Raimundo Magalhães de Moraes
Leiloeiro Judicial – Mat. 678.

EDITAL DE LEILÃO:
Dia 24 de fevereiro de 2.016, às 10:00 horas

Será oferecido o bem pelo valor de avaliação, não havendo interessados, será oferecido
pela melhor oferta.

Dia 25 de fevereiro de 2.016, às 10:00 horas

Haverá um novo Leilão, no mesmo endereço e nas mesmas condições, caso o bem não
tenha sido vendido na data anterior.

Dia 27 de abril de 2.016, às 10:00 horas

Será oferecido o bem pelo valor de avaliação, não havendo interessados, será oferecido
pela melhor oferta.

Dia 28 de abril de 2.016, às 10:00 horas

Haverá um novo Leilão, no mesmo endereço e nas mesmas condições, caso o bem não
tenha sido vendido na data anterior.

NÃO HAVENDO EXPEDIENTE NAS DATAS ACIMA OS LEILÕES SERÃO EFETUADOS NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE.
Local:

HOTEL CAIUÁ - AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3745 – UMUARAMA - PR

RAIMUNDO MAGALHÃES DE MORAES, Leiloeiro Judicial, registrado na JUCEPAR sob o número 678 devidamente autorizado e
designado pelo(a) Sr(a). Dr(a). Juiz(a) do Trabalho, em exercício na 2ª Vara da Justiça do Trabalho de Umuarama, do Tribunal
Regional do Trabalho, 9ª Região, para realizar os atos expropriatórios através de hasta pública, venderá em Público Praça/Leilão,
conforme art 888 da CLT, nos dias e hora local supracitados, os bens objeto de penhora das ações trabalhistas, no estado de
conservação em que se encontram, sendo que na primeira data, os bens serão oferecidos pelo valor da avaliação, não havendo
licitantes, os bens serão oferecidos pela melhor oferta e, os bens não vendidos na primeira data, serão novamente oferecidos nas
mesmas condições da primeira data. Sendo os processos e os bens a seguir descritos: 00243-2015-325-09-00-4 (RTSum), JESSICA
PAULA DA SILVA X V S A DE MORAIS - CONFECÇÃO - ME E OUTROS (03).: Uma máquina de Costura Elastiqueira, marca
kansai, com 18 agulhas, mod. FX44-P nº 0901522, avaliado em R$4.500,00, 00348-2012-325-09-00-0 (RTOrd), DIONE COSME
MOREIRA ALVES X SABARALCOOL S.A AÇUCAR E ALCOOL.: Lote de terras sob nº 13-M, da sub divisão do lote 13, da Gleba nº
3 - Jaracatiá, da Colônia Núcleo Rio D”areia situado no Municipio de Perobal-PR, compreendendo uma área de 14,52has, ou seja
145.200,00m², formado por terra nua, com as divisas e confrontações constantes nas Matricula nº 4.419 do 2º CRI de Umuarama-PR,
avaliado em R$480.000,00. Ônus constantes da matrícula. 00399-2014-325-09-00-4 (RTOrd), RAFAEL DA SILVA FERREIRA X
SABARALCOOL S.A ACUCAR E ALCOOL E OUTRO.: Lote de terras sob nº 4-A-1, 4-B-1, 4-C-1 E 4-D-1, da subdivisão do lote nº 4A a 4-D, da Gleba nº 3 - Jaracatia, da Colônia Núcleo Rio D’Areia situado no Municipio de Perobal-PR, compreendendo uma área de
42,95has, ou seja 489.520,00 metros quadrados, formado por terra nua, com as divisas e confrontações constantes na Matricula nº
6411 do 2º CRI de Umuarama-PR, avaliado em R$2.225.000,00, . Ônus constantes da matrícula. 00406-2003-325-09-00-5 (RTOrd),
CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA X RUIZ E CAMACHO LTDA (ME) E OUTROS (2).: Uma área de terras medindo
562,50m², constituida pelo lote urbano sob nº 14, da quadra nº 117, da Planta Oficial da Cidade de Nova Olimpia, Comarca de Cidade
Gaucha, com as divisas e confrontações constantes da Matricula nº 18.312 do CRI da Comarca de Cidade Gaúcha-PR. Imóvel
localizado na Rua Itália, s/nº, Nova Olimpia, verificar localização especifica na prefeitura Municipal de Nova Olimpia, setor de
