
A.NO
1

SEMANÁRIO DE BOM RETIRO (se' Númeru
19

-

DIRETCR PROPRlETÁRIO· César do Canto Machado 01.0485
----------------------------------------��---

BO RETIRO VIVE SU
Com u 8 programação que se

inicia no sábado às 8 horas e se

encerra domingo às 18, Bom Re
tiro vive durante os dia8 30 e 31
sua JHa Expo-íeíra ao Reprodu
tor. IHa Feira da Novtlba, 11a Fei
ra do Terneiro, lla Fetra do Mel,
Ia Feira da Maçã e lo Torneio
Municipal de Laço, nas depen
dênclas do Parque de Fxpost
ções, nas margens da BR 2d�.
Na oportunidade haverá Õníbus
gratuitamente,_ de Bom Retiro a

te o Parque de hora em hora.

A�ARESC PRESFNTE

O Es.crrtórto local da A caresc,
através de sua equipe, mobili
zou-se em todo o munícípío com

a nnalídade de motivar seus a-
,

gricultores para. participarem
oa Exposição de todos os pro
c utos agropecuários do munící
pio, no que foram atendidos pron
t� mente.
Ser ão expostos produtos curi

osos, er-mo uma abóbora de H
quilos, feijão com planta. superi
or a um metro de al tura, maçã
de toda variedade, cebola de ex

celente qualída de, bem como se

rão apresentados mí hos do tipo
" Iambo baio " ,

" OraViDho "

,
" Empasc 151 " Condá e 152 0-
e te.
Lá f stará uma" batedeira de

feijão ,. acoplada a um
' 'I'oba.

ta " ,inventada IH r um produtor
de nosso município.
Haverá ainda distribuição gra

tuita de receitas de produtos Cd·

seíros e comercialização dos
mesmos em conservas, copotas,
etc. Objetivando incentivar tec
p()l(I�.i� que envolve processos
té nícos simples e viáveis, onde
o pequeno produtor aproveita ao
máximo os recursos de sua pro-

priedade, usando SU8 criativida
de; a ACARE C faz sua exposi
ção de tecnologias adaptadas,
sendo que organizou Stau's, on
de serão €Xpost(S equipementes ------------,
e antigos; à disposição de alguns
pr dutores, c mo tecnoloaias no
vas que podem ser ar rovettadas
p e l, s pequenos produtores.
PARTICIPAÇÃO TOTAL

Durante todos OI!1 dias do mês
que enteceaeu à data da r ealí
zação da Fpir , hc uve UIDll ínten.
sa movím- ntação de trda a co

munídade b nretn eT'H' pe a que
o êxito fosse alcançado.
Sem dúvida, a c munír'e de a-'

catou o chamamento d s orga
nizadores, que evío e nctavsm 11

importância do 8C ute c-rr-ento e

assim motivaram a presença de
todos ao evento.
incansável a luta, mas cem

pensadoru, pois notó-iarr-erne se

viu a recípr _ cidade
Para o PI efe íto fim exer ctcír

FIares César (le Ghvet-a, bem
corno para o titular Ivo Wer lic h
que tanto se eu penharam, cer
tamente üca o a recompensa d�
um resultado plenamente pcsíti
vo.
Este clima de sa tísfa ção re.

Ilete-se, obviamente, te mb m DOS

F lI< A
servidores da (IDASC e A ( AR
ESC que minuto a minuto to-am
peças importantes do aconteci
mentos.

