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M a' r a t o n a a F e i r aA b r e
Com uma programação elaborada pela Comissão Municipal de Esportes, teremos como des-

taque da abertura da Feira da Novilha uma sensactonul Maratona Detalhes na pagina 83

Carnaval [mpolga 8 o m R e t i r o
Reeditondo mementos inesquecíveis, onde o foliõo bonreurense mor, ou presença durcnte os 4 dias de momo

tivemos este ano na Sociedade Culturol Bonretirense um show de fantasias e muita origin::d;dade,(pág, 3 e Canto do Canto

União TorneioBonretirense Promove
Prometendo uma organização exemplar e nove troféus a serem disputados, O União Bonretíren

se já tem data marcada para o seu Grande Torneio, que realiza no estádio da Baixada, pag 04

Colégio e APP Lançam "a oite Atiântiea"
A Associação de Pais e Professores Na oportunidade da Noite Atlântlda te- estsrs aos encargo do Sr, Milton Sim i-

APP e Direção do Colégio Alexandre remos a eleição da Rainha dos Estudantes; ano. Senir Duarte �ilvetra, Presidente
de Gusmão, promovem no dia J3 de a- Desfile de modas das lojas da cidade e da AFP. Landoaldo J Fraíberger, Di
bril na Sociedade Cultural Bonretiren- sorteio de camisetas e discos para os que reter Geral do Colégio Arexenere de
se a "!\oite Atlântida", com 8 presen- aôíquírírem mesas. Gusmão, estão confiantes no evento e

Ç8 da equipe de comunicadores da rádio acreditam que mais uma vez 8 comu-
o Atlânrída F. M. de Blumenau. Estes desfile, bem como a apresente nidade bonretírense saberá reconhecer
A emissora blumenauense trará à eão das candidatas serão feitos pelos locu o a ero]o deste trabalho e o empenho pa

nossa cidade tres mil wats de som e mui rores da própria l-tárlio Atlántida F M rs ta) realização, prestigiando com a
ta cor para alegrar esta noitada dencan- Haverá completo serviço de bar e coztn- presem 8 e auquírindo votos das es n
te e jovem de nossa cidade. A promo- ha, para bem atender a todos que pres- drdatas ao titulo de "Rainha dos Es-
cão que tem por finalidade enganar fun tígtarem (I acontecimento. tudantes ..

dos para cobrir despesas de

manuten-I Ição e custeio do COlégio Alexandre de A promoção de vendas de mesas se i-
Gusmão. nícía à partir do dia 1° de abril. fendo que

..

{'( a vida de BOM RETIRO.
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fie Carlos Souza & ela. Ltda,

Confecções .Armarlnhos, Poroelanae, Cristais
Eletrodomésticos etc.

Conheça um pouco de nos

sa História e reviva cones.

Av. 24 de Outubro 542 - fone 77 136 Bom Retiro -)\
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Comércio de materiais de construção, artigos para pre-
sentes e caça e pesca,

IAnexo Hotel com atendimento diário.

Av 24 de Outubro, t 7� - BOlll Retiro - Santa Cataria

ov� grônomo
Em sete recente projetos en-!

caminhado à Oãm: ra Municipa.l
.ie Vereadores, o rreíeuo em e

xercício FIares César de Olíveí
ta teve dois deles considerados Ide suma importância para a co

munidade bonretírense:
O primeiro autorrza o Gover

n Municipal a manter convênio
com Secretarta da h.gricultura e

dI abastecimento, para a con

tratação de um Engenheiro A

grônomo, QUd virra a preencher
a lacuna detxads pelo Dr. Dir
ceu . ílo Bíanchi, ora servindo Ià comunrdaae urubiclense I

O seguudo visa firmar um ter
mo de convênio com a secreta.
rl<i .1:) Plsnejament J e Co .rde.
ns cã.i Geral. visando a elabora;
ção do Plano Diretor da Ctda.íe
e Bom Retiro,

Aulas Rccome�am: g�� alunos
o colégio Alexandre de

Gusmão reiniciou seu período
letivo com a matrícula de 920
alunos, sendo 690 no l' grau
e 230 d 2° Sezundo losir Mo
retti, Diretor do 10 grau, tive
mos naquele educandário o in
gresso lle 8� novos a lunos na

sua DIreção e 95 no segundo
g'iiU. Para o 1" grau, teremos
25 class sem para o segundo,
com .t'� prol soreslecionando
e 15 Iunci nári rs de apoio a

serviços diversos.
Destacou o Diretor Alosir,

que este ano a freqüência. ne
alunos unuor nizad os supera
a expectativa e etutva. havendo uma

conscientízacão d s pais dos
alunos nes se sentido,
Sobra comportamento inter.

no dos alunos todos estão to.
mando ciência de que de
vem preservar o patrimônio
que utilizam p Uéi estudar con
servando-o da melhor maneí
ra possível as de pe ndêncías
do 'olegio.
Este trabalho de conservação

prende-se ao fJ.to de que houve
um investimento bastanrez ran.
de no sentido de recupetaeo pré
dio, onde a APP aplicou recur.

