
-

ANO
1

SEMAN1RIO DE BOM RETIRO (se) Edição
3

. ,
Io- '_.�_"-._'" ""'."' ''-' ....I

DJRETúR PROPRlETÁRIO: César do Canto Machado 24 H.84----------------------------���

. -

omunlcaçao
__---------------

Feira da

Sentindo as dificuldades en

f'ontradas atualmente nas ima
gens recebidas em seus apare
lhos receptores; os moradores ua

looalídade de Barbaquá reivindi
cam uma torre repetidora de 1 V.
Adir João Deucher, um dos

que bastante tem lutado em prul
o esta concrenzação, é um d08

que sentem de perto o problema
e fala da situação:
Muitas residências estão com

problemas onde alguns nem con

seguem captar sinais" -destaca
"Já procuramos 8S pessoas

competentes para tratar do a s

sunto e existem promessas de
uma solução. Sabemos do eleva
do custo para a torre, e não te
mos condições de arcar com

quantia tão alta.
O Vereador Landoaldo nos deu

uma palavra de continuidade à

providências e a Preteítura in
clusrve se prontificou com a

manutenção, caso a torre seja
instalada.". concluiu Adir.

_IMP_OS_TOS_ftUMENJIM Grande Vitória Barbaquá Quer Repetidora
Em reunião realizada no úl.

timo dia 19 a Câmara Municipal Demonstrando ser um time segur� e �1·
'. zendo porque está entre os quatro tínehs-

de �o� RetIro aprov.ou, tu do ampeonato Municipal; o União
em primeira votação, o projeto Bonretírense conseguiu expressiva vitória
de Lei n° 34/84, que atualiza os sobre o Amazonas, de Governador Celso

valores a serem aplicados sobre Ramos, por 3X\). '

I d f
A • • O time de "Casinha" Jogou o que sabe

o va or e re erencia que servI: sempre objetivamente. muito embora o
rá de base para cálculo do ISS adversário tenha colocado quatro bolas ne

-Imposto Sobre Serviço de Qual- trave de Sérgio que não entraram.

quer Natureza. O �IDiAo venceu com: S�rgio. Nene':ll, Car

Ficou definido que o aumento n�lTo, Zezildo, Zézo, Vítoríno, OZ8lr, Bêle,
o . Dímas, Paulo e Augusto.

será de 250 Yo à partir do ano Perdeu o Amazonas com: Adão, Pedri
vindouro. nho, Arlíndo, Fdínho, Ailton, Alcides, Bru

no, Ns-lícío e Nagib

Apresentsnto inúmeras atrações, en
tre as quais peça s teatrais, contos, j o ..
grais, eto., foi realízada dia 14 último
a primeira Feira da Comunicação, sob
a coordene ção da Professora Elza .B
Varella,
Oítocentas pessoes pres tígíaram o

acontecimento, sendo que 60 outras
fizeram parte das encenações e orga
nização.

FI�I AO PJOl�HO

Congresso de agrônomos

REGISTRO CIVIL
EDITAL D� CASAMENTO

RAIMUNDO ALBINO, Oficial do Re
gistro Civil de Bom Retiro.

Faço saber que pretendem casar-se
AN'lONIu ADELAR BATISTA IJlS

________----- SOUZA, e ANELISE MUNIZ. ele na-

B X P E D 1 E N ')' E tural de Urubici - c C, nascido a08

"O REDATOR" 0509-62 solteiro, agropecuartsta, do-
I miciliado e residente nesta cidade,

SemanArio impresso na r-ráftca e Papelaria Untlo filho de Nícaner Batista da 'I'ríndade
Ltda. - AV. H dt outuero Bom Retiro se

Souza e Ivandida Maria Batista de
Redator - César do Canto MAchado

.Torn. Responsável : Attahua!pa C ésar Machado Souza; Ma, natural deste Estado, Da8-
'(l(Tespondêncla Ru AtanAglldo Ramol de An cída aos 31-10-65 solteira, professora,
drade 168 - �om Retiro se domiciliada e residente neste cidade,
Pr()prietárl0 : César do Canto Machado filha de Nilton Muniz e �ulr)da HOE"l-

