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os
É hora deconfr8t"rDizaçA()

total, onde todos os povos se

juntam e formam 8 força una
anunciando a chegada d" Se
nhor. É Nata).

O gesto é repetido ml
ternamente mas a cada ano

que passa mais e maíe 10-

mos por este ide-al cristAo
que é tão bem fras�8do qUIlD
no dIZ: Amai-vos un 8f18 ou

tros como eu V08 limei.

E. Deite memento tio Im.
portante, "Prel, tora Mum
c.ipal de Bom Re iro na peso
'oa dp. seus representantes
maiores, o freleiro Ivo Ver
Ucb e o Vice-Prefeito FIa res
,'és., de Oliveira v ..m eví
de iar a dftta mft�lDada cria
tpndade, com veto de um

�atal recoberto de �degritlS
Homebageiam com o me

Ihor pror6lito li todos OR OIU

'------------------------ ------------------------------------

�ro�ecuária 811 Retiro lt�a

Ju n�consult i �rasil
NO MOMENTO EM QUE OS SlNO� DOB'\AM ANUNCIA'LO o

NASCIMENrO DO SENHOR f UM NOVO ANO DESPONTA NO
EXPLENDOR DE NOSS,A,E VIDAS1 UNIMO-NOS" ESTA CONFRATER
NIZAÇAO UNIVERSAL, DESEJ�N o UM ,aNO NOVO REP�EfO E
REALlZAÇOES E UM N ",TAL DE FE E ESPE�AÇA.

ULRICH JUNG
E

DIETER W HORNUOG

Congratula.se oom u

redores, desejsnd-lhft8 11m

Novo cheio d

......... \1IUftltel e forD
um Do

níeípes Indlsuntemente, esperan
do Que todos alcancem o que
alm .. jem, ao limiar do ano, e nas
festas natalinas 'IAgradecem a Câmara Munici.
pai pela forma 8 bsolutamente
coesa de comportemente e de8-
taesmente auva em suas atribuí
eões
Tornam público o reconhecimeu
to ao opsempenbo incansável
dos Veres dores, bem como dos
�tlrviaorps Municipais; e ainda
enaltecem o trabalho e desem- �
penho daqueles que f�zem (I mo

tivu maior ce- Ui alegrta que S80
';8 próprtos bonretirenses,
1---------- _ -
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Jurn. Itespon Avel : AU.hu<1'p (esar "at'ha'1o

orre pondêncla Rua Alan"1I1ldo Ramos de n-

drl'n .. 18R - • orn Retlr .�('
Pr"I.>II�tall() féllr do C .. rt.J Macha""
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Confusão no Campeonato I

A Panilicadora Stlveira vem

E'xlernar a rodes um venturoso

o REDATOR

1985 e que no Not al, hcj o so

mente momentos ds oI�grio.

-._- -._-�------

f.edteíamod com você e compar-

tiLhamo� de dua aleqria. Boad FedtatJ.

SKOLo orgaaizador do I'ampeouato!
Municipal, I anderleí Trenro COD. :
cedeu o titulo de Campeão de I

1984 ao União Bonrenreuse, que'
levou para sua sede o trotéu !

maior pela conquista
Esta decisão gerou uma sér ie

de atritos e protestos por pa "'to
do Vera l;rUz, que não aceitou
a segunda olocação,
Para o vera Cruz, r�prf'Sellta

do pelo seu HtlPta V clney Nu

nes, houve f� lha no calenuárro
Neste �1l'Al deseiamos Saúde, Ao termino de mais um a_

t' p' r este motivo seu time náo
no, a Direção do Oolé..,&.ot-I,;",;se frz present ao jogo oeei",i� Esperança e Otimismo a todos Alexandre de Gusmão se di.

vo que deu o titulo ao União
rige às tamíhae bonrettreuSt}lpor W.O ! os RllSSOS amigos e pacientes, agradecendo o apoio e 001Volnet destacou qUE> entrará
buração recebidos durante

(': m recurso para a realização t
são os votos de

800 letivo de 1984
c1J. nova c.intenda. 'I Ensejam votos, ao mesmopor outro lauo, no União era Or. Carlos liberto de Souza tempo, de que o Santo Natal<,Ó festa, ond� todos comemora-I f seja repleto da paz de \.;riltG
V.1. I a conquisra sern demons-! e familia

e de que o Ano Novo de
tr, r p-eoeupacões com as deci-

.------------- ponte trazendo alegrías asões do "'1 upetão" dos o lares. .

