
JORNAl DO

Laguna, 05 de Novembro de 1994

DO
TO COMA
PARA0

VAL Pág.02

Pelo terceiro ano consec�

tivo, após uma interrupç;;o
de 15 longos anos, realizo
Se de 01 a 09 de outubro LI
timo, na Paróquia de Magâ�
lhães, a Festa do Divino Es

p.ir
í

to Santo.
-

Sucesso absoluto graças
a participação de inúmeros

fiéis, festeiros e ao Padre Edemir que, mes.

imobilizado numa cama, comandou a organização
da resta. Pág. 04

D. ADALZIZA:
Uma vida atrás do balcão

'tEu fui feliz,
eu sou felíz

-

Pág. 03
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JORNAL DO BLOCO DA PRACINHA

NOSSA GALERIA

PÁG. u

�

FRISOM
PARA O CARNAVAL

Laguna comporta u

ma enorme gama de
personalidades,per
sonagens e figura�
folclóricas.Gente.
Gente que faz a ci
dade, o baitro d�
magalhãeso
São pessoas que colaboram
(ou colaboraram) de uma for
ma ou outra com o desenvol�
vimento e crescimento do
bairro, da Laguna. •

Impossivel numa só edição, Ipublicar seus nomes, suas

histórias, suas vidas. .

O jornal Bloco da Pracinh�
conforme prometida em seuL-------------------------------------------------�
editorial do número 01,está
trazendo a cada edição
uma pequena biografia de
homenageados, numa simples
e singela, porém honesta el
sincera homenagem.
Foi assim na primeira edi

ção com o folião "Pepinha".
Está sendo nesta com a

mais antiga e legitima mora

dora do bairro, do Adalziza
Figura notável, de amor,tr�
balho e perseverança. r=��=====================:��--::::�::���--1

�h:�s�:s:�:::�:u:�m::::::� �. /. F:7i�:�H�:9
figurar na "NOSSA GAi_ERIA". ��r{JI'�4

-

EXPEDIENrrE

o Bloco da Pracinha, através de seu Pr=s�
dente wa l dy Sant' Anna Júnior, assinou co-:.=-�
to com o TRIO ELETRICO FRISOM, de Floriô =
polis, para abrilhantar o desfile de dor:-;_
de carnaval.

O contrato, fechado e assinado no '1 t.:_-=
dia 03, prevê ° pagam3nto de R$ 1.200,C:
(hum mil e duzentos reais) em dois paga-�-
tos, sendo R$ 600;DO agora em dezembr
a outra parte em fevereiro de 95.

O Presidente Wal�y avisa que a part'� a�s

9:00H da manhã de domingo de carnaval
TRIO ELETRICO á estará na pracinha tO=5-==
a mil.

Com isso o Bloco da Pracinha,atra és
seu Presidente e toda Diretoria, demors:.=;
que saiu na frente no carnaval lagune-�E.

.• gst�· •.•. j()r!1�! •••••••••�f. uma .•••ipupIipêlÇã()
metis�lda •••Sqçiedade.·.gecre�tiv�. e·

Liberdade de expressão
o Art. SQ, inciso IX da Constituiçê� C2==

r a 1 diz que .11 é 1 i v r e a e x p r e s são das.:.':_
da de intelectual, artfstica, cienti-,:_c5
de comunicação, independente de cenSU=ê

licença".
Já o Art. 220 afirma que "a man:f'-s:.;

ção do pensamento) a criação, a exprê_s�= =

a informação sob qualquer forma, prOC2S_=
ou veículo não sofrerão qualquer restr:�2:

O boa praça S: o!

avisando que o E;�=
nal se apresent2�É
dias 19 e 20 de �

CAMISETAS -CARTÔES _AOE5JVOSI
TRA\/, ITAPARICA - 64 - MAGALHÃES.LAGUNA

,,_ J

vembro no Salã
quial do bairro
tinha.

UMA BAR DIFERENTE
NO CORAÇXO DA GENTE

NA PRAÇA SOUZA FRANÇA
MAGALHXES

FOTOBACHA
AV:João Pessoa

Magalhães Laguna - S.C
ESQ.com a-Praça Souza

..

França

LAGUNA se.
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hoje,

JORNAL DO BLOCO DA PRACINHA

KOL.LER

MOVETS

"LJSAI"J C.)S

COMPRA-VENDE-TROCA
FONE: 44-1747

LARCO DO RosARIO
CENTRO-LACUNA-SC

PÁG:' 03

Uma vida atrás do balcão
� �Eu fui feliz,
éu SOIJ feliz�

ARMACIA
SI _c\PAEECIDA

\
\.

