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SEMAN1Rro DE BOM RETIRO (Se)

-

Número
6

Plantio do A' ho Supera Expec ativa.
;--;8 pàg ína 02 você- tem uma reportagem qu, Iala do otimists cultivo 00 alho em Bom f< eríro.
A tE nuêncía é evoluir na produção, nulízanuo assim D1Uis mão de ob a 10cI11.

Bom Retiro partíctpará dos jo.
gos micro-r egíonaía de 85 em Em !:Ito solene, que foi precedi-
três modalidanes. do tie uma Shnta Missa tiVf'IDOS

A i uíormação foi prestada pelo sexta.teíra última a'Coleção ne Grau
Dr. C arlos Alberto de Souza. d 8 rUI mas de Mal[istt'rio e Técní
Presidente da (Mg de n(188a ('i- co em ("lInto bílidace do t olégío
dan e . Alexandre dp Gusmüo, de B, m

C('mpetiremo� em íutebol de Retiro
salão, handbol e voleibol. �aquela oportunidade 49 for

Na � duas últimas modalidades mandos receberam seus diplomas,
estaremos com equipes temtní- senao 19 Técnicus em Ooutabítí.
nas.. Destacou O� n rero-i egío- dade e 30 00 Magistério.
nais, Que deverão acontecer a- Às 20:30 tivemos a abertura com

qui mesmo, em Bom I("tiro, te- tOO(IS presentes eantanoo (I Hino
rão 8 presença dh8 - quipee de Naci:ma.l.paraseguir-e o Jur s n.en

hlfredo Wagner, Leoberto Leal, to dos formanda s.

Angelina, Anítàpolíe, Rancho NIl sequencra, toram entre I N�

Queimado, e da cidade anfitriã OI cerultcados de c H lusão dos

dois cursos, su 't dil,l S pf'188-

r I,· pal vras dos oradores oe turma

no o eOlo Adilson José Batista e Jaotrema
Cabral

como Paraninfo da turma de
T6onicos em I .ontab'Iínaoe, Ialou
aOI presentes o professor João
Valdir de A breu. que foi sequen
Cllu10 por Luiz 'I'eutônio Pe r- ira
Medeiros, Para ntn!o da {Urrou <.!
MagI8tt',olO.

Marcondes Marchettt, Deputado
Estadual e Patrono d(ls recém for-

Jogos

Reforma

abertos formaturas Movimentam

Seis milhões de cruzeiros e o quan
to a .A pp - Ass _ ciação de Pais e Pro
fassores, ccobo de rec�b41r poro O

termino dos reformos do Co'egio Ale
xondre de Gusmõo.

Esta Quantia ch�go (1 suo desuno
çõo graças o um convêruc hrmodo
e.ntre o Secret":Hio de Educaçõo e o

APP, reforçada pelo empenho do Pre
ffito lvo Werllch.

MAGAZINE NÉl�1
•• cl�rl�os�sO-�U-ZI�&-C�la-.-lt�d-••

---

C oníeoçõee ,A rmaeínhos, Pcreelanae, Crietaía
Eletrodomésticos e grande sorumeuto

de Artigos para Natal.

Av. 24 de Outubro 542 - lon 77 136 - Bom Retiro -sr

a Comuni�a�e
ma' OI no Magistério, também
fêz uso d" palavr». Para logo
após fdar a Super visore Local

tlP Edut-s ção Bejahir ( bíní.
POr último, Lanrloaido j_"rei-

berger, l'úIDO Diretor do c ole
gto Alexaudre de Gusmão pa
rabenízou 08 !ormsDd Os e des
ta c u A. j m p ortâncía do event-o.

Como homenageado especial e

seguidamente referendado nos

peonunríamentc s, est- va o pro
tesso J8 ir Vicente de L órdova,

.� o lIDaI. num gesto que sim
b-Iízou o valor real do aconte

cimento, houve troca de cumpri
m e ntos oe-cacos de incontidas
emoções.

