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Feira Foi Sucesso Absoluto
Com Boas Vendas e Grande Público

o parque Municipal de Expo-Ilocaliza o parque com seus Dire.
sições de Bom Rctíro. recebeu: tores recebendo uma placa de pea
nos dias 30 e 31 de março um ta pelos bons serviços !-- restados
público superior a. 10 mil peslw- à comunidade
8S que lá estiveram para p-es- A placa foi oferecida pela PrE>
ti�iar a grande feira agropecuá- feitura � unicipal. Também o Sr, Má
ria. rio R. Cava lazzt Diretordo t r édíto
Foram negocíacas 256 cabe- A grícola do BESC foi agraciado com

ÇMS de bovinos, resultando R a mesma homenagem. O êxito da lei
quanna de 157 rmlhões e 350 mil: ---------------
01 uzeíros: 29 Ovinos, rendendo 9
milhões e 100 mil cruzeiros;
3 Equinos, por � milhões 460 mil
cruzeiros; totalizando asaím 1ü8
nnlhões 910 I! il cruzeiros,
Na ( portunídade dos atos ofkiais
da feira, houve uma homenazem
especial P gropecuár ia Bom H.e
tiro Ltaa doadora da área onde se

ra fujiu a08 línítes do próprio
parque de expostções. uma vez

que (J Baile realizado no dia 30
na Sociedade Cultural Bonre ,

tirense foi tamb-ém um sucesso

segundo os organizadores.
A presença do cantor Ga ueho

da Fronteira no Baile e no almo
ço de domingo no parque. deu
um brilho maior aos dois dias
festivos.
Feito o balanço, a comi ssão or

ganizadora chegou & conclusão
de que teve apoio total de
agricultores, pecuaristas e públi
co em geral, inclusive procedeu.
tes de outras cidades
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Maratona leve 56 atletas
P a r t i c i � a n t c s.

O torre calor que fazia sábado, dia Paulo Veloso 90 -

f' M.E. Pom k�tiro e A- décimo lugar
30, não foi suüciente para intimidar (1 demír Luiz valétío t o- - Hospital Uníver
atletas que estavam íusortto 118 M8ra sttárío de Florianópolis. Ao primeiro )UgI:l,T
tona da Feirei, organizais peja Cornís- coube uma premiação de medalha, díplo,
são Municipal d�� esportes, ma e 200 mil cruzeiro.

O segundo também recebeu medalha
e dtpl irua, além dE> 100 mil cruzeiros
Par.i o I'rtrnetro lugar houve uma pre

míacão do 200 mil cruzeiro ; ao segundo
'00 mil e ao terceiro 50, alem de meda-
lhas o diploma distribuídos até ao

Dos 56 compertdores, 36 deles chega
ram ao ponto rmal. percorrendo uma
distaD\'Í1l de 14 mil e 400 metro!', tre
cho compreendido desde a rocaltdade
de Santa Clara. até o Parque de Fx
posicões,
Ftguraram entre os ro primeiro .. ,.1lU-

stücados os íundtstas: Valmir a-valho
1� Lugar representando as «rgamzacõee
Koerlch, de Floria nópolís: Carlos ugus
to Rodrigues 2° do Instituto Estadual de
Educacã- de Flortanópohs: Ademir Ro
drtgue« da HOl'à;l° Lojas Koerich ce Flo
rtannpotts; Armando Macedo l.opes Fi
lho 4 Polícia ;i!ltar de 1 ages Inãcío Mar
C81 Filho 50 Poucía MUitar de Lages; vi·
valdo Farias Ohveira 60 lnst .. sradual
de Edue Fpolts: Izah Cláudio Souza 70 \('.M,E de Bom Retíro - LUlZ �lbeJlo Je.
sus 80- C.M K de São Joaquim; José ..,...- _

Como prêmio de participação, tod. �

os atletas que chegaram ao tínal ( '1

competição o Presidente da Com
são Municipal de Esportes oferec I

um diploma

MAGAZINE NÉLI
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de Carlos Souza & Cia. Lida.

Confecções .Armarínbos, Porcelanas. Cristais
Eletrodomésticos ete
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Casa0 Realiza Melhorias
------------------------------------
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Comércio de matertaís de construção, artigos para pre-

Fazendo valer todos os co i.en

táeíos elogiosos que estão sendo
feitos em torn .. d s trabalhos que
vêm se realizando por toda a ci
dade de Bom Retiro, a CASAN
prossegue seus serviços de ben
feitoria iniciados a 20 de janei
ro último.

