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Palmann . diz' que está com o PDS
A vitória conseguida por Luiz

Carlos Polmann na Câmara Mu
nicipal de Bom Retiro no último
dia 10, quando por 5 votos a 4
derrotou a Renato de A. Martins,
Iêz ferver novamente o caldei
rão político dp nossa cidade.
A lista de "presídencíáveis" à

Câmara Municipal Dão era ex

tensa, porém alguns pleiteavam
o posto com mais seriedade.'
Surgia em prímerro plano F e

nato Martins, seguido por Luiz
Carlos Polmann e Aduci Faustí
no. � ais à distância, Públío Pal
ma se apresentava como preten.
dente, ou pelo menos corno um

dos possíveís índicauos.
At� momentos antes ds vota

ção e da abertura dos trabalhos,
tudo se encaminhava para a re

ta final e as tendências indica
vam R enato Martins como pos-

sível vencedor. Forém ao inicio de
sessão houve a mudança, cnde apa
receu a segunda chapa, esta enca

beçada por Luiz C. l-oln ar n, tendo
Públío Palma como vice.
A indicação da chapa 11° 2 cau

sou surpresa acs Presentes. visto
que era esperaca uma chapa úni
ca com Renato Martins à ír e nte.
Paseadas IlS emoções iniciais,

procederam-se as votações, que no

escrutínio apontaram a vitória de
Luiz Carlos Polmann "Não estou com Frente Liberal
FATOS & BOA'IO. nem tão pouco cem o PMDB.
Estava at escuta n ais urra vá- como comentam. O que fiz foi ab

gina do livro de surpresas po lítí- \ s olutamsnte cumprir a forma de.
cas de Bom Retiro {( m o (rfsi- mocrátíca exístente.dentro de nos

dente eleito restaram comentários BO partido, onde nosso presíden
diversos, cada um trtl zenco UIDa te do Diretório Municipal, Arrio
versão para o ocorrido, O resul. Mayer abriu espaço para tantos
lado figurou ate como "tra rçâo", quantos quizesem plertear o pos
muito embora o escolhído não de-\to de Presidente, e eu pleiteei".
monstre desta forma seu pensamen. C oncluí o p líuc o,
to. "Não vejo motivos para pr e o-

eupa ções por parte do meu par
tido, pois sou pedessrsta e COR

tinuo fiel, acreditando na com

preenção de todos 08 II eus C01-

relígtonànos. Estou upoíando a

administração atual e continuo
com este propósito, sempre vi
sxndo a quílo que tfD10S por prin
cipio, que (: a noeucace parti
dária" disse Polmann, come re E

pOB til 8C� que pensam diferente.

Cruzeiro e Vera Cruz se Prepar m
NUMA LUTA INSESANTE EM BUSCA DE MELHORES FST�UTURAS, VERA CRUZ E (RUZEIRO DISPUTA

FORA DE CAMPO, o ESPAÇO ESPORTIVO CE BeM RE.TlkC. pego 4

Pa tis e Pcm etira Publica para a Brasil
No pó çino 2 conheço o poetisa bon
retirense que conseguiu publicar suas

obras em destaques livro espacio llzo
do em contos e poesias, editado nc

Rio de Jcneiro, poro todo O Brasil
Ainda no campo do ar tE' esrr i-o no

página 03, saiba quem está escrevendo o

"Hlstórlo do Municípic de Bom Retiro",

cujo trabalho muito represento po-

ro o acervo cultural de nosso cidc-

de e que certomente será da gron-

MAGAZINE NÉLI
de valia como fonte de instrução

de Carlos Souza & Gia. Uda.

C onfecções ,Armarinhos, Porcelanas, Crtstais
Eletrodomésticos e grande sorttmeuto

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

aos nossos estudantes que saberão

muito mais sobre Bom Retiro e suo

gente,
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amaval Tem Program çãoetir
e sua História. A Sociedade Cultural Bonretíren

se está tornando público sua

programação para os quatro dias
de carnaval, bem como os preços
dos ingr e sos e exigencias a se

rem cumpridas pelos fuliõe03,

de, qUA a comissão julgadora el
coIbida não será composta de
Diretores e sim de pessoas pre
sentes que durante o baile serão
convidados a compor a mesa. Isto
evitará comentários terceiro.
que venham' a surgir em decor
rencía das escolhas que forem
feitas.

