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Camping: I Nova ItraçãD Ateriçao Reclamada
Usuário da Unidade Sani1ár io de Bom

Retiro-Ex-Centro de Soúde-reclcmcm a

falto de um local adequodo poro fica
rem enquonto aguardam o atendimento
nccuelo ccso de saúde,
As deper-dênctos internos não ccmpor

tem e multas tem que ficar sob o chuva,
ou forte 501, esperando suo vêz. p.,dem
o construção de um cbriqc que muito vi
ria a benellctó-los,
Ccmo respostas o este pedido, cuto

rldodes competentes dizem quê o solução
somente poderá vir após o revestimento
oslóltlco daquela ruo, porém sstudotn
outro formo mais breve de solucionar o Iproblsmo,

Bom Retiro g8nhará até marÇo,
uma grande área destillada a

camping, que ser' de uso pú
blico administrado pelo prefeito
municipal. Serão cerca de 5 mil
metros quadrados, gentilmente
cedidos pelo Sr. Cezário Neto,
onde serão dadas condiçõp.s de
alojar aproxímadamente 100 bar.
-acas, próximo ao Parque de Ex
posições. No local há água cor
rente, inclusive com ótimo local
para banho num dos dois rios
lá existentes.
Haverá infra-estrutura sutící

ente para todos, com banheiros,
churrasqueiras etc. Após con.

cluídas as obras, haverá perma.
nente no local uma pessoa en

carregada da conservação e con

trole e acesso. Coordena os tra
balhos de instalação, o prefeito
en, exercício FIares César.

Luiz Pulm itR· residente
Fm eleícão reanzada sexta-feira .ãs 1Ü

horas, o Vereaoor LUIZ (.'bTlo� Polmaun
foi escothído con o novo Presidente da Câ
mara 1{unlciptJ] de B( m He tiro

netetnos na próxima edtção

�IubeEsporte Cruzeiro

De o clécío de Lins, I esponssvel interino pejo Esporte
Clube Cruzeiro, convoca s e rlete s e tor c e dor cs para imo
por tante HUDJão e realizar-se lia Lanc onete Lins. dia
(5-0�.t5, às ;,(1:30, quando St'180 tratao F. assur tos relativos
a ccnsuruiç ão oficial d� Díretor íe do ( lube.

Bom Retiro, 27 de Janeiro de Hl85.

MAGAZINE NÉLI
de Garlos OUll & Cia. lida.

C onteccões ,Armarinhos, Porcelanas, Cristais
Eletrodomésticos e grande sorttmento

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

Correspondências etidas
A ECT, representace pelo A

gente Local dos (01 reíos, Cláu
dio 110sar, alertando os bon-etí
reuses, que monientãneemente
estão suepensas e s entregas de
correspondêncras à (.; omicflio,
como vinha a conte c ndo anterí.
ormente

Os ínte-esse dos dcv m procu
rar f própria egf ncia, até que
a snuação ce entrega s e norma

lize, para apanhe rem 8S enco

mendas e carta Já reti(lRR

NO']'A

São totahr ente i procedentes
os comentários dando conta de
qu= a r euação u este jornal é a

responsável por correspono n

cías ren.ett Si '&0 Jornr. 1 "0 l-!!!
tac '', onde envo! (Ir ass ruos

atine. tes à ( rel'R\; o Tror ,1-trO
C8, ímplamaou pe l . �(v rno do
Estado. atravez dtl � f'( re tar ía da
A gricultura e ( (' A blH-\€('lD ento
Ese le r ca se que as duas cor

I respcndencia e fee:'. ru P' ra lá re
I metidas e a-smadas P('J SfUS si
gnatárros Walo ir }-' t-'rr, 1 maier e
Ivo Aàolfo Werltcb, pE'H as que
por suas ídoneidaces e concei
tos junto à crmunídao e bon-e
tírense. não pudem ser � 1 vo de

desconnança de suas 1 grtínn
dades DO que mzem suas cartas.
Ambos a nós ratificaram a auten
ticidade das missivas isentando
o proprietário deste semanário de
qualquer participação redacíonal
de seus textos ora evidenciados,
Não nos CR be julgar razão dOI

I tacos que envolveram tamanha

, d iscqtssãú entre 08 míastvístes e

mas sim deixarmos claro o nos

u não envolvimento no caso,

A REDAÇÃO
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reto d materiais d con trução, artigos para pre
ente e caça e pe CH,

ne o fi tel com atenuímento diário.

