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Ginásio �e [s�ortcs: faltam 10 �.as
!' íualtneute -hega rt: m aos úlnmcs Cê1 pHd08 na novela "Gí

násí« (1(> Espo ti 8", () prazo dado pelo Pre.. Ieit : e G(:' 1() dias para
qu > P(·t'di ser un íz .do Pág·"

PMDB I iz que Está frep: rado
I

Valdir Hemkmaie ', Prestdente do pa tido em nosso município, Ifala da sltuacão atual do PMi)B, e faz, at1rmaçõt's que .1 monstram
muita confiança em seu tr,<th'11r� polttíc«. Pág 21

- ----- ------------- -- ._ - - --.- -

I

r a � r e I u i z Visita 18 Comunioa�es!
C('nheo ndo mais de porto s capelas que ficam

roquí -I, Pedre LUIz Fronce"chet e steve recenh'mente

r iclc.o , conto c.-rr.o �oi q r r c pcô •

obre !UC j r isdi ão p
-

no interior d- n0S o mu- Irág. 3

-----1
OVO Treina

•

ruz Iro errl r
Pr mt<lendc Ir

00 time r s tr e lodo,
R,..forços, GiI\"'er'(') f)origé>n O>SLme a L.: i f'C,Õ, iecnic I

Pág 41

19 411
z-v

"H O s s a H i s t Ó ri ali em
Uma volta aos tempos em que limitávamos com municípios

hoje bastante drstantes: em rf>vehções curiosas na pág ín.: 9

MAGAZINE NÉI.AI
de Carlos Souza & Cia. Lida.

Confecções ,Armarinhos, Porcelanas, Cristais
Eletrodomésticos etc.

Av, 24 de Outubro 542 - fone 77 136 . Bom Retiro -Se.

_--_._---

p OS, O IfLDNIIC

�egui[!do com você pelos
melhores camính 8.

--7
- .

Na alça de Mira
Vencemos 8 P íme í

a etapa
Sem f�s!as. mas mui orgu

rbosamenre, completemos 6
DI€8eS ue 1 culação períó u-
ca SE'1lJ8Dal Vencemos as '

«ve-stdades iniciats, onde
nossa In ha j" nalistrca era

ainda urna ir c ógmta para os

bonreti r e n (- 8 ue VIvem v

ela a dia I e sua da d e Mos
tr»m: F: I (IS. { tr � balbo e rc

«ebemos COIT'O tfO('(, a ec n

pcn a T aro r, que f j ( a c ei.
lêlÇi (I (rS(,]utê , a Ct nnanc
de 110�S S Ie itur es na 8erk

c ad e (e nossas ir r( r ma cões.

Se guírncs o caminhos
'I im p , r-ialuía-t e política,

soc» 1 ec. I ômica e esj« rtíva
nu nt, n () no ss lS páginas a

br r t, S par, HIrto que vise
«( oi Bom Ret íro () qUE' de
me lu r f� (,':1 me e cer,

Deme s notíc i. s ótimas.
rr» s h n b-m dt mos notí-

• Ü1S tr rsu s, S mp-e no rum

I rrm e nto úr.-co de II Iormar
( m simj.Iie ír'aue, sem exa

ger o nem que: endo denegrir
imagem de q nem quer que

sej' • ('(lntiüuamos no rr esmo

d('Sl fio, se asstrn consí-te ram
de nos u ante mos na mesma

posição inicial, onde não a

ceít mo' bigas particulares
nem tão pouco propostas a

bSU1d�&S para vende-mos pa
lavr P S Dessas em troca de
possíveis vantagens.

( ésar n ' achado)
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1- C'l '1 i do Canto

(A.!. .)

ossos

'0 en

I DUO py La fi IJ» é � nova

fi Jflv'm UI' se abr > em

di, . Ir I, I1mpl,and" (1 P(",
(JS de e n- fllJtrl) p,va um bate
PiJP(}, COI a jna

1- .t 1(,.1"; ��r�e:m,,> jIC&ro'�
Illd· dr: Sdv ,p �)')o q ,., �nlu
to no \0 cornunrdoci • Pés$ J'floS (JO�

I f rrllí '&'.

i �'c 11 l:ídHdc, já ouvimos fa·
IH r flfl '. L e há uma fuma

I ctnh 0(1 I r querenn» anuncr-

I· (l', ..vlque COl a. � ramos

gu I r' ,n o notír-ias, para re:

velarmos I, que há de concreto
GUI � �p CllBBJv" d'Ornn

r elo ir rn de Con>s r , únd",
ver i , f (Orf' IS du I s C mp""llduo
r s

- Garutada (jf) C nJéglO Ale
x nUll I) z u muo quer mais
utcbol Os .raque do futuro

J clamam este desejo.
- Mais uma rflC'lom.,cõo A luv�n
tui ... desp'Jrtlst J qu r" f m d r n1")V8-

( d Gil OSlO d", Eso ri ,"Glnosio
Jo" diz. rn 0;1. S.

