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Câmara Incentiva Hoteleiros
Visando Impliar 88 iniciativas no campo da hotelaria em nossa cidade, a Câmara Municipal vo

tou e aprovou, ae 10Jma unânime, ímports nte indícacão do vereacor Landoaldo Freiberger, pedin
do vantagens para quem auuí mvestír neste ramo. (Pég 02)

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

F u n d e c E e g e o
.

I r e t o
.

r I a
Levando um bom público 00 Sclõc parcquial, o fUNCEC- fundo de Desenvolvirrenfo de Programas Cooperafi

vos ou Comunitários de Infra-eslruluras rureis EolegEu suo dtr e ior io em Bem Refiro (p�g 02).

Paró�
•

UI8 Do eUro: Anos
Na página (3, um relato que n arca o íntetc ce um no, o tt mpc 8 l:iet6ria da Ig[eja Católica em Bom Retiro: A cri.

ação da Paróquia de DOBfa �E'T hora do Pérpé tuo Socorro.

Fortalecendo as ases Bom
t r o

e t i r o f r e s e n t e n o X II e n c o .t
t at ar i a e a s e de ApiculturaNo in. tante em que OE polítíc O� , ívern

um memento de> tre usk ão, onde dr íxem
transparecer muíta índc hnícão per t'dt
ríe ; em Bom I 1'1iro o i'i � nf o se ('t'f
cuida e fortalece suas bcces à PI O('\)J a
de uma solídíttcaeão à altura d6 1.0('
rança que tem ocupaco estes dias

Falam firmes e fOI tes em confiança
absoluta na cor.ttnuíde de o qt.e vem

sendo Ietto, en.ba-aoos no vasto Jasn o

politico <te seus membros,

A eleição ào Dt'VL Dír eiórío MunIci
pal neste dcmíngo, entrega a seus e

leitos a resp nSII bihdade desta coutían
ca e t mbém o cornpromlsso sério de
enfrentarem 8 oposição com. muito mais
serte dade, aJgo que não ooorria há.
muitos anos, pois tuuo se definia no pró
prio meio pedessísta,

Se fazendo representa r por s e us 1 e nr ste mesmo oj� a l> bertura (fi
me is destaca O� f picultor es, 111 s·1 cía l, ('( m palestras té e níc as Dia
sa c ídxde u.n b-m estará P' e sen- �H J I csseg uem os f b tH1 c hbve
te ll( Xii Fncontr: v'e rar ir e nse rh uma palestra qr e ter

á

('( mo te·
dE> A pu ulun a 11 J ealizar-se em ma "A Abelha p o H< mrm". Bom
�ã() Joa qutm I (S dias �7 e 2� dE'S-1 J úrr NO de BpI< ultr.r €8 e esper ado
te n·r,.... A prorno ção f> dI' A t ,11 - par a (l evento, ums vez que ('8 dois
InSC t: da ;'�g()('le�ão feTrfna

Id,�jSHtVirãOP8rR um -nte r c âmblo
de Aplcul tor e s. Dia sv eetarão e ce ír eres aunentes « ('Yia"s<,f(lUa
ber tas 8F, mscr íçõ. S pala rs h-lêP vi a e convívêrc ie cr m 8S t be ,

pícultoi (-'S presentes 80 encontro lhas,

Agora é prá valer

�lAGAZINH NÉl�I
------------------

de C&rlos SfJuza & tia. Lida.

Confecções .Armartnhos, Por cels.. DRd, Cristaís
Eletrodomésticos etc.

A REDAÇÃOI Av. 24 de OutlJbro 542 - fcne 77 136 Bom Retiro -SC

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� �1ens encenam a
Via-Sacra

Numa Iniciatlva da JU JRIB Ju
venturte Cristã �oni'etirense. pre
Eid'da por Vicente Ademir Viei
ra, tivemos na Sexta - Feira da Pai
xão a representação ao vivo, da
Vía-Saera, onde devidamente tra

