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TESTE UM POL�TICO

Valmir Guedes Júnior
O JORnal da pracinha apresenta,com exclusivi

dade, um teste com 17 perguntas para você realizar
com seu político preferido. Alertamos, porém, que
basta uma resposta errada e ele, ano que vem esta
rá automaticamente matriculado no 1º ano do primá
rio do Colégio Ana Gondin.

OI-Quem escreveu a primeira carta ao Rei de Portu

gal sobre o descobrimento do Brasil foi Pera
Vaz de:
( )caminha( )andaC )páraC )sai correndo

02-0 nome de um ex-presidente do Brasil era: castelo
( )roxo( )laranjaC )rosa.choqueC )branco

03-A Princesa Isabel tornou-se famosa porque:
( )mostrou a dita cuja( )botou água na fervura
( )engoliu a dentadura( )aboliu a escravatura.

04-0 lider da China era Mao- tso ...
( )Tange )Teng( )Ting( )Tong( )Tung

OS-Um famoso Bandeirante foi Fernão ...
( )séculos( )anos( )meses( )dias.

06-Pedro Alvares Cabral ficou famoso porque:
( )inventou o fuzil( )Foi pra puta que pariu C )Descobriu o LOCAL: 3 OC MAIO

Brasil. DATA: 03/12/94(HQJE)
07-Dom Pedro I popularizou-se porque:

C )Eliminou a concorrência C )Saturou a paciência( )Comeu a CONJLtJTO:P(F BA1'f)

Inocência( )Proclamou a Independência.
08-A principal avenida de Belo Horizonte chama-se Afonso ...

( )PêloC )BarbaC )PenaC )CabeloC )Pentelho.
09-0 maior Rio do Brasil é o Ama ...

( )Boates( )Puteiros( )Zonas( )Cabarés( )Inferninhos.
lO-Quem descobriu a América foi Cristóvão Co ...

C )BifeC )AlcatraC )LomboC )CostelaC )Picanha.
11-0 nome do Mártir da Independência é Tira ...

C )E poêC }Que tá doendoC )A �ão daiC )Dentes.
12-0 autor de Menino do Engenho é José Lins d ...

C )Córrego( )Riacho( )RioC )Rêgo( )Regato.
13 -Getúlio Vargas introduziu no Brasil a ...

( )Dentadura( )A pica-dura( )A virgem Pura( ).:. ai::a:u:::::.
14-Um ator que faz sucesso na TV é Francisco C� ...

C )SujoC )De ferroe )Rasgado( )Cheio( Jaco.
lS-0 nome do famoso Bandeirante Borba ...

C )Lebre( )Cachorro( )Cavalo( )Gato( )Veado.
16-0 maior escritor português foi Luiz de ...

_CARTÕES _ADESJVOS ()Canhões( )Culhões( )Bulhões( )Camões.

SENSACIONAL
BAILE

lI-Dom Pedro I às margens do lpiranaa gritou:
( )l-brtêr'Cia Solte( )Q..e falta 00 sorte( )VOJ peícar forte
Você não q.er o.e eu volte( )I�ia OJ tvbrte.

TRAV. ITAPARICA - 64 - MAGALHÃE
LAGUNA

C 11 ..4.. T E C FLORA E BA.ZAR SUPEffifERCADO TIBI
MATERIAL DE CONm'RUcAO LTDA BE IR A - MAR EZIO

AO LADO DA
S.R. ATLÂ�TICO

ELEDIR E ANE
,ao.mftliuOI Artigos de religião

presentes e artesanatos.

AV. GETÚLIO VARGAS. 565
MAGALHÃES

'ONB: (OU8) H-1850

l 88790-000
- LAGUNA - se. I

AV. JoÃo PESSOA, 164
rONI: !one) H-OS88

B.1UG.1LaUS - UGUNA. - se

,

AV. GETULIO VARGAS, 39
MAGALH.{ES

F'ONI: (o�8e) U-0275
88790-000 - LAGUNA - S
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ENTRE NÓS
:ERECEM
A 10 está merecendo o jovem

_ -== �:�.2:�a de Souza(Eliane),simpá
--: :::=:�=:�-:=s oa FARMACIA N.S. APARECI

::�=:--3 de magalhães.

Amigo
------

-3 _aguna, na companhia da
= amigo Pedro Rosa Netto

-

J;�CJ na capital do estado.

ESTILO
�= ==:=��a(T8Vinho) da GOTA O'AGUA,
=�==:=s por seus escritos intitula

.�............�.�-f VIVER, onde relembra saudo--
� bairro.

DEREM
CO:\1 A VIDA

-=:�--= e 2�egria registramos o aniver-
��-�: �zequiel, funcionário do

=
--

�=:��. -: ::6ximo dia 11, ocasião que
:-=-:=.::s:ª =_-:::':'-2 tos de seus inúmeros amigos.

____ ==::e':'u, aniversariou no último dia
- _:=5:�= 5- c�� recebeu os cumprimentos

__ = :-=-s:-� �-:c s com um suculento churras-
3;q Do C�INHO, na praia do Gy.

ELEGÂNCIA
::-:==== �_L ,oraes (Savico)ao lado da

�-�- �� :-= _�21a unes, prometendo colabo
=s::::Js para o jornal.

João Carlos Wilke
� partírular anigo, Radialis

:a e jJm3lista J::ãJ .Carlos Wilke ,

�' o:JTI inteliçRrcia e díra-
� a arursal cb.llr.rnl "o
E»"fBiT'.

