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SEMAN1ffiIO DE BOM RETIRO (se) Edição
1

DIRETOR PROPRlETÁH.lO· César do Canto Machado

UNIDAD� SANITÁRIA El\I FUNCIONAMENTO
-------------@ -------------

Bom Retiro tem desde o (lltlmo dia cmco lua
nova Unidade Sanitária (ex-Posto de Saúde) em
funcIonamento.

A obra que possui ,25 metros quadrados, foi
'orçada em 45 mtlhões de cruzeiros, que 8ubsti
tlli a anterior, que durante 'o ano11 prêstou ae

viços à comUDidade, tendo sido inaugurado Em

otnco de mato de leu quandO era governador
Irineu Bornhausen e prefetto Flares Flgueire-
do de Oltveira.

Em suas dependências atuais funcionam dois
consultórios médicos; um odontológico, um Ia
boratório de análises clínicas e farmácita. saIas
de vacinação. triagem administração e uma 18.

la de curattvos.
O corpo de funcionários é constituído de dois

médicos, um dentista, um Agente de Saúde,
dois atendentes, um auxiliar administrativo. e

dali par" serviços geralL
O hOlArio de fltenc1lmento é das oito M 00-

ze bOras, pela manbil e das treze e trtnta às
df'Zesete e trinta, Á taroe.

A Unldad<> Sanitária de &om ReUrofolconstrufda
às eclpensall da edmlntstraçil.t) estadual. supervtsí
onada pela Prefettura MunICipal atravê'! do con
vênlo firmado que atende bases de um projeto a·

lemlo.
Até o ano !ole:

S"gun!lO o chefe da Unidade, Dr ('3rloa A ber
to de souza. nossa cidade não se preocupará em

ter n wall tnstaíações até o ano 1.015 jA que as

atuais comportam um atendimento previsto para
30 anos

Segundo suai Plllavras. o movimento de rrequea
ela dlarla é de 80 peasoas, toda atendtcae sem ÔQIa
em consultas e medicações

Para o Dr. C ..rlos Alberto o funcionamento da
UDldade em .u.s novas In.talações lepte� .. ta o

re.u1tado positivo de seis anos de luta; semore n·

perando chegar a este momento.
Frisa o chere de Unl<1.de a lmporUncta da

partíctpaeão do Governo Vunte1pal na obra.vts
to que consíderava tmooS5ivel Q ccnctusão aem
su» parcela de trabalho.

Novall UnIdAdes:

Faalndo sobre" pOBs1btlld"de "e expansllo nll
atendimento. Dl' '('arlns Albe:1o destacou que

e�tá sendo Implantada em P"ralso oa Serra
uma unidade; onde um médico e um 8·
tendente pre.taráo aerv!ços • matsO'! 1.000 peso
St as.

Também elt' prevtsta para 1n1c'o de ...e a

tnstallçllo de outra unidade em Trê. Pontas.
Sobre a Unidade do centro de mOm Ret1rn,

deauque.e que hA prevísão para mala doia
médlc('l, .tnda eate aao.
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• Pralessares auxilia. a CaMOEe
• Valdir cunlirDla: Se preCiso lar, serei candidato
. Verbas para o GinAsl1 de Esportes

C ontecçõee, A rmartabo8, PorceJaDas, Cri.tais
ElelrodoID61ücoI e grande sortímente

d. ArUg.a para o MataI.
Av. 24 de Outobro 542 - fone 77 136 Bom R.tlro se

Retornamos DO�C:8. memória a08 ano.

40, quando ao 1in111 da década 8urgi.
em Bom Retiro a "Bevtata do Planal
to", com círculação trimestral, 88Ddo
ímpresse na aillda hoje distante Porto
Alegre.

A tntolativa, ••m d\1Vida, 101 aplaudi
da e o Sr Carlol Souza, boje como na

#lpoca, conceituado comerciante, Viu
realizado seu sonhe jornaltstico. fazen
do Circular um velcalo de oommaloaqlo
escrita.

O t,ab.nJo de lIfImeira qualt.ad.,lo
grou ex1to ..edlalO IDU 010 reallUu
a sua cara maouteaçAo.
Porém, sobrou até boje o marca d. um
pioneirismo na imprensa esorlta de
Bom Retiro.

