
-

•

ANO
1

I

I lfúmeru
10

I SEML,lRIO DE BOM RETIRO (se,

l�� ........... ---.- ._-_ --------------------__

DIRETOR PROPRIETÁRIO: César do Canto Machado
------ 21.01 85

Tancredo Promete Mud ar
Desde o último dia 15 de ja- que o Trabalhador Prasileíre ehe- Como bom míneíro '

res guarôou-se um

neír o o Brasil já S8 he quem ir,- gou ao seu limite e não há mais pouco quanto a COJ'l €Dt( rjf,t- polutcos a-

vernará a Nação à p.rtir de 15 o que tirar dele, profundando e dando l>nfasL à sua po-
P )ttica administrativa err um todo,

de março. Foi objetivo no combate às mor- Potttíco experíeme. HIll" s er cláss! ..
'l ancredo de Almehta Neves domías e dine que não vê razões co em suas deele r s r (e� lD1C1GJ8 após o

Fera o sucessor de Jc ão Fígueí- pl1r8 tais &bUlH,S; como por exem- encerran ente da FI H; (J c « «(llfgio
reo o, depois de escolhírto atra- T lo a cobertura de despesas de

Elertoral. quando preste u b on enagens
.. espectsts a seus HTldJf.:H I I rj(l� ao

véz do "Lolégío Eleitoral' onde alm entc 8<:S representantes do 00- Vice Presídenre .Aur lía no r beves e
venceu 80 StU opositor Paulo l v r no e seus tamíllares oíretc s. desracedemente ao f-1('foi('ll14: J igueí
Me lu! por uma margem dp 3(10 falou da criação ce novos em redo, ao qual teceu o f.q':U1Lte comen-

tário; "Que proseguínr 1.& ia r eta tní-votos, pregos aos brasrle íros, dizendo que cís da com a revogação LO 610S ms-
, CURRICULUM enquanto ouver neste PB1f, um só ritucíonaís, ajudou cem a "nistia polí-
Proftssão ; Advogado e índustrí- bon.em sem trr balho, seu. pão, fiem I t ca, a de olu<:.ão da llbuc8de de im-

tr ial. tEto e sem letras toda a prvspe_IPrf>'(IS8, as, eleícões dHt:186 c e 1Q82. o
,

'
,

' de envolvimento n rn al da soceSf Aof\ ascímento: 04. 03. 1910, E-m -ida de se-á falsa
, prestcenctal.Deelarecões ('st", que "Vem

.. ão Juão Del Rey, em &iV8S Ge- (l}OCCJU seu povo em Ig ualca- rtltlficl:dsl' ce ne rrentv por p'8nde mi-
rais de ao al1rmbr que "reje íta na, se mero de brestletros , qv e s enu m tam-

Cônjuge: Rísoleta Guimarães To- houvesse quem li prereucesse a bém o braço firme e forte d. Dtl�SO a-

']'
,,' tual Pre srdertev que j oul e rr auter snah nnno Nev- s. conci ]�çat entre elites, ? arnste I pa.a vra. quat.do prc n e ie u p Ihl<'t rr fn-

FOI Ver ea dor em s a. terra Da- que VlS8A�e a c cutu.us çã dos te que o venre c c r (l�gio eleitoral
tatal; n.'putr.tlO Esn uual Deputa- puvilég ios, 8. rr s r-utençêc oa in- H'llh o fH'8H e r te E\; es sor e o nu

do Feuerul, Senador � Prímeiro [usnça ao cnr ique cím nto sobre li mandato
.