ANIVERSARIANTES
DO MÊS

Arina Cardoso da
Silveira (Ol);Tuffi

R. Mattar,Bárbara S.

0Iiveira(04); Neno Mau

rício(OS); José Luiz
(06); Gislaine Vieira

Bittencourt(10); Ar
thur Cook, Ivone F. O

liveira, Vlamir Ezequiel (11); Andréia
Giusti Oreano(12); Edson(Kiko), Dayse
Pacheco dos Santos(13); Evaldo José Feli
ciano(14); Buthi(16); Edilson de Paula
Carneiro,Adilton Maurício(18); Rubinho
(20); Nélio Viana, Duca dos Santos(24) ;
Nara Mello Pinho, Natália Silveira Coe

Iho(25); João Nazareno Pereira, Marcos
Charllonn, Simone Cesar de Oliveira(28);
Nilton Jo�o Machado(31).

NOVEMBRO

Cristina F. Viana (08);
Maria Nunes Machado (19);
Venda Vieira Rebelo (24).

o � E" LINDO

�. ��r:::
'

......•..�_..
.

.: .

' 1t
.

.

Simpático casal Itanei/Kelly,es
trearão alianças em pleno Natal
25/12.
Desde já desejamos felicidades
aos noivos.

Com todo o gás
Quem aniversaria no próximo dia
05(segunda-feira) é Neno Maurício,
nosso eterno locutor e Assessor
competente da Secretaria de Turis
mo da Prefeitura Municipal.

-

Neno comemorará a data juntb aos

familiares e inúmeros amigos.
Daqui enviamos os parabéns.

LONGA VIDA
o Professor e Radialista Edilson de Paula
Carneiro estará aniversartTLb no próxi
mo dia 18. Ao amigo e bom papo Edilson
os parabéns do Jornal do Bloco d3 Prscírra
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JORNAL DO BLOCO DA PRACINHA

NAJORNAl DO I

0(0 a 'r,(lft a
PROMOVE:

Palco de tantas pelejas e peladas ,

hoje transfo�mado em praça, realmen�e
a Praça Polidora Santiago chora a t�E

saudade.
Por ti passaram dezenas de times,ce
tenas de jogadores e milhares de to��
cedores.
Quem não se lembra de CAXIAS,AMfRIC.

BANDEIRANTES,FLUMINENSE,TEP,PORTUGUE
SA,VETERANO,SAO PAULO,PONTE PRETA,2-
tre tantos times que ali brilhar2� _

revelaram jogadores para outros C2-�-

,.
rios, como: CACA,OfCIO(QUACO) ,DIRCEU
(CURVINA), NORTINHO ,TONINHa DA ROL:
BETO CABEÇA e fora outros que POC2�:-

I' am ter sido profissionais da bo�s:
PEDRO MAURICIO,HEITOR SEXTA FEIRA,3 -

I NA ROLA,SEU PEDRO DA MADEREIRA,CABEÇ:
DE CARNAVAl,TIBIO,Seu PEDRO NICOLAZZ_
D. JUÇA,BINO(FANHO). encabeçavam __ �

ft lista interminável de torcedores =_�

vibravam,discutiam e até aposta,�- =

suas equipes.
Puxa, Campinho, mesmo esburac�==.
cheio de touceiras e um caminho _

forma de "X", tu conseguias re .... �_�
tos torcedores com paixões dife�e-:23
que a cada domingo parecia uma res:�
quando a bola rolava por sobre __ =_

piso.
Ainda hoje, ao passarmos pela _

canias da praça, sentimos a falta que tu fazes
quando em cada canteiro se vê um grupo de ���=-
ças jogando futebol.

EM PROL DO ,\SllO SANTA ISABEL. DO BAIRRO

DE MAG,i:\LH,l.ES

DATA: 04 DE DEZEMBRO DE 1994 (DOMINGO)

A PARTiR DAS 0800 hs DE DOMINGO UMA

CARAVANA PERCORRERA AVENIDAS_ E RUAS

DO BAiRRO RECOLHENDO AS DO;\.ÇOES.

HAVERÁ UM POSTO DE RECOLHIMENTO NA

PRACINHA sooz» FRANCA

PARTICiPE, COLABORE, AJUDE o PROXIMO

'I, _D_E_oS._�_c�_em_�_iS_�_to_soN_da�?��_deE_S----,,_

Av. Senador Galotti, 26 - Mar Grosso.

r
K()I,LT��R

IVlO'VE: T S

USAI)C)S

COMPRA-VENDE-TROCA

FONE: 44-174'7

L.I\RGO DO ROSÁRIO
CENTRO-LAGUNA-SC

CORRECON
Contabilidade e Despachante

l}lÁRCIO p. iCBICQ PIRllRA IPROPRIITÁRIO

AV. JOÃO PES:l>A. S/N
MAGALllÃES

LAGUNA se.

BOLA
PRAçA

PÁG. 12.

K B Y o

"CAMPINHO"

PREPARE-SE

MODATIY.A
d. SA.LU • ITACI

r

CONncçôss )USCULlNA
l'IJUNINA I INfANTIL

BRINQUIDOS, BUOUTBRU.
I PIRrUlIÁRlA ••

Alô folião Moacir Cláudio, da Rádio JO EY =�
.

contamos com a tua presença no Bloco da Prac:�-�
no domingo de carnaval.
Qual será a fantasia?

FARMACIA
N. S. APARECIDA
de Ronaldo S. de Souza.

