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ENVOLVIDO NAS FRAUDES DO INIlMPS
Muito embora a imprensas da to da imprensa, fez cem que o pró- teúdo apenas observações co

Capital tenha divulgado no últí- prío Diretor Clinico entrasse em muns ao meio hospítalar. Dr Pau
mo dia 12, que Bom Retiro está contato com o Coordenador Regio- lo F ugênio ( ameíro Monteiro)
entre as 14 cidades às Quais o Dal de Controle e avaliação do também servindo ao INAMPSno
INAMPS determinou a realização INAMPS, Dr, Marcelo Cclaço Fau- Hospital Nossa Senhora' das Ora
de um auditoria para apontar ne- lo, para saber a fundo 8 proce dên. Ç88, contestou veementemente a

cessidade de uma sindicância ou cia da inclusão de Bom Retiro na impropriedaàe da dívulgação do
não, com relação às fraudes ao auditoria. De ímedíato, o assunto nome de Bem Rem o entre 06 In

órgão; não hà qualquer suspeí. loi levado 80 Dr J ão Guimarães clusos corno snsr eíto, visto que
ta de comprometimento do Hos- um dos acessores dtretos da Sup e. vê nesse fato extre n-a culpa e lr

pitaI Nossa Senhora das GI aças rmtendenoía do órgão em nosso Es. responsabllidade por parte daque
com o caso. tado, que acatou 8. queixa dos mê-I les que lesam (I Instituto. Mos-
Segundo o Dr, Saulo Etelvíno dícos bonreürenses, bem COlLO ccn- trando-se insatis le íto corn o chrr a

Besen, Diretor clíníco do noso- síder u rrccedEntes 1'8 [ustríicatí- adverso criado, Dr. Faulo foi da
cômío, o que está havendo e a vaso Ficou claro que realmente hou- ro também em seu contato com

difusão em hora tmprópría de ve uma a dvertêncra ao Hospital de a ce ssor (Ia Superintendência,
um trabalho de rotina, onde o BOIll Retiro, mas que a mesma r.ão tazendc.o ver que tudo não
INAMPS pede intormações ao envolve quaisquer dados que conít- pSESOU de um fato divulga
hospital sobre procedímentos ad. gurem possibíhcades de daDOS 80 do em hora inopcrtt.na, no

míntstrativos, que nada têm ha. erário público. O oficio, catado de que não foi contesta do por
ver com o que ora é evidenciado, 27.02.85, sob o n° 5�O U04.:1/(l19/b5 e seu interlocutor.
A to-ma como esta averiguação que vem assinado pelo Dr Mar e -

de praxe chegou ao conhecímen- lo Colaço Paulo, traz em seu con
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ornaria ao Morro da Cru
Tando como ponto d. partido o

8 z lrro São .losé, se realiza no p e
xmo dia 22. sexta feira, uma romaria
com destine ao M:>rro da Cruz.
Na oportunidade um grupo de jo

'I. =ns encabeçado por Jamil, Gil. Jua
r -z, Adilton, sardinha. Mãrciu, Preto.
t: dilson. Coco, J ão, Pinto, Bugri
. ho, eg�o, -Joico, Ademir e Ico o

I or
é

naquele local uma Cruz que
sró seis metros de altura em subs
(itulçã:> a anteriormente existente.
A iniciativa encontrou boo rece

ptivi:bde junto oos borvetirenses, que
certomente se furão presentes a este
.:Jb qUE! conta com o apoio da Pre·
fe tura Municip:J1 e ESluf:Hlo 8ecker
l.i-io. �

Parque
Será

de Exposições
Fiscalizado

Por !,Solicitação do Vereador
Aldo Severíano de Oliveira, a Câ
ma-a Municipal de Bom Retiro
defín« na semana vindoura a cri
&Ç ,0 de UflM comissão encarrega
da de acompanhar de perto as

obras do Parque de Exposições
localizado às m rgens de B t{. 282

Alegou o E/Ui. qU9 isto viria
a evita que Iates Iameutáveis
viessem a oeor er, como de vêz
anterior qu-.ndo todo o pavilhão
fOI destrutdo por um vendaval,
para ele fruto de uma fi ágil es
trutura.

"Precisamos também nos "�9-

p in -abílízs rmos pel-is obras aqui
enücad 8, pois lá. se f oram 10
milhões de c-usetros que pode
riam ser aplicados em outras o·

'l)ras, se Isto não tivesse 0-

corrrdo" Disse Dr. Aldo, jus
tificando.

o assunto entrou em discus
são no ultimo dia 12 e ficou pa
ra a próxima reunião, dia 19,a
escolha dos membros desta co

missão.

