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BOM R E T I R O: 62
Tudo começou a 31 de Ou tu

br::l de 1781, quando o Governe
dor Interino da capitania de San
ta Catarina, Luiz de Vaaeonee
lOS e Souza; determinou a aber
tura de uma estreda desde Jma
ru1{ São José) lité um lugar eha
maao Castelo Melhor, a fim de

possibilitar uma melhor comuni
cação entre Desterro (Floeíanópo.
l's)· e a Vila de Lages, no Pla.
nalto.

Poueo o pouco foi se formando
a comunidade rural para em 'i de
julho de 1920 se esta belecer ofící
slmente como Distrito, desmenbran
do-se dos municípios de La ges e

PélJhoça.
Passados apenes dois anos, atrlt

vés da lei 1408, foi elevado a ca.

tegoría de Munjcjpio[192�], SE ndo
ístalaoa a 14 de Janeiro de 1923.

A r eeponsabiltdade administrati
va ficou ao encargo do � ajor Ge
neroso Domíngues de Oliveira, pr i,

Coube então ao Capitão An- meiro prefeito de Bom Retiro, que
tonto Marques de Arzão esta mís- govern- u até 1926 quando entregou
são, que lbe rendeu como prê- o posto a Francísco Pinto de Alen.
mio uma sesmaria de tres léguas car Azambuja,
por uma, DO lugar que denomí- De lá, até boje, tivemos 25 pre
nara de Bem Retiro. até hoje f('itvs, senuo que AlDO Oscar Meyer
conaevado C(.ID este toponimo I foiquem mais tempo governou sendo

"VHRA (�HU� E�POR�'�� (�l�UB"

assembléia Geral
CO�VO( AÇÃO:

De conf rmldode cem O díspcst do" ri. 7 do Estolulo Scctol. 01rO"9S
deste convoco rodos os HUS SÓ('jo5 Fundadores e/ou Contribuintes poro o

AsselT'b'eio Geral Extroordlnório o '90Iizor-s .. no dia �2 de janeiro de 1ÇS5
no R"stcuronte Recordo, os 20 ()() horos em 1ª convococôo e os 20.30 hrs
sf'gundo convacocão cem quc lquer r úrr er pre ss nte pc ro , delibere rem o se

guinte ordem do dia:

lO)Altersçêo do J:o sts tuto Socíe l 2° IOIIJ 8<'80 da D(\V8 lIiretoriH para li gesUictl5/86
80) Outros 8H Unt08 de irterl He da Socíedane.

Bum r.curo. lo dI' [aneiru dt' 19��

Sóeíos Fundac ere : Rid� Otínurno Luiz Wildo Guerber Atalr Rcsar

MAGAZINE NÉLI
lIe Carlos Souza & tia. lida.

C onfecções ,A tmartahos, Porcelanas. Cristais
Eletrodomésticos e grande sorumeuto

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

ANOS
chefe executivo muntcípal po
trf'S leglslaturas.
( URIO:--IDADES

A prírr ira proíer E=< ; a rf> t>S

cola Pública f'ID Boru hptlro foi
a Sra lsaurx Da ura de Vargas,
nomeada. pelo então GOH' -nador
do: estado Felipe Scbmidt em 4
de junho de 1917.
-} cm Retiro teve sua CCIJl8rCa
instalada a 24 deOutudro o e H �1.
-O nome de Bom �('tir(l n e.

ve-se a o aprazível clima f> pai
sagem fornecidos pelo lugar. ide
al para um "retiro".que represen
ta um momento dE' rara tranqui
lidade.

O DIAS DE HOJE
Passados tantos anos. a cída

de' de B m Retiro e hoje progres
sísta, dinâmica. II!f 8 que sabe
conservar e valorizar I'IS marcas

de um passado br ilbuute. nde 08

nosaos c olonize c or e s tant tlze
ram ps rM. levá-la ao ponto em

que se encontra
TeID(\S II emórta e IH'a crgulh -

mos de retereneíarmos o nome

de nosso primeiro prefeito Major
Generoso em uma de nossas r ue s

principais: bem como das datas
de 14 de Janeiro e 24 de Outubro
para nuas outra! ertérías impor
tantes. que marcam a fundação
da C orna rea e do Munic1pio, res
pectivam ente.
MISSA: Pela passagem dos 62 a
n08 de fundação do município de
Bom Retiro, celebra-se b je(dia
14) na Igreja local uma San
Missa, pelo Pe, Olívto Gues er.