Ori ntaçã aas
Dvinocultores

"A bovinocultura de c rte E' lei
t.. , são auvrdaoes r Dt�VE:js para o

munícípío de Br-m kenro sendo
preteítamente [ustífícáveía pelas
conníções rcpograítces Que o 'fi u

r íctpio ferel à ('8"8 atividade.
C m xcelei tes propriedade , que
po suem em seus plantérs. ri oas.
pao vões zcotéc ico altamente com

provado!", onde s observa o im

prs go de rr ooerna te! 011 gta e
com resulter os ane n.enre sau 18-
tóri os .. E,sb sll () as pr l., vra : de
I íreeu 1\'110 Btanr-ht. da ACAKESC
retermo -H' 5S pcseíbtlídades de
um aprimo r mento e ínce man-r, do
tando no- sos pecuaristas oe UIDa

n E-'lhftr ortenta. &0, n 0, tr ndo e 08

criadores as vanr IH ns de arote
re" prática' referente à S81 idade
d( fi animais, alímeuta-ão (\l1l1!i4
b ada, uniforme. durs nte tl)l'oe o

dias do ano etc,
F 'tudo recentes fI, tuado pela

Al'A� t C d monstrs m que um lo
te dI-' novilha com um 8DO � seis
mese de id de pes s n f>ID médía
4'" kg, animais este. qu {li. Iun,
ão (1 suas boas qus ldaoes são
comercializado a preços acima da
CCHlÇão ormal. Por esse ITntIVOI'!.
diz o .Agrónomo. que está hsv- odo
um empenho muito grande da CA
HE" C. orientado teórica .t..:tE:' e na

prática aOB bovínocultorcs,

MAGAZINE NÉLI
& Cia. lida.

C ontecções ,Armarinhos, Porcelanas, Cristais
Eletrodomésticos ete.
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o REDATO� PAgo

Em recente pronunciamento na caro pelo oficio 469/82 dava oi"'
Câmara Municipal de Vereadores, êncía da elaboração do projeto e
Públlo Pd.lI:D\, um dos titulares da- inclusão na programação para

Atropelamento no Centro quela 0asa, apresentou indicação 1983; Também a Secretaria da A
-io Prefeito Municipal, onde pede gricultuea pelo oficio 2210 ai
para que sejam tomadas providên- bzb. a mesma eomunícaeãe
elas no seatldo de que tenhamos u- que fez a Oocar, o Sr governador
ma u idade de processamento e secretarta e da Industría e COlDér.
armazenameuto de maçã com (A- cio 1\0 senhoe Ãdemar Oscar Rosar
mara fria. e João Osear Polmann que foram

Na oportunidade. [ustíhcou o po- signatários daquele pedido.
lítíco: Creio que falta apenas cobrar
Temos no Município uma área o prometido, o que esperan 08

plantada de maceeíra com 216 hec- fruticultores de Bom R.etiro.
tares c ampreendeudo-se ãüíruttcul- A indicação foi a catada. unâ
tores, com safra estímada de 1500 I nimemente pelos Vereadores pre
toneladas para a presente colheita I sentes, porém teve P. observa ção
onde )omente ainda 70% dos p,lffi'1."j feita por Landoaldo Freiber ger
res estão produzindo' considerando que destacoua necessidade deque
que temos no momento somente 140 lse faça um trabalho de oonscien.
mil árvores plantadas e se avoluma

I
nzaçã» entre os que cultivam a

ainda. mais agricultores com inten. maçã, 00 sentido de que estes
ção de fazer pomar e iá vimos seno ta.nbém participem tínanceteamen
tindo a dificil situação dos fruticul·1 te na eoncretízação da instala.
teres do municípío Não podemos ção da Câmara Fria, pois é quase
continuar ouvindo as justas queí. certo que com 50il!oo Governo do

Depois de urna paealízacão pelo xas dessa gente que vem se arris- Estado partíeípa. O restante fica
p=rtodo de q ia r-o anos, está voltan-, canuo no plantio de tão díspendto- rIa às espensas dos interessados.
do às IItivUadl',{ �rtlstlcas o CORAL sa .cultura como \l maceeíra queESTUDANTIL MUN Clf>AL, sob a ooor- contnbuiu com um elevado percen-denaçs o da Professora RIu Bunn Va· ..., .. .