-

ler Muniz. Apresentaram documentos
exígtdos pelo Art. 180 do ód1go Ci
vil, sob n!ls. I, li, IH fi IV. Se Alguem
tiver tmpeotmenrc Legal, aCU8e"0 pa
ra os tíus de orreíto. E para constar
e chegar ate 80 conhecimento de to
d08, livre (I orosenta para ser afixado
DO lugar de costume e publicado pela
imprensa
Bom Retiro, 01 de novembro de 1.98'

A dírecão do Colégio Alexandre
de Gusmão reuniu pais, professores
P. alunos no sentido de combater 8

grande incidência de piolhos atual
mente existente naquele educanoá
rio,
Para 100 tamtlías foram dístrí.

bu1dos vidros de Benzoato de Ben
zíla, indicado para o combate aos

piolhos e a sarna.
Dr. Carlos Alberto de Souza tam

bém esteve presente no sentido de
uma melhor orientação quanto ao

U80 do medicamento e males advín
dos do piolho.

C olocou ainda a Unidade Sanltá.
ria I ex-Posto de Saúde) local à dis
posição para quem neecessítar.

Romeu Paganí de Arruda, se
rá o representante dp Bom Reti
ro no 4º \)ongresso Estadual r e
Engenheiros Agrônomos que
realiza-se em Florianópolis, de 21
a 2:1 d este.
A pr, moção é da AEASC- As

socie çâo dos Engenherros Agrô
nomos de Santa" 'ata rina.

Cntecções, t rmainhs, Porceleuas, Cristais
Eletrodoméstícs e grande sorumeuto

de Artigos para Natal,
Av. 24 de Outubro 542 - fon 77 136 Bom Retiro -se

No"rA
o Jornal �O REDATOR

passará a circular às se

gundas-feiras.

MAGAZINE NÉLI
de Carlos Souza & Cia, lida,
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o REOAT�O�R� _

11 Praça: dia 10112 84. a· is.oc ho
ras. por lanço u "'tor .. Illtaç&o. 0110
bavendo.bctt nte.l· '.' ;11 li 21/121 4.
a lti;OO hora . �t:1 maIOr lanço Edi
tal extretdo do autos de Execução
o' S 9631 , f\m qu e requente !'le
r t Frzuetreuo dos antos e executado
IILOEMAR PHILIPPI. Bens a serem prs.
ceados: Um Imóvel rural. situado em
A .raz da 'erra, oeste .lBllolcipto. medín
d a área de 290.000,00 mts2, em
comum com dona Olendma Ro ar Phtít
PPI, na área maior de 500.000,00
mt .2 CUjcl comunhão contr nta: &0 Nor
l!", com herdeire a de José Bursrto, Sul,
com terras �v()luta8; Leste. com terras,
põtto em comam com Arlmdo Fr-ne

ctsco Philíppí; Oeste, com terras de Jo·
sé Fau tino Motta, regi trado sob o nO
6.4S0, à US.2 9/290, do livro ;j-f; <iva
liado =m 10 000,000 (uez mííhões de
cruaeirosj Ônus; Não conste, Fictl. por
intermédio deste intimado o executado,
eaao seja encontrado pelo Ofící-d de
Justiça. Bom Retiro, t.J de Nove nbro
de 19 oi. Eu Marta "dadaleua:'ilveira f. -

nas, Ageote Judiciárto, o danlogra!e e

sub creví,
Ho aldo Ulys éa
Juiz de Direito

rorzo DS DiREITO iH C MAH.GA JU,Z0 J& 1)1'{�!,rO DA CO��RCA DE

I
msrcrol de Pneus Co-ol Ltdo

DR BOM R�TI,{O - 'C. BO,," RtHIrW - S.
_ cutado André Luiz.80rg�s, bem a

Edlt I de I\rr Ot&.hCd(\ - o1.xtr�lledoado: um covclo, pêlo lazOo,
li Lellt1 : jla 10/12/8 .. i 16:3 I notas, por 9 anos de idade. e Ul1 por d.
lanço up��rlor à av�l!aç&o uao havendo li- re:lme de couro, em perfeito fu
clttlute,2 1,('111\0 di \ 20/12 84. às 16:30 nomanto ovolio dos em 250.000.
nora • pelo maIOr Iauço t<;dltal extrsido .