tributação, lote vazio, sem benfeitoria, avaliado em R$60.000,00, 00412-2015-325-09-00-6 (RTOrd), ELIZEU FAUSTINO DE
OLIVEIRA X I A RIOS CONFECÇÕES E OUTRO.: Uma Máquina de costura, travete, marca Sun Star, modelo SPS/A-B 1201H, nº
50800145, avaliado em R$5.000,00, Uma Máquina de costura, pespontadeira, marca Sun Star, modelo KM 757 BL, nº de série
70100429, avaliado em R$2.500,00, 00545-2015-325-09-00-2 (RTOrd), MARCIO NARDONI X CLUBE A PRODUÇÕES
ARTISTICAS LTDA-ME E OUTROS (03).: Lote 10-H-2/Rem-2, da subdivisão do lote nº 10-H-2/Rem., da subdivisão do lote nº 10-H2, da subdivisão do lote nº 10-H, este da subdivisão do lote nº 10, da Gleba nº 12-Jaborandi, da Colônia Núcleo Cruzeiro, Municipio de
Umuarama, com a área de 40.300,00m², com as divisas e confrontações cosntantes da Matricula nº 31.802 do 1º CRI de UmuaramaPR, avaliado em R$1.300.000,00, Ônus constantes da matrícula 00619-2015-325-09-00-0 (RTOrd), REGINA MAURA DE FRANÇA X
V S A DE MORAIS - CONFECÇÃO - ME E OUTROS (03).: Uma máquina de Costura Elastiqueira, marca kansai, com 18 agulhas,
mod. FX44-P nº 0901522, avaliado em R$4.500,00, 00693-2015-325-09-00-7 (RTSum), KAMILLA VIANA SANTOS X M V
ACABAMENTOS LTDA.: Uma máquina de costura de pregar rebite, semi-eletronica, marca Indusross, MR 70, ano 2011, nº 593,
avaliado em R$6.000,00, Uma máquina de pregar rebite, eletrônica, automática, marca Indusross, MR 573, fabricação de 2011,
avaliado em R$9.000,00, 00694-2014-325-09-00-0(RTOrd), CARLOS ALEXANDRE PEREIRA X SABARALCOOL S.A, ACUCAR E
ALCOOL.: Lote de terras sob n. 13-Q-1, da subdivisão do lote n. 13, da gleba n. 3 – Jaracatiá, da Colônia Núcleo Tio D’Areia situado
no Municipio de Perobal-PR compreendendo uma área de 13,915has, ou seja 139.150,00 m², formado por terra nua, com as divisas e
confrontações constantes na matrícula 2781 do 2º CRI de Umuarama-Pr, avaliado em R$632.500,00, Ônus constantes da matrícula
01087-2015-325-09-00-9 ( ExFis), UNIAO X COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS VICOZA LTDA ME E OUTROS (02).: 01
Veiculo marca/modelo I/Hyundai, Santa Fé 3.5, ano de fabricação/modelo 2010/2011, placa AYM0209/PR, avaliado em R$68.000,00,
01 caldeira, marca Rampelotto, número de série 0028, ano de fabricação 07/2010, modelo 5000 RTT-BH3, capacidade 5.000 kg/h –
SAG 250m³, avaliado em R$210.000,00, 01128-2015-325-09-00-7 (RTOrd), GABRIEL JULIO DA SILVA X V S A DE MORAIS CONFECÇÃO-ME E OUTROS (04).: Uma Máquina de costura Elastiqueira, marca Kansai, com 18 agulhas, mod. FX44-P nº 0901522,
avaliado em R$4.500,00, 01328-2014-325-09-00-9 (RTOrd), ANTONIO VICTOR DOS SANTOS X SABARALCOOL S.A, ACUCAR E
ALCOOL.: Lote de terras sob nº 13-M-1, da subdivisão do lote nº 13, da Gleba nº 3- Jaracatiá, da Colônia Núcelo Rio D’Areia situado
no Municipio de Perobal-PR compreendendo uma área de12,10has, ou seja 121.000,00m² ou seja 05 alqueires paulista, formado por
terra nua, com as divisas e confrontações constantes na Matricula nº 4484 do 2º CRI de Umuarama-PR. Obs: Desconsiderando a
Avaliação da Cana Plantada., avaliado em R$400.000,00, Ônus constantes da matrícula 01342-2015-325-09-00-3 (RTOrd), CIRLEI
LILL ARAUJO X V S A DE MORAIS - CONFECÇÃO-ME E OUTROS (02).: Uma máquina de Costura Perspontadeira, marca
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SIRUBA, mod T 828-75-064-H, s/nº, avaliado em R$2.000,00, 01600-2014-325-09-00-0 (RTOrd), SERGIO DOMINGOS DOS
SANTOS X SABARALCOOL S.A ACUCAR E ALCOOL E OUTRO.: Imóvel Rural - Lote de terras sob nºs 13-N e 13-N-1, da