Eram pM ts, filhos, nrotesaores,
smísoa e alunos numa confra
ternização marcante.

Na 611ima pégll. o destaque
esportivo é I escolba �os

ATLETAS DO ANO

do Camlleonato Kunlclpal de
futebol

rOSTO ICAR01Y
Agradecido pela preterên

era de seus clientes no de
correr" de� 19�4, vem desejar
a todos um Feliz Natal e

próspero Ano Novo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ainda que a importação cause
_- ..----

c�rta pre"cup ição, o alho plan.
Sauna fim' ina "O CANTINHO. HlJ" tudo em 11013911 muulclpto pela

Agropecuária Bom Rettro Ltda ,

tem mer sa.to gl:lran'irio para 08

seus quise 100 hectares.
A ínl r-nação é dos diretores

Ulricb Ju-nr e Dieter W. Hornung
A colheita atende as expe ota-

E
. tív.is, mas poderia ser melhor se

XpOSIGÕeS Dão hou vesse excessos climátt
c os como oc rreram. quando ti-

Em j3noir serão íníolada s a� obras vemos quase uma sêca, seguidade recup eração uo Pavilhão de expo- de chuvas anormais

�;�: d�lel3l:io�8��tir.J Iocauz sdo às mar-
Para 8. s ríra vindoura há uma.

A obra, ft)i edificada � lIt>gu!damen- previsão ele �OO hectares, com
te destruída por um vendaval estará um aproveitamento de mão de
reconstruírís até março, qu mdo s - rá obra na ordem de 350 pessoas.realizado mais uma exposícão.

uez mílhõe« de cruzeiro. s ... rão in- Este ê o segundo ano que tra-
vps Ido n08 trabalho de reuosíção calham com o produto e as pre
das telhas e madvívarne destrui-to. vísões da x ausão são c onere-

. E�t. qu ,utla prove 11 d� um convê
tas Inclusive J'.\ e tá instalada u-

mo ürma lo entre Pref,H'ura de Bom I ., �.
Heuro e a ec-eterla de Cu.tura Espor- ma índústna que funCIOna.rá 00

te e t urt-mo I prazo de dois anos, produzindo
d

alho em p\ b istante procue.ido
80 iche Será Inaugurauo no e.x�eril)r . .lntctalmente para esta tndús-

I.,d) este ano, B;)'ll Retiro g'ln- tría serão aproveítados 50 em

hará m Jis um ponto d � recraoçáo, pregados, todos de Bom Retlr->
que vem o s""( ou Ira '1pção d� di-' -Aürmam.
ver nrnento p z r o o juventude nos fi-

I thbDsa
no rs de semana. : Outra in 1ú �trh já está ope-an-

T rete-se do boliche d� p,opriedo-,' do, produzindo �oDceDtrdd�)s de
d� de Rogério Af'drino d'J Cruz, 10-. babosa que serao aproveito dos
co lizodo na Av 24 d .. Outubro i para fabrico de cosmencos, cre

T arei lrás pistos, corro uma delas I me dental e também O,i mediei-
com 20 metros de corr-p-Imento, olém

I
na.

de anex.; pos Ulr b:::r. Maçã
São 250 metros quodrod s com- Doze mil pês ê previsão da

1truidos para o Conforlo daqueles' ?olh�ita que começa em fins de
que pata lá se dirigirem. 'JaneIro de 85.

I Ma.IS 1f> mil €:2tão sendo pre
parado8 para a colbeita posterior,
totalizand) 27

I
ArnuU José Damm, �ontador

da Agropecuária ta..nbém mos-

Calapora não Preocupa
Segundo Informações do Dr. Paulo

Caraeíro Monteiro, do Hospital Nossa
Senhora das Graças, não h' grande
preocupação com respeito o número de
bonretírenses que vem contraindo a

doença popularmente conhecida
por catapora.

