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Jaguariaiva completa 197 anos de história
Nesta terça-feira, 15 de
setembro, Jaguariaíva celebra
mais um aniversário. Devido à
pandemia da Covid-19 e as
normas de distanciamento social
a data passará sem as
tradicionais festividades
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Direito Vivo
Dr. Aluisio Pires de Oliveira
contato@ piresadvogados.adv.br

Superendividamento
na Pandemia

A Pandemia do Covid-19 trouxe uma nova realidade a
muitas profissões e empreendimentos.
Por vezes, empreendimentos que existiram por muitas
décadas deixaram de ser saudáveis durante a Pandemia, causando o superendividamento em diversos setores da economia.
O mesmo ocorreu com determinadas profissões que antes
da pandemia estavam em alta e após a mesma se tornaram
irrelevantes ou dispensáveis.
Logo, a retração da sociedade contemporânea começou a
bater recordes mundiais não só em plano de saúde pública,
como também na economia.
Por exemplo, vendas de carros novos foram reduzidas a
15% do período anterior a pandemia, assim como a ocupação
na rede hoteleira, refeições em restaurantes e movimento em
academias.
Fruto desta retração econômica (e de saúde pública),
surgiu a expressão superendividamento, representando o
acúmulo de dívidas bancárias e com fornecedores a ponto de
tornar as pessoas e as empresas em insolvência ou falência
“branca”.
A solução para esta situação delicada passa por educação
financeira, de um lado.
Por exemplo, a Febraban lançou um podcast chamado
Febraban News para “orientar” os clientes dos Bancos, não
obstante seja exatamente a Febraban a responsável direta
pelo superendividamento, mediante o tráfico de influência
que resultou na permissão do Banco Central e o Judiciário de
cobranças de taxas de juros de 500% a.a.
Mas quando questionadas judicialmente esta taxa de juros, ela é admitida por estar na média do mercado, não havendo qualquer redução.
Portanto, a solução para o superendividamento passa por
bem mais do que uma ação judicial questionando os encargos
compensatórios e moratórios cobrados.
Para ter sucesso em resolver o superendividamento causado pela Pandemia deve ser feita uma gestão que envolva o
devedor de maneira completa, pois não raro haverá também
a inscrição em banco de dados e a perda de crédito para compras a prazo, assim como a perda do direito a obter novos
financiamentos.
Neste contexto, o superendividamento pode ser combatido por meio de adequada assessoria jurídica e financeira que
consiga equilibrar estas forças atuantes de maneira descontrolada.
Recomenda-se a escolha de profissionais que tenham experiência na área e seja da confiança do devedor superendividado, sob pena de se tornar uma mácula a ponto de causar depressão ou mesmo suicídio, como algumas vezes já ocorreu.
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Jaguariaíva 197 anos

Prefeito destaca aniversário de
197 anos em meio à pandemia
JAGUARIAÍVA
O prefeito José Sloboda encerra sua gestão no
final do ano e lamentou
que, devido à pandemia
da Covid-19, não possa
proporcionar uma festa
especial neste aniversário
de 197 anos do município.
Porém, ele destacou que o
presente para o jaguariaivense são as grandes transformações nesses últimos
anos. Entre elas, enalteceu
o prefeito, estãos as ações
do Poder Público em pavimentações, infraestrutura
urbana, melhorias constantes na saúde, educação,
ação social, na agricultura,
no turismo, no crescimento responsável e planejado
da cidade, com geração de
emprego e renda para nosso povo, e na busca incessante da melhoria das condições de vida para a nossa

população.
“Com responsabilidade,
comprometimento,
respeito ao dinheiro público e acima de tudo às
pessoas que cuidamos com
muito carinho. Este ano
estamos vivendo uma situação atípica, quando era
para estarmos comemorando a Semana da Pátria
com toda a reverência que
a nossa Pátria merece, com
o Fogo Simbólico, hasteamento das bandeiras
todos os dias e o grande
Desfile Cívico Temático. E
também o nosso Festival
Cultural, que preparamos
todos os anos com muito
amor e carinho, para festejar o aniversário do nosso
município, que no dia 15
de setembro está comemorando 197 anos” disse.
Sloboda complementou que em razão de toda
essa situação o jaguariai-

vense tem que comemorar
à distância. “Por isso quero parabenizar cada cidadão jaguariaivense que fez
ou faz parte da história de
nosso município. Parabéns
a todos, que todos os dias

lutam, trabalham, se doam
e transformam nossa cidade nesse lugar maravilhoso
que nós vivemos e criamos
nossas famílias. Viva Jaguariaíva, a melhor do Paraná!” concluiu.
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Crônica
Davrison de Abreu Anselmo
Professor e Radialista em
Ibaiti-PR / D@vrison