'

f'do autos rtl' execução n"4.t20'84 em nus: Nao consto. ico por Inter

que é 'exequ ate Nlcolau Guekert Junior desta inti.nodo o exacutado, caso
e executa�o Adoll Marcos da Silva. Bens seja encontrodo paioOficial d.
a serem tettoado : Uma vaca mestiça a ze- tiça. Bom �etiro 19 de ncvembr
bu, pêlo vermelho, com 4 anos de ll1al1e, .

'

I .

uma vace mv-uee a z"bu de pêto grllchlum 19fo.3. Eu MariO Modalenl.l S. velrQ
com 5 ano de Idtlde, uma vaca mesttça e r ics, Ag,�nta .ludictor io, o donlo
gercy, p lo baio com 6 ano de idade e una foi e Subscrevi
vaca mesu-a ie gerey. pêlo 0800. co m ti

I

anos de insr'e: Avaliação: tI! 190000,00,2' Rosaldo U,yssen
t80.000,OO, .):l t6000000 e a "h va Juiz de Direito
CIl 180.000.00 10ta1: 730000.00, Õuu-; �.;
Não C008LIl rICa por iatermedío deste in- JUÍZO DE Dh{EITO DA C 01111
tImado o executado, caso não seja encon- CA l)E BOM H.ETlIiO
trado pelo Ohcíardc Justiça, Bom Item". Edital de Arrematação _ Ex
t9 de n vembro de t984. I�U, Marl,. Me, _ _

dalt'(la -tlvu.ra I" .. ri-cs, Agente Judicra na, L8 r'raça dia 10,12/S4, às J
o daulo zra] -'I e ubscreví. hs, po r lanço superior a ava.lia

/W";ALl)O ULY';SÉA não havendo hcítante, 2& p�
Juiz de Direito dia 20-12-84, às 10:1fl, pelo m

'. lanço Edital extraído aOI

JUlb� ?Emasrro D 1\ C O,�.l\ RC A I de Execução n
J 4067/84, em

DE BJ.'v1 !-tE rlttO - s.: e exequente velson Jose Fa
Edital de \r�emataçã.o - Extrato e eXlleutado' CÉLIO LINDO

1 J L etlão nia lO-12-84, às 17:·)0 hrs, C AtiRAL Bens a serem pra
por lanço superior a avaliação, não dos: Um terreno rural situadO;
havendo hcuante, 20 Leilão: dia 20- localidade de Serra do 1'aD
12- 4, às 171)0 horas, pelo maior neste município e Oomarea
lanço Ej tal extraído dos � utos dê Bom Retiro, com a área de 7.
Fxe cucão no 3802/83, em qu . e mt�2 de Iaxtnaís, contronts
exequeute Oliverio JO'e de Lima e NOJ'te, com Líndolj i '�8 braí F
executado PEDt{O LI';HTENFELS Sul, com o Arroio do Tanque;
Hem a spr leüoado: Um moto-serra, te, com Sebastião Batista Cor
mara BUl, de saibo 7u cm, motor n\! Oeste, com Edilío Lindolfo Ca

8, cor vermelha, em regular esta- transcrição n° 14.241, tis 174
do �e COD er vacao, avahado em livro 3-M i\valiação: 25
;)50000. Onu: . ão CODstM. Fica por (dois milhões, quinhentos mil
IDtermel'lio deste intima10 o exe- zeirosj Onus: Não consta.
cutaO I. caso não seja encontrado por intermédio deste intima
pel O!lcü�l de Justiçlt. Bom Retiro, executado, caso não seja. en
1& de novembro dê 198�. Eu, Maria trado peloOficial de Justiça.
�ad:ilen 1 Silvestre Farias, Agente Retiro, 19 de novembro de 1

Judiciário, o datilografei e auhs- Eu, Maria Madalena Silveira
crevi. das, Agente Judiciário, o d

Rosaldo Ulyssea grafpi e subscrevi.
JUIZ de Direito Rosaldo Ulys8ea

Juiz de Direito

JUÍZO DE DIRElTO DA CO.\f -\R
CA 08 BOM REfi RO - 'C

Edital de �rre.n-lt· çã.o • 8xtrato
- -

10 Leilão: dIa 10-12- 4, às 10.UO
hs, por lanço superior a �vj,lia
ção, não havendo licitante, 2"
Leilão: dia 2 .12· 4, 10:00 horas.
pelo maior Ianço, Bdual ext-aído
dos autos de ��xecução nº 4 J27,
3, em que é exequeate )o0tler

