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MAGALHAES
------

o bairro de Magalhães com suas enormes dunas,
2�tes da construção do porto e molhes da barra.

_'o detalhe, a antiga igreja do bairro.
Ano: 1918.

----------

o QUE 1YIAGALHAES ?

�_,_ "::'ysséa em seu Livro "LAGUNA DE 1880", que o nome represe. ta
ao luso João de Magalhães, genro de Francisco de Brito

=":' ...... 0 de Domingos de Brito Peixoto, fundador da Laguna) que
bandeira de lagunenses que foi conquistar terras no
Pedro.
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(::) carnaval da Laguna, em 1995_,estará com

pletando 78 anos de existência.
A nossa t.r-ad

í câo carnavalesca surgiu logo
após a do Rio de Janeiro.
Sendo cidade portuária seus marinheiros
trouxeram as festividades para a terra
natal.
O ano de 1917 é tido como o marco ini
cial do surgimento dos primeiros blocos
improvisados, os famosos entrudos, os

pioneiros Zê Pereira.
O Clube Blondin foi o primeiro em blocos

e canções carnavalescas de salão.
Em 1917 surgia o Bloco "Pierrots Blon
dinistas" e era composto por: Manoel Ba
tista, Olavo Magalhães, João R. Gomes,
Arno Gruner, Joca Carvalho, Eutálio Cas

tro, Mário Mattos, Eduardo Silva, Alirio
Alcântara, João Alcântara e .Jossé Varella
Júnior.
A partir de 1924 surgiriam os Blocos
Pingos e Respingos, Respingados, Pavão
Branco, Toureiro, Damas Antigas, Bambo,
Sapeca, e, os mais famosos e conhecidos
Bola Branca e Bola Preta.
Com a necessidade dos dois últimos cor-

'"

dões desfi larem no centro e por nao

possuírem baterias, foram fundados o Blo
co Carnavalesco Xavante, em 1946 no bair
ro de Magalhães e Brinca Quem Pode em

1947, na Roseta.

O carnaval lagunense é a maior festa do
município.
Atrai, a cada ano que passa, mais fo-
1100s que procuram lazer, d

í

ver-sâo , mú
sica e praia.

,....

Para os lagunenses o carnaval nao é

apenas uma festa. É um estado de espi
,rito, por isso a participação popular
é contagiante.
Temos que continuar descartando o carl
naval espetáculo, como o do Rio de Janei�

1-----------------.. 1 ro, em favor do foliãl'o.
A festa tem que ser espontânea mas pen
sada melhor, o ano intei.ro e na-o só às

vésperas das festividades.
Desta maneira consolidaremos a

,"LAGUNA, CAPITAL DO CARNAVAL DO
PAís" .

EDITORIAL
Em 08/02/1978 sur

gia no carnaval la
gunense o Bloco da
Pracinha. Formad�
inicialment� por
um pequeno grupo de

rapazes que reunia�
se na praça Souza
França, no bairro ,

a idéia cresceu, agigantou
se e hoje o Bloco da pracinh.
faz parte do calendário car

navalesco da Laguna.
Ano após ano aumenta o núme
ro de foliões que, num clima
descontraído e com muita ale
gria desfilam pelas ruas no

domingo de carnaval.
As cores da bandeira do blo
co são: vermelha, branca e

verde e a agremiação, confor
ne determina seus estatutos�
tem por finalidade a promo -

ção social, cultural, musical
e coreográfica, sendo APARTI-
·DÁRIA.
Com o tempo surgiu a neces

sidade de órgão informativo
que fizesse a união dos com

ponentes do bloco, o ano to
do. Assim nasceu o jornal do
Bloco da Pracinha. Aqui se

falará de coisas e lugares
utros, mas principalmente do
bairro de magalhães, sua his
tória e sua gente, seus artis
tas, suas atrações e segredos
personagens populares, suas

festas. A alma e o corpo do
bairro mais populoso da Lagu-
na.

