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SAIBAM 
quantos este público instrumento de procuração bastante virem'que, aos dezesseis dias do mês de 
abril do ano de dois mil e vinte (16/04/2020), nesta cidade e Comarca de Redenção, Estado do 
Pará, em Cartório perante mim, Escrevente Autorizado, comparece como outorgante CLINICA 
BENDITA DE SAUDE EIRELI, de Natureza Empresarial, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob número 
25.350.441/0001-44, com sede 4 Rua Oito, sem número, bairro Paraíso, no município de Pau D' 
Arco, Estado do Pará, neste ato representada nos termos, por seu proprietário Josué Januário da 
Silva, brasileiro, solteiro, maior, capaz; empresário, nascido em 03/02/1995, filho de HILARIO 
FRANCISCO DE ARAUJO e ROSILENE JANUARIO DA SILVA, portador da cédula de identidade RG 
número 6846259-PC-PA, portador da Carteira Nacional de Habilitação número 
07350276275-DETRAN-PA, expedida em 11/10/2019, inscrito no C.P.F./M.F. sob número 
024.458.982-85, residente e domiciliado à AVenida Rio Dourado, número 350, Setor Capuava, 
nesta cidade de Redenção, Estado do Pará, e-mail: não informado. A presente representada por 
seu proprietário identificado e reconhecido por mim, Escrevente Autorizado, cuja identidade e 
capacidade plena dou fé.- Então por ela outorgante me foi dito, que por esse público instrumento e 
nos melhores,  termos de direito, nomeia e constitui seu bastante outorgado procurador JUNIOR 
COSTA MOURA FERREIRA, brasileiro, casado, maior, capaz, servidor público, natural de 
Conceição do Araguaia/PA, nascido em 09/09/1978, filho de ANTONIO FERREIRA NETO e MARIA 
ROSA COSTA MOURA FERREIRA, portador da Carteira Nacional de Habilitação número 
01135899478-DETRAN-PA, expedida em 22/01/2016, portador da Cédula de Identidade RG 
número 3798647-0SP-PA, inscrito nok C.P.F./M.F. sob número 652.542.442-91, residente e 
domiciliado à Rua Francisco Borges dg Costa, número 09, Setor Capuava I, nesta cidade de 
Redenção, Estado do Pará, e-mail: não informado; a quem confere os mais amplos, gerais e 
ilimitados poderes para representá-la perante quaisquer Pessoas Físicas e Jurídicas, de Direito 
Público ou Privado, Sociedades de Economia Mista, Estatais, Paraestatais, Comércio e Indústria em 
geral, repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Entidades Autárquicas, Cartórios em 
geral (Notas, Registros de Imóveis, Protestos, Registro Civil, Titulos e Documentos), Juntas 
Comerciais (inclusive JUCEPA - Junta Comercial do Estado do Pará), Ministério Público, Ministérios 
em Geral, Receita Federal do Brasil»-Secretária da Fazenda - SEFA, IBAMA, SECTAM, INCRA, 
ITERPA,r SEMA, SEPROF, SISFLORA;INSS, FUNRURAL, DETRAN, DER, DNER, CIRETRAN, CONTRAN, 
DENATRAN, CREA, SECRETARIAS DE SEGURANÇA PÚBLICA, POLICIA CIVIL, POLICIA MILITAR, 
POLICIA FEDERAL, POLICIA RODOVIARIA, EXERCITO, MARINHA, AERONAUTICA, Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, Prefeituras Municipais, Embaixadas e Consulados, Governo Federal, 
Estadual e Municipal, Ministério da Agricultura,' Ministério Público, Ministério do Trabalho, Ministério 
da Fazenda, Instituições, Fundações, Sindicatos, Companhias de Energia Elétrica, Delegacia do 
Imposto de Renda, Ministérios em geral, Instituições, Fundações, Sindicatos, Brasil Telecom, 01, 
Celular S/A, VIVO, TIM, CLARO, CELP4, CREA, UNIMED, e outros planos de saúde, Juizado da 
Infância e Juventude, Operadoras De Seguros, PROCON, CRECI, e onde com esta se apresentar e 
for necessário, mesmo que aqui não expressamente mencionadas; podendo comprar, prometer 
comprar, aceitar, receber, adquirir, comprornissar, onerar, vender, prometer vender, ceder, 
prometer ceder, transferir, dar, doar, hipõtecar, alienar, onerar, alugar, locar, arrendar, emprestar 
em comodato, transigír, permutar, hipotecar, ,renunciar, anuir e/ou gravar bens móveis, imóveis, 
eícuios, ações, títulos, ,linhas telefônicas, consórcios, semoventes e quaisquer outros, podendo 
ara tanto: ajustar preços, prazos, cláusulas e condições, pagar e/ou receber o produto das 
perações que realizar, no todo ou em parte, dar e aceitar recibos e quitações, parcelar dividas, 
ceitar, outorgar e assinar as necessárias escrituras,- Contratos e/ou recibos de transferência com 
s cláusulas e solenidades de estilo, receber é, transmitir domínio-, direito, ação e posse, 
aracterísticas, limites e confrontações, responder e fazer responder por evicção de direito, pagar 
axas, impostos, custas, prestações, emolumentos e demais tributos fiscais e despesas que indicam 

