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Onibus Muda de Horário
Em renião realizada dia 17 últí
mo na prefeitura Municipal, ficou
estabelecido o novo horário a

Ser cumprido pela empresa Re
unidas no trajeto Lages - Bom
Retiro e vice - versa.

Por sugestão, foi extinto o ho
rário das 7:45 para Lages. fican
do 8 certado Que teremos uma lin
ha às 10:30 de Lages à Bom Re
tiro, com retorno às 18 horas pa
ra a (apital do Planalto Serrano.
Esta definição atende a08 mo

radores e prir cípalmente a08 t's

tudantes das localidades de C8-
noas, Cupim e João Faulo (via-l-estrada velha) .

IRepresentando a Reundas este.:
ve o Vereao or de Alfredo Vag.'
ne- Wanderlei da Silva, que aca- titou as Sugestões e as coloca em

prática já nesta segunda -feira. I

25.03,85

Desembargador visita

temarea de Hum Retiro
Fozer-do cumprir visite dE' Inspeção

e vistorio O Cc morc o de Ecm �(:liro,
esteve �m rcsso cidcde no últimc dia
21 o carregedcr Geral de .lustic o.
Desembargcdor t:eynaldo I?cdrigues
Alves, qUE< se IEZ oc c rr pc r hqr do
Secretário da C ccrdenodoria Dr- � al
vador Bcnatelli.

'FUNDEC: Reunrão Marcada
J Gerência do Banco do Bra

síl, através de seu titular José
Danílo Murara, está distribuindo
convites à comunicace bonretí
-ense. para uma reunião no pró
ximo dia 9 de ab-il, às 14 boras
no Salão Paroquial. O assunto em

pe uta será sobre o FUNDEC
Fundo de Desenvolvimento de
PI gramas C r peratívos ou Co
munitários de Infra Estruturas
RUI a is . Anexando ao convite, o

BB distribui um panfleto onde
tece comentáríos que mostram as

vantagens e finaloades espec1-
het s do programa b, ser cest a
caco na reunião,

O êxito do programa será al.
c-nçaco, com o comparecimen
to da comunícade rural e urba
na de Bom Retiro

No oportunidade o Juiz Dr. Rasal
do Ulvsséc cclc-cr u te-dos c s dE:'pencên
crc s do Forum à orsposrcóo dos vtsrtcn

;��, que procederem as ovohc cõas
necessários

�os

C·- ncluídos os levontorne ntcs ncdo
c e c..normal ioi constotodc, cc mprc
vc ndo o eficiência do trcbclho que
vem sendo executado €om r-osso Co
morco

Padre Olívio Deixa B m R e t i r
Pt%g 2

Im�ostos. Prorro�a�os
P:\g 2

Nossa Hislóri4
Veia na pAgina 03, co-

mo $urglu o VER" CRUZ F,C_

MAGAZINE NÉLI
de Ca-r.,,-Io-s-,S,....o·-u-za�&-=C=ia-.�l..,..td-:-a-.

--

Confecções .Arm- rinh o " I-'orcelsnas, C-ristais
Eletrouom-snccs ete.

Av, 24 de Outubro 542 - fone 77 136 - Bom Retiro -se
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D pois e q ase 6 anos de era uma decisão visivelmente ir-
serviço eelestá sucos presta- eeverstvel,
dos à cnmunldade bonretirense Tudo ocorreu Domingo, dia 17
complet l'Ül. em julho próxim , no p iodo tarde-ucíte, depois de um
Padre OUVI • Gu� ser deixa a pa. dla aparentemente normâl, onde

RO ALDO ULI �É-\ róqul-i de Bom Retiro em defi- não expressou qualquer suspeita.
Juiz de Direito nínvo, em tOlD'!" tal dectaã .

