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ArDo Meyer comenta situação �a Câmara
Em entrevista, onde ralou especUicamente sobre polttíca, o Presidente da Comissão Executiva do

PDS, em Bom Retiro, Aeno Oscar Meyer, expressou o que pense sobre a situação atual da Câma
ra MunicipaJ e � saida de Valdir Hemkmaier do Pi>S. indo para o PMDB, na condição de Presi
dente do partido em nOS8a cidade.(PiginIS 2 • 3)

cM��Oa��ora �ã� t�:':'�D: deCI�.� O C a r n a v a('a1r_1Das ruas, sinais de que esteja- Para motivar ainda D:'SlS o Conforme Contatos msntí

mos vivendo o período momes- naval, a Sociedade Cultural Bon. dos com Terezinha Emt1ia

co, toda Bom Retiro vive um-clt- retírense instíturu COnCUrSO de tan- Philipi May, este semanário

ma de ea rnaval, r-ude os tolíõee tasías e blocos carnavalescos, in- fará publicar em suasedíções
querem aprove itar ao Jrl8ximo clusíve com premiação 80S vence- posteriores, tópicos de sua

OE' quatro diae. dores. Como efeito de cuncsida. obra "Histórias do MUDlCfplO
Os motivos desta euforia são de há muito sigilo na confecção dai de Bom Retiro"

os ba ile s da êr cíedade Cultu- fantasias d e grupos e índrvrcuats, pouco a pouco, levaremos
ral Bonrenrense e também no in· para este carnaval Tuco fica cvmo aos nOS80 leitores, fatos que
tertor, onde cada um se prepara surpresa 80S que comparecerem 80S fizeram emocíonar H cidade,
para receber seus associados e ':>811es, por ser...m grandioso em im.

trequentaríorea }. 8 lojlt� especí- Dizem os tradicionais foliões, que portãncía e curiosidades.
aIízadas DO remo de artíaos CBr- isto é comum acontecer em Bom ke- Fotos trtstes e fatos ale

nav.81�8c08 venderam be.m e

iS-1 tiro, pOIS a motivação aumente com gres serão revtvidos em for
to e s�nAl de que,teremN; b�18s o segredo feito em tOT110 daqutlo ma original dos textos lor-
fantasIas {'m desfIle Das nOJtes I que :arão. II_D_6_cl_'d_0_8_à_D_0_8_s_a_Fe_d_8_çã_0.

Demora 60 Ginásio Preocupa Vereador Publio Palma

Nossa História
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,�arbaquá: O grande campeão do Torneio Pá, 4

Câmara �asMunicipal
--------------------_--------------------------------

Pág 4Muda Horário
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Confecções ,r\IID' r íuuos. Porcelenas, Cristais
Eletrodomésticos ere.

Av. 24 de Outubro 542 - fone 77 136 - Bem Retiro -se

Reuniões

" o REDATOR" nõo circulará

na próximo dia 25 tendo em

visto os festividades corno ....olescos.

\
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O� - Com o oosse de TO'lcrpdc.
Neves e tendo um psdessisto no Gc
ver.no do Estado, ooderemos ser pra
tf'r:dos em beneficIos odvi .:lOS do
G erno F.deral ?

adeolar car usar &

18-02·15 o RFD lOR

r n o eyer econhec
o REDATOR. em Recente

entrevista ouviu o dest cado
político Arno Oscar " eyer o n

de fala o que pen B. da políuca
atual. Acompanhe con08CO .•.

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

Comércio de matertais de construção, artigos para pre
sentes e caca e pesca,

Anexo Hotel com atendímento diário.

