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AUME TO AOS SERVIDORES ·MUNICIPAIS
o destaque maior da reunião

da Câmara Municipal de Bom
Retiro, realizada no último dia
12, foi a aprovação, em primei
ra votação, do projeto que con.

cede o aumento ao íuncíonahs
mo municipal.
Presentes os vereadores Re

natode Aasís Martins, Ademar
Garcia, Osní de Souza, LUiZ Car
los Polmann, Públio Palma, Onê
lio Seemann, Aldo Severrano de

OJiveua e o Presidente da Casa, I Destaque-se que Luiz Car
Lancoaldo José Freiberger. 108 Polmann não participou di.
A pós devidamente analisado e votação por ser funcionário da

questionado sobre sua viabilidade, Prefeitura e consequentemente
o projeto apresentado pelo Pre- não poderia legislar em causa
feito, obteve unânime votação E; própria
ficou definido um aumento de O reajuste, se definitivamente
71,30% a08 servidores da munici- aprovado em reunião posterior,
palidade. entrará em vigor a partir dos

Em janeiro, haverá um novo vencimentos de novembro.
reajuste de 20% sobre o venci.
mento vigente.

I!I ---

Outros Destaques da Edição
.

- Vereador Critica o P.D,S (Pág�)

Pradutar Modelo 84

- Concurso para Professores (Pág 3)

- Vera Cruz 114 Dinamite (Pág. 4)

Nilton Menegaz, agricultor de
Bom Retiro, residente na loca
lidade de Campo Novo, repre
sentará Santa Catarina, a nível
nacional, concorrendo ao Prêmio
Produtividade Rural,

A. • , • Participam deste programa
- t amara define u nome para o G!naslu de EsporteS(pág. 2) todos os J;>rodutores rurah.do Pais

que estejam explorando Imóveis
II

• " •

H
.

I P H
cadastrados no iNtRA e residem

- Rsslstencla osplta ar reocupa ornem do Cam- no imóvel objeto de_exploraçãoPara a seleção, sao formadas
comissões [ulgadorasMunicipais,
Regionais, Estaduais, e Nacionais.

O objetivo do coneurso é es

timular o uso racional e ínten.
sívo da terra.
Foi instituído pelo Ministério

da Agricultura, juntamente com
o Instituto Nacional de coloni
zarão e Reforma Agrária.tNCRA
e Ministério Extraordinário para
assuntos Fundiários -MEAF-
A Comissão Municipal foi

formada pela Prefeitura, Aca
resc, Cídasc, Bancos e SindiBom RetIro - se eatos.

pU (Pág.3)

MAGAZINE NÉLI
lIe Carlos SIUZI & ell. L1dl.

Confecções, P rmarínbos, Porcelanas, Criltais
Eletrodomésticos e grande scrumento

de Artigos para o Natal.
Av. 24 de Outubro 542 - fone 77 136

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Bonreliren es dem r Ose r Rasar & tiao eiros
,-------_---------

Ooméroio de materiais de construção, artigos para
sentes e caça e pesca.

Anexo Hotel com atendimento diário,

Av _ 24 de Outu b o, lln - Bom Retiro - Santa eatariDai

I"rl a s P euarislas Faz ado eomparacõe entre a implau
tacão e li ItU4\'!lO atu 11 "M q ue a en

contra, o Veread r udo evertano de
Olivei . t ! U cntí i à na a rremtação
plrtl.:1 ns, o (') {, eH 11� ,nã ·0 desfi
gur do,
'lU patavus repercutiram junto às

c ma1 p ltU a ds 13 m {etie", uma vez
qu fOI 1] n i de Ia \<.)10 pública, qusudo
da ln talac'iO d ,)-� \VI , perante vários
-onvrd sdo s • P P II, � u no momeu

to acompvnhvvem 8 Iemds e 'l� mau

guração do po to dj Jooperativd.
Para o Ver�3dor ede s ista, o seu

partido f056 à realidade e seus objeti
vo' I tcíaí Ih pareceu 10 oeso -renta ro,
No me mo prODU oíameato, eníátíca-

mente o Vereador citou as dificuldades

atusts do homem do campo. o

próprio tem vid.. atuante e é
c 'dor de seus problemas

r)ONtIlCOU que Bom Retiro> h Je
Ultl'l dep e dê.icla maior da p8
que 1l5rtJu�turl1, e por isto lD9sm

