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Escolhe Seu Diretório
Na págína 3, saiba quem são 08 membros do Partido Democrático Social, de Bom Retiro, que fo

ram escolhidos dt míngo, dia 14 em votação aoor.tectua no Salão Paroquial.

Hom Retiro tem N o v o rároco
Pàg. 03

3.567.500 v o tos Elegem rossentiRosimeri
Em noite .1€1 gala, onde lS Ju pois movimentaram a cidade em Rutb Goedert e Pratrlela Olivei

ventude marcou presença, o Co. busca de votos e nzerem com que 1'<1.

Iéglo Alexandre de Gusmã I ele- houvesse uma marcante pr esença Ao todo, (oram apurados pela
geu dit;; 138 sua "Raínha dos Es- no baile "Noite Atlãuuca", aníme- comíss ão o bom números de
tuonntes-Bõ". do pelos comunicadores da Atlãn- 6.868.253 votos.

O titulo máximo coube a Ro- tida FM de Blumens u. Completamente o êxito da pro-
seu er

í Possentí. que conseguiu Além das tres prtme ír s classífica- moção, MirklD Grudtner foi es-
3,567,500 votos, seguida de Oé- das, se Iizer am pr esentes crmo c-Imoa como p "Garota. Atlãntí.
bora Díen-ich-t" pr incesa com t andidatas ao cr ncui 8-0 "Rainha da" de nossa ctds ce, que breve-
821. 480 votos, e em terceiro lu de s Fstudautes" Me ríza barbosa , mente estará represeutandocncs
gar, como 28 Prínceea, Mirían, Jane o/" Silva. Geane kalkmann, em concuro a ser promovido
Grudtner, com 795.960 votos \ Mar ia Madalena Burato, SUlami,.,\ em todo o 1 staco pela Atlântida

A partícíps ção de 13 candída- �jmian(), Yolanda massuquetti, So- FM de Blumenau.
tas limito valorizou a promoção, Il11nge Simi8no, Cláudia 08 �ilVfl'l

Nossa M i c r o- R e � i o n a i s
Pãg. 14

Nos Jo�os
Acaresc Entrega TrofÉUS a 'Verscedores

PAg. 04
_------

o Desta que desta semana

é para o Aniversário de Fun

dação do Colégio Alexandre
de Gusmão. (pãO. 02)

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

de C rios Souza & Cia. lida.

Confecções .Armartnhos, Porcelanas, Cristais
Eletrodomés icos etc.

Av. 24 de Outubro 542 - lone 77 136 . Bom Retiro -se

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Agrobom Ltda.
xouaos GS 480 40,735,
FOS SOL 520 391 no

SeMENTE CEBOLA BAIA PéRIFORME 11(\00)

SEMENTE CEBOLA JUBILEU 128,000,
UREIA SULFATO AMONIO 48.000,

AV. 24 de Outubro Fone 77.195 Bom Retiro se
----_.

Jutzo DE DIREITO DA COMARCA DB
BOM RETIRO - SC

Edital de Arrematação :"'-Extra.to
l° Leílão dia 16/J4/85, às 14:30 hrs, por
Isnçu superíor à avalíacâo, não haven
do licitante, 2° Leilão. dla 2�/04 5, à'
14:30 hre, peto maior lsn .o, EditJl ex
traído d08 autos de l\xeouçlio I li -l073,
84, em que é exequente Antonioh ROI-
1 e executado Manoel Bento Ro.írígues
Bem a ser leiloado: Um televisor, mar
ca Telefunkem, preto e branco, com {4
polegadas, em e fado de conservação
regular. Avaliação 400.000, Õnuse não
consta epo- itárío: o próprio executa

do. Fica por tnrermedio d ste intimado
o executado, caso não sei ele encon
trado pelo "r Oficial de Ju sttca Bom
tettro, 27 de març» de 1� 5, Eu, Agen- ,

te Judtelàrto. MarIa \1adaleoa 'ilveira
Fartas, o datilografei e ubscreví.

ROS '\LDu ULYSSf::A
Juiz de Direito

Novo Pároco
A partir d -sro semana Bom Retiro

passo a te' seu novo poroco, qus che
g:J à n S,J c.do je procedente de
a José do Cetl 110.

Troto-se do Pu r e FrJrc schern, que
e hrmodo em C. iê c ics So:iais e feo
lo çio , no Instituto Te"lógico da SJnta
Cotarlnc.. F i estu Jcnte do seninor io
Diccesono oe Lcges, lendo posterior
mente exercido lu .... cões eclesióstlcc.s na
Catedral dcque 1 o Cidade serrono.

