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ENCHA OS OLHOS.
-

� -
- -,

-

VIVA o VERÃO

BELEZA E FUNDAMENtAL, DIZIA O POETA,;;
-NOVENA NO NECROTÉRIO ANO

��PÁG.l0· NOV=---O _

ENTRE NÓS VELHOS PROBLEMAS
PÁG.ll PÁG.09

GALERIA DO MÊS RECORDAR É VIVER
PÁG.07 PÁG.09
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Tudo em nossa vida

pode ser uma obriga
ção ou prazer,depen
dendo apenas da mane

ira como olhamos o
que nos cerca e a

nós mesmos.

3 operarIaS traba
lhavam numa obra ,q_Bn _

do um homem aproximou-se.
-o que você está fazendo?, per

guntou ao primeiro operário.
-Estou ganhando a vida,disse
mal-humorado. O visitante repe
tiu a pergunta para o segundo
operário; -Estou quebrando pe

dras, respondeu ele.
Finalmente, o visitante se

aproximou do terceiro operário
e repetiu a pergunta.
-Estou construindo uma cat�,
respondeu ele.

Os 3 faziam a mesma coisa.
Mas apenas o terceiro anp�

dia sua tarefa.
Assim devemos sêr.Têrmos um

objetivo delineado na vida e

procurar alcançá-lo. Não deixar

que a inveja, a calúnia, o ci�
me sejam responsáveis pelo
desânimo que ocorre vez ou

outra.Nem sempre acertamos,mas
devemos aprender com os erros.

Que este 1995 seja um ano de
vitórias para você leitor,para nós,�
ra a CCJTUlidade de tvBgalhães e Lag.ro.

r-b alvorecer de um novo ano, renova

rms sqrí um pedim feito à Padroeira
do bairro e p.blicado no editorial do
1º jornal do Bloco da Pracirila:

"QUE NOSSA SENHORA DOS NAVE

GANTES NOS PROTEJA".

,
.

:EXPEDIENTE

CAMPANHA
SUCESSO

DO QUILO:
TOTAL

A campanha do Quilo em prol do Asilo Santa

Isabel, realizada pelo Jornal do Bloco da
Pracinha no último dia 04 foi um sucesso.

Desde cedo populares encontravam-se na

Praça Souza França para acompanhar os trab�
lhos da Caravana da Solidariedade.

As 9:30 da manhã após queima de fogos pa
ra acordar os mais dorminhocos, partimos pe
las avenidas e ruas de magalhães.

-

Muitos moradores faziam questão de trazer

pessoalmente sua contribuição até a praça ,

onde havia um posto de coleta.
Em cada residência que passávamos, encon

trávamos sorrisos, estímulos, força.
De casas simples, de gente humilde, nas

mãos de crianças, jovens e idosos, partiam
contribuições.

Moças debruçavam-se na janela "pra ver a

caravana passar".
E o povo ajudou, demonstrando quão solid�

ria é a comunidade de Magalhães que, chama
da à cooperar, a ajudar o próximo, partici
pa intensamente com fé e espírito cristão.

As 12:30 depois de percorrermos todo o

bairro, depositamos os quilos de alimentos
e material de limpeza sobre uma lona esten
dida na velha pracinha Souza França, que
ficou repleta de curiosos presenciando o

desfecho da campanha.
Pontualmente às 15:00 de domingo, horário

de visitas, foram entregues os mantimentos
às Irmãs Verônica e Assunta, por diversas

crianças que simbolizavam e representavam o

bloco.
Era o fim de uma jornada coroada de

êxito.
Estávamos todos exaustos mas emocionados,

gratificados e agradecidos.
Emocionados por diversas cenas que nossas

retinas presenciaram e que jamais sairão
de nossas memórias.
Gratificados pelo sucesso da campanha ,

por mostrar-mos que o Bloco não é só carna

val, que cumpre também o seu lado social.