subdivisão do nº 13, da Gleba nº 3 - Jacaracatiá, da Colônia Núcleo Rio da Areia, com área de 242.000,00m², ou seja, 24,20 has, ou
10,00 alqueires paulistas, situado no Municipio de Perobal-PR, Matricula nº 6.290 do 2º CRI de Umuarama-PR, com os seguintes
limites e confrontações: - “ Começa com um marco encravado na margem direita do Ribeirão Jangada e divisa com o lote 13-M-1,
deste marco segue no rumo de 42º00’ NO, numa extensão de 1.295,00 metros , confrontando com o lote nº 13-M-1 até outro marco
cravado no Espigão, deste marco defletindo á esquerda segue pelo dito espigão no rumo geral de 6º45’ SO, numa extensão de 261,00
metros, até outro marco cravado na divisa do lote nº 13-N-2, deste marco segue no Rumo de 42º00” SE, numa extensão de 1.150
metros, confrntando com o lote nº 13-N-2, até outro marco cravado na margem direita do Ribeirão Jangada, deste marco segue
finalmente margeando o referido Ribeirão até encontrar o marco de partida. Avaliada a terra nua com melhoramentos (galerias e
estrada de acesso, pátios de estacioanmento, cercas...) em R$1.100.000,00. Sobre o imóvel encontram-se instaladas construções em
alvenaria, acessos pavimentados, máquinas e equipamentos que compões o complexo industrial de processamento de cana de
açúcar, com capacidade para beneficiamento de 1,5 milhão de toneladas de cana por ano. Avaliado em 400.000.000,00. Totalizando a
penhora em R$401.100.000,00 Compõem o complexo: Localizada á beira da Rodovia PR 486, possui Trevo de Acesso e Pista
Pavimentada até o Parque Industrial e Administrativo, Estacionamento interno; Construções em alvenaria destinadas a Escritorios,
Refeitórios, Posto Médico e CIPAT; Balança; Posto de Abastecimento: Borracharia, Centro de Lavagem; Centro de Lubrificação,
Oficina Mecanica, Eletrica e Almoxarifada; Barrações em Alvenaria para depósito de materiais; Laboratorio Industrial; Barracção de
cana, Abasdtecedor de Cana; Tanques para Destilaria e Fermentação; Reservatórios de Combustivel; Caldeira; Casa de Força com
dois geradores; Estação de tratamento de água; Equipamentose Instalações necessárias e destinadas ao processamento de cana de
açúcar para a produção de Etanol, avaliação total em R$401.100.000,00, Ônus constantes da matrícula 01621-2013-325-09-00-5
(ACum), SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE UMUARAMA X H.M.T. RAFAEL & CIA LTDA-ME E OUTRO.: Um
veiculo Honda/CG 125 Fan KS 2009/2009, Placa ARG-0896-PR, avaliado em R$4.000,00, Um veiculo Ford/Pampa L. 1994/1994,
Placa AER-6445-PR, avaliado em R$9.000,00, 01748-2015-325-09-00-6 (RTOrd), EDSON RODRIGUES DA PAZ X P.G. MONTANI CONFECÇÕES-ME.: Uma máquina de bordar, oito cabeças, industrial, modelos SS 1208G, 220 vlts, peso 1800 Kg, fabricada em
09/11/2010, em em bom estado de conservação e funcionamento, avaliado em R$35.000,00, 01802-2015-325-09-00-3 (CartPrec),
GISLAINE GOMES X AVICOLA SANTA FE - AGROINDUSTRIAL LTDA E OUTROS (02).: Lote de terras sob nº 12-B-1, parte do lote
do mesmo número da subdivisão do lote nº 12, da Gleba nº 10 Palmital da Colonia Nucleo Cruzeiro, com a área de 25,00 alqueires
paulistas, situado no Municipio de Umuarama, possuindo as confrontações e medidas constantes na Matricula 135 do 2º CRI de
Umuarama-PR, avaliado em R$1.500.000,00, 02254-2014-325-09-00-8 (RTOrd), EMILIA DE SOUZA TAVORA DE LIMA X J N
CAMPANA & CIA LTDA E OUTRO.: 01 Veiculo marca/modelo GM/Corsa Classic 2004/2004, de Placas ALQ-1487, em bom estado
de conservação, avaliado em R$15.300,00, 02366-2014-325-09-00-9 (ACP), MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO X T.F.M.