Que .possamos todos prole,.
seres, pais e alunos, em
1985, ver na figura do irmlo
8 imagem de Deus para aFigueiredc, seu avô aparicle ! sim construirmos um mundo

J2Janda um abraçác pele mais justo e fraterno.
Que o trabalho de cad

um, seja para o bem de todo.1
Que as alegrias de cada

um, tragam alegr ís s a hd08
-- ._J_

E que I'\st!im Irmanadoa,
tenhamos t. dos os dias do D('VO

ano, as bênçãos cODstautu
do Meoino Deus.Casa MôV,

�------------- ----

ars f'a',;aDG d. c.....:l
CluiveL'stiric (3 aoinhcs)
-------------

lradlclona] no comércio de
130m 'Rettro, cumprimenta a eeu» amiqoá e di
ente» deeeiando-che« um feLi� Inatal e pr6dpero
.Ano llovo.

'---------------- ,--- --- -------

I tssoclacão de Pais e Pro·

fessores (IPP) do Cnlég!o A

lexandre de Gusmão con+

A gradecendo a preferência
dos Bonretírenses, os SUPER·

MERCADOS IMPERATRIZ augu-

grotulo-se com seus associadcs, ram os votos de um Natal fe-

alunos, pois, professores e serven- liz e um Ano Novo cheio de

tas com vetos de boas fdSbs. II prospE'rldéde.

I
I

Feliz Natal

Feliz Ano Novo

rosto Icaroty

UM FELIZ NATAL E PROSPE.

RO ANO NOVO�

CAIXA EC()NOMICA F�DERAL
A Gerência, empregados e demais servidores da Caixa Econômica Federal de Bom Retiro,
agradecem o apoio recebi-to no decorrer de 1984, desejando um feliz Natal e um ano novo de

muita paz.
�----------------------------..
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ISO(jJEOADE
CGC 8:-U:�16.;{;33/0001-80

Rua Frederico Oeucher, s/n

(;Ul/J'UHAL B()NR�'f'IRENS�

8'680 BOM RETI�O

Fundada em 15 de Dezembro de 1&74

Parque Residencial Capístrano
'Santa Catarina

FDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital ficam convocados todos

os associados da Sociedade Cultural Bonretíren

se quites com a tesouraria desta Sociedade pa

ra Assembléia Geral Ordinária a ser realízada

no dia 26-12-84. na sede da Sooiedade, sito à

Rua Frederico Deucher, s/n Parque Residencial

Capístrano, Bom Retiro - se, às 19:30 horas em

Primeira ';onvoeação às 20:00 horas com qual

quer número, para delíberarem sobre a seguin

te.

Ordem do Dia

1°) Leitura, discussão e aprovação da Ata da As.

sembléía anterior;

2 ) Discussão e Aprovação da Prestação de Con

tas do exercício de 1984;

ir') Dtscussão da atual sttuação da S cied ade C ul

tural Bonretírense;

4°) Outros asauntoa oe interesse da Soe iedade e

de seus essoctados.

Bom Retiro, 10 de dezembro de 1984.

Cristovão Sérgio Bunn
Presidente

..:A c.5ocíedade CulturaL 13onretlrende, deeeia a iodo» ot:J t:JeUd ae

ecciadoe um �rLí:r. .Ano 1iovo.

<.Sôo Od VOiOd da 1)irtioria.
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BONRE"rIRENSHSOOIEDADE CULTURAL
------------------------------------

CGC 83.216.:i33j0001-80

Rua Frederico Deucher, sjn

Fundada em 15 de Dezembro de 1974

Parque Residencial Capístranc
Santa Catarina88680 BOM RETIRO

Assunto: Atraso de Mensalidades

Prezado Sócio:

A Secretaria da Sociedade v'ultural Bonretírense

revendo seus arquivos de controle, constatou que

o Prezado Sôeio se encontra em atraso com suas

menealtdades.

Avisamos por outro lado Que o mesmo tem até

o dia 29/.12/84 para regulariza r sua situação, ca-

80 não seja obedecida esta determinação con.

forme rezamos estatuto no artigo 22° o referia o

sócio estará eliminado do quadro social.

Esperamos sua compreensão e providências dentro

do prazo; colocamo nos a sua inteira disposição.

