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AHcrn�ôrnento
Mil�ões

HO" -Centro Ren�e 16 Ir o s lO ., l 11" C

em Merc�dor-Ias
Seguindo com voaê pelos

UU
melhores caminho•.

Fazendo pfévalecer a au·

dácia e demonstrando ser um
" trabalho" de prolillstonai6� ar

rombadoreR forçaram a carroce
ria do furgio de entregas da Sou
za Cruz Industria e Comércio, de
onde levaram 16 milhões em

cigarros. O fato ocorreu na noi
te do último dia 8, nas proxímí.
dedes do Posto Atlantic, Av. �4
de Outubro, onde o veiculo placa
CW 0983, de Curitiba, estava es
tacionado para DO dia posterior
fazer as entregas. Segundo pala
vras do próprio motorista" Ciri
lo Silveira Bitencourt, residente
em Lages, o arrombamento foi
descoberto por ele mesmo, por
volta das 15 pala 8S 6 da ma

nhã do dia 9, quando foi apanhar
o carro para iniciar mais um dia
de tra balho. FI! zendo '

f( ttneírs
revista ao 'redor do veiculo, de
parou cem uma abertura de apro
ximadamente 50 centímetro por
40 na parte lateral esquerda dos
fundos do furgão. Surpreso, tra
tou de uvertguar amargem do pre
juizo constatando a falta de 19 caí
xas de maçoe de clgarroa de mar

cas variadas Aparentemente ne
nhuma píste foi deixada, sabendo.

-ae únicamente que utilizaram ob
jeto cortante bastante Iorte' a

ponto ce violar & estrutura do tur
gão que é tiIJo "bsú"
Sflm barulho
MUltO embora estivesse estacío

nado bem próximo ao posto e não
muito longe haja víztnhença, os "ga
tunos" agiram com rapidez e tive
ram a SOrte de não serem escutados
ao violarem fi lataria do caminhão.
BmH'.8 Il 08 lttdrões
A policia local tomou ccnbecímen.
to do fato e tratou o e tomar provídên
eías no sentido de encet-ar os auto
res do furto, muito embota em prin
cipio se salba que as pistas são pou
cas para se alcançar o intento.
A Souza C fUZ lndustrta e C omér

cio, na pessoa de seus representan
tes maiores em nossa região, mobí
Itzaram-se imedíatemente dando as

sistência ao veículo violado, fazen
do os Ievantamentoneceesaetospare
opurarem os danos sotrtdos ,

Lamentando o ocorrido. o moto
rista do Furgão disse que há 9 an
os estaciona o carro Daquele lugar
para pernoite e Jamais soube de
qualquer suspeita de tentativa de

Iarrom bamento.
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Av. 2-4 de Outubro 542 - fone 77 136 - Bom Retiro -SC
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Na Alça de Mira
Já sentimos sou dod es do póco

to Bem Retiro, onde SEU topônl
mo ero seu símbolo

HOje este mos oi, nos dsporon
do cem fotes de grol"des metrô

polls, onde nôomcls dormimos
trorqu.lcs cemo ontigomenle, não
muito distante.

São plvs te s orre mbondo bores,
clubes e lorchor.etes e, agoro,
orr c rr bc mentos audoclosos o car

ros de enlrf go, em pleno centro

do cidode

O preço do progresso está nos

sendo um pouco coro, mos é o

quanto temos que pegar.

Fiqufm otentes, nõo focilitem,
que cs malandros já estao por
01 o procure de locllldcdes.

E; quondo noo o chom, forçam
o borro, como forçoram recente
lnE'nte.

O tempo de deixor os corres

á vontode, com portos e jonelos
abertos já possou As cosos não

podem mois, ficar co m portos es

corados, por:codeiros como antes.

Acreditem! Vivemos um tempo
onde "todo culdodo é pouco"
velho. mos sábio frase.