NOGUEIRA LOPES MOVEIS - EPP.: Uma máquina industrial, moveleira, seccionadora, horizontal, marca WOOD LINEA, REALE,
modelo W 2.9-ST, avaliado em R$30.000,00,02439-2014-325-09-00-2(RTOrd), ARMELINDO JAIR CERCI X SABARALCOOL S.A,
ACUCAR E ALCOOL.: Imóvel Rural - Lote de terras sob nºs 13-N e 13-N-1, da subdivisão do nº 13, da Gleba nº 3 - Jacaracatiá, da
Colônia Núcleo Rio da Areia, com área de 242.000,00m², ou seja, 24,20 has, ou 10,00 alqueires paulistas, situado no Municipio de
Perobal-PR, Matricula nº 6.290 do 2º CRI de Umuarama-PR, com os seguintes limites e confrontações: - “ Começa com um marco
encravado na margem direita do Ribeirão Jangada e divisa com o lote 13-M-1, deste marco segue no rumo de 42º00’ NO, numa
extensão de 1.295,00 metros , confrontando com o lote nº 13-M-1 até outro marco cravado no Espigão, deste marco defletindo á
esquerda segue pelo dito espigão no rumo geral de 6º45’ SO, numa extensão de 261,00 metros, até outro marco cravado na divisa do
lote nº 13-N-2, deste marco segue no Rumo de 42º00” SE, numa extensão de 1.150 metros, confrntando com o lote nº 13-N-2, até
outro marco cravado na margem direita do Ribeirão Jangada, deste marco segue finalmente margeando o referido Ribeirão até
encontrar o marco de partida. Avaliada a terra nua com melhoramentos (galerias e estrada de acesso, pátios de estacioanmento,
cercas....) em R$1.100.000,00. Sobre o imóvel encontram-se instaladas construções em alvenaria, acessos pavimentados, máquinas
e equipamentos que compões o complexo industrial de processamento de cana de açúcar, com capacidade para beneficiamento de
1,5 milhão de toneladas de cana por ano. Avaliado em 400.000.000,00. Totalizando a penhora em R$401.100.000,00 Compõem o
complexo: Localizada á beira da Rodovia PR 486, possui Trevo de Acesso e Pista Pavimentada até o Parque Industrial e
Administrativo, Estacionamento interno; Construções em alvenaria destinadas a Escritorios, Refeitórios, Posto Médico e CIPAT;
Balança;Posto de Abastecimento: Borracharia, Centro de Lavagem; Centro de Lubrificação, Oficina Mecanica, Eletrica e Almoxarifada;
Barrações em Alvenaria para depósito de materiais; Laboratorio Industrial; Barracção de cana, Abasdtecedor de Cana; Tanques para
Destilaria e Fermentação; Reservatórios de Combustivel; Caldeira; Casa de Força com dois geradores; Estação de tratamento de
água; Equipamentose Instalações necessárias e destinadas ao processamento de cana de açúcar para a produção de Etanol.,
avaliação total em R$401.100.000,00, Ônus constantes da matrícula 02498-2014-325-09-00-0 (RTSum), SUELI FERREIRA DOS
SANTOS BATISTA X SABARALCOOL S.A ACUCAR E ALCOOL E OUTRO.: Imóvel Rural - Lote de terras nº 4-G Remanescente,
da subdivisão dos lotes n. 4-G e 4-H, este da subdivisão do lote n 4, da gleba n 3 - Jaracatiá, da Colonia Núcleo Rio da Areia, com
área de 244.420,00m², ou seja 24,4420has, situado no Municipio de Perobal-PR, com os limites e confrontações constantes da
Matricula 6236 do 2º CRI de Umuarama-PR, avaliado em R$1.111.000,00, Ônus constantes da matrícula 02525-2013-325-09-00-4
(RTOrd), ALESSANDRA VALERIA EVANGELISTA X SABARALCOOL S.A, ACUCAR E ALCOOL.: Lote de terras sob nº 13-M-1, da
subdivisão do lote nº 13, da Gleba nº 3- Jaracatiá, da Colônia Núcelo Rio D’Areia situado no Municipio de Perobal-PR compreendendo
uma área de12,10has, ou seja 121.000,00m² ou seja 05 alqueires paulista, formado por terra nua, com as divisas e confrontações
constantes na Matricula nº 4484 do 2º CRI de Umuarama-PR. Obs: Desconsiderando a Avaliação da Cana Plantada., avaliado em
R$400.000,00, Ônus constantes da matrícula 02611-2014-325-09-00-8 (RTOrd), ANTONIO JOAQUIM DE LIMA JUNIOR X
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SABARALCOOL S.A, ACUCAR E ALCOOL.: Imóvel Rural - Lote de terras sob nºs 13-N e 13-N-1, da subdivisão do nº 13, da Gleba
