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Tem Nova Diretoria
Fo ' empossada na quinta-feira I Presidente pediu uma união ain

última a nova diretoria do Clube da maior, vizando li valorização da,
de Diretores Lojistas de Bom enttcade e do comércio; unhzando
REtiro, trndo como Presidente sempr e 06 camính do SPC para I

Waldir de Lins. O ato de posse regularizar a situação de cada C11- i
aconteceu nas dependências do ente. I,Restaurante de José Alvlcio Me
lo oportunidade em que se fize- Pediu que carta associado nzes-]
ra'm presentes drversos comer. se um trabalho de oncíenttz- ção, i
ciantes além de out-os convida. trazendo para o C DL novos sóctos I'dos

'

pois só assim l.ave i ia um maior

Dirigirã'o os destinos da entí. respeito pela cJasfe. «ra r epresen-
·

dade além do Presidente Waldir tads, bem como te1'l8111 ruelhr-res i
de Lins; Rogério Puccí, c mo condições de �tE'ndimento a f tes

I

vice; Valmir Omarques Nunes, mesmos 868 c íao os.
.

Diretor Secretário' Geraldo Bu- Enalteceu o tra tHlho realizado
zzi Diretor de SP'(· Carlos "ou pelo ex-Prestrtente J(,50 Luiz Mon.

z� Diretor de Relliç5es Públícas dador], d stac�dbmf>nlf> 1+0 seu em

Álvaro Gonçalves de Lins, Díre- penho DU sentruo (111 que a h f ft'l
tor Tesoureiro' Ft. rísvaldo Deu. tura desse me lhor e s t'R1T'lid s ao

cher, Diretor '�ó io João Luiz interior, evlt�nf)o � :1ificll aI es

Mondadorr, Diretor de Aperfeiço 80 A(J centro Ida �lda é,
. uu.eu

amento prnílssional. tando por conseguinte a arrecada-
Falundo aos presentes o novo ção do Munic1pio.

Corpus tristhi Povo nas Ruas•

•

Em procissão. que teve o acampo-I Podre Luiz Frol1ceslhet, esteve Ó frAn-
nhcmento de inúmeros fiéis; Bom Reti- t. como Pároco local, ccr.dozu-do os C9·

ro prest.:u suo homenagem a dota de rimónias dentro do rituo l qUG assim ele
6 de Junho, que marco o efemérlde eXige, sempre contando com o ocompo-.
religiosa de Corpus Crtsth]. nhamenta dos seguidores da Igreja Co-

ESle oro de fé, mais uma véz velo tóllcc, que cangrE'g� o maior parte do
o ds rnonstror o esprr ito cristão exis- camunid d .. bcnretiren-e,
tente em nosso comunidade, quando A pro crssoo, que pe-r cor r eu o centro

foram canfaccionodas belos "tapetes"

I
do cidade. teve inlclo às 14 horas 9 suo

num trabalho artesanal de raro de- conclusa" ás 15:30: quando foi realizo-I
dicação. do uma Santo Missa. ,

MAGAZINE NÉLI
11. Carlos Souza & Cia. lida.

C onfecções ,Armarinhos, Porcelanas, Cristais
Eletrodomésticos etc.
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p OS, O s r r a a t r e

Seguindo com você pelos

Na Alça 'e Mira

Mantivemos contato com o ur,
José Antônio ae Melo, conhecido
j\ledicn local o dele obtivem os

esta I.ase:

"I arner távelm ..nte nl'sla cidade vi
ve problemas «om relação li certa
mc.dêncra 8 de "dotnças sexu .

s lmente trausmtssívers e isto é
preocupante."

1 alou que os caso não são rão-
1'" II1"os e carecem r'e uma n.ator
a te cção e CUidado, ois os prejuízo
j od ...m ter consequeucras grave e.

1r is adu nte ralou também sobre
xarue. Pl ever.nvo- contra vCãu
cer IJO Útero" o que li o está s' n

dn feito, nem encarado com serte
cllde • m nos a CIdade, quando de
veria ser uma provrdêncta normal

.

