

j'WO""'s,"'••••w. \# AOfNtj!#tJA,.i 4';;:0'+.5. ¥J i Im 1I;;;.44,(44,P."""""""_4.14&=*,; t HMa; i _k", helIO ' '$ -' sqs14j 5
KMTopogndia L1DA EPP. Rua ElIllênfo Nunes, n° 10 Sar~ 305. Blllrro Jardim São luiz, Cidade de Montes Claros, ~tad~

CNPJ: 12937548f0001-41 -INSCRIÇAo ESTADUAL: Isento-INSCRiÇÃO MUNICIPAL 535~~(qí r
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Tal planta foi elaborada pela Plantar Siderurgica S/A, seguindo todas as OrientJçoes cartográficas e
,

base de dados de seu corpo técnico, respeitando a Lei do Georreferenciamento, e os dados constantes na

Matricula do imóvel, inclusive a Termo de Responsabilidade de Preservação de Floresis de 1992.

Com auxílio de software e digitalização da planta de 1980, foi realIzada uma sobreposição dos
IMapas. Esta digitalização juntamente com a técnica de georreferenciamento de Imagem pennitlu, além

das sobreposições de imagens, a detennlnação da área do limite apresentado n~ croqui. Esta área

indicada no rótulo do croqui como sendo de 3.081 ha ao ser valorizada usando software de desenho digital

apresentou uma área de apenas 2.740 ha. Mostrando a imprecrsão das mediçÕes da época e a

necessidade de representar graficamente a área de Reserva Legal em plantas mais p,JCisas.

I.'t1 ""':'<"T~...",.."""-,,,.,..~... o"

Figura 4: sobreposição da Planta Atual com a Imagem digltaliz8 simulando o encontro Idos córregos.

KMTopograf111 LmA EPP. Rua Eugênio Nunes, n" 10 Sala 30B. Bairro JardIm ~o Luiz, CIdade de Montes Claros! Esuldo
CNPJ: 1293754BJ0001_41 ~ INSCRiÇÃO ESTADUAL: Isento -INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ~Ó CI . R. Neto
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Antigamente os limites das fazendas e as referências utilizadas eram, na maioria das Ivezes, limites

naturais como relevo, gretas e cursos d'água. Não se sabe ao certo se existiam, em 1992, <:arcasdividindo

o limite da Fazenda Campo Alto, restando então como referência de tocalização, as cadcterfSlicas do

relevo, acidentes geográficos e córregos internos, externos e limítrofes. A figura 4 ilustra ooJo poderia ser
I

alocado a campo, com base apenas no croqui, o córrego de referência nele representado.~ela podemos

ver o quão deformados estão os córregos i1ustJados no croqui comparado com os da planta atual, que

possui localização geográfica precisa, e quantos cursos hfdricos deixaram de ser cadastradoJ no croqui de

1980. Mostra ainda como seria confuso para a localização da Reserva legal conSld~randO como

referência o córrego mal Ilustrado no croqui. Observa~se na figura 4 que o limite do croqui ficOu totalmente

descaracterizado e prejudicando mais uma vez a referência de localização geográfica in ~oco, mesmo

assim os confrontantes da Reserva Legal registrada no CAR foram mantidos de acordo com o Tenno de
Responsabilidade de 1992.

Conclusão

A área total da Reserva Legal e Registrada no CAR está de acordo com a área averbada Ino termo de

compromisso finnado em 1992, que tem seus contrcntantes citados em todas as Matriculas rJistradas em
cartório e conservada na declaração do CAR I

O mapa de 1980 preserva pontos coerentes (pontos de confrontação, limitantes, VizinhoJ, perfmetro)

pelas disponibRidades da época. No entanto, sua imprecisão ficou evidente após a ve~rizaçãO do
I

desenho, quando se verificou estarem ali representados apenas 2.740 ha, em lugar dos alega~ 3.081 ha

que se alegaram estar retratados. Em adição a esta constatação, percebeu-se também haver uma rotação

do mapa em relaçâo à atua! representação georreferenclada da área, provavelmente exJlicada pela

utilização do Norte Magnético em lugar do Norte Verdadeiro. I

Quanto ao croqui elaborado sobre o mapa, há dados incompatfveis com o fmóvel ao qual sl vincula, a

começar pela área representada, que é mencionada no croqui como sendo de 3.081 ha, enqu~nto consta,
na matricula do imóvel a área total de 1.618,6449 ha. Além disso, há uma carência de IPontos de

referênda (cursos hldrlcos e acldentes geográficos, por exempfo) no referido croqui. Parale amente, o

Tenno de ResponsabJlidade de Preservação de Floresta é a melhor fonte de Infonnação diSPO~ivel para a
I

correta determinação da focalização da Reserva Legal na propriedade.

Baseado no exposto acima. conciul.se que o a plan1a registrada pela Plantar Sldenlrglca s1. no CAR
I

da propriedade em questão. elaborada segundo os critérios do sistema Brasileiro de Monitoramento

Contínuo e com suas coordenadas UTM devidamente registradas nos órgãos regulamenbdores e

fiscalizadores, incluindo sua Reserva Legal, representa adequadamente o imóvel, conforme los dados
j,*N!A!"'Ik.,f!!'& o:.: i m*......... ,u. lUZ •• U.P... ; iP'1Z.L.': e;.""'!lim P I, ,', diA4. ,.lEr. ',,1 7
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I
constantes na Matrícula 3622 do Livro 2-RG do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Grão
Magol, Incluindo divisas da propriedade e localização de sua Área de Reserva Legal.