\�

Exemplo de mulher, mãe, trabalho. Exemplo de

persistência. Nasceu no longínquo ano de 1911. Em

20 de fevereiro precisamente. Lá se vãb 83 anos.

O bairro de magalhães era um enorme campo,cheio
de cômoros e vegetação rasteira.
Adalziza Castro Vieira. Castro do pai. Vieira do

marido, o velho Antônio Vieira mais conhecido como

"Vieirinha".
Em 1935, com o surgimento da Escola Ana Gondin ,

montou a quitanda na esquina. Na velha esquina do

"campinho" de tantos jogos, tantas histórias. Do.
caneca de aluminio com água fresquinha tirada do

poço, passando m50-em�mão. Saudades da quitanda.
Quitanda das cocadas, puxa-puxas, diabinhos, pés

de moleque, cavaquinhos, pastéis ... tudo feito em

____ o �::-::.eS3�iL 2 Le, "deooiS de pôr as crianças para dormí.r ",

:::-�E-;�S ... -oram 17 filhos dos quais 11 ainda estão por I�ste mundo de meu Deus 11.

;_:�:2. 6� a,Vllma,Valma,Vilson,Valdemar,Vanda,Valdete,Valter,Valmir e Valdo) com

_ :��-S��S _el a igual para todos,como ditava a moda até então.

"::::--:J._ c:-ne':ro. Criou os filhos "sempre arrurnadinhos e na escola, seu moço".
=:� :s:':_:. � "eliz. Nunca deixou-se abater com os percalços da vida. Ainda

�:�=5: 22 sa:ce abalada, transmite paz e lucidez.
�. =:a:::zô Castro Vieira merecer figurar na "NOSSA GALERIA".

(Valmir Guedes Júnior)

v's

Dl. lUSCULL'U. PllUNINA
� P4R� OCI VISTIR BIH

,

. Grn'L"LI0 VARGAS,
MAGALHÃES

T ... : (0'85) H- I'- LAGUNA SC.
;

maldo S. de Souza
.P OPIln .iRIO

�l)wnjDp
e Feriadas

IX) MAGAI..HÃIf)
ela be :5 de lialo

� GG:\A - SC

S R. 3 DE MAIO

O dirânico Jayscn Dmician a

visardJ o.e ro últíno dia 21/10
I"u.Jve o ercerrarmto cb CéJTl)':Dt3-
to cE Eb::hs cD 3 cE M3.io.Sagrcu-se
carpeã a drila Ivoí e TirtD e vice
� PaulirtD,Cérésio,Ezio e
Pntênio P.F.�b dia SEglinte,22/10,
I"u.Jve SL.CUl91ta c::hIrrascad3 0JTl

entTeg3s cE rre:Whas e troféo,
03/12194-8lliLE llNlNTO "RP B'J/'D" i

B.HAGALBíIS - LAGUNA - SC

CORRECON
Qmtabilidade e Despachante

JURCIO PACRECO PEREIRA
PROPRIBTÁRIO

MODATIVA
4. SALAI • ITACI

CONrlcçÓIS liASCULINA
1I'IHININA I INFANTIL

BRINQUlIDOS. BIJOUTERIA.
I PIRrU1URIA ..

AV. JOÁO PFm>A. S/N
MAGALHÃES

LAGUNA se.

AV. GETÚLIO VARGAS. 305
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JORNAL DO BLOCO DA PRACINHA PÁG.04

FESTA DO DIVINO EspíRITO SANTO

Pelo terceiro ano consecutivo, após uma interrupção de 15

longos anos, realizou-se de 01 a 09 de outubro último, na

Paróquia de fDagalhães, a Festa do Divino Espírito Santo.
Sucesso :.S3bsolutd graças à participação de inúmeros fiéis

festeiros e ao Padre Edemir que, mesmo imobilizado numa cama,
comandou B organig:ação da festa.

Todos,· os dia:sti�üve missa, novena, movimento de barraquinhas,
bingo, churraséo, quitutes, shows e diversas outras atrações.