Fstes dols fatos são dois alertas,
dOI� biOlllS vermelhos, que devem
despe rtar toda a comunidade

Para tanto, o Dr. MC'lo prepara
várras pak stras a serem proferi
das DO centro e interior de nosso

muntcipío,

Oportunamente. DOS prc meteu o

destacado médico, relatar minueto.
semente os dados que possui, bem
como dar aos nossos leitores as

providências a serem tomadas
ao surgimento destes dois males.

César e. Machado

Posto Allantic

j
de

M M. Schlichting
---
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qUI-> o lev.r- -m li r:r(l ·ur� r a arma,
Noquel J d.A':) f i 'el'o'" mpos-

5-do o n,:,m nr to <-nc -bcç d J por -\- Pela to-rna comO' foi encontrado o
dernor Os:c- R -

J • n Pr7sic':: 1 i._).
"-'0 P'), presume (\ pcoprretárto do

te! dJ Edalbu o D.)(v II EgJ r n � Vi- ítio, que tu-to f')i 'tciJental pois tiS
ca,

I íl,i'í 8 da vít rr a vpr. sentavam sina-

S � o .

d A i' le queimaduras cbamuscoaseudo

d
eguem-Ia Someu, .' �gJ...,rol

.

'O
r-

qu> v pr �i(>til aungiu-o á altura do
ru '1, r- _.m� :reta'lO, c-., sc -r

_

.

'I I '. O ' J ' P·'}LlJ.I""j1ml'ln, e50 I ""',-, lVF>rll') ose

Lima, 1 Cons- h;,iro; <3 F Ip� Alb",r-
"

to Guerb..,r, CC""') )0.
I

Ac+edíra o S". Juão s .Ivs d roda
Cunha que "Espnque tenha batíuo

Quarenta frudeult<-rl:s <=I�tjv.Hom pre-I com a coronha ca arma no chão
ssn es ao ocon e cirnsnto qu H'ldo ele- e f' ts, pO'r consequê eta. disparado
gõr.Jm sua pr i-ne i-o Dir"loria. contra seu próprio peito.

Falando sobra ol onos do entidcde RE'gistre-sé que O' Sl'. João pro-
poro O bieni::> o ''''f eump"do cJm suo ai"ieti ir) do Sítio emCampO' NovO'
odminlslrcção; Ad mor R0sor d ..slo-

.

ão tem qualquer }:arentescO' cO'm
eou ° desejo de S9 org-::"Iz-:Jram P)- ri. vitima mdB O' ampó.ta,va por sa
ra a elaboroçoo dClS estatut � regimen ber trictar-se de pesl30a sem faroi-
1IJiSi bem e�m;) quonl0 -:J u�o 10m �-

\
ia e aqui r�8i�ente � a-parentavada da pOSIÇfJO poro oqUISIÇOO alro necessidades financeIras

vás do FUNJEC de uma de Comoro
Fria e dem.:Jis estruturas necessórios,

JUIZO DE DIREITO DA COM .H::A
O • BOM RETIRO - S

-

i�dital de Arrematação . &xtt8iô'�

10 Leilão: dia 11,00/85, às 14:30 ho
ras, por Iauço superior à avaneçâo.
não havendo licitante, 20 Leilão: dia
25 (6/85. às \4;30 hora. pelo maior
lanço. hdital extraído dos autos de
Execução 00 4,16:1/84, em que é Exe
quente Poc st Se cht & Cta Ltda e exe
cutado Nilton Machado Hem a ser lei
loado: Ums pren a, marca Síwa, azul
metálico, capaeídade pressão 15 to ie
lada • Av-\Iacã); 1.200.000 (Hum mí
lhã e duzenro mil cruz.etros-. Ônus:
Não cousta. Dspo ttano. O próprio exe