Que a comunidade nos ajude e

que Nossa Senhora dos Navegan
tes nos proteja. o Editor
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HISTORICO
NACIONAL
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PURA FANTASIA
. '�'- - --

--� -

- - . --� �-�.

___ L Paulo dos Reis é personagem na história do carnaval. Rei no n =e

_ =5��e a solitária brilhando em seu mundo.

��_=_-HA, corno é conhecido, é a imagem do último folião lagunense. F -

::._�ª-- '::'e Semana Santa, jogo do LEC, Procissão de Corpus Christi, Sa __ o

;�����o, Semana da Pátria e quarta-feira de cinzas.
��ê craque de bola mas trocou o METROPOL pelo palco da avenida. Nunca

-_� roltou ao futebol.
=s= o co bustível etílico é um sujeito tímido, que pedala sua bicic e

�� �a::'_ a ente, irreconhecível.
enos se espera surge no meio da rua, sob a luz do samba, ca.

���� I a �ando ...
��a B'r i.nc a+Ouern+Pode , mas há alguns anos, quando ouviu o Helinho ca -

��=" e �ão sucesso da Vila Isabel, trocou de Escola. Desde então se

�s�e��ório ficou exclusívo. Indivisível. Individual. Único. De urna nota

só. cá para nós leitor, quem sabe nao sejam le .

branças de um amor de outrora, de urna sinhazinha

utópica criada não pela sua mente mas desejada
por seu coração?

Nunca saberemos.
vá folião PEPINHA, canta, sorria, samba,. s e j a

eterno no teu único verso:

"VEM CÃ SINHAZINHA/VEM CÃ ... "

VGJ

-

FARMÁCIA
N. S. A P A R E ( I D A

de Ronolào S. de Souzc

Áberto SábadQSt Domingo
e Feriados

� ee I prom:;3-es e é�-=:lnto� especics
i:>:; ,v.P.SI'.:"!-L�=$ (próxirr:-� a� Clubt 3 cc Moio)

LAGUNA· se
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ISTO ERA LAGUNA

Um dos melhores Conjuntos Musicais do
sul do Brasil. O Melódico Ravena ficou
na história.
Suas apresentaçbes na década de 60, são
lembradas com saudosismo pela velha
guarda. ENa foto ao lado podemos destacar seus ra uma vez ...componentes.
Mauro Camilo à gaita; Álvaro Alano ao

piano; Hélio "Bananeira" ao violino;
Orivaldo Silva à bateria; Duca no vocal;
Orgel Ávila no violoncelo e Ricardo
BrandLao violino.
Deixou saudades ...

COnjUnTO mElóDICO RnVEnn

t. ....._..__ ..., .. _:.......

ITAMAR SPORT-S;
Materíaís Esportivo -

Carnavalescos - Brínquedos.e
Presentes

__

..

BAZAR COM ARTIGOS DlVERSOS-

Rua Raulino Horn; 80 - F:. ..__
Ce�

.

Laguna - SC - Cep 88790-000

I
"

•
•

CONFEITARIA - MERCEARIA - PAPELARIA
ACEITAMOS ENCOMENDAS DE TORTAS - DOCES

SALGADOS E PÃES CASEIROS ...

"VISITf LAGUNA"

V. JOÃO PESSOA, 447 - FONE; 4'-1057 - MAGALHÃES
� FRENTE AO CLUBE 03 DE MAIO LAGUNA - se
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R. C. E. S. X A V A N T E

Carnaval 1994

I IfMA [NR[OO Um Toque de Ouro I

Ainda repercute o sucesso
do pagode realizado no bar
Floresta (do Barata), no

último dia 21.
Mestre Lindo no pandeiro e

demais pagodeiros deram um show.
Muita cerveja rolou geladinha.
Para brev� o bar do Barata
promete diversas atraç6es.
Aguardem.

da Pracinha Pág. 05

Bailes"

Festas Aniversários

e Eventos em Geràl

REGIONAL DA GLORINHA

FONE: 44-1829

! CMITEC • MIITERlal DE CONSTRUção LiDa.
Av. Getulio Vargas. 565 - Magalhaes'

� (0486) 44-1650

'88790-000 L A G UNA Santa Catarina

A todos os que colaboraram
com o livro ouro do Bloco
da Pracinha nossos sinceros
agradecimentos.