A 305 GS 80 40.735,
fOS S')l 52" 39 (1()

5 TE r E�c) B Pé IF8D

f E CEBOl.- J .) LEU

A O O

1 o, :)

28.0:0,

4B.OJO,
Bom RetiroFooe 77.t9ã - se

.

Z D e

lI'� .. - o
ere inha Oalva Cor·

rerezil1h:l t.mitia

Pãe , bolachas, bíscoítos, etc.
erv (�( fi rambrerta e gêneros allmentícios.
r t rn, I/O Fone 77 102 - BOM kETIRO

Prt., .arlO'i 44 anos, retorná.
rn o 1.0 ano f1� lfl41 .onde do

origme l epígr fi-iljO destaca
mos:

..

sm 1941, () 'v1ullic1pio de
B0m It �tlr() (l inta va .rorn (lIO '

dJStr,L'JS p Paz Lrmuava SP

naquel i>p J �d. I,om 0S Muni·
fOí!)! I '() I jl) :ul, Brusque
fJ ,V.1 [I ent I, J.l d,ll,,;d, Or leãe»,
ão ,]t, l(] uim e L'_gc�
Trn la Ü'Jm0 o IDUl .cão II

I I mil habnantes: S 0',10 sua BU-

"

I a ora
P'a

1\ v t4

á r e r

istória
perücie de 3.879 km2 e pos
sui aproximadamente cinco mil
h buantes l Cidade existiam
2l 'J casas, ervída pela rodovia
Estrít: -Lagas; contava com 28S
km de estra fas muntcípsts.
Era banhado pelos rio'! Enga

DO J"ão Pa ulo; Itajaí Açu, ' ano
as: Santa Clava; l;ampo novo e

Nf'gr!nho
Possu ía saltos corno o de '. 'al

t, G�'\n jeO' e rl1. rrqul Sim na

vgricultura, Elcra, In íústr ia e

Pecuá oi 1; (',, um clí.na ótimo,
igual 1i0 dl-l uropa:

/"hico"
S/C
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isitou 18
Fazendo cumpri! UIl a série de 118 e 8f. (11 pEJ81lÇU de Ud6 um.se que ficam definidos para 0"10 e

contatr s QUE> víes r am um ('.(Ilp,'at jllD: bl! D UD leI' qr e JfH:t- CTJ�t(l:.!9 dOU'ÍJ;go de cada mê s, às
sarnento ainda U:'SH r t'Dtrf' r espeta df nós ,' 9:3(1. As missas 8S quartas.terras
povo P li Igreja Católica , () Pa- ,r,erão na Asslstêncía Social. às
dre Luiz France sehet, vígár ío da A I'arôquía está divulgt.JldO,I17 horas: quintas sextas e sába-
paróquia NOEE8 EeDho18 do Per- aínce , seus horários de auzaors. (,(� 111.1 � e tr iz, Aos dc míngos, às
pétuo Socorro, vísncu ElpÓS EUt\ 8 e �O, tan b('ID ne Matriz, e às
recente chegada

à Bom Retiro 18 18 horas L\I Bs in o �ão José.
cc mUDlOfGeS 1\-

----- ........---.----.-

I Os Grupr s dt" l-e mtlías r e a li-
N8 oportunidade f('1i alvo de E X P E r, I E N 'I' i'; ·28Dl r ovcr as em suas resicên-

melhor atenção p( s stvel e u cu- cias e o iái Ü,D ente há Reza do
xe CODS1ffo uma imagem bas- " (J REt"'O .' r, cr ço na Mfltrlz às 17:::;0 Dia 27
t, nte positi 'a dos 10(,8is onde es de Maio, teremos a ((li «ação
teve SeDlar,,,rio In.p,eIS(' IIn Cf r cr- e l' eur a UI Uh de N08sa Sen bor a, , oro a-'. .

