
SEMAN�PIO DE BOM RETIRO (5:

DIRETOR PROPRlETÁRIO Cesar do Canto Machado

Mulheres
L nçado

na ..Política Local
o PM D B Mulher

Quebrando o tabú, onde a' nícle ríva "Este é desejo de pa n],
mulher na políttca era cr-Ise de I cípação, & vontade de mudança e

outro mundo e o máximo que a n tegração da mulher a08 meros
elas po deriam participar nesta (le <1e('ifã(;" FOram 8El palavrus de

parte r ra C( n.o tl{ ítorr 8 OU fS-1 En.ílía e o re expressar sobre a fi
posa de políücos ; B8 mulher ffi do ne líos de do grupo.
PMDB de Br ID Itetao IBnç81J'-t-e Pe ra ela fi rmctat.va ,.6 renderá
à frente fl'IDC a DüVCS Cf mínb« 8. Irutr s, pois lIA O apoio integral da

Presldêncí- co Parttdo.
Sob o "slogan" que diz "A Nu- Irclustve, destacou que DO pró- i

lher VBS lutas P0I-u]aTe&", fCl �jUlo �]ejlo B�m Retiro" terá sua

lançe do e dI' (l de míngc úlrmo Canotoet» fi \ €1 esnorn e, se pos
dia 9, o PMDB MuJber, de B( D" !Sivel ate tptt,leCen(lO a possíbtlí
Reli; (J A reuníão ele grupo, 11- ds de de �UI glJ c< mo candicata a

conter (U Da r esrdêncía do Pre .
Vic e-Prefe iu , mnt« embora estes

sídente do Partido Vfddir Hr nk- D< files e ínca lJão tenham sido es

n-aíer, qU&DCO b( uve a Jlh'ção colhídos.
de várn s e lertor e s f' cr nstítut- Ph.neja o PMDB-Mulher criar

da fi coordenação c�lltr&1 do mo- ccmíss õs s na Zcna Rural e no
. ímento re c ém criado, Ban ro ��o J se, pau. formação de

I n�vo8 gl upos, smplíando as Iílíe-
A Presldência de Honra foi

celn-,
çoes.

.

cectr'a a 81'8. Eusa H cnkmaíer ;
H( nrado er m o �ato, ,o Presícen

Presidente: Emtlía Ahe e Shrstel te ':'Il,lon He nkme íer d�fse que 8

1 r Dto e crmo Se cr e tár 8: MadB- par.tlclpação dti m�Jher e sumamen

lena J alias Mesmo reconheceu- te lmport8n�e, I?OlS atende pleI.la
do que vão e algo tão Inédíto em

mente as rmahdaces do partIdo
termos D<H:l( naís, elas encaram

DOS (a.Ulpos social, eduoaolonal e

e ste píoneirismo em n ssa cidade � adml,DlB�ratlV()
cr mo um m8TCO írnportante J:a_/

Meu e poro .se�á total c t��o farei
li a polttica local, pois em .Bom para que a ld(lla se rarm ique �
Renr o nunca se soube de tal i- todos -os cantos de Bom Benro

- díase ele.

MAGAZINE NÉLI

C onfecções ,Armarinhos, Porcelanas, Cl'll8tais
Eletrodomésticos etc.

Av. 24 de Outubro 542 - fone 77 136 - Bom Retiro -se
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Seguindo com voc:ê pelos

n.elbcres camtnhoa.
---------------

Na Iça oe Mira
o Frio eslá matando e os notí

etar ícs não nos desmentem.
.' I, por um 11.. do o cenarío (la De

VI é belo; por outro a baixa tem

perafura deixa seu saldo negatívo,
Crianças morrem (nregeladas

por falta üníormenre de um aga-
81 lho para suportar (I Irío corran
te que aS801a lodc. o sul do país
Ainda não tf mos nOE sas vitimas

lt caís. Porém. se a situação per..
si ttr enio n08 mexermos, é bem
provável que entraremos 118 liB&a
D('�ra de óbitos
É 1:ora de pensarmos nos menos

fn vorecídos, majfl preeísemente
DIl fi crianças, que 1110 merecem

pagar um preço tio caro.