80S convemados e até próprios,
para dar aos alunos o melhor
ambiente de estudo possível,

O Colégio Alexandre de
Gusmão ganhou roupage III no

va em seu aspecto externo, re
cebendo pinturas e reformas
em seu todo. Nas salas de aula
houve uma melhoria n s qua
dros utilizados pelos profes
sores, sendo estes recoloca
dos em oondição norm 1 de uso

Nao foram esquecidas as

íatalecoes sanitárias, todas
remodeladas, bem como a co

zinha do Colégio que ganhou
nova níutu.a,

E, quemmostra-se plenamea
te satisfeito com este trabalho
de fiscalização por parte da
Direção do Colégio é Senir
SIlveira; Prestd e te d J. >\.PP,
que vê o estorso da associação
em atender seus associados.

,
!

\ _:J v'\)<ANDO O �O\;\EK:IO

I L::X:::t\L, VOCE ESrA�A G:RAN-

DO NOVO'; E\A.JREGO'; E DE

SENVOLVEN')O AINDA MAIS

OSSA ClD.ADE

�gradoua ç a
I ernonstrando ser no 8.1 cidade do

tad de todas as condiçõe para o cul
li' da ffil:;á, estamo' tendo este auo

uma xerente colheit , que certamente
lf,irA resultado econômico satíulato, '

rio, Todos aqueles que trabalham com
o produto, afirmam que com a safra po
sruva deste ano, abre per pecavas de
uma ainda melhor 00 aoo vindouro. A Pr"lf9itur'J Munlciool da B)m Retiro, comunico a todos, que porParalelamente a 'fAvA, também ob
servaram 08 plantadores que a Pêra mohvos tec ucos - DEN rEl - foi d asotiv ado o sino I de V. H, F, da TV
foi em abundâneis e que ate careceria �Ollg J .io s de Blu'll9'11U, obrigando I) mud onço p arc U_ H. F, operando
de umjmaror icentiv, muito embora em r lráter provisório.
reconheçam a dificuldades de mercado. Está.:) sendo torn a das providências no sentido de que tenhamos breve-Para eles. a índustrtaltzação aqui I me"te sinais nmdos e definitivo, do TV. Coto-lnense de Florianópaiis.me mo em Bom hetiro. fazendo doce I
e sucos de pêra, seria a zrande

lIaí-11
S:Jlla'1ta-i9 que poro concretização dos trabalhos de reodaptoção

da para a quantidade elevada do pro- do torre rep stldoro , hoveró elevado dispêndio [Inanceiro e tecnico,
d�_ o que anualmente se registra na te-I mos que esró em fase de solução.
giao,

I Antonio Carlos Varela Rasp. TecnicoI
_

c o M UNI C A O O

"PanificadoraIMPRESSOS EM GERAL

Pães, bolachas, biscoitos, etc.
Farto serviço de hambreria e gêneros alimentícios.

Santa Catarina

I __A_V_. _2_4_d_e_O_u_tu_b_r_o_,_8_/_D_-_F_9_D_e_7_7._1_02_·.:__B_O_.\f__R_E_T_I_R_O_S__,_c__
Avenida 24- de Outubro, sjn

Bom Retiro
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Premiação DI Carnaval DISTRIBUIDORA AMARAL LIDfi.l

Tres blocos carnavalescos foram agro
ciados com trofeus, cabendo o pri.
meiro lugar aos "Fugltivcs da Ilha
do Diabo", multo bem cara'cterlzodas.1

O Segundo lugar ficou com o blc
co "Um Anão e as Sete Broncas d�
Neve", representado por um grupo d.I--
rapazes liderado por Paulo Schlich-
tlng

A Giretorla da Sociedade Cultu
ral Bonretir.nse, premIou pat1lcipoções
de destoque durante as quatro noites
de cornoval.

O Bloco "Nego Maluco" forma
do só por moças também foi premia
do e merecidamente foi alvo aplau
so pelo originalidade apresentada.

DE BEBIDaS
RtVENDEDOR

SKOL
Av, 24 de Outubro, sçs Bom Retiro - se

Antiga Ohcína de Móvets Bruno Mariano

CERVEJA, HEFRIGERA n'E E BEBIDAS EM G8RAL

Abre a FeiraMaratona

A premiacão muito motivou cos :olióes
que mostraram-se boston te sotisleitos

" A Múmi:l" - que inc6gnltamenfe cem os troféus r ece bidos

surgiu em meto o folia, tombem rece

beu um belo Ir(,féu do direr r ia de
SCB.

