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DIRETl R PROPRlETÁRIO: César do Canto Machado

---------_._-,-_._-_._----------------_--'

Em entrevista exclusiva a "0 R�DATOR" Ivo Werlicb, fal de sua admn.ístração durante estes
dois anos após a eleição. (Pág. 4)

Prefeito diz
-

temeque nao

0312.84

o PMDB

Projeto Logos II e Sucesso absoluto
f';riado para hebilítar a nível de 2° Grau, por ensino à dlstância, protessor es Dão titulados l mexer

cícío nas quatro primeiras séries do primeiro grau; o Projeto Logos Jl alcança seus objetivos (Pag.v)

Para o aDO vindouro passaremos a receber imagens de outro canal de 'I'elevtsão e não mais de

Blumenau, como vem ocorrendo com a rede Globo.I Pág (2)

REPETIDORA D� '},..V.

Oroimenlaçã de Natal
A P efertura Mumcipal está

colocanrro nae prtneipats ruas da
cidade a ornamente ção aatahua,
composta dt> var ras luzes colo
ridas

��_�������� �--- � ��. A iniciativa visa aumentar o

f espírtto Iestívo que .os bonretí.
rcnses passam a VIver com a

proximiaade do Natal.

Caiu o Invicto: 3x2 HXPOSICAO
Com gols de Carlinhos,

�

Semir
e Valmir, o União Serrana con- De 17 8. 22 do mês anterior, ti·

seguiu expressiva' vitória sobre vemos no ( olégto Alexandre de

o Vera Cruz. quebrando uma J- Ousmãoaexposiçãodetlabalhotolde
vencibilidade desde o inicio do alunos do 1 o Grau, da 4ª a 88 Sér íe s
campeonato. Houve visitação pública com cer.

O Jogo foi sob intensa chuva, ca de 3(..0 pessoas lá comparecenco
mas com bem público prestigio Mais d� mil tra balhos foram ex-

ando.���il t;t' :;. postos e u iniciativa foi da lnreça o

No outro jogo o União Bon, Geral do Colégio, juntamente com

retírense goleou o Dinamite por as professoras Naura Souza Kuhll,
.xO, ganhando assim o direito de Rita Rosar Pollman e Ruth Isabel
disputar o titulo com o Veracruz Luz
ainda com vantagem de dois em- Os organizadores ressaltaram 8.

pates. O 'União fez seus gols a· importância rios tra balhos lá E'XpOf;
través de; Tratortcontrs ), Algas- tos e destacaram 08 vísíveis dons

to. Paulo e Dímas
I artíatico de � Iguns deles

O time de Caamha" conserva

sua defesa como 8�menos vasa. t®:....._._.::: ......._.::::...:::@
daido campeonato.

MAGAZINE NÉLI
�de�C-.�rl-os__""'S-o·u-z-._'&'_""C"'ia-."""U:""::d-••

--

C ontecções,Armarinhos,Porcelanas, Cristais
Eletrodomésticos e grande serumento

de Artigos para Natal.
Av. 24 de OutUbro 542 - fon 77 136 - Bom Retiro ·se

VAI J\IUDAH

Fecemarins Campeã
A Associação A tlóttca Feco

marins. couqutstou na noite de
qU8 r ta feira última o título IN!.
xímo do Campeonato de tuteho I

SUJço. promovio o pela A A BR
A vitória f( i ror 3x2 sobre o

time patrocmanor da competição
que Iicou curn o více-cempeona
to
Ricardo da A A RB foi expulso

quando o jOg0 eso-va de lxO pa
a 8. sua equipe. No jogo ante
rior, o ( e turrna dE'rrotcJu o Ot-_H
e Iico u com o ter ce íro lUJZ8!".

faça suas compras de fim
de Ino no comércio de alm

Reliro.
Prf sllgle o que é nosso.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Centro
� tê o final de Janeiro, passare

iDOS a rpceber os sinais da TV.