"
'

Conqurstcu 'J enercdo t8U'l'tm, a sim-��1111l:"tro <ia h<'públka fome ,

,pa ia l-opulaT, taz DCO fC'Otlt nos qua-
l UAS IIlÉIA�. Em mr mente algum esquivou-se tro ca r tos deste I--r8..,I, um clima de
As sucessivas entreví, tas 6 perguntas im províeaoas que \Esta p�16 foU" escolhe ) o t.lun o dta

coucedtuas pelo Pr eainente eleí. suruiem para tentar em baraça.Io \5 de janeíro.
, .� , O fovo I 1 li ruaa j e pronuncra rto Tauereuo I �Vl'S não deJXaID cerne.. strando estar preparado até muito errbora o des j(. maior tonecúvioas que nto a sua linha. de pera c rtas surpresas que possam mesmo vetar,

tl(\ bdilo i:t ser adotada, quando OCOrrer dUftlnte O �t'U n nd&to. M 8, aind& 8�E.im, (I brasUE'iro nAo

promete mudança s imeOlatas e
•

e<::condeu 8eu contentamento pela indi-
ca 'ão, fIcando caraete rindo que de-COr8joSl:lS po�jt�m nele toda sua conlillnça, prin-FlOa claro Que coi'.>irá abusoEl _ cipllm(,Dte por ter dito E'm seu pronun-

pOr partes aaqueles que tlram DEsr Q E ESD ç IVO (\lt.mento que "Esta foi a última eleiçAo
proveitos de ituaçoc l' pre" en � n lnditeta do Pats", Esta frase repre enta

devolver ao povo o dirE'ito de se ex-tativas, fazenuo USO indev ,io do
"

,-

fec""marins preSStir nor seU8 candidatos livrementeá
' ,

bl'
,

t d 'ssocaac:ao v t"er rIO pu leo no e;<t'rCH: () e v

sem "C(,léglos", sem "Biônicos" ou
suas funções, mostra sua força. qml1E�quer outros recursos que repre-
para estes prometeu 8' era' pe- .' :ItaID umu via indireta de escolha,
na�.
Falou lI'Uit I para o PI VII P

P lo povo, reconh ('(�nrt()
lU (JIDt...ntu oHj 'iI porqu j.) lt; ':! }1

Nação e prometendo ml'lhort>t\
dlas.

\.' oncitou a todos ps ra um mu-
tirão em prol do engrandedmen- Confecções ,Armarinhos, Porcelenaet Cristaisto do Brl!lsiJ e descartou qual- Eletrodomésticos e grande sortimel1toquer discrimiD,l.çâo do Sf'ntido de de Artigos para Natal.
1irar do'� 88salariadolõl um I-acrm-I Av. 24 de Outubro 542 - fon 77 136 Bom Retiro -se \c io ti iUthi maior, po:s cOllsiderou

__--------------------- _

de Carlos Sr:UZI & Cia. lida.
11AGAZINE NÉLI
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Novo H O t e I
Oonstítutado-ae num ínve nmento que

repre ent•• oonlillnca no progres o e

lia geDte bonreriren e; nossa cidade
ganhará em I o dias seu rual moder
no serviço de hotelaria.

Ergue-se à Avenida 24 de Outubro o

mais DOVO hotel, tendo como proprie
tário \dem 'l r o car a:osar. que ubs
títutrá a» h je o" o mitório de Via
jante ".

para nó'P"Ü' '. uma vez q ue a obra
abrigu -a vm eu andar térreo as gars
gene. No p imetro paviwprHO sé msta..

lará a loja d materiais de Coustrução,
p ra DO eguudo f, ar o hotel-

SaUDê} feminina "O &111111"0"

Servtço ,j,> '8UH ml\sng" o. limpeza
de pele, rratamento de cabelo. depila
ção mauícure e pedícnre, arendtmero:
2� e 5&6 feiras I{ua Teófilo Deucner 680
(prôxtmj, uER)
Dom Hettro Santa Catarina

-_ _

.:..:.;
.••

:.:.:
.. ::;:•••::=.-:.:.:..=====

Miss pelo Município
Com celeb-ação realizada às

B horas (a igr-eja local, Padre
Olivio Guessee ministrou uma

Santa Mls >i no último dia 14 que
serviu para marear a passagem
dos 62 a nos de fundação do mu

nicípio de BOl1l Retiro.
Bom número de fiéis se fez

presente ao ato litúrgico, que
teve ainda como evidência pelo
pároco, o .• Dii\ do Enfermo".

