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SEMAN�RIO DE BOM RETIRO (se) Númeru
5

09.12.84

Tóxicos em Debate .POIO ,101 A l

Preferindo palestra para mais ve agir quando há Dependentes na Traduzindo tods a sua precu-
de 250 pessoas, esteve em Bom Is míha.

\
pação cem cs pro blesoas que

Retiro recentemente o Seeretá- Destacou príncír almr nre que o cercam o rrabalhador rural de
rio Adjunto o a Secretaria de Se- assumo à� vezes EÓ e afeito pa- bsnth t ata-ína. quando este en

gurança e Informa ções, Emanuel '
os outros, mas que do toca na in- \ trenta diücuroa des no to conte a

Antônio Fogaça de Almeioa. tímínade e pretendo ate pelos pais I asststêncía hospitalar; o St: cre-
Na mesma oportunidade,Uz u- que não admitem a suposlção de 'Itário do Trabalho Juarez Me-

80 da palavra o Promotor Pú- que seus tilhos ujam c ependen- eeír os encaminhou fi o Ministro
blico de Bom Retio Haroldo A- tes das drogas. Jarbas Passarinho, ín.porta i.te

raújo. Pori m, é precieo que encarem \teJegrflma que tom seu original
Os dois abordaram com desta- a realicade.císse ele. achando que apresenta o seguinte texto:

que o U80 dos tóxicos obtendo do estes pais f 80 os que têm o maror I "Com meus cumpr ín entes, per.
público os efeitos maís posítt.] crmpr omísso de reouperarsm seus Imito-me secundar apelos tormu
vos, já que Iizeram ver taeümen-i filhos. }p d 08 pelos sindicatos o os tra-
te OIiJ riscos que �OrTE'm 08 que Deu entese aos síatomas ínictaís

I

balhacores rurais de Anna Ga-
se utiltzum o este J eCUTfO. onde dísse que o dependente mos- i ibe ldi, B m Retiro, ( l nipo Be-

O Secretário veio à convite tra .se normalm ente desínter Hf� do 1(1 o o Sul Correia. Pu. to, l. l mpcs
formulado pelo Líons Club de peja íamílía , escola e até l'( m o Novos, Cur íubanos, L ages, ora
Bom Retiro, trazendo te nsígo ti pl ópr-o 1186('01. Te m reações di. cüio, ( osta, lo.: ão Joaquim, São
bagagem de experiência besta n versas, entre ft s quais a eapac ida- J( sé do t err íto, e Urubiet, des
te grande, inclusive com curso b� de ao ImtSIl'O tempo Em que te Fetado, no sentído de se res
no exterior sobre o assunto en- se ccntma no maís protur (I si- \ tr bt lecer o sistema AIH que vín
focado lêncío, pode ter alegrtes e.xagera· 1H\ sendo adotado com mteiro

Falou sobre a dependência. das exito [unto a beneficiários da pre-
caussua pela droga, ctaesítíeou- Ao promotor Público, coube de- vrcencta na Zona Rural
-8S em grupos díversos e toí de talhar as penas a serem enlícsdus F8s8 medida, que resultará
talhado em mostrar como se de- a todos quese en -clvem com dI I �as. na [usta equiparação do rurtco-

Haeolno Araújo deixou ele rO a la aos empregados dos setores
abrangencia da Lei, que pune cem secundários e te) cíaríos da Eco.
sever idade o. quem usa o vicíado nonna, no que concerne à a8-
com objeto de sua ccmervíahza- Istência social do Governe, é
ção, ou por simples índuçã à u- ague rdada com ansiedade pelos
tílização dos tÓX1CC'S. trabalhadores do campo, cujas
_ _ I famlll8s SE' encontram qUlls� ao

I
Dias 24 de IIrumbro e 1 de la- IllDteiro desamp aro, apesar de

nllr., ClrCllaramlls cam edições responsáveis pelo suprimento a-

I spleials lIe 'a'.1 e Ino 10'0 limentar de todo o povo.
__________...___ Estou certo de que Vos.ência,

I�
-------------------- senstvel a ess. pre ocupante si.

MA GAZI NE NE'LI tuação, oferecerá apoio posst.
vel ao pedido ora formulado".

111 Clr.GS SIUZI & CII. L1111. Destaque (s,lrtll'

I
c onlecQôel ,Armarinhos, Porcelana., C rlltals Na PágiDa 4: tudo solJre o empa-

Eletrodoméetíees e grande sorttmento te em 3xS entre Uníão Bonretiren-
de Artigo8 para Natal. se e Vera Cruz no primeiro jogo

Av. 24 de Outubro 542 - fon 77 136 - Bom R.tiro -se da deeisl.o·

1tadcimenfo
O Presidente, atletas e tor

cedores do União Bon-eu-en.
se parabenízam o seu CHm

panheíro de equipe B�LA. e
sua esposa, Janete, pelo nasci
mento do garoto RA.FAEL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• O Redator - Destacado
Quando do lançamento deste

semanário, a câmara de vereado
res através de seus representan
tes Públio Palma. Luiz Carlos Pol.
mann, e do Presidente Landoaldo
Freiberguer, destacou a função e

ímpcrtâuota de O Redator para
a. comunidade bonretirense dano
do por conseguinte o seu refe
rendo. Na semana anterior, are·

dação toí visuado por José Mtlf
nas Debétio, que veio à Bom R,j
tiro fazer um trabalho sobre as

comunícaçõea em nossa cidade.
Na oportunldaae deu ênfase a

atuação de O Redator e coletou
dados sobre seu funcionamento
para fazer publica r em uma da
edições do Jornal Z8�O da Uni
vercidade Federal de Santa t.:a
tarina, do cu so de Jornalismo.

Debéuo é também advogado,
atuando em Florianópolis/São J -

sé à rua J �sé Díbernvrdí 60, em

Campinas, on1e eecepsíoua seus

cocterrâneos bonreurenses que
vão à Capital
------------._-_.. -... _-�==============:

SaDia fem; lina "O C HI�H!J"
Serviço de 'aUQ4, ma ll:{tlm, ltmpe ..

de pele. tratamento de cab '10, depilação
manícure e pe rtcure. At..,ndimeoto; 2a�
e 5'!? feir. i

Rua Teótll' Ueucher 69 (prõxlmo I)lN)
Bom Rettro 'anta Catanna

- � - - ., __ .. - .