Algo prec'sa ser feito. e Imedl..
atamr nte pois a tendência é um

Inverno, recém ínícísdo, multo ri
goroso.
Você ai Que elta aganlhado, es

qur-nte também seu roraeão e' dê
sua parcela da colaboraçlo. Leve
a uma família necessttada aque
la roupa que está DO fundo do bad.
Alguém preste. deI. agora,
Bua � artlcfpaçlo ê m"lto impor

tan'� nesta guerra coiitr. o frio

Posla Allanlic

Celar do C, "achado

de

MM. SchUchtiDg

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Cía Catsríuense de ÁC7Ud.SI �) deixar á�u-i n V\ e UDa vez em co n e ições rle ser consu nída
e Ssueamentc (l)a8a.n), com 0, cheí i. a c lixa, fechar a entrada
apoio da Prefeitura. Mu ncipal de água DO c' valete.
e Coléglo Alexandre de Gusmão,
está promovendo em t?dJ. a. cio 3) Adlolouar cinco litros .le água.
d�de uma. oa.:npi.nha. vrsa 11

,

u· de l:'iV..ideira cl ra,i l (Q B la) p:.i a
ríentar os boueetíreuse par IIm- cada met-o de altur l. da água. na
peza de suas caixas d'ágll':l caixa,

4, i:!j�p'�, � du rs horss e quando
Para t Dto, e quematízvram fin I) fi pr.iz I, abrtr tf)j1.S as tor-

um roteiro de trabalho a el' ne as fi ínte ior ti residência,
cumprido", cana Hm ez a que p r'1 esgotar : caix i dágua.
consta dos seguintes ítens, 5) A C ..\JX'i já está d estníetada Coube ao Colégio Alexandre

de Gusmão a responsabíhdsde
1) Esvazi ir limpar o fI-'ser-1 6) A brír ("1 era-a 080 do cavalete I de dar maior dívulgaçã a08

vatórro (Caíx 1 .1'àgua) reura n

lO-,
e e: cher novamente com água a alunos a respeito da campanha,

se o 1010, es cri. nno-se a c «xa c IX "

I
bem como distribuir boletins vi·

com esguicho, de m do a. ret ar 7) corn e ta procedímeuto a água sanu« a maior concientização
toda a sujeira e cém culor-ada estu a novamente do povo em geral.

I J O s é P. �os Sant s
Comércio VareJista de Carne

"o ACOUGUE DA FAMtLlA BONRETIRENSE"

AV. 24 de Outubro 472 Centro Bom Retiro/Se

Prefeitura e
.

olé�i

Pág

uto fiel ica
I Serviços e omêr c lo de peças pa.
f8 velculos

R. MarUnho Cascaes-eentro
Bom Retiro/Se

lan�a n

Para o êxito da campanha. a

Casan se dispõe a dar total as
sísténcía técuica a quem se inte
ressar (é gratuita )

A. Prefeitura, tam ém empenha
da na mesma frente, à dlsposí.
ção 2x empregados para realisa
rem este trabalho, também gra
cíosamente,

Jogos Micrc-Regl.;-ois

Fut boi ao
•

ec pocna no
Nem mesmo o atletas explicam o acon.

tecido. Visto que o time até aí haven
se -aido muito bem, sem índícl s de vir a
pe-rter a oportu Idade, pois uma vitória
nos tres próxtrnos compromissos, servtna

ra a classificação, Perdemos ainda para
vneelíne. por 4X3.
Com as tres derro as coa seeu-ívas, per-

I! �m03 as ch. oces nesta mo.d Iidade, mas Valeu o esforco e 08 desportístaa1 ,gr�mos êxít» .p rs a prôxíma etapa. no

I
boneettreases continuam a apoíà.Iosv Ieíbol m. cultoo e HandeboL
no sentido de que em compe-Estes ':ltlet� no s repre en�lrãO nos Jo-
tições vinliolll'llS os resultados posí,gos Regtouats a erem rptliiz'llo'l no Sul uvos apareçam en"{randencelldo aindado Esta,d?. t:'s'ando a esol)l. '4 eure Tuba mats o esporte de noesa terra e

r,Ao e Orícíüma, com ata aínda a ser eon-
nossa genteItrmada. •

-

opols de uma primeira Iase 1''',)6-
tacnla-, onle co seg tu suuados ex-
pres rvo

•
dando gran te esperao ld

C elas iheacão; nos 'a equip > de I�U-·
t .bol de . aloque PUtif'IP)U d Jo
I! s Micro regionais em Allredo Waga 'r

decepcionou DO tinal, f c\'110 d� fora d
classilicação pua o Jogo Kagionais

Em atuações ln�xplicávelme:lt': .le
sastrosas sofremos dU1l9 g lead \8 ar

rasadoras, q ando perdemos de 5XIJ
para KaDcho Queimado e. acreditem, de
lIXO para SAo Joaquim,

.

i ai
Mesmo com a derrota no tut boI de

salão e our.as modalí-t=-tes nas quais
não n08 saímos tão bêm; devemos
oonslderar o empenho dOR atletas qu
tudo fizeram para al-ancarem bons
resultados I} se empenharam a tuado
om busca dos títulos.