reta, utnlar na regência desde 1973, tua! de IvM para o eràeío mUD1c�pal
quando ubstttuíu o Professor Norton sem ao menos juntarmo-no s a êles
Schaetter, para cobrar ouue lhes foi prometido

Em 05 11/82 o Sr Governador em

oücí i dirigido aos fruticultores de
B »m Retiro, prometia a instalação
de uma unidade de Câmara fria; A. Co-

Maçã: Produtores
dizem Sim

10 Feira do Maçã, recebeu de 20
fruticultores d::JS diferentes camunida- I
das, seus produtos poro serem subme
tidos o premiação. Serõo oferecidos
com patrocínio conseguido no comér
cio local, os seguintes premiações: Prl.
",eiro, segundo e terceiro lugar, por
variedades, e prêraio destaque poro
o fruticultor que apresentar maçã de
melhor quc-Idod>.
Serã consriíuidc uma comissoo técni

co poro julgamentCt dos Stond's, que
estarão abertos poro visitação pública

Poro os p.xlensionistas do Acaresc
o mom-sn lo � op"'lrtuno poro se mos

trar qUI3 em Bom Retiro tombem se pro.
duz bons frutos, bastando acreditor

Dia 26 último, foi atropelada na

AV. 24 de Outubro, proximidades
da ea'xa Econômíca Federal, a

menina Roseli An.irade, de 4 a

nos, filha de Tadeu Anprade pro·
prietário da verdureira locahza
da na mesma avenida.

O atropelamento ocorreu por
VOlta das 15 horas quando ame

nor ataveasou aquela artéria e

foi colhida pelo "GOL" branco,
placas BR U73�, dirigido por Jo
sê Dtomar Peixe r, que prestou
socorro imediato, conduzindo a

menina ao Hospital Nossa seno

hora das Graças, onde continua
internada.

Coral está Voltando

A Dtrecão do Colégio Alexandre de
Gusmão. bom como a Prefeitura Muni
cipal apoíam a mil'lativa. que visa de
senvolver nas crianças o gosto pela ar

te da música, dançaa, teatro, etc.

ranificadora Silveira
Atendendo díáríamente com bar ,

e lanchonete oferece a seus clien
tes pães, bolos, biscoitos, etc.

.,. 2' de Outubro - Bom Retiro

Ltda.Agrobom -

Promaçao atê 15/04/85
ADUBOS GS 480 40.735,
FOS SOL 520 39 100

SeMENTE CEBOLA BAIA PéRIFORME

SEMENTE CEBOLA JUBILEU

URtlA SULFATO AMONIO

AV. z4 de Outubro - Fone 77.195 - SC

- 11(\000.

128.000,

48.000,

Bom Retiro

Pú�lio Pe�e Câmara fria para Macã

COMPRANDO NO COMERCIO

LOCAL, VOCE ESTARÁ GERAN-

DO NOVOS E.\�PREGOS E DE

SENVOLVEN DO AINDA

MAIS1NOSSA CIDADE.

fECOMnRINS SUPfRMERCAOO
Altamir Martins & Cía. Ltda.

C')rlesio e bom prêço fazem a nossa trad1ção - �one 77·109

\ 1/ 24 de Out ubro, 482 e 496 - BOM RETIRO/Se
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BOM RETIRO - sc DISTRIBUIDORA DE· BEBIDAS
RtVENDEDOR

SK L

Ot-0485

Edital de Arremataçao

lA LeilAo: Dia 16/04;85 às 10:00 hrs, va
lor superior 80 da avalíeção, 2° Len80
Dia 0\'/05 85, às 10:00 hrs, para quem
mais der desde que não irrisório. Local
Átrio do Bdíncto do Fórum, na sede da
Comarca de Bom Retiro, SC. A utos de
frocesso de Execução, nO 4,146. Credor
Jairo Herculano da Cruz. Devedor
Célio Líndolío Cabral. Bens Levados U..

ma Vaca. pêlo baía, mestiça charoles,
idade de 7 anos: Avalia<;ão: crI 400,000.
Um boí, pêlo Osco, Mestiço Holandez
idade de 2 anos; Avahação cri 860,000
Total Avaliação cr' 750,000 [setecentos ]
e cinquenta. mil cruzeiros) uepesítárto
o próprro e xeeutado. Ônus; NAo CODS
ta Fica por mtermédío deste intimado o

devedor, caso não seja encontrado pe
lo Orieial de Jusnça Bom Retíro, 27
de março -de 19�5 Eu. Mltrla Ivonere
Mateus, Agente Judíeiárto, o daülogre
teí e subscrevi.

