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Iuante dos últimos 8coDtecimeD-1 & ree8tuttu' ção do p rtido,
tos nolttico, que culmine ram com viu em 8eUat core IIglOn ri @

rem b vuórra de Taucredo Nevf'1 8f'j. de faz r todo (\ pOR tV'1 p: r
no colegío Eleitoral o POS pOllUI q e o PUS retome a po h; o fi
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Iunção df" opostçã« ao G\)'le P fti tanto, trataram 'I m for.
que surge taJecimentoem todo 8 o.. nív jH,

AS palavra são do Prefeito havenno tf.tal II per» (jN! pr n-
vo Wer ich, que DO decorrer da
semaua avistou se com o gover
nano!' ( sp utdiüo Amm, [untamen
te com d mais Peeteu-s pedes
s tas.

PISS ele, que o Govr-enador
mo trou-se bastante onmiste c m
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Vem causando polêmica [unto a08

melos sociais de nossa cidade a Inde.
tinlçAo quanto a escolha da Rainha do
Carnaval 85 da Sooiedade Cultural Bon
retirense, ama vêz que a e colhida
primeiramente tende a perder o Tro ..

DO para a que fi ou em segundo lagar,
Mariza Lucis de Lín " a rainha escolhi
da, e sua corte de foliões, não aceí
tam a per ía d título e protestam pa
cítíoaments pedindo uma recoo idersção
por parte da Diretoria do Clube,
Alegam que o fato de a rainha ter

adiado SU4 d oi ao elo acenar ou não
o seu po to, 'uio representava que
quizesse ceststlr,
Imediatamente à tadetíniçãe, a co

missão organizadora convidou a la colo-
oada, Maria Ermelioa de Souza, para su- Reduto de uma abasta a fonte
bstítuír I Juiza durante o r(etoado de
Momo. n 1 que foram pr atam ente a- eleitoral onde a cada pleito são bas-
tendIdo !)Ji-i f01111, convidada, disse- tante procurad O por candidatos; o
ram eles,

.

Bairro São José c ntinua pleítean
Agora, 'lI�oardall � resul�do fmal

I do muítss melhorias que foram pro-esperando II na -tettaíção otíclat, q uan·I· o -

f
o

do se ar,prá quem realmente sera rca- metidas a vanaa gest?es de ore el-

ínha do Caraaval tos, Vereadores e ate Deputados.
A cada eleição a esperança se re

nova, mas sucumbe em meio a com.

Av, 24 de Outubro, 828 Bom Retiro - se

PII.21·81·85 o REDATOR

Rainha do Carnaval:
I 8rig pelo Tronl ..

DE 8E810lS
REVENDEDOR
SKeL

AMARAL LIDI.

Antiga Oírcína de Móveis Bruno Mariano

CERVEJ.\, REFRlGERI\NTE E BRBIOAS E� GERAL
------------------------ ------

J )UTE� I AS. TU 00 COM OS MELHOtlES PRECOS DA PRAC.\

promtssos considerados mais im
portantes oelos Políttcos dizem
os lá residentes.
Mesmo assim, são bravos e for

tes em dizer que continua.n &.
creditando que hão de olhar mal
positivamente para aquele Bair.
ru, dando o conforto e as COD·

dições que são merecedoees
seus moradores
Levam fé na adm'mstraçã o atual,
confiando que Ivo Werlicb sabe
rádar resultados finais e positivas
para alguns problemas lá exts-
tentes.
Destacam a neceseíríade de um

sistema de esgoto cloacal, evítan
do os úejetos em locais ínadequa.

UM \ LOJA ESPE CIALIZADA EM CONFECCÓES. TECIDOS dos à forma rudimentar. (sistema
CALC ... DOS, ARTIGOS PARA PRESENTES. BRiNQUEDOS E 81- de prívana)

Falam também da falta de es

gotos pluviais, onde por sua po
sição topográfica o Bairro ve

-se seguidamente tomado por es.
corredeira de água quando oco r

rem exnrradas,

l. a VOU r a
�eiviT\dicam encascalhamento

a não só na rua Ml:I.jor Ge seros ,

como. dizem ocorrer constante-

p.nnto çôo qÚ03 resisto, pOIS são bam pou-
mente, dtltcultaud» u ac"sso po r

cos os que conseguem L:H um sistema de outras ruas que não seja a prin
irrigaçã:> sulk rente p ar o todo o ér e o cípal 10 Bairro.

plantado. "Temos m.Jis e que rez or po-
Osni 'cotti, cesident.- bà vá

r\.l Sã:> Pedro man:br ogU:J e solver nos-
rios anos no lugar. destaca aio

sos levou-os" f IIJ <1la confiante em suas
da li prioridade que deverí« 8e r

pr sces, A exernolo deste agricultor, mui- dada para o recolhimento do lixo

tcs outros solr e n t'
em toda a extensão do Bairro, e

com :J eSo,lagem ora
pedem uma observação maior no

reinonta, m'JS pouco, mUI o pouco,) .

d d h
'

·1'podem fozarporo sonor o problema I i�ntI .ohl� que aja �ma 1 �mlDa-
que a cado dro m'Jis SA agrava.