NECKELAUTOPECAS
Oficial Mednica em Geral P ças e cess6rlos par. Velculos

Av 24 de Outubro 572-Fone 77. 155 Bom Retiro/Se
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o resultado financeiro ctft;lta pro-
c.ção re.verer á em íavor da a

quís-ção de UH teríaís otdáticos,
e.ntre s quais: J ívros técnicos'
ü1fantÍs e outr B. T&ID bt' m será
Oí stir-ada parte da renda pt ra a

qutsrcão de matererl: ] a ál'efl. de
FI ucão Ftsica. O br ílbautrsm. na-

J
.

. Serranérlo tmpresso na ('"rática e Papel rta UlllAotu! III da f( Ha Unlnt:l, que ror 1 tela. _ Av. �. dt aututlro B'>!n Retiro S:::
81 �Ó é llml:i grande 8ttaçã(l t' a Redatnr - résar do Canto \1 C'hJdl'l

. '. f

I
JOTn .. espon�avel : ttahlla1pa ,(',ar \'achadoflIl lldade 0(\ acontecImento, a-
�oW' pordên<la Rua Atan:>g1ldo �limo-s de n.

Zf-m c{'m que (S orgftDlzadol'es drade 168 - "'cm Retiro se

I (' editem num l-xito absoluto .!::!:.letarlo Césllr do Canto M8_C_hll_"_O__

Lanchonete Lins
Aos Domingos Galinhas Assadas

Diáriamente Lanches e almoço
Av. 24 de Outubro 445 Bom Rctíro se

PP e Colégio
Promovem festa Junina

A Direção do Colégio Alexan
dre de Gusmão, juntamente com

a Assrcl8cão e País e Pi otesso.
I €B, prr.n.ovem nus próximos dr
as 6 e 7 de junho 6U8 grande,
Festa Junír» i?), Das próprle s

0( p-uc ér c lt fl oaque le H til bele
(in (. ntc ,pogrbUP, r servo pB
ra Ú lt'l 6, à partir das 20 bo-as,

"Drsor.re que" e paralelamente
gl sndíoso

• Be íle d& Roça," ('()�
aprr sentação de "que drrrhas,
"Ps u de Fita" efl traoicíone l que
ima (la Ir-gue ira de São João, etc
Dia 7, or rmng«, à partir das 9 hrs
movín.entação com BIngo, ge lm.
hr s assada FI e demó ís Ie srejcs que
exigem 8 uat Segun fi o Pu si
dente ou AFP, f enír D Silveira,
não ff,t)t8rt o Cachorr o-quente,
Ouentão: Ponche, Pe scerra e PID
h13(; além o e completo servtço de
bar

o Lucro

ificadora Silveira
Atendendo diáriaDl (,Ilte com bar

t:' lanch nele' oferect' a seus olien
li 'pAes, t1olos. biscoitos, etc.

r � a'r I. fl'�ro - Bum Rltlro

pég. 03

c- Ademar Oscar Rosar & Cil lida
_ .._.=.'1( . _ _ .. _. __ _ __

o mér cio de mate ria ís de construção, artigos para pre
sentes e caça e pesca.

Anexo Hotel com atendimento diário

A v 24 de Outubro, 17H - Bom Retiro - Santa Catarina

Disco
I' Nordeste Já

"

Com
epm Retiro

80a Venda Em

o (_ ompaeio Símple Intitulado "Nor, PIlrl' adquirir est- �omra to, baeta
dei tE' Já", que é UIDa criação e realt- chega! à t.aixa ECODOIDlC8 Federal �e
za. ão -do Síndtearo dos Músicos Proflll-! {!OSf.8 c.cade , e la tazer seu depór íto
sione ís do Município Of' Rio ce Janeiro mmln.. de 11· uH CJyzeirot- en- tavor da
e quo tt>JJ, a dístrrbuíção da t aíxa ECV-'t conta �/()oo, De imedíaro lhe será entregue
cônnca Federal, estl;. obteodo boa aceí- o disc ,sem qualquer outra despesa.
tação em Bom Retiro
O disco. que bjeti:va com SUIS ren ] O (; mpacto, que lo' gravado de 88 16

