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29.0485DIRETO R PROPRlETÁRIO· Cêsar do Canto Machado

o 'Brasil sem

o ínímagtnãvel sconteeeu. 'I'ancredo I em vlo. Afinsl, o merecimento é 6-
de Almeida Neves, o Dr, Tanc:redo, par- bvío para quem tanto fez e ainda preten
tiu de nosso mundo levando consigo o dia fazer por seu povo
carinho imenso do povo Brasileiro que
o estimava como um tílhe, um pai e
um mito

. Foram quatro dias inesqueclvels de do
mingo até quarta-teíra, quando o Brasil S8
curvou ante o corpo do Grande Presiden
te para agradece-lo.

Foram 89 dias de luta para bcar ao
nOS80 lado, resistindo bra vamente a 7
cirurgias, uegando-se a entregar OI

pontos para 8 latal1dade que o perse
guia.
Ma s, infelizmente, aconteceu Q índ e se

Jado fim de nOS80 mestre poluíco no

domingo. dia 21 de ebríl, às tu e 28 da
da noite,

SAo Paulo, onde PSf(.U seus ülnmos dias
em vida, S(' tratando da er-íermtoade, nAo
negou-lhe (I &tt'to, Iaze ndo a IDaior msnt.
feh'taçAo de sua hístórta 8 um polttíco ex-.
tinto.

I'epoís toí a V('Z de Bre stlla, onde o po-
O Brasil emudeceu com li tríste no- vo "emposEou" o Prer;ldente fazendo &U

tícía que nos enlutou de canto fi canto bir a hampa Pre·ióencit>l. ainda que de
como se o mundo desab. sse sobre 13u forma tão Íf,def.ejhda. Aquele c ra o lugar
milhões de pe8606s. Era o fim do Iíder onde pie neverta esu r c todos sabiam dia
o rim do "Presidente dos Brasíletros". 80. J.
Incontestavelmente sucumbia a11 mais Da Capital Fer er ) 'I' c ed [01 leva- �
um pouco da espersn a de um povo I .

G
.

a, an 1 o

soírído (' carente de melhores dias Caí- do à MlDas
I
erais. h U e���do Natal � !

aro por terra 08 SODIOH sonbadr-s, co- �e 16. para • Ao João ! f'J hry, sua ci
,

mo o desmoronar ce um caste!o ieI,_\dllde berço, onde hoje rE'pOU�8, •

t( sric o, onde tuc o (> helc, tudo é bom .I
O Jíder sul ntíc o se a r serua e o flOVO Ê agora, quando chr gf\ 1'0 fim fU8 I

ehcrs efot'J perda In(', arável 'bllJhantt:' cen mhe ds , (' h n QI e t"l'amos
,

cumprir seus t'l>E1DHl \ nto� ( d<"I: Oh a ele
o dir s íro peuidr, qusr or OlHe" Tr nho a

Eterníee c e pata dt· Cbll�br
.,

'l al qual seu conterrâneo. e m infdiz
eoinctdêncía. ele e '1 in.dcDtfR morrem
D8 mesrna data de, 1 d€ abril pelos
n esmos ídeaís.
Um lutou pela lndc pendência (' dela

se torne u o MArtir; o outro pela Nova
}jepública e de seu IIOVO bf> rorr ou
o exemplo maíor de d.gaídade, sím
plícíde de, e af�i�ão.• m ncs sos rem
pOS atuais
As homenagens tínets não foram

E. ('JlQU8Dt(\ alf' mE'rf'ri{,f\mel't drfr&JJ
H. o pov ( \101 à luis , C( m fé e espcra n
(,'Il ne .. ta Nova República prometida pelo
!>( u ídes lízador J' a ior r hora dE' contíe t
e dE' fll7t'r pulsarem cada core cão: o co

racão de vibrar ões tntensas peja justas
como a do Prestdr nrc Tancredo Neves,

MAGAZINE NÉLI
de Clrlos So-uz-a--::-&-::G::-=-Ia-• ....,L�td-:-a-.--

Confecções .Armartahos, Porcelanas, Cristais
Eletrodoméstícos etc.