M I S TELEFONES
Durem- o ülti'TI':J reu-ilôo de ovo

lioção d)· municioros, reollz'Jdt- em

Alfredo W 19ôar,a 1/ 'r�::ld)r Luiz ��r
los Paim J 1) apresentou rehvidicoçõo
de mais 2)) !a'�f .)'EH poro Bêlm Retiro.

Embos'Jd, n 15 mlormocô es de quo
os preVISOdS sôo da qu 3 a p ossível a

tendimento seria somenta o p lrtir d9
86, o vereodor pediu o onl3clpoÇÕo
dp prazo P aro .., 1() sern3�1(� de 85.

Esta cvo'Icçó o
é

raolíz rd a o co da
dois m'!'9 e n um dos munlcrolo s dO'
Bom Retlrú A f'ed;, Wog,er e Uc.ub''':1
semp-s com o presença de um secretá
rio da Estado qU3 leva 00 G:lvernodor
os reinvtdlccçôes de 0050 regiõo.

VEND�-SE
Yenlle-se uma residência no lo

'eam nto Capistrano
Irltlr com lido, no bar de

IrDote a Caixa (conO
micl federal.

-

Idemar Oscar Rosar & tia Lida
Comercio de materiais de construção, artigos para pre

sentes e caça e pesca.
Anexo Hotel com atendimento diário.

Av. 24 de Outubro, 17H - Bom Retiro - Santa Catarina

Outro Médico Câmara: Novo Preside
O Dr. Carlos Alberto de Souza

chefe da Unidade Sanitária de Bom
Retiro informou que acaba de ser

contratado p ara atender rtiát'iameo
te naquela casa de saú te. o Dr, Jo
sé Antônio Mello

Está "!om atribuições de r;}[nico
Geral e atende no período das 13:30
às 17:3J, de segunda à sexta-feira,

A contr «ação ( í conerettzada a

través da Preleitu za tie Bom Reti
ro, em cmvéuío com a Seoretaria
ela Saú te,

Movimentam-se 08 meios poltttco
Bom �etiro em torno do nome d
le que será o novo Presidente da
mara Muntcípaí.

A eleição acontecerá logo Da p
ra reuol!ío que marca o retníeíe d
rívídades do Legislativo, em Feve
com po se imediatamente ao eaoru

Muito embora de Oficial nada I.
ha com resneíto a nomes provAvel
be-s I que uns b astídores já apa
csndi-íato s a ca a ndatos, e:u lar,.
cala,

Us "Oandidatáveis" articulam
quemss procurando a maioria d
tos, coaatderando de maior IlDpo
cil\ o posto a assumir.
O A rUAL

Falando sobre a gestão de L
do Freíbsrger, h'1 unânimídade q
1108 seus trabalhos, consíderaade
CIente e objetiva,

Aduci Sebasttão Faustino foi
que destacou a competência do
Preildeotp• esperando que o p
consiga dar continuidade ao seu

piar desempenho
Para. Landoaldo este reconheo

é gratificante e recebe isto com
icenttvo para que cada vêz mal.
more SU'1S tuncões à frente da
d» veresdores.,

Hab.lmen te souo a se manter Da
trlllidade quanto a cttsçã o de nom
u substítutlo os ures d êncta, pr
do, all��íH, drz sr que c ontta no

qu- l.)r apontad I e que este 8ab
grandecer e bem repre sentar.
ra Munlcipal.

ReuniaP da A.P.P.
Com a preaença de 2;0 pessoas, a

Assocraeão de r ais e �r�)te.ssores do
:)oléglO Alex ndre de Gusmão rea

Jizou impnrt une reuuião uo último
dia 4, n o Salão Poroquial

Naquela oportunida tes vários as
sumos fora w debando, entre os

quais li tabela de prestação de ser

viços da APP, que ficou assim de
Imida:

Pe.rvas "tra'Hdai pua o segun
do grau cr$ 1,50 I, requerimento cr$
5)0; �egund i VI i de Diploma- cr$
4.000; Histórico l<:sco1ar cri 2,000;
doletlm cr' 1.000; Transferências
�lS 1. I:»); e )ertiücado de couclu
sã» c'' 500.

Avenida 24 de Outubro 8 n

Bomkettre

Jogos Abertos
FACA SUA. ENCOMENDA

CARTÓES DE NATAL

E ANO NOVO.

Para pllfticípar de um seminário
que trdt'l' á da organtzação dos pró
ximos Jogos Abertos de Santa v'a

urina; I) Pr�aic1ente da 0ME, Car
los Alb rto Souza. estará brevemen
to em B vlneário Camooríú.

As compencões aerão realizadas
em lo c -I ainda a ser determinado.
mas as peoba billríades indicam Brus
que corno CIdade sede.

"Panificadora Chico"
Pães, bolachas, biscoitos, etc.

Fdrto serviço de flambreria e gêneros alimentícios.
Av. 24 de Outubro. s/o. - Fone 77.10l - BOM RETIRO S/C
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JUlZO DE OIREI1'O I)� r;nl.\c'\ JUIZO O� n s stro L)'\ CouARCA DE I d p e I L"_JOD BO'. asrt
.n

\mer:i::l e n. �lJS ora ta) e eX3-
c. U 1', t) - "'C. 4 riO t tt.-s I'I <O - S, ...I A d L 8 b------------- cut ado n r e UIZ. orge" em a ser

EIHTAL O� Alt t..:'!t.A n.I)Á-) Edital de �rrfW'\1<tC}",1) - �xtr.),to II�d lO::b: un cwalo, p àlo lazão, com

�Pta.Qa: dia fÔ/I.2 84:"�1' 11:00 ho l'I,�HI: 11\ 1�'12/d+,-l'llô;J·'lOCI1:!. porl9 anos d s i:bJ9, e U'Tl p sr de cor

ras. por laneo SI}�P ·I'H.'i 4Vi.1: i;io, nao lanço !lup:rll�à :t.V:lll.:Iol;áO 0&.0 nave ido li-I re a n3 de cou-o, em pdrfaito funcit.
navendo.Irottante.z "1;'1,1;1 �)/12 !H, Cltlilllé,2 .eil ao dí 20/12 84,à1l16;30 n01H1to JVlllO::!.JS em 2SQ.000.O-
às \6:00 horas, tJó.' mJ.1 Ir 1:1.0-;0. �dl- horas, pelo maior l� li,) �lltil �xLr(l.ldo' ., .

tal extraído dos autos de t<;x�cu.;ãf) dos autos do; execução n' 4.120 84 em nus: '\1:10 consto, fica por interrné dio
nO 3963/83, pm que é exequente Ne- que é exeq ac.ite l"lcolau GI1\lk'Ht Junior desre Inlim'J:J) o executado, caso nao

ri Fizueire Jo dos s sucos e executado e exe nusdo -vdoll �afcoi d4 dllu. Beu .. s",j:l enco v.r o do p3!O ):I.:IJi j 3 J J;.