A procissão contou com a presença das delegações da Ponta da

Madre, Ribeirão Grande, bairro Progresso, Farol de Santa Mart�
Canto da Lagoa, Cigana, Santa Marta Pequena, Casqueiro, Campos
Verdes, Passagem e Ponta da Barra, Ponta das Pedras e Maga
lhães, todas com as suas respectivas Bandeiras do Divino Espí
rito Santo. Párocos Responsáveis: Edemir João de Souza e Antô
nio Carlos Pereira, tendo como Festeiros: Arlécia Santos Ma

tias, Jadna de Souza Fermínio, Jadna de Souza, lIsa Laureano

Tibio, Madalena Castro, Castorina Martins, Maria Elizete Mar

tins, Maria de Lourdes Martins Brígida, Valdete Flores, Vanda

Domingos Avelino, Maria Isabel Bittencourt Bento, Maria Salete
Nascimento Tomaselli, Francisco Egídio Cidade, Roberto Wendhau

sen, Gercino Pacheco Bonifácio, Hélio Manoel da Silva, José An
tônio Martins, Nilton Farias Guedes, Leonardo Camilo Inácio �
Josuel Igino Paraiso, Arilton Mazzieiro, Pedro Luiz Medeiros e

Natanael Wisintainer.

CARTAS

Apesar de não
nascido em Laguna, e

considero um lagunense
e aqui moro há vári
anos.

Me deixou feliz
lançamennto de um jo�
nal para o bairro e

S;8US moradores, traze
do assuntos e memór':'c:
que eu (e tenho ce te
za mui ta gente) des c-

I

nhece.
Parabéns a equi e.

Tenho duas sugestões
será que não dá Oc�2

passar o jornal �_�

semanal ou quinze a� ?
Também gostaria - =

abordassem não só �

suntos do Magalhãe� �

de toda Laguna.
Felicidades para .=

cês.
(Wilmar Coe_�:

I·
FESTEIROS PARA O ANO DE 1995

.

Maria Helena Parentel Nair Castro, Sônia Maria Santos,Maria

I Bento Custódio, Leila Cidade, Zulma Martins Batista, Graça Pas

coaI, Kátia Kfouri Palma, Maria Nice ariano, IVünete Vieira
-

I Cardoso, Solange Miró, Maria Aparecjda de Souza, Rita Nascimen

I to Guedes, Nilza(F'assagem da Barra), Marivone KOETich, Marf31. Viana Martins, Rita de Cássia de Bem, Maura(Ponta da Barra) ,

j Roselini, Teresa Regina Pinto. Suzana Paulino Teixeira, Mari- I

lia Viana Martins e Derci Cândido. a

Newton Higino,Amilton dos Anjos Moraes, Lindomar Luiz,Mario
Mattos Carneiro, Paulo Valgas de Medeiros, Antônio Domingos
PatriciojGilson Figueiredo de Medeiros, Marcelo José Miguel,
Milton Ro�ério Vicente,Sérgic Farias Gomes, Carlos Gonçalves
Netto,Juvêncio Bento Filho, Saul Martins Neto, Jairo Nunes de

Andra,dé, .
Sebastião Honorato, Alexandre da Silva, Fab iano Kfou

ri, Celso Fernandes, Cláudio Spassolli,Lourival Nascimento �
João Cândido Geremias, Gercino F igueiredooe Medeiros e l.eoriar

do Demétrio Filho.
-

(Valmir Guedes Júnior)

RESPOST.[j

r pensamento da 0::2-
ção deste jornal :=:-�
lo quinzenal, q .:.:: ::
manaI num futur
tão di�tante .

Como frisado em �_

50 editorial do º J'

aqui se falará de c '- I
sas e lugares outrs
mas principalmente s�

Laguna.Como o jor .â� c I
do bloco cuja sede é :
magalhães este tp s:
do o enfoque.Mas �3:

somos bairristas. DSS:

agradecimento 8J e�
tor pelas sugestões e

Incentivo.

Lanches e Salgadinho
Acei ta encomendas

FARMACIA FLAVL�
PLANTA0 DIA B NOITE

FLORA E
.. I3AZAR LANCHONEI'E DO TIBIO

BEIRA-MAR

ArUao. de religião
presentes e artesanatos .

EM FRENTE AO INSS

R. NERBU RAMOS. 70
B.1UGALBÃIS - L1GUNÂ - se

Mario Rainoldo Vieira
PROPRIIT1RI0

•,• ." ""1011-" la ". [
AV. GEI'ÚL10 VARGAS. 326 i

MAGALHÃES !