AGRADECIMENTOS
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DOENÇA SçXUALMENTE
TRANSMISSIVEL

AIDS.
sóA INFORMAÇÃO
CORRETA E PRECISA

PODE AFASTAR
VOCÊ DESSEMAL.

A AIDS pode ser transmitida através da prática do sexo (vaginal, anal
ou oral) com pessoa infectada, através do sangue contaminado, ou
da mãe infectada para o filho (antes, durante ou depois do parto).
A AIDS pode atingir tanto o sexo feminino quanto o masculino e

não depende da preferência sexual das p�s_:;oas. Ela é causada p?r
um vírus, o HIV, que provoca uma destruição das defesas naturais
do corpo de forma que o organismo vai se enfraquecendo aos pou
cos, ficando sujeito à uma série de outras doenças.
Pessoas contaminadas podem permanecer meses ou anos sem

apresentar quaisquer sinais da doença e, no entanto, são transmis
soras do HIV.
A AIDS, quando já está declarada, apresenta uma série de sinto

mas que são comuns a outras doenças, como: cansaço permanent�
não relacionado ao esforço físico; grande perda de peso sem expli
cação; febre; suor noturno e diarréia freqüente sem �ausa definid�;
ínguas (gânglios aumentados) por todo o corpo; fendas esbranqui
çadas na boca (sapinho); tosse seca persistente e manchas roxas ou
rosadas na pele. Portanto, só o médico pode fazer o diagnóstico, le
vando em conta o tempo ou duração das queixas, os exames etc.

A AIDS não tem cura; precisa ser prevenida.

Festa
OMtÜDE ESl'lmtAs
Noite de sábado, dia
20/08, no bar Necrotérfu

realizou-se uma seresta que en
cantou os presentes_ Orgel,
Dickson, Varne e demais serest�
iros deslizaram seus dedos em
cordas românticas e vozes poé
ticas.
A noite foi uma

o prazer da sociedade, so
bretudo no Interior. consis
te em falar mal dos outros.

HONORÉ DE BALZAC
1799-1850

Escntar francês

Importa saber que:
- havendo muitos parceiros sexuais, o risco é maior.
- quando a parceria não é mutuamente exclusiva e a�tiga. a cami-
sinha é indispensável;
- nas transfusões, o teste de controle do sangue ou dos produtos

I

derivados deve ser exigido;
- cortes ou feridas não devem ficar expostos ao contato com o sa
gue de outra pessoa;
- agulhas e seringas devem estar esterilizadas; as descartáveis ja-
mais devem ser reutilizadas. , I

r- ccUma vezpor ano é lícito
perder a cabeça. "

Sêneca (4 a.c. - 65), filósofo nascido em Córdoba

"Instrui a Criança no caminho em que

deve andar, e até quando envelhecer

não se desviará dele", Proverbies 22:6

S. R.

SOM TODOS OS SÁBADOS

* PARTICIPE*

LEMBRE-SE:
o Jornal do Bloco da Praci

nha é mensal. O nº 02 sairá
dia 01/10/94 com mais infor
mações, not t c ías e fotografias_
No próximo número, a histó
ria do bairro de Magalh�es.
O inicio do bairro_ Entrevistas
e fotografias de um Magalhães
antigo_ AGUARDE !!!
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JOGOS DO LEC EM SET/94

11/09

04/09 - LAGUNA X SOMBRIO

LAGUNA X XANXERENSE

18/09 - FLAMENGO X LAGUNA

25/09 LAGUNA X HERCíLIO LUZ

ANIVERSARIANTES DO MÊS

.:_ :==.s-:=, DO DI INO

� c:::ó
_
ia de rnagalha"'és

=,,:':c::o: 29 de setembro.