]'1 .:�s- Gooperdtiva ReglvCllil do�
C np03 de Lages Lt a e execu·
ti'ld" PAULO GOEDER r.
13,.n9 a serem leiloadQs: UillS\ va
ca mestiça H landez, com 4 anos
de 11ade, pêlo picaço, avalldda
em I�r' 180.000; Um terntlro 'le 1
IH o de lrtade, pêlo bli10 eseuro,
�vhl1ado em cri 195.000 Onus.
-

Ao consta Fica por interm"\1Io
dpste lntlmado o executad,', ca

so não
-

ja encontrado pelo I )h- Juízo {)ê IHRtc.:IrO DA UO�ARCA DE
ci d ·le Ju tiça, Bom Retiro, 19 H"M Rc<.:TIRO - se JUÍZO DE DIREITO DA COM
rle llllvembro de 1934 Eu. Ma,.ia I'ditl.l! de arren'atadlo - Extrato C A LJ E BO� �ETlttU Sç
!\tli.dd lena Silveira Farias, � geo- loLeilífo;-dia 10/12'84. Ai 11;15 hs. por lanço Edital de Arrematação - Ext
te Judiciário, o dS\tilogr�fei e supenor l\ avaliação 040 havendo licitante,

1& p
.

10 1 à 1101)ubscrevi 20 Leilão: dia 20/12/64 às 11;15 h�. pelo raça: dIa . 2-1'H, s :

R�saldo Ulysséa
maior laneo,. f1i!al (>xtra1do dOS autos de por lanço superior à avaUao

_ " exeCUC�f) nl ij. IlJ 8:\. em que é exequen- na-O h vendo 11'Cl't"'utos 2& PrJUIZ de DI;,"cltO te ':gldio Munarim e ex�cu[ado AlenUao
'i. � v,

-

f' . í?1 Lopes. d'lfTl a 8,r leilo'ldo: um cavalo.
dia 20-12 S4, às 11:,10 h ,pelo

,lu ZO DE f)[r;,EITO '�A C )�A� \ J)., nato.Barro. (', com 5 '\nos de ld ..de, de ra- or lançu l�dital extr.üdo rlO a
BO\t HETI� - ;:,C l!1l lngle puro, avaliado em 250.000 de Execução n" 4.156/�4, em q

EDITAL DE AK"tE\1ATACÃO Ônus; NAocoosta. Fica por intermédio des� é exequente r. ompanhia Te
EXTKA'tO te inruoado o executado. caso não seja Niazi 0hohfi e executad.) C

1- LI!LÃO dia 10/ld,&l, dS 17:30 horas, enc?ntrado pelo Oficiai de Justiça Bom
LO' 00GERIO DO 'OUZaKetlro, 19 de novembro de 1984. Eu, Ma- � [\, [li ::s ,...

por line" ""0' lor à avaUaçAo, nll" h'l' ria � d-lJC a 'olllve!rli, agente Ju:ticiário, o. ROM. Bens a serem praceadveodu}icih·,[(,,2IL&iHodia20/l2,81. d 1 r I
à 17 30 h",c 'I. , P ·10 maior lanço RdiBI

ilti ogra e e subscrevi. Treze I:ttos e trinta e quatro (:
··xtrafdo do autos de xecução oS! 4 o Rl)s Lldu Uly sea uovel,)s de liuha Cléa, com 1
10/83, oode figura como exequente CO I_ (hum mll) metros cada novelo,

1 C t· D�gi t .. Juiz de ulreitoper ages - ooperera lva....:; ona uOS
res sortida, avaliadas em 2.171

Uampos de Lages Ltda e executado
ACloli Marcos da Silva. Bem a ser lei- JUIZ') JE DIREITO I)A COMARCA um terreno situado na AveDt
loado, uma oovilha mestiça a zebu. pê. DE BOM RETIRO _ SC 24 de Outubro, B >ID Retiro, o
lo preto, com idade de 2 a008. Avali· á d 415 Ou t 2 f
açAo, 180.000,00 Oou8,oão consta. Fi- Edital d9 Arremataçõo _ Extrato

a rea e , m s , COB

ca pelo presente intimado o executado, tando-se: Norte com Avenida
easo nAo seja encontrada pelO Oficial 12 Lelõo: dia 10/12/84, 10:30 h� de Outubro; Sul, com BrauliDO
de Justiça. Bom t(etiro, 19 de novembro lanço superior a avalioçõo,nõo ha- Garcia, eom 22, ao mts; LeIte
de 1984 Eu, Maria Madalena ::iilvelra Fa. vendo licitanfe, 2° L�llõo: dia 20/12/1:34 com uma rua sem nome, com