Atencíosamente

Cristovão Sérgio Bunn
Presidente

A 1)írdoria da Sociedade CuLtural /Bonre!irenJe têm a

honra de convidar 'D. Sa. e txma. familia para participar

do 'BaiLe de �eveLLíon, que eerá realleado no dia 31 de dezem-

bro de 1964.

Lraír: SociaL
1t[úfáica: .:AcadêmicoJ
lnlclo. 23:00 hora»

VendS8 de mesas :J. partir do dia 20/12/84 com o Sr Alosrr
�--------------------
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Canto do Canto

- Jairo Costa João (CEF)
ainda comemora o títuto no

Dominó na AABB e diz que
jugou como um Gigante.
- Com a corda toda, Valdir
Hemckmaíer era só alegria
no baile-disseram.

- Na entrega dos diplomas,
Landoaldo talou fácil e diss€'
tudo como bom orador que é. I

- Por último: Suudações
Trtcolores. Deu FLU, fácil
fácil!

-------
-- -----

Agradecimento
LOJA DIETRICH, a IIIJa di

economia, deseja a seus

amigos e clientes um feliz

Natal e próspero ano novo.

Façamos deste momento

de tê e contraterulzação um

gesto continuo no decorrer

I
de nOSSRS vidas,

---------"

Ademar Oscar Rosar & ela Lida.

LANDOALDO JOSÉ FREJ
BERUUIiR, Presidente da Câ
mara Municipal de Bom Re
tiro, vem cumprimentar a to
dJ8 08 edís companhetros, hem
como 8 seus correligionários
e amígos, com VOt08 de Boas
Festas

Af)S AMJG()S

Luiz Teotônío de Medeíros,
AGRADECE O APOIO RECEBIDO NO

de volta. a Bom Retiro, VISitOU I ANO QUE SE ENCtRRA E DESEJA A
nossa redação.

I
SEUS CLIENTES UM FELIZ NATAL E

- Todos 1amentaram que o

Baile de Formatura tenha ter. PROSPERO ANO NOVO.
minado tão cedo. Estsva ótimo; --

foi a expressão de todos

Leonardo Val-toní Bo('11 e

____________

' I Família. desejam 80S srmgos VALDI" HEM:KMAIER E
e chentes da Li'ARMÁGI A.
BONRETIi:tE'IS�� um Iehz FAMILlA VEM LEVAR O SEU

I Natal e venturoso Ano Novo.

'BO..A0 -F6ÓL:.,45 '------ ---'
ABRAÇO A TODOS OS

I I
AMIGOS, DESEJAN)O OS

Que a bênção do Senhor
chegue a todos 08 lares, nes. MAIS SII\JCEROS VOTOS DE

C élit. Jucrle Silvsiro, Sonio
ta hora em que mãoi se entre- UM N,t. TAL CHEIO DE
laçam para saudar sua ehe- Nivro Borges Sllveiro e fomiliares,
gada. ALEGRIAS E UM r r-,O NOVO
Feliz Natal e próspero ano agradecem as mensagens

novo, são os votos 110 Verea- recebidas e desejam a todos DE MUITA PRO�PERIDADE.
dor Luiz Carlos Polmann, I os seus parentes e amigos
sua esposa Rita e seus tílhos um feliz Natal e próspero 19 5
H.obson e Michelli.

------------------------

1Ama eeirela vai briLhar
reta noiie, um hriLho In
tendO e fuLgurante para

deeperiar iodo deeeio de
JerfeLirz neei« natal e um

novo ano de aleqrla».
São o. 1'010. d. (jrúllc.
• Papel.r'a União t;lda.

PADARIA

.,4o� 'Bonrrtirended

IDSS3 mensagem é de paz.

amor e leUcidutes neste lIatal

e tno lovo.

São os votos de PÚbllo Pai·

ma e famllia

Fazemos votos que todos

os seus sonhos SI> realizem
neste Natal e que a bênção
do Senhor o ílumine no trsns
correr do ano que se ruí.
cil\·

Mp.Dsag- m de Auto Peças
\'erkel Ltda e seus amigos e

clientes.