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

IIllNIICISeguindo com VOGê pelos

Imelhores csmính- 8,

Alça de MiraNa
Obrigado Dr, Tancredo!
Sua lição foi de mestre e

certam=nte será seguida in
tegralmente.
Quem pensa que você mor

reu, está enganado, pois pa
ra nós brasileiros, sua pre.,
sença �e,ã eterna
Não nos rendemos aos so

f"idos morrenu.s de sua au.

sencía, porque cremos num

seauimento além-vida mate.
ril:d F, por 1S80 mesmo, S8-

bentos que continuarás en

tre DÓS, dando uma força
nos nossos piore momentos,
bem corno sorrindo nos ins
tantes felizes.
() Divino Mestre o quis

n.a ís cedo, ti-ando-o de nos- i
s o convívio, mas não esque-

,ceu de mandar-DOS a chama
infindável de St'U pensamen-
to voltado pala o povo.
Aintjfl. há esperança de

uma VIda melhor para to

dos, onde naja mais justiça,
menos fome, mais afeto e

muita fé entre nós,
}--le queria assim e assim

será feito; é a promessa de
nosso r ovo Presidente, no

qualt deposite mos a mais a

bsr-luta conhança de que is
to venha r ealrnente a aCOD

tecer.

\ 'ésar do Canto Machado

,
IPosto Atlantie,I

------------------ ------
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Canto do Canto
! A M.B.)

-- Dia 25 de maio ca88ID se

João Waldir ele Abreu e Ju
celene dos Santos. Oouvítes
estão sendo distríbuído e so

mos gratos pelo que recebe
mos,
- Bastvnte válida a ínioi ti
va píoneíra da CB co» o

Baile de Debutantes. Que se

preparem os associados
- Ainda sobre bailes, dia 11
teremos o Baile do ie das
Mães 11is uma boa pedida.
- Volpato, do BB, comemo
rou C im os amigos seu ani
versán», ao som da seu novo

órgã i. Bela te: ta,
Prazei: osament-i vimos

oi eulauao pela ct "de des
taca ío b) retireuse .) iclos
Souza L:.I � está muito bem,
onnz i-tol
- vísítand« [ redação deste
sem i.liuio, o novo Pároco
Pad re Fran '! chett Deseja
m)" bH9 vt i.Ias.

Obra s c leradas
ESião em fr'Jnco o-idcrnento os 0-

br.:Js da as�allam:mlo do ruo Mojcr
Gln'3rosO, que dó ocesso á 8K 2�2,
P _ rli d

- do ce ntr o d:J cidade.

Os trobclhos de compocroçôo se

process a n e os Sd ViÇOS se desenvol
vem em bom ritmo, Inclusive no per lo
+o n-Iurno, quando algumas móqui
n as a \00 vistos o z.=r ondo

i) 1 mesmo f rrno , prossequern os Iro

b'Jlhos n 1 ruo Henrique Edu'Jrd.:> 801311,
outro vi J de JCíHSO do centro à B�282,

mentoções.

CO'v1PRANDO NO --:OMtRC IO

LOCAL, voes ESTARA GERAN

DO NOVOS EMPREGOS E DE

SENVOLVENDO AINDA MAIS

NOSSA CIDADE.

ADUBOS GS 480 40.735,

FOSSOL 5W N100

SeMENTE CEBOLA BAIA PéRIFORME

SEMEN fE CEBOi_A JU81LEU

UREIA SULFATO AMO 10

grobom·

AV. Z4 de Outubru

Ltda.

11 o.oco.

128,000,

48.000,

Bom RetiroFone 77.19�. - se
-- -----------------------

a r a Homenageia T Me EDOâ
Em s essão espeçial, onde aíé.a

dos I e-eadores, outro � convida
dos fize ..am usa da palavra, li Câ
mara \1unicip ti da Bom Retlr l ,'e
alízou na última quarta-Ietri, dia
24. uma reunião que serviu para
render homenagens ao extinto
Presi tente r mcred o Neves. N'1
oportualda.íe, Auem ir Garcia,
Landoaldo Frelberaer, Públio PaI
mil, Luiz I) elos Pohnaun, Prest.
ente da Casa e Fiares Figuei
redo de Otívetea, exaltaran a

importância 110 políttco :para to
dos os brasíleiros.
gn parte de seu pronuncia

mento o Veeea-tor Públlo Palma
assim se expressou:

" Temos a

c. D. L Pede
o Clube ie Diretores Logistas. na

pessoa de seu Presidentes João Luiz
Mondadori, encaminhou à Câmara .\tu
icipal dv vereadores corrvspo dência

na qual ue.íe uma maior mcremeatecao
a instalacã J ue une Are , tndustrtal,
colocauuo Pst ponto -omo prioritário
para. o desenvolvimento da cidade.
Na rn -sma missiva, Vi oudadort comeu

ta e elv�ia a atítu Ie dos 13:11 em apre-
') o c .. [er amento dos rrob alhos do:li-I sentar, _votos fl\vorAve�s a ínstalaçãc

f I -

d 8 R de Hotéis em Bom -tetíro,
�) s an '3111.1. o p�pu oç�o e om 5- Porém, mesmo aplaudindo a íníotatí-
uro qus assim ve oproxrmor-s � a con- Vil, acha uma medída um tanto precípi
clusóo das duas importontes povi- tada, visto que antes de se pensar num

hotel &08 padrõee de S estrelas, deveria
mos dar mais apolo à índustría.