A v �4 de Outub-o, 17�1 - Bom Retiro - Santa Catarina

AM - A tê o momento não
encontramos nenhuma infiltra
ção importante da FL no

PDS deste Munícípío, pois to
dos os senhores Vereadores,
legítimos representantes do
povo, se declaram fiéis ao

Partido.

era natural de seu inconformismo
com e derrota sofrida pela legen-
J. a que deu apoio naquelas e

A Ao acreditamos qu= o Ieições, senttnu e concluindo não
novo Presidente faça qualquer existlrem mais condições, para sua

discrtmtnação co.n se em sua permanêacia no PilS. A. saída de
administração pelas seeuíntes um correlrgíonãrío. seja ele quem
razões: a) pelos comp-ounssos fôr, sempre represant para o partido
8. umidos indistintamente com 10 prejurzo e a falta. lie um com-

Por isto perguntamos: Quais os

a �ação em seus pronuncia- I panheíro. que nos obriga � procurar DI ncs poro este acerto ?
mentos e, em sua plataforma compensação nas hostes adversárias
d Governo; b) Ter recebido
no 0oléO'io Elertoral a maioria I AM - Realmente ainda pre-
dos votos dOI!! catarlnenses. c) OR- A vitória de Luiz Carlos Pol- domina Da ,;âmara Municipal um
N- r lt G d I f d S clima de reservas entre os Sen-
. ao t r el o o ov�rno o monn 01 encaro a pelo anho' como

E tado nenhuma restrição ao I um reves, ou U"rI.J obertura democrón- hores Vereadores, 1Ía.� duas alas.
seu nome, mantendo-se o Go ,

I co eXIstente ds')tro do Partido? Bstamos procurando dirimir

vern dor dentro do

esquema/
este atrito, apelando para todos,

que se propoz e a sumiu de pro- no sentido de um melhor en-

pugnar pelas eleições diretas. A�f _ A eleição do') Vereador tendirnentc. a fim de que unidos,
LUIZ Carlos t'olmann. para Presi- companheiros que são da mes

dente da t 'ãiDJ.ra }luDicipal da ma sigla partldarra, deem o me

OR - No seu ponto de visto forma como se processou, não dei- lhor de seus esforços e de suas

há i'lfiltração da Frente Liberal ehou de ser um lato de pleno e- cal?aCldad,es de trabalho, no au-

em Bom Retiro ? xercícío da uemocracía, pois re. xílío, apo�o. e cobertura ao pre-

sultou de uma competição e dís- feito Munictpal, para que este

puta em que venceu o mais vota. possa, oada vez melhor prosse
do

'

guír e desenvolver sua arlmí
Distração na solueão dos pro
blemvs que atmgem e afligem
a cornunt.t.rd � bonretirense.

o R - E :fócil observo r que na

Côm.r-c Municipal hó distinção d.
omb rs os p ar les [vencedo-es •

vencidos do pleltc, interno) e Que

prló'cisOIT1 acertar os ponteiros pdra
não prejudicar o estruturo do PDS.

No entanto, lastimamos que o

método empregado f ara alcançar
h finalidade, não foi, ao nosso ver,
polítíco e muít • menos partidário
pois era do interesse do excutivo
do partido a união de todos os

companheiros em torno de uma

chapa única, o que discutido (, a

certado numa reunião preliminar
não foi cumprido no dta e hora
da votação.

OR - O p)$ já penso em o

pontor noml'ls" prefeituróveis
"

ou

uindo ogu .rr do o momento mais

próximo poro indica-los?€ de outras manifestações
não temos conhecimento.

AM - O PDS de Bom Retiro

OR O que representou o sotdo
de Voldir Hemkmoier paro o PMDB,
deixando o PDS ?

AM - O afastamento do Sr
Valdir Hemkmaier do POS, Ingre
sando no PMDB ocorreu logo a

pós 86 últimas eleições de 1982,
tendo sido seu ato, consequen.

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

Farto serviço de tiambrería e gêneros alímentlcíos.
Av. 24 de Outubro, e/n - Fone 77.102 - BOM RETIRO S/C

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o REDATOR Pil.3

I i m a Separatista C â moa r a
qualquer outro partido

co,deve ter o interesse de
mpo hábil, escolher e pre
seus futuros candidato•.