Agradecidos à comunidade de Magalhães pe
la contribuição, e a DEUS pela oportunida
de de servir ao próximo.-

--

(Valmir Guedes Júnior)

ôRl�çA :pARENmllHi'fAr1\ÜUíliELliZ
No último dia 25, natal, foram distribuídos
brinquedos às crianças carentes do bairro,
pelo Bloco da Pracinha. Foi emocionante sen

tir os sorrisos naqueles rostos, quando da

entrega. Valeu, gente.
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D'AGUA ITAMAR SPORTS

��:a arrecadados quase meia tonelada

�-��e gêneros alimentícios,material de

�:� eza e enlatados.Abaixo, o arrecada-

:.'$'car 103 K

�c 'nha Mandioca 39 K

�a_inha Trigo , 36 K

�assas (macarr§o) 21 K

�ar�nha Milho 09 K

roz 63 K

�eij§o 11 K

a l , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 K

afé 05 K

a a 02 K

BOlacha 10 Pac.(unid.)
leo de Soja( ilho) 131atas(unid.)

cn atad s e geral 09 Unido

aterial de limpeza 74 Unido

Dercorrera todo o bairro recolhendo os

ativ s, s seguintes companheiros:
.Sérgio 'a iaS Gomes (Minguifa)
almir ue e

osé Pau Viana
ntônio L iz Coelho(KBYD)

.:_� e�ra Coelho

::Jereira(Tavinho)
e eS Júnior

Júnior(MônicaL_-_ .-r
-

���,,�==F==-=--- Ariosvaldo Fei
.

já. (BADA). As
crianças,Pau
la, Bianca,fv'a�
risna e Laís.
.e o campe§o
da arrecada

ç§o, nosso

amigo e que
rido por to-

- dos, Nênen.

URANIA, SOU EU O

CELSINHO "GAROTINrIl".
DIZ PRA MINHA MAE QUE
AMANHA EU DEVOLVO A BACIA

nA ROUPA

Madrugada de
carnaval passa
do. Depois de
tomar todas ,

mais um litro
de butiá, Cel
\sinho "garoti
nho" cismou de
tomar banho no

chafariz da
pracinha. Foi
em casa e trou
xe a bacia em

que sua mãe la
vava roupa,maTs
shampoo e sabo
nete.
A radioativa U
rânia foi ates
temunha ocular
da inu�itada ce

na.

Toma juízo Cel
sinho ...

,-

TI_,'BOS E CONEXOES

Materiais Esportivos
Carnavalescos - Brinquedos

Presentes

Confeitaria: MercearIa, Papelaria
Aceitamos EncomendaI de
Tortal - Doces - Salcado8

e pães Caseiros

BAZAR COM ARTIGOS
DIVERSOSPrÓ:x: s.R.3 :Maio B. Magalhães

J..V. João Pessoa, 381
::..áG . á se.

VISITE LAGUNA

EM FRENTE AO CLUBE 3 DE MAIO
AV. JOÃO PESSOA, 447

B.MAGALHÃKS - LAGUNA - SC

R. RAULINO HORN, 80 - CENTRO
FONE:

88790-000 - LAGUNA - se.
-===================�:=::::--==--==---=- ----,-------
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"I: verão, bom sinal, já é t�o, de ouvir o coração
e sonhar ... "

Verão, tempo de descobertas, amores, paixões à beir�
mar.

O clima pede féria�, praia, sOI,mar,picolé,sorvete ,

melancia, batidinha de abacaxi,maracujá,côco ...
f:poca de "pegar" o bote,atravessar o canal e almoçar

do outro lado do canal, na Ponta da Barra.Saborear um

camarão,siri, peixe em posta frito na hora, cerveji
nha gelada. Depois, pôr-da-sol na Lagôa Santo Antôni�
luar, luau na areia escutando "o mar quando quebra na

praia, é bonito,é bonito •.. " Friozinho da noite che
gando.
Verão das cigarras, de rever tantos amigos "do lado
esquerdo do peito,mesmo que o tempo e a distância ... "
f: tempo de mini-saia,shorts,calção,bermuda,biquíni.
Calçadão do Mar Grosso à noite.
Pele bronzeada, pescaria nos molhes,vento nordeste
chato, chuva ao �ntardecer.
Papo descontraído,furado. Relaxar na rede, pregu�ça,
cochilar ...
Jogar a tardinha nas areias do Mar Grosso, brincar

com as crianças, volêi, frescobol.
Dar um tempo no relógio, no sapato, na meia, na gra-
vata.
De fazer tudo isso e ...mais,muito mais.
Verão lagunense tempo, enfim,de viver.
"Verão chegando, de ti-ti-ti a mais e de bullÍlum prá
trás".

(Valmir Guedes Júnior)

*:t: TONY **

CONSERTOS DE BICICIBrAS
y e- '111 ;. '111 '" e-

RevisOOs. Cons:êrtos de pneu
Enrraiamento. regulagem de
câmbios. Tudo para sua BYKE.

AUTORIZADA PELA
SPORT BYKE

AV. PRBFBlTO GUDWÚBS CABRAL. 252
MAGALHÃES - LAGUNA se.

BARRACOS BAR
..