(I� de vendagem auxíl.ar ar � nordes-: de mrio cll ete eno, foi Iarçado srmuliâne
tino!', traz duas õumas erraçoes mn I

.
,,11 enl ' em tI do o Brastl, DaS Agênciascai I 6' r.do co lado 1 "Chug6 de Má 0" \' i..& Ec. nomíea Federal, no último

gua' e ao larto "Seca f) água", 1-01 'd1l. 1" de Junho,
bas gravsda« por mais de umi

c('ntl'lDó de müsn os e altlst.h coa agr: d .. •

em todo o B asíl,

r fMarc�elti: etiroo
NOSSR reportage , em recente I gumus lídere nças P,Ol1tiCllSlocu

contato m- ntrco com o lLPULd.'! IS, t uzendo pé ra SI o ap !O des-

r�:r�;:': ;!.ri�I1::F;if;{f�!: I��;.1;����!.��ç!!�i�rCl:�;:
n '-ada por aquele p líuco, de em B< m Retiro não há dúvida
que a f rn ação do PFL t m Bom I de que iremos ocupá lo Te�o8
Renro e pura bc ste nte breve, P rl1 ide as novas, er mo nc vo e o

tanto, ultimam 08 contatos com 31-lpélttidO. por ist� conííamos no
trabalhe de muita base que es

--..----,..-------__ . tá 'enjo feita em torno da cri
ação r tícíal de nossa agremíação
polítrca nesta cidads" disse o De
putado frentista. Falou. inda,
que já para a semana em curso,
manterá contatos te om políticos
de Bem Retiro, para um tr balho
maiFl d'reto sobre a Implantação
do Pi?L em notsS& ciddde.

i<, X P E D I g N l' E

"O RRD ... T'Oü "

ffCOMBRINS S PfRM[RCftOO
. ltamir Martins & eis. Ltda

Cortesio e bom prêço fazem o nosso lradição - fone 77-109

A.v, 24 de Outubro, 482 e 496 BO\f RETIRO/SC

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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mbulância Solicitada I

o REDATOR pig.•

-"Panificadora
Pães, bolachas, bísootto, etc.

Farto serviço de nambrería e gêneros alimentícios.
Av t4 de Outubro, s/n - Fone 77 10� BOM: RE rlR,O SC

Chico"Em Indlcoçôo opresentcdo paio
Vere ador Adam:lr Gorc!c, n:l último
reullã� d a Càll�ra MunicipJI; foi
solicitado providânclc junta o Prefel-'
tura, no sentido da que nosso cida
de volte o ser dotcda da uma ambu-
lóncto. Mn 'reuEste padid », segundo ele é dai "

.xtrem'J nsc essid ade pero o co uni-

dcda, visto q r s a ossisté-icio médtco
ressente-se deste veiculo p nr o d:rr um

atendimento mais urg�1te, e etklante.

Dava-s�, tonbém lavor em conto

que Bom Retiro jâ teve ambulância
a S3rVI:O e n:JqHIJ ooortu u d o de
oode se santir SU.JS g'ond3s vai' gi 15.

Tendo passado p r vàrtas anví, Samp e ext o verttd o, Eduardo
da-tes dur rnte seue n iveut i e um �dS�O]' tro ix e para sí uma ga
anos de vi.í i, q s n ío tot lavra-tor, ml. eleva

í

s de smlg os, que a

em, -eg id d� tirm rs e Delegado acompauhavam segurdamente,
de P)líCld.; fi! ccu no) ú'tlmo dia ou vindo su 1S trovas e "Dé ctmas'
10, u..} H ispit.i! .'[OiS i Senhora das ttr.idd.s de imp rovlso.