Num trabalho ainda por editar.
mas cujo origin i ri" ou tram a

de 1ica ;!l.o com q '1'" to' vn Iertos;
Bom t{etiro ja pos sui .J � tu-to ria
por e erito, Iugiu ro dâ levíuna m .'.

mõrta do' hom n • p ra fiCai pa ..
ra R po teríorrda te. Quanto aos preços, ficou estabe
['rita.. e de uma obri > crtta por 1 áTerezmha Emflta r'hillpi May e

cciuo que para um dia ser Cu-

'I erozmna Datva 'n-rleiro [jli fale brada a Quantia de 20 mll eruzeiros
cída] qu= pm 11.)69 [ i pr=miad« no por mesa. Dois ui' s 35; tret dias
Ooncuc o E-lt'ljual d) HI'Itór'a dos 45 e quatro 50 mil cruzeiros. Os
untctpto • urOillO Id') pelo Gover- .

no d.) Estado. O Iivr» cmt« p rs o
In rressos para quem não reside em

a pa so 01'1 m oment» vrvid s pela Bom Itetlro custará 10 mil cruze-
comuurdsde bonreu ·t!0'e oesde a ires e para os aqui residentes 20.
su s c -n tttutçao QU iudo �iíldo1 nã» Os trabalhos de melhorias no
pa IlV& de um e-p ço vago entre As mesasestão à disposição à parttr clube estão sendo acelera-
La� .. '1 e Ftoríanópoh • R.-\ b ..a er uolngta da uma posl- ae h ije (1 1) �OID ogérío Pucci. A dos, para que durante 08 qua.
cão perteíte dos pas o de cesen- Drretuna destaca que não será per-I tro otas os sócios e frequen-
votvírnento bem como a torma 0- mitida permanência no meio do sa- tadores i.oseam ter toda a
rígínal corno são CODl:ldIlS O desen- lã, íe pes oas que portem cigarros assistência possível.rolar 'o (ato pitorescos, faz com �

.

que nos aproximemos mais daqui- a ce- 11'J, garratas ou cup is I 't,) VISti

j que escapa à. ruem ria li pr óprta segurança dos foliã �s.
A onra, que tem por titulo "HI - I

rôría co .l!unicípio de Bom Retiro" I Fantastas
aguarda seu momento maíor, o da

\publica .ã.o que seria o reconheci
ment.i ao desemp nho de suas

aurora .

Animando a �esta momesca deste
ano, estará o conjunto Sangue
Azul, do ccnplexo 1.001. Produ
ções Artísticas.

ega O
Pr Jceden'e d� Olocíli-, Cosb, pró

Xlino o LJ9- i �n:l'> ...x-r ceu as Iuocões
p r dOI orios . encontro-se em B m Re
I"" To-cisio '\J. ,�ari"J, que ser

ó
o De'

1�9 �::L O" o o íci -j E'm sub tltUIÇÕO o

.Íu.no C'3s")r dê OliVeira, que 101 p c

ra 'J cl::J"Jje ;:]9 crrg3m de atual.
,

ES-,C QT.S r A

Além d 5tJ") ouvidc de prLflClonal.
Torc.iso • !'vi:rI 1 e um Jl'3dic d das

por íist c , 'e do toX':3rCIOO em Ot")CtlIO
Cosia o p ,:>sdêncio du Cormssô»
Municlp<.:1 d 3 Espoftes,

Mesmo rs:entemente chegado, mos·
tre u -se prop::;,sto o pfe�tof seus cos

nheclménlos e experiêlcio no área e

por:1vJi c0nl'Jndo, eVld9'1lemenle, cem
c apoio daqueles que lidom com a

esporte.