PROPRIITÁlUO
Aberto� Ibninem

e Feriados

AV. GETÚLIO VARGAS, 305

B.K.1G.A.LSrBS - LA.GUNA - se

lIIiIDpre-� .............

NA PRACINHA DO MAG.AI..HÁ&S
pr6z: 1.0 clube 3 de lido

LAGUNA - se
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JORNAL DO BLOCO DA PRACINHA PÁG.

UM NATAL CHEIO
DEGRACAS

- ., ...

EDITORIAL

�E:" com satisfação q.e
entregamos aos nossos

leitores a Edição Es
pecial de Natal.
São 12 ricas "Páginas
onde não faltam a fi
na ironia do Tavinho,
com a sua já conheci
da coluna "RECORDAR E:" VIVER" ,Pág.
5,q.E conta LITB passag::m,cíntre as Irú
rreras,da vera de S8J otávio Cép3reTa.
O festejado colunista f13'rD, can a sua
"Bl.A NO. FRCÇA" ,nos rerete ao passado ,

à pág. 12,relerrbrando o "carnírro" de
outrora,palco de tantas histórias.
NJsso editor Valmir , rrostra um tn.co
m Asilo Salta Iseoel , à pág. 3, can o

sn:x::imante "Frn LM LLGCR PD si,«. Ce
pois, brincalh3o, nos traz, à pág. 10 ,

LITBS perg..ntas o,e errrntrtu ao acaso,pa
ra o.e o (e)leitor as faça can seu polT
tico preferírb, intitulam "TESTE LM R):::"
L1TICO" •

Nosso saltitante anigJ �, escreve so

bre as orig:ns do Asilo. Pág. 07.
-

waldy Sant IPrrB mar ,Presictnte e Di
retoria m Blem, à pág. 2, rrostram as

diversas realiza.çã:s c:b am cE 1594 e en

cerram CXJTl a rrensagm de Natal.
Waldy aírta nos conta sobre o Torreio
de Veteranos realizam no estádio mrucí
pal e sobre o errntro de anigos na

casa m sintético casal �� (lrtite) de
Oliveira, en C3TpJs Verdes. PáQ. 05 e 09.
t-B airda a "I\OSSQ. GDLERIA", um texto s0-

bre drogas,aniversariantes,notas sociais
e,ufa, naís, rruito ITBis. Q..e a leitura
seja proveitosa e q.e rossos estirracbs a

ru-ciantes e leitores terran um N3.tal fe
liz, can toas entradas en 1595.
Até lá.

MENSAGEM.Dó BLOCO

Natal ! A data oue �=s

recorda a ternura oe -

ma MAE envolvida na �

breza com a fragi- � E=S

de um Menino q e �
JESUS. A presença �

de uma promessa conc:=

ta de salvação,fel�c�:�
de e paz para à hLr1ê-'=_-=
dade.
1994 chega ao seu

r!

nal.Foi um ano de ._:�:
trabalho Dara nós
Bloco, mas' também L

- ê-:

cheio de realizaçces.

I Lançamos um jor ê�. �
voz para servir à =

nidade de Maoalhães, relembrando fatcs,homenagsê�::
pessoas,disc�tindo os problemas do bairro,ap ----

soluçôes,acompanhando seu dia-a-dia.
Promovemos a venda de adesivos,bonés e camise:ê: :=

Bloco.
Distribulmos brinouedos no Dia das Criança
dos com a renda db 'Bolão da Copa.
Contratamos o TRIO ELE:"TRICO FRISSON para o

de 95.
Promoveremos amanhã, dia 04/12, a CAMPANHA DO :�=--

em prol do Asilo Santa Isabel.
Será realizado também o PROJETO PRAÇA ALEGRE,
pintura corte de grama e plantio de mudas de á� G:=�,

No dia'2S, NATAL, faremos a distribuição de re_e-

tes às crianças carentes.
No dia 31, futebol de confraternização da P_2�:�-=.

com estréia dos uniformes do Bloco.

Queremos agradecer aos que, de uma forma ou OU:�ê .

acreditaram em nós, na nossa proposta de trabal c.

colaborando com o Bloco, com o-- comunidade de 'Ô.Cª-

lhães .

EXPEDIEN1�E
.

Desejamos a todos um feliz NATAL e que o ano

seja repleto de realizações.

Waldy Sant'Anna Júnior

Presidente do Bloco
e

Diretoria

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



= ===_=-=. ==::e=-a,silêncio.No refeitório masculino televisão ligada pdssando um de-
_ _==-=_=:.�c cos assistentes. Quartos,banheiros,cozinha,enfermaria,tudo imacula-

_� �-:= =-:-:=5.-:�iene total. São 12 prestativos funcionários, mais 6 atenciosas Ir-

JORNAL DO BLOCO DA PRACINHA PÁG. 03

'I'
:1 Valmir Guedes Júnior

� Asilo Santa Isabel.Praça Polidoro Santiago ,

i 351, Magalhães.Laguna.Domingo qualquer.Horário
1 de visitas,mesmo assim pouco movimento.Na sala
de recepção duas poltronas.Um quadro � direita
com mensagens: "Hoje jovem,amanhã ancião,ame-o
como você gostará,lJIl dia, de ser amado". "Seus

irmãos estão aí e esperam por você".
Amparada por um jovem rapaz ela chega a pas

-----------------------------------" sos atribulados.Está com fome,quase cega.O ra

paz é seu filho, "cheio de compromissos".Prome
----------- � .