ç O pu ica mais a equa a.

Bairro �ão José Pe�e Mel�orias

CA
Av. 24 de Outubro �43 • Fone 77143

A MAY
Osly Jose May & eis Ltda

Dlau MUTE OIS FURlelS ao COIISUt4110R

Estiagem Prejudica
o 0'19) tempo sem chuv a, já traz

resu I:) ::los nólg JtlVOS pcr o os agri
culty�s da Bom R�tlro, que esto o

vena » psr sp sctivos da prejuisos, se

assim contrnuor

João Frederico Hrncb�:, e um dos
plantadores queixosos com o situ -

ção atual, a.:hando que já é hora
de mudar o tempo e haver uma

chuva que posso dar um olento.
D.z &19 q r s com ) s êco não hó

.---_. __._---- SOP�RMHR(�AD()S
-==-=��==============================�-------

_ .._-- ........__ .. -

---
.. ------_--------

A GARANTIA DO PRECO CERTO

lwenida 24 da Outubro, UI Bom Retiro Santa Catarina
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Olivio Cobrol, Marlltn. Cabral,
Roberto Vlggers e Nazareth Vlggers
serão os festeiros de mais um gran
de acontecimento no localidade de
Ccmboró, no práximo dia 03 de fe
vererro

Eles, juntamente com o pároco d.
Bem Retiro Padre Olivio Guess.r,
promovem a festa em honro ° Sõo
João Batista no Capelo doquele
localidade.
As 10 00 horas hoverá mlsso sole

re, poro logo após se inicinrFlm os

festejos abrilhantados pelos Fllh....s de
Vocorlos(RS)

ft Outra Festa:

Ainda agradecidos pelo gronde
participação do públlco O festa em

honra o São Sebostiõo, em Paraiso
do Stôrraj Moacir Castanheiro e D.
Dolva vem evidenciar suas sotlslcçóes
em íêlos presente. bem como tornam

publicO o arrecadação das festivida
des/ que 1eve uma rendo liquido de
(r$ 3.349350.
----------------.-.. -.. -.. -.-...-.. - ..-.. -.. --------

Sauna feminina "O t;lllnNHOu

Serviço de sauna. massagem, limpeza
de pele, tratamento de cabelo, depile
eão manicure e pecícure, atendimento:
2� p 5"6 terras Rua 'I eófilo Deucber 680
(prOXIDJo i lER)
Bom Retiro Santa Cateríue

�e�aros Necessários
Colocando em risco a todos os u. u

anos, a ponte pêncH que liga o ceu

tro da cidade ao bairro 840 Jo �. 80-
nre a BR 282. neccssíta de urgentes
reparos em sua estrutura de madei
ra.
Muito embora Possua seguranca qua

se total em seus cabo" rte austentacão,
são visívejs li" tábuas arancadas por
depredação ou 11(,8gl1lite daquela vta de
acesso.
A [ulgs r-se pela importância daque

la passagem, seria oportuna uma retor
rr 1 b��t8nte breve, evitando assim que
algo de mais grave venha acontecer
aos transeuntes.

Prestigi O com6rclo IDCII. Flçl

suas compras nas lojas de Bom

Retiro.

.

'iu.3

Oscar Rosar & tia Lida \
-I

Comércio de materiais de construção, artigos para pre
sentes e caça e pesce,

Anexo Hotel com atendimento diário.

A'Y. 24 de Outubro, 179 - Bom Retiro - Santa Catarina

Renasce O Vera ,(ruz E. C.
Depois de uma representação 1'0 Ap6s empassado convocou reu-

último Campeonato da f'idade,on- níão com membros diretores e

de o' clube reavívou seu Dome pa- associados, visando tratar de 1.!$

fa a sua imensa torcida, agora o suntos atinentes 80 clube íme-'
VERA CRUZ ressurge prá valer diatamente.
no cenário esportivo de nOElS8 re- Ledson L. Albíuo f ereta ril II a

glão, com a sua composição oüeí- reunião lavrando a Ata que foi
al de dil"etoria e asaocíados. lida, aprovado e assu-auo por
A reunião aconteceu nas depeno todos os presente»,

dênciss do Restaurante Recanto, A Diretoria do Vera Cruz Es
no último dia 22, às 20:30 quando porte CJub ficou, então. assun

Wanderlei Tremo foi escolhido, constituida:�Presjdente: \Ylindcr
pora actamação, como Prestdente.] lei 'I'rento; presidente (> honra.