ULOE \t!\.� PHILlPl:'l. Bens a serem pra. a sere-a lell')� to-r Um s vaca mestiça a ze- tiç 1 B) '3'lro 1 Y di - '. i
ceados: Um I novel rural, situado em bu, pêlo vermelno, com -l ano" .re 1.18010

.

�

'Tl" n :V3no ) 3

Atraz da Serra, neste taumctpio, ms.ítn- uma vacs m" .11c;a a z.t>u ue pêlo gracluuD 19t.3. tu ,v'lJria M ld:lldnu ':>dvetra Fa
do a área de 2!1o.000,00 mts2, em com 5 anos d s m cde, urna vaelA mesttea e (IH, A,pnl3 J 1:lICI�(\O, o jJ(llo,J':J
comum com dona Olen.hua R'),IIH t>blh- gercy, pêlo b.uo com ti auos de uíade e u na f-!I d sub,u'3vl.
PPI, na área maior de 50lJ,ooo,00 vaca mesuca H �tlr..:y. p �1� H:), \l') m o

rnt s.ê cuj'\ comunhão confronta: &0 Nor- auos de tdl1dt,; Avet-acão: 1� 190000,00,2-
t«, com nerdeirus de José Buratto, eul, 180.000,00, di 18000000 e a 41& va

com terras devolutas; Leste, com terras, ca 180,000.00 otlll: 7iJo 000.00, O,IU;
espólio em comum com Arhndo t<'r .. ns- �40 consca t-<lca por mtermedio deste 10-

cisco Phílippt; Oeste, com terras ele Jo- ttrnano o axecutedo, CIUIO não seja encon
sé Pau 'Hino Motta, regístrsno sob o nO trad» pelo Of,cí� de Justtea, Bom tteur ... ,

6.430, às U8. 289 290, do livro iJ·f; d9'l1- 19 te n W<!'D'lrt) de 1984 '<;U, Mari4 �a
líado f)m 100of>,000 (dez milhões de dall'!lll. ,ílV"lfJ. �'ith,;, -\\.(ent� Judíeiar a,

cruzeiros) Ônus: Não conste. Pica por o jUlI)�l1i i d·�Jjj.;r�{l

intermédio deste intimado o execurs.to.
caso seja encontrado pelo Ofichl da
Justiça. Bom Retír o, 19 de No ve.abro

de I !l84. Eu Marla Madaten>lSilveira Fã
rias, Agente Judiciário, o datliogra[cl e

subscrevi.

JUÍZO:OE OIRElTO DA COM· R·
CA DE BOM RE rI K.O - se

Editll de \.rr� nat'lção - Extrato

l° Leilão: dia 10-12·H4, às 10.00
hs, por huço superior a i1.V .lti a

ção, não hllveado licitante, 2°
Leilão: dia 20- U*84. 10:00 h u "as,
pelo mahr lanço. E lltal extràid,)
dos autos de Execução nº 41)271
R3, em que é exequente Couíler-
11\5'.'8- Coopel'Htiva RegivClHl Ilo�
C Ltll003 de Laf{es LUa. e �xecu-
I ,.rlo PAULO GOEI)�H.I'.
�en., '1 serem leilna, 10s: Umi. V.l

i;a. m Istiça Holandez, com 4 a'}I)S

r1P I 11\de, pêlo picaço, avahli<ta
I'm r;,·t 180.UOO; Um ternelro Ite 1
H IH.' iie ifiade, pêlo biiio 'eS(lUrO,
li vallado em crI 19;').OOU O'HIS:

ão Cl)n�t� Fica por intermfll110
(Ít'ste iotimacJo o execut1\iu. c l

SJ não �E"j,t. encontt'(\do pelo I�I- JUfZO ng 1){I{f':Irt) r)1\ CO'!t.-\.RCA DE
Cltl le .Justlça, Bom Retiro, 1') BO'.1 R.,,;rlQO - SO JUÍZO IH� OIRE,TO DA COMAR-
,Ie npvembro de 19:H gu, Ml1.rl:i ";dital de arr� " .. ta '!ll) - Extrato C 1'\ U t'; rHHl l-tB; rlttJ se
M.lda lena Silveira. Farias, !\gen-, toLeiltil):dia tO/i2'84�à� 11:15 b.s. p,)flauço Edital de \rn'ml\tação - Extrato
te Judiciário, o d'ltllogr!ltel e, superior 1\ availll.I,:ão IIAo h \vendo lIcItante,
subscrevi. \

20 l,allão' di., 20/t2 64 às 1l;15 h�. pelo LA Pnça: lia 10-12-Hl. às 11:00 hs,
Rosalfio Ulysséa

maior 1110\)0, 'di!al extrai,io ,jos Iluto� d� por la.'1ç1 superior à avaliação,
. •. óxecuc>\"I o' a.'��;) 8l, �m que é exequen- não h �v .... nrt() HcitJ.nt(-'�, 2� Pr�çr\:JUiZ de _lhí'Blt) te êgidio MU"Iari,n e eX1cutlido -\lentlno dia. 2 )·1 � 8t, à., 11:'10 h�, op.lo mai-

,) IJ�Z') I
.