' te retornar em breve para visitá-la.
-

�:=-:= e_ -á :empos,mais de 5 anos,deve ter esquecido que existe uma pessoa com

oZ,seu abraço e,quem sabe, seu carinho.Mesmo assim ela o espera. Tal

eja,mesmo assim reza porele,onde estiver.Mãe é sempre mãe.

-:�3�= == =�:3 � ter a sua própria história,esta poderia espelhar a regra geral do

_= -:�==--�-:2 ê�Qntece;o puro,simples e cruél abandono dos familiares.
---- =:�-�=ê.2 I receber-me. E a Diretora da Casa. O Asilo Santa Isabel desde Dutu

::: := '��5 é ::::gido pela Sociedade de Educação e Càridade,cuja Regional fica em

3. ão Paulo. E uma Sociedade de Irmãs,sem fins lucrativos.

__ _ ==:-::� �e icerona pelos corredores e quartos,enquanto explica pormenores e

==5::--= 35 =e: _ntas. Ao todo são 43 idosos; 26 mulheres, 16 homens. O café da ma

--� � 52: :::?:- 7:15, almoço às 11:00 horas, café da tarde �s 14:00 e jantar às
-- --_.

'.,: >';�::\�..

-- ---. __

- --

_ ����: == =2s�as estão quase todos .. Um gaiteiro toca música caipira, enquanto di�
arrastando seus cansados pés. Estão felizes.Ao que parece.Outros
esta conversando,olhando,pensando ... pensando muito.Sente-se o

m ar de melancolia. Nos olhares perdidos uma infinita dist§ncia

_� �:==-�3 :�:::=2ções,dos instantes passados junto aos seus.
-

�-=::= :::::zinho no quarto lê "0 CONSOLADOR". Sobre a cama um exemplar da Revi�

=�--=-=-é:: == :5:2-.Jificuldades são ultrapassadas.Ascampanhas do quilo deveriam ser
"

__ ==_=-3==3.__: s mo de café,açucar,arroz,carne,chá e material de limpeza é alto

� -�: :::2- ===-:�=. �resos à mesquinhez do dia-a-dia esquecemos da solidariedade, de

:-_�::�: : =�= . =� ajudar o próximo.
�- __ �-:: :�::��--2 3 saída, uma frase lida há tempos vem martelando na mente. AprQ

:�:= 2-:::e::3: estas linhas:
50 FICA YELJ-() QUAf>UD OS REM::RSOS T()0W4 O lLGAR OOS SOM-DS".

JO K.A.IO
�

NECROTERIO BAR

� �- '.' ES

ITAMAR SPORTS

:.. Sofá. ••
_I. e

í

e n l o a
nLl.

UMA BAR DIFERENTE
NO CORAÇÃO DA GENTE

NA PRAÇA SOUZA FRANÇA
MAGALHÃES

Katuial•••portho.
Carnavalnco. - Brinquedo.

Presentes

BAZAR COM ARTIGOS
DIVERSOS

LAGUNA se.

R. RAULINO BORN, 80 - CBNTRO
'ONI:

88790-000 - LAGUNA - se.
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JORNAL DO BLOCO DA PRACINHA PÁG.04

Uma outra chance para viver
SI' 1'11 tivesse outro chance para viver,

iria agarrar cadaminuto como sefosse úni
co e senti-lo de verdade.

Jamais iria deixá-lo qlle ele se fosse
assim sem mois.

Se 1'// tivesse outra oportunidade para
ver a vidapassarouparaOI/virhistórias que
as crianças contam, jamais diria "depois
você CO/lIa "falaria I//CI10S e OI/viria mais.

.laniais deixaria de ir a lima festa por
/1(}0 ler roupa adequada.

Xão 1/11' importaria CO//I algumas espi
Ilhas 110 meu 1'0510, /1(10 pennitiria que essas

coisas mudassem 01111'11 humor.
São iria ligar se abrissem aJanela do

CO/TO e meu penteado desmanchasse, mes-
1110 que estivesse indo para 1/111(1 festa.

Sentaria lIagramacoII/ tnensfilhos sem
11/1' importar COIII m manchas lia roupa.

São iria 1/11' importar CO/ll 111/1 abraço

1/11'511/0 que /li e amassasse a 1'0111'0, eu curti
ria ao máximo o abraço sem dúvida nenhu
ma.

Ficaria mais tempo ouvindo os mais

velhos com suas histórias sobre amocidade
e suas experiências.

Não meimportaria de receber visitas

inesperadasde amigosmesmo que estivesse
COII/ trabalhos a fazer. Não, nada poderia
estragar estes momentos COI/1 amigos.

Deixaria as crianças bagunçarem a

casapara podem brincar livremente.
Não lutariacom o relogioporcstcrotra

soda, 111'111 ficarianervosa COI/1 trânsito CO/l

gestionodo.
Não compraria nada flor ser prático,

útil, ou comgarantiapôr todaa vida.Apenas
comprariao que realmenteme desseprazer.

Ah! Se eu tivesse outra cliance diria
muito mais: "Eu te .. llllo ", sintomuito, clogi-

aria mais e criticaria

Cultivaria mais amor e mais carinho
entre aspessoas.Acordaria, respirandopro
fundatnente e agradecendopormais 11111 dia
de vida que feria pela frente. Agradeceria
olé osproblemas que teria que enfrentar, me
dariam aoportunidadede aprendercom eles.

A ansiedade, a tensão, o nervosismo, o
irritabilidade seriamlogros cotnbiuidos as
sim qlle se manifestassem dentro de mim.