[ados, encenaram os momentos
bíbhc os que marcaram a :\!orte
e Ressureíção de ( rísto
Foram Sem an s de ensaios mas

que tiveram uma grande recorn

pensa, uma v ez que bem núme
ro de fiéis prestigiou o acoote.
cimento reltgíoso, culm ín sndo
com elevados c '.nent· ri, s ao

bom nível de; trabalho e presenta.
do

Equipe
Os serviços de Vp tuá rio fica

ram aos encargos Ie ��Iele Si
miano, Z.::ha Fatima P<H18�nr
Trabalhos de som sob responsa.
bilídade de W'�mM LUIz Guedes
e José �imia.no. Coor te-ração ge
ral Vicente Ademir Vreíra , t nno
como casal assistente Ana. e Bru.
no Martano. Como C()Ordenã,iora
Espírttual esteve E.I. Irmã Maríoín.
Protagonistas
[rab Iharam na encenação pe -

soas lilpr1:is ao grup» de Joveus
JU )RIB e couvid «í» esp ecr, is
que Ioram devt-tvmente ensai -

dos e assísnd s '1e perto pelas
organizadores.
liepre. entaodo Jesu , �s[eve -\1-
tamtr Moretti, cabendo o papel
de PIlat08 a Carlos Alberto de
Souza e de Barrabás Wauderlei
.'dunarim, Rute MaCia de Almeida
foi VPvrônica, enquanto ECIval de
Freitas representou Simão C iri
Deu. Os ajudantes de Pil"ltos fo
ram Nair Wallrick e Edilene <1e
Souza. Mari" A pureci la d,\ S11
va encenou Maria Madtilena; Sau·
10 Steimbach, João Apóstolo e

Marli Simiano, Maria Mulher A
flita Gracikeli Kalkmann, Lindal
va de Freitas, Telvin'� Lemoni,
Celeste de Freltas, Geane Kuhl
Ramos Lucimar Freitas, Marizene
Simiano e Luiza Helena 1a Sil
va C orno SoldadoFl, estiveram E
demar de Souza, Marco T. Stein
bacb ,Hermes T. Kalkml\nn. Her
cules Leandre Kalkmann, Paulo
Cé31:1f Steinb3.ch, Élei') Joares da
Rosa e Valdonir Deucher. A nar

ração fi�ou ao encargo de Fran
cisco C Vieira e João B. da Silva

Agrobom Ltda.
Prom çao até

ADUBOS GS 480 40.735,
FOS SOL 520 39100

SeMENTE CEBOLA BAIA PéRIF.:JRME

SEMEN TE CEBOLA JUB ILEU

U ElA SULFATO AMONIO

rto.oco.

128,000,

48.000,
Bom RetiroAV. �4 de Outubro Fone 77.195

A�nio ao Sistema Hoteleiro é vota��
Câ nara M�nicipal

ln seneã i de Imposto, se aceesoente
íoaeão de terreno e f ma stme lto
infra estrutura, com i eoudicõas noe

pu" instalacão d e água. e igoto, teleto
e rede letrtca priacip \lmente Ievand
em cont i que o hotel poderia sei 10st
do em loc \1 f.lu d 1 limite urb 100.

Públio Palma ratificou as plllaVi'a� d
Vereador Alio Sev rtano, e destacou o
Inoentivo turí�tio) qu se p rderta d'll!' a')
muntc.pío tendo um hotel neste pidrio,

Aducí Faustino, louvou a. idéia.. ap loa,
m'1S fez aos presentes una ob rervsc \0 des
tacada no senti 10 de que não fossem es

quecldos Oi con síde-ad 18 "Peq ueuos H ite
leíros" ora atuantes e que dwertam ser
tnoenttvad 8 de al'{um 1 r em .

('071 a pre I'OQ6 de todos Oi repr s-
eo" nt-s d� I:a.,'!i e obtendo uma V,I

raeao unãuímo, a Câ nara Mu'\iciplll a.
provou êl índrcacão do Vereador Land
aldo Froíberger, que pediu a i lcln,}�O
de impostos por lo enos a que aqui
ínstaiar um hotel com padrão equtv»
lvnte a tres estreles.

A id ia já é de alguns t .rapo, m ss to
rnou mais corpo s.g ra, qu indo tivemo
a real.zacão d > Feira grope uária,on
d« hi senti-te vrsível talta de acom i

1.1I�:.:õ",s aos que chegavam pira o eve l

to. Hou v qu -m se obrtzasae a ote ee
c ir a-ouiodccõea próprias, onde rna18

ch::gado�, aos Vi itantes e até O'i

qu pediram que flc&:;sem, hosped i
dos na cídates ltmttrotes 8 Bo
Reiiro, situe ção considerada absur
da, o Prest íe te d Câma cs, I�U1Z Uuln

Pollmann foi tamb êrn v�s tworávet e
destae -u ao íntcía tlv 1 do c mh ,ei 10
c imercaute -'d tD!l� O .cs e to sar, qus

�. O'
- . I trabalh � no ra n o 13 hocel"rl} e !D)-

.