MERCEARIA MAGALHA1§
Gica e Galega Xle�1u.ho

Doces. Salgados. Tortas
Todos com ENTRBGA A

DOMICILIO.
PIZZAS

EM
FATIA A tendimen to de

Segunda a sabado

AV. PRBlI'Bl'l'O GUJVoiBS CABRAL. s/N
MAGALHÃES - LAGUNA - se.

�

AV. GETULIO VARGAS. N 461
MAGALHÃES - LAGUNA se.

CJ\1�� TEC
MATERIAL DE CONSrRUcAO LTDA

FARMÁCIA
N. S. APARECIDA
de Ronaldo S. de Souza

, PROPRIBTÁRIO
-

CONFBCÇÕBS llASCULINA Aberto Sábados. Don:lingasFBKININA B INFANTIL
e Feri.adc:IsBRINQUBDOS. BlJOUTBRlA

B PBllFUKAIUA.. Sempre com promocõu
AV. GETÚLIO VARGAS, 565 e descou.t'oll especiais

MAGALHÃES AV. GETÚLIO VARGAS, 305 I NA PRACINHA 00 MAGAI..HÃE5
rONI: (OUS) H-lSSO próx: ao clube 3 de Maio

l88790-000 - LAGUNA - SC·I·�B�.K�A�G�A�L�B�K�B�S_-__L�A�G_U_N�A__-_S_C� _:L�A�G�U�N�A�-__S�C� �

ELEDIR E ANE
,unlnwol

MODATIVA
de SALAI e ITACI
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REGRAS PARA BEM VIVER

a língua. Diga sempre menos do que pensa. Cultive uma voz baixa e suave. Omodo

fm:p:ressiona mais do que o que se fala.

lIlIt:es de fazer uma promessa e depois não a quebre, nem dê importância ao quanto lhe
:pJi..bL

. T.á deixe passar uma oportwúdade para dizer uma coisameiga e animadora a uma

on a respeito dela,

TE...'üIA interesse nos outros - em lWl!I ocupações, em seu bem-atar, seus lares e familla. Seja
alegre com O!! que riem e lamente os que choram. Aja de tal maneira que as pessoas

qo.e:m se encontrar sintam que você lhes dispensa atençio e llies dá importância.

S. SEJA altgre. Conserve para dma os cantos da boca. Esconda lWl!I dores, desapontamentos e
� sob um sorriso. Ria das histórias boas e aprenda a contá-Ias.

OO�SERVE amente aberta para todas as qnestões de discussio. Investigue,mas não
a:rgwnarte. É próprio das grandes mentalidades discordar e ainda conservar a amizade do seu

poarnte.

. DEIXE IIlII!111.11l1 virtudes, se as tiver, faIarem por simesmas e recuse falar das faltas e fraquezas
e outros. Condene O!! murmúrios. Faça uma regra de falar só coisas boas dos outros.

TElX"HA cuidado com W' sentimentos dos outros: GracejO!! e criticas Dlo valem a pena e

freqiieutemente magoam quando menos se espera.

9. NÃo� questão das observações más a seu respeito. Viva demodo que ninguém as acredite.

lU. NÃo seja excessivamente zeloso dos seus direitos. Traballie, tenha paciência, conserve-se
almo, esqueça-se de si mesmo e receberá a recompensa.

Leia e passe
adiante

Os componen es

do Bloco da Pra
cinha agradece
ao Sr. Paulo r

valino Teodoro
pela confecção
dos mastros de
vôlei que breve
mente serão i s

talados na Pra a
Souza França,pa
ra recreação da
rapaziada.
Valeu, seu Pau_

CLUBE BLONDIN
PROGRAMAÇAO PARA

1995

Dia 21 de janeiro
BAILE DO CHAMPAG

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

Dia 24 de fevereiro
BAILE MUNICIPAL

Pinho
Dia 10 de junho
BAILE DOS NAMORADOS

CLUBE BLONDIN
FUNDADO EM 15 DE NOVEMBRO DE 1887

__ espond§ncia ao Jornal do Bloco da Pra-
�.

�a Cube Blondin comunica que em 13/11/94
= � es__ ida em Assembléia sua nova Diretoria ,
� '" �. assim crin s t i t u í da :

-Léo Felipe Nunes da Silva
-Gilberto Francisco Martins
-Carlos Araujo Horn
-Jurandir Fernandes
-Mauricio de Paula Carneiro
-Luiz Paulo Martins
-Pedro Paulo Camilo
-Alexandre da Silva
-Dr.Adriano Teixeira Massih