Past'ados tantos anos, surgimo. como

um novo marco, querendo também per-

MA' GAZlNR NE'LI petuar n0880 objetivo maior que ê o

I
da inlormaolo honesta, séria e tmpar-

--�--------------------- clM
Não somos negatiVistas, Dlo al1IIleD-

tamoe revao hismo8, nem ti. poueo
eedemos nossas idéias a propoltas 80b
qualquer preço ou pretexto. Somo.
apeDal de trabalho.

i ,

- PrograDla troca-trlca
. i

- DlnaMile é Ilder
• Crl,ll em Blm Retlr.

A Redat&o
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Promet ndo reaJlzl.'!' u n tr balho qu
terá como 810�an "Ptlça de seu 001 J.!h) I
lUa �eguDd8 Casa" assumiu 3 dlrPQ80

Io prlm tro Grau d 'oléglll re: n rl

dtc Ou m ,O, ret asor 1.1�lt ,\1orettt J
Em sua nov tune • Jiclgm\ 671 a

luno . de primeira a oltavll sen . que
d verã obedecer ao gutnte requí
�U 'c�n íuerado prtoruanoa: briga
torledade do unílorme, 80 no ta
beíeoímento somente 15 mtnutos ante.
do início da aula, e por ültlm n e

permitir o Ingre so do aluno ao csrabe
lecimento depol d cumprido o noràrto
escolar, It menos qu jl\ paro consui- Beneüetacdo mal d 200 agdoultores,
tas à Bíblíotee • ne. tacou.aínde, que as

I
a seor terra da \grlcultura do Aba .

aulas em que 1)$ prote o", não ee li- tecímento, at1'8vê da I.� e, e tá r .

serem pre ares, bav rá um sub litut(), pa s nd MO agrfcultores semente par.
imedi to, preecheneo-se s cinco aulas la salra 41 . com o apoio da Pret íture
dI � rta . Munioipal.

r'orlltU ectre zue em Bom Retiro 5.16 kg
de semente de milho, p ra uma ares a

ser plaotad de 285 hf\ tares ums g ,

timauva de pr odução d� 6\)l) toa Jad "
10.tOO kO' de feijão para S) I hectare e

860 tonelada de produ ão e tttnada: e

150 ka. d ir z. j.) r .26 necrsr se

estimativa de roducã d 55 toneladas.
A oads 1 kg demente d [Bilho, o

produtor deverá d olver :; k..lt. de grAo
até 15-08· 5. par • kg. feiià preto devol
ve � kg. d gr!9 at 15·11)- 5: para 1k g
de leijAo csrtooe. 3.5 ka d gr o st
16'0"-35 e a oad!l 1 kg, demente e ar

roz. 1,5 kg. de grlo. até 15 de abrU de 8S
Com ba e n s propor õe de troca, o

agrlcull r eVt!r.i eotr gar DO mto' mo 10-
aa.I. �m qu r�ebeu ementes. o produ
to limpo, seco e ensacado

IMPRESSOS EM GERAL

A'Yenid. 14 4e Outubro lO

Bom HeUro - se
...",.,-,.",,.,,,...,,""'_.,.,.,....•. _,.-.=.• -"...-_..,.,_=_=_.=._,..,-...-":':;.... .. ....._ ...�

Dltllt)-ll �4 . AABB - Ingres
O"; 'r$:: OUO,O para homens

e 1 000,00 para senhoras.
.

enda no local. sem reser

vas de mesas.

;41 dir �tMu1tl� a 1)írv:
çdo do tprimd� Grau

CIIVIL REGA DO
A Oooper iv R gtonal Agro

pe uàrra do Alto Vale do Ita] 1
in tala.s em nos oidade à A
I med N eu R mos (auttg» su
p rmercadc liafaeh) para aten.
d r prioritári mente 80S seus

110 as ooteuos d Bom Retiro.
-'ra li arante ao agrloultor

a oompra de su pr dução, bem
oomo g rant� ero do ao peou·
rista para a venda de seu gado.
Imo! Lmente funei narA com

dois emprelVl 08 para atendi
mento ao público em geral e um

erente, qu admmistrará 08 se·
tores de supermercsao e asso·

olados.
G' nero alimentfoi08 de todos

8 tipo e t ;ão dlSposição seno

do que 08 seu 110 membros te
Ao de contos e8peciais.