certeza de que com a perda do
gr�I.O te Prefluier\te, ganhamos a

esper:t.rt.,u., de que seus ensina
m ntos � e »nneoanssos por ele
'ieixll )8, nos valem mats que
um t stameuto.
Mais adiante, destaca:

"Em rtetrimento de sua saúde, sa
iu às ruas em defesa da socíe.
d'lde brastlelea que estava órfão
de um dirigente autêntico".
Ooncluído, falou:

"Apelamos à Deus para que ilu
mine Presí.teute Sarney para
que possa. cump-ír seu mandato
Inspirado no projeto que traço u

o extinto Dr. T'a roredo".

área Industrial
Também comentamos sobre 8. insta

lação de novos hotéis em Bom l{etiro,
ou amelíaeão dos atuais em atendimen
to ao pretendido na Câmara, o Hoteleí
ro Adernar Oscar RORar achou válida a

tdéía, mas considerou in viável para o

momento, visto que ainda há carência
de sceseo à nossa oid lde, be.n como as

vaota!!ens oterecidas, ou propostas em

debate na Câmara, não chegam a

representar algo que signifique uma

opção multo vantajosa,
"As íseneões são proporcionalmente ir
risória em relaçao ao investimento que
seria feito e aos oompromíssos assumi
dos a postertores" - comentou.

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

Farto serviço de fiambreria e gêneros alímentíeíos,
Av. 24 de Outubro, B/n - Fene 77.101 - BOM RETIRO s/a I
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Bom Retiro terá seu Baile de Debutantes
Dominó, a se B promove dia 3
de maio um torneio, sendo que
para o mesmo es inscrições estí
verem abertas até o último dia
26, quando houve o so-teío das
duplas. Haverá premiação a08

primeiros lugares
Oulros Sentços

Pa ra os etícetonadoe do jogo de
Ampliando suas anvtdsdes o

Clube lança para os dias 3, 4 e

5 de maio dois jantares e um :11-
moço, vísanoo reunir maís fre
quentemente a comunidade na

quel» casa de recreação diA 3
Seman6rto trnpr easc n. (�T'1 ('8 e .... elHla Uolão haverá jt.Rta com Dobradinha.

Ltda. - AV.•� dto Outuoro 8"m RetIro se Diti 4 [anta com Carretet-o (;
Redator - César do Canto M"chad"

JÓrn. R"poru6vel : Attahualpa , �5ar (\tachado dia 5 almoço com Galinha. cai-
CotT...pondênct8 : Rua Atanaglldo Ramos de An- pi-a e aipirn,dr'u1e 188 - Bom Retiro se .

Proprletérlo César do Canto MachaOo

ar.ile das Nães

----------

MAe8, para o qual foi contratado o

conjusto Acadêmicos. O traje é es

porte e 88 reservas de metias po
derio ser feitas a partir do dia 30
de abril, com Rogério Fucei, e nos

finais de semana no prõprío t lube.

Numa iniciativa arrojada e que
certamente ficará Da histórIA 10-

eíal de nOSPB cidade, a SC-B - 80-
cíedade Cultural Bouretírense
prepara sua programação para
o 10 Baile de Debutantes. O Pre
sidente, Cristóvão Sérgio Bunn,
sabendo do compromisso 118SU·

mido, auteeípa detalnesrque vj
sem dar um brtlhantísmo óinda
maior para esta grande promo
ção. Já há uma data mat caca,
ficando definirio que o b81Je a

contece r á dia �6 de O utubro.

IDrnell�' Domln6

l!.XPEDIENl'E

Dia 11 de maio a SCB pros.
segue com seu calendário social
promovendo o Baile do Dia das

SA MAYc
08]Y José May & C ia Lida

Av. 24 de Outubro 243· Fone 7714:�

RECEBEU REÇENTEMENTE A RTJGOS DE sAo p,.o ULQ

QUE DITAM A MODA PARA TODO o BR/' IL.

