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Confecções ,A rmartahos, Porcels nas, Cristais
Eletrodomsticos etc.

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

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

(\ grande exemplo ai está: Pia
no Diretor de Bom f etiro

Quem lá esteve, na reunião de
qumta !fira última, pode constar
8 idl>la central e também a pre
sença marcante da comunidade,

É a cidade S6 tnteressando por
seus problemas e tentando resolve
los da melhor forma possível,

Sugestões não faltaram para dar
aos técnicos encarregados do Ie
vantamento, o quanto pode serfei
to por no,"sa comunidade .

Estes dados, anexados a outros,
certamente levarão a uma conclu
são bli!'tsflt€' po rtíva, onde nossa
cídad« , erá, num todo, a grande
beneüciada.

E' Ó assim-todos participando-al
cançaremos nossos objertvos e te
rerr os melhores condições de vida

Posto Itlantic

César do C. Maohado )

de

M M. Schlichting
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VENDE-SE NOSSA HISTORIA
Original de Terezmha Oalva Cor
deirl dos Sanlos e Terezinha fmi
lia Philippi May.

Marcando a passagem do oitavo ano

de ln"t�lac;ão do Banco do Brasil em
Bom Ketiro, egistre-se:
"Pela manhã do did. 3 de junho de 1977
hOUVd olemdade na Câmara de Vere
adores portuutdade em que foi con

cedído i honres» titulo de Cidadão
Bonreurense ao Coronel Walter Pera
chí d.., Barcelos, então Diret r de ope
raçõ is da 6" Regtao do Banco do I3ra811

A o m 3�O dia aconteceu uma lauta

•

Moradores de Barbaquá estão
O Prof=ssor Landoaldo Freíber. reclamando uma atenção maior

ge-, Diret-vr d o Colégio Alexandre para suas estradas, principal
de GU8!.1]ã'" informou que na últl- mento quanto ao acesso para
m scmaa.i se viu na obri�abrie- Costão do Frade.
dad e e n disp e asar. por um dla,
cerc-c de40 I-\lunr}g p1,' port-rrem pi- Dizem eles que até para ôní
olhos em nú nero exagerado, íugtn. bus está ditici l, o que é confir
du às con lições nor nais de conVi-,rtl:l JO pelo prõp.'to prõprtetãrí o
verem com seus colegas de aul i ,11 liaha de coletivos,

A decisão demon-tra a g rave 81-1tu.ição enfrentada e exige que to- -------------.
Jos tenham conscíên lia deste pro
blema; evitando que seus filhos
cheguem aos b sucos escol ires em

tal s i tu, ção
S ..... lie ntou que os medioameutos

cottnuam à d ispoaíção para aplica
ção, tmto no colégio, como na

Unid 11e �anitári' [(. X-pOS10 de sa

ú1� ].

fende-se um sitio com dois
milhões de metros qJadrad9s,
com 8 equitares de terra lav,.ada
e doze equitares de- pastagens
artillcia i s.
Contém, ainda, seis milllinhei·

ros de araucária plantados, com
I toda a madeira; situados a 200
melros da escola e igreja, em
Campo lovo, a 14 quilGmGiros
de 80m ttetiro centro
Preço a c3mllil1ar.
Os interessados deverão tra-

lar no local com senhora
Georginl Palhano.
---------------_, i

8airro São Jpsé ! ecebe' a-IIU-00-8 Cnm Piolhos �;ão
elhoria

E C I'
·

EM primeira votação. na últt- olram 00 O eglO
ma sessão da. Gâmara de Vere.
adores de Bom Retiro, foi d pro
vada, p r uuãnimr.is ,e ;:). in 1ica
ção do Vereador Ademar Gar•
cía; que pediu me lho -tas ao Bair
rv São José, mais precls.nn>n
te na quadra de esp vres.
Fazendo US1 da palavra, pa-a

justificar o referifj ,v edil di -se
que as condrções at 1 \ÍS -taq JC

la cancha sã I !)l"é' I'>ári as, pr ín cr
p-dmente DO que uíz respeito a

proteção, vr ito que u Io há tel-is
QU� impeça-n o rísc de fá"il
mente a bola vi" a auugir uma

