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Edital de Casamento

Bel. Fátima Fortuna Aguilera Amantéa,
Registradora do Serviço de Registro Civil

das Pessoas Naturais desta cidade de
Itaqui/RS, faz saber que pretendem casar:

Quem souber algum impedimento, oponha-o

na forma da lei. Rua Rodrigues Lima nº 376,

sala 103 - Itaqui/RS. Telefone: (055) 3433-1622.

E-mail: cartoriocivilitaqui@gmail.com

Bel. Fátima Fortuna Aguilera Amantéa - Registradora.

Itaqui/RS, 23 de Agosto de 2021.

7790 - Cesar Cristiano Schmidt

            e Laurize de Melo Romero;

7791 - Jeferson Silveira Perera

            e Maria Fernanda Cardoso Machado.

Juízo de Casamentos
Editais CLADEMIR DOS SANTOS FLORES, Leiloeiro Oficial, matrícula JCRS

138/1997, devidamente autorizado pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Juiz(a)
da Vara do Trabalho de São Borja/RS - Posto da Justiça do Trabalho de
Itaqui/RS, venderá em Público Leilão no dia 22.09.2021 a partir das 10h
através do sítio eletrônico www.clademirleiloeiro.com.br, os bens abai-
xo relacionados, referente as Execuções Trabalhistas que seguem:

LOTE Nº 01
PROCESSO: 0020090-38.2019.5.04.0871.
RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO.
RECLAMADO: SÃO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA.
A) “IMOVEL(conforme descrito na matrícula nº 8575): Um Imóvel

Urbano constituído dos terrenos nºs 13-14 NS e 12-13 LO, foreiros a
Prefeitura Municipal de Itaqui, que formam um todo maior, com
área de 2.739m2, extraído a partir da linha divisória do terreno nº 12, com
as seguintes dimensões e confrontações: NORTE, por uma linha de 34m,
limitando-se com o terreno nº 16, seguindo desse ponto uma linha de Norte
a Sul, na face LESTE, medindo 49,50m, limitando-se com os terrenos nºs
6, 7 e 8, seguindo daí uma linha Leste a Oeste, na face SUL, medindo 66m,
limitando-se com os terrenos nºs 11-12, seguindo daí uma linha de Sul a
Norte, na face OESTE, medindo 33m, limitando-se com a Rua Antônio
Neto, seguindo daí uma linha de Oeste a Leste, ainda na face Norte,
medindo 32m, limitando-se com o restante do terreno nº 15, seguindo daí
uma linha de Sul a Norte, ainda na face Oeste, medindo 16,50m limitando-
se com o restante do terreno nº 15, dista 33m da esquina das Ruas Antônio
Neto e Coronel Fernandes e localiza-se no lado par da Rua Antônio Neto,
no quarteirão que se limita com as seguintes ruas: ao Norte, com a Rua
Paschoal Minoggio; ao Sul, com a Rua Coronel Fernandes; a Leste, com
a Rua Alegrete; e finalmente a Oeste, com a Rua Antônio Neto, tendo
como benfeitoria (conforme Av.1), Um Prédio de Alvenaria com
área de 457,75m2, proprietária Victor Razzera & Cia Ltda, constituído de
uma Casa com 3 quartos, sala cozinha e banheiro, mais um escritório (2
salas e um banheiro), além de uma garagem para ônibus medindo 15mX20m,
avaliado em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).”

Obs.: Existe ônus junto ao CRI, bem como débitos de IPTU junto a PMI.
Obs.: O fiel depositário dos bens é o Sr. Carlos Rogério Silva da Silva,

localizado na Rua Antônio Neto nº 1704, Itaqui/RS.
LOTE Nº 02
PROCESSO: 0020406-85.2018.5.04.0871.
RECLAMANTE: DANIEL DE MATOS CARACIOLI.
RECLAMADO: AGROPECUARIA BUZATO E OUTROS (4).
A) “UMA FRAÇÃO DE CAMPOS DE TERRA DE 18ha 90a, dentro do