A cheg;)d I do Podre FronClsch"lli
e r eves tid o de um:: expect-vtivo muito

pcsitlvo pois desde o scído d Padre
OlivI:> que nosso cldode se vé d .. spro

vide de uma outono J e religlo'.a

Pequenos Furtos

Muito mb ra o fato lilodb.
não tenha tomado rumos ms ís
senos; a comuní+ane bonreti
rense já se preocupa com a

ação de "gatunos" Que frequen
temente invadem estabelecimen
tos comerciaiS levando bebidas
chocolates e outras guloseimas
mais.

Sábado, dia 8, foi a vez da
PagjficadlJra ( hico, que teve um

dos vidros da jllnela quebrados,
por onde furtaram mercadorias,

Também a Sociedade Cultu
ral Bonretírense teve uma "vi·
sita" desse tipo, da mAsma for
ma não descoberta,

-AGRA 1)��(�I].\tI �NTO
Oarlos Souza, quo hi alguns dtaa .. se submeteu a uma del!c!lda círur

gi� evrdtova cular, em Silo Paul-r, vem d l pübuco externar 09 sinceros agrs
decimentos, prtmeira nente à N, " do Porp �tu 'ocor'o a qual. recorreu nal
hor s que ntec d rram a operacão. e, n'l q '1l foi p 1r ela atendido, Um agra·
decímento e pecial 110 Dr, Serzto Alme.d I de Oliveira, I)ra Fátim� e sua e·

quípe d e ctru-aiõe s e cuntcos qu >, realizaram a operacã e.o atenderam po ..

teríorrn=nte: aos euíer.n tros. atendentes e demats tuncionãrlou dO Hospital
Sã J I1Q.lI a, 1 t S) c t dade "ortuguess de Beneítctêncta, pelo carinho e de
díeaçã i que i} tr taram, A eterna grattdao a» casal Edgar e -"ônia I\nder
sen 8 f lmililHd . pela areações dispensadas ínclu íve colocando sua resto
dên la e carro à dtsposioão e muitas vezes deixando de lado afazeres parti
culares. para n s 11 te idere '1. \�radecelBo a08 que DOS visitaram no HOI-.
pita] em S�O Paulo. Nossos agradecimento'! ao Dr Luiz Car los São Thiago
médicos e eutermeíros d setor de cardíolnzla do Ho spital Celso Ramos, ao

Or '{on·lto .vI�ciel. que OH se i f1IHOh()u até São Paulo, a ""til. Iracema Thives
qre nos couseguiu li .cu ueut icã» p s ra o internamento em São Paulo Agra
dece-nos � )Ire ão, protessores e aluno s do Colégio Alexa are de Gusmão;
outr-, enttdad v- e p srucula-e s qu e üz-r ru orações pels n o ssa tecuperação

Aos parentes e emrgo s qu e H'i vblt>lr�m em Florianópolis e aos que
aqui no s vtsvam, enflm a to tos que. mesmo em pensamento, desejaram o

no so p-on,o r -srabeleclm ;'I to, o no so M(lI'r I OBHIG<\lJO,

Moradores CobrandoTelefônicopp,sto
Em r e cen e imt.irun.çâo presta-ta Ainda sem terem uma solução

a "O 'e Ját Ir" o prdeitlJ Ivo Wer- c1ar'nitiva para O problema, 08

licb adiantou que p 'atende para o moradores da Hua do Campo
ano vinduuro Uozei' ) posto da Te- do Pouso reiteram o pedido de
lese, que a uamente se loca líz : nos melhoria na rede de energia e

fundos rio p -é-íto fill Prefeitura, pa- létrica, pois os problemas con
ra a praça i de Setembro, fi 18 pró- tinuam. Alegam que houve uma

priamente no "Coreto Muníctpa!' promessa de solução no prazo
onde a.tUM lmente se �stabelece um de 60 dias e até o momento isto
bar. não ocorreu

A idéia é fruto de um pensamento A morosidade preocupa 801

que visa atender melhor liOS seus

\reclamllntes
que esperam solu

muoicipes, pois estará m'lis bem ção para breve.
loca liZ>l.do e instah.11o.

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

Farto serviço de fiambreria e gêneros alimentícios.