A.CA

o REDATOR

Av. 24 de Outubro, 828

PAg 3

INARAl LIDA.

Bom Retiro - se

Antiga, Oüeína de Móveis Bruno Mariano

cER.vEJA , REFRIGERANTE E BEBIDAS EM GRRAL

Semanârte Impresso na Grát.ca e Parelrrla UnlAo
Ltda. - AV. 24 dI: Outubro Bem Retiro SC

Redator - César do Canto Ml cbano
Jorn. Reapomável : Attahualpa (�Ear �achado

Cr.rr"'pondêncla : 'Rua Atanagtldo Ramos de �n
ROSALDO ULYSSÉA ,dnde 168 - Bom Retire, se

Prnpl1etàrlo : Célsr do Canto Macha"o
Juiz de DIreito

EXPEDIENTE

"O REDATOR I'

----

M y
Av, 24

Osly JQSé M�y & Cía. Ltda

de Outubro 243 -

RECENTEMENTE AR'T1GOS DE �ÀO P.A ULQ.RECEBEU

QUE DITAM A MODA PARA TODO O BRASIL·

DlhlUMl TE OIS fU'UCaS DL CllICSU mOR

Juízo DE DIREI'! O DA (OMARCA
JuízoDE BOM HF.1 !({O _ se I,E f'IREITO DA (.\ MAh A Li;-

BOM IiETI HO - o.; c

Fdital de Arremetação
r.dítal ue Arrematação

1& Leilão: Dia 16/04/65, às 9:30 horas,
valor superior al, 011 avar.acão ,'Lei
Ião, I)jl\ o2/oó,e5, as �:. o hore s, para

1· lEII Ao: Dia 8/r4 1 Q8�, i' ln:'o ncr as. vntor
supei íor 1).' "8 avanac ào :!' • EIl Ao, u " (.' � 8b

qu<m mal& der. desde que nao írrts ôrio, às to-oohoras, para quem maís dtT LHO, qi, e rião
Local: h.trlo do Fdmcto, do Forum, Da, IrrisórIo. lO. AI: Atr i o e o J Olf1(io cc Fr urr ,

sede da comarca de Bom h edro SC na sede ca ':. rnercs d .. p( m Fe1Jr . se, ;. 'LT( �
,

o DE' l1:"e(.uçllC). nO «, �� CRElO": Ju, It:; 11 a, 1
Autos de: Processo de � xecucao. n "e Oliveira Filh(l. DE VEDOR: rzstas lrl>lll. FI\S
4.114, Credor: Exporta ora (.blSrmf-D,e ,lE\'J\DOS:" Um csvalo, pêlo ver rr-elho mesnc c

deFum s l tds DE' edor: Adoll �alc s
de Fe.Xdlil<'; 1dMf' oe 4 Ilnlf P.\AllJ1ÇÃO

"
1 r$ Hl� ('(,0; Um cxvs lo pêlo 1:<al,'. n e ler de Pe·

da t.:llv8. Bens Levsur R: "Ume vacfs xeírão, IdBce de 7 anc s, "VJ1l1AÇÃO: r 490' 0(.
com cria ao pé. pêlo vermelho. mocha Umtl vai a CI m cria 'o é, pêio Ptcaço, rnesttça
mestins de UaurDOo' (om ti alles de HC'lsnoezloac.ede68T1os AVA1IAÇÃOCT$'81"O<'O
,

