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o Gc verno do Estado onu ciou a

liberoçõo de 77 tilhõ� s vlscr-do a

ccnclus -)") da terrc-plenogem do r c -

dovia que liga Florlor.õpolis o Lagos.
Esta quoritio chegorã oté o fin..: I

do ono, parceladamente. sendo qU9
o cor.clusôo do obro cem revesti
"T'.>nla oslólttco em lado o suo ex

In,,�ão está prevista poro o fin::ll de
i 86.
O Governoder destoccu que o o

bro atual",ente gero í .100 empregos
diretos. mantendo 93 môquinas em o

peração
F alando sobre Investimentos no Ro

dovia, foram aplicados 200 milhões
por dia nos trabalhos, sendo que
estes são Fundo Perdido, mos o Es
tado participou, até agora, com 150·

___________________________-..; bllhees.

Ginásio �e [sportes: lIumina�ão [ontrata�a
Caminhando para o seu Iínal.l A data da inauguração oficial

8S obras do Ginásio de esportes ainda não está definidM, mas até o

ganham uma nova fase, onde tínal deste més a Comissão Muni
já houve a contratação de uma eípal de Esportes já deverá utilizar
firma encarregada de instalar o o Ginásio para 08 treinamentos
sistema de ilu.inação. nas mais diversas mcdalídades.

Prosseguem. paralelamente A tletas, inclusive, já estão sendo
08 trabalhos nos alambrados, E' �e]ecionados pelo Presio ente
outros detalhes que possam dar de (ME, que p-ovídencie t-. S do
COI díções lotais de uso àquele cumeutações dos mesmos ..

casa de esportes,

ZÉ PAULO ESTÁ INDO EMBORA
Pág. 2

Patrulha Mecanizada Pág. 2

Asfalto: Bom Retiro - Urubici
Pág 3

Vera Cruz no "Diário Oficial"
Pág, 4

"

Nossa História"
Fala da Energia Elétrica em Hom Retiro

"ác. �

MAGAZ1NE NÉLI
•• Carlos Souza & ela. lida.

•

Ccntecções ,Armarinhos, Porcelanas, Crtstai
Eletrodomêstieos ete.

Av. 24 de Outobro 542 - fone 77 136 - Bom R.tlro -se

Feira em Destaque
Continuam Em franco anda

mento 08 trabalhos de stands e

infra-estrutura para a 2& Feira
do T'erneíro, 3& Feira da No
vilha e 3� Fxposíção Feira do

Reprodutor, que se reallzsm
dU1tlnte os dias 30 e 31 deste
mês em nossa ciúad€'
Comissão Organízauoea já dis

tribuiu o regulamento Geral aos
exposí« J es, o: DCIO CIência dos
procedimentos a sere.n tomacos,
Também adiantam detalhes

quanto a realização do Grande
Baile, dia 31 na Sociedade Cul
tural Bonrenrense, Que terá co

mo destaque a presença do csn

tor regtonalista .. Caucho da
Fronteira"
Estabeleceram que o ingresso

custará 10 m íl cruzeircs e a me

�H 8 o preço de 30 mil.
A Cormssão adiantou que o cantor
G8 ncho da Fronteira, !are, aín-
da, uma apresentação esp fiaI
na própria FfH8, às H:Oll h, ras
do dia 31. com seus maíoi es su

cessos.

Mais Verba parI a 282
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JUIZO D8 DlltEITO DA COMARCA
DE BOM RETIRO - SC

Bdital de' ArremataçAo - Extrato

1· Leilão: dia �6/03/85, às 14;30 hrs, por
lanço superior a avaliação, não haven
do licitante, 2· Leilão: dia 09/04/8J,

Ià 14:30 hrs, pelo maior lanço. Edí al
extraído dos autos de �xecuqão N ..

