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Foram dias felizes, dias ad
versos. dias simplesmente
passados em branco; mas fo-
ram dias vividos, Graças à
Deus. Fizemos voluntariamente,
te tudo o que podemos para
darmos melhor ao nosso po-.
VO, ainda que tenhamos come

tido falhas, tão comuns aos

humanos.
A vontade de chegarmos

à perfeição do atendimento
talvez nos tenha levado a es-

tes límítes
Mas, a certeza do dever

cumprido nos deixa de cons
ciência tranqulla a ponto de
termos forças para entrarmos
neste 1985 com o mesmo pro
pósito e com p esperança aíu
da maior de melhores dias a

nossos conterrâneos
Confiamos no brio que pulsa

ao peito de nossa gente tão

capaz, depositando a mais ab
soluta conlia nça em SE'U tca-

agropecuária um Retiro ltda
e

Jungconsult do Brasil
dias Ulelbcr�s, cltIde fodes .e pCSSIUD clbal! de frenle. sein

Com a cbegada do tino no...o I!enascena a. esperClll'tças de

rancor. e ccm coragem de ...er DO seu pró_Imo um grande

a6Digo de loda. a. boras.

'Nós IICUJOS por ealas pes.oas que assim peusam e assim a

gemo porque só assim alcançaremos nossos objefi ... ns.
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l\IAGAZINJj�
•s lícerçado na força. fé e esperança do povo boureure nse,

deseja. um 85 significativo sob todas as Iormas a. seus cli
entes e amigos.

balho e denodo.
Passemos por (lima d:1s

adversíoades de 84 e p"(I�ê
mOR somente nos l)ont-. Till,

mentos QU(' adviráll (Ie n"A:4�i

luta, coragem e � b�( r. ç'�o.
\'�11d D{J8 r�"()D!lJl ns a

m!" is. senão saber mvs que
estamos fazendo por nos sa

gente tâf) me"t'('cc)ol li dI'
nossos bf'ndí"!o' à Irent e
d..L f ('n,1I1if,1", cão muní c u.nl

" uguramos a todos um no

N IVO ('l,dt .1 ft'};cid<,t't.' seja
um li (;(,1 s tant--
Urna l\�(>IlEag( m (..t:

Ivo W .... rlich - Prefcito ,:l'ni
crpa l

Flnre s Césa r de Oliv.,i-a
VJCe- P {(l Ie I to

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

���.e •___....

l·.XP!�DIENTE
.. l) R E O ATO li "

Sernanárlo IlTIp'csso n" r:,át ca e P'açe1,rla União
1,d, - AV 4 dt outuoro Bom �etlro S.

Rcctot'lr - I éSGI' do ranto M -chadfl
Jorn. he_poneávtl : Attariua l p, .�lIr "achJdo

'(1l'respnndencla Rua .\ton g1lcto Rbmos do An-

d'af'ie '68 - • oru t{etlrn se
Pr'Jp,lela,lo : (é ,LI' <H. C antI) Mr.chaoo

-�---�-----------

ALô Amigo
De todos os clíeates esco

lhcmcs você para desejar FE
LIZ ANO .NOYO •

�Ü.O os votos do posto Atlan
tic de M.M. SCHLICHTING.
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l Pj(JJ/1 de plcllo aleqria.
âo (,"IJ uoic.' {ia
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SKOL
6111 todos Od bons momentos, lembre-ee

q,« e-siaino ....' c III você.

:r-.cli2 _,-4no 'Ilcoc

JU(_lllB
o T: upo Juv ntuue Cristã

Bunrenrense saúde a vibrante

e sadia força jovem de nossa

cidade com votos d um te-

�eaLidade
CsfamC\8 longe de .ersuos

pcrf(.'ifos, 'IDas se tcnfarDlC\.

apenas ser::nos úfeis, alUi,

gotl e lJolidáriotl poder2lUo.

sonhar UJailY aUo.

Com os cUDlpriDl1'nfo. do

'lJr. (jarlcr; 9.lbel'fo d. Souza

e faDlília..

Mnv
.... {!, i! eeend o O prestigto recebido em b4, bem como írmanan-

110. 'ao c to U íversal de saudar a chegada do novo ano,

remos sempre a licão maior

:..,_----------------------------- que é a arte de vivermos
-cumprirnenta a eus clientes e amigos.

.