Sua. decisão repentina q irpre 00n·mm·),d) o f to, o Conseiho
'"7i I Cf) U-.... 1l1Qa, endeu até mesmo o Conseiho A- 'l(OCUr{hl I vsr ao conhecimento
�I'á joa • yapela,io ••_� �r.q

dminist ativo Paroquial, que fj. "to Btso sdo de Li.ges o o c orr ido
comunica-to do fato no mesmo I' sendo prontalmente informado de
dia em qu Pe Olívio resolveu que m nneutãueamente nossa eída
ir embora Ele convocou o C ) l-;

í

e não dlsporá de um pároco mas
selh o horas antes de deixar fi ci-I que ns xem sna Santa aqui estará

Avenida 24 de Outubro, s u

II
dane e em poucas palavras ex- um Padre para celebrar os atos

. pressou sua idéia, no que Hão; litúrgicos
Bom Retiro Santa (�at· rlDa

t
foi contestado, mesmo por9 ue I

JUlZO DE DIREITO DÁ COMA.\; \

IDE BOM RETIRO - C
E:iital de Arr mstaçãe - �xtr t)

10 Leilão: dia lI/o·H 6, às 11:00 horas
por lanço superior à avanação. não ha
vendo licitante, �o leilão _<lia 23/04/85
ao rt.oo pelo m ior lanço EiitaJ extra
Ido do auto de e ecução �Il 4_179/ 4
m que é exequente euato Krüger e

executadv fe' & Cía L da, Ben a

erem Ic,I.-} 1, Dez � ais (161 galões
de Um pll 'ti �_ com 3,5 quilo cada,
marc 'Jgr. S, tInta latex, cores v riá
da e OitO( ) �jlões de tinta piá uca
m rc 1 .nuleo- KUing, com 8,5 quilos
cada core v I da . Avalíacão 4 o,OUO
nu não eon ta Deposttanoe A pró-

pria exec utada. Ftca p rmterrnédio des
te mnma to a executada, 088 não se

ja uconrra o eu representantes pe
lo Ofíeial a Jusuça, Bom (etiro, 05 de
março de i9 ã Eu, Maria Madalena ll
veírs "arta , Ag nte Judícíãrío, o dali
logrllfei- e subscrevi,

IMPRESSOS EM GERAL

demar Cia ltd3Rosar &Oscar
Comê cio de materiais de construção, artigos para pre

sentes e caça e pesca.
Anexo Hotel com atendimento diário.

Av 14 de Outubro, t 7H - Bom Retiro - Santa Catarína

Pare O'v;o deixa Bom Retiro

� 'UP�RM��RrÁ [)( )=S==I=M=P=E=R=A=T=R=I=Z==.:-_--::::_:::;-_·o:::
-----... -

A GARANTIA DO PRECO CERTO

venida 24 de Outubro, 441 Bom Retiro San!a Catarina

Impostos Prorrogados
Atender'ld::> indicação do Vere

ador Públin Palmo, o Cómo-o da Ve
ro:�adares de Bom R�liro eneorni ha 00

Prefeita uma solicitação de p-orro

gação do prazo de ooço-neoto do
IPTU por rn ais 30 dios,

O prazo S9 encerraria r:a próximo
di:) 31 de março.

EXPEDIENTE
" O RBDATOR lO

Se.manár1o impresso na Gráfica e Papelaria UntAo
Ltda. - Av. 114 de Outubro Bom Retiro se

Redator - César do Canto Machado
Jorn. Re5ponsável : Attahualpa Cé3ar Machado

Corr'!!pondêncla : Rua Atanaglldo Ramos de An
drade 168 - Bom Retiro) se
proprietária : Cé,ar do Canto Machado