Aldo Seve ríano de líveíra ap 10U
m -ntãussmeute 'im[>li e conscrot um pré-íctegralrneute a proposição e reter dio qus prestará 0:118 1'l3rV1COs à oomun\

çou-a falando, inclusl.ve, que há ne-
da e neste ramo

ee8�jdade de que Jun'o com esta .

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

Fa. to sel'viço de flambreria e gêneros alimentíoios.
Av. �4 de Outubro, s/n - F0ne 77 102 - BOM REfIRO s/a

EXPEDIENTE
" O REDATOR ,.

COMP�ANDO NO COMtRCIO

LOCAL, VOCt ESfARÁ G:R�N

DO NOVOS EM1REG03 E DE·

SENVOLVENDO AIN)A MAIS

NOSSA CIDADE I
______ 1

Semanário Impresso oa Grâflca e Papelaria União
Ltda. - Av.•4 dt Outubro Bom Retlro se

Redator - César do Canto Machado
Jorn. Responsável : Attahualpa César "'achado

orr�9pondêOC1a : Rua A tanagtldo Ramo. de An
drade 168 - Bom Retlr se
Proprietário César do Canto Machado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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P róquia �e B�m eUro, &cm�lcta �5 anns �e instalatão
Desmembrando-se da PaI óQuial sé Gurgel, o qual temeu pCPF.e em didec'e já vivia seus sentimentos

de Nossa SerhoT8.:Mlle drs Ho- '8 do Ile.mo mês. erístãos CODJ profunda dedica
mens, de Urubici, 8 14 de AbrI} A Prinf'ÍJa ccmírsão era fVJ1S· ção, onde se edificavam CbSIlS

de 1940, era [cnada a Paróquia tituidl1 pelo 'Irtular d8 Pari quie , df- ('U]t(B ne s maís díve r SH 10-
l\oc sa

ê

er hora do Perpetuo Se- maia ArD( OSCBr Mfyer, Pedro Jo- calídsce.
COfIO, de Bom Retiro. pe Heínsen, AmDiu CC'OIlfJ1. A - Já exísna em 1915 a Igreja rat6Ji

nsudes Neves, AIlOJ é 'J uríbic c c C8 oe �ElLtl! 'Tereza em 1917 cria
Almeíce, Jos

é FrE'lhE'J ger. Clen (,D. va-se fj Jgi ejb São Joaquim, na lo
te Gorgr s, Amõmc :MariflIl(J (a �II-1 caltre c e J UI 81 do Paraíso d� Ser
ve f' Jos é Ferr t; l r cr e Ârgel( JO'j'8, qt e e rc r dra velhr s anseí s

S(- Gurg el ):flJrtlfC€U I� Ptló-Ide mc rador es do Iugsr, bem co

quía de h m Fettro p«: 9 mer es no de ú:mpo N, vo do Ful, Fi
sendo Subsütuíco. f ntão, pe lo C ô- guelr e d , t...:flDta Clar a e arredo
nego AdrJ8noH«·k.aqUE'ID coube l rrs. r,foi t> 1�de8brjJ deJ925,
a ícéía oa ('( nstruç ão o e un fi nr V8 que !ic(u detímca a denominação
mau íz em e Iven»r íe e f m br nl E'B- ca Pa drr eira da Cidade, Nossa
tilo Iaro fSt� rcnsumr ú( ancs e pós Serhr.r a do Perpétuo Socorro.
,.Alé fi eonstítuição Oncial da Paró- qus-nco r ezo u.se uma missa cam

quia de B( m Reuro, De ssa l( n u- ps l DO lugar (lide SP, presumia
________________ .:..__.

ser a futuro fspela e posteri-
ormente Matriz.

fanifcadora Silveira

I' A rendendo díárram ate com bar
e lancb uou- oferece a seus elíen

PA

ULQ! te pãc-, bolo" btscoítos. etc

, l Y. 24 de Olltubro - Bom Retiro

Dos mais anngos, vem amos
a len.brança daquele nnpcrtente
momento para B fl!IIJUhi católi
ca bcr.retirense, qusncc Don Da.
niel Hostín aesíncu o decreto
desta Iundt.ção, regtstrando c'

mesmo sob o n° f4S6, no livr o
P/l, às Iolhe s 143,

Um dia depois, era ncmr Belo
como primeiro vigário te r 08-

sa Paróquia, Pe ore Ânge)c Jo-

CA�
Osly José May & Cía. Ltda

Av. 24 de Outubro �43 •

RECEBEU REÇENl EMENTE ARTIGOS Dt:. sAo

QUE DITA M A MODA PARA TODO O BRASIL,

OIR T8MUTE OIS flH1HIU

_,I tSlrad s CUp m

II Diante dos r e c ntes trabalhos
: que vêm sendo executados pa·
i ra ir talação de nova rede de
I f pUH em nossa cidade, algumas
: ruas t epreser tam problemas, em