�ran te base econômica merece 8
reo nh ci.Ia.
Bvid;:laciou a importância do o

cooperatívstta que deve existir e
11,» Que Iínam na �rea ru al e

claro i 'I tr r strtto apn o a iol
que venham 11 reverter em be
para a comunidade.

A E ateria Est dual alerta a

t s o pe u ri !5 que têm o

t \ i cal trnplífío da em seu po
der, com p azos venci os para
que compraeç m à devida re

,. lidação
Jo e Aparte! Pícoloto, Ex'l

t • E tadu I, dIZ que as írn agin
do, evitarão um autu çã o fiaca!.

Uo
./."oe

_

Refiro

h X P 8 D 1 EN l' E -I
CONVJTE

"O RE \TO fi " o grupo de jovens JUCRl't (Juven
�onretlrense), conviria a todos OI j"'"

Se":'I\nir1"1 l'1'Ip�e';o nl 'lrnt ca e I"1l')elula UIlI.'1o retl'eoge9 para parttetparem de .u••

Aldo Severian de OhV�I";l, Ve- :,td •. - AV • dt: u' 10(') -m Retiro $'; ,.,9 ct>mlnfosap6s Il Santa Iss•.

d . f
. .

d r últi R�1'1t')· - 'eldr d., r:aD'o 'lch'ld) Loo -11: aJ" de deunlões. aOI
rea or, OI Inaugura o n J lmo Jorn. ReapoDi{lvel A·tahU'llpl;'� r 'Iachado ia Igreja M!lt.iz
dia 10 O Posto da Oravrl-coope- ;ol"l'�p,ndêncta Rua Atan"flldo Ram,' d. A.n- VICe· tA A. Vieira
ratíva Begío J Ag c á' d drade 16S - '3f)m Ret n S� Pre

í

Jsntena rope u ria o Ptf)pr1etar1o : �élaT dI) Canto '.hch�1o
�

Alto Vale do Itajaí, em Bom I
-

Retiro
Recepcionando osconvidados "Pan,·fl·cadora Ch,·co"e destacando as atividades da

Oravil em todo o Estado, Wigand
Baehmann também se pronunci
ou e teve, como Presidente da
C ooper ti va, o irr� j'flto apoio
da comunidade.

-

se destacar, tendo sido
membro do diretório do Pa
Social üemocrátíco - PSD,
(10m) em uma oportunidade
di tat iu se a» posto de "er

A m i le3Cj n-otissão de
teí,',) fi J Vii 1�Jj,t e fazia
que ct·i.4l..t. vêz mais valor
eu tl'll.bilb;)� outras eíd
era.a feit0.spejid)8 de sua
de obra artesanal, sempre
respondidos com exemplar
sempeuho.
Para homenag e ar u,�enz

foi cvaíecciona ía urna pl!l.
orata que será afixada em
de destaqu daquela o

esportes.

Com pronunciamento d� Ivo
Werlich, Prefeito .\1unicip,il; Ivo
Wanderhnd, Deputad Fede al e

Pães, bolachas, biscoitos, etc.
Fa.rto serviço de ttambreía e gêneros alimentíelos.

AV.24 de Outubro, a/n. Fone 77.102 - BOM RErIRO
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONCURSOS
A Se eretaría da Educação. a

través da Supervisão Local, está
divulgando o cronograma oficial
de concursos para p?ofessores
estaduais, relativos a ingresso e

acess o.