[entretanto 8. conjuntura
ca nacíanal, nos obriga a

qualquer movimento neste
do, pois devemos aguardar I
sdídas preconizadas pelo
idente eleito, na modifica-
imediata da Legisleção E
ral, que conforme anunçla.
erá um dos prtmeíros atos
d Exelência.

da

DE BEBIDAS
REVENDEDOR

SKOL

DiSTRIBUIDORA

- Como político de. loroo
iêncio, gosta riamos de sobe,
ja é mais fácil de fazer poll,ico,
ntigomente ?

o exerc1cio da polt
se tornou atualmente mui
ais dificil do que era

ríormente

AMARAL LTDI.

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

Antiga Oficina de Móveis Bruno Mariano

C ERVEJA, REFRIGERANTE E BEBIDAS EM GERAL

r

Antes predominava no seio dos
partidos a disciplina partidária,
o que permitia às direções e

xeeuttvas a manutençãode uni
dade imprencínntve I para a ar

regimentação de qualquer agre
miação polítiea.

políticos de hoje?

OT:t Onde falhem mais nossos

AM - Uma parte substancial
dos políticos de hoje, falham pe
la coesão partidária, predomi
nando em cada um, primordial
mente, a vontade de ver concre
tizados os seus interesses pes
soais.

Resolvidos estes pela admínís
cão, com a- conservação e prin
cipalmente a melhoria das rodo
vias existentes e dando condi
eões pA.ra que no interior nen

hnma cnsnça em idade escolar
fique Bem aprender. o poder
púulico terá cumprido com o

maior de seus deveres e obri

gações para com os seus mu

nícipes,

C ASA MAY OR - Dentre- daquilo que é

posslvel ser feito em Bem Retiro,
a qUE!' seria de extremo neces

sidade ?

Osly JOB� MHy & Cía. Ltda

Av. 24 de Outubro �43· Fone 77143

UMA LOJA ESPECIALIZA.DA EM CO"i F�CCÕES. TECIDOS
LCADOS, ARTIGOS PARA PRESENTES, BRINQUEDOS E BI

UTERIAS. TUDO COM OS MELHOR ES PRECOS DA PR.A C _,

AM - Ac-edrtamos ser ainda a

principal meta de um governo
Municipal tnteríorano atendí.
mento dos setores relaeícnados
com (, tranportes e a educação.

DIRuaMlIU DaS fABRICIS ao CON�UfAlllOft

Semanâ.r1o Impresso na Gráf,ca e Papelar1a União
Ltda. - AV.•4 dto Outuoro Bom Retiro se

ReClatnr - César do Canto �"chado
Jnfn. hesponsavel : Altahualpa (. esar Slachado

Santa '�atarina CorrespondênCia; Rua Atanagildo Ramol de "n
drade 168 - Som Retiro se
Propríetârto : César do Canto Machado

IMPRESSOS EM GERAL

enida 24 de Outubro, Sí n

Retire -

b:XPEDIENTE
" O REDATOR"

A GARANTIA DO PRECO CERTO

_-.. :.=::= \
I

SUPERMER(�Aº()S IMPERATRIZ
_--

.,

...

Ivenida 24 da Outubro, 441 Bom Retiro ....
_ ..
- SaRla catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8-02·85 o mATO R Ptlg 4

Ab -luto su-e so a boite I

«ta A 88, com casa cheia
dia 9 último
De lá, tivemos estes des

taques:

- A animação dos casaí
Mi uel e Giseli e Ri cardo e

Rosângela.
- A presença de In o Die.
trich, lua e pOI" e de
mai!' aaompanhantes.

- A noticia do casamento
da Ria. em junho. Voloei
já faz economia •

- :\ empolgação de ArnuU
Damm e esposa. que a·

proveíteram bem to noite

nançante,

"Bloco sem Nome"
sai e te ano com força to

tal,
É . Iárlo, Paulo Valtaír,

David..J'lãl) Martins, Tmga.
Fernan I e Ricardo, que
formam o grupo de foliões.