O risco

Outro dia, ao chegar em casa, percebi um risco que começava no
farol e ia até a lanterna traseira do meu carro. Por um momento fiquei admirando o risco, irado até, imaginando quem poderia ter feito, por que teria feito, o que motivou tal criatura a cometer esse ato?
Sei que o cérebro humano é especialmente programado para
vivenciar emoções, mas também, para aflorar a pior face do ser, a
violência de toda sorte, inclusive o do comportamento antissocial.
Fiquei imaginando o rosto da pessoa no momento em que pegou
a “ferramenta do crime”. Se tinha o intuito de agredir-me emocionalmente, ou nem sequer imaginou, no momento, quem era o proprietário do automóvel: riscou por riscar, pelo puro prazer de correr
perigo, (adrenalina mesmo!).
Concordo que um pouco de adrenalina não faz mal a ninguém,
mas por que extravasá-la exatamente no meu carro? Com tantos que
estavam estacionados no mesmo lugar? (Não que eu goste dessa “filosofia”: “se o mal não for para mim para o outro pode”, mas foi o que
pensei no momento!). Porém, também sei: “o vândalo fica feliz com
o prejuízo alheio”. Na sua mente vil paira uma névoa, ou antes, uma
fumaça, como lhe é mais apropriado, que vibra e faz sonhar e planejar mais riscos; atitudes mais escabrosas para deixar, quem quer que
seja no prejuízo, somente em troca de seu riso e do reconhecimento
daqueles que compartilham dos mesmos ideais macabros.
Por outro lado, uma pessoa que “ataca” o patrimônio alheio, pela
mais pura falta de motivos, só pode ser uma pessoa frustrada (seja
da idade que for!). Quando mais velha pior, mais doente. Vive-se
unicamente de violência e do prazer de destruir qualquer tipo de
objeto que pertença ao outro. A propriedade alheia é foco da inveja
que mantém todos seus neurônios ativos e maquinando o próximo
ataque.
Dá pra sentir, pelos sulcos provocados, que a falta de perspectiva
de se ter um veículo é tal, que é muito mais fácil destruir o do próximo. A falta de coragem de ir à luta, assim como eu fui para conseguir
um “carrinho”, é tamanha, que é muito mais cômodo atacar o alheio.
O ódio é de tamanha magnitude que me faz ter calafrios quando imagino o olhar sádico do vândalo enquanto corria por sobre a lata, o
prego, a pedra ou qualquer outro objeto.
Com esse tipo de gente não se brinca! É perigosa. Ardilosa. Sente um prazer tão sádico, que beira a loucura (mataria, qualquer ser
humano, como se estivesse abatendo um rato). Não mede consequências de seus atos. É a cultura da produção em massa do comportamento agressivo colocada em prática: eu não posso ter, então destruo o do outro, sem culpa, sem pena e sem dó, (fácil, não?), sem o
mínimo senso que se está causando prejuízo a alguém.
Do ponto de vista de educador, sei que apesar de considerar pessoas que agem assim são seres pensantes, protagonistas do seu jeito
de ser, da sua história, também sei, que estão construindo para si
conhecimentos tão nefastos, que mais cedo ou mais tarde acabarão
colhendo o que estão plantando: conflito, ódio, baixa autoestima,
isolamento, depressão e, por fim, a fuga no álcool, nas drogas, o fim
da dignidade humana.
Para encerrar: o que pode gerar de conversa um simples risco
em um carro velho?
O vândalo se deleita com o prejuízo alheio. Na sua mente vil paira uma névoa, ou antes, uma fumaça, como lhe é mais apropriado,
que inebria e faz sonhar e planejar mais incêndios e vidraças estilhaçadas e ações cada vez mais ousadas para deixar a autoridade pública
numa saia justa tremenda, já que em nome de alguma manifestação
é que coloca em prática seu ritual de quebrar e atear fogo. Tudo para
o seu próprio deleite. Sabe, inclusive, que alguém limpará a sujeira e
que no lugar do veículo destruído outro será colocado e que a cidade
não cessará de existir por causa dele e de seu apetite voraz.
Aparentemente não é filho ou pai, ou marido, ou portador de
RG. É somente um ser autômato que não se alimenta de arroz com
feijão. Nutre-se unicamente de violência e do prazer de destruir
qualquer tipo de objeto que pertença ao outro. Ser de propriedade
alheia é mesmo condição básica para que as proteínas do mal atinjam rapidamente sua corrente sanguínea e lhe concedam mais energia para continuar seu importante trabalho de seguir na contramão
da evolução.
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Pandemia

Jaguariaíva chega a quatro meses com mais
de 250 casos da Covid-19 e seis mortes
JAGUARIAÍVA
Nesta
segunda-feira,
14, completou-se quatro
meses do primeiro caso da
Covid-19 registrado no município. De acordo com o
painel divulgado pela prefeitura de Jaguariaíva, hoje
a cidade alcançou 251 confirmados com a doença, o
que dá uma média de pouco mais de dois novos casos

por dia.
Do total de confirmados, seis pessoas não resistiram após complicações
causadas pelo coronavírus
e vieram a óbito. 234 pacientes já estão recuperados e 11 casos continuam
ativos. O boletim também
aponta para 47 pessoas
com suspeita da doença e
que estão sendo monitoradas em isolamento.

Saúde

Hospital Carolina Lupion. Foto: Divulgação

Arapoti tem 231 confirmados e
duas mortes pelo coronavírus

EXPEDIENTE

Hospital Municipal 18 de dezembro
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ARAPOTI
Nesta segunda-feira,
12, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou três novos casos da
Covid-19. O município
chega a 231 confirmados
com a doença desde 31
de maio. Deste total, 204
pacientes já estão recuperados e dois faleceram.
Dos 25 casos atualmente
ativos, três seguem internados e 22 se recuperam
em isolamento domiciliar.
O número de suspeitos de terem a doença
está em 50, sendo que
todos também estão isolados em suas casas.

POLÍTICA
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Eleições Jaguariaíva

Convenções partidárias definem
últimos candidatos nesta semana
JAGUARIAÍVA

DEM oficializou Alcione e Refinaldo como candidatos.
Foto: Divulgação

Graciane deve ser confirmada como
candidata do Cidadania

Podemos escolheu o ex-prefeito Pedro Mendes
como candidato. Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira, 16, se
encerra o prazo para a realização das convenções partidárias para definição dos candidatos a prefeito e vereador.
Na última semana, já foram
oficializadas as candidaturas
a prefeito de Alcione Lemos
do DEM, tendo como vice
Reginaldo Cheirubim, e de
Pedro Mendes do Podemos,
tendo como vice Juliana Marinho.
Nesta segunda-feira, 14, o
PRTB oficializou a candidatura de Leon Linsingen que terá
como companheiro de chapa
o pastor Adilson Araújo. Na
tarde desta terça-feira, 15, o
Cidadania da pré-candidata
Graciane Guimarães, realiza
convenção na sede de Aciaja.
Graciane também deve ser
mais um nome confirmado
na disputa.
Na quarta-feira, 09, a convenção que confirmou a vice-prefeita Alcione aconteceu
no Capivari Clube de Campo
e contou com a presença e o
apoio do atual prefeito José
Sloboda, dos deputados estaduais Nelson Justus e Alexandre Curi, além do deputado
federal Pedro Lupion. O DEM
fará coligação majoritária
com o PP, PSD, PROS e PSL.
Já o Podemos de Pedro
Mendes contará com o apoio
do PV na chapa, que inclusive é o partido da vice Juliana
Martinho. As coligações somente são válidas ao cargo
de prefeito. Para a disputa
proporcional (vereador) cada
partido disputará de forma
independente para tentar alcançar o número mínimo que
o habilite para uma das 13 cadeiras à Câmara Municipal.
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Eleições Arapoti
Nerilda confirma
candidatura à reeleição
e deve ter pelo menos
dois concorrentes

