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27.0585DIREfOR P ROPRlETÁRIO: Cesar do Canto Machado

Plano Diretor: Suas Metas
Principais

Plano Diretor

É o instrumento que, transfor
mado em lei, dispõe sobre o es

paço da cidade as diversas fun
ções urbanas Portanto, é a lei
do Plano Físico- Territorial que
define o sistema viário da malha
urbana; 08 equipamentos públi
cos de lazer, educação, saúde,
transporte, segurança, etc; o zo

neamento e o uso do solo Incluso
na lei do plano, bá um capitulo
que cria o "Conselho Municipal
de Desenvolvimento" orgão as

sessor dos poderes executivo e

legislativo.
A Lei fio Parcelamento do Solo,

-

Mais conhecida como Lei do
Loteamento, e aquela que defi
ne as normas para qualquer tipo
de alteração nas dimensões da

propriedade Territorial Urbeaa.I ------..
Se uma gleba vai ser dívrdíua
em lote, ou se dois ou mais lo
tes vão se unir formando um

só, ou se de qualquer outra ma

neira se divtnír ou somar terras,
deve- se fazer pelas regras con

tidas na LeI (> Loteamento A
aph cação dE' tas regras em toda
á ea urbana permite um cresci
mento ordenado (18 cidade, re

sultado de uma malha viária oro

ganizada.
O Código de Posturas

C ontem as medidas de policia ad
ministrativa a cargo 00 municlpio
em matéria da higiene, segurançs ,

ordem pública, bem estar público,
localização e funcionamento dos
estabelecimentos comerctaís, in
dustriais e prestador es de serviços,
estatuiudo as necessár íae relações
entre o poder público local e 08

munícípes.
O GAPLAN repassa os recuros

necessários à montagem e mr nuten.

ção de um gr, binete local dto' PIa-Inejarnento, íncluíudo fi TPmunera

cão do arquiteto responsável pe-Ila coordenação cos Trab"luoR. E 'te
Iarquiteto é treinado pelo GAPLA�.

----------=-

EXPEDIENTE

"O REDI TOR ..

Semanário impresso na (iráf1ca e Papelaria União
Ltda. - , v . ,4 de utuoro Bom Retiro se

Redator - César do Canto Mhchadfl
Jorn. Respomóvel : AttahuaJpa c. esar Machado

�orr"'pondência Rua Atanaglldo Ramos dc ;.n
dre.d� 168 - Is cm Retiro se
Proprfetár ío Cé °sr do Canto Mecha'n
---- --------

MAGAZ1NE NÉLI
------�--�------

de Carlos Souza & Gia. Lida.

Confecções .Armarínhos, Porcelanas, Cristais
Eletrodomatícos ete.

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

POSTO IIflAIIJIC

Seguindo com você pelos
melhores camtnhos.

Na Iça da M" ra
Agora respondendo pela Presi

dêncla do PO em 80m Hetiro,
FJbres Fígueíredo de Oliveira artí.
cuia as linhas serem tomadas
1J(>10 parttdo em nossa c icade.

Evid ...ntemenre nã lhe Ialtam
provas de experiência polltícu nem

estratégra s que o leve m 8 traçar
Idetas em prol tI' U 1 bandeír 11

RI sabe on+e pts a com quem
vai Irdar, tanto 0""

e
St-U lado,

COMO 11,1 outro.

Fc n.rm de' nlifl e r r r l r
t

nãr-tt
l'1i l S Ihos OI:! CIJNI de que les que
o apo am nem tão rouco se descut
da dos adversáríos.

�fa, como: Cobra não engole
cobra" do outro lado Valdir Hem
krnaie r também preparo. sua reta
gnnrdn e<pt rando comrc -atacar

tipr r ir p 'go 11') "b otr-" ou até
tornar 8 iniciativa.

sen dúvida, aí está u m prato
de pvnnetra'' para a polute s de
I'om Peuro onde duas alaa se de.
frontam, hoje Iíteralmente adver
sárta». e não 86 na forma de le
genda e Sub-legenda como anti

gamenre.