I PREFElTO: Orgulhoso pela da
ta, o prefeito Ivo Werlich cumpri
rr enta a todos 08 mualctpes, n

. '>rl za de que cada um t m sua

pai . la importante no e n 01-
vimento de nossa cidad

Na ptgtna. "BR .., 014RAS A 'DAS
Lela-.e FA lllDADlt e Dlo FAl.C'lD D

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Irgentinos Çbeganda
Levados pela curiosidade, o·de o

atração maior • o região serrano em

seu b.:h. )lgJ1) cor os argentinos es

tá;> sendo vistos o circulo- pslos ru

os de Bom Retiro.
O roteiro dos f!strongsiros normal

mente começo em Lages 8 termino em

Florionópolis, onde p.'m ne:fm poro
o perlodo de praia.

seus comentórios sã; positlvos so

bre o nosso cidade, m'1S nõo

poupam criticas 00 percurso poro

chegarem até cqui, pois diz em astro n

"ar não transitarf!m por um.J rodovi o
todo asbltada completamente
Fulom do belo cenário do reglõo do
pl anoltc e lomantom os dificuldades
da ocas;'), pois considsrom que com

m'tll,�ra, t.,t'ud.)$ podsr!o ser muito

Idemar Oscar Rlsar & tia Lida 1

Comércio de materiais de construção, artigos para pre
sentei e caça e pescb.

Anexo Hotel com atendimento diário.

24 de Outubro, 17�1 - Bom Retiro � Santa CatarinaAv.

A PEDIDO

-I1- Título?Sem
É tão difícil falar de ti, porque és

Importante e comolexo dem 11S. VI
ves te 'mscando sempre, te encon.

trxs mas não acreditas nesse eu

co ntro.
Eu quero te dizer que de tudo o

que Deus fez, nós 1\0n: os 8. sua me

lh'>f crlação. uor ísso não fiques
tentando mu Ia--te c msraatemcnte

:-lei que gostarí rs da eneont-ar um

Bncerrades as vendae rte fi:u de!
mundo melh I� fi tu 1. espera,. nesta

suo. onda todos fizeram comprai Para I f1!.se de tua vIJ l.; ele d�v�rJa ter
o :-iacaI e Ano )'4ovo, o com-reto de Bom muito do teu mundo anteri )r, aque
lteCit'o Iáz agora o seu o81�nQo pau le no qual p «na ac-editar e dizer
aber do. seus lucros autertooa nesta

o que pensavas. sem que t� con.
temporana.
Algum.}� Il)j&s cerraram 8U'S portas tentassem parque eras uma crían.

pHa levantamento ue meriadortaa es- ça, só que agora é diferente e isso
I -ade s e veudrdas para terem um con- te deixa contuso? Então deixa-te a
lrole mars de perto mar, deixa-te cativar, acredita de
OUl-OS comerciantes preferiram S8- novo que podes dizer e pensar o

cnücar um Iínal de semana pvra esta que sentes, só que consciente a-
tarefa gora. Pensa todo dia:
'h: tudo, que se apurou do comércio CI Eu sou [ovem, inteiro e com

em geral foi de que 88 vendas ren-

deram satishtó iatnente, demonatraudo potencíaltdade a desenvolver, é a
Que o bonreurease prestigiou 8Ubd lojas, gora que posso

"

Olha p ra dentro de ti, o que

mois visitada.

CO�l1árcio Satisfeito

Sauna Feminina "O CllITlHHO"

erviço de sauna. massagem, limpeza
de pele, trets mento f'e cabelo, depila
Cão msmcure e pedicure, atendímero:
2� t' 5"s fl'lras tiua 1 eófilo ueucner 61)0
(prÓXimo I/E!-O
Bom Retiro S-.nta Catarina

Festa de São Sebastião
A localtdade de JOio Paulo, vive

dia 2-> deste mês o fpstlvo dia de seu

padroeiro 810 Sebastião.