Prefeita Nerilda é o primeiro nome confirmado em Arapoti

ARAPOTI
O PSB Em convenção
realizada na noite da última quinta-feira, 10, no
Centro Estudantil, confirmou a prefeita Nerilda
Penna como candidata à
reeleição. O vice escolhido
foi Luiz Cordeiro, ex-diretor do Hospital Municipal
18 de dezembro.
Além do PSB, também
integra a coligação majoritária o PP. O slogan da
campanha será; “A força
do passado, impulsionando o futuro”. A atual prefeita foi o primeiro nome
oficialmente lançado na
corrida eleitoral para o
cargo máximo do executivo arapotiense.
Nesta terça-feira, 15, o
empresário e comerciante
João Altair Alberti (Taíco)
deve ter o nome oficializado pelo PSL. A convenção acontecerá também

no Centro Estudantil. A
expectativa fica por conta da definição do vice na
chapa.
Já nesta quarta-feira,
16, Irani Barros e Jan Pot
(Potinho) devem ser os
escolhidos em convenção
partidária que acontecerá
no Ginásio de Esportes
Chapelão. Irani é do PSDB
e Potinho do MDB. Além
deste dois partidos, devem
compor a coligação o DEM
e o Solidariedade.
Outra convenção a ser
realizada nesta quarta-feira é a do PV que tem como
pré-candidato a prefeito o
vereador Divair da Silva.
Ainda não há uma definição se ele confirmará
ou não uma candidatura
ao executivo arapotiense.
Uma nova eleição ao cargo
de vereador também não
está descartada. A convenção acontece no Sindicato
dos Bancários de Arapoti.
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
9ª REGIÃO VARA DO TRABALHO DE JAGUARIAIVA R. Ten-Coronel Joaquim Carneiro, 331
Centro – CEP 84200-000 – Jaguariaíva-PR Fone
(43) 3535-9500 e-mail: vdt01jiv@trt9.jus.br
EDITAL DE LEILÃO Nº 10/2020 O Doutor
ANTONIO MARCOS GARBUIO, Juiz da VARA
ÚNICA DO TRABALHO JAGUARIAÍVA- PR, no
uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que na
data, local e horário abaixo, serão levados à PRAÇA
E LEILÃO os bens relacionados no presente edital.
HASTA PÚBLICA: Dia 07/10/2020, às 10:00 horas pelo valor da avaliação e 10h20min pela melhor oferta LOCAL:Átrio do Fórum - R. Tenente
Coronel Joaquim Carneiro, 331, Térreo - Centro
- Jaguariaíva/PR. Em Caso de impossibilidade da
realização do leilão presencial, em razão de eventual persistência do trabalho remoto em função do
período emergencial de saúde causado pela COVID-19, os atos poderão ser realizados por meio
eletrônico, conforme art. 30, do ATO CONJUNTO
PRESIDÊNCIA-CORREGEDORIA DO TRT-9.
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE
(JUCEPAR nº 12/048L) 1 – RELAÇÃO DE PROCESSOS: Autos nº.0000029-88.2018.5.09.0666
- ATSum Vara do Trabalho de Jaguariaíva Exequente (01)Wesley Alves de Miranda (CPF/CNPJ
095.946.329-17) End. Exequente Rua Adauto Ferreira de Barros , 27, Bairro Jardim, Jaguariaíva/
PR CEP: 84200-000 Adv. Exequente Luana Zub
(OAB/PR 64852) Executado (a) (01) Jose Guiomar Perez - ME (CPF/CNPJ 00.839.358/000102) End. Executado(a) (01)Rua Paulo Rogério
Martins, s/nº,Distrito Industrial, Jaguariaíva/PR
CEP: 84.200-000 Adv. Executado Joao Carlos Lozeski Filho (OAB/PR 19444) Depositário Fiel (1)
Jose Guiomar Perez (CPF 802.352.129-20) End.
da Guarda (01)Rua Nelson Mendes Neto, s/nº,
Distrito Industrial Ary Fanchin, Jaguariaíva/PR
CEP: 84.200-000 Penhora realizada 28/06/2019
Qualificação do(s) Bem (01) R$ 15.000,00 01 Máquina destopadeira, de 2 serras contínuas, com
motor e avanço, em condições de funcionamento.
Autos nº. 0000062-49.2016.5.09.0666 – RTOrd
Vara do Trabalho de Jaguariaíva Exequente (01)
Serli Lourenço Candido (CPF/CNPJ 018.815.97970) End. Exequente Rod. PR 151 Km 18 , s/nº, Parque Industrial IV, Sengés/PR CEP: 84.220-000
Adv. Exequente Klovys Aurelius Zmijewski Ribeiro (OAB/PR 68068); Karol Rogério Zmjiewski
Ribeiro (OAB/PR 73418) Executado (a) (01) Tania
Aparecida Casamali Costa Curta-EPP (CPF/CNPJ
03.271.882/0001-18) End. Executado(a) (01)
Rod. PR 151 Km 18 , s/nº, Parque Industrial IV,
Sengés/PR CEP: 84.220-000 Executado (a) (02)
Paulo Gilberto Behrens (CPF/CNPJ 677.112.27949) End. Executado(a) (02) Rod. PR 151 Km 18 , s/
nº, Parque Industrial IV, Sengés/PR CEP: 84.220000 Depositário Fiel (1)Renato Costa Curta (CPF
925.438.399-68) End. da Guarda (01)Rodovia PR
239, Km 09, s/nº, Parque Industrial IV, Sengés/
PR Penhora realizada 12/06/2019 Qualificação
do(s) Bem (01) R$ 70.000,00 01 máquina Calibradeira para compensados, da marca Tecmaq,
largura de 1 metro e 40 centímetros , em bom
estado de conservação, com três motores. Autos
nº.000032695.2018.5.09.0666 – ATSum Vara
do Trabalho de Jaguariaíva Exequente (01)Oriel
de Freitas (CPF/CNPJ 048.424.359-41) End.
Exequente Rua Rosa Ginaqui Pomim, 33, Jardim Boa Vista, Jaguariaíva/PR CEP: 84.200-000
Adv. Exequente Everson Pinto Mendes (OAB/
PR 91420) Executado (a) (01) Mak Transporte e
Locacao Ltda - ME (CPF/CNPJ 10.589.571/000167) End. Executado(a) (01) Rua Paranavai , 1996,
Bloco 04, Emiliano Perneta, Pinhais/PR CEP:
83.325-035 Adv. Executado Antonio Marcos Baldao (OAB/PR 41465) Depositário Fiel (1) Paulo
Roberto Nakakogue End. da Guarda (01) Rua Senador Acciolly Filho, 1625, CIC, Curitiba/PR CEP:
81.310-000 Penhora realizada 11/10/2019 Qualificação do(s) Bem (01) R$ 10.000,00 01 Veículo
Kombi Furgão, Placa ARD-6892, cor branca, em
péssimo estado de conservação, com a porta integral avariada, com os pneus em péssimo estado
de conservação, com a porta lateral fora da carroceria, RENAVAM 0013.401349-2, Chassi 9BWNF07X79P024278, Fabricação/Mod. 2009/2009,
Motor 1.4 Flex. DÉBITOS SOBRE O BEM PENHORADO – DETRAN: R$ 1.765,52 até 26/08/2020.
Autos nº.0000340-50.2016.5.09.0666 – ATOrd
Vara do Trabalho de Jaguariaíva Exequente (01)
Paulo Cesar Domingues da Rosa (CPF/CNPJ
096.629.659-12) Adv. Exequente Karol Rogerio
Zmjiewski Ribeiro (OAB: PR73418) Executado
(a) (01)Paleges Soluções em Embalagens de Madeira Ltda-EPP (CPF/CNPJ 04.348.601/000140) End. Executado(a) (01)Rua Herminia Rolin
Lupion, s/n, Parque Industrial , Senges/PR CEP:
84220-000 Adv. Executado Fabiano Gomes Rasmussen (OAB: SP287000) Executado (a) (02) Cleberton Bortoluzze & Cia Ltda End. Executado(a)
(02) Rua Herminia Rolin Lupion , s/n, Parque
Industrial , Senges/PR CEP: 84220-000 Adv.
Executado Fabiano Gomes Rasmu ssen (OAB:
SP287000) Depositário Fiel (1) Cleberton Bortoluzze End. da Guarda (01) Rua Herminia Rolin
Lupion 84.220-000, s/n, Parque Industrial , Senges/PR Penhora realizada 05/04/2018 Qualificação do(s) Bem (1).R$ 6.000,00 10m3 de Madeira
de Pinus, de 15 a 25mm, por 70 a 125mm, de 1 a
2,5m de comprimento, seca em estufa, avaliado o
metro cúbito em R$ 600,00. Autos nº.000040997.2018.5.09.0024 - 666ª ExFis Vara do Traba-