cutado. r...stdente em líredo Wagner
Centro. Fica íutímado por intermédio
oeste li executado, C:180 não 1>eia »n

co trado pelo Oficial de [ustíca, Bom
kettro, 15 de maio de 1985. u M, na
Ya'1ale'Ja 'ilvelra Fartes, gecte ju 11-

ciárío, o datilografei e sub-croví

Rosaldo Uly sés

Juiz de Díreíto

Fruticu� ores têm
. -

ssoc açao
Dêsde o último di:> 1') de m..!h ('5

fUllcultores d� B"m (.tlro iên suo

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

Farto serviço de fiambreria e gêneros alimentícios.
Av. 24 de Outubro, H/n - Fene 77.102 - BOM RErIRO S/C

ci�ente com ar u leva
jove 1 à morte

Sal vío l.mo Gomes, de �6 anos,
também couhecído PO'r "Espoque'
tev» morte instantânea no úlrimo
'1Íd. 1 ". sab .•1 " em Campo. O'V I do

Sul, quando acídents lmente foi. a
tingido por um disparo de esnm-
'_0,.1 , ctii qual ele mesmo f�z)a u- p. noS J naquele momento. O acidente ,�enoo
f'ital ocorreu por volta das 19 ns,
DO stt.» o o .'1' João Salvador da ._-i'req·uentemente se tem visto vá
Cunh: «nde o Iínano �stava rE's.i- rios pedestr es transitando pelo
11int10 PPlWI'< uma criança .�uVlU centro da Av. Majl)r' g�neroso no
I) e stnnpio ddo arm<i que VItimou 'vo trecho asfaltado - colocando
Esp 'que, puis o mesmo f'l;tava A- em risco SUdS p. ópr ías vidas.
quele momento sozinho no sítro,
de ond e desc. nhece. se O'S motívos

Assim, tanto em vida, corno
no momento Iína l de Espoque;
ele o acolheu, realizando oS

fitos fúnebres velório e sepulta.
mento as BUllS eapensas,

sfalln

A falta de um acostamento
O'U uma demarcação adequada,
tem " sído a reclamação destes
mesmos transeuntes, que espe
ram estas proví-tências imediata.
mente

g ro � O lt� a
EEMENTES, PRODUTOSVE·

TEIUNÂQIOS, IMPLEMEN.
TOS AGRICOLAS. ADUBOS

.�rc .

. -

Representante dos produtos

AgricultO'r
''A Casa do

Av. 24 de OutubrO'.F.77.195

Bom Retiro

SUPERMER (JAD( ) S=====I=M=P=H==�==R=A=T=R====IZ=====-_,.::::"_·:':·:_:::S
A GARANTIA DO PRECO CERTO

tenida 2' de Outubro, 441 Bom Retiro Santa Catarina

..,
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j , = Idemar Oscar Rosar & tia Lida =
--_.__ _.-- ----...--------_ ---_.._ _----- --_. __ ..Lanchonete Lins

t.omércto de materiais de construção, artígos para pre-Aos DomIngos Galinhas Assad••

Diáriamente Lanches e almoço sentes e caça e pesca.
Anexo Hotel com atendimento diário.

Av, 24 de Outubro 445 Bom Retiro SC 1 _

Av 24 de Outubro, 179 - Bom Retiro .. Santa Catarina

Iscola Anrícola �e
ftplausos

Hom
e

ContestaçõesRetiro:
ríticas

1"'-

Jcgrs MiUt1 I< gi' n"IS
-

;1 I.C, .. 'ioN I i\I)()1
I
i P'" fÍCi\\ de lrve ira Figuei.l)I i,,-IO, c munica que e tão te -

I
nuuantemente proibidas caça-\Com dois ecclentes l'esultndotl. Q� \SX7 e tSx5,!> u-i segund 1 16Xl! e 15x::�,
(J'�"') em t .. n"'oo", o.e 8118 p-op-í-]i::xo C01\118 !-IH <.111' U( -mad. 'e Apge- Na m «iahdade d futebol UI' 881al1, ba ., '-" ...