A sírnação jã esteve pior, destacou
o médico, mas os casos estão se redu
zindo e não há motivos para alarde

Adiantou, porém, que ela realmente
é contagio a e ao sinal de seu e ps re

cimento é recomendado certo cuida
do

S "viço de SaUD\. ma s \gem, ltmpez s

de pele, tratamento de cabelo. depllação
manícure e pe nc re. Ateo ttment i; 2".;
e 5'F feira.
Rua Teõt-Io I>eucher 6 O(p'óximo 1)8�)
Bom Retiro xanse Carartua
......... - _ ----_ -- .. __ - _ _- _ -.

-

Parque de

�ma estrela vai brilhar
edta noíte, um brilbo ln
tendo e fulgurante para

d(.Jperial' iodo d(.JeÍo de
JerfeLiz nedte natal e um

novo ano de alegriad.
8áe e. ",ele. da (Jráfica

e 'Papelaria UDfáe t;'da.

-

= Ademar & tia LidaOscar Rosar
Comercio de m uerlats de construção, artigos para pre

sentes e caça e pe8c�.
Anexo Hotel com atendimento diário.

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

Alho Supera Expectativa
trou-se otímtsta quanto as peespee
eivas comeroíaís da maçã.

adubo
Já em tranca atividade. tsmbém

em Bom Retiro, a FERTOR.GA In
dústria e comércio de Fertilizante.
Ltda, empresa filiada a J�B-JUN
G �O�SULr 1)0 BRASlL, produz
te-tiltz I ntes de origem orgânica e

mineral, produzido e preparado
otentítícameute

O produto, que entre outras pro
priedades, fornece nutriente. &
planta. aumenta a fertilidade do 80·
lo e, com» fator alta .neute positi
vo é is ento de prages, doen
ças, impu rezas e ervas daninha••

ImpurtAnch Saciíll
Com a instalação da Ag opeea

ária Bom Retr-o Ltda. em 0.0880

município, tOlDOS .-gractados co•
urna d-stucada contribuição social,
pois houve ascentuauo ap-oveíte...

manto da mão da obra local.
Vários e mpreg 18 foram g.erado.,

a ponto de ser a empresa evíden.
etada como a m sís importante in.
tit.ução p irticular de Bom Retiro,
em termos de nú nero de empre
gados

E, quem mostra-se plenamente
sattstetto com este tr.tbalho 6 o Pte
feito lvo Werttch, que vê de per
to o mcenuvo ;\03 Heu3 munlctoes.
ev itando a'l'iim o êxodo de m l!I
mão de obra.

EXPEDIENTE

"O REDATOR"

Semanárl'l lmp"esso n. Gráfica e Papel�rla U
Lldil. - '\v � dt Outuoro Bom Ret'ro se

Rec1at"r - r ésar do Canto M8chad I

Jorn. t{espon'8vel : Attahualpa Cp,ar "'aeba

'nrTe'p'>ndêncla . Rua AtanagUdo Ramo. de
drac1e 168 - liom Retiro se
PNprletarto : César do Canto Macha to
-

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

Farto se�viço de ha.mbreria e gêneros alimentícios.
Av. U .te Olltubro. 'lJ/n - Faae 77 LO.! - BOVl RE r[l�o S/C
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FIM DAS CHEias
o centro de Bc m Retiro não

mais terá pro blemas com cheias
causacas pelo transbordamento
de valas como ocorria eonstan.
temente.
Foi firmado um convênio entre a
Prefeitura e a Sudersul, em Por
to Ale gre, onde ficou acertada
a destinação de u.ne verba de
10 milhões para. contenção dos
transbordamentos no centro da
cidade, trecho compreendido en

tre a Av. 94 de Outubro e rua

Aníta Garibaldí, proxímteades da
residência do 8r Carlos Souza.