A escolha de vagas do Ccn
curso de a cesso será de 3 a 4
de dezembro. A aplíeação de
provas para o concurso de in-
gresso será de 6 a 8 de dezembro. 11

Escolhas de vagas para concur- It

BO de Ingresso será de a ti 5 de ----.
janeiro de 85 e a assinatura e tlLUOAftlO DE MDIRltCUl
publicação de portarias para to- O Colégio Alexandre de Gusmão es-

dos os concusros será de 18 tA divulgando seu c�lendário de marrí-
. . euls para o 8 D o letívo de .985

a 25 de janeiro. n� It a II de dezembro, erão etetu-
Quinze dias antes da data de ca- adas IlS renovações de matrícures de J2
da atividade será divulgado o Grau, de'lS a 15 do mesmo mês, renova'
calendário e'spe('if!co contendo eões de matriculas para o �o Grau. bem

.

'
. _ i como matriculas novas de " Grau.

O local e horárf o de &� Iícação , As matrículas novas de �. Grau, se-
de provas ou escolha de vagas. tão realizadas de 19 a 2S de dezembro.

Ao matriculas sô serão realizadas r-em
a presença dos país ou re ponsável di
reito pelo aJUDO

DISTRIBUIDORA DE REBIDAS
RtVENOEDOR

AMARAL LIDA.

SKOL
Rua M8jor Genei oso 8/n Bom Reno - se

t}'EV1:JA E BEFBiGERAN'lE

ASSISTÊNC1A
PREL'ÃRIA

Se d�!���V� na �gj!��::, . \
IOVI ESCOL

prática. db criaça� de Novilho l-recocee . Em segunda vota cão foi aprova-
Oe mesmos ,00 oriundos de �ruz88 Nor-: da na última reunião da Câmaramando-Zebu, Oharoles-Zabü e outras \ M nlcipal a construção de una es-Raças de tacadas. U

. .

A PÓf (! cesmame, os terneírr s são, cola Isolada D:1 localídade de Ar-
(OndU2.lC( S para pastagens de ín- roio Frederico. A obra está orça-
verno (,U Filage.m e ficam DO D áxlmo da 8 eIJ milhões de cruzeiros.até 30me�('R de Idade, elcam sndo fjlll kg
de r es o vj, o por cabeça
O rendur ento df> carcac a dos D'f'S-

mos ('h.gtlm pm rrédia oe54al}!f'" e
a méoia ce preços a)('sD{t dos é supe
rior t cs pf g08 ao gado em geral
( om« bc uefício há um bÔDUS pag pe

la Secretaria da Agricultura, referente
ao l('M l'pcolh;do pelo comprador, que De Fvaldo Foberte Fcblen.per. T�cn1co
será de snnado à compra de insumos Agrfcc la da Acarese de Bem Retiro, re
e material necessário ao melhoramento cebemos e transcreve n os a segutnte
da propríeôade. mensag..m:
O estímulo tem por ttnaíídede aumentar "A eross o é uma das maiores emeace s
a produção de carne Da entre-satr•. oi. do t-olo. Ela pr cisa &4:'1 cc.mbatida antes

_ lira/ira 8 1>t'lf'f/,.,io flJ"ião �/aa. _

���:.{�� �\}:�so������,��:Ó�::I�eou�� lqUg s:J: ������ do solo � a solução
----....""...�.. ""...�..�.'_";'-�-._.. -_.-_-._-.-._.--

é de 100 mil cabeces por ano. Devt>ID08 faz"r e lua anáhee, correção, IMPRESSOS EM GERAL
Existem pecuarístaa que estão vendon, plantio (,1Tl nível, preparo do verde, rota
do enímaís com menos de 18 meses de ção de cultura, edubeçõfR or�EiDlca8 e
Idade e com peeo médio de 39(Jke pOl verde, cultivo mlDimo, plantio direto, Avenida 24 de Outubro s/ncabeça (peso vivo) a Informação é do culturas em 'alxa, pa6tagen8 de' nvemo,
Engenbeiro Agrônomo Dr. Dirceu NUo rellorEstemeDto e EVitar as quetmada.R.
BlaDcbi, da Prefeitura Municipal de Bom Nilo deixe para ieus lilhes a vuflo
RelHo. terrível de um de(lt�rto".