��s�b:C�:�� Judiciário o datilografei 10:30 hs,palo maior lanço.Edltol ex- mta; Oeste, com Braulino O.r
o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



)11 Praça: <lia 10/12/84, às 9:00 ho
ras. por lanço superior a avalíação, não
havendo, hcttante, I' Praça dia 20/12/M,
às 09:00 horas, pelo maior lanço Edí
t61 extraído dos autos de Execução
n" 4082/84, em que é exequente R,
J. Reynolds Tabacos 00 Braatl Ltda e

executado l' DOLINO NF.UHAUS. Bens
aserempraceados:Uma vaca comeria ao

pé, mestiça a Hoíandeza, pêlo pícaço,
com5 anos de idade, anUa em 26(\0'"
um pulverizador costal Yamar, motorí
zado, cor branco cem capacidade de 15
htros em regular estado oe conservação
avaliado em t 20.000,00, uma área de
terras rural. situado na localidade oe
Rio Caeté, municfpio de Alfredo Wag
ner, medindo tt2500,00 mts2, em co- Juízo DE D1REITO DA COMARCAmum na àrea maior de 450.000 mts2, .

cuja comunhão confronta: Norte com
_

DE BOM fi E'J'I "_O - �I
terras de Felipe Jacó Hens, Sul com Edital de ArTemataçao - Fxtrato
terras de Jacó Schafer Neto. Leste. com \

-,,-- . _ .

•

terras de Guilherme Neuhaus Oeste 11 L eílão. dia 10-19-84, às O�.çO hrs,
com o rio caeté terreno este 'devid&� por lanço superior a avaliação, não
mente registrado sob o nO 1i·1.25�g havendo licitante, 20 Leilão: dia ÇO
matrícula n' H�2-2589, fie. 46v do li- t2-A4 às 08:!l0 horas nelo maior
vro 21 llvaliado em 3.400,000 Ônus: '. • r

por dellberacão dOR berdeiros ttlhos e l�nço Edital extraído dos a utos d�
seus casais, foi ínstítutdc gratuitamen- Execução nO 4.1 83/fl4, E'ID que e

te o usufruto víta lícío 8 sua mãe Lau- exequente Paulo Rogo io Ftortano
ra SUeves �enhalls na á.re� de 22.5, e executado ELSO MOTTA Bens a
ooorntaz ,

Fica por intermédio deste m- '. Utimado o exeouteno.easc não ejll encon- serem .leIloados. ma carreta tra-
Irado pelo OficieI deJustiçll Bom Re· ção aDlmal em estado oe ('OnBerV8-

tiro, 19 df' Novembrod.e IHíH Eu Mana ção, regular avaliado em �50 0QO;
�ad.aJen" Silveira Farlap, Agellte Judl· Um carro de tr8çA.o animal, em es.
C1áno, o datilografei e 6U?6l-revi. tado de conservação regular aV8-

Hosa1do _U1�sf('a litido em 250.000; Um eavtllo péloJuiz de DIreIto
rosado, com idade de 9 anos, mes.

Juízo DE DIREITO DA COMAR· tiço a Inglês, avaliado em 4500nO;
CA DE BOM RETIRO - Se, e Um burro pêlo gateEido com"

Edital de Arrematnção • Extrato anos de idade avaliado em 380000;
l0 Leilão: dia 10-12-84, às 14.00 Uma égua pêlo tordilbo mestiço a

hs, por lanço superior a 8va)ia Inglês, com 8 idade de 9 anos 8va

ção, não havendo Ji<'ltl-lvte, 2" liac10 fim 450.000 Tobl dR avaliação
Leilão: dia 20-12-84, às 14:00 ho. 1.780,000 I Um milhão I)f_)fecentos e

ras.l'elo maior lanço. Edltal ex- oitenta mil cruzeiros). Onus: l\ão

traldll t'(IS aut(,s de Fxecução nº const". Fica por int�rmedio deste

4077 84, em que e exequente Ja- intimat10 o executado, caso Jlão se

bur Pnf'us Ltdae exe('utn<.lo Ze- ja en(\ontrado pelo O!lchd de Justi
nóbia Schlichwann Peron. BE'ns ça. Büm Retiro,l� de ll(lvembro de