I<\v. 24 de Outubro, s/n - Fone 77.lOl BOM RETIRO S/C

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



22-04-85 o REDATOR

Com a presença de 225 votan-: Renato de Assis �aJt1J18, Aduci S. dert NA SUPl.�NC lA Car]06,
tes, o Diretório Municipal do I Faustíno, Osní de Souza, Roberto F, Sehlíchtíng, Jacob Símíano
Pil8 definiu 8 nommate de seus Wiggers, Teólllo Grüdtnee, Anísio Sérgio Hemekemater. Deni Lu
membros titulares, suplentes, De-I Gonçalves de Lins, Otaetlío C ardo- iz l laume.nn, Antonio h. da Síl
legados à Convenção Regíoual e' so, Antom« t arlos Varela, Alberto va, Vilmar Pires. t astortno Sch
Suplentes de Delegados A eleí GrUdtner, Aloair MoretU, Agostinbo midt, Hílarto MODarim, Alberto
ção aconteceu, dia 9, no SalAo de Souza e Luiz C Polm8DD, Aldo Prá, Artei Coelho, Oscar de Sou
Paroquial, sendo Que dOI voto. S. de Oliveira, PauJo C. Monteir'o, za, Oracídes Rodrigues, Paulo
suíragad- s, 220 loram para a Cba. Oswaldo Neubaus. Gustavo Wi�ger8 Della Justma. José Possentt, Ro
pa Única e 5 em branco. Aesim VaJmir O. Nunes, Alvaro G. de Líus gério Perroní de Abreu.
sendo loram escolhíuos como Altamir Martins, Apartcío O Figuei Para Delega dos à Convenção
Membros Titulares lvo Ad()lfo rede, Carlos A de 80U7.8, Valdir de Regional foram escolhldos; �Ido
Werlicb, Flar« s Figueiredo de Lins, Agencr F da Mota. .�. c emer Severiano de Oliveira e ArDO
Oliveira, A II.lO O. Meyer, FIto rei : 08 rcía, Líberalíno H. de Ohvetra E- Oscar Mfyer.
C de Oliveira, Benjamim �chn:õ-

.

de1berto Fger, Valerim Lorenzí Ru- � uplentes de Delegados foram.
«ller, Huberto Michels, Adilson berro Símn.no, Alfler10 A. Welter, tarlos H.oberto Meyer e Jl\ir Phí
Cardoso, Helio Seblemper, Oslt Aprile Moretti, Luiz t·. C osta, Publio lippi.
J. May, Landoaldo J. Fre.bet ger Falma, Felir e Gerbe- Pedro Goe-

PDS Escolheu Seu

CASA MAY
Osly José May & C ia Ltda

Av. 24 de Outubro :!43 - Fone 77143

RECEBEU RECENl EMENTE ARTIGOS DE SÃO PA UlQ

QUE DITAM A MODA PARA TODO O BRASIL·

OIRElIUUTE OIS flfRlcas ao CONSUtflDOR

Nos s a História
Original de Teresinha Oalva C Ir
deiro s aolos • Terezinha 'mm.
fhilippi Nay.

F't ir. deste nncs o Barriga- V erde o

que ( l' mr ir J,l1 E'ClI>O poce uma f ocie
daoe esperai: poís isto é que de
n f'Jh, r exi!-'€- para o eng rade. imen
to te UIDa ck.ace , qua be esmera

em viver com dignidade e educação

O ato íus ugural foi c elebrado pelo
então Interventor Estadual IIr Ne
reu Harr-o s, que cumpriu uma

Agenda mielada às 9 horas da
manha, concluindo-e às 15 horas
quando regressou à Capital de nos

so Estadc ."

____.1

"l\os idos de ] 94 2. precisemente
a08 ]8 aias do mês de Abril, a P("
pulação d('sta cidade, iomsde de en

lêvo e com a coragem transbordame
de alegrta. rumou em 4:liTe�ao à tua

Anita Gf r ibaldí, onde iria u8s18Ur
os festejos de inauguração do pré
dio onde tuncíonarta o nosso Grupo
Escolar. uma obra que muito virIa
a beneficiar os moradores deste
muníotpto,
Tal acontecimento veio trazer ao

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

Pêg.3

D i r e t ó r-i o

t·,. 24 de Outubro - Bom Retiro

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

Canto do Canto

(A.M.'�.)
.- No domir g. que pc ssou, C ns

tóvão S Bunn completou mais uma

doto ff'stiva com um reservado bote
-papo em família. PaTabéns.