I
A KMTopografia garante a veracidade dos seus trabalhados, buscando sem~re cumprir de forma

correta, honesta e com profissionais devidamente qualificados todas as atividades que nela são solicitadas,
e confiadas, visando sempre a precisão, a ética e a qualidade das informações apresentadas em seu

exercício de Mapeamento e Engenharia de Agrimensura. I

Montes Claros 27 de Junho de 2016
I

'fIilO 'O
MORA0 JOSÉ RIBEIRO NETO

Engenheiro Agrimensor
I CREk108.441/0
cel: (38) 9 99635204
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Figura 1: Mapa de variações climáticas do Brasil

A pluviosidada é o fator determinante da sazonalidade climática na bacia, tanto no que se refere !'J

sua distribuição espacial romo temporal. Os registros pluviométricos anuais indicam mlnlmas de

600 mm e máximas 1.800mm, distribuldos de maneira irregu~r (Gráfico 1).
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4.1.2.Geomorfologla

A principais feições de relevo correspondem à Serra Geral, localmente conhecida porSerra da

8<lcalna, e às chapadas que podem ser individualizadas oomo Chapada do Bosque, Chapada do

Bosquinho e Chapada do Cardoso. A altitude máxima ocorre na Serra Geral, sendo de 1.344 m.

A geomorfologia da região de Grão Mago!, riO intenor do Planalto Setentrional, ocorrem fédes

tipicamente fluviais compostas por camadas de seixos arredondados de quartzo, com

estratificações cruzadas acanaladas. e arenitos finos a médios. Essas CK:orrênciaspossuem dois

posiciOflamentos distintos. O mais regular é representado pelo Terraço SuperiQr dos rios

ItacambiruÇll e Jequitinhonha, formando degrau em altitudes que \lariam de 750m ijusante) a

800m (montante). ou seja, em altura média de 360m. As ocorrências sobre as chapadas

denunciam urna inclinação de W para E: 1.000m próldmo a Grão Mogol, 800 e 750m na Chapada

de Santa Rosa (margem direita do rio Itacambjruçu). 750m em Leliveldla e 650m acima de Virgem

da Lapa.

4.1.3. Geologia

Gráfico 01: Temperatura e precipitação anual de Grão Mogol

o Indlce de umidade relativa para a região apresenta B média anual de 70%. Ao lollgo do ano. as

variações não se apresentam como significativas, sendo as maklres médias \lerificadas no pariodo
chuvoso e as menores na época da seca, juntamente com as menores temperatura.

A distribuição espacial das principais unidades Illoestratigráficas que ocorrem na área do munic!pio

de Grão Mogol, é apresente na figura 2 (CPRM, 2003 contendo modificações apresentadas por

HEINECK et aI., 2003 e SOUZA et aI., 2002). O embasamento é localmente denominedo de

Complexo Ortognéissico de Porteirinha (A3p), caracterizado por ortognaisses do tipo TIG, granito,

grenullto, migmalito e anfibolito, rochas metaultraméficas e intercalações de rochas supracrustels

(unidades etavulcanossedjmenteres), de idade estimada Arqueana. A Sulte Rio !tacamblruçu

(PPyri) representada por granit6ides de posicionamento tectônico duvidOSO,é constitulda de

corpos de grarlulação média a grossa, com textura variando de equigranular a porfiritica e exibindo

feições Igneas preseNadas. O granodlonto Barrocão (PPyrb). definido como uma rocha plulônica

de composição granitica. possui idade semeihante aos granitoides da sulte anterior. A follação,

quando obseNada, é restrita aos bordos dos corpos.

Eslratigraficamente acima dessas unidades, de idade paleoproteroz6ica tardia a

mesoproterozóica, encontra-se o Supargrupo Espinhaço. Os ambientes responsáveis pela

acumulação desses depósitos foram, sobretUOo-fluViãis ã -marinhos- costeiros 'no 'inicio 'da

sedimentação (leques aluviais, sistemas fluviais erltrelaçados) e posteriormente, marinhos rasos

(sob inf1uêrlCiade marés). No municipio é apresentado pelo Supergrupo Espinhaçolndivlso (PMe)

conslituldo de quartzito, muscovita Quartzito, quartzito arcoseano eJou ferruginoso. lentes de

-!
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etaoonglomerado, quel1zo fllilo e mica xisto. De fonna geral apresenta mergulho suave a

moderado, para leste.

Legenda: ..,. ._•••••••....._""" .••..•..._ ....."'_ •...••.•..
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As unidades do neoproterozóico sào representadas pelos litotipos do Grupo Macaubas. No

municlpio é formado, na base, por quartzito com intercalaÇÕllSde filito, grafita filito e

metaconglomerado (Formação Rio Pei~e Bravo - NP1pb). Recobrindo esta fonnaÇ<lioocorrem

metadiamictitos, ricos em hematita, quartzitos 8 filitos (Formação Nova Aurora-NP12na) e

formação ferrifera tipo Rapltan (Formação Nova Aurora NP12nar) aos quais se sobrepõem

meladlamictitos (Formação Serra do Caluni _ NP12sc) - em geral maciços, com inlercalaçc'lesde

quartzito e filito - 8 quartzitos (Formação Serra do Catuni NP12scq). Os metassedimentos

anteriores estão sotopostos a uma associação de metarritimlto (filitoquartzo-mica-xisto e quartzito)

e metadiamictilo, sucedidos por quartzito, serlcitafilito e, quartzo mica-~isto gradados (FormaÇ<lio

Chapada Acau<'i - NP12ch). SobTejecente a esta formação ocorrem (cordieritaHgranada)-

(slllmanita)-mica xisto, metagrauvaca I metarc6seo, cianlta-mica xisto, grafita xisto. rocha

calcissilicática e metamafitolmeta-ultramafitotholeftico (Formação Ribeit.'lo da Folhe - NP2rf). O

Grupo MacaObasIndiviso (NP12mi) é representadopor quartzitos, filito e melarnnito com nlveis de

microconglomerado polimftlco, biotltagnaisse, rocha calclssllicâtica, melarc6seo,

metaconglomerado e metad~miclito.