E, JT'{ mentãneamente, €6 na

expecnvía dos acontecímentos,
"corre a do por fora" ve n. o PFL
que ainda caminha eng atinhe de
mente tentando se firmar por
aqui.

Céser do Canto Machado

Posto tlantic
de

M M. Schlíchtíng

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ificadora "

�r

Pães, bol cha , btsoorto • etc.
ervrço de f. mbrerta � gênero allrn mtt i R

utunro, In. Fone 77 lu� \{ rI (!

dário P roqu ial Coleta d e L i x o
M.,r:')d r es da R Gen il VI ira

Bo g H, oteo n3 co C oist-o r C 'J.

m rrn do S�, 1.';0 d � c�L�la de li.
,(0 efdtu J,J') p-!h .}ref�llu'a.

N ,di J) N) lO, m�r:')é§)(o noque
o orlaria, é 111 ') d li q Ja;,,�;a; e

d z q J.., n3) h:J rlgJIJ,i�bd3 n3sl�s

,);z 81<.) qu l. nclusiva, já '3/3 q'Jl
uhliz or s-u P')Y'J :"),'0 pJfJ 1'3/Jr
o lix") qIJ6 d3'X::H:JO)':l o CJ ':l:ll:>
ao lnh'l'.

SEM E '\l TES. PROO LJ OS ve

TERINÁRIOS, I'\I\?L=�EN·

TOS AGRICOL .... S. DUBOS

E.TC ..•

aJ)ra.i ..ntaale 3$

If

o\v 2-+ de ltub'l.F.77.195

R08!:11d.. lys éa

Juiz de DIreito

DO NOVOS Ev\)<EG:)S E DE-

SENVO ..VEN)O AIN) MAIS

NO,SA CIDADE I
e G r I Peças I ea 6rlo par ,eleulos

2- 13 ui bro 572.Fon� 77. 155 Bom R Itr I C

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



27-05·85 PAI 03o REDATOR
-------------------------------------------- -------------------

Lanchonete Lins = Ademar Oscar Rosar & Çla lida

Aos DomIngos Galinhas Ass.d••

DiAriamente Lanches e almoço

IIAv. 24 de Outubro 445 Bom Retiro SC

--------------------------------------------,----------- -----

Comércio de materiais de construção, artigos para pre
sentei e caça e pesca,

Anexo Hotel com atendimento diário.

Av 24 de Outubro, t 7!1 - Bom Retiro - Santa Catarina

C om uma participação que dá 8.0 , No Val�i t.?emenino conhecemos
público desportista de Bom Re . uma derrota, ao perdemos por 2XO
tiro uma grande esperança de com p...rcíaís 15X7 e lSX12. Dom ín
classríícação; nossa delegação go, no Voleí Feminino, nos recuo

vem fazendo boas apresentações pet amos, vencemos Angelina por
nos Jogos Micro Regionais que '�Xl com parciais 15X3 8X15 e 15X10
se realizam em Alfredo Wagner Na segun da pxr tída na mouaü-,a

de Vo I ei Mascu lin o, tomos ne-rota
do por Alfrvdo \ Hguer em par
ciais de 15X7, e eX15 5X 15

No Futebol de Salão, nossa maí.
or força derrotou Urubici por 4Xl,
com gds d� Édio, C e. ar e Bene
dito (�)

Dia 18, IlO Volei Mascullno,
Vpn('PIDOS Rancho quetmauo por\ Dia 1� voltamos a atuar e ven-

2xÚ com parcials 15X5 e 15X3 cemos Leobe .. to Leal, com estu-

Vamos Bem

A festa maior está po- ci.nta
da equipe de Futebol de Salão
que fie encontra invicta nae om.

petição, depois de conseguir do.
ia importantes resultados contra
Urubicí e Leoberto Leal.