I
, I

"O Redator" não circulará

em :H de Dezembro •

I)() (�H l("()
Servimos bem. para servir sempre. pois

você está em primeiro lugar.
Bom Natal e venturoso 85
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o ESC RITORIO LELO de·

slja que em lodos os lares o

Gesto .ataliDo estela presen

te e que no -no Vindouro a fe

licidade permaneça·

f' grode- ... , do o co' Inho .,

p'astígio rec�bdo no ano

r.,.,tario', o dique EU _ TAKIO

d-s- ja o seus clientes e

cmigos urn Nctol memorovsl e

um ano r ovo cheio de o:egrlos

do pr irne u (I 00 último dia,

mo» tunio» no meemo

caminho, eempre procu-

rondo nOddo objetivo

maior que é O da pae,

união f felícidade.

:;::'eLi:z. nataL a iodos

c um Ano 'nau bae-

ianie pr6Jpero.

]uo 'JOerfich e família,I

I �ensagem:
César do Canto ,*achado e

fa Ma retribuem os cumpri
mentos recebidas, com Votos
de seas festas

Pág 6

ESPERAMOS QUE NO ANO VINDOU:<O

voe: CONTINUE CONOSCO, POIS FOI

UM PRAZER RECECt-LO EM 1984.

-

\----
I' I
I'
,I

AGR()BOl\l

Mensagen de Natal

'/

i
-

A COMISSÇAO EXECUTI

Anualmente a liturgia nos ole-I
rece a grande oportunidade do
�atal. É C risto que vem.

É o , nsto sempre presente,
O Natal atinge o ser humano

em sua t rtalidade. Atinge a

ta-Imílía. a Gomunidad _ e nos con-

duz à casa do Pai.
O 'atal faz refletir, faz tomar

novas metas.
----_,-.� Perguntemo.nos: O Natal che-I

gou �té mim, até minha família?
Seria assim u desejo de Cristo

e m mi ha vtd-i, em minha Iamt
lí», em mmha eomuntdade?
"Aquele que não ama, não co

nhe ce a Deus. porque Deus é
amor

�Jisl(l se m inlfe tou o amor de
Deu P irl\ ('\IDI>llOO: em nos ter
enviarí-. ao mundo IWU filho ú
níno, par-i que vivam os por ele
Nist I eo osrste o amor: Não em

termos o">s amado .1. Deus, m'iR

rer-n« I'! ele ams do , � enviado
o seu filho para espiar os n..s

sos pecados" I Jo 4,8-10.
É sernare 'lJatal quando somos

humanos e ajudamos o outro a

encontr vr a oaz e o amor"
Atr, v-s ne "O t<f'oator" fi p -

róquta Nossa Senh H·.l dn perPé-jtuo 'o(�nrro dese] cump-nnentar _

I'). todos 08 jovens, Ofl memb OR IIcio -\ ost ilado d'1. Oracã I. 'ate
quietas. 8.S rehgiosas, Equipe Vo
cional Conselhos Admlnístranvos DJah ...te DJoDlenfe de .enfl-

Paroqu: ti '. VIU')') de Famílias, DJeufo crisfão. V.Dl de.elar a
,\<iluistros da Eu��, ltltla, todos os

paroquianos; �()m os melhores fode. UDI Felt:. ft'afal. B. De a-

votos de Boas Festas e feliz Ano De de 85. que a paz e.feJa
Novo.

Cristo quer cnDviver CODOSCO

__ 1_
••mpre pre.eufe.

Pe o ívi.i \.Tuesser

VA do Diretoria Municipal de

Bom Retiro do PARTIDO DEMO-

eRATlCO SOClAL-PDS, tem o

grato sotlsloçôo em cumprimen-

lar especlalmente seus cotfeligi-

onórios e em geral o todo o

lob duo populaçõo deste Mu-

niclpio pelo transcurso dos do-

tos Mogno do C rlstondode e

onlr oterruzoçôo Universal

NAT�L e ANO NOVO, de-

sejondo o lodos Boas Festas e

munes f�licidodes no decorrer de

1985

Bom Re HO, Del'''l''"bro d. 1 A84

Arno Oscar Meycr - Pre idente

FlarE'8 F Olíveíra- íce-Pre idt:nl

Lanuoaldo J. Fretberger - eeret,
- -. ---------'

Reualc MarUu. e FaDlilta elD

-I
50 TEMO) MOTIVOS PARA SERMOS FEliZES, POIS COI'JVIVEMOS

N'\ Mr'\IS PERFEtfA HARMONIA. TUDO DrVE CONTINUAR EM 85,
UMA HOMeNAGEM DO SUPERMERCADO FECOMARINS A

SEUS CLIENTES E AMIGOS.

I
I
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