I Edu Andrade Vi�lréJ; \ lCe-PrP
Não houve uma segunda chapa sídente. Idalíno S ottí: Secreta

para fazer oposição ao Presidente no: Ozaie Barbora: �º Secretário:
eleito, sendo empossado de íme- Francisco Dimas de Souza' Te-

. .
,

día to, Juntamente com 08 novos sou-erro G?raldo Buzzí; �y T�-
membros. sou-eíro; 08Dl Scuu i: OradOr:

Ride Olindino Luiz; Gua rÓn ! 'e
po-te. Waldir Barbosa e uema

dor li ogério J- ucci.
Tempo de glórias

Representando o quadro dos flÓ
cios fundadores. esteve presente
Ride Olíndmo Luiz, bem como o

sócio contribuinte e ex.atleta Ida
lino Scotti. A volta tio Vera C"\17, devol.

ve ao Bonretirense a suu-ra çào
de ouvir mais uma v+» L-.lar da
quele que, sem duvida. l'" a mai
or gtóna do esporte ll'('al.

E, um dos grande-s 8, ucoisis
tas e orgulhosos atle tu s do \ era
Cruz e ldalino �cotti. que por
cerca dlJo 20 a nos prestou seus

serviç. 9 defondendo o time tra
dicional de nossa terra.
Rec-vrda ele, com alt'gria, 08

bons tempos em que o Vera CrUZ
era tido com torto -es o e ito pe
los adversários, não dano o espa
ços ao menor vacilo ao oposíto-.
Ride também tem boas lembran
ças do time quase imbatível em
seu estádio, sempre incentivado
calorosamente pOr sua grande

-------------------------------, torcida

Falando aos presentes, antes de

eleito, Wanoerlei destacou v ev€n

to, dizendo que o seu objetivo pnn
ejpal era Iazer voltar o Vera Cruz,
preservando seu patrímõnío e tra
dição no esporte.

EXPEDIENTE

"O REOATOIi "

SemanArtn Impresso na C";réf1ca e "'apelarIa Untilo
Ltda. - Av.• 4 dt Outubro Bem Retiro se
Redator - César do Canto Machado

Jorn. RespooEável : AUahualpa C ésar Machado

Correspondência : Rua A tanaglldo Ramos de An
drade 168 - Bom RetJrl' SC

Proprietário : César do Canto Machado

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

Farto serviço de flambreria e gêneros alimentici s.

Av. 24 de Outubro, s/n - Fone 77 lO� - R0'! RETIRO S/C
------.........._----------------------- .-----
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Kfilo em adlanlldo3 68tod08, 14-

bWdadea de Bom etlro voltar a l' r

Mpatáolllos OIQ�.n 1t !r}Ucos,

lago Bovaldo flielrloh, abDe:�&D"I'
at Ihador p�l� evolue o da sélim ar

te em DOlla cldade, está maa!(�Dtto
eoot to. com empresas tornee lor "

de fUmes p�ra fazer. projeçOe.. jDiz ele q re a pO!l.lblUdllde " AV zt de Outubro
't1m••. poi tem encontrado boa r 1'(>_'
ptivldade jU'1l0 a eomuntdsde l� I,. ---- ------

_

,e;áJda:laa.lOU detlllln quanto" lo_IZe' Paulo Vence a Maratoncal doa p pdtlo01os, tendo pr o r -n- j
.

1,eia pelo arão Paroquial IJ

Os mouvos q I' o levam a eal. j"'-Iclatfva (> o hto tie já ter feito f I't
QIDa v z � t er consegntdo resuu ·1" IDem )n'itranrJ) ser atualrn=ute
exetent ,P 'l� ·tm criado m 111 um!! '[I O atleta m u bem prepa-auo IíaiçAo de la}; r.

ca e técncsmente para provas de
laí ,jalmerl1e oeua em fazer do " ..�-

l

tun 11>, em Bom tenro: ,I .sé paulopetá!ulo; pH Urul de semana, ,,:n11) I Vd030 foi O grande venced r daum O) CJl 'i10 � outro no domt'l 1).
I MUi:l.tor'l4 re:lliz'id-\ n últtm» dia