4.113'84, em que é exequente O -uar
1

Back e executado Arvelino Sob110� t'r �
Bens a serem leiloados: uma égua mes- I

tiça peíxeron, pêlo baio com 6 anos ue

'fUNO ECidade e uma encílha completa. Avalr-
ação: 330,000, Uma geladeira marca _

Oonsul, super luxo, cor amarela e um
Freser marca Prosdõcímo. tipo getadet
ra. cor azul, avaliado em 580,000,. To-
llilavah esc: 910.000, (Novecentos e I O Superintendente Regiona.l Segun-ío o gerente do Banco cf
dez mil c.ruzetrosl Õnus: .não c�nBta, i du Banco do Brasil, Hugo de Brasil de Bo 11 Retiro, José
[)�po� tàr1r: Jo�o Back, FICa por lDter'l Moura Coimbra acaba de contra- nilo Munra, D08S8 cidade foi tamedio d ste totímado o executado, ca- .'.
80 não eja encontrado pelo Oficial de tar com crneo comunídades ru- bem recentemente selecionada p&
Jusnça, Bom Retiro: 04 de março de 1 raís de Santa Catarina. emprés- ra ser benetrcíário deste emprés
19..;5. Eu, Maria Madalena süvetes Fa- tímos na ordem de 2.()95 milhões mo.
rias, Agente Judiciário, o daUlografei e através do Fundo de DesenvoIvi� Para tanto, a Gerência lo cal e
subscrevi .,

mento de programas Cooperatí- tá promovendo contatos preltmlna
ROSALDu ULY �SÉA vos comunitários de lntra.eatrutu res com as lideranças de todos
Juiz de Direito ras Rurais (FUN')E0), núcleos do Município, tais como S

Foram beneticiadrs Chapecó Á- de, t-{arbaquá, Par Liso da Serra, SG1n·
gua Doce, Cunha-Porã, Taió e ta (Iara, Cambará, e outros para

COMP, ANDO NO COMERCIO Garuve , que recebem emprésu- que aglutinem Iorça e apresentem

L''''' CAL VOCE ESTARA GER,A N-
mos deennados a yárias fi�ali· um plano de obra prioritárias Escl,.

J I
'

I nades, entre as quais. reeqUlpa.,
rece o BB que o FU:�DEC tem saldo

DO NOVOS EMPREGOS E DE-I mente de hos ,üt\Ís; const-ução a juros fixos anuais bastante baixos
de J)raç 18 Esportivas; construção '�, na meíorla d s caROS, sem cor

SENVOLVENDO AINDA MAIS I de 'salões co.nunítários; constru-' roeção monetaeía. O FUNDE\) e um

NOSSA CIDADE. ção de unídade secsdora / arma- ; programa instituído pelo Banco do

I· zenado
a de produtos agrtcolas: t-lrasiI, destinado a beneficiar peque

------------- constcução de creches etc nas comudídades rurais

= Ademar Oscar Rosar & Cia lida
_ _ __ _._ _--�----_._.__ _ - .. _- _ - _-

Comércio de materiais de construção, artigos para pre
sentes e caca e pescü.

Anexo Hotel com atendimento diário.

v 24 de Outubro, 179 - Bom Retiro - Santa Catarina

Bum Retiro

SOP�RM�R 'AD()S J J '!P�RATRIZ
-=========:==================�-----

--� ..__.. -

A CARANTIA DO PRECO c ER TO

ivenida 24 da Outubro, 441 Bom Refiro Santa Gatari03

Patrulha Mecanizada
Tendo como ponta de partida

a aquís: ,- o de um trator, a Pre·
feitura .'J unicipal começa consti
tuir a ma Patrulha Mecanizada
de assistência ao homem do cam

po. segundo o Pref�íto em

exercício FIares César de Olive
Ira, a íd la e ampliar bast.inre
esta atuação de amparo
ao agricu ltor.

Zé Paulu CSlá in�o fmoora
Dapois de lazer br ith rntas atuações,

I
o l:1aisdestxado cornp etldo- na.s proonde tav8 pressnça mcrconts corno lun- vos da resistência.

dista, o conhecido atleta José Paulo Vd- == orlas Alberto Souza, PreSidente
leso esta deixando nosso cid':Jde poro dJ Comissão Municipal dI:) Esportes,
reSIdir no Estodo do P::Jrona. lome-itou a scíd J d:) atleta de nosso

Ze Paulo Já esta nos or aucórtos e cldod a, reconhecendo bastante seu vo-

deixo poro O esporte de Bom �etlr() lar e :J f It'1 que brá ao de sporf o
uma I acun-r, visto qU9 ero sarn dúvida loc � I.