" �\ \ Lopp.�. d' 'I a R 'r leilol\'h: um cavcilo.
• )8 ·)[ti8rrO I�A C )\{ � �G • 11, t�!l.io Barro� I, com 5 '\IIOS de id& te, d' ra- or lau�) �llt�l extr;.\l 11) do autos

BO lo{ RR1'r t * :-'G
..;a I()gl.>� puro, livaha lo elll 250000. de Execução n' 4.156/�4, em que

tWl'l'AL O"'� AK 'EMATAQÃO Ônus; Nàocoosta. Fioa. por Intermedto de - é exequente r ompanhia Textil
ExrH. '1'0 te intimado o execntado, caso nAo seja �iazi \:hohH e executadJ CnR-

1& LBILÃ.O dia 10/1�/'H, dS 17;80 horas,
encontrado pelo OUclal de Justiça Bom

LOS ROGÉRIO D� :::,OUZA. PEi{etiro, t9 d� novembro de t984. e:u, M.a-
por l .. nQo qtln 'dOI' à I\valiaçllo, não h'\ ria \hd!le 111 ":llvtHrll, ageut� Ju li.;iário, o ,tOM. Banl!ol a serem praceados:
vend" licit'lnt<>, -,I "elHo ttia 201!2 81, d:1tHogr.1fel e suo:!crevi. frezeRtos e trinta e quatro (�3�)àR t 7 ao hons, .J �1) maior lanço. Edihl
t"xtrll.ído dos !;lutos de xecuoB.o n!! 4 o R lS l.ldv' Uly ��é 1.

llovelo de li lha Cléa, com 1.000
10/8a, onde figura C1mo exequeute ':0 I. (hum m:l) metros cada novelo, co-

I C i) i I d Juiz de uireitllper ages - oopererat va 'l\eg on8 os res sortida, avaliadd.s em 2.171000
Campos de Lages Ltda. e executado .

d
.

dAc10li Marcos da SilVI. �em a �er ei- JUIZO)E DIREITO f)"\ CO'AAR:A um terreno SItua o na Avem a

10ado, uma novilha mestiça a zebu, pê. DE BO\� RETIR'J _ se l?4 de Outubro, 8,Hn Retiro, com

10 preto, com idade de 2 anos. AnU- a á.rea de 415,0) lUts2, confron-
açllo, 180.000,00 Onu�, n�o consta Fi- Edital d'l Arrem.,t'lcão - Extrato tandO-S8: Norte, Cllm -\venida 24
ca pelo presente intimado o executado, 12 lela- o'. dia 10/12/u4, 10'.30 hs-,por de Outubro', Sul, cum Braulino R,oaso nã.o seja encontrada pelo Olioial o

de Justiça. Bom ttetiro, 19 de novembro lanço superior a avaliação,I"I50 h)· Garcia,oom 22, ,�U mts; Leste,
de 1984 M, Maria 'dal1alena Silveira FIl- vendo licitante, 20 ltllão: dia 20/12/84 oom uma rua sem nnIDe, com 18
rias, Agentet Judiciário o datilografei 10:30 hs,pelo maior lanço.Edltal ex. mts', Oeste, com Braulino Garcia,
e subscrevi .

•••••••illlIi.IIiIj..IÍI......llijilliiliiiilíiitiítl'\&._.....tIi...Ç�y=,..�u�,..n:.-n�..t:.A�"�o::' oom 18 mts. E uma casa de al-__-t

1.a �rdç1. ,jta. lOjltt!H, às 10:15,
hs. por lanço superior a avaliação

,W'L�LDO ULY';SÉ� não haven to tícuante, 2a Praça:
,JQIZ de Díreíto nía 2Q-12-8t, às 10:1;'), p elo mato-

JUt:t0 DI.' nlR ""(TO D \ (O\PRC 11anç,o �dlt�l extraído uos autos

. ," �, .•

'"\. A de Execucã» n 4067/8-\,emque
.

L) _!J B ) 'VI tiE ( I (:' . ;j,J
< e exequente eis JU José Facníní

gllcii.l d� \r·em�taC'l.o-Extr>\to leex emano UÉLlO Ll'lOOLFO
1" Lellãl) fila IO-t�-�-t, às 17: 10 I1rS,!CA.HH.AI,

Bens a serem pracea
por lanço superíor a. avaliação, não dos: Um terreno rural sttusdo n·

haveuao lrcuante, 20 Leilão: dia 20- ,localiu811e de Serra do) Tanque,
t9.-Rl, as 11:f)0 horas, pelo maior neste municipio e Comarca. de

l·tDç) E 1 ti.l extralr10 dos r.·utos de Bom Reti "0. eo'D. a áre 1 rle 74 41 2
�:xe,mcã� no :� R')2/8:\ em qu; e mt"2 de ttJ.xinais, confront!tndo:
eXequente Olivedo Jo'E,> de Lima e �orte, c )m Lindqlh .:abra.l Filho;
exe�ut.-t.d() PEUt-(ü LI :tirgN�'EL'S. Sul, com o -\rrolo do l'a:.qu�; L�R
'">em a 8�r leilr)'i.(to: Um moto·serra, te, com ';ebastião BHista. '�orrea;
mara 8til, de saiO" 71) em, motor 0\.1 Oeste, C\)lll �dHio Lindolfo f,Jabi lI,
�, cor vermelha, em regular esta· transcrição nO 1424', tis 174 do
10 'e consu>I:::tç tO, livaliarlo em livro 3- 'v1 o\va.lil-lção: 2 51)!j IIUO

3500UJ. Onus: , ão t!onstl1. j:i'led por (dois milhões, quinhentos mil cru

lUtel'me tio deste intim>t io o exe- zeiros) Onus: Não consta. Fica
cutado, catlo não seja en"ontrado por int",rmédio deste mtitnado o

pelu O�lcilil de JU8tiç i.. Bom Retiro, executa'io, caso não seja. encon-

1& de novembro de 1!:}8�. �u, Maria trado peh uficial de Justiça. Bom
\fa.d.lten'l "'llvestre E4'arias, Agente Retiro, 19 de novembro de- 1984.
Ju Hci trio, o Gd.tllogl'afei e tluh"l- Eu, Ma.ria Ma dateO" Silveira ll'a-
�revi. � rias, Agente Ju 1iciário, o datilo-

Rosaldo Ulyssea gratpi e Subsci'evi.
Juiz de 'Direito Rosaldo Ulyssell

Juiz de Dir�ito

'<")S.)110 U:ysse,
J riz de Utrôlltv

JUízo DE >l-tgi ro DA :OMAR·
': ,-\ di:', ,j )�1 o; f<�TlttO SC

!<�dit"\l ne \rremiitaçãf) - �xtrat1
-----

Hosaldo Uly��éa
Juíz de Direito
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mesmo existentes. Transcrição
nº17.435, do livro 3.Q, avaliados
em 80000,000. Total avaliação:
82171 O O 1 Oitenta e doi milhões,
cento e setent e um mrl cruzei.
ro). Ônus: não consta. fica por
intermédio deste intimado o exe

cutado, caso não seja encontrado
pelo Oficial de Justiça. Bom
Retiro, 21 de novembro de 19S4
Eu .Maria Madalena. Farias, A

gente Judícíário, o caulogratei
e subscrevi.