DEFEsa no SOLO

Com a extíncão da autortzaét o de In
ternação Hospítalar-At H.- em 61.10.84
o trabalhador ru r.. I viu-se práticamente
desamparado qusnto a aflsi!'.têncla noa

hospitais de nOSRO Estado.
A partir de l' de novembro passou a

ser aasisttdo através de convêuíoa; tir..
mados com o I NAMPS, de acordo com

dotações pré estipuladas.
Esta mtormacao procede do Sindica

to dos Trabathadoros Rurai8 de Bom
Retiro. na pessoa de seu representan
te maior, o Presidente lríneu Guekert.
Prossegumdo, ressalta que pI! ra nós

está destLnada uma verba dE' Cri
U14.000.00. considerada trrísorta
para um atendimento a mais dE' quatro
mil dependentes rurais.
Para ele, o mfnimo que d=vertamoe

receber seria e torno de dois mílhõea
e quinhentos mil cruzeiros e com rea

[us tes (ie acordo com o salário mínimo,
para haver um certe equillbrlo:
"Sem asststêncía é inevitável o êxodo
rural" - cone luí. a:-
O HOSPITAL
Para o Diretor do Hospital Nossa SEn

hora das Graças, FIares Figueiredo de
Olívetra a attuação realmente reflete
sinal de sérios probremas num tem
po bem próximo.
As reservas finance1re s do nosocô

UlIO ih se esgotem e cedo-cedo serão
obrtgadoa e t( mar uma dpcisão índese
[ada, 2.0de novembro é a data máxima
de espera para uma deflricAo e o Di
retor acredita que até lá iudo esteja
resolvído, posíttvameute, evito -río
assim uma s tuaee o adversa e blll- bll
te prejudicial ao homem do campo
iieforçando as palavras do Presiden

te d(\ �jDdluto. o Diretor do Hospítal
aehcu ainda baixa a cotação de 2 01\-
19õeR e 500 mil eruzetros l'fll'JI Bom
Retíro, devendo 8e. 110 mínimo ma;;:
de três mílhõee e quínhemos mil cru.
zeíros,

CASA MAY
Osly José May & Cía Ltda

Av. 24 de Outubro �43· Fone 7714�

UMA LOJA ESPECIAf_JZAOA. EM CO\lFE CCOES. TEC1DOS.
CALCA DOS. ARTICOS PARA PRESENTES, BR J NQUEDOS E BI

JOUTERIAS. TUDO COM OS MELHORES P RECOS DA PRAÇA

II . D_IR_U_D_ME_TE_OI_S_f_A_ilR_It._--a_S_I_l_C_.O_N_SU_"_1.3_0_R _

Bom Retiro - se

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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U .8 rei • lzena . grobom ltda.
INFORMA:

ementes de milho AGROCERES 40 kg. por Cd 7l.000,OD
Adubo 5.20.10 - 31.500,00 a saca Ofertas da Semana

Vera �ruz lx4 Dinamite
Jogando com Velh«, Édio, João, Adir,

Zíldomar, �eto, üídí, Romen, Zé Paulo,
Céltnho e Marcos (depoís Zé Amarildo e

Vclneí}o Vera Cruz obteve importante
it')ria obre o bté então líder da compe

ucão o Di .iOllte EC por 7x4.
Par as ULUlr o primeiro lugar, 80 lado

rio União Bonretirense, o time azul e

branco teve que lutar muito, onde foi vi.
stvet a g rra e o impeto do time do DER,
que [og» c m: (di, Xirtca. Ademir. N�r
ci, Ar! Uh no, Ozaír, Mário, Edtlson, Ilãvío,
Vituriuo e Jorge.