8 serem leiloados: l'm cavalo lj.l 4. Eu, Maria �8dBlen& Silveira

mestiço, de peixeirã..>, pêlo ga. Farias, A gente JUdiciário, o datilo
tE'ado com 6 llnoiO de idade, ava- grafei e liuhRcrevi.
IJado em300.000; Um cavalo me�. Rosaldo Ulysséa
tiço de peixeirão, pêlo gateado Juiz de Direito

com 9 anos de idade, avaliado
em 270.000 Um cavalo mestiço JUízo n�(l�)J:����O

DA
__C��ARCA DE

de peixeirão, pêlo gateado com

12 anos c-e ià&de avaliado em cr'
200000. Total avaliação: crI
1.070.000.0nus:Não consta Fico
por intermédio deste intimado a

executada, caso não seja encon-

exequente Benjamin Schmõller e exe

cutado Oldemar Phllippi Bens a lerem

praceados: Um tcrreuo rural, sttuado
em Atraz da �err8, neste muntctpío,
medindo a área de 290 000.00 m182,
em comum com dona Ulendma Rosar
PbUippi, na área de 500 000.00
m182, cuja comunhão confronta: ao Nor
te, com herdeiros de José Buratto. Sul,
com terras devolutas: Leste, com ter
ras do espôlío em comum com Arlin
do Francisco Plnltppí; Oeste, com ter
ras de José Faustíno Motta, regtetra
do sob n· 6.430, às tis 289/290,
do livro 3-F., avaliado em CT$ to.ooO
000. Um terreno <:('TI pr s to oe cam

poe, matos de 'oda espeeíe, mclusíve
pinheiros. com todos O� seus pe ttr-n
ces acessórios, com a área de 222-
222,00 mts2, com as seguíntes con

trontecões: Norte, Antonio A. de <;:OU7,8;
Sol, com t<io João Faulo, Leste. com
DI(>n10 A. de bOU78, Oeste. com s n

tunio Cabral, localizado em Soled .. up
neste mumcipto e c omerca de Bom
� enro, registrado sob n· 18 578. f1�
56/56, do livro 3-S., aveü,ad" em f'I'
5500000. Total da avanaeão: crI
15500 Ooo[Quinza milhões, qUI.
1 neuios mil cruzeiros] Ônus: 1'0$1 o COOfl
tI!. fica por tntermedio de te íuumado
o executado, C8S0 não seja encontra
do pelo Oficial de Justiça Bom Heti
ro. 19 de novembro dE' 1984. Eu, M:;·
ria Madalena e-ílverra, agect Ju- icia
rio, o daU ogrsteí e subscrevi.

Rosaldo Ulysséa
Juiz de uíreíto

Juízo DE DlHEITO DA C< 'MAR('A I1g
BO� Hf!..TUW - C

-----

EDI'rAL Df': AI'REMATA(,.ÃO
EXTRA.'lO

_2_4-_1_1_-8_4 -. �O�R�E�T_O_R P_A�G__3
mesmo exi8t�nte8. Transeríção trada pelo Olicial de Justiça, Bom
n017.435, do II vro H.Q, avaliados Retiro, 19 de novembro de 1984. Eu,
em 80000,000. Total avaliação: Maria Madalena Silveira Farias,
82.171000 I Oitenta e dois milhões, Agente Judiciário, o datilografei e

cento e setenta e um mil cruzei. subscrevi.
ro). Ônus: não consta. _l4'ica por Rosaldo Ulysséa
intermédio deste intimado o exe. Juiz de :Diteito
cutado, caso não seja encontrado JUtZO DH DIREITO DA COMARCA DE
pelo Oficial de Justiça. Bom 130M RhTIRO - S ....