O restei ro José Peixer e sue esposa
prepararam uma programsçao com
missa às 10 horas, seguindo-se de diver
aões para todos com barraquínhes, ga
llDba8 alsadas, cburrasco eto ..

.A. animação da fe.ta estará a cargo
do conjunto "OS CAMP�tUTOS"

vê�? Não és perfeito? .'lão és fll
Iíz?
PAra de ver tanto 8. televisão,

conversa com os que te cercam,
eles te querem, vá busoá-Ios! .•

se eles estão tão distantes.
começa tu a melhorar a vida do�
teus, Lê muito, tu 10 o que es

tiver ao teu alcance e que possa
te fazer bem.
Acredíta. por favor! A vida é

maravilhosa, ela Só é dítícíl às
vezes.

Não gosto de ver 08 meus jo
vens eavolvidos com drogai,
porque é vê-los fora do n0880

mundo e se m uando cada vez

que disso fazem uso. Não fiques
te desculpando, dizendo que não
pode" saíe dessa, que tulan o

também faz, que a turma ensi
nou ..

Pensa que és diferente des
tes, que não precisas disso
para viver.

Santa natarina

Profª Ezilda Helena

Mal tíns Bunn

E X P E D 1 g N l' 8
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Se:!'\anário tmpresso na rrét ca e P'apel�rla Ual10
Ltda, - AV. 4 dt ouruore Bnm Retlro SC

Redator - César do Canto Machado
Jom. Responsável : Attehualpa César Machado

�C)l'TespondênC1a : Rua Atan3glldo Ramol de An
drade 168 - 80m Retirn se
Pr<Jprletárlo : Cé,ar dn Canto Machado

IMPRESSOS EM GERAL

Avenida 24 de Outubro, s/n

Bom Retiro
----------------------------- --�-------------------------

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

Farto serviço de Iiambrerta e generos alímentícíos.
Av. 24 de Outubro, Iln - Fone 77.10! - BOM RETIRO S/C

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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loto M c I � o r a � a DISTRIBUIDORA AMARAL LIDI.

Osly José May & ria. Ltdn

!\v. 24 de Outubo ::4� •

UMA LOJA ESPECI�L1ZADA EM CO

CALCADOS. ARTIGOS PARA PRESEN1ES. BR1NQUEDO� E SI

..J OUTERIAS. TUDO COM OS MELHO� ES PRECOS DA PR I-- c "Por ser alg» diferente, criar
rãs causou certo espanto para

I quem ficou sabendo logo de no

---I
SS'R idf'11l "disse ..A.1fr edo, i �ferin-

------------------'------ 00 se ao projeto quando reuniu-se

� r n , � O· N -a o S fi U [a n � ,I � â t o �omr:s����o� para trocar idéias

"Ate de maluco nos chamaram
• •

mas enfrentamos 'RtiI adversidades
s hoje f té nos louvamos de ter
mos prosseguido na iniciativa
{'om 8. experiência do Luiz que

tem pareutes no Ria Grande do
Sul, que se dedicam à ranicultura,
com os nossos conheeimentos
por estudos e curiosidades, já
alcançamos resultedos altamen
te posinvcs!'
- Destacou.

A prtmorando seus eervíços e de
monstrando visar o melhor atendtmen.
to possível a seus cliente", Antoní«
I atlos Alves, propríetr rio da Bance
de hevista da praça 7 de Seumbro, a
�ora faz aR apostas da roto na mesma
semana em que há o concurso.

I-'ara isto os apostadores devem
procmá-lo ate às terças-tetres à" 1
horas, quando levará os cartões para
perfuração em Florianópolis.

O mesmo prOCf'8S0 vale também
para 11 Loteria h�portiva.

O empenho justifica um apoía
mente aInda maior dos boureurenses.
Que agora sentem mais de perto 8b

emoções do sorteio etetusdo pela Cai
xa f.cunômita Federal semanalmente
em Brasüía.