ou venham a incidir em nome da outorgante, promover registros, averbações, re-ratificações, 
contrair financiamentosle ou empréstimos hipdtecários, oferecer garantias, assinar e emitir cédulas 
e títulos hipotecários, dar imóveis em garantia, prestar as declarações exigidas pelo Decreto 
93.240/86; requerer, alegar e-assinar o que kr  preciso, juntar, apresentar e retirar documentos, 
apresentar e assinar quaisquer guias, fequer,r certidões, "habite-se", alvarás diversos e demais 
autOrizaçõs, abrir, acompanhar e dar andaMento a processos, pedir vistas, cumprir exigênicias, 
tornar ciência de despachos, pagar e ou receber importâncias, seja a que título for; assinar 
contratos, distratos e.aditivos contratuais de locação e de compra e venda, ajustar preços, prazos, 
cláusulas e condições, receber aluguéis, contratar e ou despejar inquilinos, se necessário; assinar 

Av  Brasil n° 2454 
 - Centro - Redenção/PA - CEP: 68550005 - Tel.: (94) 3491- 0871 - cartorio2redencao@bol.com.br  

Ieedielli' 

Digitalizada com CamScanner 



te v rU 1 Zel-f"-: ruma-u.1 1 /17:::::04  

el,  e0 de  4 

J4c  _ ,: requerimentos; dar entrada em. 	píotocolp;z- anexare/ou juntar e apresentar todo e qualqu 
documento;- receber e/ou retirar pkOtocele;- pagar taxas, contribuições ou emolumentos;- de 

$6- oe e/ou discriminar; fazer inscrições; recorrer e assinar respectivo recurso;- concordar `e/ou disco 	yr", ' 'sP  
com todas condições; retirar carta de crédito de qualquer bem e/ou objeto, originário do grupo 
quota, podendo levantar saldos, receber, paSsar recibo, assinar recibos de compra e/ou venda de 
veículos; dar quitação e liberação de alienação fiduciária; requerer e obter segundas vias de 
qualquer tipo de documento, documentos e/ou certificado de propriedade e de registro; recolher 
impostos, taxas e emolumentos necessários; promover emplacamentos, licenciamentos, vistorias, 

, l'i liberações, inclusive em caso de apreensão; promover registros de ocorrências,- assinar todo e 
iqualquer contrato e/ou requerimento empresarial para integração e/ou constituição de empresa, 

i t i podendo fixar o capital social da mesma e o número de quotas a ser subscritas pelo outorgante 
dando-lhes os respectivos valores;- estabelecer e estipular todas as cláusulas e condições de praxe 
e mais as que entender convenientes e necessárias;- dar o nome que entender conveniente à 
sociedade;- dar baixa em empresas se necessário for; assinar documentos de destrato; podendo 
assinar requerimentos, pedidos, solicitações ou quaisquer documentos necessários para tal fim; 

,assinar qualquer tipo ou espécie de formulário necessário que lhe seja exibido ou apresentado;-
admitir e/ou demitir funcionários; efetuar pagamentos de salários e demais verbas trabalhistas, 
assinar contratos de funcionários; assinar carteira de trabalho, estipular valor de salários; dar e 
exigir recibos; comprar e vender mercadorias, assinar e aceitar duplicatas, receber e despachar e 
entregar mercadorias, negociar preços, cláusulas e condições, preços e prazos; acompanhar 
fiscalizações, prestar as declarações; junta‘ou perante o Banco do Brasil S/A, BASA - Banco da 
Amazônia S/A - BASA, Banco do Estado do Pará S/A - BANPARÁ; Banco BRADESCO S.A., 