.Kosaldo Ulysséa
Juiz de Direito

Juízo DE DIHEITO DA COMARCA
OR BOM hE11RO - ",C.

E 1 TAL Il AHRJ.MA1AI.ÃU
}I! Pra -a. ma tO,12 84, à, p.oo ho
raso por la)."; o uper ror li evauacão, não
havendo, hcitanie, 2' Prsea dia" (1/12, 4.
às oy:oo horas. p� lo maior lao,;o Fdi-
11>1 extra1do dos auto dp Exi-cucân
D' 4082/ 4, pm que é ex-quente R.
J kf'ync ld Tabacos (O tlrtlRll l.tda e
executado rOI 11'\(1 N�tHAU�. Pens
aseremprace ados.Uma vaca omcria ao

pl>, mNti(f tl hllbLdfZ8. ltlo PIC6(0,
('(D5!lno,:c1eidsé'e.av1'11Iltm éfll fI(

un pu}verizat1ur cOBtal Yamar, Dlotori
z,.dc,. cor branco Cf m capacidade de 15
litros em rpguhH esttldo (Je con 'E'rvaçl.o
avaliado em 12°.000,00. uma área oe
t�rrtJs rurllI. ltuado nalocc;hdade e
hio CSE>té. muoicfpio de Alfredo Wag
per. medi'ldo 112 500,00 mt�2, em co
mum DS àrea maior de 450 000 mt 2,
cujll comunhã,) confrontl1: • 'orte com
tetra de f<t>lipe Jacó ReDR, 01 com
terras de Jacó :cbafer Neto. r eSle. com
tf'rras de GuilhE'rme 1\ euhtt u , Oesle,
com o rio cseté terrpno t> ... te devidf:.
mf>ote registrado F.ob o n' H·125ge
matricula OS ,.-2-2589, fl!l. 4bv do li·
vro 2, dvr.lisdo �m a 400.000 Onus:
por <leliberal.'ão do herdeiro filhos e
eus cs"ais. foi io>tituldo gralulIamE'n

te o u-.ulruto vih llC10 S �oa mãe Lau
ra �tieves Nf'nheup na ár es de 225,
ooorot c. Fica por intE'rrréC:i(l de le in
timado OE'xecut,., o.ea'lonã .. "eja encon
lrbdo pt lo (,fich.l deJusl;('S Bom f{e
tllr, 1q de ·o\'cmbroce '��4 Eu .... SII&
P/ adbleDa � il�eir8 h ria . f gE'lllP Judl.
ciário, o da\llc,grs!(,l P � Ubl'l revi.

f,ossldo {)y��fa
J uíz de Direito

Juízo OE DIRFITO D.\ COMAR·
CA DF BOM RF11hO - �C

_!ditll] de Arrematl ('ã�l • Fxtr8t9
1(1 Le!Jão: d'a Hl-12-�4. às 14 (10
h�. pc,r lanço �uperi( r 8 J- valia
,ão. não havendo 1', It:-ntE', 2"
Leilão: dIa �Ú-12·84, af.. 14:(1(1 ho.
T8f:.relo m�){ r }p r ço. r oltal ex
tn 1d() (Íf'F � utc s G� I- ·ecu<,ãft nº
4 fl77 f4, err Que (> E'X"'( Ul'Ilte Ja.
tur rn(-\'s Ltl ae t-}\CI Ltl'do Ze
Dobia �('A!]('hnl:Jln h'lúD. Bt'l;S
8 f::Erem leilc b('(If:. (ID C'bVt]()
mestlçn, de pt'lxeiJ ã.,. pêlo ga.
tE'fido com 6 anol- de Icjade, ava
lIado tm3GO.OOO; Um ('/1 alo ILe�.

tiço C:E' re1xeirão, rêlo gateado
com 9 80( S de iC1f df', avaliado
em 270.000 Um cav810 mestiço
de pe'xeirão, pé}., Vf1teado com
12 anos { e IOt de }Ivé:lliado em Ct
200 (00.1 otal 8vaJieção: Cf'
1070.( OO.Onus �ão conElta Fico
por intermédio deste intimado a

executada, caso cão Se' jli encon-

trada pelo O')' cial de Justiça, BO.ID f'xequente Benjamin Schrr õller e ex..
1

cu te do uídemar Phílíppt Bens a sereto.
Retiro 19 de m vembro de 1904. Eu, praceados: L'm ts rr er,o rural, 1l1tu8.Maria' Madalena Silveíra Farias, em Atraz ds � erra, neste Ir.unicfp�
Agente Judiciário, o datílo gra íeí e medindo s área dt 290000.00 mt82,

em COILum com dona Olendma Rosarsubscrevi. �

Phillppi, Da área de 500000,00Rosaldo Ulysséa ml82 tujll comunhão confronta: ao Nor-
JUIZ ae Iin e íto te, com herdeiros de José l:iurbtto.Sul,

C( m terras dev olutas, Leste. com ter.
JUIZO DE DIRf no DA COMARCA DF

res do espólio f m comum com AJ'ltn-
I: OVo H "1 lHO - S do Frsnclsco Philippi; Oeste, com ter-

Edital de Arremataçao _ Pxtrsro ras de José Faustíno Motta, regtstrs.,
00 sob n' 6430, à!l fls, 289/290,

1· Lells( .dia 10112/84,àl> 9:3 t.o.as, valor do livro 3-F., avalie d(' t m CJ' 10.000
superior ao da avaltl:lç!l02' leilão dia Ooo.Vm terren- UI )'010 to cam-
20/12 84. à 9;::0 horas, para qi.cm mais

..,Ul". metos de tOot! e--pecte, mclusíve
der, cesoe qUE' não irrisórto 1 ocal: Átrio do pír.hetroa, com todos U8 seus pl'rV'D
Edthcio do Forum na St de da l omarr a oe ces acessôtíos, com a aree de 222.
B(Jm Rcttro, �C Autos di: Carta Prccató-