Aprenderia a manter a calma em todas as

situações e não agrediria ninguém por mi
nhas fim trações.

Felizmente ainda tenho tempo para ler

umavida assim. I\'iio importa se terei apenai
mais UI/1 dia, 11111 mês OI/ vários 0/105, mas

certamente lutarei para vivê-los dessa ma
neira.

Galeria doMês

Lição cativant
No último dia 21/10, Orlando Nunes fez 33 anos

de relevantes serviços prestados ao Clube Blondin.
Figura querida por todos o "Marecha" continua fir

me, contando histórias,guardando farto material s�
bre Laguna, como fotos, documentos e jornais anti�
gos.

Ecônomo do Clube Blondin por todos esses anos ,ali
passou um pouco da história lagunense.
Reuniões, aniversários,casamentos,desfiles,janta

res ... quantas confabulações políticas,traições,decisões, fofocas, segredo� não escu
tou o "seu" Orlando. Com a maior discrição a tudo guardou com o seu silêncio.

-

Ao longo desses dias,que somam 3 décadas, driblou a vida,semeando paz e muita ale
gria. Tem importantes desempenhos no seio da cidade e de sua vida social.

-

Orlando Nunes. Lagunense,morador de bairro de Magalhães,merece figurar na "NOSSA
GALERIA" •

Beira Mar
CACA, PESCA E CAMPING

LANCHONEtE DO TIBIO

Lanches e Sal,adinho
Acei ta encomendas

FARMAClA FLAVL<\
PLANTA0 DIA E NOITE

Mário Rainoldo Vieira
PROPRIBTÁRIO

••• n n, .../_1-.. la..r••• lo "I ... 110

AV. GEI'ÚUO VARGAS, 300
MAGALHÃES

FON!!: (oue) 4-4-0819

88790-0.00 LAGUNA - se.
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PÁG.05.JORNAL DO BLOCO DA PRACINHA

RECORDAR É VIVER

_� :ô� os atrás eram poucas as casas

=��2ais na Laguna, nos bairros então
-=- :s.2 -"ala, tudo era comprado no comér-
--_ -

en ro da cidade. Surgiu então
-: ===a alde de Magalhães um homem aven-

e confiou no local. abriu um
__�=_�o e e pouco tempo fi�ou conheci
:�:s.s:-o. �sLa os falando da venda do

==. _:3 10 apa ema. Naquela venda ti

--E =2 tud O que se imaginava. Desde

_ =��: 2�e até funcionário muito cu

=::5: cnamado Francisco Guedes, o popu�
�== � :co re_ joeiro, filho do saudoso

- ",
---- -

resolveu adquirir um veí
o' uma linda moto alemã,mar
ilizada na Segunda Guerra-

2-da O� se Otávio ficava alí pró
.:_-= � ::32:-' ô de Magalhães. Chico,fun
:�:-==: lar ficou fascinado com
==_2�5 a �si_ão e chegou a pensar que
= -�:�� a ser:a utilizada nos afazeres

2 :s=-�s da ve�d2. Porém o tempo passa
= 2 -2:5 Crico se ver pilotando a

- I
- M.

Certo dia o Chico,num descuido do
sr. OtáviO, depara-se a sós com a monu

mental máquina, ali brilhando e dizen
do: VEM CHICO!!!

Chico ficou em hipnose e em pouco
tempo lá estava ele, o sonho virou rea

lidade entre voltas na Souza França.Seu
otávio Capanema de volta ao balcão no

tou a ausência de ambos (Chico e moto),
correu até a esquina e lá estava o Chi
co, olhos esbugalhados,cabelos arrepia�
dos. Deu um sorriso de desespero ao ver

o patrão e gritou rapidamente: "me laça
seu otávio,que eu não sei parar e estou
ficando tonto de rodar.Me laça seu otá
vio, me laça".

O patrão calmamente esperou o Chico
dar mais cinco voltas, foi quando o

combustível acabou e o Chico tremendo
que nem vara verde conseguiu desmontar
da "a lemoa"

C�nt3m os espectadores da época que

a�gu�m chegou a preparar o laço, que
so nao foi arremessado.

TAVINHO

DO

o vencedor.

confraternização com cerveja/churras co,

PONT�OCE
Confeitaria, ítaroearia, Papelari ..

Aceitamoe Inoom.Dela. de
Torta. - Doo.. - Salaado.

e pãe. C•••irol
.

VISITE LAGUNA

!Df PUNTI AO CLUBI 3 DI K.UO

AY. JOÃO PESSOA. 447
AV. Gmú.tO VAK;AS, 354-

MAGALHÃES
LAGUNA se.

Waldy Sant'Anna Júnior

N� �ltimo dia 20 realizou-se no Estádio
MunICIpal da Laguna, um Torneio de Futebol
de Veteranos denominado TAÇA ORLANDO RODRI

�UES, com a participação de 6 Equipes:
-

FLUMINENSE", "UNIDOS", "AMIZADE", "ESCOLI
NHA DO LEC", "AMIZADE DE CABEÇUDAS" e "AMt
RICA DO AREAL".

��;��_-se �a_peã a Equipe "AMIZADE",tendo como Vice a "ESCOLINHA

-� _

= e- 3� _ugar o "AMERICA DO AREAL".
-::� � :J=�e: roi realizada uma

:====:.:::::: ::::s�a E uipe "AMIZADE".