- B: tivemos na r sidência
de A - o Osca r Ieyer, onde
o anfitrião. com a cortesia

que lhe e peculiar, nos re

cebeu

Mur�.ra e D. 'I'erezinha
se preparando para o bebê
que chegará em breve.

1uito ativamente, Dr,
Aldo Seve ríano de Olivei
ra mostra serviço na Câma
ra de Vereadores. cob an

ão, com juros, as falhas que
observa,
- A ordem agora é restar,
pois o Carnaval chegou e

não e hora de tristeza.
Deíxe tudo de rut m Já

fora e caia no samba.

Panificadora Silveira
Atendendo díârtamente com bar

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

.,. U lIe Outlbro - a•• Retir.

Agrobom lida
I N F o H �t A·

AGO�A c.eM RéP, bENfAÇ.AO DIRETA vE

Idubos Haoah S/I

AV. z4 de Outubro Fone 77.195

Altamir Martins & Cía. Ltda.

Corteslo e bom prêço fazem a nossa tradiçõo - Fone 77-109

Garbaquá • mpeão
,: nquista 'Ido mais um titulo e um

troteu pan U3 gal ria, a equipe do
�AKHAQUA F.O. '1lI!fOU-Se campeã de
um importante torneio realizado DO
estamo da Betxada dvmtngo último.

A promocão toí de 'jA'TUHHITA F,C,
que convidou vanos competidores que
se fizeram presente de de a parte da
manhã, até o cair da tarde.

O jogo final, contra o .. Chaleira Preta'
101 cheio de contusõe • inclusive com es ..

pulsões, ma o título foi confirmado ps
ra o Barbsqu , que chegou Bem elguns
de seus titulares

PúbJio puia Atletas
Demonstrondo tcdo o sua otançõo

poro com os probl emos qU9 afetam
nosso cdade, o Ve'�advr <úbho Pal
mo lo-ice se c franla em d�fdsa dos in
teresses da juventude bonrettrense, pro
testondo contra a morosidcde dos a

bras da Glnósia de Esporles
Paro ele tudo es+ó caminhando mui

to lenromente e esta o ernoro foga as

previsó es de entrego do Governo Mu
nicipal,
O p alinco prometeu cobrar cheio!

mente a lenrldô o do obra.

Oração m·lagrosa
Confio em Deus com todas as minhas
{orças. por ísso peço a Deus que ílu
mine meus caminhos. Mandar publicar
e observe o que acontece no 4· Dís

T8CJ:

fICOMft�IN�
Av. 24 de Outubro, 482 e 496

Bom Retiro - se

Câmara tem novo hora-to
Por cincn votos a quatro, o Cô

moro MU'1icipal de Vereadores apro

'leu seu novo horário de reuniões

que anteriormente era a partir dos
20 horas.
No P óximo dia 18, os .dls esta

rõo r vu .ídos os 18 horas, sendo es

te o r..,gulomentar em todos os se

gundas-ft3iras.
A proposição k i do Vereador Al

do $zvsriano da Oliveira, que leve

o m�sma oprovado em primeira e u

nico votação

Médico Oculista
Dr Wrlson, médico especiali

zado em Olhos, estará em Bom
Retiro no próximo dia 27, das
8:00 às 12:00 horas.
Procedente de C urítiba, ele

prestará seua serviços no Sín.
dieato dos 'I'rabalha íores Ru.
rais de nossa cidade, sendo que
haverá desconto aos asaoc íados
do referido Sindicato,

Verba para o Parque
o Preteíto em exercício, FIares Cé

sar de Oliveira, encaminhou e teve a

provação da Câmara Municipal. o pro
jeto que o autorize firmar convênio
com a Secretarta da Agricultura e do
Abastecrmento no valor de 4J milhões.
Este valor será destinado a contínu

ação das obras de conatrução do Parque
Mnuíeípal de Bxposíçõea.

SUP[RM[RCAOO
BOM RETIRO/Se
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