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

DIRETaMENTE Das Ft�RltIS 11' r.Dk�U .mOR

Inpr e-Co-Ié�·-ioAI-cxan�r·-e�e Gusn!ão
Prestação de Contas "Noite Atlântida"

RECEITA:

S:,lg')dinh')s, 8óbidos, Mesas, Pç,rl-Jrio e Votos �11ó R irh,J�- Cr$ 12 (,41 729

DESPESAS

Músico, Jantar dos musrcos, babid:Js. carne rnotd », ingradl�'ntE's p+steis,
cozinheiras, lavação de te olhos, telElfonil, gar-;om, por le iro, s- quronço
blocos de v:>'OS, copos e vidro quebrcd i Cr$ 3.908.183

LUCRO L10UIDO: Cr$ 9.033.546

Senir D. Silveira
-

Presidente Af>·�

Antc'nio C. Vo'elo Lr;ndoo:do J. Fr�ibe'ger
T",s�ur .. iro :PP Dlretrr Gerol

---------

Inlormativo ICR� ES
A Acareso promoveu terça a quar
ta-feira. dias 23 e 24, um encontro

para repre ..entantes de Comuntda
nes de nosso município, no' en
tro de ; remamentos da Acaresc
em São Juaquítn, Este encontro te
ve por tínahrtade couscíenttzar
pr--dctores e dou I>l ce case da im
portâucí.. e 110 h pei na hdvran
ça na comunidade. bem C0010 des
portar para li saúde preventívs na

comumdade rUflIl.

Unidadt:>, f)(>ffionstrativas

............................ -

For-em instaladas duas unidades
F'ernorstr- uvas com utilização de
II réj" na alimentação bovina, Das
propríeôaoe dos xrs. Nnton Me
negaz e Antonío Ribe ro i1ora. Es
te estudo rem por Itualtdade obser
v ... r as vantagens d(, US\) da Uréia
no ganho do peso ce seus anímaís
e tan.bé m aumento da produção de
Leite 'J8 result dOR tmats serão a

presentados num. praz« de 90 dias.
e serão dtvulgados amplamente,

Fanificadora Silveira
Atendendo dráríamente com bar

e lanchonete oferece 8 seus clien
tes pães. bolos. biscoito!', etc.

fI. 24 de Dulu!Jro • Bom Reliro

A GARANTIA DO PREÇO CERTO

.venida 24 .e Ollubro, 441 Bom Retira Sanla Calarlna

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C R U Z E I R O:

JUÍZO DE OlR�ITO DA COM4.RCA D8
BOM K8TlttO - <.:

Bdital de Arrematacão
l' Leilão. Dia t6'J4 85, às 93' horas.
valor superior ao da 8valiaçao 20 Lel
lão: Dia 02/v5/,5, As 91�0 horas, para
QUE'm mais der. de de que n o Irrí ó
rro, Local: Átrio d dttíeío do r orum
na sede da v'om rcs de Bom net o. C
Autos de; PrOCf'B o de Execncão 11° 4,1'4
Credor: I'.xportadora v.a.er inense de Fu-
m» I tda, oevedor: dol. lereos d
, Uva Ben Levado: lIma vaca com crl'i
ao pé, pêlo vf'rmeiho, mocha mes't a

de flamengo, com 6 ano' de ídane. A
vahacão: tJr' 6l0,OOO, Uma (' I', pêlo
preto, mestiça pexeirão. com � anos de
idade. "vaJiaçã,.: ";ri õso.ooo. I'ote l 4..

vehação: l,�30.ooo, (hu-n milhão, duzen
tos e trinta mil cruzei r,\'l). I )t>p,) uárto
o próprio Executado. Ônu s, �ã (''':18-

til, Fica por íuturmédío deste in'im ·!jn
o deve or, ea-o não seja en-ontr Ido
pelo Oncíal de Ju uçs, Boro Heríro. 27
de marco de .985 go, Mar.a Ivou te
tateu s. Agente Judícíáno o j tilo�rd.
f<ll e '1bscrevt,

ri. " L O l �Y , 'EA
Juíz d» irt"lt>

Juízo �f., DIREiTO DA CO
� �RCA í)E BOM R..., IR<) - se

Edit,d de Arrematação
1" Leilão- Dia 16.04 85, à 10:00
horas. va !or superior ao da xve tí.