1 esidên .ia, um c ir rn ou qualquer
r-anseunte.
Para evitar este f.i"J pe tíu

a cnlo c içiio de a l imbradoa,
e aíuda reforçou Co .n li solrcí.
ração de traves, ítuminação e

outras benf vítor íaa mais
J'razr . consigo, e entregou �o

Presidente da Casu, Luiz Carlos A medida, de .rispensa de alunos

Polnn, um abaixo as ína 10, can- �oderá co ntmua r. desde que seja
tendo 7!J sígantá-íos que ;)e nam JuJgrlda, COü.O uma ueoessrcade.dts-

estas melhorias. lsp- l) DIl etor

"Panificadora
Pães, bolachas, biscoitos, etc,

Farto serviço de hambreria e gêneros alimentícios,
Av, 24 de Outubro, s/n - Fene 77 10� - BOM RETIRO S/C

churrascada ote reeída pejas classes
produtoras e comércio às autoridades
e população local.

Às 15 horas, após bênção, foi dada
por inaugurada a nova Agência, que
teve oomo t o Gerente Adolfo Lopes d.
Silva, e Gerente Adjunto. Antenor Lo
na Pttsug», utcíalmenre funcionou com

t7 funcionários,

� R: Hoje. o quadro de empregado
é bem superior ao de entao e o Banco
do Brasil é Gerenctado por José Da
nílo Murara., tendo como adjunto kurt
Edimundo krause.

Barbaquá Rec�ama

Agro�om U�a
SEMENTES, PRODUTOSVE

TERINÂRIOS. IMPLEMEN

TOS AGRICOL 4.S, ADUBOS

ETC "

Represenl;tnle dos produtos

MaN H

i 'A Casa do Agricultor'

I f_A_V__2�_0_:_e_:_:_:_i:_:_rO F_._7_7_.1_9_5_,
AUTOPECAS NECKEL

Oficina Mecanica em GeraJ Peças e Icessórlos plra yelculos

Av 24 de Outubro 572-Fone 77. 155 Bom Retiro/Se
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Dia 15 Ca�panha Contra a Paralisia
Procurando repetir o êxito cinadas, mesmo 8S que já tenham das 8 da manhã até 17 hs, íníter.

do ano passado, quando em se- completado seus esquemas de va, ruptamente, A previsão é de va
tembro vacinamos :t60 crtanças cinação. Segundo o Dr ("8r)013 Alber cíuar-se 1 S50crianças
com menos de um ano, corres- to de Souza, Diretor da Unidade �a
pondente a 91,9 por cento e 1.059 nítarfa de Bom Retiro, teremos 46 Há de se ressaltar a ímportân
de um a cinco anos, �8,3%; íní- postos de vacinação dístríbuídos em ela deste acontecímento. visto
clames no próximo dic\ 15 um todas 8S escolas municipais e esta- que só assim conseguíremos
nová campanha contra Políomie- duais, e no centro {la cíde de na prÓ erradicar este mal incurável
lite, onde todas erianças atf' Ciíl-I pría Unidade Sanítárra e e8<.'018 do que é 8. paralisia infantil.
co anos devem ser novamente va Barr ro Ss o José, que Iunctonarão l

;�----------------- ---------------------------------------------

Nosso Sindicato Hepre_:_ I
sentado em Brasília

Câmara Muda Horário Uma Mensagem
Pelo segufldo VH no gestão do OlUQI

PrHidenle Luiz Co,lr-s Polmonn, o Cô-
IM'·· I d V d

. "SociedadE' Jovem Bonretirense, Sen-mora unrcrpo e ereo Ores asta mu- do este n08S(. ano "O da Juventude."

I dando seu horária d� reuniões regulo- víeuros até e-te veículo de comunic�-
Marcando prvscnca na Capit�l �oJe- I man tor e s , que vinhcrn ccontecendo os 18' cão das um pequeno toque aos Jovens

ral, a�ompanhaBdo da. per tu Oll assun-j horos dos s€gur dos- feiros. que. de certa maneirs} e tão deixando
tos attnentes à r}iJ8H:', o Stndio rto dos

A' _ muito 11 dp.sejar Este é o ano em quetrabathadores Hurats de Bom, Iteuro �á! partir 06,Sl0 semono . elos_ pos-oroo todos n6�: [ovens, t-mos muito o que
se faz. representar por seu • l)Cretá�lO ,o OC.:nlf>CEH os 16 hor o s. sprdo que as- compartilhar UDS com os outros; muitoJ?�ozlnho -\ltboff, levando 008S88 reiu- to decrsôo cccnte c- u ds pc is de o cssun- o qu= conseguir alcançar juntos 8
vídíceçõ-s ao lVt r.;ongr�s, O Naoíonal . . , . . . - d d

,.

dos Trabalhadores Nu·rai&. ,lo t�r sido deborkio no úhim J r&UnIOO, tu�o �stá "e prccessau o e uma ma-.