Aventou-se atê mesmo a cria
ção deuma comissão permanente
de observação às obras que fo
rem. coustruidas pela administra
ção mnnícípal daqui para frente.

A idéia fermenta e poderá se

concrettzar, pois há entre os Ve.
eadores muito esforço no sen

tido de que Isto venha 8. ocorrer. \

o REDATOR rag. I

demar Oscar Rosar & Cia Lida

-).........�_ _.� _-.__ _ _ _- --'_'---'" __ _ _ _ - .:::::::::::-

Comércio de materiais de construção, artigos para pre
sentes e caça e pesca.

Anexo Hotel com atendimento diário. I24 de Outubro, l7i:l - Bom Retiro - Santa CatarinaAv.

"Rainha dos Estudantes" tem 13 Co�didatas a� Título•
� or 1U)}1'> d, AJ.l· AHO:!!!1,ã) dJ Repr rsentando o prím elra grau estilo:

Pats Peotessores, bem OO!1li) a díre- i

ção do Colégto Alexandre de Gu mão. I Rosimery Possenti 8aC; Yolanda Helea
encontram spoto absoluto por parte da: Massuq etti 811B; Sularntr Stmte no 8aA:
Juventude boncetírense na promoção I Dêbora Ltana Dretríea 7 aA; Patrrcía de 0-
Rainha dos Estu-í mte s, que tem sua co- [Iíveíra 7aB e Ml.dalena Bursrto 7aU .

roação ao dia ld de abril,

I A candídata vencedora. será aquela qu.
Treze candidatas concorrem ao titu· eonsegutr vender maio r número de votOl

lo e buscam por toda a cidade a con-I até o día da apuração,
quísta d votos.

I Quando da escolha da rainha, bave-
O egundo Grau apresenta 7 jovens, rá um desfile de moda, com as cali.

sendo estas: ! dtdatas trajando roupas da principal..
Geane Kalkm nn 10 ..\,: Mui"l& Barbo- )'>jaa da cidade. que patrocinarão 8UU
as 10B: Cláudia Eloísa da Sílv I 10e; 80·1 spresentaeõea.
Iamir .,lmiailo 20\1: J�ne M\fIstela da �
",Uva 20C: Rute �hrciléia Goeuert ao 11
e Mirian Ltani Grüdtner SoCo I

aosComércio
O Presí Ienre Ftgusrre ão, em um méreio 8.0S domíug s e nos f e

de seus últim s decretos assinou a ríados é um s est-atégta que
autorlzação ao Comércio Varejista permite aumentar o volume de
do) todo o Brasil para abrir suas por vendas e o nível de empregos
tas aos domín zos e feriados. Para. Segundo ele P' rmite també m a
que sej:J. colocada em pràtíc a a de- posstbíli jaJe da mq.iOr nego cía
cisão presideucial, será nec essàrlo çã o entre oatrõ �8 e emprega dos.
que esta cláusula conste no acordo Esta medida Viria també m a
ccletív J fei�o ent.r�. emp r�g�d�s e beneficiar aos �ue não dispõe .<teemg.rega10 es. Pa a o ex Mmls�ro I tempo de segunda a sexta.Ie IraMueílo Macedo. a. abe tara do uo-

para ir ao comércto e só tem a-

tualmente o sábado pela manhã.
Sabe-se que em centros meno

res, o sábado à tarde, bem como

08 domingos e feriados são res

peitados fielmente pelos comer

ciantes, muito embora 08 super
meccados já estejam atendendo
no período vespertino de sábado,
com êxito em seus movimen
tos de venda e clientes.
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"Panificadora Chico"
Pães, bolachas, biscoitos, etc.
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PP Decide: Cigarras Hão DISTRIBUIDORA

Entre estes, além dos demonstrativos
dos gostos no trímàstre Novembro I De
zembro e Janeiro deste ano, ficou de
terminado o proibição de cigarros
no estobelecrmento de ensino, indo
tal decissão atingir a todos os níveis
do educandorlo, desde os alunos,
professores servidores de secretaria e

oté empregados eventualmente contra

tados.

DE BEBIDAS
REVENDEDOR

SKOL

AMARA� LIDI.
Numa reunião que contou com o

presença de mais de 300 pessoas, o

Associação do Ca:églo Alexandre dá
Gusmão decidiu vórios assuntos de
Interesse do entidade e seus associ
ados.