-.-:CE PRE
S3CRE ÁRIo
-SECRS ÁRIo
3S0 RE _

=�TOR SOCIAL
=- . P- RL 0_ 10
=_ .ESPORTIVO
._� 0_

ENTE

Dia 26 de fevereiro
BAILE DE CARNAVAL

Dia 27 de fevereiro
CARNAVAL INFANTIL

Dia 15 de Abril
BAILE DE PÁSCOA

Dia 09 de Setembro
JANTAR DANÇANTE

Dia 18 de Novembro
BAILE DE ANIVERSÁRIO

ESTAK BAR

��
A rfb;,�

==HR==
MASCULINO E FEMININO

Renato
CABELEREIRO

Atendimento das 13:30 Hs
Em Diante

Panificadora
GUANABARA

Tradição em Servir Bem

** REDONDO **

Fone: 46-1272

.A. v. SENADOR GALOTT!
lli.R GROSSO - LAGUNA - SC

Lauri & Batista

RUA RAULINO HORN, N 80
CENTRO - LAGUNA - SC.

FONE: 44-0355

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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JORNAL DO BLOCO DA PRAC!NH�

I NAO PASSE_SEM_LER
r----------.Olha º- bloco

-

,

t '_�I, gen e.ACAU MENEZES-

Toques
* * TRADICIONALBlocodaPracinha, umdos
sucessos do Carnaval de Laguna, já se prepara

. para o seu desfile no domingo de Carnaval. A

propósito, está na hora da nossa imprensa
mostrar o que as escolas de Florianópolis estão

fazendopara o próximo Carnaval. Como serão os
enredos, com quantos componentes pretendem
sair, se é que sairão, como estão os caixas, enfim,
tudo aquilo que a comunidade carnavalesca

. precisa saber.

�(Diário Catarinense 12/12/94 )

VT•, lSOr,�

DRINK * * BAR
De Fábio

A � NOVA SENSAÇÁO
Mario Rainoldo Vieira

PROP1UBTÁ.RIO

(Ç©)�lID�OfP)� [p)fg
Munir Soares

.Bloco da pracinha -Tomei conhecimento, através do

programa do JoãoVicente, RádioGaribaldi, que oBloco da
Pracinha, já vai dar o seu "berro" de carnaval, com uma

programação de fazer inveja amuita gente. Rei Momo,
acompanhado de Bandas e Trio Elétrico," fará o corso

pelas ruas de Magalhães. O Bloco da Pracinha, que
começou como "Bloco de Sujo", dá agoraumexemplo de
organização sem, entretanto, perder o bom humor que
caracteriza s)las origens.

Aliás, a pracinha que empresta o nome ao Bloco, há
muito que vem se firmando como importante área cultu
ral... Tomo a liberdade de sugerir, aos diretores do

"Bloco" que adotem à pracinha e reverenciem seus

.

O O O frequentadoresmais assíduos. Namureta que circunda a

figueira, seriam colocadas placas com o nome dos
.��: ,:�ORNAL do Bloco da

. frequentadores já falecidos e, nos diversos cantos da

Precinbe, .de Laguna, edi-:-' praça seriam colocadasmesinhas de cimento (a exemplo
tãdó '.pelo funcionário pú- das existentes napraça 15 -defronte à catedral emFpolis)

bHêoVaImi...Guedes,mexe para que os vivos, possam jogar dominó, dama, etc.

com a.ci�de.É um tablete Perigo - "Bloco da Pracinha" pode levar facada. Algu-
. mas de nossas Escolas de Samba, sem saldo em caixa,

com oito-páginasqueabor- sabendo da situação frnanceira do Bloco da Pracinha, já ,

.da assuntos vâriadoS.· A pensam em fazerum vale. Dizem que até o Secretário de

prbn.eira edição saiu com Turismo da Prefa, vai tentar assinar convênio com a
.

umamatéria sobre a histó- turma da pracinha, solicitando empréstimo, a "fundo
•

d C alI" perdido".na o.· arnav . agunense.
Paraaedição de dezembro, .Batismo - Afirmam que quem quiser ser sócio do

. . "Bloco daPracinha", precisapassarpelo "teste do garga-Valmir. prepara . surpre- lo", durante 24 horas, no "Bar Necrotérius". o ritual é
sas. .

/) secreto. Quem se habilita???
�. (Diário Catarinense 03/12 94

�������������������(,�Jo�r:n�a!l�O�E�X�P�RESSO nº 112, 02 a 09/12/94)
I

FARMAcIA FLAVIA
PLANTA0 DIA R NOITR G AUTO POSTO MAGALHÃES

TEXACO
DR Roberto S. Vieira

AV. GEI'ÚLIO VARG.AS, 354
MAGALHÃES

LAGUNA SC.