222.00 rotS2, com as seguintes C(JD�
ria. o· 1.ob6. onunda da I.. omsrca de Hl< I Ir- ntevões: Norte, Antonio A. ce C'( nza;
do , uI, e xtraida dos autos de cxecucã,

i Sul, com hio Je fio t aulo, LHt�. 1001
D. 516 í9 cru que exequeun , H.J, t ('y- n enio A. de �0\lZ8, Oeste, crm Jln
nolns 'l s bac s do Brai il to €:xeeutfdo 1'1 r

tI nio Ctbrbl. Iccahze do ern �(Jh.dl,(,"
tollno Heh z BeOF' a seren leil. ecos

UUtal1 e re o umcrpio e r oms rce ae l:Soru
carreta decor azu', pus 00 s anIIDlli�;uma eiiro, nglslrado -ob DO 18 578. fl�
parelha de e r resme de crc mo de cor mar

56/56. oo livro 3-S" aVl>III.1, .. em ('r$
rom em ótimo estado de conservacao e

5500 000. 1 orat da ava li .. cã«: cri
doi antmata para carreta, sendo ums. é·

15500 Ooo[Quinzl> milhões qUI
gua de pelo vern eího e cutro OI' pelo ht Dto mil cruzeiros] Ônus; .'<110C(•.
baío, ambo de ms ís ,IIU meDOS 4 ano c e

tu Ftca por tuterrue dro deste in rruado
ídsd .... Avsl1acã':, 1:-5,001".00. Ônus; Não

o executado. caso não seja encontra-
(OnS1S. Fica por IIltHIDt dl(\. oeste mtnna-

('U pelo Ofkilll de Justiça Bom ifeti.
do o sxecuts do. CllSO não Sf]a eu, .ontre d»

TO. 19 de novc mbro dp 1984, Eu, 1\'1\
pelo Ohcía-d« Justic», Bom H tlr·'.19 c c

na Maddlena "'llve!rs, ageut Ju. it'la.
novembro ce 1984, Eu. l't a na Mt!ollh'na

flf' o dstJ ot7[!liei e Bubscre'\:
l-ilveira F8ria�. _�gente Jodiclár'o, o dali.' b •

lografei e sobEcreVl. Ros,tldu Ulysséa
,,0 AU'O ULY"SÉA Juiz de uirpito

Jujz dI' Jtireito
J lzo r E 11IhElTO DA Cf 'MAk(, A I ":

JUÍZO DF OIR EITO DA C OMARe A BOM 11 éTlh() � ;>'1(;

f'F BOM f<r'll� O - S EDITAL OI<: .'uREMATA(,.ÃO
EXTHA'lOEdita}: de ATlfIt8taçâo - rxtrato _ .

1" L oila- (I nia 1 0-1> -�4. àf: o�.·r O llr�. ,. L �II.ÃO di!.! 10/12 84, d.S �5:00 hor,.�,
.- I

� OI lanço 8 p"flor à 8vahaçllo, fH' lia·
por l�I!ç(l EllpeJic r a 8"alj�ç&(i, nâcI \( ndl' licitante, 29 I �ilão aia 2°,12,8-1,
ha veno ]lcn81,tE', �o Leilão dIa Ç(!- à tú 00 bors8, pE'lo maior laD�1) �Ol1, I

{; à ISS01 l' IxtreidocostJulosoe lxe('uçD" lI?12-r4, fi 1(J 8S. rf' () U'�l1<)r
:3 II�l�/83, em que é exequt-Dtt. EdU} 8.hJDç(, Fd tal f-xtralfO drs autl foi rik� Wellich Mtlhbcin e Confecções e

J-xecução no 4 ]b�/}4, fUI que e {'}.e('utaOo ;:,vellu(. Jlmerico Ben a 'e.

eXf>QUellte Pallo R0p·Jj(l Flf rinDO ffrn ltiloaó(Js.di�lbl ('aixas dt'llbdl:>toll
e exe�ut: do CEL�O MOl' J A Bpl S '1 (om famllia de atelb& nss ct:ilxlI�.

n e�tka Afrlcans. AVliliaçao, clISP-H m leiloa o üS: t ma rtn reta trH -

I 2().OOO,OOUl'. nl! o consta Fica p. ri lt'l.
ção aDima) em eshcío <ie (f r f;eT li 11 rl1io dpsle iI timr.do (J XeCUlac.o, cafO

çf::O, regular aVlilthoü efT' :50000; npo SI ja encontJada pl>10 (fkial dt'
Vm carro de trBção birra', t'rt es- ,JUdic,;ll. R, rn � t'tiro, J9 de noven,brode

19!-4 � u. p., aria lVaoalena �i1velra Fio.tl'lrJI' de C(lDEf'rv� ('ão ff'!-,ular bVi'. ri>fl. Agente Judiciário o datilografei1i(jdo em 250 (100; UIt (Hvblo prlc e �l'b�crevi.
rosado, com idade de � I'lDI 1', IJlf'!oI· Ro�aldo l'lysFés
tJço li lnglêeo, lIVaJilHlO t:m <:5.101 (); Jujz de Direito
E' Um bur; o !lHo g�tN do C()ID -4'an08 de ldade �v&liad() em 3Rll 001,; JOiZO DE DIREITO DA OMAR·
Uma égua pélo toroiJbo mef>tiço a,' (A DE SOM H ETI HO • SC
Irglês, ('(1m 8 idHde de 81'1101" f Vh- Frlit'1 (lE' Arrematação _ Extrat'.)
Ji�do fID 45( J.((,'r�t:;l (1; �'flliaçã(',lb I"'rtlça dIa 10/12 �4 às 14:30l..1S0,O(lO '.Lm rr 11l.81' 6t H'Cen\Of:. e 1)1'. por lanço �uperi�r a'avaJiaçã�Olt� nta mJ� '-�1l7e)f ( s). Onus: I' ao nãC' havendo licitante 2& Praçli'.('('.nstl1. Flca por IDtfrmedlO _deste dia 20-12-84, às 14:30 h�,pelo mui.lDtlml' tio o exf'( Iltfl do. raRO NIO se-

o 1< D Ed t 1 t 1d d.

d I (f
.

I
,r 1:1 ço ) a ex ra o os 8U-Jb. enC'cntra o pf o UCJf1 de Jm,tJ-

tos de E ec çã ...'

S:33J�;} emç�, H( m Rftlr(',]� C't' [lI vembro d� .

x u onu.
.'