Posteriormente haverá um pro
longamento dos trabalhos com

a ampliação ca tubulação até
o Aeroporto. Também estão sen
do procuradas soluções pare os

alagamentos nas proximidades do
Posto Ycaroty, causados por CODS

tentes ala gamentos.

o REDATOR P61. 3

DISTR IBUIOOHA AMaRIL LIO .DE BEBIDaS
RlViNDEDOR

SKOL
Av. 24 de Outubro, 828 - Bom Retiro - se

Antiga ,Oficina de Móveis Bruno Mariano

CERVEJA, REFRIGERANTE E BEBIDAS EM GERAL

Festa de São Sebastião MINI MÓDULO ESPO llY
Durcnte os dias 1, 4, 5 e 6' de [o

ne lr o, n Iccolidcde de Parciso da Ser
ro viverá suo ccmemorac;ão em hon
ra o Sôo SEbcstião Uma extenso

pt c çr cmcçõo foi �Icbcrcda e o fes
teiro Moacir Castanheiro, juntomenle
com sua esposa 0- Oolvo,ogu\lrdam
um grande público.

As novenas e missas serão ministra
dos pelo Pároco de Bom Retiro Pe·
Ohvle Guesser.

Com uma área construída de
2.600 metros quadrados e um va.

lon estimado em 4 mühões, o Co
légio Alexandre de Gusmão terá
no inicio do ano letivo de 5 seu

míní módulo esportívo.
A iQ(ormação:, -o ce de cio Di

retor do educandário Landos Ido
Freiberger, que já está tornando

providências no sentido de que
as obras acelerem cada vêz mais

Os serviços de base já estão
em execução, com a drenagem
bestaute adiantada'

Estp parte está sendo executa
da com o apoio de material Ior
necido pelo DER e a mão de obra
da Preteüura Municipal.

O Mini-módulo, que se locali
zará no próprio Colégio, terá pis
ta de atletismo, ce nchas de Sal
to t-iplo, Si; lto pm dtstãnr-ta e á
rea para sr+emessoe dr- peso,
dardo, disco P, martelo

Haverá ainda ao cent-o do
mini módulo um campo de fu
tebol suíço nas dimensões de 46x
26

A iluminação constará de 8 re

fletoreE1. que atingirão a tOdAS
as áreas necessàrtae para a prá
tica dOA esportes lá instalados.

A obra envolve um convêni
entre o �ecretaria de Cultura
Esporte é Turismo e a Prefeitu
ra, intermediado pela Associação
de Pais e Professores do Colé
gio Alexandre de Gusmão

CASA MAY
Osly José MHy & Cía. Ltda

Av. 24 de Outubo �43 •

UMA LOJA ESPECIALIZADA EM CO '\i FECCOES. TECIDOS.
CALCADOS. ARTIGOS PARA PRESENTES. BRINQUEDOS E BI

JOUTERIAS. TUDO COM OS MELHORES PRECOS DA PRAC

Fone 7714�

DIRETIMlI'l OIS flBRlcas lO COISU'IIDOR

6010 Comunitário
Organiza-se em n08sa cidade

a confecção de um gigantesco
bolo a ser distribuido no Bairro
São José(Rincão) por ocasião das
comemorações natalínas. Já exis
tem adesões de grande parte da
população que tem cole botado
com quantias em drnheíro ou in

gredientes
A iniciativa é de um grupo de

senhoras que tem encontrado pie.
no apoio da comunidade. É o es

pírito de participação que se in
cuti no povo bonretirense, vísan,
do dar um Nat81 mais festivo
àquele bairro.

MáquiLI [ lassificadora
A coeAR, Co mpanhia Cotarinense

de Armazenamento, instalar'; em Bom
Retiro, jã no iricio do ano urr-o môqulr-o
classificadora de maçã, que atenderá o

todos os produtores do IT u -ic tpio , rndis
tintamente.

Isto evitará que c nosso produtor t�nho
que se deslocor ate outro cldode
paro f.;)zer o clcssihcocoo, ou então
vendo a sua merccdcrlc sem classificá
-Ia.