; cp·(·senh.. ndo urno
,
vo ío çóo d .. 5x4 pró nerra mversa,

O evento, do maior interesse pera o mudança.
homem <10 campo. traz elo seu temário
a. R forma Agrária e Poítrtca Agricolll I
voltada ao pequeno Agrteultor; Líberda- Ide � A utonomta Stndícal; fim Il vtolên. ,

ria no Camp.r: FIm ao arroxo salarial;
Mudança da Previdência �cci81 l:ur..1l,
etc

('OMUNI _'AVO

Diante díso é impossível licar cala
da e impassível. e acomodar-se com

O" ms us procedímentos de uma mino
Tia de jovens de nossa sociedade. sem
nada a fazer.

Vil-ando dar maior a=gurança à I
comunidade, prrn. ip e lmente 8<"'S

comerciantes, que seguíuemente
têm sido objeto de pr e jutsos, com

arrombamentos e cor-sequei.temcn.
te furtos; está' sendo imtl-llfH'8 em

nossa cidade a Guarda Urbana
Noturna Dois Irmãos, que en á t-,e
renciada e administrada por Volni
Martsn.

Guarda Urba a

Aparteio de Oliveira Fígue].
rerío. cornuníca que e- tão ter
mmantemente proibidas caça
das em terrenos +e sua propri
edade nas localidades oeJoão segundo ele, ínicíalmente haverá

Paulo, Água Bonita e Serra uma atenção maior para a Av. 24

dos Palhanos. Assim sendo. de Outubro, quando serão mantidos

não se responsabiliza p(Jr atos
trê. vigias em rondas continuas I
P tert t h

.

t I' Regina Silveira
advindos daqueles que insisti-

os erlor�en e, se ouver lD ere�s�
rem em forçar O acesso da comunídade o quadro de vigr.

lantes poderá ser ampJiado, aten.

----I dendo utr8s ruas.

Aos ����n������nh.�i�.�.d•• \ \..•.".����:���:;�:��:��:.�::��� ���:��-��!:.����_.-
Diáriamente Lanches e almoço sentei e caça e pesca.

IAnexo Hotel oom atendimento diário.
Av. 24 de Outubro 445 Bom Retiro se

Av 24 de Outubro, t 79 - Bom Retiro - Santa Catarina
.----------------------------------------------------------------

Jover.sl I stá na hora de conscienti
zaren-se que evoluímos e que hoje
em dia já é possível chegar-se a um

acordo verbalmente. sem ser preciso
mar de víolêncía eagressões. Com es

t88 atitudes machistas vocês então ape
nas tsolandose de uma sociedade
jovem que tem muito a lhes oferecer,
mas numa linguagem sadia, onde se
conversa e não se bate, onde nos uni
mos e não dtspersamos, Só depende
de vocês. compartilhar desta sociedade,
Basta t:. penas que mudem seus compor
tamentos.

Shirlei May

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ACOUGUE DA FAMfLlA BONRETlRENSE"

24 de Outubro 472 Centro Bom Retiro/Se

Passados o. d'ez dl8S ri'> priZO th
dos pelo Pretet ) Ivo Werhch, p rra a

conciu ão do Gioásío <�p )r"o. '- I
vald» Urb no . une. C\lID;J i-se .1 nro- Imesss do m nd u ri) bn�re tren e que
tem a obra termmada já em uso por
!"erte da UME, \

. índe não há. um data deünída pa
r", j' vuguração ohcíal d rque!s ca ''1 es

portiva, ma h;\ prnrne'H de uma pr l_

gr< mação a ser cumprida. tnclnstve pe
I I G')v.:>rlll'l r .sperí li �o mín,

O Giná 10 á esportes. que dí s pões
de todas a � acomadacõ '8 neces ária
p na a prática do Fnt 11 de ,'a110.
Volev, H" 1d.l 1. b s squ ·to> � outr is 'TI!).