de Outubro, 17� - Bom Retiro - ... anta Catarina

Objetlv: 1110 dar maior di
nnsmo e orzarnzação para
ent-dsde, n. JUCRIB- J uventu
Cristã Bonretirense acaba
e-ra r seu E tatuto Oficial, co

todas 8,8 normas Internas
Iuneronamento
Para Vícsnte

t�i uh e :!5 I) H • aposnta. isto represente um ponto ai

Aquele jus d clj r apenas a mente posttívo, OIS desde li 8

apo til l."" f' tud ie em cas 1 bem I fundação em 21 d� Maio de 1
co o 'm rores íntormações, d�verá a entidade !lã� havia tomado

procuráe.Ia om D.Hwn, z oogamcz esta providéncia.
( inhl.) fu ci narto do Banco do A JUJtllB, que atualmente

il, congrega 40 jovens, vive às e -

pensas das colaborações de seus

membros, que se deutcam a ati
vidades diversae, sempre objeti
vaado dar a08 jovens uma cons

cientização de sua capacidade
de ser útil à comunidade.
promoveu vários encontros de

:;e;nanAr1n I pr o na r.réf ca e I"apelarta UalAo JLtda. _ Av .4 dt Outuoro Bom Retiro se ovens, atividades esportivas e

Re1a or - I>ur do Canto M ..cnado SOCiaIS, às quaIS lograram pleno
Jom. R ponsavet A tahualpa ('�car \lacllado êxito
nrre pondêncta Rua AtanagUdo Ram ... d. An-

1ra e 1S1 - d"m Retln se A entidade, que teve como
prletarlo : Céur di) Canto Macha10 primeiro presidente César de

Souza, tem como Coordenadores:
Vicente Ademir Vieira e Célio
Monarim Como tesoureiros
atuam José Simiano e Saulo
Steimbach.

E -PEDlr;NTE

RF: ATOR"

tos e Depredação
A írecão do CO" 710 Alexandre de

mio e tA tornando providências no

eutido de qUI:! sejam apurados e penalí

zados o reapons veia pelos ato de de-

NASCiMENTO I
Mtlrly Tere�l.ah,.

p '>;hC o cau ado naquele educandário Meurer COJUUDl.ca_ o a••cf..

Descobertosdurante o período noturno. meale de Dario. /lugu.'e)
o autore erão levados ao conhecImento , Meur.r.1--------público.

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

Farto serviço de lJambreria e gêneros alimentícios.
Av 24 de Outubro, s/n - Fone 77.102 - BOM RETIRO S/C.
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Rainha do Carnaval DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
REVENDEDOR'

SKOL

IMARIL LTDI.

ft Decisão da Direl,ria

feira [lIolirmada
Os organízauores adiantam de

talhes que visam dar um brilhan.
usmo ainda maior à Grande Feira
que se realtzará em bom Retiro,
durante 08 días 3u e 31 de março.

A decisão é irrevogável, diz O A programação ebtá sendo c Ia-
Presidente, por.do fim o quc isquer bora da , mas foi antecipada, em-e
duvido que possorn advir do

fatojblntftA
atrações re ereenvas e a-tís

enfocado. tiC88, a presença do consagrado
eantor "Gaúcho da Fronteira", pa-

-------- I
Ta o grande bane que se realizará
Da Sociedade l ultural BonretirE nse

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

ConSiderando os ultimas declaro
çóss como não condizentes com o

verdade, onde Morizo Lucia de Lins
afirmo que nãc chegou o desistir de
ser o Roinha do Carnaval 85,
o Presidente do Socledode Cultural
Bonretirense, C f rstovôo Sergio Bunn,
conlesta esta afirmação dizendo que
a mesmo reallT,ef't desistiu do posto
poro O quol foi escc lhido e por istc
mesmo fico conhrrnodo O nome de
Mario Ermelino de )OUZO como CI fo
liã nO 1 do Reinado de Momo.

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

Antiga Oficina de Móveis Bruno Mariano

C ERVEJA, REFRIGERANTE E BEBIDAS hM GERAL
----------------------- ------

I

Av. 24 de Outubro �4:4 • Fone 7714:1

Os moradores 011 Pua (O ( s n po de
POUBO. terão UD 8 nc va 11 d( (It tríca
demro de no màx imo eo OHI I notí
da procede do �H"('ito ca (:. n icío.
FIares César de Olheira. oue cá es
t88 declara(õf8 ('D bll&&oo LO (I n pro
mjM o firmad" }Jf'Jo diretor t. n ínís
tra uvo da tE.LE.H, Lícío c1e dlvelr8_

Moradores alendinos

Comunicada

A S e íeda de ( ultural Bonre
UMA LOJ A ESPECIALIZADA EM CO'" FE ecOES. TECI DOS tíreose contínua d esenvo lvend o

CALCADOS. ARTIGOS PARA PRESENTES. BRINQUEDOS E BI- os traba lhos na nr vu ata, que E'tI

JOUTERIAS. TU 00 COM OS MELHOR. ES P RECOS DA PR A C �

ta sendo construída p rfi; se rvi-
ço de bar. A íriéra do preslde n.
te e oferecer um serv j�'() (' t> qua.
lío» o e, onde a Ieni dp uu. h tenni.
mente crárto, llu verá (j� sc.mto
es pecial aos asso c racr s, em tor-

Itlérca Baoco d 8 -I no de �O%O rasl Para �'rjst6vão.� Bunn. a «t-ra

AABB representa UIDa nl V8 v pção a08

sócios que asaim p, SI-< rão P con-

e o m u o i c a d o viver com a �Cb quase que di-

Considerando o fato da A�SOCIA('ÃO ATLÉTlC A BANCO DO BRA- áriamente.