(Césor C Machado)

·Posto ,IUantic

,
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JUíZo DE DIREITO DA OMAR
C. DE BOM RETIRO

EdItal de rrem.taçl - Enr-at:-",,---
1· Lemo: dia �a/,'5/ 5, 10 (o h'lr as, Por
an .loen r à avallBçã • nãu havendo Ucitao.
te, 2· L�A dJJI 1"/05/85. • 1 :00 horas, pe
lo m�.lr>r lanço. EdU I extr Ido d au Os de
E'Ofecuçl n· 4.'6S 84. em que é e equente
C1a 11_ I...'tg ;-ros Souza Cruz e executado J é
a 51 va. Bem a, ser leU ado: Um carr V Iks
w �n (I �o), cl)r a:tul ano de t brtc c o,
1971. etaea ZW->f1'�1. reglstt- n· 17Sn50 8R,
avali do .ern '::1'$ -I. u<).O o; um fogi a gAlo.
marca D t , côr vermetn avalhdO'> em cr$
19 000; Um televl-nr, marca PhlllpDls, 10

poli lo:las, pre e br"loca. avalla:1o em cr$
, O \ ,I. Total • av 11 ç o cr$ 1.9"0 o')"
Hum munã», novecent s e n1venta mil cru
zolt'OSl Onus não consta Deo Itárío: O prõ-
o, eJCe �u O q e .j em Que m d ,

m�lllefDlo de Alfr�d W�gner. Fica por mtermé
d ') este lott:n .10 o e. ecutad '. cas não s�ja
enc ateado p�l? Oficial de Just ç. � m Re I
n. o:t de ma! \ de 1. 85 Eu &ria -ta l' ren
Iv�lra rias. Agente, Judlcla:1o o d ,til g�.. feL

e sub creví

JUÍZO DE j)i
C. -\ DE BO

Xadrez
g tá marcado para o próximo dia 2,

o i llCLO do lo '':amoe''lnato Muoicl(J!I.( d�
X urez, a ser reauzsdo na depenuên
eras da 'ociedide Cultural Bocreurense
A oromoção, que é organizada por E·

d 00 e Aduci Ro ar já está com in cri
çõe liberta o contará. com boa p rticl
cípaeão de enxsdrt tas de n08 a cidade
VI o que lil�uos adeptos demonstraram
intere se em perticipar, Os iotere sados
devem laz"'r sua 10 .crícões na Lancho
nete Choupana até o dia 17

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

Farto serviço de flambreria e gêneros alímentíctos.
Av. 24 de Outubro, r./n - Fone 7710i! - BOM RETIRO S/C

Ver Cruz Angaria Sócios Acaresc Muda de Endereço
Depois de prestar servlcos durante

longJtemp.J no prédio onde o tu o lrn sn
t� S9 eseob slece a Prefailur(] MU"lj :-j
pJI, a A :ARES: está mudo odo da
en18reço em Bom Retiro.
Agora p-rsso o luocionor com $'lUS

tr'lg�nh)iros. técnicos e dsrn ais servi
dores n'J Ru J Fro'1tif"lo Vieira d� Souz o
n° 30. fundos da Btbltoreco MU,,)lc'p-lI.
A R-39ularidode dos rrob o lhos s sr

ó

m,ntid:l e não h:'l necessidade de P::J

r..J1ização no atendimento externo

por o .sta mU1a'1çO, visto que tU10
foi f�ito d"l modo a nõo preju-:lic'Jr
a OWStê1.:j J oo ho-nsm do Compo