I��-------------------------�

EXPEDIENTE i
"O REDATOR '0

Ltda. - AV. d dE; outunre Bom Retiro SC

Redator - César do e.Rto Machado
orno Responsável : Attahualpa c ésar "'achado

COrTp.8pondêncta : Rua Atanagtldo Ramol de An
'ide 168 - Bom Rettro se

oprtetárto : César do Canto Machado

--------------------------------------------------------------__------------------

"Panificadora hico"
Pães, bolaobas, biscoitos, etc.

Farto serviço de nambreria e gêneros alimentícios.
Av. :?4 de Outubro, st»: Pene 77.102 - BOM RETIRO S/C
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8 O m R e t i r o - U r � b i c i DISTRIBUIDORAAslallo Ja
Na última reumao da Câmara

Municipal de Bom Retiro realiza.
da dia '5 deste, o vereador Laudo.
aldo Freibergerdestaccu aos pre
sentes a informação trazida de
fontes gorvernamentais do Esta
do, dando conta do revestimen-
to asfáltico no trecho Bom Betí. Antiga Oficina de Móveis Bruno Mariano

ro - Urubici, partindo do trevo de CERVEJA, REFRIGERANTE E BEBIDAS EM GERAL
Santa Clara até li 'Vizinha cída- i--------
de

Adiantou o edil, que tal obra tem
seu inicio para muito breve, bem
como resaltou a sua importância
visto que hámuito as duas comu
nidades pleíteíum tal realização
No Centro

DE 8E81DIS
REVENDEDOR

SKOl
Av. 24 de Outubro, 828

IMARAL LIDA.

Bom Retiro - se

jor Generoso e Henrique Eduardo
Boell, evidenciou o político que
houve a autorização por parte do Se
cretário dos transportes, Marcos
Rovarls, para o inicio dos trabalhos.

O aínal verde dado pelo Gover
do do Estado !oiobedecido de ímedí

Sobreo asfaltamento das ruas Ma. ato e as obras estão em andamento.

CASA MAY
Osly José M�y & Cia. Ltda

Av. 24 de Outubro 243· Fone 7714:l

UMA LOJA ESPECIALIZADA E M CON FECCÔES. TECIDOS
CALCADOS, ARTIGOS PARA PRESENTES. BRINQUEDOS E s r

JOUTERJAS. TUDO COM OS MELHOR ES PRECOS DA PRA CA

DIRETaMENTE OIS fABRiCaS ao CONSUMIDOR

Nossa
Orrgínal de TeresiplPa 081va Cor·
deiro Santos e Terezlnlla EmUl.
Philippi Mev.

o Redator revive para você
das autoras epígraíadasmaís u

ma passagem de nossa histôría,
-nde destacamos um resumo

de como se processou em nos

sa cidade o inicio do abasteci.
mento de energia elétríca.t'Até
prtnctpíos de 1968 a oidade de
Bom Retiro recebia a luz elé
trica de ummotor e gerado-da
CEE • Campanbia Estadual de
Eletrificação durante tres horas
por noite. No mesmo ano, oom

História

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE
BOM Rf<.TIRO - SC.