A prefeitura s. encarregara d. suo

manutenção e administrara seu [unctonc
mento.

los formln�.s
O REDa'OR cumlui menta a todos
os formandos pela recenle co

'ação di grau, desejando-lhes
que proseigam nesta bela jorna
da que é a de. primar peto saber

....

PRESENTESCHEIRO BOl\I
Exclullvid.de doa Produtos Naturais "O BOTICÁRIO"

ltrlDquedo8 e Presentea

Av. 24 de Outubro eaqutna oom Major Generolo Bom Retiro Santa Catarina
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Não reedit aio suas .tuaçõ-a aoteri ros
onríe obrev» b -o resulta-tos. o U0l110 Hon- Doa quatro fing.listalil, dez joga-
retiren e fvi à Governador Celso r'amo dores recebem sirnbálícamente
na Iocalída-te de Areias, e conheceu Ot<8� de "O REOA. rOl-J" O titulo de A.
bor de um v arn,uga derrota oor ôXl S [O \.10" d

O time tr.eotor não rendeu a metade di-
f L E r -\ ) AI" por seus a-

qUII que tern In" rtrado n i oamp ouato da semoenhos no Campeonato Mu·
ct iade. aio la que seu atletas tenham se nictpal de 8=>.
empenllldr)tn,tut�durantetobl\pmid.i São eles: �é{'gio'UB),Zild mar

1\ iUP vt . Ir, h,l'l lo t.' n � la C'\'B. o \- (V G.) Beuedito.Uâ) Vítcrin .(08
m'lZo�as. fOI tã» visível quanto ao placar
e Oasíuna recouheceu como justa a vltó H.), Zé Paulof Vv") �ário DER)
ria do clube lto râneo Augu-tof U'B), Joã') Camilo(VC)

Arhnd i em �,'ê� on rrtu ttdades Airton. Betot U S) ..: Bêla UB).
Jorgtnho e Nel cio fizeram o gols P'lel\ o Destes. () G()leiro SÉRGIO, do
".�6zon·\8, P'HI\ Paul) desco rt-r pari o U-
mao, Jogou � nrns Ioea! com E1gar, M\o. União B .nrettrense, fica com o

'\10!des. Ze11110, ,:-dlOh0,. »grbe, .Iorgtoho, titulo de "vi ELHOH. DO A '10"
Arlm Io, Bruno, AIrton e Neheto 1 id d t J O

Perdeu o União Bonretíran tl 'com' "ér-
por sua. regu ..1.fl ti e em OI o

Z
. campeonato.gio, ez.Ido, N euem, I :,un �ir(). Z zo Vit I·

rm i lJl'D:l':l. lHla. Paulo, Z�quinh . 'e \u- .

Ógusr . No outro j 19 l, o lJill'\lDlte também TO I Df 00 I
trouxe um \ golea la, levou êx. do tim ' da
ca-a. �Ls no axslm. to los voltaram sarl .. ·1 Com a partictpaçâo de 17 duplas d

feitos, índep-nde te d I!, r sul.edo- lá ob- �o' H('!lJri) ... I �Ia�ô\) d,- �erra, ti .. mo

tidos, b!ija vi 'ta a caloro�a recepç�o 01a-1 no �lll imo din 8 n. reaHz'lção de u.o com

r�ci ta pela dlrf'tori'i, jogadores e torce- petltlvo lOl''lCIO oe dominó.
dores do Amaz ,oa .

AO final, hO>lve uma Vlt ria por,oa
pintos de diferença pró Bom r<etir
que atUou com as segutntl's dupl s: J&O·
kson-,vlinildo; Borle Aaf'lar: V>l.dE>-M
!lcir; Gani e·Z ia; roninho ·1\0 to; HoD1
ro- Velho; Hélto AlclOne; eMlo - I 0OQ:
'Idem \r.L'lu· Irio�Jaime' I igorne-Heto;

'o.li H,Járl \; 'W,1l1i·nenit�; Jonal\-ldalf.
(l.1 e 1)lbi :o-B�lol.