Segundo o Engenheiro Resi
dente, Dalmír Jo e Dumke, da
firmP, Castor l.'onstrutofa e in.
eorporaçõee Ltda. contratada pe
la CASAl para estes trabathos
de ampliação e melhoria do sís
tema de abasrectmemo de água
em Bom Retiro, a obra tem SU8

conclusão marcada pardo ú final
do mes de maio.

sentei e caça e pesca.
Anexo Hot I com atendimento diário

24 de Outubro, t7� - Bom Retiro - Santa CatarinaAv

Aten�imento �o Correio local é
De�ati�o na Câmara Municipal

Estes t abalho compreendem
doi! reservatório, um com capa
cidade para 125 mIL litros e ou

tro para 75 mil, construção da Bar
ragem de Captaça.i de água; me
lhoria na já exísrente; constru.
ção da L asa de Ouímíca-C Q2, on
de se real za á o tratamento com

pleto da água; bem como a iro
plantação de ums nova rede de
fornecimento n'agua por ioda a

cidade. Destacou o responsável
pelos trabalhos em Bom tietiro
que esta novx rede t-rn uma a

brangência extensa, indo esde
o centro <1'\ cidade até o Bairro
São Jose [RIncão]. São cerca de
ornco mil met os utílizados na

área urbana, que possíbihtaeão
chegar Aguei 6.1). pontos anterior
mente ínatíagídos.

• Reconhecendo ser totalmente inviável I obrtgatortedade de cerrar as por..
a imp,)�slvel e manter da forma como se tas nara tszer uma entrega mal.
encontre, ou 'ejlJ. prestando o atendimen- urgente, dvixando todo (J atendtmento
to ext-mo e Interno com apenas um em- interno prejudicado
pregado: os Vereadores da Câmara. Muni Filiaram ainda, com destaque, so

cipal de Bom Retiro debateram a decidi bre o próprio estado de oonser
ram por Solicitar um providência, a quem v!l.çAo do prédio onde está. instalado
de direito, visando regularizar & Sttuação o correio. visto que sua condteão
do correio local é precárta. considerada por eles co-
Landoaldo Freiberger, Publio Palma e mo q u , P. em ruínas

Aldo. Severíano de Oliveira toram os e- -\8s1.0 sendo, além do aumento do qua
dfs que tomaram trenre ao assunto. sem- dro de pessoal pedem também
pre pediudo 11 contração de, pelo menos. uma pintura e até restauração da
um empregad a mais. quela que foi uma das mais ím-
Blogiaram P1 dispo íção do Agente dcoB. portantes edificações ed nossa eí

Correios, Cláudio Bosar, qu � procura exe-I dadecutar 08 trabalhos dentro da melhor tor-
ma posslvel mas se vê conatantemente na

F e i r a: R g r i c u I t o r e s C I a s s i f i c a dos
A Comissão organizadora da feir.J:
agropecuana realizada no último i
fual de 'semana -dtas 30 e 31. di

vulgou os vencedores na �:lassifi·
cação da gricultura em geral,
que Iica ram sendo os seguíntes:
f:;ebo(a

Melhor A bóbora

Nou Deucher

Fazendo uma breve colocaçãc 10 lugar
do beneficio que Bon Retiro te-: 2° lugar
rá com a n va ínstatação Dr 1 eira
lJal�ir Dumke adian�ou que a ca-, 'vIilbo Todos estes pa-rticipantes 1::).
p' cidade de. abastecímento ser� I 10 lugar para Aparício de Olí. I ram premiados e encararam

par� aproximadamente 50 mil
veira Figueiredo; 2º lugar para �eus t�tulos como uma forma de

habitantes. Genidio .;apistrano. incennvo para que procurem me-

R 1 '1 íd .�.•elb or Fetjão lhorar ainda mais em suas áreas
essa tou que apos conc ui a .'."l

a Oasa de Química. devídamen- Getulio Heínhz de atuação no IDeio rural.

te equípada, não teremos mais
em nossas casas aquela. água
com coloração amarelada Que

surge normalmente após dias
chuvosos.

para Lourival Lorenzi; o Teonologia Adaptada
fICOU para :Alcidlo Fer José Jonas Branco

Diversificação
João Hinckel

Concluindo, elogiou o empen
ho e apoio que tem encontrado
no escritório local da CA8AN,
bem como por parte da admi
nistração municipal,

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

Farto:serviço de üambrería e gêneros alímentíeíos.
AV.24 de Outubro, 8/n - Fene 77.10l - BOM RETIRO SIC
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Canto do Canto

[A.M.B]
No último chá da AABB

a homenageada foi Suely
Damm, que recebeu cumpri
mentos e um presente das
amigas, pelo seu aniversá
rio

- Viajando (altas luas) Bia e

Wolnei desfrutam e festejam o

casamento no Civil.