EDITAL
lho de Jaguariaíva Exequente (01) União Federal
(PGFN) (CPF/CNPJ 00.394.460/0137-15) End.
Exequente Rua Marechal Deodoro , 555, 7º Andar,
Centro, Curitiba/PR CEP: 80.020-911 Adv. Exequente Karol Rogerio Zmjiewski Ribeiro Executado (a) (01)Paleges Soluções em Embalagens de
Madeira Ltda EPP (CPF/CNPJ 04.348.601/000140) End. Executado(a) (01) Avenida Herminia
Rolim Lupion , SN, Area 01, Morungava, Senges/
PR CEP: 84220-000 Depositário Fiel (1) Vanessa
Koso Oliveira End. da Guarda (01) Rua Herminia
Rolin Lupion, s/nº, Parque Industrial, Senges/
PR Penhora realizada 27/09/2018 Qualificação
do(s) Bem (01) R$ 84.000,00 120m3 de Madeira
de Pinus, Serrada seca em estufa, com medidas de
16mm x 75mm x 1100mm, a 1200mm avaliado o
metro cubico em R$ 700,00. Autos nº. 000041082.2018.5.09.0024 - 666ª ExFis Vara do Trabalho de Jaguariaíva Exequente (01)União Federal
(PGFN) (CPF/CNPJ 00.394.460/0137-15) End.
Exequente Rua Marechal Deodoro , 555, 7º Andar,
Centro, Curitiba/PR CEP: 80.020-911 Executado (a) (01) T.E.M. Ind e Com. de Madeiras Ltda
(CPF/CNPJ 06.134.920/0001-89) End. Executado(a) (01)Rua Marechal Floriano Peixoto , s/nº,
Parque Industrial I, Senges/PR CEP: 84.220-000
Depositário Fiel (1) Vanessa Koso Oliveira End.
da Guarda (01)Rua Herminia Rolin Lupion, s/
nº, Parque Industrial, Senges/PR Penhora realizada 27/09/2018 Qualificação do(s) Bem (01) R$
35.000,00 50m3 de Madeira de Pinus, Serrada
seca em estufa, com medidas de 16mm x 75mm x
1100mm, avaliado o metro cúbito em R$ 700,00.
Autos nº. 0000410-96.2018.5.09 666 - ATOrd
Vara do Trabalho de Jaguariaíva Exequente (01)
ADEMIR DE MATOS (CPF/CNPJ 066.778.47993) End. Exequente Rua Jose Ferraz de Camargo,
331, Vila São Pedro, Sengés/PR CEP: 84.220000 (fls. 02) Adv. Exequente Josleide Scheidt do
Valle (OAB/PR 55.936); Celio Aparecido Ribeiro
OAB/PR 55.937) (fls. 138/125) Executado (a) (01)
T.E.M. IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - ME
(CPF/CNPJ 06.134.920/0001-89) End. Executado(a) (01)Rua Marechal Floriano Peixoto, s/nº,
Parque industrial, Sengés/PR (fls. 02) Adv. Executado José Carlos Mendonça Martins Junior (OAB/
SP 143.079 e OAB/PR 22.060 ); Fabiano Gomes
Rasmussen (OAB/SP 287.000) e Ronaldo Barreto
Duarte (OAB/SP 271.158) (fls. 78) Executado (a)
(02) CLEBERTON BORTOLUZZE & CIA LTDA
(CPF/CNPJ 02.344.878/0001-70) End. Executado(a) (02) Rua Hermínia Rolim Lupion , s/n°,
Parque Industrial, Sengés/PR Adv. Executado
Fabiano Gomes Rasmussen (OAB/SP 287.000)
Depositário Fiel (1) Cleberton Bortoluzze (CPF
198.201.728-70) End. da Guarda (01) Rua Herminia Rolim Lupion, s/nº, Sengés/PR Penhora
realizada 19/12/2018 Qualificação do(s) Bem (01)
R$ 32.500,00 “50m³ de madeira serrada de pinus,
com as medidas variando de 15 a 20mm x 70 a 150
mm x 1000 a 2500 mm, do estoque rotativo da
executada. Avaliado o m³ em R$ 650,00".
Autos
nº.0000541-08.2017.5.09.0666
ATOrd Vara do Trabalho de Jaguariaíva Exequente (01) Valdinei Aparecido Alves (CPF/CNPJ
038.322.349-00)
End. Exequente Rua Joao Emiliano da Silva ,
496, Bela Vista, Sengés/PR Adv. Exequente Josleide Scheidt do Valle (OAB/PR 55936) Executado
(a) (01)Itages - Industria e Comercio de Madeiras
Ltda - EPP (CPF/CNPJ 10.600.482/0001-74)
End. Executado(a) (01) Rua Das Rosas, 191, Residencial da Sócia, Jardim Brauna, Sengés/PR CEP:
84.220-000 Executado (a) (02)Navalho - Industria e Comercio de Madeiras Ltda - ME (CPF/CNPJ
06.111.802/0001-55) End. Executado(a) (02) Rua
31 de Março, 200, Jardim Sinhá, Itarare/SP CEP:
18.460-000 Depositário Fiel (1) José WilsonLopes
Proença (CPF 027.091.898-10) End. da Guarda (01) Lote 05, no Parque Industrial III , s/nº,
Sengés/PR Penhora realizada 11/04/2019 Qualificação do(s) Bem (01) R$ 40.000,00 01 Máquina Múltipla, marca Itamaq, modelo SMC01, ano
2013, em funcionamento, em bom estado de conservação. Autos nº. 0000698-15.2016.5.09.0666
– RTOrd Vara do Trabalho de Jaguariaíva Exequente (01) Marcio Costa Miranda (CPF/CNPJ
041.829.949-81) End. Exequente Rua Jose Ferraz
de Camargo, 331, Vila São Pedro, Sengés/PR CEP:
84.220-000 Adv. Exequente Klovys Aurelius Zmijewski Ribeiro (OAB: PR68068), Karol Rogério
Zmjiewski Ribeiro (OAB: PR73418) Executado (a)
(01) Paleges Soluções em Embalagens de Madeira
Ltda (CPF/CNPJ 04.348.601/0001-40) End. Executado(a) (01) Rua Hermínia Rolim Lupion, 212,
Distrito Industrial , Senges/PR CEP: 84220-000
Depositário Fiel (1)Cleberton Bortoluzze End. da
Guarda (01) Rua Hermínia Rolim Lupion, 212,
Distrito Industrial , Senges/PR CEP: 84220-000
Penhora realizada 03/04/2018 Qualificação do(s)
Bem (1) .R$ 4.180,00
19 T de madeira de pinus ou eucalipto, avaliado a tonelada em R$ 220,00 Autos nº. 000071432.2017.5.09.0666 – ATOrd Vara do Trabalho de
Jaguariaíva
Exequente (01) Joelma Aparecida Moreira De Souza (CPF/CNPJ 090.082.129-94) End.
Exequente Rua Do Riacho, 194, Vila São Pedro,
Sengés/PR CEP: 84.220-000 Adv. Exequente Rosemery Miranda da Silva Santos - OAB: PR54287)
Executado (a) (01)Madeireira Camargo Eireli ME (CPF/CNPJ 24.700.960/0001-22)End. Executado(a) (01) Estrada Municipal Sengés/Barra,
LOTE 09, Lote 09-B , s/nº, Parque Industrial III,