nº 3 - Jacaracatiá, da Colônia Núcleo Rio da Areia, com área de 242.000,00m², ou seja, 24,20 has, ou 10,00 alqueires paulistas,
situado no Municipio de Perobal-PR, Matricula nº 6.290 do 2º CRI de Umuarama-PR, com os seguintes limites e confrontações: - “
Começa com um marco encravado na margem direita do Ribeirão Jangada e divisa com o lote 13-M-1, deste marco segue no rumo de
42º00’ NO, numa extensão de 1.295,00 metros , confrontando com o lote nº 13-M-1 até outro marco cravado no Espigão, deste marco
defletindo á esquerda segue pelo dito espigão no rumo geral de 6º45’ SO, numa extensão de 261,00 metros, até outro marco cravado
na divisa do lote nº 13-N-2, deste marco segue no Rumo de 42º00” SE, numa extensão de 1.150 metros, confrntando com o lote nº
13-N-2, até outro marco cravado na margem direita do Ribeirão Jangada, deste marco segue finalmente margeando o referido
Ribeirão até encontrar o marco de partida. Avaliada a terra nua com melhoramentos (galerias e estrada de acesso, pátios de
estacioanmento, cercas....) em R$1.100.000,00. Sobre o imóvel encontram-se instaladas construções em alvenaria, acessos
pavimentados, máquinas e equipamentos que compões o complexo industrial de processamento de cana de açúcar, com capacidade
para beneficiamento de 1,5 milhão de toneladas de cana por ano. Avaliado em 400.000.000,00. Totalizando a penhora em
R$401.100.000,00 Compõem o complexo: Localizada á beira da Rodovia PR 486, possui Trevo de Acesso e Pista Pavimentada até o
Parque Industrial e Administrativo, Estacionamento interno; Construções em alvenaria destinadas a Escritorios, Refeitórios, Posto
Médico e CIPAT; Balança;Posto de Abastecimento: Borracharia, Centro de Lavagem; Centro de Lubrificação, Oficina Mecanica,
Eletrica e Almoxarifada; Barrações em Alvenaria para depósito de materiais; Laboratorio Industrial; Barracção de cana, Abasdtecedor
de Cana; Tanques para Destilaria e Fermentação; Reservatórios de Combustivel; Caldeira; Casa de Força com dois geradores;
Estação de tratamento de água; Equipamentose Instalações necessárias e destinadas ao processamento de cana de açúcar para a
produção de Etanol., avaliação total em R$401.100.000,00, Ônus constantes da matrícula 02869-2014-325-09-00-4 (RTOrd),
SIMONE ADRIANE KUNZLER FERREIRA X RODRIGUES E GOULART LTDA-ME.: Um Computador Intel Core ™, 3,4 GHZ,
memória 4,00 GB, sistema operacional de 32 bits, avaliado em R$700,00, Uma máquina de arquear semi-automatica, modelo KZB,
semi-nova, avaliado em R$1.900,00, 03150-2014-325-09-00-0 (RTSum), MARIA INES RODRIGUES DE ALCANTARA X
SABARALCOOL S.A ACUCAR E ALCOOL E OUTRO.: Imóvel Rural - Lote de terras sob nºs 13-N e 13-N-1, da subdivisão do nº 13,
da Gleba nº 3 - Jacaracatiá, da Colônia Núcleo Rio da Areia, com área de 242.000,00m², ou seja, 24,20 has, ou 10,00 alqueires
paulistas, situado no Municipio de Perobal-PR, Matricula nº 6.290 do 2º CRI de Umuarama-PR, com os seguintes limites e
confrontações: - “ Começa com um marco encravado na margem direita do Ribeirão Jangada e divisa com o lote 13-M-1, deste marco
segue no rumo de 42º00’ NO, numa extensão de 1.295,00 metros , confrontando com o lote nº 13-M-1 até outro marco cravado no
Espigão, deste marco defletindo á esquerda segue pelo dito espigão no rumo geral de 6º45’ SO, numa extensão de 261,00 metros,
até outro marco cravado na divisa do lote nº 13-N-2, deste marco segue no Rumo de 42º00” SE, numa extensão de 1.150 metros,
confrntando com o lote nº 13-N-2, até outro marco cravado na margem direita do Ribeirão Jangada, deste marco segue finalmente
margeando o referido Ribeirão até encontrar o marco de partida. Avaliada a terra nua com melhoramentos (galerias e estrada de