imóvel matriculado sob nº R.19, R.29, R.30, R.31, R.32, R.33 e R.38 –
4998 do CRI de Itaqui/RS, consistente, conforme descrito em tal matrícula,
numa fração de campo com a área de 317,6485ha, situada na localidade
Sesmaria Rocha, no 1º Distrito de Itaqui, com aramados em seu perímetro
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geral, feitos de tramas e postes de madeira de lei, a cinco fios, sendo um de
pua, em regular estado de conservação, dividida dita fração em duas
glebas pela Estrada Municipal que desta cidade ao Passo do Silvestre,
dentro das seguintes confrontações gerais e atuais: ao Sul, com campos de
Clarimundo Marenco Pinto; a Leste, com campos de Ângelo Saboia Goulart,
Claudino Garrot e Sucessão de Ermelindo Nunes da Rosa; ao Oeste, com
campos de Circe Goulart de Goulart e Estrada Municipal que vai desta
cidade ao Passo do Silvestre; e, ao Norte, com campos de Ângelo Saboia
Goulart, Miguel Garrot Goulart e Firmo Garrot Goulart avaliado em R$
17.000,00 o hectare, totalizando R$ 321.300,00 (trezentos e vinte e um mil
e trezentos reais).”

B) “UMA FRAÇÃO DE CAMPOS DE TERRA DE 7ha 18a, dentro do
imóvel matriculado sob o nº R.35 e R.37 – 5258, no CRI de Itaqui/RS,
consistente, conforme descrito em tal matrícula, numa fração de campo
com a extensão superficial de 3.756.315m2, reduzida, em razão dos títulos
de propriedade à extensão de 3.134.541m2, situada na localidade Sesmaria
Rocha no 1º Distrito de Itaqui, com as confrontações atuais: da área integral
descrita, que é aramada em seu contorno geral a seis fios, cinco de arame
liso e um de arame farpado, com postes e tramas de madeira de lei, em
regular estado de conservação, a saber: ao Norte, por uma linha de
aramados, com o leito da Estrada de Ferro Itaqui-São Borja, paralela à
Estrada Municipal de Rodagem que leva desta cidade ao Passo do Silves-
tre; a Leste, por linhas de aramados, com campos de João Goulart e parte
da Estrada de Rodagem que leva desta cidade ao Passo do Silvestre; ao
Sul, por linha de aramados, com campos de Clarimundo Marenco Pinto; e,
a Oeste por linha de aramados, com campos de Pedro Paulo Martini e de
Renato Lelis Piedade, avaliado em R$ 17.000,00 o hectare, totalizando R$
122.060,00 (cento e vinte e dois mil e sessenta reais).”

Valor total da avaliação: R$ 443.360,00 (quatrocentos e quarenta e
três mil, trezentos e sessenta reais).

Obs.: Sobre os imóveis acima descritos, existem ônus junto ao CRI.
Obs.: O fiel depositário dos bens é o Sr. Cezar Augusto Buzato, locali-

zado na Sesmaria Rocha – 1º Distrito de Itaqui/RS.
LOTE Nº 03
PROCESSO: 0010124-32.2011.5.04.0871.
RECLAMANTE: APOLINARIO PETROCELLI KULMANN.
RECLAMADO: AUTO PEÇAS ITAQUI LTDA E OUTROS (2).
A) “CINCO UNIDADES DE KITS DE PICADORES DE PALHA, para

colheitadeiras marca New Holland, modelo TC 5090, novos, avaliados
em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).”

Obs.: O fiel depositário dos bens é o Sr. Ivan Rodrigues Soares,
localizado na Rua Uruguaiana 1444, Itaqui/RS.

Os lanços serão garantidos com cauções idôneas, mais taxa de Leilão
paga no ato. Informes: com o Leiloeiro Oficial, pelo fone (55) 99963 8461
ou (55) 3433 7756. Intimação: Resultando infrutíferas as intimações
expedidas nos autos, as partes e demais interessados ficam devidamente
intimadas através do presente edital.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ

A Prefeita Municipal de Maçambará, visando à contratação de pessoal para a Secretaria

de Saúde, amparada em excepcional interesse público devidamente reconhecido por in-

termédio da Lei Municipal n° 1.627/2021, com fulcro no art. 37, IX, da Constituição da

República, e arts. 227 a 230 da Lei Complementar Municipal n° 05/1998, torna pública a

realização de Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento de vaga temporária

abaixo nominada e pela remuneração.

EXTRATO DE EDITAL - PSS 09/2021

Adriane Bortolaso Schramm
Prefeita Municipal

O desempenho da função se dará na Academia de Saúde da localidade do Bororé. A seleção

se dará por análise de títulos conforme previsto no edital disponível no site, https://
macambara.rs.gov.br as inscrições são gratuitas, poderão ser feitas presencialmente ou por

e-mail a ser enviado para processoseletivomacambara@gmail.com até a data 03/09/2021.

Maçambará-RS, 25 de agosto de 2021.

Quantidade de vagas

01

Função

Professor de Educação Física

Carga horária semanal

20 horas

Vencimento

R$ 2.024,07



,