Sengés/PR CEP: 84.220-000
Executado (a) (02) Edson Rogerio de Camargo
(CPF/CNPJ 595.866.059-49) End. Executado(a)
(02) Municipal Sengés/Barra, LOTE 09 LOTE
09-B, s/nº, Parque Industrial III, Sengés/PR CEP:
84.220-000 Depositário Fiel (1) Edson Rogério de
Camargo End. da Guarda (01) Estrada Municipal
Sengés – Barra, lote 09-B, s/nº, Parque Industrial
III, Sengésw/PR Penhora realizada 23/01/2019
Qualificação do(s) Bem (01) R$ 30.000,00 01
Máquina destopadeira contínua, de 03 ( três) fases, da marca Itamac, com motor, em funcionamento, em bom estado de conservação Autos nº.
0000784-49.2017.5.09.0666 - ATOrd
Vara do Trabalho de Jaguariaíva Exequente (01) Juramir Antonio dos Santos (CPF/CNPJ
068.751.529-75) End. Exequente Rua Joaquim
Carlos, 78, Distrito de Reianópolis, Sengés/PR
CEP: 84.220-000 Adv. Exequente Marco Antonio
Fogaca da Silva (OAB/SP 304420); Daniel Pereira Fonte Boa (OAB/PR 70.335) Executado (a)
(01) C. C. Siqueira - Serraria - EPP (CPF/CNPJ
05.337.770/0001-48) End. Executado(a) (01) Rua
do Ginásio, s/nº, Distrito de Reianópolis, Senges/
PR CEP: 84.230-000 Adv. Executado Adiel Pereira Claudino (OAB/PR 78.093) Executado (a) (02)
Carlos Cesar Siqueira (CPF/CNPJ 027.094.718-33)
Depositário Fiel (1) Simone Beatriz Corrêa (CPF
016.528.119-74) End. da Guarda (01) Rua do Ginásio, 100, Rural de Reianópolis, Sengés/PR CEP:
84.230-000 Penhora realizada 03/07/2019 Qualificação do(s) Bem (01) R$ 20.000,00 01 Caldeira
de Ferro para secagem de madeira, modelo Maria
Fumaça. Autos nº. 0000883-19.2017.5.09.0666
- ATSum Vara Vara do Trabalho de Jaguariaíva
Exequente (01)Cleberton de Jesus Marques (CPF/
CNPJ 081.430.119-33) End. Exequente Rua dos
Lírios , 53, Sengés/PR CEP: 84.220-000 Adv. Exequente Adiel Pereira Claudino (OAB/PR 78093)
Executado (a) (01)E.A.C. Transportes Eireli - ME
(CPF/CNPJ 05.770.146/0001-30) End. Executado(a) (01) Rua Rui Barbosa,36,Centro, Sengés/PR
CEP: 84.220-000 Depositário Fiel (1)Everaldo Alves Cararo (CPF 025.333.579-52) End. da Guarda
(01) Rodovia Estrada Sengés-Barra, Km 02, s/nº,
Sengés/PR Penhora realizada 10/05/2019 Qualificação do(s) Bem (01) R$ 40.000,00 50 m³ de
madeira de eucalipto para exportação, de diversas
medidas. Autos nº.0007300-03.2008.5.09.0666
- ATOrd 00073-2008-666-09-00-9 Vara do Trabalho de Jaguariaíva Exequente (01)Sebastiao
Sidnei da Silva (CPF/CNPJ 934.349.529-34) Adv.
Exequente Celso Jose da Silva (OAB/PR 22268)
Executado (a) (01) Carlos Martins da Costa Passos
& Cia. Ltda - ME (CPF/CNPJ 05.619.445/000178) Adv. Executado Paulo Sergio Fernandes da
Costa (OAB/PR 44699) Executado (a) (02) Carlos
Martins da Costa Passos (CPF/CNPJ 434.946.41900) End. Executado(a) (02) Rua Antonio Candido
, 193, Jaguariaíva/PR CEP: 84.200-000 Executado (a) (03)Elizabete Dutra de Azevedo (CPF/CNPJ
635.711.299-20) End. Executado(a) (03) Rua Antonio Candido , 193, Jaguariaiva/PR CEP: 84.200000 Depositário Fiel (1) Carlos Martins da Costa
Passos End. da Guarda (01)Rua Antonio Cândido,
193, Jaguariaíva/PR CEP: 84.200-000 Penhora
realizada 12/02/2020 Qualificação do(s) Bem (01)
R$ 20.000,00 Caminhonete Fiat Strada Fire CE
Flex, Placa ARB-2495, RENAVAM 0012.9753513, Chassi 9BD27833M97143908, ano /modelo
2009/2009, em regular estado de conservação e
funcionamento, com pequenas avarias condizentes com o tempo de uso e ano do carro. DÉBITOS SOBRE O BEM PENHORADO – DETRAN:
R$ 993,19 até 04/09/2020. Autos nº.000910071.2005.5.09.0666 – ATOrd Vara do Trabalho de
Jaguariaíva Exequente (01)Sindicato dos Oficiais
Marceneiros e Trbs Indus Ser Mov Mad Mov Junco Estado Paraná (CPF/CNPJ 76.686.609/000128) Adv. Exequente Mara Denise Vasselai (OAB/
PR 29086); Ivo Harry Celli Junior (OAB/PR
10229) Executado (a) (01) Cleberton Bortoluzze & Cia Ltda (CPF/CNPJ 02.344.878/0001-70)
Adv. Executado Jose Carlos Mendonca Martins
Junior (OAB/PR 22060) Executado (a) (02)Sinara Aparecida Ferreira Ramos Bortoluzze (CPF/
CNPJ 017.708.909-12) Executado (a) (03) Clebertom Bortoluzze (CPF/CNPJ 198.201.728-70) Adv.
Executado Jose Carlos Mendonca Martins Junior
(OAB/PR 22060) Depositário Fiel (1)Cleberton
Bortoluzze End. da Guarda (01) Rua Herminia
Rolim Lupion, s/nº, Sengés/PR Penhora realizada 19/12/2019 Qualificação do(s) Bem (01) R$
300.000,00 02 Estufas, marca Engecas, com motores, radiadores e porta, em regular estado de conservação e funcionamento. Cada R$ 150.000,00.
Autos nº.0009900-02.2005.5.09.0666 - ATOrd
Vara do Trabalho de Jaguariaíva Exequente (01)
Sindicato dos Oficiais Marceneiro T. I. S. M. M. M.
J. V. V. E. P. C. E. Estado Parana Adv. Exequente
Mara Denise Vasselai (OAB/PR 29086); Ivo Harry
Celli Junior (OAB/PR 10229)
Executado (a) (01) Paleges Solucoes em Embalagens de Madeira Ltda - EPP (CPF/CNPJ
04.348.601/0001-40) Adv. Executado Marcio
Nunes da Silva (OAB/PR 35041) Depositário Fiel
(1) Vanessa Koso Oliveira End. da Guarda (01)Rua
Herminia Rolim Lupion, s/nº, Sengés/PR Penhora realizada 19/12/2019 Qualificação do(s) Bem
(01) R$ 70.000,00 01 Máquina refiladeira 2 eixos,
marca Link, em regular estado de conservação e
funcionamento.
Autos nº.0010086-73.2015.5.09.0666 –
RTOrd Vara do Trabalho de Jaguariaíva Exequente
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(01)Elias Pereira Franco (CPF/CNPJ 528.014.62934)End. Exequente Rua dos Ferroviários, 456,
Sengés/PR CEP: 84.220-000 Adv. Exequente Klovys Aurelius Zmijewski Ribeiro (OAB/PR 68068);
Karol Rogério Zmijewski Ribeiro- OAB/PR-73418
Executado (a) (01) Claudemir dos Santos Vieira ME (CPF/CNPJ 00.794.893/0001-94) End. Executado(a) (01)Rua Princesa Isabel, 225, Sengés/
PR CEP: 84.220-000 Depositário Fiel (1) Claudemir dos Santos Vieira. End. da Guarda (01)Rua
Princesa Isabel, 225, Parque Industrial I, Senges/
PR Penhora realizada 07/08/2018 Qualificação
do(s) Bem (01) R$ 25.000,00 01 Máquina múltipla, 01 eixo, marca Shiefer, BNS04, desmontada,
completa, em condições de funcionamento. Autos
nº.0010114-41.2015.5.09.0666 – RTOrd Vara do
Trabalho de Jaguariaíva Exequente (01)Severino
do Ramo Nascimento (CPF/CNPJ 051.207.31988) Adv. ExequenteKlovys Aurelius Zmijewski
Ribeiro (OAB/PR 68068); Karol Rogerio Zmjiewski Ribeiro (OAB/PR 73418 ) Executado (a)
(01) Cleberton Bortoluzze & Cia Ltda (CPF/CNPJ
02.344.878/0001-70) Adv.Executado FabianoGomes Rasmus
sen (OAB/SP 287000) Depositário Fiel (1)
Cleberton Bortoluzze End. da Guarda (01)Rua
Hermínia Rolim Lupion , s/nº, Parque Industrial, Sengés/PR Penhora realizada 18/04/2018
(fls.135) Qualificação do(s) Bem (01)R$ 4.020,00
“67 portas, modelo prime, com capa de HDF, nas
medidas 60, 70, 80 ou 62, 72, 82 cm x 2,10 de
comprimento. De produção da executada”. Total
da Avaliação R$ 4.020,00 Autos nº. 001016030.2015.5.09.0666 – RTOrd Vara do Trabalho
de Jaguariaíva Exequente (01)José Castorino
Gonçalves (CPF/CNPJ 995.343.129-91) End. Exequente Rua Manoel de Melo, 61, Vila São Pedro,
Sengés/PR CEP: 84.220-000 Adv. Exequente Klovys Aurelius Zmijewski Ribeiro (OAB/PR 68068);
Karol Rogerio Zmjiewski Ribeiro (OAB/PR 73418)
Executado (a) (01)Wagner Compensados do Brasil Ltda-ME (CPF/CNPJ 05.726.102/0001-02)
End. Executado(a) (01) Estrada Sengés /Barra,
Km 2, Lote 12, s/nº, Parque Industrial III, Sengés/PR CEP: 84.220-000 Adv. Executado Josleide Scheidt Do Valle (OAB/PR 55936) Executado
(a) (02) Wanderlei Pedro Corassa (CPF/CNPJ
650.278.419-49) End. Executado(a) (02) Estrada
Sengés/Barra, Km 2, Lote 12 , s/nº, Parque Industrial III, Sengés/PR CEP: 84.220-000 Adv. Executado Josleide Scheidt do Valle (OAB/PR 55936)
Depositário Fiel (1)Wanderlei Pedro Corassa (CPF
650.278.419-49) End. da Guarda (01) Rodovia
Estrada Sengés-Barra, Km 02, s/nº, Sengés/PR
Penhora realizada 18/06/2018 Qualificação do(s)
Bem (01) R$ 45.000,00 01 Torno Mecânico desfolhador de lâminas, 1,30m marca Agroeste, em
condições de funcionamento. Autos nº. 001017414.2015.5.09. 0666 – RTOrd Vara do Trabalho de
Jaguariaíva Exequente (01) João Maria Floriano
(CPF/CNPJ 017.650.599-76) End. Exequente
Residente na Chácara Santa Rosa, s/n, Área Industrial, Sengés/PR CEP: 84220-000 Adv. Exequente Karol Rogério Zmjiewski Ribeiro (OAB:
PR73418), Klovys Aurelius Zmijewski Ribeiro
(OAB: PR68068) Executado (a) (01) Wanderlei
Pedro Corassa (CPF/CNPJ 650.278.419-49) End.
Executado(a) (01) R. Cândida Marçal, 570, Centro, Sengés/PR CEP: 84220-000 Adv. Executado
Josleide Scheidt do Valle (OAB: PR55936) Depositário Fiel (1) Wanderlei Pedro Corassa End. da
Guarda (01)Estrada Sengés-Barra, KM02, Lote 12,
Parque Industrial III, Sengés/PR CEP: 84220-000
Penhora realizada 28/02/2019 Qualificação do(s)
Bem (1). R$ 40.000,00 01 (um) Torno mecânico
desfolhador de lâminas, 1,3m, marca Agroeste, em
condições de funcionamento. Autos nº.510700008.2001.5.09.0666 – RTSum Vara do Trabalho
de Jaguariaíva Exequente (01)ALEX SANDRO
BATISTA (CPF/CNPJ 036.551.259-17) Adv. Exequente Karol Rogerio Zmjiewski Ribeiro (OAB/PR
73.418) Executado (a) (01) SILVIO PIRES DE CAMARGO - ME (CPF/CNPJ 02.707.013/0001-20)
End. Executado(a) (01)Estrada Municipal Senges
, s/nº, Barra, Senges/PR Depositário Fiel (1) Silvio Pires de Camargo End. da Guarda (01) Estrada
Municipal Senges , s/nº, Barra, Senges/PR Penhora realizada 23/01/2019 (fls. 83) Qualificação
do(s) Bem (01) R$ 10.000,00 01 Máquina Guilhotina para corte de lâmina de madeira de 1 metro
e 50 centimetros, com motor da marca Agroeste.
2.ADVERTÊNCIAS: Os interessados em oferecer
lances eletrônicos deverão efetuar cadastro prévio
no sítio do leiloeiro, com anuência às regras de
participação lá dispostas e, ainda, às condições do
Edital de Praça e Leilão. Ainda, deverão entregar
ao Leiloeiro por e-mail e correio os documentos
exigidos (cópia autenticada do RG, CPF e comprovante de residência e contrato de adesão com
assinatura devidamente reconhecida firma) para
homologação. Durante a sessão o Leiloeiro será
responsável pela abertura do leilão de cada lote
individualmente em ordem crescente e realizará a
transmissão do áudio do leilão, dando publicidade
adequada ao monitoramento dos lances recebidos,
sendo que o encerramento do leilão de cada bem
ocorrerá apenas após decorrido o prazo mínimo de
15 segundos após o último lance recebido. Ao final
do leilão será encaminhado ao arrematante o Auto
de Arrematação que deverá ser assinado e encaminhado por e-mail e correio no mesmo dia do leilão
e, ainda, a Guia de Depósito Judicial para o devido
recolhimento. O Exequente e as demais pessoas de
que trata o art. 876, § 5º, do CPC vigente, terão
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preferência para adjudicação, em igualdade
de condições com a melhor oferta (CLT, art.
888, caput e § 1º), desde que: a) exerçam o
respectivo direito no ato do leilão, ou seja,
logo após encerrado o pregão, na presença
do leiloeiro; b) formulem o requerimento
pessoalmente ou por procurador com poderes específicos paratanto, cujo mandato
deve ser apresentado no ato do leilão; e c)
efetuem o pagamento imediato do preço (ou
a respectiva diferença, no caso do Exequente). Não havendo licitantes, o interessado em
adjudicar os bens poderá fazê-lo a qualquer
tempo, desde que ofereça preço não inferior
ao da avaliação. Restando frustrada a expropriação em leilão, fica desde já autorizada a
alienação por iniciativa particular, podendo o leiloeiro ou as partes apresentarem
as respectivas propostas dos interessados
nos autos, respeitado o valor da avaliação e
comissão de corretagem de 5% do valor da
venda. Intime(m)-se o(s) executado(a/o/as/
os), cientificando-os que a remição só será
admissível até a publicação do edital de leilão, uma vez que, após essa medida, na qual
o Judiciário e o leiloeiro terão empregado
recursos e meios em proveito da execução,
será presumido que ela estava desnecessariamente frustrada pelo devedor, o qual
sempre teve meios para pagamento da dívida, mas optou pela inércia, em nítida má-fé
processual, causando desnecessária movimentação do Judiciário e atraso no recebimento do crédito alimentar. Nessa hipótese,
caso em eventual recurso o devedor obtenha
o direito à remição, ele responderá pela comissão do leiloeiro, além do pagamento de
multa processual por fraude à execução, no
importe de 20% da avaliação, além de even-

