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O Informativo Viver Bom Retiro é uma publicação da Informe Comunicação

Vista aérea do Bom Retiro em 1977, entre a 
entrada da rua Tiradentes e a Cia Hering
Foto: Acervo Cia Hering



Quando se sonha sozinho é apenas um sonho. Quando se sonha junto é o começo da 
realidade.” A frase de Cervantes, romancista, dramaturgo e poeta, autor da obra-prima 

Dom Quixote, se aplica muito bem ao projeto editorial VIVER BOM RETIRO. A ideia de 
muitos anos começou a ser planejada no início do ano passado e agora, depois de idas e 
vindas, te torna algo concreto. 

Começamos a tirar esse sonho do papel graças ao apoio de mais de 150 amigos. Eles 
vêm contribuindo por meio de uma ação entre amigos. Essa ação ainda está aberta e vai 
brindar um dos colaboradores/assinantes com um IPad. Você também pode participar da 
promoção. Saiba os detalhes na página 8. 

Na segunda fase do projeto de viabilização financeira, fomos para rua, na busca de empresas 
que toparam associar sua marca ao projeto. Queremos agradecer, por ordem de adesão as 
empresas: Light On, Odebrecht Ambiental, Viacredi e MCM Lavação e Estacionamento, além 
do Samae e ao Grêmio Esportivo Olímpico – o Clube de nosso bairro, por sua localização 
geográfica e a bela estrutura oferecida. Não mediremos esforços para propiciar o retorno 
que merecem e estreitar ainda mais essa parceria.

Ainda estamos engatinhando. Mas com o lançamento do informativo impresso, acreditamos 
na adesão de novos patrocinadores.

Explico agora quais nossas premissas e a linha editorial. O bairro Bom Retiro, sua comunidade 
e as empresas, ganham um canal de comunicação exclusivo e diferenciado, composto por 
um informativo bimestral, um site que será interativo, com extensão para as mídias sociais 
(Facebook e Twitter).

Não será um “jornalzinho de bairro”. A começar por seu projeto gráfico diferenciado, inclusive 
na cuidadosa escolha do papel. Em termos editoriais, teremos espaço para reivindicações, 
mas a prioridade será resgatar, valorizar e preservar a história de pessoas e empresas que 
fizeram do Bom Retiro um local bom para se viver.

Será um canal de comunicação independente, apartidário, sem qualquer vínculo com 
político com partido A, B ou C. E sem qualquer pretensão futura. Não iremos abrir espaço, 
nem dar margem para quem imagina isso. 

Vida longa para o VIVER BOM RETIRO. Contamos 
com seu apoio. Compartilhe em suas mídias sociais a 
hastag #OrgulhoDeViverBomRetiro.

Uma boa leitura!

Faz 21 anos que nos mudamos para o Bom 
Retiro. Antes de morar aqui, já tinha uma 

paixão pelo lugar. Ele lembra muito alguns 
lugarejos do Velho Continente. Sempre fomos 
muito felizes, num bairro que transmite muita 
energia positiva.

Temos um grande prazer em dizer que moramos 
aqui, pois tem este misto de moderno com o 
antigo, a elegância das curvas da rua Hermann 
Hering e uma vizinhança muito educada 
e atenta. E aquilo que acredito ser o mais 
importante: a área verde que nos cerca, nos 
privilegiando com invernos mais gelados e 
verões menos quentes, se comparados com 
outras regiões da cidade.

Aqui sopra um vento muito refrescante que vem 
da mata.  No bairro Bom Retiro, o povo sente-
se mais seguro. E, realmente, temos poucos 
problemas, em todos os itens que analiso. Na 
verdade, temos mais pontos positivos do que 
negativos. 

Só estava faltando um espaço para podermos 
contar isso ao mundo. Agora, com VIVER BOM 
RETIRO, temos um canal que nos aproxima, nos 
oferecendo a oportunidade de mostrar as coisas 
boas de nosso Bairro.

* Sérgio Pöpper, 55 anos, é representante 
comercial e nascido em Blumenau.

Giovani Vitória | 47 anos | Nascido e residente no 
bairro Bom Retiro | Jornalista há 28 anos | Rotariano 
há 11 anos | Sócio-Proprietário da Informe 
Comunicação | Presta serviços de Assessoria de 
Imprensa para empresas e entidades.