.J.1 n 15 mi uros inl iaii o f)irumíte
vencia po 3x I, dots gols de \fá i e um
11e E1iJ30n

.-\o,j t , Zild )"Q}f diminuiu a di! rença
psra 3x I, eu u tat aJs:i� novam rte o a

!{t. e hibil 'dirio tuia 4.XI.
Aos 4'1, num a I q ie re svlv ru as espe

r v 3 d Vera Cruz, { neu têz o p.\{ua
do. .;, 'H ·U. �hl'� 'I 1 vo 1 U � torcida
à emp )Iga�\o t tal, faz -ndo o terceiro.
SEGU '\IDO TEI'v1PO
O 1)1011 D te enrr JU mats Intranqüilo e

foram f�ita'i m» lfica;õ s vísaa.ío pelo
mJ003 m mter o plicar que era de 4x1.
Joso e I'o ho entraram e nada pude.

rsm fuer oara evrtar Que togo IIOS cínoo
mraut» �eto üzess o g'll d e npvre
Af)'! oito, 'jehaho e 'Urlo se neseutende

rsm e o á-bitn Liud rlto expulsou a am

bJI, p re agreH o m irus
A aUa.1 M,irio p ejaJlcou bs stacte

o re rdl nento do mamite que &03 23 to
mava o 5' gol, deita vêz de Zé Paulo, que
é o arnlneír .í» Oa np eonaro com 14.

II p'lra li Irpnt o Vera IJruz tomou
COJt.. do jogo e msnren to-se em vanta

gem qusu
í

oube traustorrnar sua tr in-

qulhdade em mais gols

I
�etJ aos 35 fêz o exco gol, para Zé

t>aulo. a09 37 fechar o placar.
______________

Ante do penúltimo gol. Xíríco foi ex.

Av. 24 de Outubro, 48:2 a 496 BOM RET!RO/ C

pulso e o Dinamite, ficou com
homens em campo, mil"! -empre
rando o csmínho do empate e encea
do a sólida equipe do Vera Oroz,
agora lidera li competícao com

pontos na fase final e mo'
como o único invicto de todo o o
onato.
O OUTRO JOGO
Uníão Bonrenrense e UDilo Se

fizeram 11 segunda parttda que t
nou com vitória do Bonrettrense
5x2.
Melhor em campo, o time ven

fez o prímetro gol a08 10 minutol
vés de Zéquínha
Aos 25 Benedito, que teve boa

tuação, empatou; para &08 a() fi!
desempa tar,
O União Serrana procueava

ir o plscar adverso, mas 808 '0, A
to fez 3x I.
Num gol de bala feitura, Bene

mlnu u paraâx ê; cabendo 8 Oimal.
lo en errsre-n o escore de 5x2
Boa anre ise
uom li derrota, o União Serrana

tá fl)ra de qualq u�r possibilidade
titulo. suroreendeudo a sua t
que acredttava numa melhor
nha.
J 190U � venceu o Bouretíeense,

.,ér�IO, Z ztldo, Nenem, Uaroeir
la, José, Zequinha, I)ima!l, A
Paulo, Ferreira e (Zezo Borba.]
PRÓXIMA RODADA
União Bourenrense X Dio.

União 'errana X Vera Oruz,
a rodada que define 09 floaHa
Campeonato municipal.
Em primeiro Jusar enA o Vera

com 3 ao lado do Benreurense,
segando o Dmamite com 2 e em
mo o União Serrana com zero.

Canto do Canto

f[COM I � SUP[RM[RCA�O
DESPORTISTA

SEU ADVERSÁRIO lia
É SEU .. IMIGO

ESPORTE É COMPUIClo
COMPfTlCÃO É PARIICIPI

Altamir Martins & Ora, Ltda.

Corteslo e bom prêço fazem o nosso tradição - F01& 77-109
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