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om a á a de 5.00 00m1(Quinze mil metros quadrados), dentro dos seguintes LIMITES E
O N A ÕES: Tendo como ponto de partida um marco situado no alinhamento da Rua
anoel Lustosa Martins e na confrontação com terras de Pine Way, deste, segue pelo
inhamento da referida Rua, com o azimute de 161°45'00" medindo 200,00 metros, até outro
arco; deste, segue, por linha seca, confrontando com a parte "A" Remanescente da área, terras
a CAVAG, ~ndustria e Comercio de Madeiras Ltda., por linha seca, com azimute de 252°11'
O" medindo 75,00 metros até outro marco; deste, segue, por linha seca, confrontando ainda
om a parte "A" Remanescente da área, terras da CAVAG, Industria e Comercio de Madeiras
tda., com azimute de 341°45'00" medindo 200,00 metros até outro marco; deste, segue, por
inha seca, confrontando com Compensados Revana Ltda e Pine Way, com azimute de 72°11'
O" medindo 75,00 metros áté o ponto inicial desta descrição. Mapa e Memorial Descritivo
laborados por Nelson Jubelli- Tec. Geomensor- CREAlPR. 85.788-3lfn. ART n~0150205742.
ROPRI TÁRIA: CAVAG-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA., Firma
stabelecida nesta cidade, ins~rita no CNPJ n077.666.l70/0002-15. REGISTRO ANTERIOR:
atr'cula n05.305- L002 deste O leiO. *Matrícula aberta conforme Ofício n0343/2015 dos
u -31.2013. .160071. O referido é verdade e dou fé. Clevelândia, 29 de abril de 2014.

Nevany Silva Brandalise- Oficial. *# *# *# *# *# *# *#

-01- =13.03 - rot.55.677-29.03.2015- TRANSPOSIÇÃO DE PENHORAS- Procede-se a
esta averbação para transpor as Penhoras objeto dos registros nOs02,03, 04, 05 e 06- da M=
5.305- L002 (registro anterior), conforme segue; 18) PENHORA- Pela Certidão de Inteiro Teor
do Auto de Penhora de 12 de março de 2012, da única Vara Cível desta Comarca, extraída da
A - D XECU - POR A C , promovida por OLIVEIRA E OLIVI
ADVOGADOS A SOCIADOS /S LIMITADA por seu Procurador- Adirson de Oliveira
Beber Junior, inscrito na OAB/SP n0125.515, contra, CAVAG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MADEIRAS LTDA .. ajuizada em 12 de dezembro de 2005, procede-se à averbação da
PENHORA do imóvel da presente Matrícula, para assegurar o pagamento da importância (em
2005) de R$240.170,18 (Duzentos e quarenta mil, cento e setenta reais e dezoito centavos),
Depositário- Luiz' Carlos Valério, conforme Auto de Penhora e Depósito nO 94-
35.2005.8.16.0071-420/2005, de £1s.57/62; 2°) PENHORA- A requerimento de parte
interessada, que juntou a Certidão de 19.06.2012 do Juizado Especial Cível desta Comarca, dos
Autos n037/2008 de Carta Precatória, oriunda do Juízo de Direito da Comarca de Coronel
Vivida- PR., extraída dos Autos n0052-05.2004-085/2004 de EXECUÇÃO DE TíTULO
EXTRAJUDICIAL, em que é Exeqüente- Paulino Stédile Neto, tendo como Procurador Dr.
Eduardo Munaretto- OABIPR. n024.655, e Executada- CAVAG INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MADEIRAS LTDA.. CNPJ/MF n077.666.170/0002-15, ajuizada em 12 de novembro de
2004, procede-se à averbação da Penhora sobre o imóvel da presente Matrícula, para assegurar o
pagamento da importância de R$ 18.106,77; 3°) PENHORA- Procede-se a esta averbação para
constar que conforme Mandado de Registro, expedido pela Única Vara Cível desta Comarca de
Clevelândia, Estado do Paraná, devidamente assinada pelo Escrivão do Cível e demais Anexos-
João Carlos Reichemback, no qual consta expressa ordem judicial do Excelentíssimo Doutor-
João Ângelo Bueno, Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca, que objetiva que seja procedida
a PENHORA sobre o imóvel objeto desta matrícula, em virtude DE EXECUÇÃO FISCAL
(Autos nOlOlO.30.2009),cujo valor da dívida perfaz o montante de R$158.606,68, tendo como
Exeqüente- A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ, e Executada- CAVAG
INDÚSTRIA E COMÉCIO DE MADEIRAS LTDA, já qualificada. Consta nos termos do
Mandado que foi estabelecido como Depositário Nomeado o Sr. Vanderlei Luiz Valério. £),
PENHORA- A requerimento do Oficial de Justiça da Vara do Trabalho de Palm~, que juntou o
Auto de Penhora e Avaliação de 20 de agosto de 2014, que a vista do Mandado de Penhora, de
ordem do Doutor- José Vinicius de Sousa Rocha- Juiz do Trabalho- Titular da Vara do Trabalho
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e Palmas- PR., expedido e assinaçlo em favor do exeqüente, o Oficial de Justiça, avaliou e
enhorou o imóvel "desta"matrícula, para assegurar o pagamento da dívida de CAVAG