Sonho que se torna realidade

Conheça o autor do projeto

Viver no Bom Retiro
* Por Sérgio Pöpper
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Apesar de problemas estruturais e a saturação no sistema viário, 
decorrentes da falta de investimento do poder público e do crescimento 

desordenado, o bairro Bom Retiro ainda é um “paraíso”, se comparado a 
outras regiões da cidade. 

Faltando pouco menos de um ano para celebrar os 60 anos da criação 
oficial, o bairro ainda consegue, com dificuldades, preservar seu patrimônio 
arquitetônico – um de nossos principais cartões postais e que enche os 
olhos e orgulha os visitantes e moradores locais. 

O Bom Retiro é um vale circundando por um extenso cinturão verde, ainda 
intacto e livre da exploração imobiliária sem critério, com grandes extensões 
consideradas Áreas de Preservação Permanente (APPs). Sem qualquer 
exagero, podemos afirmar que o bairro é considerado o pulmão da cidade.

Em seus 1,31 Km2, vivem 1.117 pessoas – 527 homens e 590 mulheres – 
residindo em 473 domicílios, distribuídos por 23 ruas.

A tranquilidade que inspirava o estreito vale por onde passava o ribeirão 
deu origem ao nome do bairro. O primeiro caminho que acompanhava o 
ribeirão deu origem à Rua Hermann Hering, denominação estabelecida 
em 1948, antes mesmo da criação oficial do bairro.

O bairro Bom Retiro foi criado em 28 de abril de 1956, na administração 
de Frederico Guilherme Busch Júnior. Inicialmente o local era conhecido 
por Jammerthal (Jammer=inhame) – uma planta que existia em forma 
abundante às margens do ribeirão Bom Retiro.

Conhecido nacionalmente pelos seus casarões do início do século e por sediar 
a matriz da Companhia Hering, o Bom Retiro vem alterando seu perfil sócio-
econômico, especialmente nos últimos 20 anos. Deixou de ser uma região 
com característica familiar, passando a dividir seu espaço com empresas, 
especialmente na área de serviço. 

Clínicas médicas, de diagnóstico e fisioterapia; instituições financeiras; empresas 
de tecnologia e informática são destaques e convivem de forma harmoniosa 
com as residências. Edifícios também passaram a compor o cenário.

Até 2010, segundo os dados mais atualizados que encontramos na Prefeitura, 
o Bom Retiro abrigava 21 indústrias; 42 estabelecimentos comerciais; 132 
prestadores de serviço e 70 profissionais registrados como autônomos.

Foi no Bom Retiro que surgiu a Sociedade Recreativa Gemuethlichkeit Verein. Em 1927 passou a ser denominado Club Rot-Weiss, 
Tennisklub – Bom Retiro. Em 1938, denominou-se Tênis Club Blumenau e, depois, Clube Blumenauense de Caça e Tiro que foi transferido 
para a rua Itajaí, no bairro Vorstadt.

Bom Retiro: Um cinturão verde preservado

NOSSA HISTÓRIA

Aos 59 anos, bairro ainda é um “paraíso”
encravado na região central

Bairro foi criado em 1956

Bairro mudou seu perfil nas últimas décadas

Já tivemos um clube de caça e tiro

Prédio da fiação da Hering, construído entre 1912 e 
1914. À esquerda, a área da antiga Prayon que hoje 
abriga a sede da Viacredi.
Foto: Acervo Cia Hering
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Uma imagem vale mais que mil palavras

MAKING OFF

Onde Moramos. Saiba a localização de nossas 23 ruas

Pelo alto, comprovamos que nosso bairro é o pulmão da região central de Blumenau

Kako WaldrichMais de 200 fotos aéreas do bairro com Drone

Alexander Flemming 
Alfred Laschewitz
Augusto Otte 
Belém
Bruno Hering

Carijós 
Cuiabá
Dos Inconfidentes 
Francisco Knoch
Frei Ernesto Emmendoerfer 

Gertrud Gross Hering 
Hermann Hering
Klara Hering 
Osvaldo Berndt 
Palhoça 

A primeira edição do VIVER BOM RETIRO merecia um carinho especial na 
produção das fotos de nosso bairro. E foi por essa razão que viabilizamos 

uma parceria com o fotógrafo profissional Kako Waldrich, pseudônimo 
artístico de Carlos Augusto Waldrich, de 41 anos. 