/
Banco Rural S.A., Banco Santander, Banco Uai: S.A., Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE MT e Caixa 

MECOnômica Federal - CEF, e onde mais com está se apresentar, ainda que aqui não / rspijr/pecificado, em qualquer casa bancária do Pais, podendo para movimentar a conta bancária; 
//pOdendo para tanto, depositar e retirar quaisquer quantias, emitir e endossar cheques, abrir contas 

Md depósito, corrente, poupança, conta ouro, contas especiais e quaisquer outras; autorizar 
1 	ti 

 Cobrança, utilizar o crédito aberto na forma e condições, receber, passar recibos e dar quitação, 
sacar valores, solicitar saldos e extratos, requisitar talonários de cheques, efetuar transferências 
por qualquer-meio, inclusive transferência por meio eletrônico, autorizar .débitos em conta relativo 
a operações, retirar cheques devolvidos, endossar cheques, requisitar cartão eletrônico, prestar 
,fiança e aval, movimentar conta corrente com cartão eletrônico, efetuar transferências/pagamentos 
por meio eletrônico, sustar contra ordem cheques, cancelar cheques, baixar -cheques, efetuar resgates de 

aplicações, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar saques poupança, 

S 
consultar contas/aplicações programas de repasse recurso federal, solicitar saldos/extratos de 

g operações de crédito, emitir comprovantes, efetuar transferências para mesma titularidade por 
w meio eletrônico, encerrar contas de depósito consultar obrigações de débito direto autorizado 

-- 
5 	DDA, movimentar conta, corrente e poupança, assinar borderô de custódia e desconto de cheques, 

`magnético,receber ordem, de pagamento do exterior, efetuar saques - poupança, requerer e retirar cartão 
:., 	

- 	
requerer e retirar cartão de crédito/débito, bloquear e desbloquear cartão magnético, 

1 	transigir, firmar compromissos, confessar, aceitar e avalizar títulos, contrair empréstimos, 

a 
4 

	

	financiamentos, cadastrar e alterar senha, caucionar títulos, descontar títulos
, assinar NPR - Nota 

, i 
w z 	PrOmissoria Rural, assinar junção em contas corrente/poupança; emitiríassinar

, avalizar, negociar, - „ w z 	descontar e/ou sacar notas pfomissórias, cédUlas 
e/ou notas de crédito e/ou duplicatas plicatas de fatura S , 

a 
n ou qualquer outro título 

de crédito;- obter empréstimos e/ou financiamentos rurais 
e/ou comerciaIS O e/ou industriais; assinar contratoà; ajustar os 

valores dos créditos a contratar, juros, comissões, ...x. 
 correções, prazos, formas de pagamento, prorrogações de prazos e elevações ou reduções de 

i.. 

	

	créditos, utilizar os créditos abertos na forma e pelos meios que forem 
convencionados e/ou convenientes, estipular quaisquer cláusulas e condições, assinar contratos de retificações e o 

w 
4 

	

	
,ratificações 

dos contratos que celebrar; assinar termos de concomitância; associar, desassociar, 
 integraliza cota capital; requerer proventos pensões„, dema i

s  
ef ,  Pecúlios, benefícios, seguro desemprego e vantagens, podendo receber,   passar   recibos, 	quitação, promover recadastramento, ;” ..;;;---

-cadastrar senha de acesso 'a internet,   contrair   empréstimos,   financiar imóveis através do SFH; 
.( _I 5    -5.-:--:=-:---efeitiar remessasé/ou recebimento de numerários.a 

favor(do outorgante, inclusive para o exterior, o z  " J̀ 
  -  fãer fechamento de câmbio e assinar os contratos de câmbio, retirar ordens de pagamento em 

Q 	qualquer, 
 estabelecimento bancário, promover e efetuar aplicações e ou investimentos no mercado 

C/ 

z 	financeiro de todo o 
país e-titulos mobiliárfos, receber dividendos, bonificaçõés, rendimentos e E 	demais vantagens, passar recibos, dar quitação assinar, 