�MIR
atúio

- L-'.GUHi - se

DRINK BAR
De Fábio

A MAIS NOVA SENSAÇAo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



seus

JORNAL DO BLOCO DA PRACINHA PÁG.06

CONTRATO 'COM A FRISSON

FRISSGN PROMOCOES
C-GNil1A"IO DE LCCri(rli) :)[ '::QU [PAH[;-ilO � :.;:�;?lJ �,�ij;�

*

.f,;
; ,,I
'J

;::"1;1;:,;:;;,,'1 S ;;l((';;,_nti:! t cdo r.:'�ç!l ;.1) I inc lu idu "IUII ceaeus e -Ies

.rout cqens ,
f í

ce r-espcnsave j pe 1(, seuur-auca , � inr.aqr- l.ir...i�
[ i s i c., �J.I)S tecn icns � .to s >::qn i �<1frH!H tos IJ r;:mTRriIANI';:.
:::.;'-111::;:';1..;:; '}' - i." ica -Iasde .1M AS tâ0e lec i ..Io -te ;�Ii? ..... ,:; ·

... esocoa-

�J ' " i ·;�".i·J de ""-' :,?l' lZ;:,C'::'O ; ç:f.jc is i ;::Criv l)Caer'l ,1;1� ;'105 tI.�US }Q_
l}Of' con .. r "ú

Abaixo, cópia do Contrato assinado pelo Presidente do Bloco da Prac'

nha, Waldy Sant'Anna Júnior, com o TRIO ELfTRICO FRISSON/de Florianópo
lis, que no domingo de ca�n�val acompanhará o Bloco, despejando
15.000 MIL WATTS DE POTENCIA.

Pe ia pt-eseu te i us t r-tueen t c �]i"'H"r. i cu ! .rr- .te ccn &1'<:,. 1;0 de �n"'es-;-.,'t,_;�\O
de ser-v iuo ,

es par' res -:.oC!. i.co ,_,.5$ iuocie.s .te . t!!� i'_H.iu Fil [!):�GI'I de

rtJAN rH lJANDRf.;'[N :ir.. s i tltat�iJ., :o cue co cone L pedr-e .ie oouco II

Ud7, ed ifLc i c e Iec i n sa i e :'_34, �STm:r-;::}, ;:-LGrlliiNOP:;LU::, ')'�

neste e t.o t-epr-esent ade ue lo Si:'. Ivan ir' Uendr-eseu ,

nG-_V'R ôó7J1'J :3S [/!)C, CPF- J 12tH.l'iJ89 ::31, ces i deuc i e CUi;1

O Lace 3 i l aq 2JB apto 234, Es t r-e i to! '? Ior- lallOl]O l is, !i. C, e qu i

deno« medo 1::JN!;1ATAOO, pespollsa.ve I Pe Iu equ Ipesent.o a ser-v ice

de: u:� T1:!IC ::utTRlCO S� C . .;flSI;).AOÇ CF seM :CM 15.:100 (::U!NZE MIL] ;\'A.TTS

:�G�C�!?���f�i:-Xs-��:��MÃ�����._��;��S toSC:�. �:::D8 � ;::�
SA!. [i0 TR!G EL ETfiIr;O PERCGR?Er;,'QO� c' f.tAGALtA�:: MAR: �aOSSQ '-:::-NT;::jí1

e, de outro lado o SR. liA! �y SA'JT f ANNA IjMIí'8
RG llR 892,�.2 CPF G.."9 � <::'1 ,J-::'? _ 58

r-espcnsave l pe ia f irll1à
.

ª--.i p
.• :. BLCCC ::;,.; PA.A,CINHA.

CGC �o 9El 2!!S/cO�__ [1:tCS. ES!
[NSC . MUN . fONE:

COI! SEDE ii C [DADE DE: -=L"AGU=N'-éA _

ESTADO DE:, SANTA r..ATA.RIi'JA w_""'- _

aqu i denoM in�do sÜttp (esfilenie CCNTflffTANtE, t éw entre s i. justo
e contratado o segu tute �.
CLAÚSULA L' - I) contrr.\tado se chr- igd a Ius te l.�c o equ Ipaererrtc
ccnf'ur-ne d ee Ieceo no anexo 110(S) d í

e rs . ·2f!...:..D2-1995 (VINTE SfTS

CE F!VERE!.qc CE: MIL 1I.fQVEG;NTCS NOVE:NT,; CINCO) I paroa r-ee l i aacac de:

00 iX:MINGO !=il.NT�IA CO a.occ qA �R,A,C;NHA.
no: SAIRRO [& IAAGA.\)tÀES .r PRACA SOJZA gANC;)
na C i.dade de; lAGlJ,,,N!O.A--=- _

{ENTREGA A OOMICILl() I
144-1849\

CL;�U�ULH ? O cont r-e terrte dever-e t'cr-necer !!N ponta .Ie !'lJi"'c-a
iHC) cce �·.!..C TE',I }:UA, ,�ÃO T2M ,no dlàXiMO 20 ae tr-oa .10 ?Ó:tC::J.
CLHU::lUUl (l ' r Lcc por- con te do CONTRATANTE hcspedeqe e

a i íeentcceo para NÃC TE"l pessoas,
r:UtUSULA 9' - Em caso de ueo cuerp r imerrt c de qUét Lquer- ·i.as
CLAUSULAS •.tesde contrato, G infra Cor payêr'a a pe r t e inocen ce

lUa:.; rccn per- cento) do va Im- de CLíiUSIJLA 2'.