Foram feitas mais de 200 imagens, capturadas com Drone, ao longo de quase 
duas horas de produção, em vários pontos do bairro. Além de panorâmicas, 
mostrando nosso extenso cinturão verde que circunda o bairro, aproveitamos 
para captar imagens de áreas degradadas e que sofreram com deslizamentos, 
especialmente no ano de 2008. Elas serão publicadas futuramente, nas 
próximas edições e em nossos canais de comunicação na internet.

Kako tem um curriculum invejável, com várias viagens 
internacionais e um olhar clínico para extrair o máximo 
de cada região, retratando assim belas imagens, como 
fez aqui no Bom Retiro.

Sua empresa é focada na produção de imagens de 
alta qualidade técnica. Oferece ao mercado serviços 
fotográficos, imagens aéreas com Drone, vídeo 
marketing para campanhas publicitárias, mídias 
sociais e internet, além de VTs institucionais e 
corporativos.

ONDE VIVEMOS
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Contato:

Porto Alegre
Recife 
Richard Holetz 
Sebastian Fischer Sênior
Teresina

Tiradentes 
Victor Hering
Voluntários da Pátria

Kako Waldrich
Site: www.kakowaldrich.com.br
Email: contato@kakowaldrich.com.br
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O cronograma da Odebrecht Ambiental prevê para 
2016 o início da implantação da rede de esgoto no 

Bom Retiro. O plano de ação ainda não foi detalhado 
pela concessionária, mas o planejamento já está 
definido. Neste mês, a concessionário iniciou os serviços 
de topografia na rua Bruno Hering (Morro da Cia). 

No levantamento topográfico, profissionais 
uniformizados e com crachá visitam cada família para 
detectar onde é a saída atual do esgoto de cada imóvel. 
Esta etapa é muito importante e a participação dos 
moradores é fundamental.

A cada quinzena, a empresa dará ampla divulgação do 
cronograma das obras. 

Após a conclusão das obras, a concessionária fará 
nova visita às famílias, repassando informações para 
a conexão interna de cada imóvel ao novo sistema de 
coleta e tratamento de esgoto.

O Samae vem investindo na cidade para melhorar ainda mais os 
serviços e atendimentos prestados à população. Recentemente, a 
autarquia renovou sua frota de veículos. Foram adquiridos 32 novos 
carros. Entre eles três caminhões pipa para atender as regiões mais 
elevadas, pontas de morro e comunidades mais distantes. Também 
fazem parte da nova frota dois caminhões cabinados, uma caçamba, 
oito Gols e quatro Saveiros 

Quatro Hilux CS 4x4 também começam a circular, junto com oito 
motocicletas e duas retroescavadeiras 

Os recursos para a compra dos novos veículos são do Samae.

Os moradores do Bom Retiro têm incentivo especial ao se associar ao 
Grêmio Esportivo Olímpico. Entre em contato com a secretaria do 
Clube e saiba quais as vantagens. Ligue para 3322.2658 ou envie e-mail 
para o seguinte endereço eletrônico: secretariageolimpico@gmail.com. 
Conheça a estrutura do clube, acessando o site: www.geolimpico.com.br.

Essa é a primeira parceria do VIVER BOM RETIRO oferecida aos seus 
leitores. Outras virão pela frente. 

Quem mora no Bom Retiro tem descontos especiais para 
lavar seu carro na MCM Lavação e Estacionamento, 
situada na rua Victor Hering, 188, logo após o Hospital 
Santa Isabel, no sentido Centro/Bairro.

As ofertas exclusivas para quem mora aqui:

Lavação completa com cera de carnaúba.
Carro de passeio: R$ 25,00
Caminhonete: R$ 35,00 

Maiores informações pelo telefone: 9142-3330

Com a participação de 3,7 mil cooperados, a Viacredi – Cooperativa 
que nasceu no Bom Retiro – realizou em abril a sua Assembleia 
Geral Ordinária. Na pauta, a prestação de contas de 2014, com 
apresentação dos resultados e a destinação das sobras. Também foi 
aprovado o plano de trabalho para 2015 e eleito o novo Conselho 
Fiscal para o mandato até 2018.