PON.: (U8S) H-OSlO I

!
8S700-000 LAGUNA - se.

AV. JOÃo PESSOA. 164
PONI: !OU.,) U,,...0388

B.1UGUBÂIS - LAGUNÂ - se
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PÁG.05

a Tia noite de sexta, 21/10, junto à lareira do acon

:-�;c -o DIZZA/BAR, alí no Mar Grosso.
5_=�2 icson no cavaquinho, Aurélio e Orgel no violão,Edmil

�=- -<õ:: ana e Charles rio, maraca.

"chorinho" . Aquecendo a fria noite diversos
==-�=S -2ssando por tangos e boI eras na voz inconfundível do
=�-= :::eLa Domingos, já incorporado ao grupo.

s _2atéia embevecida, a presença de Péricles Faria, Rodnei
.:a�celo Pinho,Valmir Guedes JGnior, Leoberto Bitten-

r-----------------------��ourt, Juacy Ungaretti, Edmundo Branco,Valdy Sa�
ta'Anna JGnior, além de uma jovem galera de garo
tas e garotões que apreciavam e acompanhavam nos
tálgicas canções românticas.

-

Noite inesquecível. (Valdy Sant'Anna Júnior)

SERESTA

.� entre amigos

JORNAL DO BLOCO DA PRACINHA

ATE QUE ENFIM
No último dia 15/10 na Paróquia de N. Senhora dos Nave

gantes, aconteceu o enlace m atrim onial de D. Maria Silva

(conhecida carinhosamente corno "Maria Gorda") com o ro

m àntíco O arei.
�'J. D. Maria e seu noivo, as felicidades do bloco cá Pracínna.

3AP.ATA

AO LADO DA
S.R. ATLA�TICO

AV. GETÚLIO VARGAS. 396
MAGALHÃES

rOMBI (onls) H-Ot78
68790-000 - LAGUNA - sc.

�?�rá SO -ZA FRANÇA
áGALHÃES

� &DIR lMANE
ro VARGAS, 565
GALHÃES
r Ue) H-1UO

&i.�� - UGUNA - SC.j

- L..�GUNA se.

SUPEIUiERCAOO TIBIO
EZIOCONSTRUCÁO L'l'DA

TERSON:

VIVA A CELULITE
Rei no tamanhO.Rei no oe50.

Gaúcho de Porto Alegre,aqui
chegou em out/74. Logo tor
nou-se conhecido.Convidado:
em 1976 tornou-se Rei Momo
do carnaval lagunense.Papai
Noel também. Lá se vão 18
anos.Mais lagunense do que
muitos que se dizem.
Terson Santos merece figu
rar na Galeria do jornal.
Ano que vem, no carnaval ,

estará desfilando novamente
com a chave da cidade,esban
jando 168 kg. de energia e
alegrias.
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JORNAL DO BLOCO DA PRACINHA

Ol-E o único que aumenta a �pulaçê_
02-E duro.
03-Respeita as regras.
04-N�o gosta de chatos.
OS-Sua preocupação é ficar po�de�:�:
06-Conta com apoio das mais lin a_

mulheres.

07-Suas realizações aparecem depois de 9 meses.

08-E modesto e está sempre escondido.
09-Nd rua anda sempre de cabeça para baixo.
lO-Trabalha em �ualquer hora do �ia ou da no·Lc.
11-Não é preguiçoso, levanta apenas com o pensa-s-

to.
12-E pobre, vive pendurado.

-----,.",� ,_.,..._.:::::;.,-� 13-Chora de prazer quando trabalh,8.·
1 4 - E h o n e s tí s simo. E o ú n i c o que e n t r a c h e i o e s a i v Cl z:f6 ;.. ,_

1 S-Está sempre à esquerda, embora não seja comunista'i'S":�-",
16-Desportista, joga sempre com duas bolas. ,

----

_

'-

,1 7 - F a z gol sem p r e d e c a b e ç a e a i n d a c o 5 p e n a c a r a 0'6 i g o féito .

18-t lutador, só desanima após terminar o t�abalho.
19-E pODre e simples, dorme sempre em cima do saco.
20-Não é traiçoeiro mas às vezes ataca por trás.
21-Não gosta que lhe puxem o saco.
22-E educado, quando vê mulher se levanta.

I Nl-W ESQUE ç I� V O T E _�:�._:_:,_N_T_O_. �� .-..iI

\loTE tiO

PAf(TiDO
Do

I.· - .'