As coberttlras detrlticas (NQd), em parte colúvio-eluviais e com ocorrência eventual delaterltas.

recobrem parte das seqüências anteriores e ocupam, em geral, as cotas mais elevadas. Para

esses sedimentos pode-se atribuir uma origem residual pela atuação de ciclo erosivo em rochas

mais antigas, resultando na desagregação, alteração e laterização. Esses depósitos superficiais

são caracterizados por sedimentos diversificados, tanto na sua composição, quanto na sua

distribuição; via de regra são formadOSde cascalho fino, areia, material siltico-argiloso, e porções

limonitizadas, em finas camadas ou em blocos e concreÇÕBs.

NO Aito Jequitinhonha ocorrem duas situações distintas: na porção quartzltica da Serra do

Espinhaço, os interflúvlos são representados por linhas de cumeadas a cristas simétricas e

assimétricas com vales escarpados, normalmente adaptados a falhas. Ao sair desta porção para

adentrar a rag~o das chapadas, encontra-se um modelado caractarizado por uma maior

homogeneidade de feições, representadas pelas superficies tabulares e pelos vales profundos

(grotas) limitados pelos rebordos escarpados das chapadas. Em toda a região, a estrutura

geológica exerce grande controle sobra o curso da drenagem. No entanto, a elevada densidade da

dM"_"_gemacaba imprimindo u~ p~dt.'lo próximodo dend~tico nas areas ecom..substratas..lital6gicos--
mais isotrópicos, como xistos em estrutura sub-tlorlzontal e granltóidas do Alto Jequltlnhonha.

Figura 2: Geologia simplificadado munlcrplode Grão Mogol.

Fonte:CPRM(2003)modificadode Heineck (2004)o Souza(2004).
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4.1.4. Solos

A região Norte do Estado de Minas Gerais apresenta restrições à agricultura familiar, onde o uso

de técnicas é restringido pelas limitações financeiras. A baixa fertilidade dos solos e a deficiência

hfdrica foram motivos para que a agricultura familiar desta regi~o desenvolvesse um conhecimento

muito particular sobra as especificidades e potencialidades de cada unidade da paisagem. Esse

oonheclmento deva ser utilizado com vistas em promover assentamentos de refonna agrária,

Instigando novas formas de utilizaçao das terras a, conseqüentemente, ampliando as

possibilidadesde uso de áreas com limitações agmambientais, tais como as do semi-árido

mineiro. Para tanto é importante o recol'lhcclmento agroecol6gico de territórios em lermos de

conhecimento local.

Os solos do municiplo de Grão Mogol são, em geral, murto pobres e pouco produtivos, e de díflcil

mccanizaçllo devido ao relevo. A porção nordeste/sudeste é uma das partes mais produtivas de

Grllo Mogol, pois possui boa disponibilidade hfdrica e se constitui no campo de deposição de

hOmus dos principais rios do municlpio. N<'!oé por aCllSOque os principais cultivos comerciais

est!!o alocados nessa porçllo, principaimente MS .:!ire8sde latossolo vermelho-escuro.

Os tipos de solos encol'ltrados roa municfpio de Grão Mago!, de acordo com dados do Geominas

(1996), são do tipo: afloramento rochoso. cambissolo, latossolo vermelho-amarelo, latoS$olo

vermelho-escuro, lilossolo, podz6lico vermelho-amarelo e podz61ico vermelho-ascuro (Figura 3).

Nas .:!ireasde afloramento rochoso com rochas matrizes, é percebida a presença de materiais

decompostos por desgaste qulmico superficial (Iitossolos), j.:!ique estão numa área tropical, o que

de acordo com a altitude do lugar pode propiciar a formação da vegetaçllo dos campos rupestres.

e podem também, expiicar os depósitos de minério de ferro neste sltio_ Os latossolos são

processados nas regiões intertroplcals com artemãncla de estações chuvosas e secas. multo

intemper\zados, acarretando na remoção da smca. Estes solos em geral, apresentam-se com

textura argilosa. são ácidos e enriquecidos com ferro e alumina - o que pode explicar a ocorrência

da vegetação de cerrado. Os solos podz61icos s<'lo um grupo zonal que possui uma camada

orgãniCà e outra-com-mineral-lixivlado- e descotado,-São-formados,..total ou _porciõl1mente,_através_

da podzolização, que consiste na eluviação do horizonte A e na concentraçllo de 6xido de

alumlnio, óxido de ferro e matéria orgãnlca no horizonte B, iluviado. Estes solos são comuns em

Meas de caatinga. Os cambissolos são uma classe de solos de textura argilosa constilulda por alto

teor de alumlnlo, não hldrom6rficos, com horizonte B Incipiente e adjacente a qualquer horizonte

superficial. ocorrem em Meas de terreM ondulados e montanhosos (IBGE, 2004).