;:áb cio e domingo as fantasias se

ri) julg.d"!.s e a premiação será na

seguuda.teira , dia 18. \Jas duas 0-

portuníd vles se incluem também
os blocos. J

Alertou o Pre idente da Socieda-

Já estará em funcionamento
o serviço de bar, com aten
dimento na parte recém cons-

truína, consrítutndo-se numa

das boas novas para esteC ristóvão Sérgio Bunn adiantou
que haverá premiação para fantasio
as nas cdteoori�s origíualt jade e

luxo

ano.

Projeto enilicia s.ç
O Banco do Brasil liberou até

agora crs 15,3 bilhões, ao abri
go do Fundo de Desenvolvimento
de programas Cooperativos ou

Comunitários de intra-Estruturaa
Rurais (FUND8C).�----�--------------

E X P E D I f'� N T E Santa Catarina foi beneficiada
com 10 projetos (PDCI)- Plano

lo O REúA rOr{ ,.

de Desenvolvimento Comunitári-
o Integrado, que compreendemSernanárto írnn-esso na nrát ca e 1"8oelllTla União

Ltda. - AV.• 4 de Outunro Bom Retiro se desde a aquisição de máquinas
Rer1;,t1lr • résar rt,.. Canto Machado de costuras teares implementosJorn. Resp'ln'ável : Alhhualpa Cesar "achado

ri I
'

. Ih'·'orresp ....ndêncla . Rua tanag11do Ramos de An. flg �o as, ate me oramentos em
drarle 16� - ,"'m Retlr I se igrejas.
Pro>prletarlO :_::

do Cauto Machado

\ _

Correi
Cláu1ío Rosar, Agente dos c:>rrei-
08 de Bom RetirO, vem retificar
mformaçõe8 anteriOrp.8, que dti
vam conta da suspensão dos ser-

viços de entrega de corr�spr,ndên-
cias. Diz ele que a entrega apenas
não é regula.r diáriamente, ma.s

sim alternadamente continua

sen-Ido feita, variando por áreas pié
viamente estabelecidas.

---

(�(_) \1UN tUA00
O JarGllll de Infàncil\ e pre-escoltir da. ASFlistência Social de Bom

Retiro abre Matriculas à p...1.rllr de hoje (11) até 15 deste mês.
Os interp.ssados devem procurar 8 Secretaria das 14 às 16 hs, sendo

que será cobrado uma taxa de(2)dois mil cruzeiro por matricula.

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

Farto serviço de Ilambreria e gêneros alimentícios.
Av. 24 de Outubro, M/n - Fone 77 102 - BOM RETIRO S/C
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Câmara escolhe Comissões DISTRIBUIDORA

Entrando para 8. história como um tendo sido diretora elo (olégio
d08 gr.lndes vul tos da arte escrita Alexandre de Gusmão.
de Bom t etiro. e projetando-se c m

exemplar desempenho no pnárJo ar- Sendo grande arlmira dora de Li
t1stico brasueíro: lrís ( ordeiro CUr- teratura, em 1980 começou a es.

d080 leva mais alto o nome dp DOS- orever poemas.
8:1 cidade, mesmo hoje vivendo n«

Em 82 já fazia parte do "Anúa.Rio Grande do sut, cidade de Cruz
rio de poetas do Brasil" com asAlta.
obras' Retratos" ," Pescamin-

VIDA E CLORIA ho" -"A. borboleta" , 'A u crrance,'
lris Cor�eiro C�rdoso nasceu em "Dor", ·'Infinito". "O BeijaBom Retiro no día 13 ele agosto .ele .Ilor" e

li Reencontro",
1944, Irlha de Telemaco LordelfO

Comissa o de Educacao Cutura Espor- e Maria Mência Cordeiro. ! Em 83 reaparecia no mesmo a li

te e Turismo; Presidente: Publlo Palma; \IniCiOU
seus estudos aqui mesmo, ário com "tarde de . Ago t o

'

,

membros: Onelio Seemann e Osni de onde concluiu o curso primário. "Prosseguir" . "Noite •. , "Nuvens"
Souza. Líder do PDS: Osni de Souza. Ingressou no �agistério em .1964, ,

"Lembrando a árvore" ) t;�t' a'
marcas na calçada" ,

". olidão"
"Hamalhete" e "A Praça"

Em primeiro reunião realizada no

último dia 4 e em segundo dia 6,' o

Câmara escolheu suas comissões que
ficaram assim constituídas: Comissão
de Constitulçãa e Justiça: Presidente:
Londoaldo José Freiberger; membros:
,Aldo Severino de Oliveira e Renato
de Assis Mortlns.