Uma das principais preocupações dos moradores do Bom Retiro é com o trânsito 
durante as obras. A Odebrecht Ambiental antecipa que tudo será planejado com 
antecedência. 

Ao longo das próximas edições, em nosso site (ainda em construção) e nas mídias 
sociais, o Viver Bom Retiro acompanhará cada passo do projeto e da obra.

Teremos rede de esgoto a partir de 2016

Samae investe em nova frota de veículos

Incentivo para se associar
ao Olímpico Desconto para lavação

do seu carro

3,7 mil cooperados nas 
Assembleias da Viacredi

Investimentos no Bom Retiro 
propiciam mais saúde e qualidade
de vida

Trânsito no bairro

NOSSOS PATROCINADORES

Obras avançam no entorno do bairro, como na Floriano Peixoto.
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Vivemos num Bom Retiro, mas nem tudo é um mar de rosas. Diariamente 
convivemos com deficiências estruturais e carências. E para conhecer melhor 

nossa realidade e o que pensa os moradores do bairro que estamos lançando, 
já nesta primeira edição do VIVER BOM RETIRO, uma enquete. Contamos com 
sua colaboração. Os temas apontados serão transformados em reportagens, em 
busca de soluções por parte dos responsáveis. Coloque sua opinião, acessando 
o link: http://migre.me/q2hh6. 

A enquete está distribuída em quatro tópicos e em poucos minutos você 
responde. A primeira delas faz a seguinte indagação: Em sua opinião, quais os 
maiores problemas estruturais do Bairro Bom Retiro? Relacionamos 11 temas de 
múltipla escolha, mas pode mencionar outras carências. Dentro os temas que 
escolhemos: poucas vias para escoamento do trânsito, vias sem pavimentação, 
construção de novos prédios, ocupação de Áreas de Preservação Permanente 
(APPs) e falta de faixas de segurança para travessia de pedestres.

No terceiro tema proposto pela enquete, queremos sua opinião sobre a rua do 
Shopping cortando o Bom Retiro. A conclusão da rua Curt Hering, saindo do 
Shopping e cortando os morros do Bom Retiro é outra solução prevista pela 
Prefeitura para solucionar os problemas viários da região central. Lembrando 
que nossos morros são APPs e apresentam instabilidades. Em 2008, pelo menos 
duas casas foram destruídas na Francisco Knoch. Você é favorável? Qual sua 
opinião/solução?

No VIVER BOM RETIRO quem faz 
a pauta é você!

E falando em prioridades, o VIVER BOM RETIRO quer valorizar 
as ações da Associação de Moradores e Amigos do Bom 
Retiro (Amabre), presidida por José Nuno Amaral Wendt, 
apoiadora institucional de nosso projeto. Em julho ocorrem 
eleições e desde já todos estão convidados a participar. 

Coloque seu nome à disposição para integrar a nova diretoria 
ou contribua com propostas, ideias e ações. O edital será 
publicado nos próximos dias. 

Assim, com todos participando, o bairro terá força e voz junto 
aos órgãos públicos para reivindicar melhorias.

Enquete para mostrar nossa realidade

Eleição na Associação
de Moradores

Acesse o link http://migre.me/q2hh6 e responda.
Os temas serão transformados em reportagens.

Rua do Shopping

A segunda pergunta da enquete quer saber: Ligação Velha-Garcia passando 
pelo Bom Retiro: qual sua opinião? Muito se fala que a solução do trânsito 
da cidade passa por essa obra. Você é a favor que ela passe por nosso bairro? 
Lembrando que no ano de 2002 foi realizada uma reunião com o então secretário 
de planejamento da gestão Décio Lima, no Ginástico do Pedro II, onde a maioria 
dos moradores presentes se manifestou contrário ao projeto passando por aqui.

Ligação Velha-Garcia

Outras deficiências no bairro
Por fim, perguntamos: nosso bairro está bem servido por serviços? Quais nossas 
principais carências? Enumeramos alguns serviços para você fazer sua escolha, 
mas poderá citar outros: falta de padaria, falta um mini-mercado, falta um posto 
de gasolina, falta uma farmácia, falta uma unidade de saúde, falta mais horários 
de ônibus e revisão do percurso do ônibus que atende o bairro.

VOCÊ FAZ A PAUTA
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O VIVER BOM RETIRO é o canal de comunicação de nosso bairro. A 
ideia é resgatar a história das pessoas e empresas que fizeram desse 

local um dos melhores para se viver em Blumenau. 