IMPRESSOS EM GERA L

Avenida 24 de Outubro I s/n

Bom Retiro Santa Gatarina

pago 2

-

Idemar Oscar Rosar , tia Lida=
Comércio de materiais de construção, artigos para pre

sentes e caça e pesca.
Anexo Hotel com atendimento diário.

vA 24 de Outubro, 17�1 - Bom Retiro - Santa Catarina

Cultura Do Vime Vai Bem

COMO FUNCIONA

Sprá constnuíde de quinze Quartos
comuns e 0110 apartamentos, e ado que Tenpo mercado consumidor garan
o último' erA.) totermeote acarpete- tido por v'axias do . 'uI, "ur ítrba e
do I incl!lc:ive com projetos para pos- Riu do. '. e ro-, a cultura do Vimeutrem 1.V. e Frrgo-bar. . .

b B Rvai multo em em om euro, seno
É censanento do proprietário ole-I do que para Junho, quando há co- Porém, antes desta secagem,

rec r o S6:VICO dt>. �(é da manhã Iheíta, é esperada uma produção é feito uma fervura em caldeí-
e. e necess rlO, reteíções dE> almoce. d ras para que o vime largue sua
Ha verá estac.onsrnento reservado recor . ,

.. .

Só no ano que passou produzi- casca e aSSIm Iíque práttoaraen,
mos 700 mil quilos, todos co- te beneftcíado
locados com Iscnída 1e no

mercado. por serem de melhor qua
lidade. no estado.

Esta afirmação é do Vereador 0-
n elio Seemann que trabalha com

o produto há mais de 13 ano s e a

companha de perto as negociações
existentes

Fazendo um breve relato de co

mo chega o produto até as fàbri
cas, Onélio explicou:

.. O vime é colhido sempre nas

regiões ríbetrtnhas e nasce em for.
ma de varas.

O local normalmeute não é de
difícil acesso e sua produção tam
bém se processa sem maiores pr,)
blemas.
Após coIbido. o Vime é coloca-

do em fexies para facihta- seu

transporte ate o local da seca

gem.

EXPEDIENTE

"O REDATOR"

Semanário Impresso na Gráfica e Papelaria Unl/lo
Ltda. - Av. ,4 dt Outubro Bom Retiro se

Redator - César do Canto Machado
Jorn. Responsável : Attahualpa César Machado

"orrespondêneta : Rua .... tanaglldo Ramoa da An
drade 168 - Bom Retiro se
Proprietário : César do Canto Machado

Completan do O processo de
beneficiamento, ainda pS8S11 por
uma máquina que descascará u

nítáríamente.

Concluído, vem então a 11\8e
dp. secagem, com exposição ao

sol, numa espécie de tablado.
(se chover por mais de quatro
lJiab seguidos sobre o vime, o

produto e considerado inegociá
vel, já que perde toda sua qua
Iidade) .

A seguir teremos, a'classifi
cação do vime que e seleciona
do de acordo com a sua expes
sura e tamanho.

Avaliado devidamente, poderá
então o produto, ser entregue
para o livre comercio por parte
do interessado".

Prestigie o comércio local. faça

suas compras nas lojas de 80.

Retiro.

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

Farto serviço de Itambrerta e generos alimentfci 08.
AV.24 de Outubro, ,,/n . Fene 77.102 - BOM RBrIRO SIC

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ponte em Perigo 61SB
Moradores da localidade de Campo

Novo mostram-se preocupados quan
to aos entulhos que estão sob O prtn
cipal ponte dcquela localidade.

São galhadas, motos e até toras que
se juntaram às colunas do ponte, Av. 24 de Outubro, 828 - Bom Retiro - se
prejudlcl.Jndo o livre correr das á-
guas. Antiga Oficina de Móveis Bruno Mariano

Dizem eles, que momentôneamente CERVEJA, REFRIGERANTE E BEBIDAS EM G ERA L
a situação não chego o ser grave ----------------------- -----

porque a forço dos águas prâtlca
mente não existe; porém, às primei
ros cheios que ocorrerem, haverá
uma obstrução que colocará em

risco o próprio ponte.

DORI DE BEBIDAS
REVENDEDOR

SKOL

AMARAL LIDA.