"
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Figura 3: Solos do municlpio de Grão Mogol

•. 1.!i. R"cursos hldrlcos

4.1.5.1. Bacia Hldrográflca

O municlpio de Grão Mogol está situado em grande parte na bacia hidrográfica do

rioJequitinhonha e de forma menos expressiva nas bacias dos rios llacambiruçú {com destaque

para seu anuente, rio Extrema), Ventania e Vacaria. A drenagem mostra um padrão dendrílico com

predominância das direções noroeste/sudeste e leste/oeste. O rio Itacambiruçu mostra

comportamento semelhante ao do rio Vacaria, com direçtlo predominante leste/oeste nas

nascentes e médios cursos, sofrendo Inflexão para sudeste no baixo curso. Os rios Extrema e

Ventania silo grosseiramente paralelos e possuem direç1lo sudeste.
O rio Jequitinhonha fi seus afluentes principais são formados por cursos d'água acanaladas com

corredeiras e cachoeiras com uma drenagem de 4.150km'. Neste Rio esta localizada a UHE lrapé

que carresponde ao curso médio deste rio, que é marcado pelo encontro com o rio Itacambiruçu,

entre os municlplos de Grao Magol e Berilo.
__ 0.potencia~hidrelétrico-ria-bacia- do_rio Jequilinhonba_ éJD.exl)ressko, existindo apen~minl-usinas

instaladas nos pequenos tributários (MMA. 1998). Destaca-se, porém, o inicia da implantação da

Usina Hidrelétrica de Irapé. nos municlpios de Gr;':loMagol fi Berilo, com capacidade para gerar

360MW de energia.

li
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Figura 4: Localização da porção mineira da bacia do Jequitinhonha

4.2. Car;,ct •••r1zaçfto do melo B1611<::0

4..:l.l.Flora

A Área de InfhJênda da Fazenda Campo Alto é representada por lipos vegetacionais

característicos do bloma Cerrado (Região Fitoecol6gica da Savana) (IBGE, 1991). O cerrado lato

S9nsu abrange diferentes lipologias, distribuídas ao longo de um gradiente geomorfológico

(Goodland e Ferr11979), podendo ocorrer em sub-regiões distintas ou em mosaicos na mesma

localidade (Cavalcanti 1990). Assim, formações Ílmidas (malas alagadas, veredas e campos

hldromórfioos) ocupam zonas de baixadas, alagáveis pela resslIrgência do lençol freático,

Cobrindo a maior parte do felavo, formações campestres (campo limpo, campo sujo, campo

cerrado, campo rupestre etc.) e arbustivas (cerrado sensu slrielo), dominam a paisagem,

astandendo-se sobre topos e encostas de morros e superfície de aplainamentos. O cerradão

ocorre no topo das superfície de aplainamentos e morros, enquanto as florestas ciliares
preenchem ingremesdrenagens,

Põil"SllInaoduas estaÇõesoom definidas ao longo do ano (uma seca e outra chuvosa), as

variações elimllticas da região dos cerrados resultam em mod~icações sazonaiSna disponibilidade

de recursos alimer'ltareSII fauna, ocasionando mudanças também sazonais no comportamento

12
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alimentar de vllrias aves, tanto no tipo de recurso procurado, quanto no substrato de

forrageamento (Alves 1991; Penha 1995; Raguza-Neto 1997), Na estação seca, os recursos

tomam-se escassos; enquanto, sincronizados a estação chuvosa, períodos de frutificação, floração

e de reprodução de insetos (principalmente térmitas e formigas) favorecem uma abundante
disponibilidade de alimento à mesma.

Em ambas as estações, embora com diferentes abundânCias,várias espécies vegetais produzem

frutos atrativos às aves, existindo dois cicios de floração: abrilfmaio e agostofsetembro (Cavalcanti

1990). Os fatores climáticos e a disponibilidade sazonal de alimento resultam, principalmente, em

movimentações das aves pelos hábltats, cujos deslocamentos envolvem migrações locais,

altitudinais ou em grande escala (Slck 1983, 1985; Cavalcanti op. cit.). Cerca de 78 espécies da

aves são dotadas deste comportamento nos cerrados (Silva 1995a), elO:lstindouma sincronicidade

de sua migração para esta província durante a estação reprodutiva, que coincide com a estação

chuvosa, para as aves do Brasil meridional (Pinto, 1953).

A macro-reglão .Serra do Espinhaço' - onde 89 situa o empreendimento _de modo geral, ainda

sustenta remanescentes de vegetação relativamente bem conservados em função da dificuldade

de acesso e inadequação dos solos para a agricultura nas mais Ingrcmes do relevo. Nestas áreas,

acesso do gado, porém, é irrestrito. e a presença de fogo eslé multo ligada á atividade pecullria, já

que as queimadas prolTVJvema rebrota do estrato gmminoso que quando jovem é mais palatável
pelo gado.

Figura 5: Mapa da Vegetação do Brasil. Fonte: IBGE, 2004. O circulo Indica a área de Inserção do
empreendimento.
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4.2.2. Fauna

o Brasil abriga a maior biodlversidade do planeta, Esta abundante variedade de vida - que se

traduz em mais de 20% do niJmero total de espécies da Terra - eleva (I Brasil ao posto de principal

naçl'io entre os 17 pelsas megadiversos (00 de maior biodiversidade).Calcula-se que nada menos

do que 10% de toda a biota terrestre encontra-se no pafs (MITTERMEIER aI aI., 1997). Embora as

estimativas de riqueza variem enormemente, (I universo das espécies conhecidas para os

principais grupos texonOmicos já é suficiente para colocar (I pais no primeiro lugar mundial em

termos de espécies. Além do tamanho, o isolamento geográfico obseNado no passado remoto e a

grande variação de ecossistemas seriam as razões que explicam tal diversidade.