Av. 24 de Outubro, 828 Bom Retiro - se

Antiga Oficina de Móveis Bruno Mariano

CERVEJA, REFRIGERANTE E BEBIDAS EM GERAL

Vereadores Fecham Contra a

e a Pesca Indiscriminada
Caça

Av. 24 de Outubro ::43 - Fone 7714:3

UMA LOJA ESPECIALIZADA f M CO FECCOES. TI CJ[�OS

CALCADOS, ARTIGOS PARA PRE.SENTES, BRINQUEDOS E BI

vem se verificando em nosso

munícípío. O assunto entrou em

pauta na reunião do dia 11 último,
cabendo ao Vereuuor Aldo Seve,
ríano de Olíveíra apresentar a

questão em evidência. Destacou
o político que 8. situação tornou
-se abusiva, a ponto de haver até
invasão de propriedade alheia
por parte de pescadores e caça
dores que procedem dos mais ai
versos pontos ao Estado. Solicítc u
providênçías no sentido de have
uma fiscalização que evitasse até
mesmo o acesso destas pessoas,
com rede miudeiras e outras ar

tes de pesca que venham 8- col«
car em risco nossa riquesa da pís
cicultura. Landoaldo Freiberger
apoiou a íníctatíva e ressaltou Que

já estão sendo tom d., s provídén
I
cías no sentido ae que isto seja

I evitado. Para tanto, disse que à

I. primeira denuncta otíctal ao 01'

i' gão competente, este enviará à
tiom Retiro uma equipe espeei».

I t�omo Tabehã de OI!!. t' F('gi tro I Iízs da, para fazer a apreensão d }

dI-' Imóveis, o cr. Gentil \,1(\ ra li, rr:;es,
:
material e autuaçã aos Intru to-

"A t omarca d(' Bom Retiro toí l c:ue ocupou o argo dl' , ro f'lto Pro i- .; res, que serão pegos em na-
crtada p(11,' tecr -to número 126 de I »órto pOI nus n.e ses: ( o ERCll Ao U- I grante, quando responderuo por26 do ","ia br« de .931, senco In- \

vil (' de rnais anexo Sr. Ju till .vdalber. I

I seus atos. Públio palma, tambémterventur r'ederal no f atado, o UI_'- to Leal.
ner- l Ptolomeu dE> Assts Brasil I

fez uso da palavra, pedindo me-

�\U:\ tn-talscão (lCO reu no dia 24 Na Próxima edi ão O "I{EDATOR" didas mais urgente, de preterêr -

de ou ubi o de' meRIDO I,no, etu «orno- moe trará corno surgiu o Esporte t lube

I
cía que a própria Prefeitura co-

morar ao 8.v primeiro smversarto de er 'fUZ, ai' de agosto oe 1933. (O. 1 nne um fiscal pa ra este fim.
I.evoluçê o, briga da ce rc ise s t I

.

Bom B ctíro teve como 10 Juiz, o

Iintegro Magistrado, 01'. João de De- ,
---------------.;

Fazendo valer o sentimento de
proteção à bela. reserva que pos
suímos, 08 Vereadores de Bom
Retí-o fecharam questão contra a

pesca e a caça índrscrunínada que

A medida foi aplaudido por te dos,
visto que, ernboro sa]c uma caso de
ensino, é na escola que muitos crian

ça e estudantes meiores cdqui-ern este

vício.

Osly José May c', CiR_ Ltda

JOUTER IAS. TUDO COM OS MELHORES PRECOS DA PR.A CA

D1fttTAMtlnE DIS nufth.8S .lU �mH.fUft;jmO

o s s a História
I

Originhl de Ieresinha Lar,a Cor- U8 Fausnno da l'ilva e como �\- trorno-

deirc s�ntns e Terezinha (mUia! tor Público Dr, Ge.cíuo I svares.

PhiHf,lpi ��ay.

_ -.- I- _- ....._-

___ o _. •• - ._ � •• sUP��RMEROAU()S
---_..

A�GARANTIA 00 PREC- ... ERTO

ftvenida 24 de Outllbro, 441 Bom Reli",' Santa Catarina
-"- _._---------_._- --"._-- ------- - - ----.--------------------
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Canto do' Can to

(A.M.B.)
- Bastante válida a prOmO·
cão do Recanto com o jan
tar dançante no último dia 9

aquela oportunidade b-í
lhou mais uma vêz a eleaãu.
CId de Terezinba Murarti.

.- () casal Denyse e FIares
I César, também vistos cerca

I f os de amigos, prestígtarem
I ti pro.noção,

I - O atra o Ivoluntárto no ser

I Vi" a pizza (defeito do forno)
não quebrou a alegria e des
contração dos presentes:

atraso no servir a pizza
[de 'E'J o do torao] não serviu
para oímtnuír a descontração
do am biente.