lu Il a E qurpe de voleibol lJl�a($l;i»Q temos J> ngolma por 6X3. con inuaurto Ii� ería ti na� lnealtdades de João
õ(-' Fc m 1 f t 10 crnH gu H,' Q

• �.iJt� -stm na lidpi"' n-a ínvícta da c mpoução'l I hulo, Água Bonita e ::-lei ra
cação nos Jngos Micro- R gtonats, ,,�S,. com zero iJO h1 perdido --l P Ih

.

d

j)8DdO.POr('�la ttaJII,J.!:,ra 0:1 Jog,vs marcaram p ru nossa eq1ltpe ..

Pieolotto/
'lOS a anos. AQ6lm seu o,

'k('g�onai ti serem dísputadosem loc,a} a: Benedito 2, ('psar I f>r E io l,N, voteí I ã,o 'e responsabrhza por atos
Jl!nQll A H r definido Feminino, a vttõría do dia 9 (doruin) advindos daqueles que insisti-

1\0 primeiro jogo, contra Rancho I1.s t4 horas. contra Ur ubíct, classifica ai ri m em torça- o acesso
QUf>lmlJdo, VÚDcamos com ptll',ciais equipe para 8 [ogos Regtonaís. -'

ranificadora Mft I SSilveira f[
A tendendo díáríamente com bar

e Janchonere oferece a seus olíen
tcs piles, bolos, bisooitos, etc.

Alta nr Martins & .... 1;1. Ltda.
Cortesio e bom prêço loz ern o n'1SSO tradição - �ane 77-109

V. 24 de Outubro - Bom Retiro Av. 24 de Outubro, 48i e 496 BOM RET!RO/Se

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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José P. �os Santos
Comércio Vare,ish de Carne

/Iuto Eletrica
Servicos e Comércio de peças p,.
ra velculos

R. Martinho Cascaes-centre
Bom Retiro/SeI

"o ACOUGUE DA FAMíLIA BONRETIRENSE"

AV. 24 de Outubro 472 Centro Bom Retiro/Se

•

C r U I e i r o Goleou Vem �rul: 5 X � Paróquia Homenage·

Conseguindo tua segunda 'i -I rio p Ir S )br� a trave defendida
tória cousecutíva contra () seu por i.e vnd re. O quarto Gol foi ae
maior rival; a equipe t ,) Cruzei." \I'ai ioni, pua Rorn eu novamente
ro apucou _ tupeu 1"\

�
-Ie.ic � n.i

, completar o escore, Vr nceu o Cru
Vera Cruz po� 5x2 O j ro teve1z"'lrocom;Leafldre. Dada.Toão.Ta
boa movunentação e a «bertura : ek in, Adir, e Vltortuo. Picolntto,
00 placar c ube 80 time (O Ve- \ Zé Amartloo, Romeu, Neto e Moa
Ia CrUZ atrav e s 'e P lU\ ) RI) ueu : ("I' A pa,.tldil. f)i drr ígtuapoe Tar.
emp. to u. V.rtl. o 't uzeíro; I ero

'

císio :'J .z-vreuo !\1aria,
f -z sxí Vitcrmo OP. I" \ta •. mil t
ou uara 3xl \Vjj,ldjr descontou, LI.) Iesrn : d� ror-r.Io, R 'gl>rio Puc
z.enuo 3x� CV,l,c3n ": e rn (h," c

, 1. S l qu- AU t equipe perd-.u
o pla -ar qu fJ v re _;h IiO ru-

, r-Ira n '\-. n . I, ido de jogo e se, S

zeiro '
r ,'es�r-! apeovetta ro () destino do

IJioilísio p -neu e·;tt nportullt- j 19u serr« I utr».
dade, Duma penal. :I.dt·, chu 1!1-

