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DIRETOR PROPRIETÁRIO: Casar do Canto Machado
-----

Ou a Iro Verea�ores �eixam o PdS
Em decísão quase que símul.

tâuea os V ereadores Públio PaI
ma, Onélío Seemann, Adernar
Garcia e Luiz c arlos Polmann
apresentaram na última sessão
da Câmara municipal, suas co

municações de desligclmento do
Partido Democráuco Social. A
decisão tomada pH}(JS edis acon
teceu dia 14, na Iorma oficia], e
foi tornada nública na segunda
-feira, dia 17 quando reuniram.
-se regula rmente

Evídentemente, este aíastamen
to foi [ustiftcauo p e l- s próprios
vereadores mteressados c da um
achando-se incapaz de conttnu
ar defendendo as cores do par
tido pedessísta. Dos quatro' Ade
mar Garr-Ia foi () que mais dire
tamente criticou o PDS local e
a adminístração atual; fazendo
com que fosse rechassado (ip i.
mediato por L -ndoaluo J reibe-.
ger que r(\spúndüt "tiO pé <la
letra" a CAda comentário nega
tivo do vereador dissidente En·
te os deis, foi notóría uma dis
cussão à vías de trr t menu fi o·

tens ívc.s dír eros (Ince u Ol'STHm
"bate-bocas" que surpreende
ram ao bom público presente à
Reunião.

Em dado momento, Lando-

aldo disse' que só esperava
que os Vereadores não en
trassem para a doutrina de
"Jorge Malvadeza" fazendo
menção pf'joratiYa a Jorge
Bornhausen, hoje PI esidente do
Partido da Frente Liberal.

Neste' Instante, Públio Palma
contestou Landoa ldo com o

aparte de que há bem pouco
tempo o tal, Jorge Malvadeza"
era seu chefe e não era as im
reterenciado pejo ex-presiden.'
te da l âmara.

Daí, seguirem-se ida e volta
de afirmações e contestações,
tornando cada vez mais movi. 'Imcntado o plenárío.

u'z Carlos Polmann também
tomou parte no debate, marcan
do presença com FU8S idéihS
ue mudança e [ustífican do-as.

Frn meio às dlsoussões, todo o

púbhco azuardeva uma defini
çã« dos dísstdenres pe r a se su.

bel' qual a bandeira que em

punhanam à partir dali; mae

saíram frustrados, pois de con

creto, a este respeito, nada fi
cou definido.

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

MAGAZIN�� NÉI�I
.8 C!rlOs

-

�::-...o-u-za�&-C=-:I-,.-t'·d-=-I-.-
Confecções ,Armarjnbo�, Porcelanas, rI ist: is

Elerrodomeeucos etc.

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

�4.06 8S

PDS' o • , li. , I c-I

ANO
1

Seguindo com você pelos

melhores caminho ••

-

Na Alça de Mira

Certo ou errado, isto é uma

questão de ponto de vista politico
de cada pIE. ítur,

J� ver d. ce é QU éJ sorte está
Jançada (' não dá me ís para con
sertar o que fei feito.

A (teci ã) «\09 Vereadores mos
tra-H' com» irreversível e 8 vcl
ta n o é dre itida

Faia-se j.i em PMDB e PFL, meio
a melo. cada um fIcando com dois
vere deres, muito emb ra a mal
(ria pen fi se que se tratava de
uma 'end neta üníca, reforçando
se UI do uois partidos de op 61-
cão,

,

Forém, tudo são especulseõea

Rests-ne s aguardar o (linel verde
dos polttícos ,'i stoeutes, que alo
da se rnost rurn sob "Estado de
choque" pelo que mexeram na po
tíca local.

Cé�ar e Machado

Posto Atlantic
de

M .i • �'cblicbttDg
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�osar & ia Lida

Aos Domin os Galinhas ssadas II
[ i<\ i In nte La ches e úl-" 1(0 i I
AII,24d-.Jllutubro445B,u_ ,tirQ '(., ,I

C rut ('11) (p ma e,. _.� ctp const ução, artigos r ara pre
telst 8 E> cuca E> pe UI:l.