.. Estamos fazendo o possrvel até
alcan�8rmos o Ideal que é o da per
turscao dos cartões aqui mesmo em
Bom Retiro. Já pleíteamos um"

máquina junto à CEF e espera
mos que conerettzemos nosso obje
tivo" dtsse AntonIo Carlos.

CASA

DE 8E810 S
REVENDEDOR

SKOL
Av. 24 de Outubro, 828 - Bom Retiro - se

A ntíga Oficina de Móveis Bruno Mariano

CERVEJA, REFRIGERANTE E BEBIDAS EM GERAL
----------_._------------ ------

Bonretirenses
� uma. mtetstíva inédita, m8E' que te construídos para H brigltrem

já encontre respaldos pcsttivos.: cerca de cínco mil rãs ('m um

qui-tro bonretírenses lançam-se à
I

ano, quando a partir d<.i p"del'ão
tr ente na criação de rt s para fjD81IsercomerCiallZl\da� .

comerctaís. A procu-a Impera li oferta e ga-
AU, edo Martinho Rosar, Mário Lu- rante Alfredo que não haverá
jz Schlíchunz, Luiz Magnabusco, problema de m-rceno. ).1018 hoje
e Nilo César Peicher uniram-se em serram necessários 300 mil -ana.
SU8S economias e ídétas .Iuncando -ícs de um hectar, para H ba ste eer
o primeiro ranário de Dom Petil o, somente o consumo interno bra
ínsrals do ne localíouoe de Matador, silereo.
Lá .. siao 01tO tanques devidamen. São Paulo e 8 maío- Ionte de

compras do proouto onde se pa
ga até 20 mil ror quilo.
As rã� são aproveitadas em qUfi
se toda 8 SUd totalidade, pois
alem da carne o couro serve

para ,L venda, custando em mé
dia. 4·0 -ml cruzetros por rã, lSlO

devidamente curtido.

o lNt,.'IO

MAY
Fone 7714�

FECÇÓES. Tf.CJDOS,

OIRHIMtllTE OIS fIURIt:AS 10 CllM5U�IUOR

Taxativo e sem quaisquer i-

\
"Quem fOr presidente tem que

déias de u.udaneas de pensa- dedicar-se à Iuudo fOl am suas pu
mei to. o V{ reador nr. Aldo xe lavras, juauíicundo o porque de
ve-íano de Ouveíra anrmou que sua decisão em não pleitear o pos
não tem pretensões de canütca- to POl' alguns tAo procurado,
tar-se à Prelj!dhlt I· (lh Camal'c1' t'f'l)guMrlluu-�e () euíl em citar DO·
l\1uni('ipnl rte 8, m r« tiro, mes pr-terenctaís. deixado para o

I-'ft ra. ele seria uma nussüo hon mumeuto de seu voto quando do re

rOStI, pr rem on ataze-es pxrucu- torno às auv.daccs legislativas
lares não o pemutem dar li a�8is-1munictpais.têncix que a tunção exige.

.............. - ..... -SUI>I� HM "'�R( 'A [)()S 1 MI:J��HA 1-' I<IZ
�==========================�-----

A GARANTIA DO PRECO CERTO

.venlda U �. Outu"re, U1 Bom Retiro Sallt. Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



14-0t-85 o REDATOR Pég••

o Sucesso dos Cartões
Plenamente sotisfeito com o com

ponho incetodo e(J\ 1985, quando os

correios lançaro", os Mensogens So
ciais de Natal o Agente local do
ECT, Clãudio Rosar falou do êxito
olconçcdo o 'O Redator'" No ano

anterior tivemos uma procura de
'500 cartões, enquanto neste conse

guimos chegar aos 3.500 IS10 repre
sento uma evolução bcstoote grande
9 compensadora

lo

-disse ele.
Prossequíndo, ressaltou as intens-as

atividades dosenvolvidas pelo correio
local nesta époco, fazendo um traba
lho sempre eftciente.