P/NTP

ELEIÇJ:l.O

SE VOC� NAO TEM CANDIDATO VOTE O
"PINTO"

PARTIDO SEXUAL DEMOCR4TICO

PÁG,06

ASSim comEçou o BlOCO

Josr PAULO VIANA

Domingo de carnaval de 1977, no bar Natal, de prop_�e=�==
do SI. Vadelino Marçal (capim do Meio), encon t r av am-ts a :§:
rias pessoas da comunidade do bairro fazendo um ba L �� �
Lembro-me de algumas como o Tohinho Rabelo (carrapi
Cacá, Luiz Paulo Rabelo (Cachoeirinha), Ariosvaldo Fe��=

(Bada), Edevaldo Pinheiro (Zelão), Douglas Clemente, Zé Paulo (sac -

pão) e outros foliões que não recordo os nomes mas que gostaria q�2 -:3

procurassem para registro.
Depois de muitas caninhas e cervejas, fui até em casa e me fan:a5�=�

com um vestido. Em seguida saímos pelas ruas do bairro com uma C�a�õ-;�.
dançando e cantando marchinhas de carnaval.
Lembro-me que a marchinha que mais marcou foi "Aurora", porque

Luiz Paulo (cachoeirinha) saiu de braço comigo mais a charanga can��-:::

"SE VOC� FOSSE SINCERA, 000 AURORA ... "

A �� NOVA SENSAÇÁO

MEDRINK VIDID BAR
De Fábio e Silvio

ALE�fÃO
A,UTO PECAS LTDA.

VALDEMIR
Proprietário

Aoe ..orio. em Geral
O MILHOR PRI�O DA CIDADB

AV. GlITÚLIO VARGAS. lD8

B.lIAGALH1IS - LAGUNA - se
.

68790-000 - LAGUNA -

AV. GETÚLIO VARGAS. 354
MAGALHÃES

LAGUNA se.

E JÓIAS E RELéGlJ

Praqa Souza Frani� 1-� •

MAGALHÃES
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� ... PÁG. 07JORNAL DO BLOCO DA PRACINHA

'ENTRE NÓS
Luizinho (01); Mônica

Nunes Sant'Anna, Orlan
do Castro, Cacá e Dilton
Castro (03); Eduardo For
tunato, Mariza Queiroz

-

Ribeiro, Edilson Fernan
des de Castro '(04); Ta
deu R. Cidade Matos (06�
Israel Oreano Rollin Bor

ges (07); Jáder Farias Gomes, '�/81dy Sant
-

��_. _ (_ ",' Anna, Rui Quirino (09); Hélton (10); Dal-
-:=-::::- �= :o.�or1�o::,.\nao.p�r?em um

mo Faísca (12)' Hilton dos Santos de Bem-
-=---=-: --:=�::':J �l� �e�ra F 19uelre�o I Tinhanhão-( 13): WellHon T. Faísca (14);
---==--==. :=-:=:.:e(8r10S de

arma.zem 1 ÍI-rl1'1'ln Henrl··.,."e 0'0 Oliv"'l'r'" FOD�N'V-.j.-, (16)'." - - � • r- tí
Ue. ..)! 1 !_.,U .._., ......._ i....Ã' '-" Idl l_.!d \

) ,

:--.-:: :=-=;=. �:_.:_�or.o �a_n _l'-d�90t' "bPa.ra- Simone V. Ramos, Cristhina Henrique deOli
=--==.-=- 2;=�':_:::;E 00 Jornal e IlS r i U1n- I· e

í

ra (1-1)'· Ní l za Oreano BOT'r""'� (lQ')· An-;;
� ,. ..

h
.� V L a \ I ".� La �. _l,. �c.:,:, ./ �

.. �

2,0.-::;_3.:2S pe.l8 V1Zln rança. I Alanc, Reginaldo Fermiano, WiHredo Silva
,.

I
· .'.

"

(20); José Lima, Carlos Pereira Brandl (21)
ela umlnosa .

Edmi Ison Caneiro (22); FabrIcí.a Silvei- .

• ra Carneiro. Alírio Ribeiro de Oliveira,
� =� �e �:=�n�o Tibio avisando que a p3�i Maria da Gráça Pereira (23); Itamar Faís

=_=- == =2=�-'::;=-= abrirá sua bem montada Lan- i ca Nunes (24); Brás Barreto (:25); Custá -

:-:-2:'2 :a-_�- 30S sábados e domingos. i dio Gomes (30); e Zenaide P. Monteiro,3Jin
=-::'2 �:::, "3 rua Nereu Ramos 70, defronte cb Orearu e 3:ni Raros (??).