I Glol.> ) através da 1 V tatartnense
de Floríenôpolís, deixando aSSIm de

DUl\8 importantes vias públi- aíntouíznrmos pela de Blumenau,
('8S de Bom Retiro ganha rão re- como vem ocorrendo.
vestimento asfálnco h te Julbo de A ínrormação e do I: esponsável
Iió, com atol ob l1S te nd .. sido ioí- técnico pela manutenção da torre
cradas no úlum» 111 27 e-ão e- repeti nora em Bom Retiro, Antonio
Ias 'IS ruas Major Generoso e- arlos Vareta.
Henl"lque Eduardo BuelI, sendo Mesmo reconbecendo o elevadó
que a prlmeira já conta com os custo da troca, Vareta nii.o vê co·

t�abalho� da Caselo, juntam.'ntl-' mo fazer diferente já que à partir
com a Prefeitura, que realizam daquele mês, as imagens emitida.s
um se. ViÇO que antecede aos de Blumenau serão cancebdas de
de base para ú asfalto a ser co- fiDltiv.imente para a nossa repetí
locado dora. (' que está senoo tentado é o

A rua Major Gt-'neroso será reapr :vl-'ltamento do equipamento
numa exte ão de uO metros e atu<jl, cliindo assim o custo de 30
a segunda ern450, sendo que pa
ra as duas há uma previsão dp.

gastos estimados em 500 milhões
de cruzeiros
A obra será construida pelo

Governo do Estado, utraves do
)) E H. e há uma promes�ti de
conclu�ão no mais breve tempo
possivel do secretário oe trans
portes, Marcos RovarlS qua.ndo
de 8ua recente vi ita à Bom Re
tiro. O Prefeito Ivo Werllch des-
t3coU a importância da obra e

.

Pães, bolachas" biscoitos, etc.deu ênfase às Pf'>lavras do Se- Farto
eretário que promete comeÇ'ar I

servlço de flambreria e gêneros alimenticio8.
logo� �a�lho.

__A_V_._U�d_e_O_u_tru_b_ro_._8_/_n_-_F_O_ne_!_7_7_W_t��_B_O_M�R_E_T_I_R�O�S�/�C

millbões para oito.
ATualmente os sinais estão sen

do recebido através dos Morro
dos Cachorros. em Blumenau. e

passarão para o sistema UHF
instalado na localidade de Boa
Vista
RE�POSTA AO BARBAQUÁ
Referindo-se a retnvídícação

dos moradores de Bar baquá. que
pedem uma repetidora, varela
in!�rmou que o Prefpilo, atravéa
de uma equipe especializada, re
dizou testes de campo e verifi.
cou as difi�uldades teéni�as ora

existentes.
A instalação da repetidora dE'

pende fie uma série de detalhes
que aómente poderão ser estud�
dos com mais profundidade apó.

1', X P E D I E N l' E asmodificaçõesdecaptaçâodesi ..
.. O REDATOR" nais que estão programadas para

Semanério Impresso na Grât,ca e Papelaria Unllo O inicio deste ano. Porém, não ""
LIda. - Av. 2t d� Outubro Bom Retiro se 'foge a possibilidade de uma COD-
Redat�r - résar do Canto M&chadfl .

ã d
.

dJorn. Respon'ável : AttahualpB César 'I achado. cretlzaç O ao eseJo os mora-

'orrespondéncla Rua Atan��lIdo Ram1S d� A,n.' (loreS de Barbaquá informa Va-
drade 168 - �om Retiro se '

1Proprietarlo : Cé,ar do Cant,) M ach, I' \- re a

o REDAT�O�R P_A..:.I•....-I03-t2-84

rrRJS'l'H FINAL
Quando amda e tãvamca no eptlogo

desta bbtórta, sonhávamos com um tt
nal feliz, onde mão calejada' e mãos
de pele fina e entrelacartam numa

confraternização total. entoando aquele
belo reteao de uma música sertaneja
que diz: "Obrigado ao Homem do cam

po; obrigado 80 Trabalhedor".
Mas, Infelllmente, não foi asstm t> a8

e perançs s sueumbíram: Deus queira
não para sempre
O Homem do Campo sofre e passa

mau' momentos, recor.h-ce se

Ele não pode Ulni mternar-se em

ter que tirar de eu bO'bO as despesas
que fizer no no pita}
Ele entrega t-E' à protecão ivin'i 10·