- "Nc:it"" Atlôntido" 101 SUCt'S50

obsr-luro e o p omoção coberto de
r e sult.idos P( sitivos. Noto 10 pa
ra APP e o CC"'légio.
- Nasceu dic 16, em Tuborão, o
rnois novo hprdetro do nosso cole
,g j�ã) lz d oro Agora são tres

I garOIOS t 18gr Jn:lo o cosa,

- M'lÍlo disputado o tcrneio de
conc str > (interno 1 da i ABB, com

a port.c ip vcôo de 'o cc sors

- Mirion Grudtner eulóncc com

a vitória no cor-curso "Garoto A
tlônlido", pois o lítulo vai. ser a

nc sso ,cp'esen1onte o nivel EstaduoL

Panificadora Silveira
A tendendo díártamente com bar

e lanchonete oferece 8 seus clien
tes pães, bolos, biscoitos, etc.

-- .. ---- -

SUP�l�M�R(�AI)()S IMP�RArl�HIZ
---

4 �•••• _ •• _ ••

lYenida 2' 11. Ollubro, Ui Bom Rellro

A GARANTIA DO PRECO CERTO

Santa Calarlna

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Arreb:ltando Ir,")feus qu» ou nentcrn

seus números de tí ulos. o ,=rUZ9Iro E -

porle Clube ':Lleva d m;"g J, dia 14
na locclídcde de 8.:lrbcquÕ, onde con

quistou o primeiro lugor ern Import.l'1-
la I,)rnei...; de fut.bvl A vitoria n·)

p�rlid:J d z h onr o , por 1XO, demon -

trou que ° TIme ::zul .. branco se

preparou poro o compeonofo Munici
pal iaS'3 ;)'1'::>, ssrcnd o .:om um b_m
plan!ai,
Po" conquist ) do 'or'191' o ': ru-

zsiro utilizou Gord J, L.""ondrt!, .loô ,

Cam.lo, J »ckson, J 'Sue, ,�dlr V,tu
fino, Romeu, Pic%h. MJrl', Nstro,
CeS(Jr, Amo'l/J,) � )'::10-),)

demar Oscar RDsar & Cia lida

22-04-85 o i:!E0ATOR

Cruzeiro venceu Tor
neio em 8àr' aquá Comércio de materíats de construção, artigos para pre

sentes e caça e pesca.
Anexo Hotel o om atendimento diário.

A v 24 de Outubro, '7H - Bom Retiro - Santa Catarina

P a r a í s o daS e r r 8 f «i R e s s u r g i r

Santa Cruz Futeb,I Clube
o

� comunidade de Paraíso da 'erra rea- lO SUí>lente-Adonls Anantas Formento;
Uva, 11(' quase 20 :.000 "e tnauvídade, (I 2' Suplent-i-Iv I-(,)varis da Silva; S'Su
S nra ,Oruz spor e v'lube, equipe tradici- plente-Laurentíno Alves e'l'reinador.-\·
onal do lugar. dtlson Rormento.
Para la co, foi constrtutda ua novs dl-I A agremiação recém reconsti utda,

retoria, que Itr-ou asslm comp �tl. r'rasi- conta em seu plantei com 28 atletas,
dente de Honra- Oidemar h,J.p,li; Presl :.:enrt0 est-s: Arlindo, A nl-on, Adonis,
dente- Ooéli I 'e HDa 10; VI e oJrl� i reu Antônio. Altino, Idtvânto, Edio, KdtWD,
tp- rlindo Jc-é d Cruz l�

'
.....!rC ãrío- Ju- Ivo, Idafíuo, Julio, I.aureuttno, Mar

lio d!i 1'�lIZ �o xecretárto- VI)!Ol Alves ',) e ro. Marcos.Ozório, Oleví, OrUndo,
Fesouretr»- Valdir de Lins; 21) J'e oureico Osvaldo, Pedro, «enato, Rogério. tiul.

� Orlí ano la C .. uz: :0 Cnn ... Iheiro Gregórro li ernt, Sérgio, Valdir. Volnt e Zé
Flor: 2 �:ou .elneíro Rsuat: L'":-[,,.tlht'iro: o

«a.

