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DIRETOR PROP'RIETÁRIO: Cesar do Canto Machado
------

Jaison Barreto e Pedro
, Um Diálogo Difícil

. '

,
SEMAN.(HIO

Convidados que fomos a parti
cipar do programa "Frente a

Frentevda Rádio Tabajara, em Tu
barão, DO último dia 11, na quali
dade de entrevistadores, junta
mente com repórteres daquela
emissora e do Jornal 140 Ests de,"
de Flortanópolís: rívemos oportu
nidade de presencíarmos um en.

co tro histórico da polítca ('8t8-

nnense, onde foram entrevista
dos o Senador Jaisou Barreto e
o Presidente do PMDB Pedro Ivo
Camr os.
Sem esconder 8 realidade vivi

da atua lmente pelo partido, os
dois foram claros em se decta
rarem antagônicos
Entre outras questões levanta

das, "0 Redator' perguntou a

I'ed-o Ivo Campos se já era ad
missivel subir Dum palanque o

próprio queetlonadu.acorr panha
do de Jaison Barreto e Esperidi
ão Amim
A Resposta foi taxativa com

um as centuado Não, pois ele não
admite esta hípótese e nem mes
mo uma ligação Jaison, Amim,
no partido que preside,
Em outro trexo do debate,

Ique era transmitido ao vivo pela
citada emissora Jarson destacou

I
a ligação Pedro Ivo- Jorge Bor
nhausen, no que também não
co n cor cava.

Dp�, BOM

ANO
1

Nttmero
26
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-

Ivo'•

Defendendo- se, Pedro Ivo ne

gou e pediu provas oficiais des
ta ligaçAQ 80 Senador, que ver

balmente amdu afirmava existir.

O desabafo co cada um, era

a expressão real de uma profun
da vontade de "abrir o jogo",
para dai partirem para um acer

to.

Mas, àmedida em que se ques
ttonavam. pedindo provas tms -

díatas e concretas. mais se sen

ti� que o diálogo estava oíüctl
para cbegarem a um saldo po
sitivo.

Pedro Ivo, chamou vár ías ve-I
zes Jaison para que voltasse Iao partido, pois achava que es

tava se atastan o

() Senador peemedebista, con
testava dizendo Que era inte
grante do PMDB e nBO havia
razão para aquele chamamento

"O povo precisa saber o que
se passa em nosso partído.Pre
sidentel " dizia Jaison,achando se
•bsoluto em seus esclarecimen
tos, demonstrando estar convicto
que esta ers a melhor poJitica
para o Partido vir a "acertar 08
ponteiros.

MAGAZINE NÉLI
lIe Cllrlos Souza & ela. lida.

Confecções .Armarínhos, Porcelanas, Cristais
Eletrodomstícos etc.

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

p o S T o .'ll.Tle

Seguindo com veeê pelos
melhores caminhos.

---------__.........'_.

Na Alça da Mira
Acreditem os Peemedeblataa; A

nível de ltderauça estadual a situa
ção é problemática e quase maus
tentávcl com os mesmos elementos
Jaison Barreto e Pedro Ivo Cam
pos

Vimos >'tete a tete" c s dois po
Iítícos trocarem ditos e não dítos
verdades e deflmentidos, a ponto
de prejudicarem públicamente 8 i

magem do Pa rtido,

R quem reconheceu isto foi o

própr i� Pedro Ivo Campos quando
convidou Jaíson à um dialogo a

nív«I interno. procurando ·'lc.var
as roupas sujas em casa", expres
são que ele II'HmO Uf'OU naquela
hora, quando Parreto falava, para
quem qu.zr � H' ouvir, assuntos
que e xíg ram i e-r rvas segundo Pe
dro Ivo,

M8is ponderado que Jaíson. Pe
dro Ivo procurava fazer a imagem
dem e crátíca do partido dizendo
que no PMDB a porta estava 8-

be rta para todas as idéias,

Por outro lado, Jalson ia mais
longe, às VeZeS desmentindo seu
Prasidente do Partido no Estado,
dizendo "Isto não é verdade,"
quando se sentia atingido

'Tudo ísto, é lamentável quando
se reconhece o bom trabalho do
Partido em Bom Retiro procuran
do trazer para si um maior núme
ro de flleitores.