'I dias chuvosos. c s usanuo a ciden
t te cem veíc u'r-s mais pesad '13
II Sexta.Ieír a , dia 5, lOIS cami.
ohões I·caçarr bas" áa firma Ca
margo Correia cp1ram em duas
v81a�, as pH'ximidades do Posto

: Ycaroti preocupbndo muito aos
, moradores próximos, visto ql e 0-

'II ft'reciam risco de virem ti tombar,
Populares pediPID providênciRs
nos etido de que apósexecutt.

I dos os trabalhos, fossem colocH-

I das "inaliz ções indicando a

� f agilid&.de do te reno.

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

h i s ró r :oss
V8 J'\fYE'!'; 1.47 8 I. f.l J rno ( scar !'r'( y
er: J951 8 ,956 Hares Figuctrcdo ( r ;

líven e; 1&f6 11 1�6, Rchr rte Wrgpr : 1prO
Jaim� l\'1Hhadc 1�61 ti If€6 Flarr s Flgl'('j
reco de l'Ji'ÇE'iya: IS6f:1a 1170 JJDO( �l r

" Os Pr e ír ito s ,Cf' 11 ULIClfjC\ dt·j MeYH. 1970 S 19í4 redio FUDI Fuhr ;
BCID hetno, a pl:lrtlT (Ia d,aTa df �.Ub 1('74 a lfi7!' J, ir f-bllippi; 1C78 L 1��3
ID�taJf.('f (I. CID J 4 de JaDE'IlO de J9"il, I Wbldir RI Ir !;nH it r f 1p':3 11 1�1� fi Ivo
furam (1- f; f!ojJ'j(,f::

I
r dolfo WHJitb.

U)õ!3 a; �I� 6, IV!ajor G e ('ro� o. I on in- '1 i\ emo!', iLda OEl gOH') DOS jPtt'1 mi di
g s e OhVflla; 1127 8 ) ,o ht.n- áriDa de: Cli.,tiaDo ,('blicht:ng em 11;27
CilllOPiDto Ahr.C8J oe Azc.n.blla; Fulgín(]( \,f.H 13(''1('1' m ,U30;Gfll-
193\ GfDl11Vitüa, }-;o,glc.; ..d'�' &. 9;'�; til VieÍlL Búlg<s (n :�3,; (nJos Al
eaIJOS A ,.C,dI:gUtS .MaTIlDe; 193 ... berto da (osta (m 193,; MárIo I (aI em
" J9},S Carlos t oto Gl"mfdâes; 1! 831 t98ti: I-delbHlo Bnd!liJjd( 8 oe OI ve Ta
8 1&36 Antõnio Jo�{ fi_ ce I IDr! m:' em 1945 (' Jdio Wigers ('D 1!03,
1936 a 19117 Jo�é AlfTcdo de 1 en o" I

Montt'n€'/:.rI1; 1\ 378 IN5 Arno (srar IM yeL' ,946 a 1947 Aristides (Ia: H-

Original de Tetrsinh2 rIal,- t er
lieiro If(JS Ssolos to TrJfZi1l1t1 (mi
lia flllirpi fiay.

------------------------------------------�--------------------------- ---------

SUPERMERC'AD <J§�'"==1lv.:::=1::::;::P==H=:R======A==1===:'(-(=====:IZ====-_
A GARANTIA bo PREÇO CERTO

IIvenida 24 de Ootubro, 441 Bom Retiro Sant Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TABELIJNATO DE NOTAS E OF1CIO
DE PRO t ssros DA COMARCA DE
BOM RETIRO, SU,

Rua Anita Garíbaldi, 445

EDlTAL O � NOTIFICAÇÃO DE
PRUTE 1'0".