O Paral90 p( r,i _'U utilizllodo: Dica-P'"
im; \{ a.nlr. loicll; Zélio ic;·\ ir·Z.·
gl\; �utlco-N!\oê; ;'erede G ..oy; ,Jair-V
lad tre ; Ol!mpto Vitorio' Laud ·Lêu· H
lio-R. �ério; Lavinho-Art�lto' V'llde�ir

Av 24 de Outubro, 48� a 496 - BOM !{'ETIRO/SC �eloni; Assis Alta; Jouas-.�demtl' e A
_____________-' ttno-Vllorino.

Municipal
----------�----

Estádio
Bom Retiro ganhará no ano

vindouro seu estádio munioipal
de futebol.

A promessa é do Prefeito Ivo
Werlich que adianta estudos
neste sentido, visando atender a

um velho anseio dos desportís;
tas de nossa cidade.

Já contactou com a Secret 1-

ria de Cultura Esporte e 1 urlsmu
que prometeu destinar uma ver
ba para este fim.

O novo estádio será construí
do ao lado do Pavilhão 1e hx
posições.

Ltda.Agrobom -

Canto do Canto
Dias 10 e tH deste més,

muita comemoração Díetrtch.
[ngo e seu filbo Fábio têm
motivos de sobra" Auíversá.
rto .

- Ltlíi n Gr udtncr, corn "chá
de panela" e tudo, esta nos

preparativos finais pMl:l. seu

casamento
a AABB o chá de encer

ra mento do ano foi mais que
te nvo, víulta descontração e

brin�'llieiraB. I
-- lun�.'!i)n -ult e Aqcopecuâ- (

rÜl I1I)ffi t{etiro programam I
Lst.s de co atratermzsção p 1 I
ra eus emoregaaos
- '0'11 a. eortest« pecu'Iar
) Prp.te to Iv') Werlich recp-!
b su oi r�p >rt'\5dm de "O RE·
I> r R: e.TI su i. residência.
Bom p ij.)O e multas novidade s.
- .ríeto vão estuda um esque
m- para I "O B \ILE V ...;H.J�
E 8 -iA �OO" (cores do clube).
- f1'lare,; {I'iguei reft) der 011.
vetr. :1compaObl1 atentamente
a c nstrução de SUd nova

casa. Bom gosto ele tem, 1

evvientemente. I

I N F O R M A:

Máquina para cortar grama crI 226,OOO, e Arame

Motto 500 Metros cri 53.000, Ofertas da Semana

AV. 24 de Outubro - FODe 77 195 - Bom Retiro se

O REO A,. TO R circllhrtt em 24·
-t2-8( e 01-01-85 com edições
especiais de ataI e ano Noyo.

SINDIC' T o DOS TRABALHAf)ORES RURAIS f)E BOM RE -IRO se
RESU'AO DO O�ÇAMENTO PARA O EXERCIClO DE 1.985

�f'ce-lIa (Frn milhões/Cr$) Despesa (Em milhões/Cr$)

1 Rendo T r ibu'ória 500 Admlnistr Geral 54.30
RE'ndo OCI ;)1 34 10 Contr R"gulomenl 1.25

1 I<e-ndo Putrlm )ni::.1 11.30 Assist. Soe i";I 6.20

1 R"ndo Exlro rJin. 2465 Assist. T ecnico 050

fOTAL DA RE(_EITA 75.05 TOTAL DA DESPESA 62.25
J B. Mõv�ls- Vendo 030 B. Imóveis-Compro 10.00
j

1 TOTAL GERAL 7535 B MóveiS.' c mor o 310

IRINEU GUCKERT - PRE TOfAL GERAL 7535
ERGIO H :MKEMAIER -' TES.

EUO BOING LRC - S_:_ Nº 8403
_ J;��� �, =-_..._. ...._----_rà

UH!" l) PHUlé lO LUORAL atletas do Ano

Altamir Martins & Cill. Ltda

Cortesia e bom prêço fazem o nosso tradição - bna 77·109

f[COMARI�S
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