<César C Machado)

Posto Itlantic
de

M M. Sohlichting1\
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" jfj dora Chico" 1Pã ss, brl re has, bíscotto s, etc.
F-t.:to servtço de fti.mb erta e gêneeos allmenttc tts Iv..H 1} OJ'cuOro, 8/0.. 6';:>ne 77.10! - BJ� tigrUi,O S/C

Iniciativa flugi d
o Téontco A�t'{oola, J lo Batíst r la

Silva, formado na cola te H) J H 3 i')
Oerrtro evt íaa :t H'. e n r �il'> ng � n : '0-
e dt Ia a O t�)\ Jt. '\ 1'111)) tlU}d
da cna;\') t u 01 i! � :lFU 11 3U
uossa crdvde.

Destacou que a agrtculmra bonretí
rense e ti mito esqu OIda e se tor
mà seem as tée rí o , hsverts mais tnte
resse p�1 cam ao e não precís ríamos
m v.s in»)·t\r all nmt 3. vist que 8�

inda n to cousezutm-is prod zir3olfod
que temo i de capacidade e.n nossas
la rra .

eS81.1[0 que o m 1. t'lOll:!!l. dtrata
mente ao seu 111.>. agcle rlror terra
íacectívo de SvJ' pr ip-to s fLlh)9 ,ben
como produztrtamo até ps a exp irta ;
de onde reverteria um elevado lucr

Ein novo p' em oçó o d) Ver) :ruz,
� U, áo Bonr�th�,S3 c l, :p' ,I:)u 'TlJÍ;
um tí'ulo no útlmo d)"Tl'ng::>, di") 22,
ao vencer 05:'0 J.)s;) E= o ar 1X),
!I� dscisôo da mais um t::W'lIO.

O lima tricohr, q.,n n �sta 010 [ó
bb tevs duos c onq.i'st 15 m:Jxill 'J5 0-

uou com Sá'Sio, J�SI'::h, Ti,o, \j"n31l,
van:Jo, Zaz::>, Bah, ZeqJi,h:1lz Jir e

ugusto.

Dap:>is entr.:Hom Dim:Js Pau!o, Fer
�eira e Dili,

Perdeu o Sáo José com Alsmáo,
-

:)f)i, Zizo, Fia, Bena a Leio; Pedrin
ho, Ademir, Ponelão, Zico, Dtlso e

ilson.

Au'rOPECAS

Em partida de boa movimenta
ção, o E" orte Clube Cruz rro ven

ceu o V �rd. C �uz. pel m lf,}!\ Ior de
3x:�. O j)� hi re dIZ1.ri) Está
di di B1IX�h, c n bom público

Por último' [usnucou qu c m a criação p-esente C m \I'C')U li. e�H,réi� do trei
da Escola. ha.v·('I1. 'I m oJ !rl� ') 1<3 na

í

r c uzel eilse n) clásste azul
mais empregos o la t�'UI,}) !(r.�')l1.s,! e bane Gil> l c·)IJ'J u em campo:
professores e tuaetousrtos 10 est sb ele- G )�d,) Joã i ;lrni(o Célio .Iackson
cimento. \. 'lllrlid , \{) icyr, tÍie vu,;, Romeu

Walnont-, ) 'H' e .\fi lo, Ml."cg,·
rarn para o time vencedor Mário,
b '11 e u e W:1.1 i i r. PA Io time do

• Ve-a �ru?; tm�'tn Etsf)n, Brso oí.,
IS 0, í.mtsro, Adüso a, �á. io, Jairo,

•

r Z Ir (eu CI' ssico

JUiZO DE OIREITO DA COMARCA l

8 80\1 RR rIR - se
--;d.ti\ de Arr�m.jtàv� - �Xlrato -

1· L!ll ão: dl 11 16/� l.
à

s 1·t3l> horas, por
1 �J su ��I)l II av I' i,;áo. U to mvenrío
li'1.t\fltc, 2' L�iU. I: Ji.l 2) O" 85.