acesso, pátios de estacioanmento, cercas...) em R$1.100.000,00 Sobre o imóvel encontram-se instaladas construções em alvenaria,
acessos pavimentados, máquinas e equipamentos que compões o complexo industrial de processamento de cana de açúcar, com
capacidade para beneficiamento de 1,5 milhão de toneladas de cana por ano. Avaliado em 400.000.000,00. Totalizando a penhora em
R$401.100.000,00 Compõem o complexo: Localizada á beira da Rodovia PR 486, possui Trevo de Acesso e Pista Pavimentada até o
Parque Industrial e Administrativo, Estacionamento interno; Construções em alvenaria destinadas a Escritorios, Refeitórios, Posto
Médico e CIPAT; Balança; Posto de Abastecimento: Borracharia, Centro de Lavagem; Centro de Lubrificação, Oficina Mecanica,
Eletrica e Almoxarifada; Barrações em Alvenaria para depósito de materiais; Laboratorio Industrial; Barracção de cana, Abasdtecedor
de Cana; Tanques para Destilaria e Fermentação; Reservatórios de Combustivel; Caldeira; Casa de Força com dois geradores;
Estação de tratamento de água; Equipamentose Instalações necessárias e destinadas ao processamento de cana de açúcar para a
produção de Etanol, avaliação total em R$401.100.000,00, Ônus constantes da matrícula 03240-2013-325-09-00-0 (RTOrd),
ZENILTON RODRIGUES GOMES X SABARALCOOL S.A, ACUCAR E ALCOOL.: Imóvel Rural - Lote de terras sob nºs 13-N e 13-N1, da subdivisão do nº 13, da Gleba nº 3 - Jacaracatiá, da Colônia Núcleo Rio da Areia, com área de 242.000,00m², ou seja, 24,20
has, ou 10,00 alqueires paulistas, situado no Municipio de Perobal-PR, Matricula nº 6.290 do 2º CRI de Umuarama-PR, com os
seguintes limites e confrontações: - “ Começa com um marco encravado na margem direita do Ribeirão Jangada e divisa com o lote
13-M-1, deste marco segue no rumo de 42º00’ NO, numa extensão de 1.295,00 metros , confrontando com o lote nº 13-M-1 até outro
marco cravado no Espigão, deste marco defletindo á esquerda segue pelo dito espigão no rumo geral de 6º45’ SO, numa extensão de
261,00 metros, até outro marco cravado na divisa do lote nº 13-N-2, deste marco segue no Rumo de 42º00” SE, numa extensão de
1.150 metros, confrntando com o lote nº 13-N-2, até outro marco cravado na margem direita do Ribeirão Jangada, deste marco segue
finalmente margeando o referido Ribeirão até encontrar o marco de partida. Avaliada a terra nua com melhoramentos (galerias e
estrada de acesso, pátios de estacioanmento, cercas....) em R$1.100.000,00. Sobre o imóvel encontram-se instaladas construções
em alvenaria, acessos pavimentados, máquinas e equipamentos que compões o complexo industrial de processamento de cana de
açúcar, com capacidade para beneficiamento de 1,5 milhão de toneladas de cana por ano. Avaliado em 400.000.000,00. Totalizando a
penhora em R$401.100.000,00 Compõem o complexo: Localizada á beira da Rodovia PR 486, possui Trevo de Acesso e Pista
Pavimentada até o Parque Industrial e Administrativo, Estacionamento interno; Construções em alvenaria destinadas a Escritorios,
Refeitórios, Posto Médico e CIPAT; Balança;Posto de Abastecimento: Borracharia, Centro de Lavagem; Centro de Lubrificação,
Oficina Mecanica, Eletrica e Almoxarifada; Barrações em Alvenaria para depósito de materiais; Laboratorio Industrial; Barracção de
cana, Abasdtecedor de Cana; Tanques para Destilaria e Fermentação; Reservatórios de Combustivel; Caldeira; Casa de Força com
dois geradores; Estação de tratamento de água; Equipamentose Instalações necessárias e destinadas ao processamento de cana de
açúcar para a produção de Etanol., avaliação total em R$401.100.000,00, Ônus constantes da matrícula 03258-2014-325-09-00-3
(RTOrd), WILSON DA PAZ ABREU X SABARALCOOL S.A ACUCAR E ALCOOL E OUTRO.: Imóvel Rural - Lote de terras nº 4-G

Raimundo Magalhães de Moraes
Leiloeiro Judicial – Mat. 678.