tuais despesas cartorárias. Em vista do que
dispõe a Recomendação 2/2008 da Corregedoria Regional da Justiça do Trabalho e a
decisão do Conselho Nacional de Justiça no
Procedimento de Controle Administrativo
200710000014050: a) independentemente
do tipo de bem a ser levado à hasta pública
(móvel ou imóvel), a comissão do leiloeiro
será de 5% (cinco por cento) do valor da
arrematação, de responsabilidade do arrematante, e de 5% (cinco por cento) do valor da adjudicação, de responsabilidade do
credor-adjudicatário; e b) não ocorrendo
a venda dos bens em leilão, o leiloeiro fará
jus somente à indenização pelas despesas
com a preparação da hasta pública (v.g. vistoria, gastos com obtenção de certidões em
cartórios e repartições públicas, publicação
de edital, remoção e armazenagem de bens
móveis), cujo valor será acrescido à conta
geral, para execução futura. Em razão da natureza dos bens penhorados, DETERMINO
que o Sr. Leiloeiro proceda à hasta pública
independentemente de remoção dos bens.
No momento da hasta pública, deverá o Sr.
Leiloeiro alertar aos eventuais interessados
que os bens penhorados não foram removidos e que caberá ao arrematante retirá-los
às suas expensas diretamente no local onde
se encontram, devendo informar nos autos
eventual dificuldade no prazo de dez dias
contados da expedição do mandado de entrega de bens.
Ao arrematante ou adquirente, e ao adjudicante, em se tratando de imóvel, caberá
o pagamento do imposto de transmissão
«inter vivos» (ITBI), previsto no artigo 156,
inciso II, da Constituição da República e na
forma exigida pelo artigo 901, parágrafo se-