' ,f.. tm alaro tra(ilo ..n'mal n° 6, AVfllp(ÃO
l,Jade Ava!J8�âo; cri 65 ,lOO. uma�· 2.0,lon. t.m cu ttvador,tra(ão anImal clm 3enl<a

gun, p�lo preto, mc:'f!ti�1'l p{'xc irf 0, com (\8.' AVALIAÇAo :1$ :'-10.< 00; 't:ma caplradelre
8 ano .. d ictade Avalia"MI" cI6 580 roo trpçr" anlro!'! (om 5 �n'prl'� P,VAI IP CÃO (r�

,_ '�
• , H:(JOG; umarrc.mi de l',.UI<' pala dOI�.nlm .. ls.le·tt otal A vslIa� aI.'; 111 c 30000 (hum formadO pVAU .... ( ÃO 11$ 500,00' 'Total Avolla-

mllh O duz DIClS e trinta mil cruzpiH'S) eAI' Cr$!.' 990 00<'. Deposltár!o (l próNla eHcutaoC'

J tpOt-itário O plÓpTlO t:>.tl'utado ÔnUl" 12al8S (orrh On\.\s Nilo cln,ta. flc:aprrlnt�lm .

. " dl(' deste Intlmsd .. o dfvfOCI. (as, não H'Ja en-
Nilo <'ousta. 1<1('6 por íl'1("U tdlO r�t€' Ct'ntnd .... peh OfIcial d(' Justiça Fem Retiro, '.t'i
intimado o de�('dor. CSS( não I:l ja lD- de marcO de 19.,�, Eu, �ll!1' 1\· I <te ht ':6, A·

contraco pelú Oficihl de Jllstiçe. Bom gente JUdiCiária. O dalllC'grefel e SUbSCIEVl

I (tiro, 27 de Março dE' lf185 Eu 'Ma.. ROSALDO ULYSSÉA
ria lvonete Matem;), } gente JudJciá- Juiz de D1r('tto

1 in, O datilop'Tsh'l e f;ubs('revi.
I O�ALOO U l Y��EA Juiz de llJreito

r

Correção do Sol,:
Necessidade Urgente
O Escritório 10c'1 da Acaresc

vjsanrío melhor l,rÜ:ntar aos a

{!ricultures, está divulgado ('OID

Irequem.ía a necessidade urgen
te de que se faça a correção do

Bolo, para que terhamc ti assim
um aumento de produção e pro
dutividade agrícola O(J Município
Destaca que n SElOS ag: ieulto

rei, em sua maí: ria, edqumam
calcário há 5 n(JB passados,
quando o gove rI"O amua oferecia
uma P( Iític a úe SUb81dlO para
qur m ne cessítasse a c quirtr o

mesmo Mas cerne a corrr ção de
solo se faz no malment- de 5 em
5 anos, 118 t !U8110t (( rccntru
mos p 8tH: c' rr ente 14 tO o I f! so

le S agr tcultáveís com necessida
de de nova correção com acidez
com calcário Nesses I: grtculto
res enCOJ t am.s e cr.m enovmes

oüículc. ues po: qt ( t,- o r' ssuem
H( urS0S para aouistção rie cal
carÍP, pr lS (,8 UD811('Íi mcntos
eucr at-am-se drüc t" lr • u, h D<;80
ca ínexísrênc: . tie sul.s.u.o e com

pr e ço exorbitante, tornando-se
quase que ímpcsstvel a aquisição
fio produto e qUh Sf'm (.. qual a
prt dutividarle rm n( S�,(l so108
prati<:8tLente se �illul� l" mentam

}\ cbrm que um grande esti
mulo que o governo pO(lHia dar

para aumentar a produç�o e tr�n8
formar a agricultura numa pro
priedade nacional, flf rIa a redu
ção dos custos ('om 1\ correção
do solo, especialm nte com re

ferência ao l�lcário.