Continuam rre cu�an�o
Muito embora a direção do Co- P 1M o Diretor Geral do ed u-

légio Alexandre de Gusmão, junta- candârío, Lxudoaldo Freiberg er
mente com a unínade saaitárta de o período de Férias interrom pe
Bom Retiro, tenham desenvolvido intensüicação do es quem lo e a si
uma intensa campanha ao final do tuação se agravou(A. Ressalta o

ano, visando combater os piolhos Diretor, que � medição continua. à
naquele eôucandárto, o problema \di�POSiÇãO

do, alunos, que devem
ainda existe e inspira maior ateu- procurar a �ecretaria para rec e-
ção por parte dos pais. berem ínstruçoes de lISO:

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

Farto serviço de fiambreria e gêneros alimentícios.
v.24 de Outubro, s/n - Fone 77.lOl - BOM RETIRO 8 a
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JUI�O DE DIREITO DA CO
MAftCA DE BOM RETIRO - se
Edital de Arrematação - Extrato
1 u L�Jião: ora 26/03/�5, às 14:30
hrs, por lanço superior a ava

liação, não havendo licitante. 2·
Leilão, dia 09�04-85 às 14:30 hrB
pelo maior lanço. Edital extra
ido dos autos de Execução n·
4.113/84, em que é exequente Os.
mar Back e executado .A rvelíno'
Schllosser. Bens a serem leiloa
dos: uma égua mestiça peixeron
pêlo baio com 6 anos de idade
e uma eneílha completa. avalia
ção: 330.0UO, Uma geladeira mar

ca oonsul, superIuxo cor ama

rela e um Freser marca Prosdó
cimo, tipo geladeira, cor azul a
valiado em 580.000. Total avalia
ção: 910.000, (Novecentos e dez
mil cruzeiros). Onus. não consta
Depositário: João Back, Fica
par intermédio deste intimado o

executado, caso não seja encon

trado pelo Oficial de Justiça
Bom Retiro, 04 de março de
1985. Eu, Maria MadalenaSilvei
ra Farias, agente Judiciário, o

datilografei e subscrevi.

ROSALDO ULISSÉA
Juiz de Direito

DE BEBIDaS
REVENDEDOR

SKGL
Antiga Oücína de Móveis Bruno Mariano

CERVEJA, REFRIGERANTE E BEBIDAS EM GERAL

DISTRIBUIDORI

Av. 24 de Outubro, 828 -

AMARAL LIDA.

Bom Retiro - 'se

Prolessor Contesta
o Professor Edson Szpoganicz, do

ColégiO Alexondre de Gusmão, diz
que o coto, respeita, 11"0S não concordo
com o decrsõo do Direção em proibir o
cigarro no educandário.

Poro ele o coso é sUl-g€reris e não
vê rozão poro tal procedlrnento

Prestigie o cllmércio local. faça
suas comprES nas IDjas de Bom
Retiro.

CA.SA MAY
Osly José Mt} & tia. Ltda

Av. 24 de Outub ..o :!43 -

UMA LOJA ESPECIALlZADA EM CON FECCOES. TECIDOS
CA LCADOS. ARTIGOS PARA F� ESENTES. BRINQUEDOS E BI�

JOUTERIAS. TUDO COM OS Mf:.LHor� ES PRECOS DA PR.p CA

Fone 7714:�

OIRET8MfllTE D.� FABRiCaS 80 CONSUMIDOR
---

aotso DÊ DIR.EITO DA COMARCA DB
BOM HEtURO - SC

Edital de Arrems aoao - ".xtrat.
la Fraca: dia 26/11�/tl5, às 11:00 hora»
por laneo uperlor a avahaçào, não ha
vendo licitantes. 2& Pl-lAÇA dia 09-04-155
às 11:00 horas, pelo maior lanço Edital
extraído dos autos (le Execução nO
4059,84, em que e exequente Copar Co
mércio oe produtos Ag rtcole s e Hepre ...