- t-dltal de Arrematação - Extrato -

10 Letl ).1): dia 23/05/85, às 11:1)0 ho
ras, por l-inço superior a avali
ação, não naveuno li utante, 2º
Leilão: ctlli 10/0685, as 11; O ho
ra , pelo lanç maior
E 11ta1 extr. ido dos auto de Exe
cução n" 3.909/83, e n que e exe

que ite ).a de Cigarros SOUZ:l.
Cruz e ex euta.í Pedro Lichten
Iels Bem a se.: leito do Um mi
cro trator, marca Yamar, Te 11,
cor verm lho com ímple . o.ntos:
Enchada rotativa e u·n::t. c I 'ret ,

ava Iiarl 8 em 5. 9 O' OOr) (Cmeo
milhões, novecentos mil cruzei
-oe ). Onus: '�ã ') consta. O 3posi
tá io () pr óprro execua 10, resi
I�nt� em d r ro Preto, mumcípío
de Alfredo Wagner Fica por in
terrnédlo deste ínnmcto ) execu

ta-to, C'l o não goj"l encontra o pe
lo Oficial de Justiça Bom Retiro
02 de maí« de 1985. Eu. Maria Ma
dalena Silveira Farias, 'Agente Ju
dicíárto, o datilografei e subscrevi

Rosaldo Ulysséa

Juiz de Direito

NII

ftgro�om lt�a
SEMENTES, PRODUTOS VE

TERINÂRIOS. IMPLEMEN

TOS AG�ICUL�S, ADUBOS

ETC .,

Representante das prDdutlls

I
..\v 24 de () utubro.F. 77.195

Bom Retiro

IMPRESSOS EM GERAL

Avemda 24 de Outubro, 8/n

\ Bom Retiro Santa natarina

NECKEL
Olicina Meclnica em Geral e Icessórios para ,etcllos
Av 24 de Outabro 572-Fone 77. 155 Bom Retiro/Se
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José p . Santos uto Eletrica Deucherl�os
, I' SerYlços e Comércio de peçls pa-

ra Yelculos:I rllmérclo VIrellsl" d. Clme

I
"o ACOUGUE o FAMILIA BOMRETlRENSE"

AV. 24 de Outubro 472 _ Bom Retír o/se
----------------------------------,---------------------------,1-----------------------------

V r

R. Martínho Cascaes-centro
Bom Retiro/SC

dor Pede ( riação e Escola Agríco a
Visando evitar o êxodo rural e I

nossa comunída-te. I doaldo foi contestado pelo seu

fazendo um melhor aneoveíta- I colega de casa Aldo Severiano
mento da mão de obra co ho- Citou 3S bem sucedidas jn�talA. I de Ollveira, que aprovou cria-
mem do campo, o Vereador Lan- ções das Escolas Agr1!'018s de São: ção da

_

Escola, .ID2S pedi�
doaldo Freiherger l pre entou J( sé (j(, tcrr íto Camboi íú.Ccncór-: que se CI'18ESd o ststema serm

ínuícacão na últimu reunlão da ma e ' raquari,bem como consioe-I int�"!lat(), onde o81"esi�entes maj.s
Câmara Municipal, li' Ta a crr«- rou este número de quatro como proxrm-s de B'?m Retiro cumprr.
ção em nossa cidade de uma muu pequeno em relação a necr-s-. ram seu pernoite em suas c�sa8,
Escola Agrícola. sirlll .• e de n: sso Estado. I abrrndo 8SSIm vaga para mais um

; que viesse de fora e onerando
menr 8 30 este belecimentoA Indicação foi bem recebi

da pejos demais e.ít .. , bem co

mo pelo bom público presente,
visto que a td �ia, se eonc-ensa
da, trará grandes beuetícios à

MaiR adiante, Landoato ' destacou
que a l-scotapoueria t;t r em regime
de internato, on .e todo (I tempo 08

alunos estartam ocupados com au

las teór tcas e de campo,
Neste aspecto ,o \ ereador Lan-

JUCRIB; Nova Direto�ia

ft O• O
Coordenador: Car]C'8 Alberto de �ou-

� I I z:-.; Vtc e: Jeito Battsta da Filva; Secre
, tál ill: �brli Simi8110; více: Francisco

I t láudío vlt'irr; '1 esour .. íro: José �imi

I eno:
\ ícee � rival de í-reuas: Esportes;

Marco 'j adeu , tetnbach e vice- Vicen-

Fuzen Jo parte da Carta aos Sacolão serão selecionados atra-
tp Adernír Vieira.