Remanescente, da subdivisão dos lotes nº 4-G e 4-H, este da Subdivisão do lote nº 4, da gleba nº 3 - Jaracatiá, da Colônia Núcleo Rio
da Areia , com área de 244.420,00m², ou seja 24,4420has, situado no Municipio de Perobal-PR, com os limites e confrontações
constantes da Matricula 6236 do 2º CRI de Umuarama-PR, avaliado em R$1.111.000,00, Ônus constantes da matrícula 03295-2010325-09-00-8 (CartPrec), SEVERINO FRANCISCO DA SILVA X PAULO SPOSITO.: Data de terras sob nº 2, da quadra 148, com área
total de 450,00m², situado no Municipio de Iporã-PR, contendo uma casa mista (madeira e alvenaria) com aproximadamente 146,00
metros quadrados, com divisas e confrontações constantes na Matricula 5.179 do CRI de Iporã-PR, avaliado em R$90.000,00, Ônus
constantes da matrícula 03307-2015-325-09-00-9 (CartPrec), ADILSA REGINA LIMA X ANTONIO CARLOS GARLA.: Lote de terras
sob nº 12-B-1, parte do lote do mesmo número da subdivisão do lote nº 12, da Gleba nº 10 - Palmital, da Colônia Núcleo Cruzeiro,
com a área de 25,00 alqueires paulistas, situado no Municipio de Umuarama, possuindo as confrontações e medidas constantes na
Matricula nº 135 do 2º CRI de Umuarama-PR, avaliado em R$1.500.000,00, 03344-2015-325-09-00-7 (ExFis), UNIAO X A M
TAROCCO CONFECÇÕES-ME E OUTRO.: 1/5 da área de 9.680,00m², correspondente a 1/10 da área do Imóvel rural - Lote nº 15-E2 da subdivisão do lote 15, da Gleba Jaborandy, Colônia Núcleo Cruzeiro em Umuarama-PR, com área total de 96.800,00m², ou seja
9,68 hectares, com as medidas e confrontações constantes da Matricula nº 15.965 do 1º CRI de Umuarama-PR. Obs: O imóvel total
(96.800,00m²) encontra-se subdividido, de fato, entre os condôminos, no qual estão edificadas diversas benfeitorias, porém a área
penhorada refere-se a terra nua indicada pela executada como parte pertencente aos cinco condominos indicados na referida
Matricula sob nº R-24/M-15.965. Avaliada a fração de 1/5 de 9.600,00m² em R$40.000,00, avaliado em R$40.000,00, 03538-2015325-09-00-2 (CartPrec), GEORGE MARCOS PICOLI X TORRERAMA ALIMENTOS LTDA.: Máquina Seladora de embalagem marca
JHM, modelo RoadPress, semi automática, 220 volts, em bom em bom estado de conservação, avaliado em R$7.000,00, 03713-2014325-09-00-0 (RTOrd), ROGER RAMINELLI MACEDO X P.G. MONTANI CONFECÇÕES -ME E OUTROS (03).: 10 Calças Jeans
diversos tamanhos, avaliado em R$640,00, 05 shorts, avaliado em R$299,50, 08 Shorts-saias, avaliado em R$320,00, 10 Mini-saias,
avaliado em R$400,00, 08 Jaquetinhas Jeans, avaliado em R$560,00, 03750-2014-325-09-00-9 (RTOrd), VALQUIRIA
GUINGUELESKI DA SILVA X ESTILO PROPRIO FACÇÃO LTDA-ME.: Uma máquina de costura, pespontadeira alternada, marca
Sun Star, modelo KM 790 BL, avaliado em R$2.500,00, Uma máquina de costura, travete mecânica, marca Brother, modelo LK
3B430-2, avaliado em R$2.200,00, 03827-2014-325-09-00-0 (RTOrd), CAMILA LOPES DOS SANTOS X V S A DE MORAIS CONFECÇÃO - ME E OUTROS (2).: 03 Máquinas de costura Perspontadeira, marca Sum Special, sendo duas mod SS3100S-2BG,
nº 1101300025, s/n e uma mod SS985W, nº 11216088, avaliado em R$6.000,00. Os leilões serão regidos de acordo a Lei 21.981/32,