_�A._. ". SUPERMERCAD()S IMPbjl�ATRIZ
�==�==========================�------

A GARANTIA DO PRECO CERTO

ven'tta 24 lia Outubro, 441 Bom Retiro Sanla Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edital de Arrematação

ROSALDO LYSSÉA

Juiz de Direito.

e Pian

CidJde

Pág.

c Jresc t i J a

= Idemlr Oscar Rosar & Cia
Comércio de materiais de construção, artigos � ara pre-

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

Av 24 de Outubro, t7� - Bom Retiro - Santa Catarina

o Escritório local da Acareso en

contra-s com seu quadro funcio
nal completo, sendo que atualmen
te

-

composto de dois engenheiros
:;Lg�ôJ. 1m )9. U'll té cu co agrícola
U'D. l exte-iatontsta social um amei
lia,' de escrttõrto.

Edit i de Arre natação
l° Leilã : Oia17-0-t.- 5, às 9'30 hrs
valor suoerior ao da avaltação, 2°
Leílã 1: Dia 07-05-85. às 9.30 h s,
P -\ j. qu .. ID rn ia de� desde que
n-o i i� ,'1 • LJJ.il: .-\"i do éSrtl
fioio do Iorum, na sede da Coma r
C!\ de Bjm Retiro, :se. Auto de:
p caso de Execuçã • n° 4.2L8.
: .. to ': E tu irdo Furtado, Deve

:101' _ en i sn Ribeir Ftlh i, B -

Lev. ;103: Uma casa de made
iva, m > ihd· 8 por 6mts, coberta
de telhas francesas, sem pintura'
estado de conservação bom, I -

calízada em Irspuá segun io Bom
Reneo Av vliação C" 3.20,),OOJ tres
l. b ') �� e duzentos mil cruzeiros
) �iJ su irio Luzi t D:I .rte Rtbeí+o tr.ib ilh» a ser desenvolvido foi
Õau ão eonsta FI�a por inter- to 1) P '>5" � nado c m base na pn.
m:ll 11 .íeste intim d ) ,) deved o- o, 1l t J a i peq ueu i produtor e
c s 11 sei' en ro ate 110 pelo f) C)ID ateu 1i nsnto dl propriedade
fi ..üa.l ue Ju nça B)m teuro, 27 co D um t .do,
de ma-c 3 1.9 5 Gu.! :daria Ivo- I

nete Mateus) Agente Judiciá-I \. m sta 1e alcance p sra este a

rio. o �htilog�afei e su híscreví no ser>\ no atendimento a 410 Ia
I mílías de agricultores nos Projet "I '7)�:",ra �apela�ia J2�a(J.

ROSALOO ULYS&ÉA _ Ju'z de Direito -i" B ivia )�ultu,d. '1� corte e leite ------------
Fruticultura milho. feijão, Suino-

I

cultu ra, ceb la batata, tomate, so
Juízo DE fl'R.ElTO DA COMARCA I'E' Ih •

J�, a o, etc ...80.1 ET HO - se

Taneladas

OS P' lnl.Jdores e'1c.)ntrarorn n:l A
car<)sc j'1das ':lS Inform::lçÕ3$ te :nicos d 3

_UItIVO, desde ':l S'3menteira ate a comer

ci':ll'zoção d)$ b'Jlbos, produzidos aqui
mJsm.), em 8:>m ktolrr .... _

O �unic1, 10 possui uma área de Avenida 24 de Outubro, sjn
5.919 hectares cutttvados com a-I� rcultura e com u na produção Bam Retiro
total de 2:�,'B6 toneladas de produtos JUIZ-ll;- IHRSQ'O nA COMARCa\.

l,r BOM IU:,.l'lHO - SC

1° Lota0: ura 17-05-85. às 10:00 hora',
valo' , oerror ao da avaliação 2' Lei.
lão: ia 07-q5�85, 10:00 horas, par!
quem mais de , desde que não írrtsórr»
Local: A rio do dltir 11 do Forum, Da

sed da omarca d Bom Ret.ro se. AU-j I 2 &09 de: xecucão, nl 42·41. Cred H: Po- e o a: .