Catanuenses, o ,"'�c()lão Escolar vés levantamento reulízado pelos G 1) El· J d R
• -1 . t "n t �"I 18 4'"

. rupo J ensantee CIO oares a o-
vem auxuiar tl a enrnro ento MI protessr.r cs la a s('rle,S8, ,-IJ.JetE> Símtano.Ltadalva de Freítas
aluno carente com u:·,t(�rial eBCO e I provados pela Díre ção e l . él tvuD8rilJl.l'oir Woltrick e Sandra
lar básico, entregando ao Co- APP do C(J}� gro Alexsndre ue de Hr tda

Jégio Alexandre de Gusmão 92 Gusmão
Sacolões, dos 5000 díst-tduírí ')q
em toda a 78 UeRE.
Formam o Sacolão, 2S peçàs,

sendo estas 2 camisetas. 1 me-

tro de fazenda para confecção I " O REDATO'� ,.

de sara ou calça, 1 par de me�8P
um p::r oe ténís 5 cadernos

� 11sen anárto Impresso na (;rát CII e I"'�! elo..rta Urlâ •
• ,

., Ltcta. - Av, .4 de Outubro Bem T e+rro S� I

caderno de dezenho, uma régua, Red&trr _ ( ésar do Canto MlChad"
'

2 canetas, duas borrachas, 5 lá_IJorn. Re�pon�ável : Attahualpa ( s ar Machado

pís 1 caderno de papel almaco !c-C't'fp.6pondêncla : Rua Atanaglldo R8mos dI!' An-
,

, • Y drade 168 - I c m Retiro se

e uma sacola.
'

Proprtetái to Cé�8r do Canto Mschaoo
-------

Os alunos que receberão» o
------------------------

luno Carente Rrce�e

Eleita e empossada em 27 de Abril
a Juventude Orístã Bc nretírense esco
lheu �fUf; D( VOf', membros diretores em
seus respecnvoa postos.

Diretor de som;Wilmar Luiz Guedes
------------ ._,_,: Casal Asststente: Ana e Bruno Mariano

I da Silva.

i<. X P E O I E N l' E

C"'MPRANDO NO COMtRCIO

LOCAL, VOCt ESTARÁ GERAN

DO NOVOS EMPREGOS E DE-

SEf\lVOLVENDO AINDA MAIS

NOSSA C IDADE.

.

SUPHRMERCAD()S
�==�==========================�--------

IMPHRATRIZ
A GARANTIA DO PRECO CERTO

1 B'_e_ni_da_2_'_II_e_o_lI_tu_b_ro_,_4_41 Bom Retiro Santl Calarina
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anchonele lin
Aos Domingos Galinhas Assadas

Diáriamente Lanches e almoço
Av. 24 de Outubro 445 Bom Retiro 'C

faustino re�

asar & Cia Lidademar Oscar
oomércío de matert ís de construção, artigos para pre

sentes e caca e pesca.
. nexo Hotel com atendimento diário.

Av 24 de Outub o, t7H - Bom Retiro - Santa Catarina
------

, .

I t
'

r i a

Tendo básicamente o objetivo I Se zun-lo ele, 'as venha a ser

ue d r melhores condições de

I'
J.be,·L-l. em condições n.rrmais '

acesso ao Centro da cldade aos quel r) tovi-i n werá u.n � 0ur-l'morad res da Localiaade de Pa- tame-ito n percurso, de 13 km.
ralso da Se ra,overea1orAducil E u n i velha a smr rçã i uaqueta ]
Sebastião Faustino, eucaunuhuu e

-

nunt t da qu, s � npre procurou,
à Presidêneia da j a, uma S l-111m i. sotuçã I IL nutn va , mas -rn te .