tal para qu... não flqUl' doeuu- e para
que nenhum mau per 19� seu mais cbe
gari os.
Ele. por nm. é hoje um rlE'�prot'gido

do qualquer ". ístêucta l1o,pltftl�r
Foram encerrauos os CClDVêoil s e n

que têm restado ào a c.maultas nos

Ilmbul�tórios médco do 'lOdicdl0 Ru
ral e ateadimeuro to.e l no hlibttlun
dentarto
Mas. abemos que a LU 10 o'lo pá-a

at e há movrment» Vi otndo uma re

cou ider.sçêo c1elSt. de '1 ão IRO marga
para I' n(l��O hou e'lI c!1. «am] o 011 ·i 1-

.11(;' to .

procurem li ""Judie,; O (;over·
II ror Amim Ir:\nlilb� mce nsávelmente:
ti repre entações não arr-dsm pé dI:'
lima ctucã« posruva ão todos por
urna cau a. lod., p r .. Iuuém que d('
sol a ui nao la rga -eu chao.

.

A tlEOA<,;ÃO

-

IIdemar Oscar Ros�r & tia Lida
-

-

_ -===: _--_.._-_ _ - .._._._ _---_._.- _ .. __ _-_ _ - _

Comércio de materiats de construção, artigos para pre-
8entes e caça e pe8ca.

Anexo Hotel com atendimento diário.

Av. 24 de Outubro, l79 - Bom Retiro - Santa Catarina

PROJETO LOGOS II
Vi lod( habilitar a nível dto 2 geau. por Formação Especial.

enstn» à di-tãucre, professores não trt u- Para o curso todo o ••.
lados em exercício lias quatro prlmeíras tertal de ensino aprendizagem é gratu
sé ne- do I' Grau; E'X -cura-se em horn ito e o curo ista arca somente com de.
Hetiro o PSOJ ':J O LOGOS li. pesas de estadia e n.ansporte
l hel!li à nOSSa CIdade atrhvés da 7' (l Projeto, que visa erradicar todopro

ue" : da �l1pervi ora Locsl ne Educação, 1eAsor leigo, dá ao curststa que o COD

tlej ,]1[r Chlní P. da Pr ft'itura dI:' Bom elut o Diploma de 2° Grau. para lemo
- eu o. com a colaboração das supervtsc- Dar ate a 4� serre do I' Grau, Reglltra
rllS dI' �oucação e Prefeituras de Alfredo do junto d secretaria da Edueaçâo, com
Wal!ot>r e Urubici todos oírettos e prerrogatrves prevte-
O logo II, tem como Orientador Super- tas em lei

vi I recente o Professor Seuír Duarte Protessores de Escolas E8taduais e

ilveíra, sendo aces orado por Alosír Mo- municipais podem participar do proje-
retti Marlene S. Silveira. to, uma vt-'z que atende a todo. OI

S instalações se localizam na rua 14 de níveis de admtnístraceo, •

[aaeiro ti8 e quem oe ejar ingressar DII uestaca-se que ao término do Car
Projeto deve orngit-se à 7' (lere, em La- so. o cursrsta deverá ter cumprido o

ges, pua fazer a matrícula e po�terlormen-lllllnim.' de 400 horas estipulado para
ie lPra aulas ali mintstradas o E uagro :·up<' rvisionado[Micro eDsillo
Atualmente 47 cUCJi res participam do f' Eucouu o Pedlgógico] e de 720 par.

projeto; sendo que durante o estudo c101i, regeo"la (te Ctasae [c.slágio 010 Sa
MÓdUlotl o mesmos deverão obter 8. mê-II pervisiocado].dia. o, na parte de Núcleo Comum e de