caí "�cb.i & "ia Ltda, uevedor: Adoli
Mar(!o' d a ,lfvli Bens Levados; "um boi E)(olor')") J) urn:J ór e o plontcd a de
C01\ 2 1\00 d idade. pêlo 080), raça ao h . d Bzebú" V.1 P\;�O: :r :� o.ooutrezentoa �. "'el ire s ,

.

os c�b')ll::ulc')res ,) o�
e olte!lti rl1·1 CNze" s) )UP IBltárlO o �"'O c.)n;egJlum o exp'es;rvJ qU::Jntl
próprIo execut ..d·) Ô lU�: Nilo consta. d J:je d'l 2 6S) t�nalod )s, ':.)TI o p'odu
FICa por in'erm dio �ps e Intlmldo oJs�n.:h c!.::Jsslf,':Jdo cono s ..n::b dll pri'll�'de\ledM, ca o oao . )S eocontrado pe-I I..J ::l

I

lo 0i 111 i" JJIt" I:)�m -{etiro, 7 r J qJ':1 I.J.) e.

de mar.;o d' 9 5. Eu MarIa Ivonete M�
teu, Ag-'o e Ju :hctâr{o, o datilografei
Bub crevi,

Sinalizada
A partir de agore, as ruas

de BOIl1 Retiro dis iõe de índtoa
dores que dão denominções á8.
mesmas.
Todas as transversais à A V 24

de Outubro fl)r.lill benefietadas
com estas ptacas, as quais f ram
do agrado gerai dos I):>nretirenae,
Destaque se que isto só fui pOI

stvel �n,ças so Ilpoio d "do pelo
cornércto 10Jl1l, que patrocín iu IS

coutecção
Colocadas as placas, agora. reI.

ta à pr ápr ia comuuidade preser•
válos, evltan Io li d pred ação

IMPRESSOS EM GERAL

Santa natarina

díta l de Arrematação
t' L�i'ilo: ia 16/01, ,j. à� t4:30 horas
por lanco suneríor à avaltacão não hs
ven to lí rítante, �"L�ilã') Oill 25/04/85,
às 14:30 hor rs. pato maior lanço. �dl
tal extraído dos Autos de �xecu ;ão, nO
4,013/84 em que é exequente nlltO-
ninho Ro'!si e exacutf.l.do Ma.noel Bento
R)rtrl(Ttle� Bem 8. ser leilndo:U'll te
llVlsor muca Tele�u'lkeo, prato e brao
co com 24 polegldas em est'ld ') de con
s )l'v3çlo regula.r. \.villi.l ;ão; r' to ),0
ÔOU3: Não consta. t)ap sitário: O pró
prio �"(eeJ.t'tdo [?[ 'l por int rmédio des
te lntlml.d'l o ex 1'\ , t11) C�'lO não seja
. .mc:o Itr J. lo pelo Oiiei \1 la J IlstlC'l. Bom
�etlro. 27 de M lnO d 1985 Eu MIl4
ria Ivooete \hteu�), -\geot� Ju iieiá
Ilill, o datilo�naí'\i e subscrevi.

I RO,,>i\.LOO ULy,sE<\ Juiz de Direito.

"PanificadoraL!cion-:Jndo por mÚSICO, teoria a

pro ico, C Profe�so( Ben-Hur Bueno
Braga abre Inscrições pa�o um curso

de Plano - Clássico e Popular.

Os inter<>ssodos devem procurá-lo \-=, ruo Froi Fellsberto nO 50 antigo ra-

510er,c,o do Sr Todeu Córdova.
---

Pães, bolachas, biscoitos, etc.
Fa1'to serviço de ftambreria e gêneros alimentícios.

v 24 de Outubro, s/n - Fone 77.10� - BO� RErIRO S/C

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