-----------------------------------------------��----------------------.

ec mpenç
"

única Cal. a que vale ti

pena ser vivida c dar um

pouco de felicidade para a

, i ía dos outros"
'ma men agem dos Super-

mercados Imperatriz a seus

clientes e amigos .

PRESENÇA
"Tendo presente o Mestre, saoeremos realizar com nobreza o mais corriqueiro e rude trabalho"
Venturoso 1985 são os votos dos empregados da Caixa Econômica Federal de Bom Retiro a aeus
clientes e amIgo ,

Sauna "O Cantinho"
deseja. que o ano novo seja
um aquecimento total de amor

e Iellcid ade.
Continuamos contando com

você

A o t(>rmino de mais um a

no. li Direção do Colégio A
I exanore dp Gusmão se diri·
ge às tamütas bonretirenses
agradecendo o apolo e cola
boração recebidos durante o

ano letivo de HJ84,
Eusej-nn votos, ao mesmo

tempo, de Que o Ano Novo
seja repleto da paz de ( ris
to traz=ndo »Iegrtas a
todos os lares,
Que posaauios todos proles.

Isoretil, pais e alunos em 1985

I ver na figura do irmão a

I
imazem de Deus para assim
construirmos um mundo mais
justo e fraterno,

,

Que o trabalho de cada um

seja para o bem de todos!
Que as alegrias de cada um

tragam alegrias a todos!
h que assim irmanados,

tenhamos todos 08 dias do no

vo ano, as bênçãos constan
tes do Meaino Deus.

Feliz Ano Novo
------ ---------�-

EOU.,fiÇão
Educar é ensinar a viver .

Na escola do amor aprende-

bem.

Feliz 1985. Vosoa da APP(as

sociação de pais e professo
res)do Colégio Alexandre de

Gusmão.
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Canto do Canto
Luiz Felipe é o nome

do filho de Homero Stenck
e Dona Marina que feste
jam sua chegada.

Wilton Nuaes também
fez sua festa para o peque
no Junior que dia 17 com

pletou dois anos.

Agora residindo na Rua
A tanagildo Ramos de An
drade, Dra. Virgínia conti
nua com sua competência
ca usídíca à disposição dos
bonretirenses.

Paulo Schltchtíng pla
planejando boas novas aos

clientes de seu posto. As
idéias são ótimas.

Agesdecemos e retribu
imos os cumprimentos re

cebidos de Dioclécio Lins
e Família, João lzidoro e

Família; Senir Silveira e

011'arnllia, José Oanilo Mura
ra e Famílía; Álvaro Lins
e Família; bem como f\ Grá
fica e Papelaria União Ltda.

�--------------------------------�

Pensamento
Se é. feliz eDl seDf1� a. ft!U·

cidade dos oufreaJ, jamais vi.

vei.'cís seUl a:D1IigcH'.

pre UIU reiDO de alegria••

1'010. de �uiz Garlos 'Pel.

JDUDD, Rifa e seus fUhes

I i!ebseD eMichelll..

----_

---------- �_r

I

lição Sábia I
Quem vive para servir,

serve para viver.

Uma mensagem de LOJ.
I

OIEHUf.H, a loja da eC6n�mia Ia seus clientes e amrgos

Ineste despertar de 1985.
,

pag.3
----------------------------------------------------------------------

Idemar Oscar Rosar & Cia. Lida.

Ao término de mais um ano, com a elevada

consideração a seus clientes e amigos. deseja que todos

alcancem 08 eamtnhos da felicidade.
�--------.---------------------------------_.--------------------

�--------------------------,.-----------------

"f.,mai vos Uj18 a os «ut OI: ('0-
"----------------- IDO cu vOI,I am(�r" e h,to 'rasta

_I
para sermos felizes d urante
os :�65 díns de 19850

de Amor FelIZ Anu t'\OVO. Fito 8S votos
. de Valdir Hemckmaier .' Fa

"Onde há discórdia, que eu I mílí«
leve a umão" (8. Fc" de Assís) 111-------.

-- ...,..._

Feliz 1985, são os votos de
Célio Silveira e tamtlí» I'� ...,.,.,_-=-� _

-,---------------------�------------�-----I---------------------------�
'lAma eeirela vai hrilhar
eeia noite, um brilJ;o ín

teneo e fuLgurante para

deápertar todo deeeio de
der fel ie neeie natal e um
novo ano de aieqrirt».

80nretirenses
Quando chegamos ao inicio de Ium no,o anl, Landoaldo FRU·

BlHGER e hmUia vem saudar a
todos, desejando muita paz no
transcorrer de 1985.