Marcando a abertura da Feira
da novilha, que se realiza em

30 de Março em nossa cidade, te
remos naquela data a realiza cão
da Grande Maratona, organiza .a

pela Comissão \lunicipal de Fs
portes •

Serão percorridos na oportu
nidade 14.400 metros, compreeu
dídos desde o trevo da localida
de de Santa Clara, até J Parq ue
de Expo- tções.
Segundo Carlos Alberto Souza.

Presidente da LME, alem de
medalhas para os 10 primeiros
colocados, haverá premiação em

dinheiro, cabendo a quantia de
Cr$ 200.000 para o primeiro co

locado, Cr$ 100000 para o se

gundo e Cr$ 50.00J para o ter
ceiro As mser íções deverão ser

feitas pela :ME de Bom Retir,'
Particip8ção

A CME de Bom Retiro, 'P� ru

cipou no último dia 14 de 1 ve

retro da Maratona de aberiuru d<i.
Festa Nacional da Cebola, nu

cidade de Ituporanga,
Na Oportunidade se íêz rep-e

sentar pelos atletas lzair C de
Souza, José Paulo Ve loso e Jo .

sue Veloso, competindo com

mais 85 atleta de todo o Estedo .

(omo grande campeão ti ve
mos o conhecido fundista Paulo
Ztmer, de Blumenau, Que tem de

dicação integral ao esporte
NClSe,OR atletas marcaram pre

sença com honrosas classinca.
ções. consíderando-se o nível
dos demais competidores, que
mostravam se visivelmente mais
bem preparados.
lza ír ficou em 16° lugar, José

Paulo em 17° e .Iosué em 21".

•

CASA MAY
Osly JQs{> May & Cía Ltda

Fone 7714:3Av. 24 de Outubro 243 -

UMA LOJA ESPECIALIZADA EM CO'"'" FECCÓES. TECIDOS
CALCADOS. ARTIGOS PARA PRESENTES. BRINQUC:DOS E ar

JOUTERIAS. TUDO COM OS MELHon ES PREces DA PR A C�,

OIRETIMfllTE Das faSRlcas DO CONSU mOR

Original de Terezinha
EmUla Phillpe May

.. Durante o Governo do Major
Generoso Domingues de Oliveira.
foi adquirido o majestoso edil1e10
destinado à Prctenura Municipal, que
foi oonstuído e era de propriedade do Constataram. então, que o prédio
Engenheiro C onstãncío Krummel1, u- não tinha condícões de reparos. mo-
bra essa que reoeberia em seu ínte- tivo esse que levou a sua demolição
ríor, ilustres personagens que toma- total Dessa maneira, Bom Hetiro per
riam a frente dos trabalhos de de- de um doa mais sntígos patrimônios
senvolvimento do novel-município. históricos,

O andar superior destmou-se à A antiga Prefeitura ficava 1008114
Câmara Municipal, ou COD elho mu, zada na adjacênC'ia das ruae t 4 de
ntcípal. Com o tempo esse pr dlo co. janeiro e major generoso".

1-----------,-1

N assa história
meçou a sentir necessidade de repa
ros,

Logo em 1964, iniciou - se o traba
lho de demolíção do andar superior
para verificarem se era pcssrvet uma
reforma.

.............._ ......_._ SUPERMERCAD()S
�============�=--

IMPHR,t\'rRIZ
---

.... --_ _ -

A GARANTIA DO PRECO "':E�T()

Ivenida 24 lia Outubro, Ui Bom Retiro s� la Catarina'
--------------_.__._._------------
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Para o 'Jresidente do U .ilão 13 nretl ren
-e. 8 .H mo cão obt r'i pleno êxito. POIS
.. rá • r�a.nizllda de for'l1� a ni,) deixar

I ))rltOi talllos. salvo imprevl>to .

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

Canto do Canta

- Mantendo sua tradição, o
Carnaval de Bom H.etiro ff!l
novamente muito nímado e

08 foliões atacaram co .n tudo
nas" noites. E, para efeito de
registro, eis alguns dest qu-s:
- Fiares César e suo equipe
cornovolesco , fazendo o ombian-

fic:Jr mois festivo com multo

confete e serpentino ,

- Dilaon Sordí (BB) e espo
sa, marcaram presença com

muito espíríto momesco.
- '\I função de comunicador e

relações públicas, Dr, Carlos AI
berre de Souzo foi um das pon
t"s altos dos b o iles,
.- �dson Szpoganicz e Sehír
Ieí tiay sempre vistos juntos
Iormaram um par de foliões
anímarít símo.

r. Adílson e Fiares Cé
sar como" don�cas", com VdS-

I ti. ) e tudo, deixaram 08 ra

pazes enlouquecidos e as me

ninas enciumada .