Edital de Arrematação - Extrato
,. Praça: dia 26/03/85, às 11:00 horas,
por lanço superior a avaliação, não ha
vendo licitante, 2! PRAÇA dia 09-04 85,
às 11:00 horas, pelo maíor lanço. Edi
tal extraído dos autos 0e Execução
n" 4.059/84. em que é exequente Copar
Comércio de produtos Agrícolas e Re
presentações Ltda e executado LAUHO
HRANGER. Bem a ser praceado: Um
terreno rural com a área de �49.676,44
mtsz situado no lugar de "Jampo Novo
do Sul, Bom ketiro, em comum com os
demais herdeiro do espôlio de 'I ere
za C (ia Cruz, na área maior de 2,247,
088,00 mt82, cuja comunhão confronta:
Norte com o rio Campo Novo do Sul;
Sul, com terras de ManoE'1 Januàrío de

I Souza; Leste, com terras de Paulo Goe
dert p ditas de Valdomíro Neckel; Oes
tp com terras de Lauro Branger ou

quem de direito for, devidamente re

!:listrado no Cartório de Regtstro de I
móveis desta l idade e Comarca sob o
n" H.l.1,196, matricula '.196. Avaltacão:
8.000.000 (oito milhões de cruzeiros).
Ônus: não consta. Depositário: O exe

cutado, Fica por intermédio deste ínttma
do o executado caso não seja enco trado
pelo Oficial de Justiça. Pom Retiro. 04
de Março de )985. Eu Madalena süverra
Farias, Agente Judíeíá rio, datiografei
e subscrevi

ROSA LDO ULYSÉA
Juiz de Pit'r>ito

a vinda da energia elétrica da
usina Termo Hétr íca de Cti
ptvarí - Tubarão, atravéz das Cen
trais Eletrícas de Santa Catarina
houve uma reforma na rede de
distribuição da cidade, passando
a possuir energia durante 24 ho
ras por dia.

Como a rede não suportava
a tensão eletrica e consequente
mente ocorriam queimas de fu
ziveis e outras avarias; a C elesc
contratou uma firma intermediá
ria para implantar uma nova re-

I
de de distribuição de ener.

gia elétrica, trabalhos estes
íntcíados em 1909:'

.rnt O DE DIREITO DA COMARCA
DE BOM RETI RO - �r.

Edital de Arrematação - Extrato
1* Leilão: dia 26/03/85, às 09;30 horas
por lanço superior a avaltacão, não
havendo Iíctte nte, 20 Letlão: dia
09 04/85, às 09;30 horas polo m ator
lanço, ,,'dital extraído dos auto de Bxe.
eucão No, 4.o49/R4, em que é exequen
te Liggf'tt & Myers do Brasil Cigarros
Ltda e executado Antonio Je rrachekt
Filho, B<>Ilf::!1 erem leiloados: uma plan
tadetra de cereais, marca Jumiu amarelo
em regular estado de conservação, ava
liado em 2.000 ooo.rdoís milhões de cru
I zeiros) (jnn�: Não consta, depositário: O

I ptóprlo executado Fíea por íntern \ dia
, c' ('�tf' intimado executado e por
I acaso não seja encontrado pelo1 \ oficüd de JUStiC8, Bom Retiro, 04 de
\ 1
março de 1985, Eu Maria Madalena S11-

\1 veira Farias. Agente Judiciário, o datí.
lografei e subscrevi.

ROSALDO ULYSSÉ A
------ Juiz de Direito

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ficando configurada come uma e-I
qurpe cada vêz mais sol Ida e 'enden- I
cioso a brilhar pelo esporte de nos

sa cidade 9 região, o Vera Cruz Es
p or re Clube teve no dia 30 de ja
neiro deste ano o publicação do
Extrato dos Estaluto� do Clube, no

Dlario Oilcial do Estado de Santo ICal..Jrina. Naquela publicação, cons-,tom lodos os dados do clube, dasde ------------------------
I,] suo fundação, rrozendo em seu

conteúdo a primai'o d'retorro e prin
cip IS ítens que regem as destinos do
Clube mais antigo da cidade.

A. publrcocôo destacado no Diário
Ofl: -I ve.n csstno do pala atual ;.ire
sid >:") _ W J1derlei Iremo responsável
pai) a):.:J'llllh::lmanIO dos doeu
meM..Js para este ftm

Vera Publica
Oficial

ruz
Diário

Canto do Canto

-

. ptaunu t u. iniciativa
para a 'norte -crlanttde" e

a moçada de 8 1 n I:tetiro se

agita com a 1> omoçáo.
-

.1 A. turma tia Mônica'
em atividade novamente na
AABB com o "chá das 15".
Muit� troca de . teias, per
muras de artes e autídõea.