CUtU::;ULA i8'�· Cor-r-er-e pe lo fORO da CAP [TAL ao ES';'ADO DE � rt=

(ATAR INA, toda e que Iquec acan que se ar iy ine r- do pr-esenae
crmt r a to .

E, POR AOifiIlEM ASS [11 JUS!:)S i:: CúNrnArO�, f mMAI1 I) Pf;ESDi-:::
:;ONTRAiO EM � V [AS DE [GUAL fonMA E TEOR.

03S , 1 : OS TR.l,BAi..J-CS .).; �Ie�CN SE S:-v"c€:".J;FlARA· PS 1 g. cp /'<-5 CC �H,

- 26.02,1995

I)US.2: O .Al.).(']ÇC OCS OJ(T?oE!S) T�CNICGS FICARÁ POR :ONT;; DA S.R.:.
- SLOCC:lA PRACIrIl{A..

o ANO NOVO ESTÁ CHEGANDO

melhor pio; da cidade

./.:-:-::.:
..

.. .. __ :
..
:
... :::-:::"

.',

, ..•FOIP i:3A.Gljô
AV:JóãoPessoa ..

·.Magalhães Laguna -s.c
ESQ.com a pfaÇfl Souza

...• França
.
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PÁG. 07JORNAL DO BLOCO DA PRACINHA

OCÊ PODE AJUDAR

SILO SANTA ISABEL

::- _-==-:2� e 17 de maio de 1903,
::: :-=���o -e_ andes Viana, é
_-=. =-3:�: �ção de Caridade que
:=- ==: ��Ia�!dade proporcionar
:=:�;: = �_sLe tação à velhice

=- =- �2 c _'1 de 1929, foi
=-=:_�:::=:2 :édio, pertencen
:= �:s -E:� :r05 de Polidora
:=.-:::=.;=. ::""'

.

938, foi elei ta
===s�:�-:c c Ia. JOANA DAUX

=�. =_= �=e 'diu a Casa por
_____.' a falecer no

_:=. :- =2 �2r de 1968.
-

�- � rédio foi cedido
=. �� ===��: ,�_itar, em virtu
== :=. =� ::=-�2 Guerra Mundial,

= �55=, 25 Irmãs Beneditinas
=� =-=- :_-c J:O • dênc

í

e foram con
::=.::=.==.3 :2:8 dirigirem a Cas�
:-=� =3:�= c�é hoje, dando o
-- ---

- s� 895 irmãos caren-

TA ISABEL. VOC� Po-

O sorridente garo
�ão da foto ai ao

ado é Giuliano Pe

_eira Guedes� que
s prou velinhas na

-�-= -� �-��-� __� de dezembro.
=_= = =:�-: :: s:-Jático casal Hercí
-_ -_=_ =--�� � o os e Giovana peDej

;�_-����3.;��;;:e:áTios da HEGE JOIAS
--JS. ::l_:ré IS so Giuliano e SEUS pais.

D A.GU�
� t:

I�� t/" milagte "" SOUMIUEMPE,
q\1(:'\ AÇÃO -Cídt4afliawrita a �}�
,..i� e. Pda Ví4h «scy. ver I'talllad"
"� v'da ('(s�al Ó( cada ,,'" t t\O (c��
te ík """-1 $oci� ta," "ti: rnai�

CMx:tttlk � t»obíli��"" tat.t)pcld
.\jv� t\'l� �s.s,·t�,f�u� NA.1AL.

iCÀô�C;:;HRAAr.tSlRIA
�

o CLIMA
DO NATAL.

A Li� cb! GanS05
�Qv4)ndo vm�fí", do�t,fu{do
"", c:o�do • do'� gao�� da fOf.�
mafÀ' <k voo t.�utm·n" ra� 4jv
dÁ-lo ( p,,,t-�� lo, FiC4\M (Cm eíe 3lti

'1"( de t.�(.ja. í\� A voar de f\OVO '-X'

mott'l\,:xi�'" d(� v"lt�m 0\",�-
4itntnf" M..-mal.co� outr��qio
ou vão at",� oe outro "fldo��

.

autor- dl'>(D'lIJ�Q'do

É importante a preservação
da vegetaçao

����,���d�o�s�n�o�ss�o�s�m�o�r�ro�s�.__�
Pessoa, 381

se.

,...

:-
-

_ X(OES
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Astral
NJsso" ccnterrêeo Clésío
a.alto ftrcírrérío d3 ELE

em Florianópolis,é assí
leitor deste jornal.

--

lJn cbra;;o,aniçp Clésio.

�çc e poesia
Sobopseudõnímo deChI:!

rec?, José Carlos Ramos é o
vencedor do Concurso Lms>
Delfíno "de Poesia/94. pro
movidopelaFCC (Fundaç.ãó

;

"".

Catarinenge de Cultura}. O
nomefoi divulgado ontem à
tarde. Natural ele :r..agúna,
José CarÍos Ramos tem 36

anos, cursaLetras naUFSC
e estréia. com Ilha do« Lo
bÓS, qtieseiá publicadapela
FCC no próximo. ano.

Cheiro
podre

MANTENHA o .

SEU

BAIRRO

LIMPO

DESTAQUE
No próximo dia 25, Natal, mais uma velinha
estará sendo soprada na casa nº 663 da rua
Moreira Gomes. E o aniversário de Natália
Silveira Coelho, funcionária exemplar da Ca
pitania dos Portos em nossa cidade e esposa
do nosso colaborador-BOLA NA PRAÇA- Antônio
Luiz(KBYD). A Natália, os desejos de felici
dades.