Os avanços antr6picos sobre o bioma do cerrado tem resultado na redução, fragmentação do

hábitat e descontinuidade das áreas nativas, com conseqüente perda da biodlversidade. Essas

atividades são tamanhas, que WILlIS (1979) considera o cerrado brasileiro como o habitat que

desaparece mais rapidamente em todo o mur.do.

Embora algumas espécies de aves sejam capazes de habrtar ellcaliptais, estudos em

monoculturas têm mostrado que são poucas, sendo elas em grande maioria, espécies que

apresentam dieta generallsta e que são tipicamente encontradas em vegetaÇôas secundárias e

pastagens dagredadas (Machado, 2000). Este mesmo padrão também tem sido encontrado em
monoculturas de pinus ex6ticos (Pinus spp.) e de arau~ria (Araucana Anguslifolia) (STRAUBE,

2006) e do paricá (Schizo/obiuma mazonicum), planta de porte arb6reo, nativa de florestas

primárias e secundárias da Amazônia, cultivada para a obtançêo de madeira (HENRIQUES. 2003).

Uma maior abundência e riqueza de aves têm sido observadas em eucallptais quando estes

apresentam um sub-bosque bastante desenvolvido, podendo, até mesmo, seNirem de corredores

para as aspécles que habitam este estrato.

Na região de inserção da Fazenda Campo Alto são comumente encontrados representantes da

fauna silvestre, tais como:

" Aves: inhambú-ct1ororó, Garça branca grande, Urubu da cabeça vermelha, Acauã, Gavião

~ ca_b<:!clo,Cercará, Carrapatelro, Sariema, Quero-quero, Pomba trocai, Maritacas Papagaio
verdadeiro, Alma -de gato, Anu praia, Anu b~nco, Caburé, Buraquelra,-Jcião-60o-o-,--

Tucanuçú, Pica pau do campo, Joao de barro, Bem te vi, Viuvinha, Gralha do cerrado,

Sabias: Sanhaçu cinzento, Tiziu, Coleirinho. Pássaro preto, dentre outros:

l4
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11 Mamfloros; Veado-campeiro, Lobo-guará, Raposínha, Jaguatirica, Suçuarana, Jaritataca,

Mão-pelada, Furão, Gambl!l, Tatu, Ouriço-cacheiro, Tapeli, Tamanduá-mirim, Morcego,

Segui. Quati, dentre outros;

" Répteis: Cascavel, Surucucu, Cobra preta, Jibóia, Cobra coral, limpa mato, Cainana,

lagartixa, Calango, Calango verde, Cobra de duas cabeças, Cobra cipó, teiú, Sapos, Rãs

e Pererecas, CágadO, dentre outros.

5, CONTEXTO HISTORICO

A primeira ocupação na região de Grão Mogol ocorreu com os diversos povos incHgenasdo tronco

Ilngulstico Macro-Jé, grupo que ocupou o setor central entre três a quatro mil anos atrás e se

orientava especialmente palas grandes rios durante as migrações: o Jequitinhonha e o São

Francisco. Entre as famllias lingulsticas mais conhecidas deste tronco estavam os botocudos,

vistos pelos europeus como "selvagens".

Segundo registros históriCOSe relatos orais, o primeiro contato dos portugueses na região loi

efetuadO pela expedição de Francisco Bruzza Espinosa em 1553. Em seguida, em 1675, foi a vez

do famoso bandeirante Femilo Dias Paes Lema, em 1675: sua expedlçllo percorria o interior

mineiro seguindo a lenda da lagoa cheia de esmeraldas. Alguns moradores de Grilo Mogol

confirmam que tal lenda ail'lda faz parte do imaginário coletivo local.
No final do séculO XVIII, ma~ precisamente em 1761, diamantes foram descobertos próximo ao

antigo arraial do TiJuco, levando a Coroa Portuguesa a criar uma expedição rumo à região.

Aventureiros de diversas origens, ávidOSpelas pedras descobertas, S9 fixaram nas adjacências da

serra da Itacamblruçu: a primitiva povoação ganhou o nome de "Serrinha", atualmente denominada

VaI.

o ano de 1761, ponanto, é considerado oficialmente o ponto inicial da povoação e da atividade

mineradora de Gr1Io Mogo1. No entanto, ainda há controvérsias quanto a ISSO,pois versões

históricas apoiadas na tradição oral remetem a descoberta de matais preciosos na região a um

momento anterior à data oficiaI.
Segundo o morador-Geraldo-Ramos-Froés;-a-descobert8- dc~diomantes-

pode tar sido anterior à data oficial, pois no primeiro nLÍcleo habitacional,

hoje chamado Vai, nasceu em 1762, Manoel Ferreira da ~mara

Binencourt, o Intendente Câmara; e já havia ah um grupo de pessoas que

moravam na região, e possivelmente trabalhavam no oficio de mineração.

(PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃo MONGOL, 2004)
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Seis anos antes da publica~o da obra de Helmrelchen, o arraial da Serra de Gr~o Magol evolulra

para distrito pela lei provincial nO184 de abril de 1840, subordinado a Montes Claros. Em 1849,

pela lei provincial n° 171, de 23-03-1849, a localidade foi elevada ê condi~o de vila,

desmembrando-se de Montas Claros.