g O m C pe
" Associ::lç:5 j A ::eIICJ A grob�m,

( I" -=l' ..., lJ n o Ú I i m > rj o 2ô I' U P r 1-

m.I'O illtlio cpó: lu 1 ção, V nC"'ln

d » AgU;J B,..,nc:J, F'guetredé> e rs

V !=,r nos da ;:> 1rOlSO d =rr o , tedos
p r 1 Xl)

I)",Z II '19) P ticip ar 1m ::I� cornps

Ih,.õ" Fig eired o, SÕ'JJosé; S'10 J .se;'];
Dinomite, Aguo Bro')-)i C rturr u o ,

Costõo d J rr d�, Agu 1 B,o) -

, Ii A-

r;fob)mõ IM1'0S do P r o-s dJ
S ;rro.

o uou c compeoo c m; D nizele
TitJ )_, iro, M I

:1 >. rc",: . v J/' -

nh '" h ,
'v ni,"" Gera ... 'I I

'u i Edson e Osv I 0. Te:ni::o:
i r

Nov t ndi. enIo
o pns a aua ic agora está

atemJ o c m reitenda de GU
de cozinh 1 .inasgás. Itendi,
mento di e n ite.

I

to

luto Ele a Deucher

d�lid� re>, tem e-m seu interior um'! pe
culía rrdade _ n relação aos d emai exís
t !ote; n .qu.Ie padrão, pois possui qua
tro ve uarío para atíet 1',

Há. um • e-f ..rto sistema de iluminação
e amplo pa que de e tacionamento.
m-Ih ir nd , b stante o ace so aos tor
úedor

A p'ef ,tura ainda detíae a adrmínts
trli�H) d.> T 1ft io quando a sua pro
g-l.may\) da ateu li nent público, uma
vez qu .r tsro prst -rde conl ccíonar
II t "ti �j iri uOflqUhdo às horas dís
l'ouív,�i�. ua

-

equrpes diver 'as. Mo·
m nrãne meu e 8 .m nte a UM J táz uso
da qu jr' oara treina uentos.

Senleos e Com rclo di peças pa·
ra velculos

R. MartiI!.h o
B",

Cascaes-centre

Retiro/SC

re
.

aisjftg S
Ne te domingo, à P<I, tir das no

v» n Ir I�, te-nmos . iJ8 uma roda
da do Jog JS Itero- eglouais, em

, ltr sdo Wagner.
N v >1 .b l masc u Imo entrenta.

mo
' o�edn 1, b m comr no Fute-

o l de .lão.as 14.
Se-ti') Ou li'ot p t 't'1>l..S importantea

pa r , no 30 espo te e para tan
t.) . P eY<>itura já colocou ônibus
à dlspúsjção para a torci ia à par
t r dOiS 12 horas saindo defr 'nte
ao jardim

Canto do Canto
- Dia 27 aniversariou Shír
ley May, que recebeu ami
gos em sua casa para uma

confraternização.
Aluda ropercute bastante

positivamente c casamento
de João Waldir de Abreu,
realizado no último dia �6

oro a companhia de seus

respectivos maridos, foi bas
tante movimeut ida a reuni.
ão reahzadu na última Quar-
ta-fel a na AABB, quando
um grupo de senhoras orga
nizou u mo ímenrado bingo
já estão se preparando para
um [ant. r, com dat ainda a

ser definid-. para escolher a

nova diretoria deste grupo
de chá,

-Ejso Szp gauicz fez uma
verdar eírr, f, ('esta de arrom
ba" C\JIDemi I ando seu aní
versáno, com mais de 100
talheres servilús
Bía se 'leu bem a organi
z iç

-

o e o aníttrlüo era só
alegri \ c m a pr�senç8 dos
amigos. Pres('lnte também
uão t 'lt 11 ao (niversarian
L q 1", p,m ..Ipi a festa tA
ve at� qu� dizer umas paJa
vrinb s de improviso Tudo
certo, 1'( mu manda o figurino!
--José Oanilo Murara se pre
p j r.m 10 � a ,..1. os 19 anos de
serviços ljue ,m mora es a

seman. 1 (I 10s dedicados ao

Banco do B ·,'sil.
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