gundo, do Código de Processo Civil/2015; e
em se tratando de veículo, as taxas de transferência da titularidade. Quanto a existência
de ônus, recurso ou causa pendente sobre os
bens a serem arrematados, especialmente
no que respeita às dívidas de IPVA, multas e
licenciamento de veículos, de modo a deixar
claro e inequívoco para os licitantes de que os
débitos constantes do edital seguirão o bem
e serão de total responsabilidade do arrematante (ou do adjudicatário), não se admitindo sub-rogações ou deduções dessas dívidas
no preço da arrematação ou da adjudicação.
A aquisição do bem em prestações seguirá
as regras previstas no art. 895 do CPC vigente. O interessado em adquirir o bem em
prestações poderá apresentar ao leiloeiro
proposta que atendas às disposições do art.
895, §§ 1º e 2º, do CPC. A proposta conterá,
em qualquer hipótese, oferta de pagamento
de pelos menos 25% do lance a vista e o restante parcelado em até 30 meses. O restante
parcelado deverá ser garantido por caução
idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de
imóveis, FIXANDO-SE, DESDE JÁ, O INPC
COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS VINCENDAS.
O edital de leilão valerá como intimação do
ato, se frustrada a tentativa de intimação das
partes pelos Correios (Provimento Geral da
Corregedoria Regional da Justiça do Trabalho da 9ª Região - Seção IV).
Jaguariaíva, 09 de setembro de 2020.
Eu,
________________________,
Fernanda Lorenzet, Diretor(a) de Secretaria, o fiz expedir, conferi e subscrevi.
ANTÔNIO MARCOS GARBUIO JUÍZ(A) DO TRABALHO
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Jaguariaíva