- Rpcebendo cumprimentos
pelo noívad l os jovens bon
renrenses érgío HenrIqueüt,
lt'!k) e M lfI'! Celeste

- Depois da Rainha do Es
tuda nte, Bom Retiro elegerá
ua Ga ota �tlântida que con

correra a mveí E�tadtIal,
- Lembrando com destaque
Dei âmara Municipal, o no

me de Bruno Sh tstell à fren�
te da CASA N em nossa cí.
da 1(> F 1 alvo de merecidos
el gios,
-

. oss _ redação foi víaita
da recentemente pelo casal
Dr, F aulo e Maria Celeste,
expoente sociais de nossa

cíd ade.
- Ainda eufóricos com

ê

:

xíto da fe ta ue 15 anos de
SU1! Iílha Elizabetb; Ivo Wer
líeh e D Edla agrade 'em a

presença marcante dos que
lá foram cumprimentá-la O
aniversário f II no último dia
8, mas a festa foi antecipa
da para o dia 2

Panificadora Silveira
Atendendo díárramente com bar

e lanchonete oferece a seus cli n

tes pães. bolos. biscoitos, etc.

,. 24 de Outubro - Bom Retiro

grobom Ltda.
I N F O R M A:

AGORA �OM RéPRESENTAÇAO DIRETA C'E

adubos Manah s,a

AV. z4 de Outubro Fone 77.195 Bom Retiro - SC

Cruzeiro fm�ata sem Jo�ar De
Fazendo uma partida que Iíeou pouco e quase sempre totalmente

10 ge de suas atuações anteriores, sem chegar pejo menos à tra
o E. c, ,..;. uzeiro não foi além de ve adversária.

I um empate em cas , cont-a o ti- Do time da casa, dois conse,
me dos "Brejeiros da Madrugada" guiram ter atuações de media
da cidade de Lages para boa, sendo estes Josué e
o resultado de 4X-! deu a íma- Vitorino, que renderam o suíí

gem perfeita de um íu.ebol sem es- ciente para não decepeionar
qu ma de defesa montado saindo torcida.
zol d pouca criatividade I) aríver- Depois do jogo, os próprio
sário do Cruzeiro tambéu não se jogadores oruzeírenses consíde
apresentou conforme o -sperado, raram uma jornada um tanto
tornan o o jogo de pouco) iot eresse, tora do normal, pois há algum

O estado do gram ido u 10 :deu tempo o time não tinha um

condições normais p'1ra uma parti- rendimento tão fraco.
da, além -te alguns joO', dores não Esperam eles, que para 08

reeditar-em b o s apresentações próximos compromissos a equí.
Piccoloto, f li um deles jogando pe faça apresentações melhores,

pouco to caindo muito em campo, trazendo de volta a alegria à
Ele mesmo rec nheceu sua atua- sua torcida que sempre viu um

. cão r�aquís8ima. Cruzeiro de muita luta e bom po-
O ataque se mexia bem, mas tencial técnico.

pecava na finalizações, chuto ndo

boa
• -

çaoarato a te a el
S�gundu o Pr�sid9nt'3 da Comissãc

Municipal 09 Esportes Cor 'os Alber
to d� Souz.). o Maralono a ser pro
movido no proximo d-o 30 em nossa

cidade er-controu uma ex.,len1e ceei

t"Jçáo Junto aos desportistos, ournsn

torido di J a dio o oúme-o de inscri
tos para (J competição
A CME continuo c c m os inscncôes

cber tos e aguardando novos atletas
que, alem do premiação com trofeus
e medalhas, rlkebttrã,), cor f Ama suas

classificações, incentivos financeiros

no valor de 350 mil cruzeiros. Ca
beró 00 prlmeir colocada 200 mil
00 segundo 100 e 00 terceiro 50.

"

O êxito desta maratona será o

mnr co hicial poro muitas outras que
se sucederá , pois � tivermos um bom
número de competidor s, já temos

p-c-nesses de um apoio ainda molar
por o os demais.
D-stacou Carlos Alberto, conside

rando, dessa lorrno de suma impor·
tóncia a presença de, um grande nú
mero de otlet as inscritos

fECOMARI�S SUrfRMfRCAOO
Altamir Martins & Cia. Ltda.

Cortesio e bom prêço fazem o nossa tradição - Fo e 77. V'9

Av. 24 de Outubro,482 e 496 BOM RETIRO/Se
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