Jogos Regiona'sos Micro
pf nda goleada aplicando 7Xl nos
adversários. César fez 1, Bene
dito e Picoloto S cada Segun
do o presidente da CME, Carlos
Alberto de Souza, o desempenhe
tfm agrace do em cheío,e isto ue.

ve-se também a boa torcína bon
retírense que se tem feito presen
te aos jog( S, OS próximos jOl!OS
6(' rão dias 10 e 2 de junho, sen

do que jogamos na pruneir a da
ta. às 14 hOI8S, contra Leober
to Lea l 1,0 VoIei Masculino e dia
O�, às lil horas, contra Angelina
no Futebol de Salão; para às 17
(' ntrer-ts rmos novamente Angelí.
na nr ,- olei M8Beu iDO

Celesc: Novo Chefe
o E'crltório da ('el-sc de Bom

RblllO 'em desde o semona última seu

r-c v o chefe, hcondo nr--sta [uncôo
,

Jc ao Neri de S,_ uzo, que hé 16 anos

presto serviços o esta eropresc,Fazendo menção às declaraçõ-a no esquectm -nio de n088& agrícultura. mos- P d S- J . b
seu colega de prottssão J,) o Batista tranoo o que produzimos e a qualtur de r ocedante e ao coqurm, su s-

da �llvA, quando este declarou qve de uoss '8 p o Iut )8. tlt'Jirá (J Homero Stonck, que passará
..

ag-ricu[tur,� bn,",retlrensE:" L' mui- End<>nciou_ que a �f!l'icllJturl'. de n08SO \ o prE'Sll')r serviços no cidcde de Cor
to E't-qu€c,da, o, I f>COlCO Agrícola E- murucí pro, na. é mais expressrve porque r e io P nto próxima a Lages.valdo koberto Schlemper contestou ent: ent 1 probemas relactonados coro 8\

t

estas afirmações, ressattando qu \

D61
polílll':" ag-rlcolll - - --

safra 84/85 em nosso muníctpto ..

I a
. .

Iagricultura totahzou uma á. ea de 59tH Por ülttrno coustrteraudo-, se conhece- U I ver s á r I o
hectares, explorada c m culturas a- dor d>! àrea p da realidade rural, não ti
Duais e perenes. c' m prevl-ão de pro- rou d seu cdpg>< UR olr gios à crtacão ria

I'
.

dução de ,3,:137 tonr Iads s, Psc-Ia gric1 la,. pois tambe� r�co.r heee os Elt.:J 8ecker cumpr lmsnta �uagrandes Lenc,rlmns rlesla lOicla'lva, .que I Irmã, -so Mlrion Becb:lr FerreIro)
Citou a Expoteíra, como prova do não merece ser lavada a uma solução posíüve pelo SdU cnive-sór lo que hoje trens-

Técnico �grícola

anificadora Silveira
A tendendo diáriamente com bar

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

lV. 24 de Outubro - Bom Retira

Contesta Declarações

corre

Parabéns:

fECOMftRINS SUPERMERCaDO
Altamír Martins & Dia. Ltda.

Cortesia e bom prêço fazem a nasso tradiçõo - fone 77·109

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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27- 5 o E lA,TOR

José r s a n tos ·ulo Elétrica
•

I Se" cas e Comércio e peças pa-
I

C rei Y reJist r4 .ame ra veiculos
w

"O ACOUGUe D� FAMILlA BO RtTIRE SE" R.. Iarttnho

A' 2 de utubro 47� (entro Bom l{t>tiro/S ' Bom

A Dire ão ío C olé I I :\:)(. n- Penso e u, por ser ele mud ,nã: O bu :;re tii rn bérn ca rrega .:iua

dr de Gu má premiou a. alun poue- d.zcr um. palavra, não t Jr ale iruz tem o v.cr» ela bebiia. Ao
Leonice de Almeida da 1 gria te izer eu vivo! .Suas pa la-] existe pes na DO mundo per lei.
ne núcle Comum c lm a pu- vras sã I gestos. Serà que todJlJ I ta. crJIDO podemos exigir dele a

blícação em" O R at Ir de se t; ....ndem () que gesticula? Não! perfe.cão? Em seu 1.1111-1' -nuír '8
trab lho I. ) Bugre', re íz lá" Ai é que vem suas angú nas vezes VI uma certa trrstez 1, ruas
durante a aula d Pra.fe ·v ,11- I a obrvvíver faz seus balaios l.igo da n ro atenção 8 ele vính
ria Luctlía Volp to. na últuna de t- qU>irH� mais nem sempre um certo sorriso em sua Iace e

emana. as l nc« ltra E o que faz então? 8a-, com seus gestos tentava conver.