o titular do Ofício de Prote tos da
Oomarcs de Bom Retiro, comunica que
se encoutram em seu c stõrto, para se

rem protestados contra 08 devedores
dentro do prazo legal. o, títulos a se

guir ce ractertzados:
devedor LAE TH ROORIGU�S LlMo\.
CPF 12 9257Z:l-91 pra tação 05, contrato
84-057311, Cr 1.896.000, venc. o:i 03 85
credor Bese Fíuan.eírs SI A; devedor:
ANTO. no SCOTTI·CrlF 14 61925991. NP
CrI 1 739,990, vene 25�02- 5, credor
Florisvaldo Deucher; devedor: JO�E
ADOLFO FEL[PPUS-'_;�F 1 520'348J24.
dupl n" 3119, Cr' I 400.000, vem, O)-o:;?
85, eredou Fuu.íí ui Fíce.m, ati im os

devedores intimados na íorm I da feí,
por não terem sido) encontrado no en

dereço fornecido. Bom enro, 10/abril
5,
Nazareth cio Pereira

Titular

Garota tlântida
MOVImentando o meio social

de Bom Retiro, vivemos neste
fim de semana as escolhas da
"Garota Atlântíds" e "Rainha dos
Estudantes na Sociedade CoI
tural Bonretirense
Promoção da APP -l\ss ciacâ o

de Pais e Professores e uíre
ção do Oolégio Alex sudre de
Gusmão leva à Passa rela 21
candidata. , sena 11 concorren

tes a "Rainha dos Estu Jantes'
e 10 para "Garota Atlânnua", que
representará nossa cidade a nt
vel estadual em coucu-so tutu
TO.

Não faltam comentários elo
giosos para a pr emoção deste
sábado.
Também as lojas de nossa

cidade, que prestigiam a premo
ção, podem divulgar seus produ
tos, pois as candidatas desfila
rão com vestuário de nosso co

mércio.
Motivando um afluxo bem

maior, a equipe responsável pe
lo baile, colocou os ingressos
ao preço de 10 mil cruzei
ros para os homens, e 3 para
as mulheres.
As reservas de

ficaram ao encargo
Simiano, também
preço de 10 mil.

mesas, que
de Milton

Iforam ao

= Idemar Oscar Rasar & Cia Lida
Coméroio de matertats de construçâo, artigos para pre

sentei e caça e pesce,
Anexo Hotel com atendimento diário.

Av 24 de Outubro, lN - Bom Retiro - Santa Catarina

FU DEC Elege Diretoria
Com a presença de mais de com 17 votos.

150 pessoas, realizou-se no úl
timo dia 9, nas dependências do
salão Paroquial, uma reunião pa
ra marcar a imp íantação da
FUND�a do Banco do Brasil em
Bom Retiro.
Após explanações e debate, e.

legeu-se a Diretoria que coman-

dará os rumos deite importante Segundo José Danilo._
programa social em nossa cidade. Gerente do BB: a reuma? trane-

Assim send ..
, ficou sendo a se- correu lll�m clima de, 1_nter�8.

5uinte constíturção da Direto- se coedlalldade e paeticipaçãn.
-ra: Presíu-nte: Walmir Omar- � esoolha. dos m�mbros por

ques NUQeR, Que recebeu 28 vo- meio do voto l�v�e.de díreto propor

tos; Secretário: Adernar ()scar \c�onou
comeutártos �Itamente po·

Rosar, com 26 votos e Tesourei- sítívos por parte �Oi presen-
ro Romeu Pagani de Arruda, teso

No conselho Fiscal foram sutea
gados os nomes de Flares César
de Oliveira; Dirceu Nilo Blanohl e
Luiz • .arlos Pollmann, Como Suplen
tes Iicaram Cristóvão Sérgíu Bunn,
Milton Pe-on e Bruno Mariano.

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

INFORME ACARESC.
Pro para não Comprar

•

It Z I r

de cebolo, se ele não produzir vai

p')g 1r cr$ 750 ao kg no marc.rdc
Da nada adianta plantar S mente

·JS grand,> cultúro s, e esquecer-se dos
produtos de subislstêncf o.
Aproveite suas frutas e verdu-cs e

faça cornooto s, mussls, g=leios, frutas
sacos, conservas e picles

A propr i id:J:l9 rural é u nó e npr as a

'1g'ícola com muitas onvid-rdss dentro
dslo, E, p ar o qU'3 esb ernpr eso agríco
la cresça em t odo 0S sentidos e neces

.ár') qu s o f rrnillo preocup a-s e com lo·
d;; �>tas otivid,d�s p iro q H a ernp-es a
tenhJ rend a no fi., I d� l"m ano

t, uma d JS coisas muito impor tontas são
os ch rm rdos produtos de subsistê-icics

aqueles produzidcs e industrializados den
tro d'J propriedade.
Hoje, poro o agricultor custa. aproxi

madamente cr$ 190 a produção de 1 kg

Marta M Mendes

Ext. Social ACA "ESC

fECOMftRINS SUPfRMfRCADO
Altamir Martins & Cia. Ltda

Cortesia e bom prêço fazem a nosso tradição - �one 77-109

24 de Outubro, 482 e 496 BOM HETIRO/SCAv.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