O oompromhno maior, da
AVIL 8 rá c f) homem do

oampo, ao qu 1 r total poio
indist1nt mente d mesm ror
ma como espera a reciprocidade

Idemar Oscar Rosar & ela
Coméreío de materiais de construção, artigol para pre-

8 :lotes e oaQ& e peso •

Anexo Hotel oom atendimento diário.

Av. 24 de Outubro, 17!l - Bom Retiro - �anta Catar1Jla

A.P.P. Colégio Alexandre de Gusmão=
Ba lanço Trlme stre AGO/SET/OUT.84

Entradas:
Men8alid�de t!} Ora u

Mensahdade 22 Gra u

Lucro Fotografias
Lucro df> LIvro
I.u 1"0 l'I:tDtltUi
Juros Cor, MOD. CUS

Desp SlJS G -r lt c rn p �ament(l,
II Qerv�nte.s( n, 'fi 1. meuto íerend Esoolar,
M'tt ríal de Li upeza, Mtlteritil ria on umo e ma

nul nç-o do pr dio
D'lioit

St Ido auter iorrüt-ü '4)
Saldo atual (;\ _) . '4)

uir 1 u rt 'i! eira Antonio l

PROGRAMA TROCA-TROCA

Com mais quat o p Iíe! t
lttarea recebidos re ceutem
8 Delezacra de Bom Retiro
Iorça seu atu 1 efetivo que
para oito militares dois o

Sezundo o Del gado Júlio
sar de Oliveira haverá uma
tencifí ação ao atendimento
trânsito e n 8 rondas diutu
mente.

A s motoqueiro . o

que deverão transitar com

pacete obrí . tõriament .

Quem for panb edo sem I
t)I�ay

-

o pes o 1 noite
recolbid à Dele
averiguação.

Frequ nte "batid •
se

tas em lo tU públioos para
rar o porte ile de .....rI....._

todas as e péoi s, como
feito e lavrado flagrante,
d ta nteri r.

�ã serão admitidos de
patrulh "-ressalt.

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

EXP8DIENTE
h O RE AT R"

A CHICO
Pães, bol&ob ,bi coito , etc.

Farto serviço de fIambreria e generos alimentioiol,
Av 24 de Outubro, I/n. F De 77.10l - BO RErIRO SI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ampanha de leM Premia
em alm allr. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS

R�VENDE OH
IMaRIL tlDI.

Até o momento a oampanha do
I M implant da pelo Governo
do listado, e tr gou m Bom Re
t ro a quantia. de Cr' 337.000,00

omo prêmt a08 que foram até
1\ F at i Estadual para trocar
uas m ta i caís por cupons nu

m rados que oncorrem através
dos envelope

.

achou ganhou" Rua Major Generoso s/n Bom Retiro
u do orteíos que se realizarão

fi 25 11 4,; 0-1�. 4 c EHVEJA E REFRIGERANTE
D i bonr tírense foram agra-

----- --;-:-;'i'i7i:--;-.-:"'��"""':'"+-------_":"'�

oiados com 150 mil cruzetros em
alím ntos: outro com 27 mil cru
z lrus em dinheiro e por último
1 mil cruzeiros em (8 derneta
de Poup»

gundo Jo Apartcío Pí o-
I to, tator Estadual de B m
R tt.ro. a campanha ganhou maiA
mo IV8 '8.0 P , o sorteio de La
ge • reàlízado em m 14 de Ou
tubro, aumentando bastante o

númer d pessr 8 que procu
ram sua Exator ta para trocar
not Q fi C ís por cup DS.

Alerta Exator, que 08 cu-

po s não premiados n primei
ro ortero, continuam valendo
psra 08 ao1 restantes não de
vend • port nto, s rem inutiliza
d 8. com fizeram muitos que
c1 n he ciam 8 v lidade.