Retiro, 21 de novembro de 1984 Edital de ArremataçA� Extrato
Eu Maria Madalena Farias, A-
gente Judiciário, o datilografei 1o,LeUao:dia 10/12/84,às 9:3'1 horas, valor

superior ao da avaUaÇao 2· Leilão dia
e subscrevi. 20/12 84, às g;30 horas, para quem mais

Rosaldo Ulysséa der, desce que não irrisório. local:Átrio do
Juiz de Direito Edillcio do Forum Da sede da Comarca de

Bom Retiro, SC Aut08 der Carta Precato
JU1Z0 DE DIREITO DA COMARCA ria, n· 1.066, oriunda da Comarca de Rio

DE BOM RETIRO - SC. do Sul, e extratda dos autos de execução
n- 516/79 em que é exequenter R,J. Hey
nolds 'Tabaco8 do 13ra1'11 e executado Ber
tolíno Helnz Bens a serem Ieüoeuos: Uma
carreta de cor azul, para dOIS antmais;uma
parelha de arreame de cromo de cor mar
rom em ótimo estado de conservação e

doía animais para CArreta, sendo uma é
gua de pêlo vermelho f! outro de pêlo
baío, embos de mais ou menos 4 anos ce

idade, Aval1acAu: 136,000,00. Ônus; Nilo
consta. Fica por mtermedío deste intima
do o axecutado, caso nl10 sela encontrado
pelo Oüeíatde Jusnce, Bom Retirv,19 ae

novembro de 1984. Eu, Marili Ma<1I>Jena
�Hvejra Farias, Agente Judícíárro. o dati
lografei e subscrevi.

R08ALDO ULYRSÉA
Jutz de DI reíto

-

la L11L.�O dia }0/12, 84,.18 �5:00 bOTa s ,

pOI lanço snperror à avahação, nAI' ha
vendo licitante, 29 Leílão <1ia 20/12/84.
às 1500 horas, pelo maior lanço Edlti! f
extraído dos autos oe lo.xecuçao 112
30H19/8S, em que é exeqnente EdU fa
riu!' Werlicb Mlllheria e Confecções e

executado Avehno Amértco Bens a tf>

rem leiloados, Sei.. 61 caixas de abelha
com !amilia de abelha nas ceíxas.
mes tíça Africana. Avallação, cri
120.oon,Ônuiil, não consta folea pori ter
f)INHo de-ste intimado o executado, caso
n�o s('ja encontrada pt'lo Oficial de
Justiçll. BtJDl ketiro, 19 de novembro de
1984 (-u, Maria l\�adalena :::-Uveira Fa·
rillS, Agente Judiciário o datilografei
e sub 'orevi.

Rosaldo Ulysséa
Juiz de Direito

'ditai dl" arrematação - Bxtrato

Juízo DE D1REITO DA COMAR-
( A DE BOM RETiRO se

ErlitA 1 de A rrem8tação - Extrato

l- I:'raça dIa tO/12/84, às 14:30,
hs. por lanço superior aav 1iação
não havendo hCitante, 2& Praç,ii'
dia 20-12-84, às 14:30 hS,pelo mai
or lanço Edital extra1do dos au

tos de Execução n" 3.833/83, em

que é exequente Banco do Estado
de Santa C atarma S/C e execut8-
do MAl'OBL ALBERTO PRÁ,
SEBASTIÃO SANTOS CORREIA,
ANDRÉ LUIZ BORGgS e ALA
NIR ERICH DEUCHER. Bens a

serem pract'üQcs: Um terreno
rural medindo 148 824,UO mt82 si
tuado na loealHHHle de Arroio do
do Tanque.lllunlcípio deBom Re
tiro, codlont8ndo: ao Norte,
com A rroIO do Tar:.que; Sul, com
terras do cond Jminio André Luiz
Bf'rges; Le te. com Andl'A (,1117

-

la PraQa: dfa 10/12'84, àp 11;30 !ls_ por lan·
co surerior a avalia"lIo .cIo bllvelldo lici·
tante 2· Praça: dia 20/t2/84 às 11;30
lu! p�lo Dlaior lanOl, Relil_1 f'x'raido dos
lutos de exeeuQlio n· S.196/811. em que é
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o RROATOR PÃQ

UMA LOJA ESPECIA.L1ZA.DA EM CONFECCOES. TECIDOS.
JUIZO E DIREITO DA COMARCA CALC�DOS. ARTIGOS PARA PRESENTES. BRINQUEDOS E 81