AV. GRl'ÚLlO VARG.AS, 326
MAGALHÃES

FONE: (0486)' 44...;;0619
88790-000 LAGUNA"';;' SC.

PRÓX: AO COLÉGIQ STELA YARIS

70NB: OU6 44-0493

CHEQUE p/ 16 DIAS
ÓL�O DE 1= LINHA

AGALHÃES LAGUNA SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Galeria doMês
Nascido na Laguna, em 27 de fevereiro de 1926) I

Ivan Souza (o "seu" Zinga) iniciou sua vida es- I

colar na Escola Filomena Lima, na rua Custódio

Bessa, em 1938. Depois, cursou até o 4º ano do

primário no então Grupo Escolar Ana Gondin.

Com o falecimento de seu progenitor, veio a

necessidade de trabalhar. Entregou leite e de

pois pães da famosa padaria Gustavo Melo. Con

tinuou a estudar. Para isso acordava de madru

gada fazia todo o serviço de entrega e corria,
a tempo de entrar na escola. O Diretor Rubens

Ulysséa era rígido e não permitia o ingresso
ce alun após a sineta .--

9.1 começou a trabalhar na COBRAZ1L em serviços de enfermagem. Prometeu a Deus

e a si esmo que graças à segurança do emprego obtido passaria aplicar gratuitamente
�njeções quando chamado, de porta em porta,sem distinção de classe, cor e credo,

qualq er hora do dia ou da noite.
Assim foi feito e hoje não são poucas as pessoas de várias gerações que, quando en

fêrmas, se be eficiavam das injeções de "seu" Zinga, inclusive o autor destas modes

tas linhas.
Fazendo o serviço, acompanhado da famosa "malinha" de primeiros socorros que con

tinham as te idas agulhas, percorreu �ill�ersas localidades do município, tornando-se

po ular.
-

i 2º tesoureiro do Clube 3 de Maio, gestão Melquíades Soares, em 1956. 2º tesou

_e'ro, gestã osé Mello. Em 1962 e por 8 anos, foi vice-presidente, gestão Assis'

oares e e �s presidente po�12 anos. Sua grande meta foi a construção da atual se

de. Para LanL ma comissão constituída por Prezalino Lopes, Manoel Borges e Joaquim
�ciano 8_ L�ns deram andamento ao sonho em 1972. Em 1980 as obras, em quase sua

am concluídas.Em 1964 foi candidato a vereador. Perdeu po 1 voto.Como

iu a cadeira mais tard� por 2 anos ..

osentou pelo porto. Em 1979 foi contratado pela Prefeitura, sempre d�
o a:�vidades em pról da comunidade.

"se II Zinga. Simples, humilde.Gente boa que fez e faz um pouco do bairro

pai de filhos (Ivanei Canhola Souza,Mariléia Souza Nunes, Neuza Sou

:c:a J
-

ânia Souza Eufrázio e Maiza Souza Vieira).
e a��e�ende de nada, nem se lamenta. Agradece a Deus pela saúde que recebeu.

e �o2�_a amizade o trilho a guiar a sua vida.

za ( seu" Zinga) enfermeiro, lagunense, morador de magalhães merece figu-
::.2:::- na "� GJl.LERIA". Waldyr Sant' Anna Júnior

Maré- para rleixe _

r-a noite cb últirm ilia 16, sexta-�a, foi realizacb um "peixe na brasa" na

::rt..::_�ira cb bar t-tiRJ18uo. O prato principal foi lJTB sLnlJ.Etlta tainha pescada na toca da praia da

�--e-....a. pelo corpa+eíro Celsinho "garotirtD". S:u D::mirgJS "cb porto" tIUJXe um ffDITTE parco, Presentes ao

== �. �J ?S ãTligJS D:nilo.. HiltmLVlamir EzegJie��Séroi_D �al-,Wal.dy S. Jún,D::mirgJS Fermrd:s da Ros

_

=- � ::: ::. -e=-..Dl Cl..e:Es, Çla:i5 e Q pescac:br Celsinho---,r, t.irrov.
. .

a

.REST AURANTE
CAIÇARA

K O L L E R
MÓVEIS USADOS

COMPRA-VENDE-TROCA
Faz com Carinho

#

LARGO DO ROSARIO
AV. SBX .lDOR GALOTTI

FONE: 44-1747
ESQC ,'A COM CALÇADÃO

GROSSO - LAGUNA - SC CENTRO - LAGUNA - SC.