Rincão ou São José?
pedindo a mudança oficial cio no
me que passaria eV(;CH o san

to tido como pacr c erro do bair
ro

Quem Iala a resreito é rcalí
no Scotti, um d08 baie lhado-es
pró-São José, achando Que já é
hora de se reconl;e c e r por este
nome pois os própr ír s mOTdOO
res asaírn o tratam.
" Nós todos aqui chamamos

de Bairro São Jose porque Rin
cão já não C8 be l1'" ais, uma vez

que bá comumríade con. tituída
com escolas, ígr=ja, lojas etc.,
deixando de ser um

" rincão"
como tratavam antigau.ente."
Acham eles, que se as auto

ridades Iizessem um plebiscito
daria BAIRRO SÃO J08É com

uma margem superior a. 8b% da
votação.
Há por sinal, aqueles que Ia.

zem extgênctas quanto a pre eu.
cbimento de documentos com

resínentes no bairro Sao José, e
não Rincão, como alguns tratam.

E, como se pedissem um i e

forço à idéia 80 padroeiro do

lugar, os moradores erguem às
suas espensas e algumas cola bo,
rações, uma. igreja em alvenaria,
que evicent-mente se chamará
Igreja São Jose

• Se depender de nós o bairrO
não se cbamará mais Rincão �

81ID São José" conclui ldalino,
confiante na mudança oficial
do nome l)l'evemente.

Por isso mesmo, pedem providên
cias no sentido de que os detritcs
sejam de lá retirados, antes que al
go de grave venho o ccontecer,

A discussão é bastante antiga,
maB o bairro continua otíelalmen
te reconhecido como RINfÃO,mui.
to embora seus moradores prefi
ram BAIRRO SÃO JOSÉ.
Dizem os moradores do lugar

que ate já houve abaixo ase ínado

CASA MAY
Osly José Mêiy & Cía Ltda

Av. 24 de Outubro �4� - Fone 77143

UMA LOJA ESPECIALIZADA EM CON FEccões. TECIDOS.
CALCADOS. ARTIGOS PARA PRESENTES. SR II\:QUEDOS E Bl

JOUTERiAS. TUDO COM OS MELHOR ES PRECOS DA PR,o. CA

DlRU8MlNTE OIS fABRicas lO CONSUMIDOR

Otimismo em Paraíso da Serra
C onsíde-ando as tend êncías I des de suplantar o ano anter-ior,

positivas que se apresentam, cs O tempo tem ajudado aos pjan
agricultores de Para1so 08 �erra tadores qUE' souberam aproveitar es.
mostram-se bastante onmísras ta dádiva da. natureza empenhando
quanto às colheítas de milho, fl'i- -se à fundo em suas culturas. Outra
jão e maçã, para este ano. Para expectativa é também quanto ao

eles, a. espectatíva é bastante zr en tnercado uma T rz qUE:' venha alcan
de mclusive havendo pos ibiltda. Ç8r bl m pre co aOR th us produtos,

---

A GARANTIA DO PRECO CERTO

lYenlda 24 da Outubro, 441 Bom Retiro Sanla Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dominó
Disputatldo aoirrado torneio contra

duplas do centro de Bom xeuro, as

d'llplas Adori-Idalino, Nego·Neu, Ata
líblo·NOton, Angelino.Fllho e O ní-WiI-
60n. do bsnro ão Jo é. o f) sezuíram
expressiva vitória por 174 pO'1tOI> de
diferença.

o, A amigável compeução realrzada
no Bar do Quinzo foi encerrada com
um lauto jantar psge pelos perdedores,
que momentâneamente Dão aceitaram
a revanche,

.. disseram os vencedore
.

Em out a co.npetíçao, a duplas re·
dro-ãtalítno, Idalíno-Adori. Osmar-Di
ma • o\ntõoio-�ico, Nau-Preto. O ni-Wil
son. :"iico Peres-Leu e Bo quetti-Jona
foram vitorio contra duptss de uru
bíeí, por <174 ponto de diferença. A
revanche será dia 27 deste.

Panificadora Silveira
f)t."J,,.J,, t'.ál'i.a l1u .. I, •.,'" 6a1' •

La I\.CIa"",l., 4.,..0. ti seu.� "[i�,,f.. pães

j
�is�"il"s. ,,,["s. ',,[OC;/lS, cEc.