C I I· f II d l Graças Edu a+to Pessoa, que tam- com» um ve dadetro "repen.
e esc exp Ica a a e Dl bé.n era tido po:- g�a'11e part» da tistd. d sul" usava os f!l.t s vlvi

commlda-íe c mo o homem mvta luos n m r.nento e criava ver-

R�8pond ndo mome tãneameute, em vela) d e Bom xenro sos �ara eles com muita base,
cu ter provi ó ío, pelo eserltórto da N isceu, viveu e mo -reu em

CtlL"'_: C pm Bom ceuro: .Iacksou f'l F 'l>in1 sobre a vida -íe seu p ví; Bom Retiro deixando 10 filb.,,�

�:ro��uz;õe: :�b��e� 1 b�!:e�o�I��v::� Wa l Ierua r Antônio Pessoa l1is�� e mllh s res da amíg os que não
do DO ültt-n fIO 1 ia ard'loa. q'I&'li I que o h, di "te dias a tes de ser lhe n 3�al'a. n ap olo tnclu srve du
ficam s e-n ener rta el'Hrlc� por apr acarn-rd: pelo mal que () levou à rante li enfermidade; visto que
xíma amente A ll?r PgU1118'

, . morte P SSIJ ia um \ Vitalidade

ai enqua
ato E='stl've inte ,'a d,) seu

lSegun 10 ele. 1 '13 fli ore co l'·,bul-
'

, "

ram p rrs que t lht,vie e a oc ir er. pont ct� at'11, andar à cavalo e qu srto era dtutu-n smente rotna.
O primeiro foi 1 torte neva C'1

•

víu li tar uorm umente n'l. lwoura. do por visitas
Da regtão de ão Joaquim: qu .n (l )or '

medida dI' �cgul'd a h ouve o p 'lel- I-ro l1c'l, za.ner-ro
-eque eralm -nre, po c-tnci.lêu '. a ,. VEN DE-S � 1\V

comeceu r mpime to de U CI1:J) d
no 'a r' • U lo '�l! 1811<> de \fuodl1 o-

I
Ven je-�e u 18 T. V, 17 polegadas.

vo em UI' • o q re p- �l)C"U o iougo I
p .. -to e b' li) " com apenas 4 meses

corte. I a) U I) Tratar com í'ácíto. Da uatxe
Disse J ek ...ou, q p muito In UO '8, •• mó nica Fd e al

algun atribuí OJ a le'llUr.1 (, no I
responsabuíd ade do f' rit(l i \ I :lI: I
1 to n o é v::rda1e r " p )IS J: .�,� I Pnl!
f�,.J qu :HO COnp!d lo iH 1i�' ·rên I
c '\ e e lugu de d'fíCll aC·8 ,o, i 1 1u- í
Sit'C exi r 1d) O d.> I ,C.lrneato d,� 'lUla'
I.luioe e Lag)� p ta v),llpl.:!menb ·P.ffi I Em indicaçã') verbal, o Vereador

o rvlço I ,

t 1 1 o; 1"-I vu .10 'J� fi. lez uma. so Ictt1.çao

1--------------- : � I PresljeJte deJ. Câmara l1e Ve·
OM O I C.... U 'I e�1 )rt: ; Luiz Carlos P lm'\n!l; p�

Ap �íCII) de Ollv�lr:i �'tgu_'i.
I a que fos�a . encJr.ninll,'1d'i uma

I reio, co nU[li�H q:.H e tã, t ;r. �,)rresDo2'i3n'.lHi o �"esldente .da
mlnanteme'1te pr H idas (�a(' _ ,eLs�, l �dt� V,) Ca 11 ,os, pedlo
daS em terreno� 1e sua PrJ;"i- �) � .:l.fD )[ldca) d? t rmtnd.l tela

edade nas locali1ades ae João
. aIC d� nos�a cld'l,1�, pr p.>rci-

PU) Á'.7U!l B:>nita e Serra 'J ando a in3talaç11 de nov IS apa-
dos P�lh�no8. Assim sendo, relh 8.

,

oã) se r�spOD8abi1iza p' r ato8, ,De�t>lcou que !lnte.tl()r�ente vá

udvmdos daqueles que inS18.i-1
rIOS I B�as de actesoes J1. n:rcularam

rem em forçar o acesso pf�l� cltja'l�, a8 est t,S fia0 chega-
-- ram a re3ult1.dos pOSl.l v s.

uar do Pessoa:
Bom

o Homem Mais VeJhm de
Retiro.

'

gro� t � a
Ú 1'0 Pediu

ai f nes
ais

C)EMENTES. PROD UTOSV E·

TERINÂRIOS, IMPLEMEN-

TOS AGRICOL S. ADUBOS

ETC.,·

Representante dos produtos

IH

Casl.'A do Agrioul tor '

Av, 24 de Outubro�F. 77.195

Bom Retiro

_ _ -SUPERMEROAD()S IMPERATRIZ
�==�===========:�======;:==�----

A GARANTIA DO PRECO CERTO

Avenida 24 de Outubro, Ui Bom ellro Santa Catarina
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