Grão Mogol elevou-se à categoria de cidadepela lei n. 859, de 14 de maio de 1858. Esta lei

"menciona que a vila da 'Serra do Santo AntOnio do Grão Mogol' é elevada a cidade, com a

mesma denominação" (BARBOSA, 1971. p.205)_Durante a Guerra do Paraguai (1864 - 1870), um

rico coronel de Orao-Magol, Gualier Martins Pereira, Pelos esforços de Guerra, Martins Pereira

recebeu o título de barllo, sendo o primeiro e único de Grão Mogol. A ele atnbui_se a construção

da chamada "Trilha do Barlio" e do principal patrlmOnlo histórico da cidade, a Igreja Matriz de

Santo AntOnio.
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o dinamarquês Claussen (1841) teria sido o primeiro a descre•••er cientificamente a rod1a matriz,

mas o austrlaco Vlrgíl van Helmrelehen foi, da fato, o primeiro cientista a visité-Ia e estudé..j" com a

finalidade de compreender a sua origem e a ooorrênc1ados diamantes. Graças à sua obra de

1846, Pedra Rica ganhou notoriedade mundial, sendo a primeira referência de diamantes

hospedados em roma.
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Após as lutas, a localidade passou a ser denominada "Serra de Santo AntOniodo Itacamblraçu" ou

simplesmente "Serra" Sabe-se que, no ano de 1839, jê havia sido acrescentado ao topOr1imodo

lugarejo a expreSSa0"GrAo-Mogor". Tempo depois o locai a ser chamado de Arraial da Serra de

Ora0 Mogol. A origem deste nome é explicada por duas versões: a primeira faz referência li

descoberla, em 1550, de um grande diamante 793 qwlates na India, cujo nome era Grao Mago!. A

segunda val1lào esM relacionada com os vérlos conflitos, desordens e assassinatos quo ocorriam

na reglllo, dando origem ao nome "grande amargor", que modificado localmente teria se

transformado em Grao Mogor e depois apareceu o termo Mogol (com "I").

Ainda no ano de 1781, a Coroa Portuguesa enviou tropas oficiais comandadas pelo oficial Antônio

José de Araújo ê região com o objetivo de proteger ao máximo as riquezas e anular qualquer tipo

contrabando posslvel. Os ganmpeiros locais não aceitaram e resistiram, expulsando as tropas

lusltanas_Passado algum tempo, o IIder da resistência Jollo da COstaPereira foi preso e levado a

VLlaRica. No entanto, a resistência ainda está presente no imaginário dos habitantes de Grão

Magol, que contam com orgulho este fato.

o geólogo Friedrich E. Ranger (2004} afirma que 'primeiro achadOdocumentado de diamantes da

região da Gltlo-Mogol data do final da década dos 1760, quando o Sargento Mor José de Abreu

Guimarães Matta mallifestou 31 pedras, achados em serviços de faisqueiras de ouro no Rio

ltacambiruÇIJ",concordando com a versão do morador Geraldo Froés no que se refere à data da

descoberta dos diamantes. Segundo Renger, as pedras "eram todas pequenas, chamados de 'olho

de mosquito', pesando juntas mal6 Vinténs (1 vintém de ouro" 0,123 g)" (2004).

Caso a origem do nome "Grão Mogol" esteja relacionada ao dlamante da Indla, a referência não é

gratuita, pois a história da atividade diamantífera local se confunde com a história de Grilo Magol,

a ponto de contribuir I'lacriação de lendas no imaginário popular. Em 1827, um escravo chamado

João Paulo encontrou uma pedra com diamantes cravados e trabalhou nela, retirando os

diamantes da pedra até 1836, quando veio a lalecer. Esta "Pedra Rica", que foi mantida em

segredo, foi descoberta e "começaram a circular rumores na reglao diamanlifera da Serra do

Espinhaço de que nos arredores de Grão Magol diamantes estavam sendo recuperados a partir de

sua própria 'rocha-matriz'" (MORAES apud CHAVES; BENITEZ; ANDRADE, 2006. p.3). Conta-se

que, sem Il'lterfe_rênclasoficiais, "durante _osanos entre 1836 até_1838_se eldralu-de 20 -a--30
'u'" ,. 'li'1 ~9!!l!Me_s_semanais nes!<LmdJa..chamada...I!B-E'edra_RicL..(f'REF-EITURA_MUNIGIPAb--DE_GRAo

MONGOl,2004).
A Igreja Matriz teria sido feita para atender as necessidades religiosas dos brancos da ddade.

Segundo a tradição oral, as missas da Igreja Matriz "eram efetuadas com os pretos, pardos,
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cabras e pobres nas laterais e os brancos e abastados no melo da nave" (PREFEITURA

MUNICIPAL DE oRA0 MOGOL, 2004}.

Na divisa0 administrativa de 1911. a cidade e o município iã figuravam com o nome de Grão

Magol, possuindo 07 distritos: Grão Mogo!, Nossa Senhora da COnceição da Extrema, Nossa

Senhora da Conceiçao de Jatobil, Santo Antônio do Riacho dos Machados, Sal'llo ArltOnio de

Ilacambira, Santo AntOnio do Gorutuba e São José do Goruluba. Em 1943, é ainda criado o distrito

de Botumlrim.

Durante muitos anos, Grão Mogol destacou-se como a mais importante cidade da região Norte

Mineira. No entanto, o processo de deçedência da exploração das minas de diamantes, ocorrida

especialmente após a década de 1960, gerou uma crise Interna, provocando uma forte onda

emigralória para centros urbanos. Além disso. a estagnaç:lo econômica coincidiu com a

emancipaç:lo de quase todos os seus distritos, alguns deles se tomando novos municlp'os, como

Itacamblra (ex-Santo Antonio de Itacambira), Cristlllia (ex-Nossa Senhora da ConceiÇâo da

Extrema} e Botumirim. Na atual divisão administrativa, o municlpio é constituido de 2 distritos:

Grão Mogol e Padre CaNalha.