I,. U de O!Jlabr3 - Bom Refiro

Obras Iniciadas
Fazendo cumprir o prometido, o

Pr&1eilo Ivo Werlich determinou o ini

cio das obr JS de recuperação do

porque da l=Y.ooslções localizado ás

marg�rn d J 8 • 282.

Os trobo hos lá foram iniciados e

olé rncrç" ludo bstará pronto poro o

reol-zocó de im::odante feiro em

nosso rr u Ipi">

Serão (. -n�truid�s ainda 900 metros

quodr odcs -:la galpõo, destino dos o

salão d� 'esto.

Tcmbé-n 1..'Tl:J co vcho poro Torneio
de Laço esró prog'crnodo poro estes
trobolhos.

f EC M RIN�

Agrobom ltda.
I N F O R M A:

AGORA COM R�PRESENTAÇÃO DIRETA DE

Adubos Manah S &\

AV :t4 de Outubro Fone 77.195

Mesmo ainda jovem, já que em

abril completará seus coís anos

de exi têncra, a Associação Atlé-

I tica Fecomartns Supermercado tráz
para sí uma série de participações
e títulos que lhe; dão li ID'1.is sígní
ficati V[I. represc:ntação em nosao

esporte amador,
i5ntre outras tantas competições

foi destaque ao último torneio de
Futebol suíço realizado na AABB
como campeão Conquistou o quar
to lugar em- um torneio De) DEf-l; O

segundo lugar em um torneio
de Futebol de Salão em ltupora n
za e o honroso primeírlssímo e m

C ampo Novo do Sul.
Conhecidos por p issuírem uma

garra esportiva invejável, e hahi
lidade incontestável, seus jogadores
dão sempre espetáculos à altura
de que esperam seus torcedores
Formado por atletas disotpltua

dos, o plantel se firma ao couceí
to dos desportistas como um dos
melhores da cidade.
Fora de campo, a Assocíação A..

tlética Fecomaríns Supecm er eado
não íoge à sua função de se apri
morar em seus contaros com ou

tras equipes, rnmte ndo c rrespon-
A recuo?ra<,.':b do Parque deve-se dêucías com várias entidades es-

00 f -t 1 d€' o mesmo ter sido atingido p rrtivas. Regístre-se missivas re.

per um forlt: venJoval, tão logo foi cebidas 10'\ � eiedade Esportiva
construido.

I
Palmeiras e São Paulo Futebol !]Iub
ambos da capítal paulista

ssociaçã� fecprnarins
No Esporte

SUPERMfRCAD
Altamir Martins & Cia. Ltda.

Cortesia e bom prêço fazem o nosso tradição - Fone 77·109

Av. 24 de Outubro,48i> e 496 BOM RETIRO/Se

Bom Retiro - se

Mostra Sua
Amador.

força

A Assoctação .\tl4tica Peco
marina -':upermerc?do, que é
nresídída pelo desDorti8ta Alt 1-
mil' Martius, foi fundada t\ nove
de abril de 1983.
Possui seu reconhecimento

oficiai atraves da publicação
no Diário Oticíh Se) em 20 de
abril do mesmo ano.

Canto do Canto
WilibaJd') Neckel e Sra.

(pais de Old smar), comemo.
raram 40 anos de casados
com brtlhante festa Parabéns
de .. O REDATOR"

- Aos calouros de Bom
'tetíro que couquísturam
uma vaga na Untverstdade
os nOSS08 cumprimentos.

Almoçamos e trocamos
idéias com o advogado e

jornalistas João Martins De
bétio 080 residência de seu

pai Fransoiaco Dehétio. As
suntos diversos.

Cumprimentando pelas
maténas publicadas, rec sbe
mos na OEF a visita de Pe
dro Líno Machado, de Fpo
liso (genro de Hercíllo Pe
dr o Bunn).

Assistimos o acioname
to inaugural da máquina
classificadora de cebolas, na
propriedade do Prefeito Ivo
WerJich. "muito prática e

rápida
" disse ele vibrando

com o êxito da safra.
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