" \ Ltda. _ J>V.•• dto Çutullro B( m Betlr,l se
Otímísts , flllru o r á: «'o; JUIl- ReC'etrr _ (é�ar ao « anto :1.1 cnae- presente çã» G� um anjinho

to con a Comunídar.e Cf mínhare- 'JorJl. nespcnsàvei : AltehuaJp" "ar' arhado dE> caaa Grup: de Famiha
mos Iormando It81f urr � c on-unt- 1��::;:'���d�(I� omR�:, ��an:�IlCl' Hm�s de An·

da de (; e fé e amor I e que, 8 sul ( grí. 'pr<lJllletarto ..::!::: (!ri Cant, "acha'

c
----'--

DlRUIMfNTE nas fj!'·RIJ.:i ... n

Osly José M 1y & ( ia, Ltda
,

Av, 24 de Outubro :!4� • Ff ne (714.�

RECEBEU RECENTEMtNTE AR1:JCnS DF.

QUE DITAM A MODA PA1�A TODO o BR.t\SIL·

SÃO P.c, L'lQ

.nnzo llE DIREITO liA COMAhCA Di'
BOM lU- J li-lO - H'

Ecttal de Arr rn: raçào

10 I r ílão: I ia 17/(I.J/� Ó, àt- 1(1'00 h(·
ras, valor superior a da ev e haçâo �o
L('\180: )'ia ll7-1 5·1:16, às ] <:(10 ho i alo,
paI, quem llIaif< cer, desr'e q\lt- nAo
lrIi orio. L( cal: Átrio do I dilkio do
Forum, na sed,> de ('CIDH('l! d(' r on
ht>liro, . se. AutOf dt': I XPClH;áo. �u.
4,244 Credor, � ocai Eecbi & t ia, I td8
[levedor: Aooli ?I arcos ce �Uva, Etns
Levt!d08: "Um boi com 2 eFlOS dE' ida.
de, pÊ'lo 08CO, rsça zebú". A '-IlHa�'ao:
Cr$ 380.000 I trezentos (li'.·ntu n il
cruzeiro�). DepOSitário (I rr6prl0 exe

cutado, Ônus; não comt '. Fica por in
term�dio d ste intimado o devedor, C8-

so Dão seja (,Dcontrado pelo Oficial de
Justiça, Bom Hetiro. 27 de Março de
1985. Eu Maria rVOf,ete Mateu8, Agente
Judiciário, o da tilogl'afei e subF.(f( vf
l(osaldo Ulyssea - Juiz de t ,m·jto.

n" iv Ct
u� ('(\(\l]('I.,·t('Jt� I t li m (llt

OPI;((>" pa 8 s cquu tr . li; � 11 U ,I'

dt (;l. lida H IlC1( e� tH: � I ( ( uzrr , u

co fi pn. r F DI J n. o rr ullicfpl\1 � rli.
ti< I ll1f'Tlft 1C e 0/, lil (II1 DI! ullli-
71'dt:: � C( D1I ral'!!; (. P(,�SI' ('lHO (

n,fSOIOlE>tlho fl;,n I pn,dUl,rs
dquinr H'D ('ute OI boa qualidadf'
dE'V(' obS('I,"ar 10 p< IlaLtf � 1'( n�,

('ulllvt I, lo f', pOlcer,lt.gtll' dI gero
min8("f o � ('1C'I flH g. m de pun za VI'

iid8c'e do 1e!-t. �e geTl, irt.çAo t])(I

nl(' 011 I;;rt!njü (> pTOÕ1.>101 te IJ1alO·
ria dt t H ZfS l pr dutor opta pelo
menor preço (> pod� estar compran
do gato por lebn, nb�(,n'e e anali·
se p8TU ver o quanto ê importante
8 Qualidade, potll, o barato sempre
sai caro.

_ -._-- . SUPHRMER�AD()S
A GARANTIA DO PRECO CERTO

avenida 2' de Outubro, 441 Bom Retiro Santa Catarina

rutzo DE Dl l-EÍTO- 'COMAtWA ,

"OM r- h IIl{O - S\..

I Edital de Arrematação
1º L,_ rlão; 111a 18/114,3 , às 10 (10
"or<,s, valor superior 80 da
avaliação. 2" Leilão: Dia U8/
05 85, às 10:0ú horas. para quem
mais der desde que não írnsórro
Loc.vl: Átrto d � cmcío do Fo
rum, n« s de da r:. mara o e Bom
1�1::'1 tI CI. se. Au.os f e Fxecução,
n9,4 ,52. Cre o)": Juarez Inácio de
()liveira F ilbo, Deve u": Izaias
Corrêa, Ben- evac os "Um ca
v� I • jJ' lo \ \ 1, E>1I\(. U t suço de