,- nexo Hot -I <�I)m atendimonto diário

l,v '.4 :,' outubro, t ,-" - BUf,1 K n-o

Dr. Ir

e

ra

"e iram
ratando prlucip.ilnente de

us,'
al ians ;j,i:l," fi r zã» te palestras I O 1esconhecimento era qua

suntos relacionado '( m a "Pre anterfor ea uisse Oro Melo que es- se geral e muitas ate estra
ve ção ue

ã

n .er tl'l mulher" e tes sã a ltamente posltivos, p .ís nharn 808 formas tão simples e

"Doencas .' exualmente tr .usrm . .nuit s sã) os pedidos de exames xísteutes para elas rnes.n Ui ta
stv i ", o Dr. Jo é -mõnío de p-eveutivos oe ('â icer, que tem re- zerem alguns exames iniciais"
t. elo profarirá no próximo nia 29 cebido após rett s tais esclareoi- disse Dr Melo
de junho à 19 hs n I 1-Ialã,IJ Pa- m ntos.
rcquí I, importante p . esva. Fora 11 mais de duas centenas de

pvsso ta que acomp« haram e que
quela opo iur ia te esrnrá I) .em dado eguuneuto às Orientações

desta do pr"!l tonal à dI pnsi- torna do I 'tr) uma rotina,
li, par uaisqu r perguntas Par e e, e motivo de bastante

que se fiz'" "'m ner s á ia", um
,

ati f çáo, IIOi3 sente a responsa
v=z que será. ab t ao 11eb te e � , II '!:iIL .-11i I' rmuni lade para co..n

qu=suon monto, E{t tr b clh é . OIÓ la s-rú í

e

� L -ntín ... ll):\ e fp um ciclo de "Antes l."d."Il casos isolados que
pale tr s que eru s ndo minis- surgiam, e hoje e bem diferente,
trado er:J T u o o muruetpí \, eu. ai vejo muitas senhoras me a

do que até o mouieut I já f ram b.>rj,lrem sobre o assunto.

vís.tadea a Ioc rlída i-s ti Guar
dri Velha, Laranjeiras Paratso da
erra, rê" Pont B e o Bairro

Sã José. I " -

I
j r.;r.

O apoio p om rci iu 1 e erga.
Diz cional <:! o Colégio Alexm
dre de Gusmão, atravé sua á
rea de Oíén ci is, com P trti·'i a

ção ímportante do ("rofes ores.

" A palestra do próximo dia
29, no Salão Paraquíal não e o

final da luta a que nos prop.nnos;
pretendemos dar continuidade
por outras localidades .re Bom
Retiro, pois sentimos que e ne

C9SS á rio e uma. tarefe bastan
te gratificante, em termos de re

sultados em pr,)l da saúde de
nossos munícipes

- Conoluíu o Medico.

Acredita O , Melo num bom
número df presentes Visto qll
o as unto é de viva i.np» tãucj a
pa a toda a comunídaue bonre
tirense.

Resultado
Falando sobre os resultados

aos

do

•

r tcesso

Treinador 7Jarlos

e Confiança" Palavras

Jber o
Fazon l ' U 11 \ anánse fria do ocorrido;

d j o' li{ iluno, Q'] 1110 !J "d� mos
oh � fi " ã') em "'li'edo Wagner, 08.

modalí . 1 1 1Í'3 Futebol de :1110,
o T'p i j r Carl fi :\1 b "rt de Souza
uão r' r 01.,' J. xp I 'C&';ÜI), se Ao Il de
qu per emo 'lua�e que exclu ioga.
m su- ,H e co ,,') Je Ol"ltl'\u;s

.. Purlo'! e·lt�l!rii!"ft oo.n 0'1 jogos
gJ.n 1 '8 p li) d pcravam os gols quelao lDte0er!lffi ta') rapidl1mt'ute,

A oondições pstcolóztcas do time fo
ram a zero o uão houv mais OJO erc»

qu i levanta "e o m Hill do grupo.
Faltou·nns" n.alaudragem da ex

pertêncta",
";911 füv.d , temos um bom time e

merectamn u [1 melhor ola ssíttcaçao.
Mas não v-ncemos e pagamos o preço.
"-finalizou Cs rios Alberto'

Panificadora Silveira f[ OMftRINS SUP[RM[RCADO
A tendendo diAriamente com bar

e lanchonete oferece a seu clien·
tes pães, boIos, biscoitos, etc.

Altamir Martins & Cia. Ltda

Cortesia e bom prêço fazem o nosso tradição - �one 77·109

I. 24 de Outubro - Bom Retiro Av. �4 de Outubro, 482 e 496 BOM RETIRO/Se
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II (;(_)M UN J�AJ)OI
Aparíclo de Oliveira Figuer

redo, comunica que estão te,
mmantsmente proibIdas caça
das em terreno.. oe sua propri-,
edade n:18 local'dades dp, João
Pe.ulo, Água Bonita. e S rea Itios Palhaucs .. t-!--i·o sendo. IInão se r{,BpoD�abj)iz8 poralosll-advtudos caquelr 8 qu= iDSistl-jrem em f')rf:l1f () ace-se.

"Panificadora Chico"
PAes, bolachaa, biscoito, etc.

Parto servtco de fif\.mbrerJa e gênero. alímeatteíos.
A v 24 l� Outuoro, .l/n . Fone 77 W! BOM RETIRO se

I.