IL AABB ser 11m clube privado que visa promover o congraçamento AR�AVAL _ ._

e lazer dos íunctonártos do Banco do Brasil ,_IA. e de seus tamíh. Estão abertas as msorrcoes dos

e res, 8 Díreto ria da Assocíacão decidiu que passará a não permitir B�ocos CarDav�le8co8 que pa.rti•
o assedio ?e pl SB�HB não 8SS0CÜ� das sem que estejam a com pauhadas cíparão �os b�]le� q?e.se re�hza
fie um SÓCIO .u Se)811) portadoras de sutortze c ão escuta da Díretorra �ão n� �(,H. DIa 1�. último dl_a de

pb}a P()Q I e rn tre o entflT' fi se de OP quela entioude. lrscrlç�o h�verá uma re_UD180 en
J al exizeucra - omente deixar á

de H I· uservada nos casos o e
tr e a Direterfa e os organizadores

promoções BO('lais ou cespornvas que venham a envolver a comu-
rh,s blocos, qu�ndo serão 8n�nc�

nJ(H:tde Bonrerr-ense, uma vez Que na oportumrta ce a An BB estará ados os prêmios a serem dtstrt.

aberta ao público, buídos 80S blocos vencedores.

A O[RRTORIA I Os interessados devem procurar
------- ...:.;_--------- o Cristóvão, ou Alosír.

CASA MAY

Dr. V 'bnar, que pre.fa .er
.fÇC). CdcDfclógi«Jc. ao SiD ...

dieafc Rural e SiDdfenfo
dc. frabalbadc.e. Ru._. .. ill.
ecmaDiea que Déic al�D" , rá
DC pericdc d", ()1�()2 a ()4�()3
-841 pcr e.lar eDJ f�rf••.
----------_. -- --

Osly José May & ria. Ltda Obras

DIRETaMENTE Das f4�RICIlS �IJ CQM)U POR

����-=========��===========-===--------------
I

nssociaçãa

liI�":HM ��R(_'A D() SIMI:J��HArl'HIZ============�============�----

-- -
_ .... __ ._ 0.-

A GARANTIA DO PRECO CERTO

Ivenisla 24 da Outubro, "1 Bom Retiro Santa Catarina
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11 FORM

3J�-\ CO,"" R::D bENfAÇÁ,:) JIREf E

ubos Man h I

\' '", utub F n 77 t'n Bom K.atiro C. ..

I E f E , E
S'J::l P'I �,ro cpresentcçóo
o E: C·uz iro jogou no

o b.." j � e np atou com

C. d Urublci em 2X2.

I bem publico p·esf'glondo.

V termo e 0lcolollo marcorom

para o Cruzatro, com Acel" ..

.....hl'l'li1o laz sndo os gols do time vi-
'" p)r, j le - bc ns momentos e suonts.

Jog:)u a Forço com LUClo, Zenol-

I I do, Sergio Hug,), Jcckson, Acelon,
l ) I'f � X'rlco, Rlordo, Célio, Chimdo, e

Jomes.
la O ·02- J - Da BD

I O CrUZ9lrO utihzou: Gordo, Zé

I
2Z:00 b:>ra. -\'n:Jrtld,), td", Joõo e Zrld'Jm::Hi
/;ag.,e. o. DO local. Vito-tno, Romeu Mório, Ze Paulo,

'_________ P'colotlo e J05U9.

E I VE co ,u O O

c

d

do Cruzeiro em se tornar UIDS

Iorça eaoorttva a per-manente no

esporte local

� mstltuída a Diretoria, serão
ine ,tada8 oromocões vísando
au entar o p atrimônio do clube
dissidente do "era Cruz

I) r

crendo
eu �OD

de_le-

Panificadora Silveira
Atenl1endn díáríamente com bar

e lanchonete o erece a seus clíen
te pães, bolos, biscoitos, etc.

'v. U de Oul bro - Bom Retiro

o o recor ção da .re -

re olveram" levar"
p r C R IN S

Altamir artíns & Ola. Ltda.

Corteslo e bom préço foam o nosso tradição - Fone 77-109

Av. 24 de Outubro, 48� e 496 BO\{ RETIRO/Se

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