\ '.:J-\R!<:S j coordenou sexta-feira
diJi 12'0485, 8. entrega de troféus e Di
ploma a todos os puticipaates da última
Expo·Feira Ocorreu a preliença de pra
ticamente todos 08 participantes, além
antoridades dI) Município. Prefeito de
AUredo Wago3r, P "ecretário de Agri
cultura daquel� MunicípIO, Sr. Rogério
Kretzer.

Esclarecimentos \
o enzenheu-o r=sponsável,

\
pelas )1.�, H umplia çã • e \1

um "etl"ro !os Jog:1$ MI"cro- eg;"ona"lsmelhorias no" ,"viç) dt� v- \ "" • YI

baatecimenro de AIJ'\l'i. i ; n
. _ . . , _

Retiro, Datmir JOSi� ) 1 n c e I A Comíssão Municipal de Espor , al, em Futebol de Salao •

esctare e que os p robtemas 1,le.il está mvulgendo ti t ibela onde Dia 10 de junho, às 9 ho -as, Bom
o co ..rido nas proxírnídades do II

nFr�8 li parttcípaçã o de nossa cida . Retiro X Arutápolís em Vcleí
Posto Ycaroty, CI)m rebatx-,- I de nos jog"s Micro. HeglOoais-4& Mi-

I

feminino e à tarde 130m Retiro
mento do terreno: Io -am t!<... 1- cr J-R ... giã Sul, a rt' IhZ:.tr·R� n vi- X Leoberto Leal no valeí mas-

sados f ev.d i -i. i1,.JOt're rei: zinha cidade de An-edo Wagner, cuuno

de chuvas na. épo e fi que D.ia 18, rt ... m- ro à. lI) horas: Bom nl� 2, Bom Retiro X Angelina
os trabalhos ra n realtz - 1 I i{�tlro X ·�,mc110 Oui unado, em Vo

I �o Volet Masculino e Futebol de
A Empreitetraaegue to los lei Mllscull'lo. As 14 hl)' HS: Bom Re- Salão

os requisitos té cnic i exigidos ti',) X Alfredo Wagner, em Volei Dia 7, Bom Retiro X São Joa-

por normas, como. c impacta Femínruo No mesmo dia ainda en- qutm.jio volei feminino e Fute-
ção mecâ at ca, sub stítutçã o freute r emos Urubici, em Futebol de bo í de Salã o.

de , rlos te stes f e i"esi.�tên. �alã(). Di 19, pela mftnhã. BJm Re- Dia B, às 14 horas, Bom Retiro
cla feitos ct)m p .....ssa ;ens se· t.lfO X Angelina. em Vol\.�l FemiulDo. X l{'1ncho Quei�'1ado e Br)m Reti-

guià:1.S "om & máquina Hett'o- A tarde. Bom Petiro X Leoberto Le- "O X r\lh,'do Wagoer, em Futebol

.escavadeira, sobre o material �� _=_.�_
de Salão.

repo to. As ruas, ('uj(l trabl:i. i'l 9, Bom Retiro X Uruhici e
lho não e itej'l termillaLlo, são .f<: X P rJ D 1 E N 'l' E fhm Reti:o X Anitápolis em vo-

interditadas nl)(; local devi- lei femimno e futeb)1 de Salão," d RE JATOR ,.

dos, p (i.rd. s�gurança d.)i trl1n- respectivamente
seuntes. Para presidente da C MI:<� "arlos

Semanário Imp' esso na Gráfica e l"apelArla U oitão
Ltda. - Av.• 4 dt Outuoro S"m Retiro se A. de Souza., há muitR pX!Jf.>ntati
Reciator - ,'és�r do Canto """"chadl va e esperança nodesempenho de

Jorn. Responsl!.vel : AttahualjJ3 CE'õar IIachado

nrr",pnndêncla . Rua AtanAg\ljo Ramos de An- nOS80s atletas, urna vez Que nos
1r'ide 168 - riom Retlr,) se

I
fazemos bo:t.S ap,'esent!:),I"ões em

Prc>prtetá'lo césar do Canto Macha 10 y

competiçõel) oficiais.

I

intrega de Prêmiai

f(COMnRI�S SUrfRMfRCAOO
Na oportunidade foram homenagea

dos os Sra, Ivo Adolfo Werlich e FIa
res César de Oliveira Prefeito e Vice.
respectivamente, como fundadores do
Parque de Exposiçõell.

Altamir Martins & eia. Ltda.

Cortesio e bom prêço fazem o nosso tradição - �one 77-109

Av 24 de Outubro, 48� e 496 BOM RETIRO/Se

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