ação �o Leilão: lJii-1 0�-05-85, às
10:'lO horas, para quem m ..tls der
desde que não irrisório. Local:
Átrio do I"':Ji ícro :10 Por um, na

sede da Comar a de Bom H.etiro,
se. 0\ uto de. PrOCE:'S80 de Exe
cução, n° 4,146. Credor: Jau-o Her
culano da t ruz. Devedor Célio
Ltndolto Cabral. Bens Levados:
" Uma. vaca, pêlo baia, mestiça
oba roles, idade de 7 anos; A va li
ação: Cr$ 400.000; Um boi, pêlo
{J@co, mestiço hclanrte z, i+ade �
2ll{JS; A valíação: ('r' 351}.OOO. TI.)
t I A v 11 ação: Cr$ 751) 000 [sete
('t'üt s e cinquenta mil CrUZ€>JfOS)
neposítáno o pr- prr« executa do
Õuus: Não consta. FIca por mtec
médio deste intimado o deve .or ,
cas não seja encontrado pelo O
riclal de Justiça B0m Retiro, '17
de março 1985 Eu :\1aria Ivon<>te
\1atous, A.gente JUáiciário, o da

tilografei e subscrevi.
HObaido UJysséa Juiz de Direito

osso Volei Vencendo

Ademar Iscar Rlsar & ela Lida
comércio de materlaís de construção, artigos para pre

sentes e caça e pescH.
Anexo Hotel com atendimento diário.

Av 24 de Outubro, t7H - Bom Retiro - Santa Catarina

Desde a. entrada em campo, o ti- ,

O.'
. ..

R j
me d- u lD stras de organrzação, . �lIne Y!Sltante Jogou com u

com seus atletas entrando perfila- Serg\o, Léia, T?péte, E��on, Hu
dos iudianamente, sob espocar de go, t eleco, .GrIlo, C btrieo, Ze

foguetes de sua torcida. Foi uma naldo e Beríco

entrada !.iOS estilo .je grandes clu
bes, o que há muito não se via em

nossos estàdtos

Mais uma Vitória d�
! 'orn uma exíbíção de boa qua

lidade, onde apresentou mais um

futebol conjunto que individual, o

t: ruzerro �C venceu domingo o For
ça FC d e Urubící por 2Xl no eij

rádio da baixarta. A vitória premiou
a beleza do espetáculo visual ote.
recido pelo time dl1 casa, que ínau
�Ui'a.Vil. seu vistoso uniforme azul
e b-anco,

Jogou e venceu o Cruzeiro uti-

2Xl
Iízaudo Gordo, depois Leandre,
Dada, João, Jackson, Vitorino, Ro
meu, depois 'jesar, Picolotto, Má
rio, Ricardo, Zé Amarildo. depoil
ÉrtlO, N to e Adir,

Ptcolotto foi o autor dos gola
do time oruz eirense cabendo a

peléco descontar para o Força
F.0.

O melhor jogador em campo
foi Hugo, do Força FC com ir
retocável atuação,

Uni ã O Conquista Torneio
Vencendo o Santa Cruz de Paratso

da Serra por 2Xl, coro gols de Ozaír
e Bêla, o Umão Bonr enrense sag rou
- e c n,pf ão do torn -io rcaliz .do do
mtng», dia 21, em noss u cidade

() tiroe trtcol.ir perdia de lxn. coro

gol de Ivo, p-i ra o :-)U,.lU I fUZ no prí
rol I ro tem ih'

s« o -emps te não lhe era Iavorável,
pois o tttulo so ... erza conquistado eoro
a vitóri&; a derrota, enlão, d"lxava-o
ainda maio; djstaote� dt'sb pos.8ibilidade

A fórmula deu ct.lrto A o empate che
gou através Ozair, cobrando uma pE'Da-

lidade pue foi oontestada pelo time do
Sant L'ruz.

Sê �a construíu o ma rcador Itnal, ta
zvndo 2X1 e dando o título ao Uníão
BonreUrense.

Me-ruo derrotada, e. eqntpc cio Santa
Cruz d moa HOU bom desempenho em
sua v ,1 ta às attvtdades, conquistando
um honroso vtce-campeoaato,

A pr(Jmoçllo rol do Cruzeiro E, C, e te·
ve I� partlcipJçãodo União ICawpelo);
San li Cruz (vicel; Vera Cruz (3°); Cr1l
zeiro; Lomba Alta e Caturrlta.

....._ � -._ - _ -

-----

Participando no última domingo de
ume p::lrtido contra e CME de Urubici,
a equipe de Volsi do ChOUp'.H'Ia EC

f f C O M ft R I � S S U P [ R M [ R C A O Osogrou-se vitorioso por trez sets o dois.
O jogo foi sábado no Ginásio de es

porte daquela cidade � o time de Bom
Retiro se apresentou com léio, Angelo, AItamir Martin8 & Oia. Ltda.
Yonora, Dulciaro, Neide, Sandro, Yo-
IJndo, e Patrício. O time teve o orien- Cortesia e bom préço fazem o nosso tradição - �one 77-109

loção tecnico de Wolnei Nunes que Av. 24 de Outubro, 482 e 496 - BOM RETIRO/Se
continuo rã tr.inando o equipe vltoricso.
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