sentacões Ltda e executado LAURO
BKANGRR Bem Il ser prsceado: Um ter
reno rural com a área de :!49.�76.44mt8z
situado no lugar de Campo l'cvo do
Sul. Bom Retiro, em comum com os de
mets herdeiros do espólio de '1 ereza C
da Cruz. Da área mstcr de 2.247.088.00
mtaz, cuja comunhão confronta: Norte
com o fio Campo Novo do Sul; �ul. com
terras de Manoel Jsnuárío de souza;
Leste, com terras (iE' Paulo Goedert e
duns de Valdomiro Neckel; Oeste com

tf'lr.1! I'e Lauro Brcnger ou quem de
dIreito for, devidamente registrado DO

Cartório de Registro do móveis des
ta Ctríade o Comarca 11(.b n K-l-l.196,
mau rculas 1.196. A valu.çã«; H.ooo 000

(ou« míthões de cruzeirosj. Ônus: nã»
cone te. lJepositário: O executado FIca
por mtermédía d�ste intImado o execu

lado caso não sf'ja encontrado pelo O·
ficlal de Justiça Bom Retiro, 04 de Mar
ço de 1905. Eu �'9.dalena Silveira Farias
Age�te Judrcíáno. o datilogratei csubs
creví

ROSA.LPO ULI8�ÉA
Juiz de Direito

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

Nossa
Original de Teresinha VafYa Cor
deiro dlls Sahtos e Terez;nha E·
mUi. Philippi rav

O município ia se desenv 1-
vendo progressívamente e sur

giu a necessída de de de sen
volver a cultura esportiva,
Log o em 1933 foi criado o A me
rica F.C, com díversos sócios
Iudacores �8S uma ala impun
ha um» condíçã« de que as co

res das camisas não ceveríam
ser nem verde,nem vermelhas,
no que não foram atendidos,
pOIS as c..mtsas compradas Io.
ram vermelhas e brancas.

História
Indignada com o acontecido,

a referida ala deslis.ouse do p,.
méríca. fundando um segundo
clube nu cidude denomínaco Ve
ra Cruz Futebol ciube, tendo
como presidente de honra Ata
nagildo Ramos de r ndrade.

Havia muita rivalidade entre
08 dois times e não Ioram pou-

I cos os choques entre os torce
dore-, Mas cada jogador que
passava para o oun o time era

recebido com festa.

Juízo Ol� DIR'!TO :A COMARCA DE
B('.} R· TIP.O - s :

Edital de Arrematação - Extrato
10 Leilão: dia 26,03/85, às (�;J(\ horas
por lanço superior a ave uu elo. não
havendo licitante, 2" Leüér.: lU' !:),l'4,85
às 09;30 horas pelo m810 lanço Edital
extraído dos autos de �xecuçã() n-

4.049/84. em que é exequ-nte I iggett &
Myers do Brastl Cigafl, R LIda e exe
curado Antonio Jarraolu kt � ilho Bens

\ a serem leiloados: ums OJIl nta dE'ira de
,cereais, marca JUIDIU : r:�le o em re

gular estado de conserve Ao. evaríado
em 2000000, (dois mílh ões de cruzei
ros) Õnue: NAe consta, deposttárto: U
próprio executado, Fica por intermédio
deste intimado executado se por
acaso não seja encontrado pelo Otícíal
de Justlça.Bom Retiro, 04 de março de
19P::;. Eu Maria Madalena Silveira FIl-

I rias. Agente Judtcíarío o datilografei
: e � ibscreví

I ROSALDO ULYSSÉA
I Juíz de Direito

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



25-1M-85 o REDATOR

Canto do Canto

(A. M. B)
Ainda se recuperando em

ão Paulo o destacado co

mercia-ite bouretirense Car
los .- ouz: ,�C metido de pro
blemas cardíacos.

I a expual paulista, maís
própctamente no Hospital da
Ben. icêneía Portuguesa, e

le convalece d� implantação
de tr.' nontes de safena O
'C anto ti vanto" estima me-

lhor S, assim como nossa co

muu.uade'

- De volta ás lides profissionais
em nossa cidade' a Agróflomo
Dirceu Nilo Bianchi. agora ser

vindo a ACARESC. Boas vindas

ovamente exemplar a oro

ganízação da AABB no al
moço de domingo quando re

alizou o Torneio dos Bancá
rios.