- Celeste Monteiro (Dr PIlU-
11»), Também auíversuríando,
adianta preparativos para afes
ta. do próximo dia lO de Abril.

- Mais do que justa o homenagem
com uma placa de prato, olerecido
à Agropecuário Bom �etiro Ltd.Jf
pela Prefi ituro Municipal
- Ivo Werlich retornando à
Administração Municipal, de
pois de merecidas férias

Av. 24 de Outubro, 828 - Bom Retiro - C

Antiga Oficina de Móveis Bruno Martano

CERVEJA, REFRIGERANTE E BEBIDA� EM GERAL

DISTRIBUIDORa

rlanta�ores

DE BEBIDaS
RtVENDEDOR

SKOL

AMARal LIDI.

�e
uoa

Maçã
Safra

afestejam
A díversríí cação dos nomes pre- próxíma,

miados, demonstrou que BomRetiro,
de uma !orma ge-ar, teve uma ó·
tima safra de n1l.lçA e que a8 pers
pectivas são muito boas para a safra

MAY

QUE DITAM A, MODA PAI�A TODO O BRA$IL.

Na dillcil missão de se saber
que merecia. uma claseitícação
melhor em cada uma das qua
lid�des apresentaoes, 3 comissão
leve que optar por primeiro, se
gundo e terceiro lugares, que fi
caram asssím definidos:CASA

Osly José Ma.y & Cia. Ltda

A v 24 de Outubro 243 - Fone 77143

Red

10 Lugar para João Oscar Po l
mann; 2" A ngeIíno Althoff; 3" Pe
dro Gorges.

RECEBEU RECENTEMENTE ARTIGOS DE sAo PA ULQ
Fuji

D1RUIlMfIHE nas FG9RlcaS ao CONSUMlnOR

N oss a
Origina11e Teresinha Oalva Cor
dei·o dos Santos e Terezinha [.
mllia Phippi May

12 lugar Adernar Oscar Rosar e
Ata ír Hoaar ; 22 Adilson Duarte;
30 Sebastião Durval amargo.

Galti.

10 lugar Sebastião Durval ca-
I margo, .�" lugar Frutícula lrapuá
3° Teófilo Grudtner.

Gold

1° Lugar Adilson Duarte. 2º lu
gar Vílmar Neekel, 32 lugar Jo
ão Oscar Pol.nann.

História
rique Eduardo Boe11 e Reynalno
Alovisi como fundadores.
Em 1952, foram aubmeudos a

exame dE' piloto privado (18 svn."Em 1951 reuniu seum gru. hores Alberto Grudtner, Davico
po de homens, sob a prestdên- Bana ck. iJaulo Kuntze. LindoUo
eta do Dr. Newton Val'el�, pa- Werlich t Lmdolío Grudtner, senra tundar�m um aero clube em do aprovados com boas notas
Bom R�tlro. . dotando l'om Retiro de uma tUT
O refet.'!do teve a d- nomina-

ma de moços prontos a cruzar os
ção de Aero-clube Dr

NeW-\ céus do Brasil e defenderem a \ton Varela; que, entre outros, Pátria
contou com Mário Leal. Hen-

.

Variedade Divers.ücacão
João ()�ctl.r Polmann

Oualícaue e Quantidade
Sebastião Durval Camargo

I

........ - .. --_........- SUP�RMEROADOS -=-1
I

IMPERATRIZ
A GARANTIA DO PRECO CERTO

.yenlda 24 de Outubro, Ui Bom Reliro Santa Calarina

•
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I TAj3ELIO. AlO DE (TAS E
OFICIO DE PKOTE TO DA
OMARGA DE BOM RETIRO
C

Ru Amta Garíbaldí, 445.

jlWITAL DE, ·OTIFlCAÇÃO DE PRO
TE TO
O titular do Ofício d P rotes
tos da I...·omarca de Bom Retí
r o, comumcs que e encontram
em eu' artórío, para serem

protestado contra os devedo
res por falta de pagamento,
dentro do prazo legal, os títulos

.