IPf'Xt'I'ã(, id;df' 4anoil. Avalia
çâ(' (" $ 6� 5 COO; Um cavalo pelo
Bs io, mestícr c!E> Pexeirão, idade
7 an s; Ava l.s ção Cr$ 490.(ILO; u
D � V,H a c Dl Cf 1'. tJ o pé pelo Pi
caço mestiço BQ}; r cez, ide de de
6 i II 13, tqf,l,p.('p,(; (r 7�l, (('f; um
ê':C'( iraçã« 8rireal,nOt, Avalí
q ãc: l r$ :'·W (.1 \; l n \ i.Invaur r,
t't.çã(' »nrr al (.(jID 3 euxt.ro s. A
VtliM([t( : 210.0(C; t;n,t capIDadei
ra tre ('ão 2nimal com 5 enx�das
t \'&.la' ção: Cl'$ 75.ooo;Um arrea

mi dp couro para dois anim8is re

formbdo, Avali�ção Cr$ 500000;
Total Avalinçro: Crf> 2990,000.
PppC'sitário: o próprIO executado
Izaias COrrêl:L Onu� Não consta,

I Fica pClr intermédio deste intima
do o devedor, caso não seja en

oontrado pelo Oficial de Justiça
B('m Retiro, "-7 de março de 1985,
u, M a ria lvonpte Mateus, Agente

Juoiciál io, o datilografei e subs
crevi.
Rosaldo Ulysséa - Juiz de Direito

I

_···············1
I
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10 Leilão: dia 21 05-85, à 10.00 horas. p rr t= s

per lanço superior a avaliação. não h-i- Po- J r) C hef� do Executivo Municipal,
vendo licitante, 2; Leilão: dia 30-05-�5 dentro deste prozo. aquela coso de ts
às 10:00 horas. pelo maior lanço. Bdí- portes estor o o disposição da CME parotal xtrctdo dos autos da execução no. b -

h

\4 19'� 8I. em que é Ex -que ote Lizgett & .
as treinamentos, muito em .ora naa t_en o Em tempo:

Myers do Bralíl Cigarro Ltda e exe· d .no marcado por o sua lnalguraçao 0- Continua
curado Se a ríão Luiz Loi . Bem a ser licial.

I Paattícedora etlveíra.leílo adce Um cavalo, pêlo bato. me. ti- Atoalmente conclui-se a pintura e de- '-- _

co Inglês. com 5 anos de idade. svalí-
brtO em I)r 580000 qumhentos e oi
tenta mi[ {·ruzeiros). Oau : Ni\o consta
'Ieposllário. O próprio (>xecutado Fica
por intermédio deste intimado o execu

tado. C<lSO ni\o seja encontrado pelo O·
bcial de Justiça. Bom Retiro,l\% de ma
Io de t98i, Eu, Maria Madalena
Silveira Farias, Agente Judiciário, o

datilografei e subscrevi.

JU1Z0 DE DIREITO DA COMÀRCA
DE BOM RETIRO - SC.

Edital de Arrematação Rxtrato

10 Leilão dia 2l,05/85, às 14:30 horas,
por lanço superícr à avaltação, nao ha
vendo licitante, 2° Leilão: dia 30/1I5/ 6.
às l·t30 botas, "pelo maior lanço. Edí
tal xtraído dos autos de Execução n'
4-.209 84, em quei é ,'.xequeme Liggett
& yer do Brasil Cga.l"fOS Ltda e exe
cutado Nelson Andersen. Bens a serem
leiloados: Um cavalo pêlo bato, comum.
com 5 anos de idade, avaliado) em Cr$
4 o 000; Um cavalo comum. pêlo tordí
lho com 8 ano de idade, avaliado ero

Ora 4 0.000; Um cavalo períço, comum
pêlo tordilbo com dois anos de idade,
a valíado em Cr$ 300.000; Uma mesa fór
mica com seis cadeiras, cor szul, avali
ado em Cri 3�0.00o; Uma pia azul, a
valiada em Cr$ 28(\ 00 e Um gu rda
-Iouçe, CJr azul, avalia,'] em -:r' 170,000
Tutal da avalíac ão: .030 000 'dois mi
lhões e trinta mil eruz=Iros) Õnu : Não
consta. Depo itário: o próprio executa
do FICa por íntermé 110 ues-e intimado
o execurado, ca o n o 'ei" -ncontrado
pelo Jf!ci I de Ju,tj 'a. B m cetiro. 0.2
de ma . de "85. -u, 'Mia �18dalena .. iJ
veir... arías, Agente Judíciárío, a daU
lografei f' ub -creví.
Rosaldo Ulys és. Juiz de Direito