pela CLT e subsidiariamente pelo CPC. Os bens móveis estarão na semana que antecede ao leilão, a disposição para a vistoria dos
senhores interessados no endereço do leiloeiro e ou no endereço dos seus atuais depositários, sendo que os endereços estão nos
escritórios do leiloeiro a disposição dos interessados. Já os bens imóveis estarão a disposição dos interessados para vistoria, desde
que anteriormente agendados o dia e a hora junto ao leiloeiro. Todas as despesas propter-rem que oneram os bens, as despesas
publicação de edital, bem como as de transferência dos bens, serão por conta dos arrematantes. Ficam cientes os interessados de
que deverão verificar por conta própria a existência de todos os eventuais ônus reais existentes (penhoras, hipotecas, locações,
impostos, taxas, etc.) junto aos competentes cartórios de registros e aos órgãos competentes, sendo que receberão tais bens no
estado em que se encontram e arcarão com os impostos, encargos e taxas para os devidos registros. Eventuais ônus e despesas que
não puderam ser constatados antes da publicação deste edital, serão informados quando da realização das hastas públicas. Alguns
bens poderão ter a sua venda parcelada, conforme o Provimento 01/2005 e Provimento Geral da Corregedoria Regional do TRT 9ª
Região. Ficam através deste edital intimadas as partes (C.P.C. Artigo 687 e Art. 3º da Lei de Introdução do Código Civil Brasileiro), os
cônjuges (art. 669 § 1º do CPC), os credores concorrentes (artigo 698 do CPC), os credores hipotecários (artigo 1501 do Código Civil
Brasileiro), os arrematantes e terceiros interessados. Cientes, também, que no ato da adjudicação, ou remição ou acordo entre as
partes, serão cobrados os serviços do Leiloeiro, de armazenagem, do depositário judicial e as remunerações conforme Ordem de
Serviços emitida pela Justiça do Trabalho TRT 9ª Região, das despesas informadas na Comunicação de Leilão e o Decreto Federal nº
21.981/1932, no Art. 22, alínea f. A comissão de Leilão, cujo resultado for positivo, sempre será devida ao Leiloeiro Oficial, pelo ATO
PRATICADO (Decreto Federal N° 21.981/32), assumindo, conforme o caso, o arrematante, o adjudicante ou o remitente, o ônus desta
despesa. No caso de indeferimento da arrematação pelo Juízo, a comissão será sempre devolvida ao arrematante. Caso os
Exeqüentes, Executados, Credores hipotecários, cônjuges e terceiros interessados não sejam encontrados, notificados ou certificados
por qualquer razão, da data de Praça e Leilão, quando da expedição das notificações respectivas, valerá o presente Edital de
INTIMAÇÃO DE PRAÇA E LEILÃO. Fulcrado com o Artigo 238 da Lei 11.382 de 06 de dezembro de 2.006, Presumem-se válidas as
comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial. O prazo para a apresentação de
quaisquer medidas processuais contra os atos de expropriação, como embargos ou recursos, começará a contar após a Hasta
Pública, independentemente de intimação.
Umuarama-PR, 19 de fevereiro de 2016, – Raimundo Magalhães de Moraes - Leiloeiro Judicial.