'" .

l r ancas
)

Vacinadas1.229 Pólio
Com este núrr e (l, a Unidade JlfS 46 postos espalbarírs no mu

Sanitária de B: m H/.tll ú fp('bou nicípío
seus gráfico, de contr. le ue cri- O tra baln», segundo ele, foi in
ancas vacíns das no Municlpro tenso. mas tr lixe bons rf'> ultanos
rte Bor» I, <>'1'(> prmcip lmeut • Ievauuo-s. em erm ,

Foi un-a quantia ('O!IslCterarll! ,FI que este J\n'I o tempo tunb-rn
como a1ém da xpectunva' vi!?- Ijudou e '\ equipe ue oluntan vln
to que pek 8 ln ,il! s do IBOI'-, era super efh'i<'nte,
uevertsmos vaCÍJlI.r 256 menr res
de un ano e bó7 de um a cinco
anos. I hezamos a 2fl9 menores
de um ano ", &65 de um ti cinco.
SE-gundo o Dr, Carlos Alberto

de (}uza,'·h.fe da Untdude �a
nítá: ia de nO€98. cidade; alcan
çamos 97% d, Cri" n(�}jR at J'\rtit1Afi:
--------���

I' ucandános do município, per
t- cr-ntes a escolas isoladas, ee
t o uus « municipais.. ez, etnda,
retereOI�laa à ,\..;A :-tESC, DER e
PH.EFE( I (Jf{, ... que participaram
com �t:UR veículos no transpor
te de l t'rHcamento8 e pessoal.

"'111;1\100 sobre n prõxtma eam.

, I p anh.. cont- , a I etíomtelíte, Dr,
Flogtou 8 8<,::'" 108' upervíae-er , arl s Alberto orsse que ames

Ride Oltndtno LI tz; AIllsir !\-!orf'l1i; I ma 1"c(·nt(·l'f rá nu dia 17 de Julho
Gení, Serafi n t laUIDi1I1r:I; liugé i«

I
t> novflmeo'e- toda um movímen

"ouza; Gilberto Dortg •. n e Ev al.io lrtção se-a r ih em t"rno fie, h

�ehlemper pelo descmnenho, I teu. nnent» luregra i, para que
lndlsnntaruente, " g-a leJeu o em- novo exit- St j L logrado

penho .�a8 ��o..���,��ti.�',"'2�� ,. _

M����'c��O�áriO�a imp'�:�!�. o-! Incentivo aos
corridos, como d falta :1p. luz em to-

S�gundo ãodcs fornecidos pelo da a cidade, mau tempo e calendáriu
Unid�Jde Sanitário, o popuk.çõo in- (coincidente com os Jogos de Alfredo
fontil no interior de Bom Retiro diml_ Wagner; a Festa de ��NNt Senhora
nuiu em rolocoô aos anos anteriores do Perpétuo Socorro 8 presentou bons

resultados Itnanceíros. O Saldo foi df
Tiv�mos um decréscimo d. 9('. Cri 5.804,96õ, sendo que para chegar

crianças no zona Rurol, enqu mio; a esta qusntía liquida, tiveram os pro
Inversamente cumentomos em '100 no motores as despesas de L r' 4.161.300
órea u.bono, e entrada de Cri !U66.:65.

Estes dadcs foram coletados quan-
do da último componho de Vacino
çoõ contra o Poliomelite, onde 97 %

Idos crlcncos foram vacinadas.

Os númercs apresentados nôo sôo
alenta dores, pois se houver prC'gressOo
negativa, coracteriZo-S8 01 o el6vodo
ê)(odo rurol. consequentemente o de
cadência de moo de obro naquelas

Popu ação Infantil
Diminui no �nteripJ

EXPEDIBNTE

"O REDATOR"

Samanlirio lmpre••o na Gritlca e Papelaria Unllo
Ltda, - Av.•• de Outubro Bom RetJro IIC
Redator - C�8ar do CaMO Machado

Jorn. Re.pon.'vel : AttahuaJpa (ê�ar Macl:lado

l'orr-..pondêncla Rua Atanallldo Ibm.. de An
drade 188 - f,om Retiro se
Proprietário C�ll\r do Canto Machado

----areas, -

IMPERATRIZ __TEI '"

....... 0 1 --

1
SUPERMEROADOS

limentos -

Básicos
As atenc18s do Banco do BRsUl'
estão sendo oru>ntadaB no sentido de
uíre ctoner em IS reeureos e conduzi
rem 8S Operações de Credito obade
I enco o Atendimento preferencial ao
Pequene e médio empreaarlo, Urba
DO e Rural. Iuceutívo aI Coltur.. vol
tadu para a produclo de aUmentol
basirvs destillados ao eonsumo in
terno, apoio na Industria Nacional.
notadamente as Produtora. de BeBI
destinados A HxploraçAo Agrope.:
cuaríe: E ttnalmente, asststencta Iln
veettmentcs produtivos queoter84)&m
respostas rapida. e contribuam para
aumenu r a produU"ldade e a ge,aa
910 de Empre,ol,