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

Pela Paz e o Amor
dó o�lherão os l,uf<H aa eterna leii

l,.J,,86 aqu.les q'u S6me'VM' c> amor

(2�m es oump';mel1f"s a, .f2Monal'J"
C'f)""ao,,' dS".ll B q,amíli,l. a" a8e"i,ar.

.. __----

I !J1lenJagem

Óigam-nod
Lado a lado, sigam63

luntos rumo 80 novo ano que

surge, com fé, esperança e

São ell! "oles da (jc:ó.fica e

Papelaria UDiãe t;fda
__ I

I
e I

,

!
,

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

PADARIA

mu�to amor para dar .

t4ensagem de fútlio ·P[.Ima
famtlia.

Deseje a todos um

seja um gesto costante

A no Novo onde repartir o pão

na vida de cada um.

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

ELE DISSE

PenRC naqueles Que não ti
veram tautx s »rte quanto vo

cê em ter' tido tanta telici.
ds de e assim sa herás va Ior i
zar o pouco nu tudo Que tens
Uma mensagem de Auto

Peças Neukel Ltda.

.... _ ....�-_._------------

1)0 CHIC<)
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I Escritório Lélo I
LEGRI +A lOR+FÉ=t<'E- II LIC! DE TOTAL

11:- o o o o vot • para I

o ano QUO se inicia.

----',
I
I1}1 ta -:','{.didüo

,

I
I

1.J

I J[arla cfeoonc \:1 !o?,er
em 1 Id({ JOil que

- [ina], k é certo qt«.

'C ' aqui p« ktarCl11cd JO

Imentr 1/111' I uéz, quero Ií
c eiXI/I' aJ JI1�/,.c(/d limpi- .1
dI"; de qeeio» que d6

J I,.
,

oeruiram palra O bem.
U1lDQ D:2en.age1lD de zvo I'k tJRI;'JGH e FaZl:Jilia.

I
,

i

i, Iachado e
os cumpri
co Votos

AGR()BOM

Pég. 4

De todas a conquistas de 1984, a mais importante foi termos
você conosco

Em 5 queremos continuar contundo com esta amizade.

FeLIZ fiNO NOVO
r I
1-

-----------------------'

AI. H.I'ÁI�]·ICA
Cervejas e Refrigerantes

Ilísttibutoa com ex,

clusívidade em Bom Retiro
por Augustinho Souza, deseja
a t idos seus clientes e am!·
g 8 um Feliz Ano Novo

r71ovaE1

PAUSA I
Ao repousarmos n08S JB fer

ramentas p .lo exaustivo labor
l' ean aço d!! todo este ano,

paremos para uma siGnifIcati
va reflexão, elevando nossas

mentes ao alto, esquecendo
o!ssenções, perdoanno ofensas
refreando ambiçõc s e uísaí
pando rancores.

I NO 'OVO ns LUZ

�ão os fo'incer08 votos da e

quipe do escruõrto local da
ACARE:3'; de Bom Retiro.

Ao surgir de um novo ano
as esperanças se renOV8Ill à
procura da felicidade.
Nós esperamos que você a

conquiste em 1985.

Renata Martins e FamUia

A CO_\lIS,'ÃO f<XECUTIVA

do Díretórto Municipal de Bom

Retiro do PARTIDO D�MO

CRÃTIro SOClAL-PDS tem a

Udo Simonetti
::!fieiRa Elétrica

Cumnrtmenta 'R seus amigos

com VO�,)s de um 1985 cheio

de felicidades.

gra ta satisfação em cumpri
menta r especialmente seus cor

relígtonártos em geral a toda a

laboriosa população deste mu

aiotpío pelo transcurso das da

tas: Miigna da Cristandade e

Confraternização Universal. Na
tal P. Ano N ovo, desejando a

todos Boas Festas e muitas

Ielicídades no decorrer de

1985.

Bom Retiro, Dezembro de

1984 ArDO Oscar Meyer Presí

dente FIares F. Oliveira-Vice

-Preaídente Landoaldo J. Frei

berger-Secretárto

ensagem:
Cés r do Ca to

la Ui retribuem
ent s recebidos,

de 80as Festas.

FE O �ARI S UPERMERCADO
Se você teve di�sab res em 34, lembre-se de que só se valo
nza uma conquista Quando há uma disputa por ela.

Ago_ravo_-Icê há de vencer, porque você merece. ,
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