- Em breve visito, "O Redator"
recebeu Dr. Aldo Severtono de
Olívetrc. Política local foi c as

sunto.

- Dionisio Ely apagou vclin.
has e deu festa. Tat um a

bração ao amigo. (Não fo
mos lá porque nã deu cer

to o esquema .,' desculpe)
- Voltando d>3 ferias. .loôo 1-
zidoro fplorn? à rEF neste se

gundo.
- Há prom ssa de trajes tí
picos no baile do dia 3(1 na

SlJB. Os tr uclonalistas po
dem aparecer com suas pren
das

- Muito exosctotrvo poro se sa

ber quem se-ó a Rainha dos Es
tudontes 85. Pelo' corrida aos vo

tos" dá empate

Panificadora Silveira
Alendendo diáriamente com bar

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

I,. 2' de Outubro - BOII Retiro

Ltda.

P6,.

Agrobom
I N F O R M A:

AGORA COM RéPRESENTAÇAO DIRETA Dl:

Idubos Manah S/I

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

Caixa [conômica a Campeã

Na oportunidade, quando fazia estretar I A AABB participou com dois Um..,
seu vistoso uniforme. o time economiário I sendo que a CEF empatou com o pdo
teve exibicõe irretocáveis que justutI:a-1 metro em txt e venceu o segundo p
ram os resultedos alcançados. 12X1

Campestre Conquista o Torneio do União 8onretireftse.

Altamír Martins & Cia. Ltda.

Cortesia e 00m prêço fOHm o nossa tradição Fone 77-109

Participando de um triangular na Asso.
cíacão Atlética Banco do Brasil, a equipe
de futebol suíço da caixa Econômica Fe
deral conseguiu o titulo máximo da com

petição, com um empate e uma vitória. no
último dia 17.

Demonstrando ser uma equipe
muito bem e struturada e uma das
melhores da região, o Campestre E.C
de Urubicí veio a nossa cidade e sa

grou-se campeão do torneio promo
vido pelo União B nretirense F.'].
Edílson, Díl, Célio, Eraldo, Junior,

Tadeu, Salésio, Dilmo, Arlindo, Ne
lo Nardelio e Clêoio que dpfenderam
o time verde e branco levaram
consigo quatro troféus nesta mesma

competição.
r lém do campeão, participaram

Dinamit , Caturrlta, Lomba Alta,
Barbaquá, Arco Verde Rio Caixão,
A.grobom. São José e Vera Cruz,
sendo que este últímv ficou com o

titulo de Vice-I .ampeão, perdendo
para o Campestre na final por txü
Na partida de honra, também o

time de Urublcí levou a melhor,
derrotando o União Bonretirense

fECOM4RIN�
Av. 24 de Outubro, 482 e 496 BOM RETIRO/Se

Pela conquista, a AABB premiou OI

campeões com medalhas. que foraar
entreguesa Zé Artur. César, Jairo, Vai..
dont, 'I'ramonttn. Zé Herart, MU1!i1o
Hamílton, que defenderam a Caixa !.
conômtcs.

por 3x2

A vitória do time vizitante
não teve contestação visto que
foi vi sível a sua superioridade
no transco-rer dos jogos.
Há porém, de se ressaltar a

importante participação do Ve.
ra Cruz, que retorna ottcíalmen
te já com um honroso 2° lugar,
Para a Diretoria do União Bon

retirense, a derrota na partida
de honra não empanou o brilho
datesta de seuclube que promovi'
a o torneio, visto que sentiram
-se recompensados pela pre
sença marcante do público e

e de clubes que prestigiaram o

acontecimento Iuteboltstíco do
do último dia 17 de março.

�UPfRM[RCADO
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