-

SAÚDE DILTON
Qe o atíversário cb dia 3
9:: repita ror nuítos e fTUÍ
tos a'os. Breve reo.rersção.
A noite te espera, seres-

teiro. . _

.-----------------------�

c••���:oA.�:�u..
Aceitamo. Incomenda. de
Tort.. - Doce. - Sal,.do.

e páe. Ca.eiro.

.:::r:c. -a;s::;l"":::)J:..rim jLntaTalte o:::JD a escosa Alte_!:
- 3' _= :s �:s:es assíd.os deste jornal. Aliás o

-:- ::;..:. .:::::: 3"'::' e:s3rio 10 próxíno dia 09. CBqJi en-

� .:ESê i;s :::e S
!ci cB::Es.

-

f#.)
: 0= �::: ::.__��:::

•

scn Ferrerres ce castro ani
_� :::r::::. _:s J--., o:asião en q.e recebeu CUTprl_
-

_ IE 52..S ':'�JS aniços,

ELEGANTE

PARABÉNS DALfv10 FAíSCA
Dalmo Faisca, famoso

e eterno goleiro do Barri
ga Verde F.C., estará ani
versariando no próximo dia
12,
Seus amigos do Bloco da

c _ e cesejam felicidades, goleir§o.

ESlOFARIA DO KAIO
."

�OÀO CARLOS NUNES
PROPRInARIO

Refermal de sorá ••
toramento. de 't"liculol
1ol'r&9õe. em Geral.

ANIVERSARIANTES
DO MÊS

OUTUBRO/94

Denise Costa da Silva (08); José Alves
Fernandes, Alexsander Santana (22); Léia

I Lúcia G. Ramos (23); Luiz Henrique da Si1.
I va Coelho (28).

WELCOME VICTOR

Este é o garotão Vi5
tor,residente nos

E.U.A. Ele é filho
de Rodrigo Fernan�
des e Gláucia Fortu
nato. O vovô coruja
Luiz Santos Fortuna

'- to dá o recado: "I
.� LOVE VOU VICTOR".

p?flJlffN3 D. tvrfIIZA

QJ:m éTliversasíru reste dia CliIll
foi a Sra. tvmiza Q...eiroz Riteiro,
ilustre carnavalesca cb bloco, SElTl
pre cmtagiancb o:::JD aleqría o cb

min::p ce MJm.
MAIS lJv'A 'vELIi'-f\HL\

QJ:m scprará mais um vel.írra

dia 23/11 é Alírio Ribeiro ce Oli

veira, filtD cb casal síntétíco
walmof(Suzana)Oliveira,ele 2º te-

scu:reiro cb 8lcx:o da Pracirta.

VISITE LAGUNA

EU P'R'IN'1'I AO CLUDI 3 DB HAlO

AV. JOÃO PESSOA, 447�. DO CLUBE 3 DE M.AlO
rORI: (o,ae) U-1772

887 0-000 - LAGUNA - SC.
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UMA

DE VIDA
RECORDAR É VIVER

JORNAL DO BLOCO DA PRACINHA

NA"
TAV1NHO

MALA Quem nêo lembra,na década
Um casal maravilhoso de de 60 do bloco humorístico

nossa sociedade sempre pre- CACARECO, tendo como compo
sente nas festas da cidade. nentes, entre outros, João �
Uma alegria contagiante nos tá, Alvin Gambá, Acari Palm�
bailes, um exemplo de juve� Carlos Queiroz(cabrito) ,lris
tude eterna. Os dois já bei e Antônio Tavares ...
rando os 80 anos, mas sem- Alvim Gambá-era O famoso do
pre com a mesma alegria vi- mador, pois saíá exibindo um

I'brante, com o seu jeito pr� gigantesco gorila.
prio de ser. Carlos Queiroz-cabrito-Saía

A gravata é sua gr�nde sempre com um bode apelidado
.

paixão, tem mais de mi L. "CHEIROSO", talvez daí tenha I
t sempre o primeiro a c� surgido seu popular apelido. Imeçar nos bailes.Para ele §§§§§§

bailar sempre �oi seu di ve� I Quem não lembra dos Acâdemí .

timento preferIdo. cos do Samba, comandado pelo
Nós aqui do bairro te- saudoso Jurandir, que fazia

mos muito orgulho de têrmos
! samba do jeito que o povo.

em nosso meio a pessoa que- � Qosts. Bem que o pessoal pa
rida de Antônio (Alaíde) M� deria fazer um esforço e re

riatto, o nosso queridíssi- erguer a querida Escola.
mo e popular "Melão". Que tal Sandoval?