, TRI C " ÉRCIO DERAS L D ,a CREDORA- UNIÃO. da execução
ue se processa nos Autos de Execução Fiscal de referência n003556-2009-643-0900-2, com o
alor em 31.07.2014 de R$2S6.012,49 procede-se à averbação da Penhora no imóvel constante da

"presente matrícuÚi. Depositário: Marcelo Ogliari; sa) PENHORA- De ordem do Doutor
Guilherme Mazzucco Portela, M.M. Juiz de Direito da Única Vara Cível da Comarca de
Clevelândia, Estado do Paraná, à vista do Mandado de Penhora, datado em 14 de novembro de
2014, em filVo"rda FAzENDA NACIONAL. sendo a executada- CAVAG INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, inscrita no CNPJ n077.666.170/0001-34, extraída da
ACÃO DE EXECUCÃO FISCAL, expedido nos Autos n0309-93.2014.8.16.0071, procede-se a
ayerbacão da Penhora, para assegurar o pagamento da importância de R$912.943.48
(Novecentos e doze "mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos).
Documentos arquivados em pasta própria neste Oficio. Emolum . clusos no Autos. O
referido é verdade e ou dou fé. Clevelândia, 29 de abril de 20 4.:
Nevany Silva Brandalise- Oficial. *# *# *# *# *# *# *# '" *# *# '# *# *#

AV-02-M=13.031-Prot.55.714-08.05.2015- Averbacão- Procede-se a esta averbação para constar
que o imóvel objeto da presente matrícula, está localizado na 48 Zona desta cidade, dentro do
Perímetro Urbano Municipal, conforme Lei n02:074/07 de 07.11.2007, que amplia o Perímetro
Urbano Municipal. Essa área recebeu a indicação fiscal nOO1.05.500.0153.001.Conforme
Certidão datada em 07 de maio de 2015, que junto aos demais documentos ficam arquivados em
pasta própria neste Serviço Registral. E.63V 7=R$10,5 . O referido é verdade e dou
fé. qevelândia, 08" de maio de 201 . Nevany Silva
Brandalise- Oficiál. *# *# *# *# *# *# * *# *# *# *# *# *# *#

AV-03-M=13.031-Prot,57.576-21.06.2016. Penhora- Á vista do Mandado nOO.908.138/2016,de
Penhora e Avaliação do Imóvel, expedido pela Vara do Trabalho de Palmas- PR.,"que determinou
o Oficial de Justiça e Avaliador da citada Vara, em 21 de junho de 2016, o Sr. Gabriel Cassoli de "
Souza, que nos termos dos Autos nOOO182-2015-643-09-00-1, a proceder a Penhora em favor de-
NOEL ALVES DOS SANTOS, sendo o Executado- TEREZINHA SPINELLI VALERIO-
ME e Outro, que entregou a este Serviço Registral, para averbação da Penhora do imóvel da
presente matrícula, avaliado em R$16S.000.00(Cento e sessenta e cinco mil reais), para garantia
da execução que se processa nos Autos supra aludidos, no valor de R$Sl.923,14(Cinqüenta e um
mil novecentos e vinte e três reais e quatorze centavos), atualizado até 30.06.2016. Documentos
arquivados em pasta pr9pria neste Registro. Emolumentos e Fu' cus nos Autos. O
referido é verdade e dou fé. Clevelândia, 05 de julho de 201 .
Nevany Silva Brandalise- Oficial. *# *# *# *# *# *# *# *# '"

AV-04-M=13.031-Prot.57.699-21.07.2016. Penhora- Á vista do documento de n°1.071.517
/2016, ~e Penhora e Avaliação do Imóvel, expedido pela Vara do Trabalho de Palmas- PR., que
determ!nou o Oficial de Justiça "eAvaliador da citada Vara, em 04 de julho de 2016, Gabriel'
Cassoh de Souza, q?e nos termos dos Autos n000386-2014-643-09-00-1a proceder a penhora em
favor de- MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO, sendo o Executado CAVAG- Indústria'
e Comércio .deMadeiras Ltda. e Outros, que entregou a este Serviço Registral, para averbação da
Penhora do Imóvel da presente matrícula, avaliado em R$165.000,00(Cento e sessenta e cinco mil
reais), não consta benfeitorias, para garantia da execução que se processa nos Autés supra
aludIdos, no valor de ~$103.325.49(Cento e três mil trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e
nov: centavos) atuahzado até 30.06.2016. Documentos arquivados em pasta própria ~neste
RegIstro. Emolumentos 'us inclus nos Autos. O referido é verdade e dou fé. Clevelândia,
05 de agosto de 201 . o.t.. Nevany Silva Brandalise- Oficial. *# ~#