I. V. V A I MunAR
Asfalto no

"Panificadora Chico"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



03·12·84 o REDATOR Pál. J

PLANTAMOS MAIS I DISTRIBUIDORA
............................. l

Osly José Ml1y & Cía Ltda

Av. 24 de Outubro :!43. Fone 7714:3

UMA LOJA ESPECIALIZADA EM CO"'FECCOES. TECIDOS.
CALCA.DOS. ARTIGOS PARA PRESENTES. SRI NQU!DOS E Bl

JOUTERIAS. TUDO COM OS M�LHO�ES PRECOS DA PRA C

Dados. obtidos junto à gerência
do Banco do Brasil loeal, mos

tram que, "pesar d08 encargos
financeiI os dos empréstimos a

grícolas terem perdidos parte
dos subsídios, o produtor rural
de Bom Retiro acreditou e plan
tou mais que a safra anterior.
Houve um I:'!ignificativo aumento
na área plantada, especialmente
da cultura do feijão, que regis
trou um incremento de mais de
20°/-0 e no caso do arroz sequeiro.
Os pomares de maçã incorporam
a c ..ida ano HO mercado, alguns
milhares de pés, em franco pro
ceS80 produtivo,
Tal uesempenno é atribuído

por aquele banco a forte motiva.
ção proporcionada pelos preços
mínimos compensadores fixados
pe lo governo,

(A'S A

OIRUIMfllTE OIS fAaRIClS aa CONSUMIDOR
.------------------------------------------------------.------

DE BEBIDAS
RtVENDEDOR

SKOL

AMaRAL LIDI.

Rua Major Generoso s/n Bom Retiro - se
- em breve novo endereço -

Av. 24 de Outubro, 828
Antiga Oficina de Móveis Bruno Mariano

C ERVEJA, REFRIGERANTE E BEBIDAS EM GgRA L

de N a t a I FormaturasCartões

BomRetiro - SC

A exemplo dos anos anteriores. 011 eor
retos estão lançandO as Mensagens Soclats
de Natal.
É o qUE'! existe de mais pránco e mo

derno, custando apenas 160 cruzeiros, i
s ntas de selo e dispensando o U80 de
envelopes.

10-10 doze modelos coloridos P variados.
eríados pelos mais conceituados arUtila!!
plásticos, Impresso em papel especial,
com sprímorado acabamento.
Cláudto Roaar, Agente d08 Corretos, em

Bom li etlro, acredita numa boa aceuação,
como em 8n08 eutertoree.

o Colégio Alex ..ndre de Gu-mão rea

llza no próxímo dia 14 a co le eão d�
grau de mais UIDa turma dE'! "écntco em
Contabtlídade e Magi,.terio. de 111 grau
O ato 801eDe �erá no salão, às 2030

par. as 22:00 horas, acontecer o blti
le na Soch>dc.de Cultural Honretirenf;('.
Amecedend« à entrega dos diplomes,

haverá UIDa mts•• na Igreja Matriz.
Os Formandos
TécDlC08 pm contebtltdade: AdlhlOn

J08é Battsra, AdUI'ol. José Ferreira. La r-
108 Alberto de Souza, l'lar1nda I t'i Po
aada, Cíáudio M da Cruz, Fraaetseo Cla
udio Vtetra, Hxmilton E píadola, Hélcro
Oastanherro, Hélto H. ('aptstrf\oo, Janf:>
te A J ...... IOlOD. uí. Luiz Carlos .oastní.
Marta oe Lurde Herart,' arla Marga·
ret da l--U" .. , Marcos EU!Z�l1jo Ma'to�.
Marirost E'oF·Il. Paulo Hemkmaíer. VaI·
dir Knbnen, Vatnr-nrr Pedro ce Abreu e

verll Lucia Hersrt.
Terão corno patrono Vai ir Hemk·

maíer: paraninfo o prf1fest-or João V .. I
dír de Abreu: oudl,r o Iormando Adu
son .Iosé Bepuata e a rueme .. erá pro
fessor Valmir t marques r- uaes
\1AGl�'1 É�, 10: ;. gf'o .. r Hovllrt • Albanl
re Neckel. Antouiuho f,08pi. Carlos A
I!eoor Alexan irv, "d·oo O de Brida,
Hélio Tadeu Silvt'lrlS. Jo.é �imtano. A·
na 'J ;P{,8�oa. l'lés '14.Tt>ui. IIeu88 A
parecíde Kuhneu, Fltane l'lf'usa Hosar.
Elísete Lusí v aa �ilv", lnezrta Cabrau,
Juetrema Izabel l'8brt\u. Ju(!�lta [)
Hasse, r.uct . Hstena I·.,ran Maria �1.
Alexan-tre, Marilt'De 'l'rento, Marli Ms
bom Moreira, Regina Tereza CaSCODe
no, tilta IloDizet� Antunes, Rosa 011-
via\�Vielra. Sandra Maria Goecert, �an
dfll t<.. de Brrda, �cbtrl ..y P. May, Sô
nia M ., oJ rigues, ânia M. Arseno,
Verei de Fátima Va rela.
Turma· Pr(lf ..saore J "cinta Wigers;
Patrono: MllfCOode Marchetti - Depu