A Paróquia Nossa Senhora
Perpétuo Socorro, fará rea liz
urna homenagem aos agrrculn
.es e moto ístas de nossa cid
de, com ríestiles de cal r-os e rn

quinas ag -tc alas (T'ob 11 Lrol, ímpl
mento liP, uso nu. luvou-a, ere.)
Haverá I, oportunidade bênção
(lOS veículos. que passarã o em

procissão defronr� a Matr·jz. A
pós o desfile, haverá missa na

igreji'\. o c li, quaud» t .dos 08 fi
éis estarão p euíndo e agradecen
do a Deus pelo fruto (1'� seu tf!f..i;
balh '). Este evento ocorrerá di
28 .íe Julho. scnrí.i que o desfile
te 'á iníeto às '3 h orus e a Santa
missa às lO,

-1:---. te ��( oro o avanço d0S co ,h"f'l'l'eo;
tos SI bre a n irrteão ,,1110 '1 iH U

. ua iníluê I'h .onr- s úd» C Ida
vez IUoi8 a; p.g oas vii" «o w-n

centro e t1a� '-10 a.{�'1> d i con-u

IDI) I o, f"uta', f-'� I p 1 C'" tevrlo
df' aç'l'ar",s. � ni.to, '�I,; mmcrais

c vitaminas, a I U''i'l ,o,titu�rn- e

em shmen o 'l1boff'o o, ""u·j .ve. e
do> alto valor n I ruivo.
Com ta rta- v r1t!;'lr('Il�. '<lI) é de

maIs � c n elbar . obre> � ('O .vomêu
era d� que todo &l uele . qu- te-
nham arzun pp(h os de terra deso
cups de (pátIO, quintal, [armru, chá-
ara, sruo, etc), possam t r ao la
do de sua cas«, um poruu peque
no ou I{ anpe m s ...empr- com íru
t S v!Hiada
Ilantar árvorE's de fruta dá al

g'lm trab'11ho. e urna certa de p -

sa, Mas rE' ui la em muita s>itlsla,
ção lucr 8 ti va pa ra R saúde do c r

po _, e até do bolso!
Se você tem intere se tlUl Im-

plantar um pomar em sua propri-

I
edllde, procure li ACAl{eSC até dia
4 de junho e obtenha melhores

ioformações_

ear se ano
�at ristas,

I
1·'�tt:'S são os pn.ZI)B para licen- IIctumen . ue Vl:'l!'UIOS: Finais 1 e 2",Ju ,b'l; 3 I' 4: Julho; 5 e 6: Agosto

7, I, 8 e zero: Setembro, Outubro I
"ovembro, e f)tz��mbro. Procure ti i

Delegacis de Poli- la Jol,;,,}

Ll'OA.I
I
I

fXPEDIENTE

"O RED 0\TOh ,.

p i o

Semanário Impresso na nrát ca e "'aoe), ria UntA,.
Ltda, - AV, ,4 dt Outuoro Bom Retiro s�

Rc..1ator - César dI) Ca'lto Macha.J'
Jorn_ Responsãvel : Attahuslpa ('t'�ar lIachado

'orr�spondêncla , Rua Atanaglldo Ramos de An
drqrle 161 - Bom Retiro se
Pr'lprtetarlo césar do Canto Machat10

I
-

@� @� @@1--

Av 24 de Outubro 572-Fone 77, 155 Bom Retiro/Se

Agora Oirpção de José Alexandre

(Z é do Banco}

Fotos m Pr et e Branco e

Colorida
Av, v'hjor (fpnill')Sn �, Retir..

T E C
�1ateriais de Construcão LIda

Tintas' r'anos, Tijolos Te
lhas Brusilií», PttloS Azulejos
Mangueiras, Conjuntos Sani
tários e Materiais Elét icos.
Tudo a Preço de Inauguração
Iv. 24 de OuTudro

(Intiga Skoll J

828

Centro Bom Retiro

Oficina Mecanica em Geral Peças I 4cessõrios para Velculos
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