1! 4, 1-u, tv1�Jié:l rv-�'0l1len8 �ilVE'ir8 que,eexe9uent.e Banco d Estado
F

'

J 'á 'I
de Santa C atar.na S/C e executa·arll1�, A�tnle U(1ICI riO, o dau 0- do MA, OEL ALBER10 PHÁ,grafeI e ��hf::Crt'v�. ��BA�TJÃO SAr-.TOS CORRhIA,�csald() { J;ys�{>a ANDHÉ LUlZ BOJ-:Gl?S e ALA-JUlZ de Dlrelto
[\lk. EHH H l'I:'.UCHEk. B�D8 ti

JU1Z0 OR D1RFITO r A (OMARCA [lE
EJerem pra( eaC0S: Um terreno

HI M Rt<:TY1<O _ t-iC J UU!} medmdo 148824,(,0 mts2 li·
-------

tuado TH }('(,blllH.lre de Arroio doFdital dto arrem8tal,'ão - E>..lrato
d() 1'81 q\lE'. D l nltlpio deBom Re·
tifO, ('old' onti'l ndo: 80 Norte,
com .A rrO](1 {i(l 1'ar:.que; Sul, com
tE'rras do cODdJminio André LuiS'
BI rges; Lfste, com André L

la Praça: dia 10/12 84 à .. 11;;:>0 t f. pl r lan·
(O FUleri{'rs 8\8lís(f 1[1 hHJGO hei·
unlP. éa hll�a: dia 20/12 84 I1S 11;30
h�. pE'lo D sior lançl. 1'01181 I Xlr8ldc. <los
autos de execução n· 3,795,I:!;l fom que é

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Borges; Oeste, com ele e com \)

mesm?, ou seja Sebastião Santos DISTRIBUIDORRCorreia, avaliado em 7441 200; A
Uma área de terras rural medin-
do 74412,00 mts2 situado em

Tanque, município de Bom Reti-
ro confrontado: Norte, com o Rio
Tanque; Sul, com André Luiz
Borges e Joaquim Santo Plaha
no; Leste, com Gaudêncio Batis
ta C orreía e outro; Oeste com

Edilio Cabral Terreno este de
propríedaae do executado Se
ba snão Santos C orreía , devída.
mente trs nscrito no registro de
imóveis desta Comarca sob os

nOs 2.�98, livro 02, ns 2.298,
R-1-2.298, n° 14.928, livro 3-N, 8
Ils, 79. avaliado em cri :·t720.6üO
Tatal avaliação: cr$ 11.161800
(onze milbões, cento e sessenta
e hum mil, oitocentos cruzeiros).
Õnus; Não consta Fíoa por inter
médio deste intimado o devedor,
caso não seja encontrado pelo
Oficial de Justiça. Bom Retiro,

Otimista, com uma previsão es.

timada em 70 toneladas em sua

colheita; Ademar Oscar Rosar
Ialcu da comercialização da- ma

çã pa ra esta safra.
DIsse que o mercado é gA

rantido e básicamente sediado
em São Paulo e Goiás, bem co

mo em nosso Es tado
Mostrou-se spreenstvo quanto

às importações, mas Ioi taxativo
l m classtlicar o nosso pr ouuto
como de pnrnetra qualtoeue, su

perior às tão deacantadas "argen.
uns s''.

"A dtterença de nossa maçã
CALCADOS. ARTIGOS PARA PRESENTES. BR!NQUEDOS E ar- pata a deles está no preço e La

JOUTERIAS. TUDO COM OS MELHORES PRECOS DA PR,o C.l. embalagem, pois vendemos mais

.--

I
E'ID conta e produzimos o melhor"

OlRUIMEIU OIS fABRiCaS 10 co. UNIOOR -aurmou.
Falou Que a maçã está entre

08 melhores produtos a serem

culuvados em Bom Retiro, mas
JU1SO DI:. DIREITO DA COMARCA farpado, ccnfrankndo Norte, com A�- salientou que, como em outras

DE BOM RETIRO - SC tomo A. de Souza, Sul, com RIO Joao atividades, bá dificuldades de vi.
Edital de Arrematação - Ex'� Paulo, Leste, com �ntcnio A· de Sou- 8S de acesso às fontes produto-

1° Praça: dia 10/12/f-A, 15 30hs. por
zo e Oeste AntoniO Cobre], encontro- r88, já que as estradas são ruins

lanço superior o avaliação, não hc- -se devidcm�nte rfgislrada. so�re o n!! prejudicando o transporte.
vendo licitante, 2º Praça: dia 20,12 18.578 do livro 3-_. Avaltaçao 8800 Sohre a possível Incuetrtalíze-
84 os 15:30 hs. pelo maior lanço E.ditol OOO(aito milhões, oitocentos mil cruzei- ção, acba que poderia hs ver um

extraído dos autos de Execuçõa de nO ro�): Onus. Nõo. consto, fico por inter- aproveitamento para fabricar do-

3.986-83, em que é exequente Luis media deste lntlmodo o exscutcdo, ce ou ainda fazer a conserva

Gonzaga Maciel e executodo Olde- coso n�a seja enco�trado pelo Oficiol çã� da polpa, para fornecer a

mor Philippi. Bens o serem p-cceo-
de Justiça. Bom RE'ttro, 19 de novem- outros mercados. Porém esta i

dos um terreno rural situado no :0- bro de 1985 Eu, MariO Silv�ira Farias ntcíatíva tem que partir de um

cclldode de Soledode, município de Agente .ludróno, o dotilogrcfel e subs- bom suporte financeiro.
Bom Retiro, com o área de 222.222,00 crevi, Concluindo, disse que a area

mts2, de campos e motos de todo es- da cultura de maçã é ampla,
pêcré, inclusive pinheiros, com todos �osaldo Ulysséla possibilitando campo de trabalho
os seus pertenses e acessórios que se paTa pequenos, lI1édios e graD-
encontro cercado com Ílc.s de arame Juiz de Di-elto des produtores.

09-12-84 o REf'ATOR

DE 8E810aS
RlVEHOEOOR

SKOL

AMaRAL

Rua Major Generoso srn - Bom Retiro - se
- em breve novo endereço -

Av. 24 de Outubro, 828

Antiga Oficina de Móveis Bruno Mariano

CERVEJA, REfRIGI�:R-\NTE E BEBIDAS EM GERAL
----�

19 de novembro de 1984' Eu, �ari81 RosarMadalena Silveira Farias, A gente
Judícíano, o datilografei e subs-
crevi

Fala De Maçã

Rosaldo Ulysséa
Juiz de Díreíto

CASA MA Y
Osly José Mb.Y & Cíu Ltda

Av. 24 de Outubo �43 -

UMA LOJA ESPECIALIZADA EM CONFECCOES. TECIDOS.