Comissão de Finanças Orçamentos e

Fiscalização Financeira: Presidente: A
dernar Garcia; membros: Públio Palma,
Onélio Seemann, Aduci Sebastião
Foustino e Renato de Assis Martins·

Comissão de Viação Obras Públícos
Agricultura Industria e Comércio: Pre
sidente Onéllo Seemonn; membros: A
demar Garcia e Aduci Sebastiao Faus-
tino,

C ornlssoo d. Saúde Assisténcia Soci
al e Meio Ambiente; Presidente: Re
nato de Assis Martins; membros: O·
nélio Seemann e Osni de Souza.
Comissoc Redaçao de Leis; Presiden
te: Aldo Severino de Oliveira, mem

bro: Onelio Seemann e Aduci S.
Fousstino.

DE BEBIDaS
RtVENDEDOR

SKOL

LIDA.AMARAL

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

Antiga Oücina de Móveis Bruno Mariano

CERVEJA, REFRIGERANTE E BEBIDAS EM GgRAL
-----------------------------------------------

Iris Cordeiro uma Poetisa BonretireoseCardoso

CASA

.

Compra-se lote no Centro
tratar com Joiro na Caixa

Econômica Federal.

MAY O Anuário de Poetas ri I B ra
si} é de tiragem nar-iona]. e

editado pela "Folha Ca -ióca
Editora Ltda", do Rio d� Janei
ro.

Osly José May & Cia. Ltda

Av. 24 de Outubro 243 -

UMA LOJA ESPECIALIZADA EM CO '\I FECCOES. TECI DOS
CALCADOS, ARTIGOS PARA PRESENTES, BRINQUEDOS E BI- vemos:
JOUTERIAS. TUDO COM OS MELHORES PRECOS DA PR.I:>. C

Fone 7714:3

De seus tr a balhcs. tru ser e-

DOR
DIRETAMENTE OIS flBRlcas ao c m:�UMIOOR

, tI,a/ioa.
,-------------------------

I IMPRESSOS EM GERAL

Avenida 24 de Outubro, sjn

Bom Retiro - Santa natarina

Há vezes em que o sotríro ento
visita Q ser humano e não se

deixa mostrar

A magua cala-lhe a voz mas

lágrimas quentes rolando deixan
do a dor falar.

COMPRANDO NO COMERCIO

LOCAL, VOCt ESTARA GFRf' N

DO NOVOS EMPREGOS E DE

SENVOLVENDO AINDA MAIS

NOSSA CIDADE.

SUPHRMERCA ()S IMPERA"rHIZ
-----_:-�====================�====�-�:_=-==========================�-----

._-_....._--

A GARANTIA DO PRECO CER TO

venlda 24 da Outubro, 44t 80m Retiro Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Canto do Canto

-Mudando de mãos, o �es
t u-anre Recanto gora é di
eígído por Benedito Antônío
Assis da Síl va,

o REDATOR '....

-Nossa redação recebeu re
centemente as visitas do Pre
feito em exe-ctcio FIares

• César de Oliveira; 'ristóvão
Sérgio �unD. Pre idente da
Soctedade Cultural -souretí
rense e L'Ji car: lS Polmann,
Presidente da cã Ulara de ve

reador s. Poltnca e admís.
reação fOram o assuntos des.
tacauos.

- C om sambão e muita aní.
IDIlC -.. �iclvdo( BB) cume

morou seu a, ive \ri) na AA
- BB. I"�stlvemo 1 e estaVil.

ótimo.

_' "a ctlca, cabelereira, comu
nicando que fêz curso paru
apertetçoament i de corte de
cabelo e outra novida
de s do ramo.

- Falando em "Iest r" quem
estâ eulórico é I) Guto, da
A BB. com a Boite deste dia

9 com Carnaval e tudo.

-Alfredo Rosar agora dirige
a Choupana e diz que e c1al
prá m elhor.