Monanrn & víona-nn
com seu supermercado é
o caçula. no ramo. Tod08
torcem para que se

tírme.
- Um p sseío à CIdade
de Gramado \,R.S) é il pe
llÜli:l de um "rupo de bon
retírenses para o Ieriados
de Pa · ...oa.
- Com contatos mantidos
Landoaldo tenta trazer ima
gens d T V Planalto, de

Lages, para. ��om Retiro. É
uma boa.

etornando, para suas

atívídedes á frente do Fo
rum de lOSS<i. cidade. Dr.
Rosaldo Ulysséa -Depois
de merecidas férias-

anificadora Silveira
Atendendo diá.riamente com bar

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

I. 2' de Outubro - Bom Retiro

no

gro om Ltda. -

I N F o R M A:

AGO�A COM RéPRESE NTAÇAO DIRETA DE

adubos Manah S;I

A 'I. z4 da Outubro - Fone 77.195 Bom Retiro

T�rneio 8oliche: Sucess Oe
Schlsmper. muito embora alguns a

pontassem estes como possíveis vea
cederes d'l competição.

O favorito não era em vão, poli
foram os que conseguiram o IDII
or uümseo de ponto'! nu 11a só par
tida, totalizaudo Solanttu %18 e 01-
demar 195,

Mas festts maior ficou mesmo

por conta dos campeões Antonio
]arlos e Id slíno, q ue vibraram tn.
tensament com a conquista e foram
�e�uhialnente cu -nortmeorados pelos
de-nata com etídorea, que reCOD

neeeram a vitória,
Do primeiro ao quarto lugar

houve pretní seão com trotêus, me
dalhas e bebidas.

Coroada de plano êxito a promo
ção do Cruzeiro E porte Clube, que
re rhzou no úlrí no dia 3 - domtngo
) p rim eiro to' I ,i) i':>a�t'} de oolí.
che de Bom Retiro.
A compettcão que co atou com ti. par
ticipação de 22 duplas. teve intcío
às � horas e prorongou-se até às 17
havendo cl rs stticacão por enave

.

de onde surgtram O� finali3t'l.3. O ti
tulo rnáxtmo tíe iu para li dupla
fo"m"di por autouio Carlo .-\1 '''�

e Idalino Bosquettí I>ht�u3, que 1'

rarn agracia rios com um belís III

troreu
!\. segunda coloceção coube a ríu

pla Célio da Ros.! e Otacítto Albu.
querque. "m terceiro classifí rou-se
a dupla Orlí d·� 'OUZi e Jairo 1'r:1-
montin. No quartot uzsr. ficou a du.
pla Oldemar Neckel e Solaníto

� r o � o Cr.ia associação
Numa íniciatíva te Waldir de Lins, material esportivo, tendo já ad

que é o Presidente de Honra da quirldo um vistoso unítoeme nas

entidade, está em franca ativida. cores verde-amarelo, sendo que
de a AS..,OCI<\QÃO ArLÉrlliA as camisas serão personaliza
AGaOBOM LTO\', que investe seu das com o nom« de cada atle
poderio esportrvo ao departamento ta.

I e futebol de campo. O plantel da Agrohom é cons-

I Há prevísão para. o Futebol de títuíuo de:
I salão, pará tão logo seja ínaugu- - Donizette, Ademir, Carlinhos,

I1 rauo o Gtnásío de Esportea em Renato, Ilvãnio. Wal.1'r, Edson,
nossa cidade. Julio, Gregório, Ângelo, Pedro,
Funda ia a lt de janeiro deste Rui e Rossíní, tendo na presí-

ano, a Associação Atlética Agro- dência o desportista Grogório
I bom íntensiüca seu patrimônio de PIor.

oM R I �
Altamír Martins & Cia. Ltda.

Corteslo e bom prêço fazem a nossa tradição - Fone 77-109

Av. 24 de Outubro, 482 e 496 BOM RETIRO/Se
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