1
licítaçã i de apr veit mento ,üs ,l,gr � Io éxit i )8 v eve a teres apúi
máquinas do DER., que m».n 1-'a�i..n 9 p e tido e f'\Sdfd.ID que se-I Crianps d.J J.Jrdim d? Infã cio"
tâneumente t-abatn. 11 em n sa rh tvnbém »p rrtuu-. un a.pri_1 foram os pr::>lag.)nlsCJS princiucls
cidade pa a oper .rem ,j "�.-

I
fi H� 10) e tudo d-1S c -idíções topo-l .

do esoe óculo r,:,olizad" no ol ôo
trvdas d! Ser JOn.:i d» :i í o"

I �,.áfic ia p -trd exeoucto a � obra. PO")quiol, quon d » corr H::Jm v -r sos

I' alusivos ó doto,

ao àHomenag Mães
A AHistência Socicl de Bom Retiro,
e m pro,gromjçáo que contou com

bom público presente, reo ltzou no úl
lim� dia 8 uma especlol homdnagam
poro morco- possoq srn do Dlo
das Mõas

A.) Hno], em conisccôo rl� pró
prro punho., ouxlliodos pai.» pro
fa SCr\lS, ci do criança presenteou
suo mãe com um brinde.assa

--------------------------------------------------------------í
'i

I

Ortgíual de f1 !!si'llJ !al/a �1T. t 10 Est belecinento.
deiro Santa e Jarui11 1 � l1ilia I

Phitippi Ma, Era. contituid» de :�O [ovens
regi íos pelo P ;i,fess')r No rton

"O ano de 1967 foi pr.ipí �io '{og �ri 'cluliar,
a bons acontectmentos n C 0_

légio Alexa nure J GU3mã A primeira ap-esentação foi
quand da forrnrl.tul'a ·ie NI)r-

Foi n que.le ano crta do o,malistaa do Co+-gto, em d s-

mil do Rouxiuo l", que re- zernb-o de 1967.

cebeu este nome 1�Vld() a)

.anto do OUXI!l )1, música Dai se su ce+eram a te PQt>t

cantada pelo coral em 3U.1 prt- ções, abrilhantando solenidades.',
metra apresentação

IN R, �os di- s de hoje, «índa
A criação foi da Professora ão vário os O"'1id,1S np a volta

Íris .Jordei:o, en ão vÍt'etora;d) Coral às ativí Iates,

AI') exolans r 18 linhas bá"j"as de 8tU
'\ção do F[J"'lf):�f', Ant nto J03é +e 'ou
za, c nsuítor técnico d dR, ex ressou

, O inrere e ria n v dmll1iAtr'\C1io em

I
",namiz r ete.ív vrne lt, os re uttados
d uplíacao daquele fundo, em favor de

.

I
maior tortalecimento da comunidade

--------------------------------------- urbano rurais de baix9 renda.

anifica ora Si veira
Atendendo diáriam �nte com blH

e lanchonete oferece a seus clieo-

I
U�d pães, bolos, blllcoilo , etc.

V. 24 de Outubro - Bom Retiro

• ltamir Martins & ela. Ltda,

Ccrtesio e bom prêço fazem a nossa tradição - �one 77-109

Av, 24 de Outubro, 48:2 e 4g� BOM RETIRO/Se

IN Sf M

FUNDE o 8 nu

Enquanto em nossa CIdade a Direto
ri"l que comaa Is-a rumos d - te impor
tante prOirami} social, contínua : tlva
rn'�nt.:' .eus trsb sthoa: parlamentares
-Ia cormsvão uo Interior du Jâ o lira

d03 ')�pu�'idJS e t'e ricos do B1UC') '10
Brasil: em Braarlta. e tiv "aro reunidos
par .. r1ebateram di v JrdO".l aspe uos ll
g",lo� ao mesmo a"U.1LO.

M noop
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