- Na pnlítlca o clima é quen
te cim os últimos acontecr.,

mentos. De boca em bOCIi a
linh t e sempre cruzada com

prós e contras,

- A quem interess ,. possa,
"O REDA r )R" não circulará
dia 25, \luito Carnaval e pou
eas fontes.Dia ta tudo norma]

Agr bom Ltda. -

I N F o R M A:

AGORA COM RéPRESENTAÇAO DIRETA DE

Idubos Manah S/I

AV. z4 de Outubro - Fone 77.195 - Bom Retiro - se

Panificadora Silveira

Cr zciro mostra sua nova [strutura
Saí d,l de sua Imagem antiga. onde ape- :.io , contendo com presença de vArloa

I \i 11 \Vil o aom de CRUZE {{:'-lH e de !>IHth,tatl, que trocaram idéia.. e a�
era li lo como atühado do V "!�A l; ,UZ o provaram a chapa úolca apreaentsda.

I "�Sl:'O i J'E CLU BI<� CtWZEPW u-m de de o

últi I o dia cinco ums nova estrutura, cober- O planos
ta de r 3 ponsabtlídades e compromissos
par� co seus torcedores

�!lqu �Ja data r>i eleita sua diretorta pí- Tão Logo empo ssado, o Presidente Oe
o!lt'>ir.J. que comandara o elub � nuraut- um oclécio Lins traçou parctalmente 08 pla
aDO 008 que visam estrutur r melhor a e-

o ') Pr síd nte de Honr s fí�u 'a Wal.lquipe, apre senceudo suzestõea para 8-

mir O u srqu i �u'le", desporttatv qu ,e- qutstça» de uniforme e outros materiais.
'J'uld'i;D"ute aoompanua os Jogos Jo time
c uzeirense. Ficou ,j<ifinido que o clube conservara

li �'t'esld ,!l�I'I. está O oclécío Lin .. ; Vi- as cores azul e braaco em suas camtses
ce� .... r� i te t : Ga maríno Vier-a Borzes Ft- e que serão aceita publtctdades tmpres
lho I'esoureiro: .Iose Amsrildo de Ltns: 88S, mediante contrato prevíameate ea-

I 2' reJoureiro: Anuir reu her: 1° -ecret - tabelecí lo. Como primeiro passo em

rio: Luiz Const I'ltoi d'l Cruz: 2' secretãrto: pcomoções de arrecadaçao extra-futebol
Wafli do .n snero e o{eJ'lQões Púoltcs s. Ja- o Cruzeiro realiza em :'1 de marco um

CK:l.JO � "lOUll1. torneio de Bolteh . com distribuição de
Par \ o Coa elh) Fiscal f ram indicados; troteus, medalhas e outros prêmios aos

Joio .J rníl r \10'; Pa 390:1 .Io se Vuamar e vencedores. .'\.8 tnscneões est o a

torneu 'ovarlil•• berts s até di� '0 com coordena ..

\. -euru to que W:lrC1U a etet.ão e pa�SeIQAO de José Amarildo de Lins,
da ,)ir-!tnla r'1! realizada U1 Lanch mete na Lanchonete.

Atendendo diártamente com bar
e lanchonete oferece a seus clien
tes pães, bolos. biscoitos, etc.

.,. 2� de Outubro • Bom Retiro

Ver a :, r U l t r a t l d o g i s t r o
Para o presidente do Vera Cruz

I'�sporte 'Iube, o ID;li"1 importante
I1 no momento e a regularizacão da
equipe junto aos meios oficiais,

! Com este pensamento, a Direto

I ria segue seus trabalhos, providen
ciando documentações Visando re

querer todos os direitos que lhe são
cabíveis Ainda não foi acionado o

Departamento de Futebol e o

tremador Rogério Pucci está a

penas observando os jogadores
que poderão fazer parte d plan
tel, ainda por formar-se.
Tão logo sejam concluídos os

registros, a diretoria Inioíarà na

parte promocional e constitui
ção da equipe.

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

f(COMn�INs S�rfRMfRCADO
Altamír Martins & CIB., Ltda.

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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