à

i 14:3J
h) "H. P 10 m li)p La .;.}. 1;diDI ex'r.it 10
iH 11. to s e'{ :::1)10 n'! i li9/81,elll que
-x qu sate p c li ') }!!1� & JIIl. Lt11 e

x�.!Hl.d) '4lltlu �h}�H1), H);) a ser Ieílo-
a i»: I]JlI p-e rs a. -na-e a 'I\VI, azul m tá
li.!). c l{H!11.11a p'e�si() t1 tO\lel'!,d'l�. A
v.iliaçlJ: crS 1.200,001 (fIu u milhão e

du.Z- HoS m;! cruz3lrol. OU H: I[ao c Hl'lta,
J�p 3ltlrlO: O p'lJri) eX3JJti10, resid'�n- I
t3 m \.If('e Jo) IN Ig'ler Centro, Fiua in .1

timado .>r iat ('m�jl) d)'3 e o ex cuta Ido, 'lI'!) ul) -'j1. eoc')[\tr<l10 J)�lo Oficial
de Ju.;;tiça Bom ,atiro, 15 de mlio de
19�5. E'.l Maria .v1adelena: 'ilveira FlJrias,
Agente Judiciário, o datilografei e suds
crevi.

o

Oaatr, Canhoto, Lllik, Paulo e

Waldir_

RO 'ALDO ULYS�ÉJ\

Juiz da Uíreito

Ptlrl). Paulo Snhllchting, ri') Ve
ra Jruz o rendunento de SU'l e

qurpe foi b im e acredita qu com

a. saquêucia de j)::ps o ums a l
ctlo.çará o enteosamento uec e s

sarlo.

Jaekson, do Cruzeiro, t rmbé m
gostou da apresentação d) ti,
me estrela Jo f disse que J re

sultado de 3X2 premiou de
sempe 111 .. d3S j .gadores,

- t d
SE.'AENTE5, ?�ODurO:;VE

TERI NA�(03, IMPLElV\ EN.

TOS �G':t(C:>L S. ADUBOS

ETC ...

Representante dos pradulos

'A � as.1 ti Agricultor
"

Av. 24 de Outubt'O�F. 77.195

BOlli Retiro

Oficina Meeaniea em Geral e leessórios para ,eleulos
Av 24 d Outubro 572-Fon 77. 155 Bom Rliro/SC

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



pag 320·05-85 O REDATOR
--------------------------------------------

j)ia :"0 +e Ma ir , a omumdade de
Barre i« s, eahzu sua ff�ta m/do 1'.

em hurr e na gem a São Peur o. com

C d
vá-ias atraçõe .

e o À pa r tir d s 10 horas, rni sa e es-

colha (Í(,F' festl'ir<.s e ligo após a

conunuação dos f"stejos r-r m mur

(O@ churra scos, gcJ linhas 118S»d�s,
bolos, bebtdas e tudo acompe nhaor
de b()8 llúsica.'

�E'fã() f&» teiros Va 'dimif'o Ros .. i

l' ste c lim�, no pntanto, não J ão AlbuqueI que e respectiv� .

P '(:l'upa em 8l u tOdO, mas dei- e8Àosas·u -

t I e á d
Ã' Pl'I F.pt ctlVêl8 ue ser mais ri- cor enaçao cen ra s r

O-(,f( so ue ancs anteri{,res. I Paróquia de Bon Reti�() na pes oa
t:- do Padre �ujz J, ranceschet..

La chonete Lins
Aos Domingos Galinhas Assadas

Diáriamente Lanches e almoço
Av. 24 de Outubro 4.46 B m Retiro se

sIão �o
fed'ndp

frade
.

POIO
McrcdC'res de l.c cc ltdc d d Co�

tôo do Face estôo rerv.r clcondo
junto ã c c rr.lr-Is tr c c

ê

o rr unic pc l m

moior cpeie quente o melhorias nos

estredos.
Jcão Silveira Cies. urn dcs 'ó re

sidentes, queixa-se de fclteu de um

enccscalharrr filo no estrc.da que ligo
Ccstõo o estrc c'o do Gúcrda Velho
Destaccu qU€ rcque le pe rcurso hã

uma vsr tente que seguidcrnt nte pr s lu
dica o I,� iio do e str cdo , !Hclo ?n1õo,
r ec e ssór ic i rr-c C�$ stér clc constcnte.