DE BOM RETIRO - SC

Bor es: Oeste, com ele com o

mesmo, ou seja eba ti- aoto
Correia, avaliado em 7441.2 O;
Uma área de terr 8 rur 1 me

dindo 74.412,00 m 2 itu�do em

Tanque, munic1pi .te ti m �etlro
confrontando: I ort , com o Rio
Tanque; ul, com André Luiz
Borges e Joaquim Santo Plana
no' Le te. com Gaudêncio Ba
r ta Correia e outro; Oeste com

Edilio nabral Terreno este de
propried de do executado Se
bastião Santos Correia, devida
mente transcrito no registro de
Imóveis desta Comarca sob os

nOs 2.298, livro 02, fi 2.298,
R-1-9.298, nº 14.928, livro 3-N, 8
tls, 79. avaliado em cr 3720.600
Total avaliação: cr$ 11.161.800
(onze milhões, cento e sessenta
e hum mil oitocentos cruzeiros).
nus: Não consta Fica por inter

médio deste mtimado o devedor,
aso não seja encontrado pelo 0-
icial de Justiça. Bom Retiro, 19
de novembro de 1984. Eu, Maria
�la dalena Silveira Farias, Agen
te Judiciário, o datílogratei e

subsereví.
Rosaldo Ulysséa
Juiz de Direito

Editol de Arrematação - Extrato
1° Praça: dia 10/12/84, 15:30 hs, por
11nço superior à avaliação, não ho
... "do licitante, 2°Praça: dia 20/12/84
os 15 30 hs,pelo maior lanço.Edital
ex rabo dos autos de Execução d9
,.,0 3,986-83, em que é exequente Luis

Gonzoga Maciel e executado Olde
m::::r Phrlippi" Bens a serem pracea
dos um terreno rurel situado na lo
calidade de Soledade, municipio de
B,:,m �etiro, com a ãreo de 222222,00
m's2, ds campos e matos ds todo es

pêcie, inclusive plnhelros, com todos
os seus pertsnses e acessórias que se

encontra cercado com fios de crome

íorpada, confrontando: Norte, com

A.ntonia A. de Souza, Sul, com R,o
João Paulo, Leste, com Antonio A.
de Scuzo e Oeste com Antonio Ca
bral, encontro-se devidomemte regis
trodo sob o nº 18·578 do livro 3-5
Avoliação: 8.800 OOO(oito milhões, oi
tocentos mil cruzeiros). Onus: Não
consta. fica por intermedio deste in·

nmodo O executado, casa não seja en

contrado pelo Oficial de Justiça. Bom
�etlro, 19 de nevembro de 1984
Eu Mario Modalan\.} Silveira Farias,
AgE\nte .ludtcró-ro, O datilografei e

subscrevi.
Rasaldo Ulysseo
Juiz de Direito

"Panificadora Chico"

, IMPRESSOS EM ÇERAl

AvenJda If de Outubro s/o

Pães, bolachas, bísooítos, etc.
Farto serviço de ttambrerle e gêneros alimentícios.

:\v :?t .1 � Outubro. s/a - Fene 77 LO� - BOM fiErlRO S/C.

Ltda.grobom
INFORMA:

Sementes de milho AGROC8R�S 40 kg, por Cr$ 72.000,00 e

Adubo 5.:W.10 - 31.500,00 a saca. Ofertas da Semana

SKOL

AV. z4 de Outubro - Fone 77.195

A MAYCA
Osly Jesé Ma.y & Cía. Ltda

Av. 24 de Outubro �43. Fone 77143

JOUTERIAS. TUDO CO'v1 OS MELHO�ES PRECOS

D1RETBMUJE oas FA1RICIS 89 CONSUMIDOR

DISTRIBUIDORA Df RE810AS
RtVENDEDOR

IM RAL

Rua Major Generoso 8/n - Bom Retiro - se

CERVEJA E REFRIGERANTE

-

Ildemar Oscar Ros �r & tia Lida=
--_....--.__.._._---_._--------

Comércio de materiais de construção, artigos para pre
sentes e caça e pesca.

Anexo Hotel com atendimento diário.

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

f[&�MARU� �Ur[RM[RCaDO
Altamir Martins & Cia. Ltda.

Cortesia e bom prêço fazem o nosso tradição - Fona 77-109

Av. 24 de Outubro,482 a 496 - BOM RETIRO/Se
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