Sob as luzes
À d. Ivcre Fe:rnarces Oliveira, n.e faz aniversário

ro próximo dia 1 � rossos [J8I'2tÉD.
D. Ivcre é esposa do rosso particular amiçp, .ose

-------------T Líro A. Oliveira.

E'uma vergonha. Moradores do
bairro estão com saudades da

. carrocinha. A quantidade cE
cães soltos infernizando a vi
da dos transeuntes é assusta�
dora. Fazemos daqui um apelo
aos proprietários dos animais
que os mantenham presos e va

cinados.

LAGUNA-Se

VENHA VIVER ESTA EMOÇÃO

-OXICRIL-
Com. Repr. e Serviços ltda.

RESTAI1IlANTE
éÁIÇ�llA
f� ctIJ,j, Çi.r;iibo

Calçadão do lVIaÍ<GrosSd

LAGUNA'�$ántaGatâriná .

Revenda Autorizada de Gases c c,

Oxtçe oro do Brasil, Ap e r et+ro s

ce Solda e Corte, Ecutoc rne o r c a

e Acessórios para Ct-e ooe c si o.

Pintura e Outros Consertos e ro

Sc\dagem e Corte.

Avi Ce'n�.�i6.rio,�7758 - Bairro Próspero
,

."'�i (0484) 33·9033

Fox;-(0484) 33·9867 • 88.815.001
• CRICIÚMA
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JORNAL DO BLOCO DA PRACINHA

No último dia 20,
o simpático casal
Jorge Oliveira e
O. Judite Valéria
de Oliveira, rece

pcionou amigos em

sua residência na

localidade de Campos
Verdes.

"
Presentes ao encon
tro o Advogado Ronal
do Pinho Carneiro

-

I Marcelino Theodoro;
Sebastião M. Simão,
Waldy Sant'Anna Jú
nior e mais uma ga
ma de amigos que de
licilram-se com mui-=
to camarêo,siri,pei
xe e "loiras" gela-=-

r-��-----------'�ii"iiiiiiiiiiiiiiiiiiii--------------idas. Waldy Sant'Anna J.

fl.J+� "�'.)lJ
FORMANDOS

- =- D �-:2::gente Samira dos Santos Pereira e

_-: :�3 ::�-a- as da 8ª Série A da Escola Adélia Ca
-- 3�2�38-3K OESCO-. A entrega de diplomas será-

:_� ::; ':" C u e 3 de Maio.
.:::-.:�= § -<".:_. a de José Adílio Pereira (Mariléia),

- _ '::=-��esidente do Bloco. Nossos parabéns aos
=:�-3-::S �5 ª série e, em especial a bela Samira.

. !

-::> OVIDÊNClAS TOMAR SE VOCÊ DESCOBRIU

E SEU FILHO ESTÁ USANDO DROGAS?

c realismo e objetividade. Dramatização, lamúrias,
__�_.��-�--=-_. -. d;; �id3des ou violências, não ajudam em nada, pelo contrário, só

Ção;

fato está realmente acontecendo, através de uma observação
'::::::::;;o:lt'SIJ- -: : -:.c-_2 ....e r dele e também dos sinais e sintomas principais;

versa, com energia, mas com brandura, há quanto tempo e quais
_ __ __� -: -: =_2 ..:Q do, bem como sua frequência e intensidade de uso;

-" .;
-

-.:- r as '"a:Õ€S e os motivos que levaram seu filho ao uso de drogas. Muitas
_ .:,,_ �-

- - -

é;r problemas da própria família que, de comum acordo, voce

��-':;; Sé�
-

-

, o ulando-o, por exemplo de maconheiro, marginal, drogado,
..::e seja, tente manter a calma. NJo ameace expulsá-lo de casa,

-

-_ ---�-c-a� os companheiros;

-�_;: z: "ê-
-'-

..:.1 O ou procurando culpados pelo fato, Evite perguntas do tipo:
�

_ -

_ :::_c 's - a�os? O Que foi que eu fiz? Isto não vai ajudar em nada.

o algum profissional especializado a fim de obter dados para o

_= -,- - _"
J apoio necessano. Não apenas no aspecto médico ou financeiro.

ostrar a seu filho que os seus melhores amigos estão dentro de sua

:---:; -� z, :3 2 _ .. .nutlrão familiar para dar todo apoio a ele:

elhores armas que temos para combater o abuso de drogas 5:10
-

ccv= tE SÃO e DIÁLOGO. Use-as.

PÁG.09

festa

ATEJ'oI)I�NTO NOTA 10

Sempre atendendo a

todos com simpati�
nosso amigo Dodô
do Bar da Bocha do
Clube 3 de Maio .

Gente fina.

r--------------------------,r---------·-··-------------···---··--------·�

la,;: ':àS E RELÓGIOS • AUTO rosro MAGALHÃE5

TEXACO
DE Robnto S. Vieira

han� 1-S1. 1 PRÓX: AO COLÉGIO S'I'ELA MARIS

LHÃES 'OHI: o�ae U-OU3

KELLY'S
.

FA'SHION

MODA MASCULINA. FIMININA
TUDO PARA voei VISTIR BIM

CHIQUI pi 16 DIU
ÓLIO DI 1 LINHA.

AGALHÃES LAGu�iA

AV. GETÚLIO VARGAS,
MAGALHÃES

J'ONI: (OU8) u-
- se· 88790-000 - LAGUNA - se- LAGUNA -

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