 ,-emitir, endossar e descontar Notas Promissórias, declarar imposto de 
renda, bem como recebunto a a competente, assinando toda e qualquer documentação necessária;ê-lo

■agi
j 	g 
r no foro emência geral, com

bancária 
a cláusula nad-judician  prevista no 

artigo 105 do Novo Código de Processo Civil, "et-extra" e/ou 
petentes e defendê-la nas contrárias,' 

"ad-negotia", mais os de receber e dar quitação 
com 	

podendo propor contra qüem de direito ás ações 
seguindo umas e outras até final decisão, usando dos recursos legais, acompanhando-as, concordar, desistir, transigir, confessar; acompanhar processos, assina-tos; requerer e acompanhar até finai partilha, q 

uralquer tipo de processos, podendo prestar 

Digitalizada com CamScanner 



1° Oficio de Tabelionatos de Notas 
E DE PROTESTO DE TITULOS DE REDENCAO   

• 
Consulte este selo 
consultastjpa briconsultaprocessu 
Autentico a esente fotocópia por 
apresentaDou fé "0011-G3T90KJ 

Redençao-PA 1 

Kr, et  .2 	- enfro • lirdem,..WP 
CEP-  .1.17.54/5 Tet: (9/ ! 5191 - (I/07) 

canc,021...1,  

onndexop 
ai que me foi 

Emotume 

arcos Antonio da Mota de So 	
vente Autorizado 

os R$5,50, Sel 	Total. RE6,35 

.,;k 1 ° Ofício de Tabelionatos de Notas 
E DE PROTESTO DE TITULOS DE REDENÇAO PA  

Selo 14t100044.934.7 

Breu/ ,h 21:4 - n.o- 	n, o, I. 
CEP: t1WMAtir 	(Wr 3V+I • 4171 

(1,111, Jo2r.d,orno 1m1 

  

    

Consulte este selo 
consultastwaiu 
Autentico a 
apresenta 

riconsultapror 
esente fotocópia por 

Dou fé '0011'0:35CE8Wi 
Redencio-PA, 16 d 

al/payes/valiel 
conferir com 

614681-06—  
abril de 20 

• árlY WWWWWWWW 111,■■•• 

dex.isp 
que me foi 

Ma 	Antonio da Mota de Sousa-Escrevente Autorizado 

anotumentos 	O Seio REO 

1. Ofício de Tabelionatos de N 
E; DEPROTESTO DE TÍTULOS DE REDENÇ 

/1 - 	; 

folha • 1038 
primeiras e últimas declarações, concordar,' Ou não, com avaliações, cálculos, pagar quaisquer 
tributos; substabelecer poderes para advogados se necessário for; constituir e/ou destituir 
advogados; representá-la mais se necessário, perante qualquer Instância, Foro ou Tribunal, em 
Juízo ou fora dele, podendo acordar, discordar, transigir, recorrer, desistir propor e variar de ações 
e recursos, receber citáções, prestar declarações e informações, apresentar provas, assinar termos, 
requerimentos e demais papéis;- enfim, praticar os demais atos necessários para o bom e fiel 
desempenho deste mandato.- E de como assim o disse e outorgou, dou fé, me pediu, eu lhe lavrei 
este instrumento público que, feito e lhe sendo lido em voz alta, achou conforme, outorgou, aceitou 
e assina, dispensando a presençá e assinatura de testemunhas, como faculta a Lei Federal 
6.952/É1.-. Eu, (a.), Lázaro Rezende de Azevedo, Escrevente Autorizado, que a escrevi, conferi, 
subscrevo, dou fé e assuo. Em•lumentos:,S$210,40, Selo: R$7,15. Seio N° H000522204 . 
Redenção-PA, 16 de abril te 020 	CLINICA BENDITA DE SAUDE EIRELI, JOSUE JANUARIO DA 
SIL 	• : 	- -nte d 	 o Rezende de Azevedo, Escrevente Autorizado.. Nada 

dO com o original, ao qual me reporto e dou fé. Eu, 
de Azevedo, Escrevente Autoriza 	que a trasladei, 

coe raso. S 	0522204 4:1/4,1ttioo zios.4"4,  conferi _subscrevo, 

ais Trasladada e 
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