Evidencicu o irrpcrlârcia do rcdo
vio. principolmente s rn (CSU mc ls e

mcrgenles, cemo dc e r.ç o (1C fomília,
qucndo precisem chegcr co centre-do
c ldcde e não conse qu- rn,

Cc mo o oss isténc io r.ôo tem che
gado regulorrrenle os próorlcs moro

dcrc s.cucr-do ne ce ssór íc , lcze m o Ira
bo'ha deo melhor ics, exiglrdo um esfor·
ço bc stc rn gr-::rcle pcrc deixar o ro

devia, cps nos. tr cnsuóvel

F r i o
•

I S
Os pr ópri s bOJ1T etirenses es

tão r ut pr csr s c cm fi baixa tem
pf'UI nll � que se registra em nos

éJ regitlo neste jníeio de maio

f Il ific �ora Silveira
"tE'rc1f11do diáTlrrrt nte erm bar

f> I 1I( h« rei!.' ofnect' 8 S us clien
�( � pllN. 1 o�os. biscoitos, eto.

. 24 de (lI'tu ro - Bom Retiro

demar Oscar Rosar & Cia lida
Comércio de materiais de construção, artigos para pre-

sentes e caça e pesc�.

IAnexo Hotel com atendimento diário,

Av 24 de Outubro, 17$1 - Bom Retiro - Santa Ca_ta_r_in_a _

Avenida ªjor Generoso: slallo Entregue
R? tifi ca .se esta informa ção,

sabendo-se que imediatamente
à c nclussão ca Av. Major Ce
neroso, ínícíarãa os trabalhos na
outra citada artéria municipal.

Cumprindo 3 primei! a p- I te de

uma promessa teita ao fina) do a

no ante: íor, quanuo vi-ítou nesse

cidaee o �ecretàrio Marcr s RCiV3-
ris, o Departamento ne Estradas e

H.od��{;em entregou a pavimentação
da Av, Major Genercso numa ex- Preocupação
tensão de 800 metros 'e por um Ie do há expectatí-

A obra aín a C81eCf> de alguns va positiva quando as dua- vias
detalhes para sua conclusão i te- de acesso ao centro da clnade,
gral, visto que há ne cessioade .1fl por outro fica no ar v. préo cu
dema-cs çã« da pista asfálnca e a- pação quanto a própria BIt 232
ccstamentr . que já não está em r1timo oce-
Mesmo ass im. a enrreua no es- Ierauo como anteriormente

tágío au a} �!'Iad( u em cheio à

Cll-j
A .mortoaue dos tr balhos no

muni ao que g.'pbc u uma nove t-echo para o Litoral traz de vol
Imagem em tel mr s r e r ó( via de

I ta a hipótese de mais parahzação
ac sso 80 c er tTO (11 ('Íd�ce o que seria profundamente la-
Segundo H DJHfT}I pl< me-sa, tSID-1 mentável para toda a região

bé m 8 JUb P(rIJ l( h LI r o o 1'0 'jser una, que VE>: nesta estrada
sei á ccn luíca nvsu H n estre e sua redenção economica.
ent re g t-l a () S IH U � li f 111 � i () f,'.

E"eição de DiretórioFesta de São re ro
o I'artldo do Movímenro Democrático

Rra811 iro P\1,'H marcou eleíção para
7 c e [ulho, quando e colh -rá 8 com

post-ao de seus Diretórios Municipais-

A. informação é de M8nod Carlos
Farias, membro do partido em Bom
lieliro

Para ele há muita expectauva quan
to a esta E'leil. ão. pois há preten-
1< •• 0 de [az r um número superiúf
de Vl tlil1leS ao do PD�, quando (;CDse

guiu 225.

Pretendem. dis ..e M8noel, 8lcançar &
('8 a dos 345 mem bro pc sentes,

MfRCftOOM ft I SfI
Altamir Martins & CIO. Ltda.

Cortesio e bom prêça fazem a nossa tradição - fone 77-109

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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J O s é p • � o s a n tos
\'omérclo Yare,ist de .. arne

"O AÇOUGUE DA FAMtLlA BONRETIRENSE"

AV. 24 de Outubro 472 Centro Bom Retiro/SC

PAgo 4

uto Eletrica Deucher
! Servlç'os e omérciu de peças p,.
ri velculos

R. Martinbo Cascaes-centro
Bom Retiro/Se

Bom Retiro erá Seu Plano Dretcr
Para tanto, disse que pretende

regularmente realizar reuniões pú.
blicas, laje se rã» aborda foa as

suntos d relevada importância e

que cert nente levarã as soluções.
I Aevedíta ela que, _, com a

O refer i j) técnico vem tra- presença da comunidade, o proje
zendo conaígo o melhor propô- to não irá p rra a gaveta pois ha
sito em dar a nossa cíd-rde U'Il vará uma cobrança de todos para
plsnejamento adequauo , onde Iu- sua execuçã I.

tu amente Bom Retiro não ve- O levantamento inicial
nh fi a ter problemas traçados de duração de 30 a 40 dias
ruas, edifioações, códigos de poso ge atuação de oampo
tUI' 'S etc 108.