Se no ilmbilo econômico o município sofreu graves consequências, no campo cultural a

integridade de bens se manteve. As edificações e as manifestações culturais continuam como

heranças marcantes daquela época, oonsllluindo-se em atrativos turlslicos para o municfplo.

Vários bens culturais foram tombados pela prefeitura, com o objetivo de protegê-los legalmente,

uma vez que são produtos que confirmam a identidade do povo de Grão Mogoi.

Grão Mogol ainda conta com os bens de natureza imaterial, como as suas festas. Segundo fontes

orais. o local nunca leve uma guarda de Congado: havia sim, segundo AntOnio de castro Bicelho;

Reisado e Marujada rlO dia 31 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário. Festa esta que até

hoje acontece, com a panlclpaçào de guardas de congado de outras cidades, Além da desta do

Rosário, do Carnaval, do padroeiro da cidade, que é Santo AntOnio; a feste do Divino que

acontece no Vai. Outras expressões culturais ainda existam, como a Folia de Reis e diversas

danças como umbigada, militar, calira, maxixa-,----ocõ'OO-ou paulistil(lriftiiéffi:ia noraestffiá),

pastorinhas e a tradicional cavalgada que é leita no dia da festa do divino. (PREFEITURA

MUNICIPAL DE GRÃo MONGOL, 2004}

"
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Tabela 1: Bens tombados pelo municlpio

Acervo da Igreja Matriz de Santo Ant/'lnio e da Igreja de Nossa Senhora dO
Rosário
Barrngem do Extrema
Cachoeira do Mirante
Cachoeira do Ribeirão da Inferno
Cachoeira Véu das Noivas
Canyan do Extrema
Capela Nossa Senhora do Rosário
Casa de Cultura Biblioteca Pública Municipal
Córrego Rico
Gruta do Quebra Cõco
Igreja Matriz Santo Antônio
Imóvel ê Rua Hilário Marinho
Imóvel da Biblioteca
Imóvel da EMATER
Imóvel da Loja Maç/'lnica
Imóval secretaria de Educaç!io

• Lapa da Água Fria
Lapa da Areia Manteiga
Lapa dos Fróes
Mina do Ribelrao do Infemo
Pedra Rica

• Prédio da Prefeitura Municipal
Prédio da Secretaria do Bem Estar Social
Rua Cristiano Relia n' 47
Rua Cristiano Relia n" 48

• Rua Cristiano Relia n" 59
Rua Cristiano Relia n' 68
Rua Luiz Gonçalves n" 10
Rulnas da Tropa
Rulnas do Deodato
Sitio Argueológico da Babil/'lnla
Sitio Arqueológico do Cipriano
Sitio Arqueológico do Extremo
Sítio Arqueológico do Gigante
Sitio Arqueológico do Jambeiro
Sitio Argueológico do Veado Listrado

• SitiOArqueológico Rancho Queimado
Trilha da Tropa
Trilha do Barão
Trilha do Ribelrl'lo do lrifemo
Trilha do Vau
Usina Italiana

"
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6. A VISTORIA

6.1. Procedimentos ~cnlcos

A Falenda campo A~o possui area total de 1.616.64 ha e o principal uso do solo é des~nado ao

plantio de Eucaliptus spp. Desta área, 988,52ha sAo destinados aos talhões de plantio; 118,42ha

~o destinados aos carreadores; 11,49ha ao pá~o: 9.36ha compreendem área de servidão da

CEMIG; 10,26ha de barragens; 405,00ha de Reserva legal e n,43ha correspondentes as Áreas

de Preservaçílo Permanente.

Conforme exposto anteriormente, o solo j<'i demonstrava um grau elevado de antropização, sendo

arado e subsolado por diversas vezes. A existência de pequenas barragens da contenç,i'lo e

preservação do solo nas leiras, cujo intervalo entre elas é de aproximadamente 50 melros, foi um

apoio fundamental para se observar tanto a superfície como também os níveis subsuperficials até

uma profundidade de 50 CIT1.

Esta sltuaçílo, de fato, auxiliou a Investigação arqueológica, pois permitia uma leitura direta do

pacote sedimentar, dispensando a intervançilo por meio de sondagens.

A materlailzação de um transecto, cuja malha emosiral foi def1nkla em intervalos de 500m para as

<'ireas mais alias e de 100m para as areas nas proximidades dos córregos e lagoas, serviu como

um recurso de controle sobre as atividades de avaliaçílo do local. O ponto de observaçiio foi

registrado e plolado em planta, onda também foram observadas as "barTaginhas", como siJo

conhecidas as pequenas barragens.

A observação se deu nestes pontos e ao longo do caminhamento raalizado, Mo tendo sido

registrado nenhuma conformação que pudesse indicar uma ocupação no perlodo pré-históriCO ou

histórico. Os sedimentos, tanto de natureza superficial quanto subsuperficial, ao longo da área

vistoriada, se mantiveram quase que inalteredos, sendo que o solo é caracterizado como

Latossolo vermelho-amarelo, com textura argilosa, e Neossolo Quartzoaremio compondo um

relevo plano.

Outra estratégia investigativa se deu por meio de entrevistas com os moradores ou com

trabalhadoras da fazenda,

6.2. Metodologia

O recorta da área de vistoria é apresentado abailCo com as malhes dos pontos de observações (}

registro. E.stes pontos destacados referem-se à Inspeção e venficaç1lo das camadas

subsuperficiais em toda a superficie numa escala de 500 em SOOm (Figura 06) incluindo as Áreas

20
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de Preservação Permanenle- APP. dis~nguida, assim, por favorecer ambiental mente um

assentamento humano. próximo és reservas de recursos naturais.