Canto do Canto
- .\fê:Uts um para o rol dos arts.
toeratas do 1 teamento Canis.
trano Semr �ilvej(a adquiriu
lá sua resídéacia e e ta co

mo go ta, ( e a festa? )
- Curtindo muito o verão,
Walmlr Omarques Nunes t Lé-
10) frequenta assí tuameme a

yraia. de Fora, próxima a. Plo.
ripa.
- Dr. Vrlmsr atendendo sí
multãneamente os stncícaros
dos Trabalhadcres Ruraís e

Empregado Ruralmostra toda
ua eclencídeue e eficIência.
- ,':>m votos de pêsames,
oumpruaentamos Públio Pal
ma e Famílta pelo íalecí
mento de seu irmão.
- r as adas 88 promoções de
fim -de ano, Cri tôvão parte
para a. nova meta: AR foliai
de m.uu . 85. Aguardem a

prour. mação.
- Desfrutando de merecidas
tenae. Or. ('I\rhe Alberto a

proveita a temporada no li
toral
- De fonte segura O ANO
so É �O JO NO PRIMEIRO
DiA DEPOIS É TUDO IGU.\L

Agrobom Ltda. -

I N F O R M A:

Máquina p'H8 cortar grama cr$ 9:::6,000, e Arame

Motto 50(1 Metros crs 5� 000, Ofertas da Semana

AV. �4 de Outubro Fone 77 195 Bom Retiro -. SC

Confirmado: União Campeão
Wanderlei 'I'rento. organizador

do campeonato muntcípal de Iute
hol, eaíçãc �4, confirmou que o n
.u10 máximo é tnesmo do União Bon
retireuee aínd« que sob protesto"

I do Vera C ruz que buscou nara si
o direito ue mars um ccníront» en

n-e ()8 dois times melhores cl.rssí
ficados
Para "Leler não procedem as

querxas do tím : azul e 'lranco e a

eutrega do troféu ao Umão á f�tu
ra Jlqutdada e irreversível
Se eu tiver que tirar o troféu do

União, prefiro comprar outro e dar

para o Vera Cruz, pois aquele
e deles e está terminado o assun

to falou o organizador da com

petição.

Leleí f.llou ainda que não vê
motivos para protestos nem &

quem recorrer pois f)i cumpri
rio tudo deutro do esta belecido.

. Lamento que tudo tenha ter
minado assim, sem a grande
fi na l.

Premiei o campeão e

veltareí atráz na decisão
mada".

.
.

não
to-

I

I
I 8!:.��2cu��:,a�u.ilC:.�:�:�a�
I Governo. quando em campanha elettorars
dlzll\ ser a 82 a SUII

" �enina do Olhos".
o Governador '-�spiridiAo Amím mantem
em toda 8 rodovia máquinas trab-Ihs ndo
druturuamente para eonsegutr as-d m
alean-rar o seu objetivo maior, que é
entreg sr a obra conetutda

Concluiu

Já !le foram os temoos Am que uma viagem
para Lages ou Plcrianôpolrs era. urna ver,

fi do::: �j r.l aventu ra ouae �Ó se razia o per
curso por extrema nece stdarle.

alcance -o planalto serrano ou litoral
em pouco tempo de viagem.

Pars Flortanópotís, gasta-se pouco
mais de duas horas DO percurso enquan
to que para Lages p ainda menor. pois
IiS obras estão mais �diantada8.

Pouco a pouco BoU\ Retiro vai sain
do' de seu qu rse ísolaméato de aces

so rápido aos grandes centros abrindo
'Illas portas pUI! os que aqcí desejam
pas-sar pars nOI; visitar. A F.alcidade
das' o ttranas motiva a população bon
retlronse que> vê nesta obra sua ver
dadeira redenção econômicli

Ho]», mesmo com as obrlis ainda em .

andamento tudo IIcou m6i� f cil oneie se' "e continuar no ritmo ora sustenta
do, certamente chegaremos logo-Jogo,
ao tão sonhado revesttrnento astáltico
completo no tr -oho Lages- Florianópo
lis, que representará, sem ctúvldl'1 o

oome ,o de uma nova vida para Bom
Retiro

SU [RMfRCADOf[COMftRIN�
Altamir Martins & ela, Ltda

Prestigie o comércio

faça suas compras

lojas de Bom Retiro

local.

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

BOM RETIaO/SCAv, U de Outubro, 482 e 496

o" -.
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