fado .. tlldnal-
Perantnto: Luiz Teotônío de medeiros.
Oradora: Jacirema Cabra).

MA'Y

---------------------------------------------------------------.---

HU�10RJSN()
"Chuteiras de Ouro"

Quem conto eS50 é o Prc.f-sO C.T G. Mangueira. do �am·
bará realiza no dia 8 e 9 deste mês sor 1<1 e: "Eu 85n( b-ivo na pro-

grandioso torneio de laço, para ço um p.Jr de chut=tros de f-zer
inv .. j:) o ouolquer ZI':O do vi 1;),O qual já tem programação de-
zérinh:J-zérl -ho.finida:

Dia 8, às 9 horas inicio do 00-
Posm_do p,l,J bs lez o , o "Bc«-

tejo de laço e às 12 horas uma d�iro" me pediu emprestado, pa-
farta ohurrascada. Às 1:-i hora. to omcclô-lo E. cloro, não negufl

reínícíam as lançadas e ao oair Porém, indo 00 jogo, vI minha
"Importodo" no pé de um criada tarde um "fandango" anima-

do pelo conjunto "Os Compa- laço que estava Id numa boa mos-

nheíros" de Vaoaria (RS). trando aos omlgos.

Dia 9, às 8 e 30 disputa de Doi, cheguei � perguntei: Escc-

laço e às 12 horas nova cbur- to negão onde arranjaste estes

rasoada, Às 13 horas clas8ifica- chuteiras? E ele me respondeu:

ção e apresentação dOI

melho-I
U6, comprei do !'Tlo Borja/' por

y quinhentaço, gostou? quer com-

Irels 17 horas entrega dOR pror? Avenida z4 de Oulubro 'In
Coisas de Bom Retiro,troféus: ..._ _;.

---'-�.�-I!__� .. �.=__O --��--.�--.�-�-" I

• qJop,lori,. 'li ,.iõ" .R.IJ•.

FACA SUA ENCOMENDA DE

CARTOES DE NATAL

E ANO NOVO·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Falando de política e sobre sua mos do DER um trator de esteí
acmímstração. o Prefeito Ivo Wer ras e efetuamos várias reformas
lich fêz Importantes declarações a em todo n-aqutnárlo seja por

r "O REDA I OR" em recente entre- desgaste natural ou sabotagem
I1 vista: de terceiro tltl como adição de
i I O li: �um breve balanço fale 80- arei I f'1U motores.
, bre sua administração? O R: Ohse-vando a situação

Ivo Werhch: Apesar da difici} si- pnlíuc a ao Brasil atualmente,
tuação nnanceira em que se e ncon- quars OB d stino reservados a08

tra Oe El�U município, conseguimos políticos bon: etírenses?
realizar xlgumas obras, tl\lR COlDO: IVI) Wertich Penso eu, que to
Uninace Sa litária; Ponte sobre o doq -otuínuarã o atuando nesta
Rio Gato do Mato íníclo do Parque ou naquela sigla,
Munícioal de expostções: realtza. .n R: O que pode mudar no

vã.} d 'lu-H' ft!ir�s agrupecuártas: PDS local?
tres sal! de aulas j"raim de tníãn- Ivo Wer lích Permanecerá uni-
eía do Bairro São José; início da do "orno esteve até agora.
ponte s-ibre o Rio do Meio; diversos O R: O {"OS local teme e

eucesealhamentos; criação de no- PMDB?
vas escolas na área rural e Ginásí > I Ivo We-tích: O PD, não teme
de Esportes em fase de conclusão. o PM üH ou qualquer outra. sigla
Gostar» de destacav que durante parndéria.
este período sofremos muito com O}{: Atualmente ern Bom Re.