AY-05-M=13.031-Prot,S7.919"-06.09.2016.' Penhora- Pelo Ofício n0821/2016, expedido nos
SEGUE
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Autos n01334-73.2016.8.16.0071 de Carta Precatória, Oriunda da Jus'iça Federal da Seção
Judiciária do Paraná- 18Vara Federal de Pato Branco, datado em 01 de setembro de 2016, pelo

. MM. Juiz de Direito da Única Vara Cível desta Comarca devidamente assinado pelo Doutor-
Djalma Aparecido Gaspar Junior, que comunica a existência de Penhora do imóvel objeto da
matrícula n05.305, considerando que esse imóvel foi desmembrado em dllas áreas, atualmente as
Matrículas de nOs.13.031 e 13.032- U02 deste Ofício, em que é Exeoüente- INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATuMIS RENOVÁVEIS-
IBAMA e Exeeutada- CAVAG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LIDA., nos
termos do Mandado de Penhora e Avaliação nos Autos acima <iescritoI.referenteao imóvel, o
valor de R$1.565.000,OO(Ummilhão quinhentos e sessenta e cinco mil reais) e somando ao
atribuído das benfeitorias e maquinários e de mais pertences com Avaliação total, importando a
presente avaliação em R$3.402.500,OO(Trêsmilhões, quatrocentos e dois mil e quinhentos reais),
procede-se à averbação da Penhora do imóvel constante desta Matrícula, para assegurar o
pagamento da importância de R$3.402.500,OO(Três milhões, quatrocentos e dois mil e
quinhentos reais). DEPOSITÁRIO: Vanderlei Luiz Spinelli Valério. Documentos arquivados em
pasta própria neste Serviço Registral. E. in nos Autos. O referid? é verdade e dou fé.
Clevelândia, 21 de setembro de 20 . Nevany Silva Brandalise-
Oficial *# *# *# *# *# *# *# *# *# *# *# *# *# *# *# *#

SEGUE __ .J
p90Sf.2KjwDControle:Consulte esse selo em http://funarpen .com.br

AV-06-M=13.031-Prot.58.247-08.12.2016. RETIFICA CÃO- Averba-se, nos termos do art.213,
I, a da Lei dos Registros Públicos, e em atendimento do Ofício n°1.13:O/2016 de 06.12.2016,
para incluir na linha quatorze do caput desta matrícula o valor da dívida <.iaexecutada que deixou
de constar no documento: LEIA-SE O CORRETO para inclusão do valor do débito da
executada- CAVA0 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, ou seja, o valor de
R$8.778,16(Oito mil setecentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos). Os valores
constantes no AV-05 se reporta a avaliação dos bens para garantia da dívida. E.63VRC-R$0,182

. O. re erido é verdade e dou fé. Clevelândia, 05 de janeiro de 2017.
evany Silva Brandalise- Oficial *# *# *#.*# *# *# *# *# *#

AV-08-M=13.031-Prot.59.643-19.l0.2017. PENHORA- Pelo Auto de Penhora e Depósito
datado em 01.10.2012, firmado pelo Oficial de Justiça, em atendimento, ao Mandado expedido
nos Autos nOI268-35.2012.8.16.0071, de Execução de Título Fiscal, cumprindo ao respeitável
Mandado da Doutora Daniela Maria Kruger- MMB.Juíza de Direito nos Autos nOI268-35.2012,
de cumprimento de Sentença em que é Exeqüente- COPEL DISTRIBuiçÃO S/A, e Executada-
CAVA0 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, procede-se à averbação da
Penhora do imóvel constante da presente matrícula, para assegurar o valor de R$14Q.808,50
~Cento e quarenta mil oitocentos e oito reais e cinqüenta centavos).'Documentos junto ao
~;Funrejus-quitado no valor de R$281,62, em data de 19.10.20J7, ficam arquivados em pasta
~~róprianeste Serviço Registra!. E.1293 182=R$23 ,32. O referi'do é verdade e dou fé.
f.clevelândia, 19 outubro de 2017. Ney-any Silva Brandalise-
v ficial *# *# *# *# *# *# *# *# *# *# *# *# *# *# *#

AV-07- =13.031-Prot.58.937-16.05.2017. RETIFICACÃO- Em atendimento ao Oficio
n0700003275280- datado de 08.05.2017, a fim de instruir os Autos n05001758-
07.2011.4.04.7012/PR., movidos pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS- IBAMA, em face de CAVA0 INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, o qual solicita a retificação do AV-06 desta matrícula
para que fique contando que o crédito em execução nos citados Autos, co~iderando que o valor
perseguido atinge o montante de R$38.647,27(trinta e oito mil seiscentos e quarenta e sete reais
e vinte sete centavos), e não como constou no valor no AV-06. E. e-R$0,182=R$Il,46. O
referido é verdade e dou fé. C1evelândia, 29 de maio de 201 Nevany
Silva Brandalise- Oficial. *# *# *# *# *# *# *# *# *# * # *# *# *# *# *# *#
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