- Os blocos Nega Naluco, Os
Fugitivos e Um Al1ão e r'JS 7 Br.:ll1-
cas de Neve, derom o toque to
do especio I, ois est cvorn �"'n�"

cronois. Eu:o'ia em alio esc-alo,
-_ Alosír Morem e Cristóvão
ergío Bunn, à frente na or.

ganízação dos bailes, demos
tratam que são comp etentes
e merecem apoio.

Como ponto fraco ainda que
como muito b c vontade d� I dos
q '" estavcm empolg )OOS ti I� rios o
,tu.JC do conjunto c 1ntratodo

- S:l,gue Azul -

que nÕ'J ogro
d')u 005 foliõas A. pr ópio Iireto-
la r "conheceu IStO e prome ts não
rep sti o blho,
'- Afora carnaval, f\ festa
maior ficou por conta de Val
dir Henck naier, que no sába
do de momo comemorava seu

aniversário em sua residên
cia, com familiares e amigos.

l Parabéns a o grande político
� cidadão honrado que S8 be
er o' ,'eu Valdir"

aniUcadora Silveira
Atendendo diAriamente com bar

e lanchonete oferece a seus clien
tes pães, 0010 ,biscoitos. etc.

Y. U de Outubro - Bom Retiro
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grobom Ltda.
I N F o R M A:

AGORA COM RéPRESENTAÇAO DIRETA DE

Adubos Manah S/I

AV. z4 de Outubro Bom Retiro seFone 77.195

José
-

o I e i a: 16 x Oa
F rzeu'ío uma exíbicã qu» 'Di:1rC iu A partida ao nteceu fi} último
bem o íní -to de SUiS ativi íade e Domínqo, no estádio da baixada,
também d nxanrío um placar hístó- às 9 11 ras, e teve um bom pú,

f
rico para o luteb»l de Bom Retir , blíco p es> te, Que asstsuu ao

10 sAo J')SÉ F I:, .ip llcou estu en- festival de gols da equipe do Sãa
ta gole'li>\, 00 time tia Ag-opecu- José.
ária, de 16 X o. O vencedor atuou com:

O result uío, deixou claro que o Nilson, Hilm.o, h.l.cion�. Gilberto,
time do ) urr» cio mesmo nome, es- B�to, Ben.edlto. DI.)níslO,Wa� der

ta se prep rr.m 11) lluito bem para
lei. �almlrd�:�los e Ademir (A-

o Gamp�onato muutcipal,
mau i e A �llanr:;B

O elástico marcador foi constru. O São José FC recém fundado
id por �f'nectil;Q, com 4 �f)l.�; �lL- tem bons planos para o campeona:
bert 2; ij->to 3; ';arlos 2;. demír 3 to e o plantel stápráticamente
i� v' Imír � montado visando uma boa presen
Ainda lamentaram 08 jogadores ça Benedito e Beto São seus gran

.1.) São J .se qu -l o Juiz tenha anu- tíes reforços, que se incorpora
1/100 um gol cosiderado como Iegí- a08 demais, re oreseutaoos assim

I timo por eles. I toda a torça do novo time.
_

Uni ã O P r o m o v T.o r n e i o
o uruão B nre trcnsc FJ. promo v no I Co'Uo atr vção, no case de empate

pr xuno dú 17 o Estadio til t3tilXIi ia 111D' no tempo regulamentar fie jog ,
8 equt

monumental ror elo, para o qual já exp - pe vencedr.-a 'l"r,i aquela que durante

I diu vãrios convrt d aos cluoes o t .apo no "ID11 obtiver o maio!' número
. . .

de escanteio d �eu ía vor. Se persi stir

I
ia op'lrtuOIdli?e, ser o dl.'�\ribuldos no- empatado, a rjpcisio será então por p -

ve trotéus, gentllme3t ce Ido p I re- nalidades máximas.
eitura Iuníeípal, Posto Atlantic; Va111r
Hr-nckrn ier; .ond c port: Altamir Marune; C
Skoíl; - upermercado O Barat ira; Alovi io

O amp�
e Flortsvaldo Oeucher: e Ba oco do t':stli-
10 de 'anta Catarina. Filiando de RU)l p, uloe, o tr tnador

I' Cllzinh"
" disse QUO o plan el é rá

ncam ent f) ma- no Que conquí tou o
titulo no '1 ,) que pa ou e paetende

ntê-lo p ra \) \.Jamp ouato,

Pf MRI S
Altamir Martins & Cia. Ltda.

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

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