I enchentes, euxu-radas e vendavais, tiro, a maior força pulítica está
nos obriga Il (I qu �se que exclusí- no can-ndato ou no partido?

r varneut« a re cupe.arrnos ob-as já Ivo Werlch: Não eXI te caudí-
� existentes. dato Bem partido e vice-versa
• O R: '!omo está a Prefeitura em O H.: O PDS já tra,a de suces-
termos e finanças e equípamen- são Municipal?
tos? Ivo Weelícn. Gom 'iil11a mais'
Ivo Werlich: Todas as Preteitu- de 4 anos de mandato u Sei. ÚJi

ras encontram-se em péssimas con- oa preocupação é CO'D a ad nl
dições t.cancetras. depen tendo nístração municipal
que eX(·l·.Rlvl'lmente, ainda, fomos O 11: Vaidlr Hemk .1>lh1r disse
supreeu.tidos com o corte de 41% que se precis •• for, será candidato.
do Fundo de Participação dos Mu- Qual sua Interpretação para
ntcípíos, dilicultando ainda mais esta afírmativa?
nossa situação, lvo Werltcn. qualquer cidadão
Quanto a. equipamentos, recebe- filiado a una agremiação pode

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

ser candldato; o Sr. V.il<lic não é
excessão.

O R Já existe um nome para
substituir Ivo W�r ich (li, Prefei
tu-a pvra o proxim.. nleuo?
Ivo WarllCb: O 1- O� possui vá

rios nomes capazes de substitui r
-me Quando chegar o momento a

Convenção decidirá o escolhi
do,

03-12-84

I DECE8 AG

A Diretoria da Associação Atléti
ca Banco do Brasil- AABB, vem ex

ternor sua satisfação pelo êxito al
cançado na último promoção em 10/11
84 quando grande número de Abe
beanos e oopulor es prestlgi':lr.:lm o

acontecimento,
Um clima de e ntus iosmo e animação

proporcionaram sem dÚVI +o m lis uma

vez, a conlr o ternrzocô o A �88 c , mu

nidode.
indo leovoo""s pelo conquisto enfo

cado e 0&10 -

nmrsmo or o -",,"onle, são
grc')r) <'S '5 pb'speclivos d e um') outro

promoçóo jd pore Jo,elrc

I
I Bem lembra 10 li nome de

LUJ� I'eotôní . ne Medeiros,
'orno p�rlininfl) d<i turma do

Iagtstérro Fez muito po r
Bom itctir o e merece a ho
men gem
- Vem �í ·\tono sp rt '

uma

loja para. quem sabe> ser jo
vem, Ris UI1l inve trmento
.1 odad..>ri.
-Fabmho, filbo do Dr. ar

los lbei to t.unbém fez festa
n', mês que Pi"."OU, O g,troto
vibrou com o aniveraá no.
-Palando em Iesta.uoa 1). A
na �•. Sehnen foi bastante E'

logis da. Darcy, satísteuo diz
que fi i tudo ótimo.
- V e!'eauores c e confraternl-
z ar am em animado [antar e

h. te-papo a-ompauha.ro das
espo -as Encerraram 08 tra
b lhos deste ano e este foi o
motivo do encontro

-lnat.'1{urada Gísele Modas.
Decoração bem original e
caprrchada.
Fia es (esar indi ado pa

ra coor-denador dos �;.T,u rS

de nossa região

I
Não recusou e ficou de es-

tudar a proposh i

Canto do Canto

ns

o REDA�TOd.!R� Pé..,;;g_....4

grobom Ltda. -

I N F O R M A:

Sementes de milho A GROCERE" 40 kg. por Cr$ 7�.OOO/OO e

Adu u 5.:W.l0 - :� 1.500,00 a. saca Ofertas da Semana

Bom Retiro seAV z4 de Outubro Fone 77 195 -

-

Teme P.M.D.' •ao•

SUrtRM[RCnO�
Altamir Martins & ela. Ltda

Cortesia e bom prêço fazem a nossa tradição - Fone 77-109

I OM RET!RO/SeAV 24 de Outubro, 482 a 496

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