Oep_oti'l'ÍO do püblíeo pode ..... :o.-: tO (domingo I quando íêz o percursocJulr mu um dia no melo da .. 1111.- 'de 10 quilômetr 8 (Santa ';1 ira- Ze Paulo lid rou li prova de _na.
CeRVO) no tempo de ij5 minutos de a p srtíds, e.n � vnta Clara. à8
Além d') v moedor, partlclpa ram 9 Ut.:3, ..svm nunca deixar que al

da competição Gilberto Coelbu, �- guem o Iizesse ameaça rna ior, .aSilveora zalr Souza. Mlrlv'lldo Souz i, (j:-JS nã ser jã no Iina l quando Oz ur
.tiano Bosqueu. .Iosé Md.IJlel. Josue

apresou um pouco maís seus pas
. Velos o, W ra terlet Pinho, Alcio .

80S m ss ficou ..erca de 3 mínu
,ne Marinho, Idattno Bosquett, João tos' de temdo, o que representa
,I \JamUo e Anzu-uo. uma distância c oast.terável pa

, Ao t�rmico d 1 �:";)va: sete com-
r!L a competição.netídores cousegurr nn fazer o tra- A vitória de Zé Paulo repre-.

jeto, ficando assitn classili�adoil: sente o prêmio pela denicação:.._---------------, 12 lugar.�ara José l-a�lo V?loso-: I de um abnezado atleta, que re-
Paulo); 2 Lugar Ozs ír :-;OUZIi,:} alrza treinos com afinco. orocu

I Lugar �oBué yel�)s?; 4° Lugar JO'I rando caaa vez mais melhorar
é MaCiel (Zezo);,")o Lugl\:

.
W.tn-I sua técnica e forma Iísioa vísan.

uerlet Pinho; 6" l.uzar M1rlvaldo do conseguir, empre boas clf\ _

Souza e 7° Lu�ar Augusto que re- sítíeaçôespresentou t:t A r\BK
Do p-im01ro ao quinto colocado \ PRO�ES� \.

houve premlac;ã" c()m heH8simo

I _

troféus, qu� f )rarn entregues e;n Dp�t·. cl:1-se t·\rnbe'D a atu l.Ç30
plena praça 7 dE" �etembro, p"'r,tO- dd MIl�lval lu --' iU,Z':L, i:L 10 t bt��te bom núrnet-o 'e desp rtistas qu� I ta lt� J )vem, m \s que IJUro!>,)\l
prestigiflu () ,,"con ecimento como u� veterano o pe�c�rso,

.. ldalino Bo"qu<,ai. org,a.oizi'i.10r da I con��gUlnrlo nm honroso 6 lu-

I maratoDil, e(Jtre�fIU trofeu �o

ven-,
gar.

I

'rc1or segUlnJo-se Idalmo �c ltti,, '

�t!��t�����:;:;�:::�� li, f f � � M S U -P-[-R-M"':""-r-R-,,-n-o-otallte dos produtos desta co I n
i\ I N l' L li"sagrada marca. j.i a)

-Nóo faltarom foguetes 'lO vi-

1\tórIO de Toncr�do e Incluslv� 8, 'n

RetIro se manIfestou. E o OpCi I Corteslo e bom preço fazem o nossa tradição - Fone 77-109
çao se movimentando no cidoo

A_V_0_24 de Outubro,48:2 e 496 BOM RET!RO/SC
_

anificadora
,4f.,. t,,,J� J.,j",.n. ,,�. G""''''.

I � .. ,.4 'U�., of-".e. .. i.IH oi.an/al J '"�

Iu.�;.'", � ,1"'0 'tJl�cl,(... de.

I. 2( de Outlbro - 80111 ehr

Canto do Cant

-I.,�tá ehAg'c1do (l hora de ..

ijübrr quem 8e á o Pre8\d� ,
-

te 'Ia l ámara Municipal.
lo r're8idenciáveis " Ultlm rrt

dl:tdlhps buscando a vitó. a

- D� c::lrono em carona; O (-I -

to(\,\93) consegJIU u-n honr -

so 72 fllg:" no m,:,rotono -

zam os mãs Itng'J'JS

Agrobom ltda.
I N F O R �f A:

GORA COM RéPRESENTAÇAO DIRETA DE

Idubos Manah SII

Foae 77 Hl5 Bom Retiro se

C e sar dI') Caut» \iclclndo, Y'o
Yarnamotto e Mlriva110 Sousa
oue ,)remlaram 08 denals
cederes por ordem de cllissiu.o_:;;;,
cã».

O CAMPEÃO

A ltRmir o1artin� Ltda
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