ENTREGA A DOMICILIO

FONE: 44-1849
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



JORNAL DO BLOCO DA PRACINHA

DOENÇAS PROFISSIONAIS

Advogados - Fõrum-culose;
Agricultores - Dilatação da aorta;
Bailarinos - Dança de S. Guido;
Policiais - Prisão de ventre;
Caixeiro de Armazém - Perda de peso;
Tecelões - Tecidos dilacerados;
Fabricantes de malhas - Malária;
Funcionários públicos - Doença do sono;
Caçadores - Elefantíase ou lobinhos;
Guarda-livros - Cálculos;
Gramáticos - Conjuntivite;
Jardineiros - Cravos;
Pescadores - Espinhas supurantes;
Jóqueis - Tuberculose galopante;
Jogadores de Snooker - Cálculos biliares;
Juizes - Reu-matismo;
Motoristas - Auto-intoxicação ou Taxi-cardia;
Perito-Contador - Peritonite;
Sacristão - Sino-site;
Tintureiros - Vômitos pretos ou febreamarela.

__

saudade

Pca. República Julian
CENTRO

&
ESQ. com a Pr a c a

Souza Franpa
AV. JOÃO PESSOA, S/N

88790-000 - LAGUNA - se.

FOTO BACHA Júlio
SIREGRAFIA

Camisetas, Cartões,
Adesivos

TRAV. ITAPARIeA N 64
MAGALHÃES

88790-000 - LAGUNA - se.

PÁG. 08
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Apresentamos, com exclusivi
dade, a letra do samba do 810
co da Pracinha para o carna �
val de 1995. Letra e m�sica
do carnavalesco e seresteiro
Sebastião de Jesus (Tião),in
titulada:

FANFARRA TOTAL

E TARDE DE DOMINGO
EM PLENO CARNAVAL
FOLI�ES NA AVENIDA
EM FESTA COLOSSAL

SEM DISTINÇ�O DE COR
NEM CLASSE SOCIAL
SO O BLOCO DA PRACINHA
TEM A FANFARRA TOTAL

r TODOS JUNTOS
.

�l
CANTANDO ESTE REFRAo

H CHEGOU FANTASIADO
m E MAIS UM FOLI�O

-

--

CONJUNTO MELODrCO
SAO REMO

Na década de 6 ,

Conjunto Melódi
San Remo fazia e

norme sucesso e

lo sul. Seus co �

ponentes eram:

(da esquerda para
direita, na fot )
DEROCI, PEDRO
PAULO, NILTON ,

NEREU, NIRA,AU
RELIO, BENJAMIN
E JOAO BATISTA ..

Laguna já teve.

LANCHONETE FLORFSrA

BARATA

NA PRACA SOUZA FRA�ÇA
MAGALHÃES

88790-000 - LAGUNA - se.
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Entra ano e sai ano e certos problemas na Laguna não
são solucionados. E só iniciar a temporada, e até bem

antes, que o problema da falta d'água se agrava, com o

líquido sumindo das torneiras em diversos pontos da cida
de. Quando aparece, é feia, suja, nauseabunda, numa
verdadeira ameaça à saúde pública, obrigando consumido
res a limpezas periódicas dos reservatórios.
Outro pouco caso com a população é dado pela CELESC .

Interrupção de energia elétrica sem aviso prévio é o

mais comum, colocando no prejuízo diversos consumidores
e proprietários de bares e restaurantes com a perda de

produtos perecíveis. Afora ruas escuras devido à luminá-
-----

rias queimadas ou quebradas.
_ � �_----� 2 a péssima transmissão de sinais de TV. Como cobrar providência� se

- :::;�:� �=-á-las não sente o drama já que contam em suas casas com antenas para
::_:::= :=- 2 :2_entes imagens via satélite. Se o porto ainda funcionasse, o pobre
- - --- :::�-::::;'�ica" tem, ainda ficava a "ver navios". Nem isso fica.

:�::_2-a é causado pelo estacionamento de veículos na João Pessoa e Getúlio
_____ o :�S mais movimentadas avenidas da Laguna, que recebem um tráfego inten-

____ �:â sito lagunense está a merecer maiores atenções, com instalações de
:�:::::5 :2 S: cl:zação. (o turista não adivinha onde é contra-mão). Placas indicati
.::5 :2 �nn- S turísticos também são necessárias.