Ressalta-"SB que as condições do terreno propiciavam uma obselVa~o direta. O solo remexido em

niveis superficiais e inferiores até uma profundidade de 50 em dispensou a realizaCi'lo de

tradagens. Esta alteração da estrutura originai do pacote sedimentar pode ser comprovada nos

perfis das "barraginhas"

21
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Tabela 2: COordenadas Arqueológicas - Fal. Campo Alto - Grão Mogol.

LOcaTIlSçl!O (CiXlidenadas UTM)
69857318186248
697987/8186349
697982/8186363
697779 f 8186275
69782318186328
697756/8186492
697705/8186640
69760918186780
698110/8186984
698357 _ 8187258
698400 18187629
69863418187599
698845/8187557
699004 18187534
699176/8187507
697980/8187599
696645 I 8189324
69628518189722
6959961 8190129
696501/8190129
697002/8190126
69549518189622
695996/8189625
696494/8189622
69600018189117
69649418189121
696995/8189117
697483/8189121
69650218188617
697507/8188613
699012/8188613
69950018188617
698010/8188096
698494 / 8188085
699004/8188114
699507/8188114
700021/8188118
700509/8188114
698014 /8187611
698468/8181686
699008/8187604
699511 18187608
700010/8187608
700005/8187608
700867/8187619
701300/8187616
696032/8187048
697692/ 8187036
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52
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55
56

"58
59
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61
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63
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65
66
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69m
"""74
75
76
77
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697999/8187108
698428/8187128
699008/8187113
699507/8187120
700006/8187109
700513/8187106
700745/8186999
696028/8186600
696516/8186618
69749218186607
697999/8186607
698505/8186600
699514/8186611
700006/8186611
700513/8186614
701015/8186611
696594/8186238
697219/8186212
69850918186112
698964/8186111
698738/8186404
699651/8186348
700753/8186437
69851218186109
698975/8186091
69850318185608
698966/8185642
69849818185092
698920 I 8185152
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7. CONSIOERAÇOES FINAIS

Conforme exposto acima, na região onde se instala o empreendimento não foi registrado qualquer

manifeslBção arqueológica por meio de uma varredura e proSPBCçãOsistemática em todos os
limites destinados ao uso da Fazenda Campo Alto.

o resultado deste diagnóstico não indiCOUpotencial arqueol6gico e nem histórico, dispensandO

inclusive o mon~oramento futuro, pois é insignificante a probabilidade de se encontrar estruturas

ou vesUgios arqueológicos nas áreas já impactadas,

8. EQUIPE TÊCNICA

Fabiano Lopes de Paula - Arqueólogo a Historiador _Coordenador

Diego Prata Melo _ Historiador

Marcos A. Sartori - Engenheiro Florestal

Osvaldo Dias Blcalho - Auxiliar de campo
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11. ANEXOS

Foto 3: Núcleo urbano, casaria colonial remanescente B em bom estado de conservação.
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DOCUMENTO 12
Protocolo IPHAN - Fazenda Campo Alto
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Assunto: Solicitação de dispensa de pesquisa de bens culturais para licenciamento
ambiental.

Prezada Ora. Micheile,

A Plantar Siderúrgica SA. CNPJ: :20,388,75710009-69, responsavel pelo em reendimento
de Silvicultura na Fazenda Campo Alto, localizada no munlclplo de Grão Mo 01 no estado
de Minas Gerais, ulílrza.se do presente instrumenlo para expor e ao fina! re~tJererdeste
IPHAN:

1, O empreendtmento de Stlvicultura na fazenda Campo Alto irnplantado1desde 2008,
possui tod<-'larea agricultável com a floresta de eucalipto, não hElVerldo portanto,
fntervetlçâo em novas áreas; I

2. EI'lCOnlra.se em anillise na SUPRAM.NM o processo GOPAM N0
00391/2008/002/2013 de licenciamento da fazenda em questão, que dnteriormente
possllfa MF (Autorização Ambiental de Funcionamenio) e foi redirbcíonado no
processo de revalidação para Licença de Operação.

3. O projeto de Silvicultura ocupa uma .ares 1.027,65 ha, conform mapa da
prapried~ce. não havendo necessidade de inteNenÇÕes em novas áre s:

4. De acordo com a I.audo ArqueológIco realizado n<l fazenda Campo Ali ,não foram
identificadas ocorrências arqueológicas de natureza hlslórica ou pré-I,I tórica:

,

5, De scordo com o FIPC, o empreendimento não ir21proporcionar fmpacto em
nenhum bem de vajor cullural.

Com base nas inform3ç:ões apresentadas, solicitamos deste IPHAN, ,a1ravés da
Superintendência de Minas Gerais a dispensa da elaboração do Dlagnóstica FqtJéOlÓ9iCO
e da Prospecção ArqueológJca, pmvisto nos termos di:-JS Portarias 07/1988 230/2002,
bern como a dispensa relativa ao Diagnóstico dos Bens de Natureza Materia e ImatenaJ,
cor\forme orientado no TemlO de Referência para o Licenciamento A~biental do
IPHAN/MG, para seu processo de Ucenci(lrilento Ambiental Junto a SU!:JRAM NM.

Pelo exposto, pede-se deferimento e aguardamos manifestação expressa,
i'Cordialmente, i,~~SJ I(---- )--.. U.Á~'--0

Markson Borba Fo seca -' ,-'--
Gerente da Qualidade e Meio AmbIente

Markson borba@p!anta~id,c.om,b:
~od, BR (\.10 - Km 465, sln - SelO Lagoas _ MG
CEP .. 3570HFO Gnxa PO'Sla!28S
rEL , (31) .3779-1216,

<
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