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CERTIDÃO DE INTEIROTEOR

C E R T I F I C O e dou fé que, a pedidoda parteinteressada,
revendoos livrosde Transcrições das Transmissões, a meu cargo, no de número"3-AE", às
de
fls.75, consta a transcrição do teor seguinte:- NÚMERO DE ORDEM:- 32.152: - DATA:- 08

agosto de 1974. - CIRCUNSCRICÃO:- Paranaguá.- SITUACÃO:- Rua ManoelPereira.

Um terreno, sem benfeitorias, constituído pelo lote número 13 (treze), da
planta "Jardim Sabiá", medindo 12,00 (doze) metros de frente para a Rua Manoel Pereira, desta

CARACTERíSTlCOS:-

cidade, por 25,00 (vinte e cinco) metros de extensão da frente aos fundos, em ambos os lados,
confrontando de um lado com o lote no 12, de outro lado com o de no 14; e, pelos fundos, com os

lotes nrs. 15 e 16, com as demais características constantes da referida planta.

ADQUIRENTE:- REI TRANSPORTES DE CARGAS LTDA., pessoa jurídica de direitoprivado,
—
com CGC. NO75.185.546/001,com inscrição estadual no 11802799, com sede nesta cidade.
TRANSMITENTES:- Floriano Hartog e sua mulherAlayde Souza Hartog, ele aposentado, ela de
prendas domésticas, Arthur Hartog e sua mulher Isolitina Mattos Hartog, ele comerciário, ela de
prendas domésticas, Carolina Hartog Galante, de prendas domésticas e seu marido Giacomo
Galante, brasileiro naturalizado, representante comercial, os dois primeiros, residentes na cidade

de Matinhos, desta Comarca e os demais domiciliados e residentes em Curitiba, Capital do
Estado, todos brasileiros. - VALOR:- Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros). - CONDICÓES:- Não tem.
—TÍTULO:- Compra e venda. —FORMA DE TÍTULO:- Escritura pública, lavrada nas Notas do
Tabelião Maria de Lourdes Camargo, do distritode Alexandra, deste Municípioe Comarca, e, 02
de agosto de 1974, á fls. 30 do livro no 11. - OBSERVACÃO:- Registro anterior sob no 24.119, á
fls. 204, do livro 3-V, Talão do I.T. no 0367838-0, no valor de cr$ 60,00, 1% s/ cr$ 6.000,00. - "E
R A" o que se continha na referidafolha do mencionado livro, a cujo original me reportoe do
qual bem e fielmenteexpedi a presente certidão.

O REFERIDO É VERDADE DOU FÉ
a na u • 2 de fevereiro de 2018.

Irento e Silva
Joyce de M,revente
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