'!l tme ra, iz (J .exto: te de (a a «m casa e com seus saro
o, 'i !'ld�o bnf 'f!ll!"PO;;P H )mem gestl)� tenta pedi,' algo Muitas I rI-! nt s veze= o vi pass r por

já elbo e '1\ 1/ " 011 pes Oê1 vezes g lha, outras vezes, apenas crranç ,8 dando -Ihe balas, esten
Simples Bem nenhum objetivo, p rta na. car e· 1 raiva de não po-, den o sua mão para receber um
ou ejli, VIV" por estar no mUD- de dizer um desaforo. Aceita pouco d" carinho.
do. �8 talvez pu D t. -s rb lá

I qu I I" ta te chada e sai cabísba í

I
Este é o bugre sem ideal, mas

no seu iuterjl!r f'] pu e ser f liz. xo, tenta er Ielrz do seu jeito.

•

J u r i Condena�rvl�os Em julgl')mento que tove o du-oçõo
da oito horos e meo , realizado no

Execu ndo obra � de 8mp lação me., te para red» nova I I d 16 d d dIh ria c: ístema do b& recimento Falou da -vdu 011 de Água u-uts no ú limo in nas apsn éncios o

ágoa p tável o ra a c dade Rio Po te -\lt e orro da Oruz; Oas" I salão oo-oquío], o r su Rogério Hin
om I{<·t]ro. I clu h' C rn li d" Ql�[ -íe i: e oC\'l�"'rlO d�ml-e. t�r;ddo dai fui condeno do o peno de quo-

eo truç de novo c�p�8çA de re 120 m3; r servatórlo apoiado de 7.) m3
tr J anos a dois meses de reclusão

sgua no 11} Pont : alts , a l-A_ Ao, e ração de rec lqu > de água tratadae. _.'
m stre se e-viço comu nídade meln 'mas na rede de di strtbulção, I corno Incurso nas sonsoes do orllgo 121
bonretirense O t81'0U qu em relação ao si tema I parágrafo 2 , IV, combtoodo como

tm e t eVI ta conce jldll pelo Es - li nt ríor. DO _ UI rá tres c ptacõe da Á:. I artigo 14, I' I onbos da ..:: dig"" Panal
��nheuo 1 cal de ora' Paulo Moz'lrt �ua brut , pelmlt.n�o uu.a maior

f.l�Xlbl-1 Funcion u na acusação o PromoTor
alte Andrade ( I I ....no um breve r 1· - Ii.Iad > � evttará o rLS'::U de ab:t.steCimen- p' bl' D A Id dA"to de te trab lh . to em época de e tiagem. u ICO r ro O e roujo e no

Informou qu esta obr ão com- Sobre 11 parti"'lp Cão da Prefeitura defeso o Dr. Ang"'lo G briel Schuln-
po tas de muit<l diver IficayAo, iodo municipal nestes trabalho!!, di se que guel.
desde a con troCA0 acima citada' até e ta participa com 25% do cuatos 10-

II No presidência do T ribunol do ju-
• execução de ügaçõ s domlciliare, clum10 de apropriaçAo de terranos, repo- . ..

num tot 1 de 187 ufJidade'l.lncluindo- sição de pavimento, limpeza da Barragem ri esteve o Dr. Rosoldo:) Ulysseo, JUIZ
-se ai mudanças de ligações exlsten· Morro da Cruz etc. I do Comarca de Bom "atiro que o·

I presentou o sentença por volto dos
21 horas e 30 daquele dia.

UP�RMER(;AD()S IMPERArrRIZ '*.*-----------

A GARANTIA DO PRECO CERTO

lwenida 24 de Outubro, .&41 Bom Retiro Sanla Catarina
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