SK0t

V LOIR: Se Preciso

UMA LOJA ESPECIA lZADA EM CO FECCOES. TECI

bem de todos os bonretirenlles". Con
clui

Com esta declaJ:&Ç&o, e me_mo que
estejamo! um ta, to d1 tentes ao pró
XIII) eseruunío que esooíherá c novo

mandatarto munn ipe) r...couhece.s- que
começou o cuelo pohtíeo. e que pro
mete por anrecí p8 ç' (.) H r dolo mais &

clrrado8, reeditando os graDdesmomea-
to e1eft reis de Bom uro

As correntes El11S tortes se prepa
ramo seoao que e por um lado uma

tenta a reconqaíeta, outra procuta per
manecer DO POltO que ocupa

Ivo Werlich com eu trab lbu [u, 10

à admlDlsfra('lo munfcfp.l e alicerça
co no pie i'giO que ora destrula }un
to às cam dai .afore8 do uoveno

etadua1. forma retaguarda da8 ma"
eftc.zes para

I eorreute r leu oposttor
pohueo,

. bISes lá e8tie sendo f�itae por
.tl!b•• 8S partes e tudo leva a crer que
D,f m dida em que o ctoturlo polfttoo
vaI se t c h81 do P( Df( lo 1(')10.
as emeçõe �Io sendo ,....18 forte8
e e nat�glas dlvE'TPU 8urgindo a cada
um de toS eapaçow.
08 PclJhc08 já e mOltum atuaDtea

QU8nt,. a 81JC'f ão munte1pd e e p....

ocupam de de agora com o tàturo plelw
t I.

o entant I o eleitorado atudal8 eflO

" rva quase _DulfO 110 .l8Outo, _'refew
rindo derxl'r a. nergi•• para mal' pu
to da e.feiOõel.

o ly J é y & tia Ltd

V. 2 de Outubro :!43 • i71·H

CALe 4.005. A TIGOS PARA PRE_ ENT S. tHt QUEDOS E 81-

..JOUT'ERIAS. TUDO COM OS MELHORES PRE�OS DA PR

ti[._---��
-

----------- ......--,

c
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Ltda.nlll '1111 o GIÚSIO

o RIJOATOR

Dez milhõe8 de crllzelros,loi a qu..-

ti. que o Prefeito Ivo W6rlicll recebeu
d. Governo do ",!ltado, atl'avés da tie
cretaria de cultura g"porce e Turismo,
para a coltClu8&o do Gináslo de e.por
te de Bom Retiro

Eata é a úlCima paroela • ler repas
sada, para uma obra que intclalmente
foi oroada em aproxtmadameate 70 ml
lbie. e que se encontre em fale final
de eonstrueão

A tnaugoraça.o estA prevlst4 para o

ftaal deste mês, quando uma programa
__ ••peci.l 8erá oumprida.

4 capacidade do Ginásio será de mil
pluoas e SO& administrdç!ll) ricará a

oargo da CominA0 Mulliciplll deEspor
te',

Agrobom

mente com o Bouretírenae, 8.
o Onião Serrana com zero.

O Vera Cruz é o üníco i
eempettção. mas não & lidar•.

Domingo último, tivemos IDa"
rodada que apreaeatou a Vltórl
Dtnamtte sobre o Untão 8err

.. _
Aniversaria este mês Camtla SUe. �xo, gols de Vitorino um, IUrI

Vem Oeccneho, comemorando seu FUTf81t SUIÇO Jorge um.

primeiro aninho. No outro logo, 9 Vera Crull

Os pats, Gersou e Clarinêz irra- Bcurenrease empalaram em IX

diam telícídade. ' -:)
C om duas rodadas já realízadas, de Romeu,'para o Vera Cruz e

_
Na choupana,-a javentude troca o Campeonato de Futebol Suíço ra o UnULo.

idéias e prestigia seu proprietário promovido pela AABB vai gunhan- PilOTESTO

mlárlo de Souza que vai muito bem do emoções.
O União Serrana eotrou 00"

no ramo. ',� C
' testo, alegando a irregularidade

_
Paulo Schllchting dá uma força aixa t_1�conômica, Feoomaríns, gador Jorge, do Dinamite, que

A garol'lh com balas e pirulitos aos h.PEC, 0aturlta, DER e a AABB do seus diretores nllo condia

que lavam os papais para abastece- partrcípa-u da competição e con- identidade real do a,léta que
rem 08 cveros 'iValeu. seguiram 08 seguíutes resulrados ; jogando com este nome