Bom � eti foi uma das cidades
Fala do a "O -. ED. r Ja." .des. prívilegtadas pel i implantação do

t J U a Importân lia d� comum- .1''1. Diret»r, c ibendo na região
dade nsst teab rlh .vrsto que pa- se rana a apen .• s mais quatro), que
rp seu desenvolvíment i mdis �1.') Otactlio Costa, Correia Pinto:
pensável a participação p o uh,

I
Bom Jardim da Serra e Anita 'Ja-

com uas ídéias p. suvcstõ .. s nbaldt.

SUP-H-"R-M-E-R-(j-A-D-O-S=-=-=I=M=P=E=�R=A=T=R=I=Z=�
A GARANTir DO PREÇO CERTO

fvenida 24 de Outubro, 441 U m Letiro Santa Catarina

Já se encontra em Bom Reti
ro o arquiteto Alt-ur Baú res -

",onsAvel direto pelos trabalhos
de implant içã do plano Diretor
de n0885. cidade.

Projeto logos II
• nós permanecer em SUliS in tal

çõP� DIon tras por um longo pe ríodo,
I Projeto L'1g03 1I esta. mud .•ndo de
endereço, traosterm o-ue para. lioa
1ajor Geaeros i. ond anteriormente
Iun-íouava a Untdade 'anWw de Bom
xettr J. Posto de Seu-te

_ rnudan )a, s-gundo o C ordenador
local do Logos, -eatr "'ílvei"a, v-m de
encotro a uma ailtlga ti píração em

possut, Iocal mais amplo para " 'U� alu .

nos, bem como psr'l O!! rvi io nor

maís de preparações de aulas
A manutenção das Instalações do Lo

goa I I oontinuará às e pensas auterio
res. nada mudando em reíac 10 ao que
se bavi a firmado até então

terá uma

e abran
e de da-

(_'()l\1 Nl 'ADO

I' C ..cilda V 'I. r- la. estabet-ct.ía com íns

I títuto d" beleza à rUI> Vírgtrío J 'u
nha: co uun íe 1 que e tara atendendo
-ua chentela, a parti, de hoje, dia 20,
em novo -nd creco: Av. 24 de Outubro. d
de tronte à Praça 7 de eterabro. no,
ce ltro d cida de.

. I

XPl:!:DIENTE

"() REDATOR"

Semanário Impresso na Gráf.ca e PapelarIa União
Ltda. - AV .4 de Ou ,1\.It() Bom Retlro SC

Redator - César CIo Canto Machado
Jorn Responsável : Attahualpa César Machado
"orr..spondêncta Rua Atanag1ldo Ramo. de An
drade 168 - »orn RetlN se
Proprtetarto César do Canto Macha 1"

----

De to tos estes, o Arquiteto
GAPLAN c-mstderou Bom !:te ti
ro com a cidade que oferece
melhores condições de execução
dos planos a serem elaborados.

"Tudo vai depender da acei
tação e participação da comuni
dade, trazendo suas sujestões,
Estaremos atendendo na antiga
sala d.. ACAR3C, altos da Pre
feitura, para recebe-los' desta
oou Altair Baú,

Na próxima e.nç ao abordare
mos detalbes do que representa
um plano Diretor pare a cidade
de BdTI Retiro, e suas finalíd a
des

Jogos Abertos
A convocação é g .. rol a é nesta ho

ra que nosso esporte preciso ser in

centivado. Iniciamos o caminhado ru

mo aos Jogos Abertos de santa Co
torino, porticip-r-ido dos Jogos Micro
Regionais em comosttcó e s que se inl

crororn ).:) últim.:J sexto-Íeir o , em Al
fredo Wagner Estaremos la com

Futebol de Salão e Volei boi (mas
cuhno e feminino) acreditando em nos

sos otlstos e no incentivo e nosso

tor cld , que por cerla será numero

so; Eslo aí um final de semana que
vo 8 poda dedicar 00 esporte, pelo
engrodecimento de nosso cidade.
Prestigie.
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