ii seguí-, caractertzados:
devedor Rosilene Rodrtzues
Lima Amaral CPF 223.7::1 1 109,
97. Prestação 01, contrato '-lI
075497 cr 4,56 .000, venc. l·f
0�.85, credor, Besc Fínanceira
S/A; prestação O�. contrato, 8-.
Oe315 .cr 48 ,0110 venc.15,03. '5
credor Besc Fínan 'e\l"a 8 A.
devedor; Daire Francí '0 Graz- O Presidente da Comissão Executlva Municipal, na forma da 1

.

ziotin Do Amara l � Ct>F 223 eleitoral vigente, COI\IVO')A os eleitores filiados ao Partido até o

731 109/97; prestaçâ J OS, c $, dia 30 03· 5, ps a a C onvenção Mun.cipaí a realizar-se no dia 14·04-8';
256200 cont ato 4, 057691, no Salão Parnquíal, a rua 14 de Janerro, nesta cidade. com íní..

veuc.sü 03 85, cre or Besc Fi- cio às 09:00 horas; e que se prolonga ate às 17:110 horas, para a deli.
nanceira

•

A beração da seguinte: ORDEM DO DIA.

FIcam, assim os devedores in. a) eleição dos 'lpmhroB e Suplentes do Díret .río Municipal;
t�adoB na forma da lei. por

Ib)
escolha dos Delegados e respectivos Suplentes a Convenção Re-

nao terem aido encont auos, gíonal; c) outros assunto.s
nos endereços r rne cidos. Bom . .

I Retiro,
em O'� fie/abril! de 1985.,IBom Retiro, 6 de Abril de 1985

dZlHE'th "

Pereira
I'ttulsr

Agrobom Ltda.
Promoçoo ate

ADUBOS GS 480 40.735,
FOS SOL S20 39100

Sf::MENTE CEBOLA BAIA PéRIFORME

SEM�NTE CEBOLA JUBILEU

11().OOO

128,000,
UREIA SULFATO AMO'JIO 48.000,

AV. z4 de Outubro - Fone 77 196 Bom Retiro se
--------------------------

Partido Democratico Social
Diretotio Municipal de Horn Retiro.

PDS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Arno Oscar Mayer IPresidente da Comissão Executiva

Fecomarins Venceu Torneio

Part ,.ipl1odo de I1Ill torneio olldf> sar e Benedítcf ê]
comp tiram -qu-p , de Lages, Otacího "Jo jogo tínat, novamente Pteolotto mar
Co ta. 40 Jo é do Cerrito, Urubtci e COI1. COB ígnendo e vitória, e o titulo mat.
Bocama do ';u1. a A ociacão Atléuca or da competição para o time da Fecoma
Fecomaríns sagrou -se ca o peã DO últi- rios, Jogouo cvmpeão com Gordo, vatmtr.
mo dlll 24, em Lages. depois de v ...ncer Gilberto. Hpuedlto. Veldom rcomeu. Pico-
rub'cí, na decisão, por 1 X O lotto e César
O jogo f 1 tu-nuttuado, mas o tim de Vil competição. promovida pela Exato-

Horn Ketiro oube m snter o placar que I ri Estadual, 08 atletas trouxeram a me

Ine Ievorecía 'luor imagem, mas criticaram o compor-
No primeiro jo!ro, a '\A pg COMU INS tamento de alguns atletes adversários

venceu L-\GF por IXO, gol de Ptcolot- no jogo tmal quando a partida des
to; no segundo bateu ,fio José do Cer- cambou para a violência.
rito por 4xI, com gols de Romeu, 'é-

anificadora Silveira
Atendendo diáriamente com bar

e lanchonete oferece a seus clien

tes pães, bolos, bíscoítos, etc.

V. 24 de Outabro - Bom Retiro

Em Lages Torneio em 8arbaquá
Com trinta convites expedidos a

vártos clubes de nos a região, a di
retoria do Be rbaquá F.C. realiza no

próximo dia 4 mais um torneio de
futebol de cam po
Adir '>eucher. um dos respon àveís
pela organtzação do torneio, acre
dita DO êxito da competição

(_�UHSINHO
Dia. 13-04-85 Haverá prova simu

lada de avaliação a08 participantes
do curso de preparação para o con

curso do Banco do Brasil,
08 Professores

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

f[COMftRINS SUPfRMfRCAOO
Altamir Martins & Cia. Ltda.

Cortesia e bom préço fazem o nosso tradição - ;one 77·109

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