Fc ne 77143

CHEIRO BO�1
Exolusividade d08 Produtos Naturai8 "O BOTIcARIO"

Hrtnquedos e Presentes
AV.2( de Outubro e.quina com Maior Genero8o Bom Retiro

,

PRESENTES

Santa Catarina
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9 -12-84 o REDATOR PéU. I

Av. 24 de Outubro Fone 77.195 Bom Retiro se

União sai na frente
Beneficiado pelo regulamento,

que lhe deu a vantagem de doia
empates, o União Bonrettrense
colheu excelente resultado ao ae
igualar no marcador com o Ve
ra Cruz em �x� n« 1� partida da
decisão do campeonato muníeí-
pal.. versão 84,

O jog >, que teve o melhor pü
blíco de toda a competição apre
sentou bom desempenho das dual
equipe que jogaram objetivamen
te à procura dos gols.

E, foi o Vera Cruz quem a'tll'm

O C lê' A} d
-

a contagem, através de Volneí,
.

o glO:- exan re 11e Gusmão aos 11 minutos Aos 22 Augusto

Ireahza
em 13/12/84. K Formatura têz 1xl numa boa jogada aprodo 10 �ra�, que,terá o seguint� pro- veitand� um lance pela esquerda.

g�ama. MIsRa Solene na Igreja Ma- Zé Paulo aumentou o placar pa

t:I�,..às 19 � �as � e�trega do� Cee. ra o Vera Cruz aos 30 minuto
tlfL-l.dol; d � � nclusão no Salão Pa. enquanto Oimas empatava ao••
roquial Iazen do 2x2.

.. -

�
.

.-::.. _

-

.. _-:::::::�::::::::.::-:: ::.:.:-:::::::: Zé Paulo, novamente I 8 mplt
o marcador para sna equipe a

n t r G a dos 43, cobrando bem uma penalida
de sofrida por Romeu

No segundo tempo apenas do
, j'"

lances tiveram mais emoções:
A U.?\f )EC-C()ml.8�!l.0 MUnicipal de �e· primeiro foi o 0'01 de Bêla a

f.:l3a t/lV.l, e a Pret-ítura de Bom

Rettro'l'
"'. '

I ultimam 09 detaiues para a tnstalaeão de 1.3 mmutos. dando ctíras deU
I teguss qu visam um controle perman nte Uvas ao escore; e o segundo
do s nívers dos rio' em nossa cidade. '�stâo a expulsão de Édio aos 33 qU&
previstas a mstvl cão d� 5 réguas, sendo do reclamou de uma ma�caR
2 no rIO 'iatador I no rio Campo Nov.) e .

...... y

outras duvs no rio Canoas do Arbitro Jackes.
Ain la este mês estará» concluídas as O T ERC ElRO

?onfecç.ôes COIBO também devldameate O desinterece em disputar
instaladas, partida que apontar ia o SO 1

por parte do DER, Iêz com
o União Serrana fosse cone
mado como tal, ganhando

\ "O REDATOR" jogo do Dinamite por WxO
União Serrana, portanto li

,..--c;-.um--p-'im-e·-n-t-e-s-e-u-s-..-m-iU-O-S--\
Semanérh Impresso na Crát'ca e "apelarla UnIão

como 3') colocado e o Dínam
Ltda. - /\ v. ,4 dt Outubro Bom Retiro se

- ,em quarto.
AlraYés de "O REO IO�" Redatf>r - résar do Canto Machado .

o, I
J en. Responsável : AttBbualpa César \lacbado

IYO gDe sua mensagem!le 'atai. , 'OrTesp?ndêncla: Rua Atanagllc10 Ramos de An- R L, � a.....' UV J s�rdrade 163 - l:Iom Retiro se �o � 1'-
Prcprtetarto : César do Canto Macba10

Agroborn Ltda.
I N F O R M A:

Máquina para cortar grama cri 2�6,OOO, e Arame

Motto 500 Metros cr$ 53.000, Ofertas da Semana

Canto do Canto
Formatura

- Recentemente, à convite. vi i
tamos a residência dos enhores
Ulrlch Jung e Oíeter W Hornung.
atretores da Agropecuária Bom
Retiro Ltda

Kecep.;io requintada, ao costu
me dos anfitriões.
- Deixand o·)ssa cidade. Gerson
Ceconello e famllla. 15m snte Ce
cilia aguardarão O� amigo.
- WoIQ�i, Evandro e �.:1lnho [todo
do B.B] de c a & nova. Agora estão
defronte & pr'iça príncípal,
-Mário Schltchtrng ulnrna detalhes
de seu cesamearo. .'dll talhe reI! é
a previsão,
-Aderbal Phllippi visitou nossa re

dsoão e cumprímentou-noa pelo
lançamento de O R�UATI 1ft
- Dirceu Nilo Bísueh. agora é U
rubiele e. O competente Bngenhes
ro Agrônom foi recentemente pa
reS lá transferido.
-A P.P. dmãrníca. tem bons planos
p ta o an» leti vo vrnd» ro rDbje
ti VI) pcin npat: Alunos carentes

=-Iadeltntcão sobre o horarío d-e
Natal preocupa e até agora nada.

VI'. nos Pensar?
-Alos!r Moretti apagando velinhas
DO préxímo .na- SeUB colegas espe
ram a festa.

i OS

.hXPEDIENTE

Pág t Leia se: Unlverstdade e R�cepcloDe
Apreaentem-se na J mta

Sp.I·V'iço Militar de Bom Re
de 09 8. 16 deste mês-com seu
tilicado.

A convocação é para 08

deixaram suas àntdades mt
res de 1979 a 19B4, incluio
os da reserva.

Procurar para maiores
lhes o Secretário da Junta

Av, 24 de Outubro,482 a 496 ,�OM RET!R0/SC \SerViç'l Mílrtar- de tiom

__________________----

Raul Roney Schlemper,

f EC MIRINS SUPtRM[RC O
Altamir Martins & ela. Ltoa

Cortesia e bom prêço fazem o nosso trodlcô o - Fone 77-109

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