�:� �_:� 8 aS não o último, é o transtôrno causado por animai�principalmente c�
:-:::

-

-c- are�as das praias mais movimentadas, afugentando banhistas, assustando
:�:ê �a5

'

_:� iscas de mordidas) e transmitindo doenças. Há necessidades de campa
�2n�ização aos proprietários dos animais, assim como placas proibitivas

JORNAL DO BLOCO DA PRACINHA

NOVO ANO
VELHOSPROBLEMAS

Valmir Guedes Júnior
---

RECORDAR E' VIVER--LUiZ Otávio Pereira
(TAVINHO)

a '0, saí o nosso saudoso pescador.Seu nome? Desidério Guedes,também co='
"se" DERO, o homem da benzedeira .

• 2_ a bicicleta.Seu rumo: Praia do Gy. Vento sul favorece a pesca com es

ga (pipa). Dera empina sua pipa e lança seu anzol cheio de minhocas-
2. , o vento favorece a pesca e "seu" Dera já imagina qualquer peixe, po

rte. As pedras servem para o pescador se abrigar do vento mas também
E o nosso velho pescador não resiste; dorme e sonha com uma garoupa de
ilos. O vento troca,nordeste a vista,típico da nossa Laguna.A pandorga

espinhél e tudo,porém "seu" Dera continua dormindo,segurando firme
- que se preza, a linha de pescar. A linha dá o sinal,"seu" Dera acor

lete o braço e diz: "é ela, a garoupa".Mas o vento já estava em direção-
E_ --_:0. ece ção! um susto, seguido de um forte grito.Ao se aproximar do anzol �

. -
,

-::- _8 ::s:::J __cgrr IIp:p::KJT8I'elo.Era a �ia de � dia inteiro.Dizen q...e desde entãQ o saudoso De�..._pai
::::: ��,da Di1Jr8 do INSS,entre outros.[FC'<"'- --vw' soreote "1TflJID" nos molhes da tarrs.rrce
�::::::r::-.: à vmta::E.

ã C2

:. e n ca e s e Sal gadinho
.1ce: �a encomendas

FRE:\TE AO INSS

• 'ERB' RAMOS, 70
J..:.3:13S - LAGUNA. - se

�--------------�====��====�.
o melhor pão
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JORNAL DO BLOCO DA PRACINHA
-----------------

EU TINHA LÁ EM CASA DEZ GARRAFAS DE

CACHA(j;A, DA BOA. MAS,; MINHA MULHER OBRIGOU-ME

A JOGÁ-LAS FORA.

PEGUEI A PRIMEIRA GARRAFA, BEBI UM COPO

E JOGUEI O RESTO NA PIA.PEGUEI A SEGUNDA GARRAFA

BEBI OUTRO COPO E JOGUEI O RESTO NA PIA. PEGUEI A

TERCEIRA GARRAFA,BEBI O RESTO E JOGUEI O COPO NA

PIA. PEGUEI A QUART A GARRAFA, BEBI NA PIA E JOGUEI

O RESTO NO COPO. PEGUEI O QUINTO COPO: "JOGUEI A 1i�����§;§������
ROLHA NA PIA E BEBI A G'ARRAFA:"'PEGUEI A"SEXTA PIA,

BEBI A GARRAFA E JOGUEI O COPO NO RESTO. A SÉTI-

MA GARRAFA EU PEGUEI NO RESTO E BEBI A PIA. PE-

GUEI NO COPO, BEBI NO RESTO E JOGUEI A PIA NA 01-

TAVA GARRAF A. JOGUEI A NONA PIA NO COPO, PEGUEI

NA GARRAFA E BEBI O RESTO. O DÉCIMO COPO, EU PE-

INDUQUILJND. lB HIJ). lB UMPm I:ml

FABRICANTB DB AGUA SANITARI!
AMACIANTB. DBTBRGBNTE BTC •••

VINDA DB TODO TIPO DB KA'l'BRIA,l.
DI LIMPm PARA HOSPITAIS, HanIs

BABBS B RBSTAURANTI :rrrc..
RBPRBSBNTANTB IM LAGUNA

Claudio Rollin

Rua Luiz Severino Duarte, 836,
FONE: 44.0376 .. Praia do mo
Rua Manoel Br{gido da Costa. 15

Bairro Dehon
Fone: (0486) 22-2600 Tubarão - se

,

�AP��
. - PRQG.�êJ\Q:
14/01-Baile Conjunto

Incandescente
28/01-Jantar Dançante

Farmácia Flávia,de Mário Rainoldo Vieira, está Promoção:APAE
com instalações remodeladas para melhor atendi- O Clube 3 de Maio�atra
mento aos seus clientes, fazendo juz ao seu lema: vés de seu Presidente
"SERVfMOS BEM PARA FAZER AMIGOS". e Diretoria deseja a
O Bloco da Pracinha deseja um próspero ano novo todos um próspero ano
.ao seu proprietário Rainoldo,a simpática esposa __ novo.