�_.a �ânia Pereira Co1)
-::_ .. e1 de Bem (07)

:::_á':::'o Cava (10) , Agapito (12)
_�:2._0�ilia (17), Vavo do Vila (20)
_�_e_a Pereira (21)

s. S ANIVERSARIANTES DO MÊs OS

=.-_ :".3& S DO JORNAL BLOCO DA PRACINHA.

Priscila de.Oliveira Guedes (02)
B�to,(�estelra) (01)
Dlonlslo Effting (05)
Geraldo Fortes Rollin (06)
Elza Júlia Nascimento (07)
Terezinha Soares Bulos (16)
Natércia de Castro Faria (18)
Roberto Rollin Remor e

"Tatiana Bacha Amandio (19)
.Evilsásio Silveira (20)
Nildo Ulysséa Júnior (21)
Wanda Labanowski (24)
Ariosvaldo Durante (25)
Altair Cardoso (27)
Aroldo Fretta, Edson Remor Guedes
Silvério de Jesus, Gil Ungaretti�'
e Walter B. Nandi (29)

9AR FLORESTA

(DO BARATA)
_2 C es em geral

=�'"' a Praça Souza
França

E;a' âes Laguna - S:C

..

�O-���A�Ya1B�����il�id,��§li)
•

ende DOMINGOS EFERIAÜOS>
.

Av. JoãOPêssoa n?381.·
...

Magalhães -l.agupà- se..

..
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Sede saciada

Ponto de Encontro da turma que

pega leve. Orgel, Giri, Dilton (voz
de ouro), Vadelino, mister Doriva,

,

Walmor, Toninha da Vanda, Duda,
Biguázinho ...
O bom atendimento fica por conta
do Clodoaldo (Clodô para os ínti�

mos) .

Necrotério Bar.
O PRIMEIRO COPO A GENTE NUNCA

ESQUECE.

PRESIDENTE

ORGANOGRAMA S. R. BLOCO DA PRACINHA· MAGALHÃES I LAGUNA I se

GESTÃO 1994 { 1995

WALDY SANT'AHA JR.

JOÃO GUAlBERTO PEREl
NAZIL BENTO JR.
MARCOS AURáJO BARZAIC

IlÁRIO MATOS CARIfEIIO
RITA oe CÁSSlA GOMES Bel
DAlTON SOUZA
.JlJtIAHO BARZAN
JUCM DE BEIJ FLOR
LAáiê10 IMCHAOO
AKTOIOO MENDONÇA COElHO
VADEUMD MARÇAL
MTÔH10 REBELO
VA.LDR
JORGE !lARl1HS
ERIIESTO
RaW..OO 0tIVEIRA RITA· .

��.,.. ,.,.,.:.",:".
RJ.'v'IO eos SAIfTOS

JOSÉ PAULOVWlA
JANER oe OUVERA
OUNDlHO FERNANDES CUNHA
SÉRGIO FARIAS GOMES
,.wro.oCAIIUlt
�AOIuo PEllEIRA
GERALDO C. DOS SANTOS
DIC1<SOI( UlYSSÊA
JAIR DOMlGlAHO

MANTENHA O

SEU

BAIRRO

LIMPO

'Cheiro
podre

CLUBE 3 DE MAIO

Clube é seu. � do associado. Participe dos

jogos de bocha e canastra.
tilize a churrasqueira do Clube no seu churras

co de fim de semana, leve sua família.

Prestigie o Clube 3 de Maio com a anuidade em

ia.
AVISO

os proxlmos números estaremos trazendo memória

=otográfica com os mais diversos foliões do Bloco.

e vários carnavais. Colabore enviando fotografias.

Flora e

Bazar
Beira-Mar
Artigos de religião,

presentes e artesanatos.
Av. João Pessoa, 164 .

Fone: 44-1089 -

Láguna-SC.
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