IlTAMAR SP�
MlAh:ridêl EllpcrU'i'o=

CIUliuI.valnco8 - B:rlD.q1.udos
PrnCil tu

I•· LB�:,:�I::.S:�::::o
'OH'!:

i 88790-000 - LAGUNA - se.

-------------------.-------, r
� Atrro rosro MAGALHÃES t T�4 D 'A G U�4

5

� DE Roberto S. Vieira

,..

TUBOS E COl'v'EXOESPRÓX: AO COLÉGIO S1'BLA MARIS

'ONI: one H-OU�

CBIQUli p/ 12 DU.S
ÔLIO DI 1 tINIU.

PrÓx: s.R.3 Maio B. Magalhães
Av. João Pessoa, 381

AGALHÃES LAGlj�L\ - se LAGUNA se.

Jader Farias Gomes- central,
atualm ente se m e rn prego fi

xo, casado, possue um filho e

reside no m agalhães.
M ária Mattos C arneíro-çato
Tecnico, m otonsta,suplente de

vereador,casado, 2 filhos, m o
ra no Portinha.
N3 éxra.para aqJÍsiçfu dJs lIlÍfo�
nes.passaran um fiacb na Casa S30
R:dro (f-élio M:n:trça) ,só pagrrb a

p:5s o carterrato, can a cEvolLÇãJ &i
inscrição pela Liga.

Beira Mar
CACA, PESCA E CAMPING

IKIUXO DO
CLUBI 3 DJI MAIe}
BAIRllO IUG4LBA'IS

Av. João Pessoa,
,LAGUNA 4.62 Ise.

PÁG. 08.

BOLA

K 8 Y o

"América, o meu sangue f'er
ve pór)você".

i-' .

Em 1977, finalm::nte, lJTB eq ri:e
de Mag3lmes cx:rqJi.stou um tiUi.;::
d? carpeão no futEbJl d? salão CE

LagJB. Foi um cbs c::arre::ret03 c
is longos de toda a hís

r.do salonismo lagunense. O .: :

m érica até chegar ao tít..; - .

disputou 3 turnos, dos CjL,:o:
foi ca m peão e m todos, sr..-:""
um quadrangular, e m que :�

bê m chegou em prí m eira '-=

gar e por últi m o, ainda te, S
que disputar a final c m -

"CANOEMIL" numa me' cr ==

3 partidas.
Só então no dia 29/10/77, ==

pois de jogar 24 partidas.cc"
m aís-sce 7 meses de co .. ::;e:::'
ção, a "M {J, Q UIN A O· O : c: -

L H A" conseguiu a gra de "'E.
çanha com um 4 X 3 sc."....::.e:..
e m oi rn a do IV C A N O E t>iL" .

Oe sobra ainda teve o g:::.'_�-
ro m�no� vazad,o, POSSE

'-�_Io artilheiro P A lvi P O, co jTj �:;.

gols e o melhor jogador =:

ca m peonato, o endíabracc
C A R f'.J EIRm H O. .A baixo 2 re

lação dos heróis que não ceí
xara m dúvidas:
. Valter Possenti-Goleiro, . c�e
Engenheiro M ecânico,casado
residente emIm bítuba.
• W ilfredo Medeiros da Silva -

Fredinho-.l.\la dir'eita,Professc:
E d. Física,casado,2 fílhos.res;
de no m agalhães.

-

.Ricardo Queiróz Ribeiro-Ga
lega-C entral, funcionaria pé
blico federal,casado,2 filhos,
residente no M ar Grosso.
Edson de Oliveira Andrade
Pa m pc-Ala esquerda, contad =

casado, 2 filhos, residente e;

Florianoólis.
Valter Fortunato-C arneírínho
prvo; gerente de loja,casado ,

se m filhos, m ora no m ag�
lhães.
Ronaldo de Oliveira Rita-Tô
to-pivô, funcionaria publico �
deral,casado,2 filhos, m ora na

L agôa Preta.
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