Vamos mostrar que esse paraíso sofre com problemas estruturais e corre 
o risco de ser descaracterizado. Não podemos pagar o preço pela falta de 
planejamento viário de longas décadas.

Mas para que o projeto editorial tenha vida longa, é preciso contar com apoios. Razão pela qual, desenvolvemos dois 
pacotes de viabilidade econômica. Contamos com seu apoio e adesão.

Uma das formas de contribuir é por meio de assinaturas anuais, com adesão de empresas e pessoas físicas. Ao se 
tornar assinante do VIVER BOM RETIRO, você concorre a um IPad Apple com Tela Retina, Wi-Fi + 3G/4G, 16GB preto 
e mensalmente participa de sorteios de prêmios de nossos patrocinadores, em promoções exclusivas em nosso site, 
mídias sociais e na edição bimestral impressa. 

A segunda maneira é com patrocínio de empresas. Oportunidade para gerar novos negócios. Condição especial para 
quem está instalado aqui.

Solicite as propostas e valores, enviando e-mail para: comercial@viverbomretiro.com.br ou ligando para 9112.9200.

Mas queremos manter uma forte interação com os leitores. Participe, enviando sugestões 
de pauta, histórias, fotos e filmes.

Você é peça fundamental para nos abastecer de informação. Envie sua contribuição. 

Você é nosso repórter!
O VIVER BOM RETIRO também está na internet. 
Disponibilizamos três canais de comunicação 
interativos, além de grupo no WhatsApp para 
mensagens em tempo real.

No Facebook são dois endereços. Na Fanpage, onde 
você curte e compartilha nossas postagens. O endereço 
é: https://www.facebook.com/pages/Viver-Bom-
Retiro. No grupo, você comenta, posta fotos, vídeos 
e histórias. Acesse: https://www.facebook.com/
groups/viverbomretiro/.  

Para que curte notícias curtas, disponibilizamos o @
viverbomretiro no Twitter. 

Faça parte do Grupo de WhatsApp. Envie mensagem 
para 9112.9200 informando seu nome completo. 

E a interação será ainda mais ampla, em breve, com o 
site: www.viverbomretiro.com.br.

Você trabalhou na Cia Hering nos anos 60, 70 
ou 80 e ainda reside no Bom Retiro? Queremos 
contar a sua história nas próximas edições. Entre 
em contato com a redação do Viver Bom Retiro.

Assine o VIVER BOM RETIRO e concorra a um IPad

Você sugere a pauta, nós publicamos Estamos na internet
e no Whats

Memória

Empresas do bairro têm condição especial para patrocinar

Assinatura, patrocínio e prêmios

Essas serão as colunas fixas das primeiras edições:

VIACREDI. Há mais de 60 anos 
fortalecendo a economia da região.

SEMEANDO O IDEAL DO COOPERATIVISMO 
COLHEMOS OS FRUTOS DO DESENVOLVIMENTO

VOCÊ FAZ A PAUTA

Nossa Gente
Conte a história de pessoas que 
contribuíram com o desenvolvimento do 
bairro, dos primeiros moradores. Fotos 
em boa resolução são importantes. 

Nossos empreendedores
Você produz e gera empregos no 
bairro? Tem uma empresa instalada 
no Bom Retiro, é profissional liberal ou 
autônomo? Conte sua história de sucesso, 
mostre sua pujança e seus produtos. Seu 
vizinho pode ser um cliente potencial.

Sua rua
Conte a história da sua rua. Resgate a 
memória da pessoa que cedeu seu nome 
para rua. Queremos saber qual o fato 
grandioso que motivou a sua indicação 
receber tal honraria.

Nossa memória fotográfica
Vamos montar o maior acervo fotográfico 
do Bom Retiro, resgatando imagens do 
passado. Envie fotos em boa resolução. 
Vídeos também serão compartilhados.

Parabéns pra Você!
Alguém da Família Bom Retiro comemora 
aniversário? Envie foto, nome, idade, 
profissão, a rua onde mora e um pouco 
da sua história. Vamos Homenageá-la.

In Memoriam
Relembre a vida dos moradores que nos 
deixaram. Envie sua foto e sua história.

8 VIVER BOM RETIRO