197 anos de história

É admirável e rica a história de Jaguariaíva. Surgida às margens do histórico
Caminho do Viamão, na
região dos Campos Gerais,
o nome da cidade é referência ao Rio Jaguariaíva que
corta o município e tem sua
origem na língua tupi-guarani, que significa: “rio da
onça brava”.
Originária do Tropeirismo, destacou-se o nome do
coronel Luciano Carneiro
Lobo, que no final do século
XVIII adquiriu a então fazenda Jaguariaíva, propriedade rural que deu origem
ao atual município. Quando
em 15 de setembro de 1823
a então Fazenda Jaguariaíva, pertencente à Vila de
Castro foi elevada à categoria de Freguesia por meio
do alvará imperial assinado
por Sua Majestade, o Imperador Dom Pedro I.
Posteriormente no início do século XX, a pacata
localidade assistiu ao desenrolar do progresso com
a instalação da Ferrovia.
Era o memorável trem de
ferro, a invenção mais fascinante do século chegando;
atraindo pessoas, negócios
e melhorias urbanas. Era
a sempre lembrada Maria
Fumaça apitando para um
futuro promissor deste rincão paranaense.
Da instalação da ferrovia, foram atraídos inúmeros investimentos em
Jaguariaíva, como as Indústrias Matarazzo, que
aqui se instalaram na década de 1920. Incrementaram
a economia local instalando
um parque fabril com um
grande frigorífico. As indústrias, localizadas atrás
da estação, direcionaram o
centro comercial do município para esta localidade,

compondo o espaço com
hotéis, restaurantes, agências bancárias e até uma
nova igreja tudo para atender a população que se agora se formava nesta nova
parte da cidade.
Ainda neste contexto o
município vivia ao ciclo da
madeira na região do Sertão
de Cima, eram as matas de
araucária derrubadas para
o uso comercial e industrial.
Nos anos seguintes, devido aos incentivos fiscais do
governo federal para o desenvolvimento florestal no
país, foi plantado um novo
parque florestal de pinus
com mais de 160 mil hectares, o que atraiu na ocasião
a maior e primeira fábrica
de papel imprensa do país,
a ela sucederam-se outros
valiosos empreendimentos
todos para exploração do
ramo da madeira, criando
assim um pólo industrial
madeireiro que agrega hoje
inúmeros valores às florestas de Jaguariaíva e beneficia a economia local.
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