A GARANTIA

'..nldl 2•• o."'re, ••t
DO PRKCO CERTO

a.. Illl1re SIIIa Cltlrl.1
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I J o s é �os SantosP.
"'omércio YareJ,st de arDe

"O AÇOUGUE O F a..M'LIA BON ETlRENSE"

AV. 24 de Outubro 47:! Centro Bom Reti�o/SC

grônomo fala a antagens e impartância do
OVilHO PRECOC

""

E.n entrevista .:!:n�" li,!J a OI P p'ém uz el � qu � u-id e haver
I edator o �lg ,'lh ,i �) arÔ"l mOI Ull:i. ínv �. ã 1 de p isição, desde
DIrceu Nilo Bl n -.I)j f .Iou ks que sej in s q:rld s do déficite nu

v ntagens do ·Uh') '.)"e,.:ocf, t�ici') us e alimentares do re

não só p i:' � SE:U C 13.1 r, c -mo ba h) naquele período; quando se

também o-ira "1lud1.:' 1 situa-são promove m lhnrarneuto dos as
de importação !lu !i'la que vive péctos ri\'Ji 11S, sa utártos e·de ma

nosso Estado. l'lejo. q, n�llj,)t1l1) -sto à capaci-
dade adrmuterratí va de cada produ

Disse ele que atu . !'})� .re de toro
'�70 mil cabeças on U 111 i , no

ta f o, apeu rs 195 11 p'oduzi. "�:l�a i"�') existem técnicas e

ia aqui sen 10 rest>tnte rmpur- ,s )luçõea CI) l o-ov-rdameute eficien
tad . de estadns ViZ1JhoR Isto

I
re s, (J)�) '" noustra o "Concurso

re ílete um ("1 t J le ;) bilhões- I Novilh» P ecoce" que vem seu

-ano, com CJ..:L'� no p" í')d.) eu- do realizado agora. também em B.
tre satr , de julho (i. '1 -zembro , ctico, mais PI óprtamente nas pro-

prio1actes dl,,� Srs. FIares C, de O
;.Testa época 11 produç t I e redu-' .ive.ra e Nor ival Weclich

•.
disse Dr.

zrdu os atnmais perde n tI peso �)l ceu, ress.iltando que se ou

e aumenta o Innice de IDO talí- t�us asvnn a "�!'em poderemos pas
do. de. principalmente ri, terneí- 'u de Imp o rt adorea a exportado-
roa res

H Heleoacia ence
Sob a denominação de" I'orneío Ami-I sultados. "peOI un OX, OPCO/8R; AABB

za.d e' a O legacía de Pol(m da Co 14XO Jt'Cv/U' e O? 'O/8i{ 1XO Al\8B,
marca de Bom Retiro promoveu domi I·
go último UIi Aasocíac .I � .Jél'C,'l 8 n- I A: .elegacía I cal conquistou o titulo, u
co do Brasil um triangular, onde sa- tllizando: Velho Tarcísío, J�SU8. Marcos,
grou-se campeã, disputando com a Preto, Aldori, Romeu e Valdonir.
lJlópría AA81 e a Delagacía da comar-
ca de Urubieí. Houve ríísttrtbuíçâo de troféus e na o·

I portunidade o time campeão fazia estrear
Na partida de abertura a AABB venceu seu uniforme patrocinada. por Rosar &
a DPCO/BJ{ por 4X1. segníndo-se os re- 'ia Ltda

Pég. OC-

Deucherlulo Elétrica
Serviços e comércio de peças PI
ra velcu'os

R. Martinho Caacaes-centro
Bom Retiro/Se

I Vera Cruz Venceu: l1x3
Em otuocôo que serviu poro' redi

mir o time do revés 'sofrido no domin
go anterior contra o Cruzeiro; o Ve
ra Cruz conseguiu expressivo vitória
de 11 x3 sobre o São .losé, do bairro
do mesmo nome

o Jogo foi realizado n'1 porte
do manh"'J no e�tddlo d1 baixada e

teve como otuoçôo dest cada a de
Adilson. que além de boa partida,
fez quotr o g::>ls.

Valdir, também fez 4 tentos, Chico
2 e César 1, comole+rndo o elástico
resulto do.

SEMENTES, PRODUTOS VE

TERINÂRIOS. IMPLEMEN.

TOS AGR1COLr S ADUBOS

ETC ...

Representante dos produtos

Ma H

'A Casa do Agricultor

Av, 24 de Outubro.F.77.195

NECKEL LTDA.AUTOPECAS

Bom Retiro

Ofjcl a MecAnica em Geral Peças e ce sárlos para 'elculos

Av 24 de Outubro 572-Fone 77.155 Bom Retlro/SC
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