__ o "'lahualpa Neto, filho do propete- Caixa Eeonômica 1 x O AAB . .1.' Fe
Para o Untão, o atlét. que

tário de"O t{E)A rOR" faz oito a-
Q o Jogando como Jorga, se obaara

n08 dIa 19 e daqut vai aquele abra- comarlns 4 X 1 .\PEC; Caixa Eco- que dá direito ao recurso Impa
çAo . ., nômica 1 x 2 Caturríta 'e DBR No entanto, o Oinamitepre
__

O verão está aí e lDultos esp eram Z x 1 A P gC. detese, e tenta provar em 08

a rl!ab"'rttua do "Quiosque" do Vol- A próxima rodada marca A.ABB
dando como regular a sltuaolo

neí Nunes na Santa Clara Grandes CIo � ta,

peixadas no ano anterior. X Caturíta e DEI{. x Fecoaíanns, A deeísão ficou para amaobl.
_

O Palecimento de Gesst de Brida sendo que o empate basta para tádio da Baixada, quando o Jo
ainda nos eutristece e muito, Pêss que o Caturíta se classttíque co- presentará a sua documeutaolo
mes aos F!imilitlre. é a nOS8a men- f 1 ganlzador da oompetlçAo V
sagem.

mo ina ísta. A AABB precisa ven- 'rrento,
__

O "Chico" da padaria dá o aviso cer com diferença de dois gols O; JO.}OS
que ui aceitar encomendas para para chegar às finais. Quem foi ao estádio domlnlO
aS8ar:perú para as festas de final O vencedor de DEI{ e Fecoma. da3 melhores rodadae, onde chI
de aDO. Adiantem -se. lidas toeam realizadas e oom

Arisllvio Varela ainda curte o
rins vai disputar v titulo máximo bUoo prestigiando,

bebê recémchegado e duvida que Haverá premiação 80 Campeão, Vera Cruz e Untão empalar
haja outro mais bonito. .:: Vice e 3° Colocado, com troféus. Ilzeram um jogo de grsndel
_ ...

Murilo (CEFI As voltas com fral- O artilheiro da competição e o
com grandes lances de parce I

dínhas e chupetas. Aumenta a tsmí- ]
O UQtAo Bonretírense a

lia.. eoonmíãna brevemente. poIs 00- go eíro menos vazado receberão Sérgio, Nenem, Bêla, Dima
na Anna já contaetou com.

oe"lmed81has.
Zéquinhs, Ozatr, Zézo, ZezlldO.

go.nha, O reinício dos jogos está O" ro e Luíz,'
'

__
Na AA'8B, o prestdente ,"Outo" dependência do estado do grama- O Vera Cruz oom: V.Dl

vai bem obrigado, Grandes obras do da AABB bastante prejudicado
JolI.o, Adir. Didl. Romeu, Z'

e promoções, • Amadldo e Volnel,
________________

com as chuvas, Para resistir ao empate, o V.
____________

I teve que se estorçar muito, p
com 10 Jogadores desde o IGu,t
da perdeu Adir, no segundo t.
saiu machucado

Houve contusão em relao
po de jogo, om o UntAo
se, achando que laltavam aIIld
nutos para o término, qua.o
to deu por enoerrada a p.rcld

No outro logo. o Dinamlt, t.
UDtlo SerraDa e uttlizou: I 'I

,. M4.r1o, A,rlstlliano, Vltorioo. Jo

mlftr, Ade.IDl�, Xir1o� AldOJll••

INFORMA:

Sementes de mUho AGROCERES 40 kg. por

Cri 72.0nO,Oo Oferta da Semana

AV. M de Outubro - Fone 77.195 Bom

Dinamite Lid
No momento em que o �&mpeonato Mu

nicipal cam ruha P!1r& a sua reta final,
onde quatro clubes disputam o titulo, o
llNAMl rs � C. se apresenta camo írder

da eompetíeão com 2 pontos e o Veta
Cruz em segundo lugar oom um, junta-

Canto do Canto

Cortesia • bom prêço fazem a nossa tradição Fone 77 -1 ey:;

Av. 24 de Outubro, 482 a 496 - BOM RET!R o/se

f E C O M AR I N � SUPERMERCADO
Altamir Martins & Cia. Ltda.
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