rutzo DÊ OIRhlTO DA COMARCA
DR BOM RETIRO - SC

- Edital r1e Arrematação - zxrra to-=-
1· Lelllio: ri !I/O�/15, à� 11:00 horas, pr r lan.
ço superior à avatíacã '. não> havendo licitante,
:!. L€lIã"l: dra 1o'o�185. às 11:0'l h vra , pelo
maior lanço. Edital e <tr&fd dos autcs de Exe
I"ução n· 4 221/84, em que r Exequente Llggett
& Myei"S do BrasU tg-rros r.toa e E.x-cutadO
sebasttã . Luiz Loís Bens serem leiloados: Um
cavai" pelo balu m st1co Inglês, com 7 anos
�e Idade, avaltaçã r em crs tilO 000; Uma vaça
mesttça a 'iercy, pel· (l co com 4 ano< de Ida.
de. e vm o tero 'Ir,'. av ·Iliajo em cr$ 6� .000
Total da avatía ao CIS' 60.000 (Um rnírhão,
duzentOs e =essema rntt cruzeírosj. Onus: NãtJ
consta. Dep ,sUarlo: O pr ôprt- executado. pelo
oficiai de Justiça, Bom H�'fro. o! de ms ío de
1985' Eu 'arla \�ar!alett .. Silveira F"rtas Agente
Judlciárl. o datilografei e suntscrevt
ROSAlDO ULYSS�" . Juiz ue I Irf:'tú

Juízo O l>ll-l EITO DA COMARCA OS
BOM RErIRO - SC.

. E ji·a.l de Arrematação - Extrato

ROSALOO ULYSSÉA
Jolz de Direito

= Idemar Oscar Rlsar & Cia Lida
Comércio de materiais de construção, artigos para pre

sentes e oaça e pesoa.
Anexo Hotel com atendimento diário.

Av. 24 de Outubro, li}1 - Bom Retiro - Santa Catarina

Torneio iDt�rnoo E R Promoveu
Em comemoração ao Dia do Tra

balho, o Departamento de =stradas
de Rodagem, reuniu seus emprega
dos em um congraçamento esporti
vo, realizando to rQ�l(J interno de Fu
tebol d� Salão e Dominó

quanto o Vice ficou sendo Car
pintaria. Venoeu o Dinamite com

Santino, Ozaír, Ademir, Augusto,
Luiz Gonzaga, Arisnlí.mo e Edío,
Atuou a Vice-cli.mpeão, oom:

Donizete, Luiz Souza, Adilson,
Moacir. lstdoro, Coelno, e Izaír.
Artilheiro: lze ir.
Na oompetição de Dominó, o ti

tulo máximo ficou para a dupla
Arnílton Gamba e José L, Abreu,
cabendo a vice a Otacílio Rosa
e Osmar Ferreira.

('(Im suas dependência tomadas

p r inúmeros desportistas a compe
ticão foi acirrada e valorizou bas.
tcute as conquísws dos campeões.

.

Fut« bol de Salão, a equipe do
Dtnamíte sag rou.se vencedora, en-

do CruzeiroGiba
,

e o Treinador
Gilberto Dorigon, coahecído nos

meios esportivos por Giba, e o no

vo treinador do Cruzeiro Esporte
Clube, ue nos a cidade.

SUI1 larga vivência no futebol da
I egião, tanto como attera ou árbí
tro, lhe conferem uma bagagem bas
tante elevada em termos de t-aba.
1 o com,) treinador
Falando de seu ingresso no Cru-

zeíeo, Giba destacou que preten
de fazer um trabalho onde pre
valeça sempre o espírito de luta
do atleta.
Antecipou que mesmo saben

do do poderio do plentel atual,
tentará trazer para sua equipe
outros valores, que venha a BO

mar em prol de resultados po
sitivo.

mnásio �e [s�ortes: faltam 1� mas
S�gundo ( Vrefeito Ivo Werlich. ape

nas dez dias separam os deporlistas de
Bom Rellr, de SeU nevo G;ncisio de Es-

marcação do quadro, enquanto que
paralelamente se forã a parte flnal
de iluminação,

Ç>.:lro o andamento dos trabalhos o

preíeito trouxe da C.Jpita\ do Estado
u n J verb J de 10 milhões de cruzeiros.

Conoseo: \
f[COMnRINS SUrfRMfRCBDO

Martins & eia. Ltda.Altamir

Cortesia e bom préço fazem o nossa tradição - �one 77-109

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