_�

Solan e é aos filhos Flávia,Fabiana,Fábio e Joséll. ';;

EU BEBO SIM

GUEI A GARRAFA NO RESTO E ME JOGUEI NA PIA.

(Colaboração de Ronaldo Rita(Tôto)
-

NOVENA NO NECROTÉRIO
No último dia 5/12 foi realizada uma "novena
de natal" no interior do bar "Necrotério"�que
contou com a participação de diversos casais
da comunidade cristã do bairro de magalhães.
À cerimônia compareceram Irmãs.do Asilo Santa
Isabel que na oportunidade agradeceram a Campa
nha do Quilo promovida pelo Jornal e Bloco da
Pracinha.
A todos que
desejamos um

, harmonia nos

se reuniram neste encontro de fé,
ano novo repleto de paz, amor e

lares� sob às bençãos do Senhor.

ESTOFARIA DO KAIO" SUPE!Th1ERCADO TIBIO
N I EZIO

JOAO CARLO� NUNES •
PllOPlUBTABIO I

AO LADO DAI �

I S.R. ATL.��TICO

AV. GETÚLIO VARGAS. 396
MAGALH_{ES

FONB: (0488) U-0275
88790-000 - LAGUNA - se.

I

Reformas de Sof"s.
Bstofamentos de veiculos

I, Forrações em Geral.

FUNDOS DO CLUBB 3 DE MAIO
rONB: (04088) 4.4.-1772

88790-000 - LAGUNA - SC.
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\ ;

Microoomputado.res; Imptemoras.
Suprimentos e Perifériros

CONltRA NOSSOS P�S

;
"

NECROTERIO BAR

UMA BAR DIFERENTE
NO CORAÇÃO DA GENTE

NA PRAÇA SOUZA FRANÇA
MAGALHXBS

LAGUNA se.
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JORNAL DO BLOCO DA PRACINHA

Fone: (0484) 33-9033
Fax: (0484) 33-9867

Av. Cen tenario, n 7758
• Bairro Pr6spera *

88.815.001 • CIUMA. • J\. CATAlUNA
I-------------------------�----·-·--�-�·��--���----������������i__

ALE�fÃO
AUTO PECAS LTDA. - ME

CRUZADÃO DO BLOCO

3- Rua, cor

4- Copo, Anel
5- �loGo, Folia, Samba, Apito
6- Folião, Laguna, Jornal, Bairro
7- Confete, Cerveja, Avenida, Cachaça,Xavante,Alegri
8- Fantasia, Alegoria, Pracinha, Carnaval, Batucada
9- Magalhães, Camisinha

lO-Serpentina
13-Porta-Bandeira

FLOR_� E, B_t\ZAR
BEIRA-MAR

VALDEMIR
Proprietário

1c•••or108 em Ger'al
O 1llLHOR PREÇO DA CIDADE

AV. GJrr6LlO VARGAS. 108

Artigos de religião
presen t.es e artesanatos.

AV. JOÃO PESSOA, 164
:rONJ:: 1°488) H-0328

B.HAGALH,US - LAGUNA - SC
-_ ---

B.)U.GALH1IS - LAGUNA - SC

PÁG, 12

VIVa
o seu Loreto Corrêa, que no

último dia 10/12 festejou seus

88 anos de vida ao lado de seus

familiares.Ele é pai do Itamar,
alí do 3 de maio .

.
---

amigo
Entre os ass.Idóos Tê.í tures

deste jornal está o lagunense
residente em Florianó�olis,Má
rio José Macuco.
Gente finíssima.

LENIR
IMOVEIS

CRICI 4922

* Vende Casas, Apartamentos
e Terrenos. Aluga Casas e

Apartamentos para tempora
COM.(0486)44-1541

AV. SENADOR GALOm, N 104
MAR GROSSO - LAGUNA - se.

* OXICRIL *
Com. Rep. e Servicos Ltda.

Revenda. Autoriza.da. de Gases
da Oxidnio do BnIJU. A�
de sola.. e Corte, Equipamentos
e Aceasorios para. chápeacao.

Adema.r Concer
Gerente Administrativo

E JÓIAs. E RELÓGIOS
".",o.l.. .t 1,. ...

(P "' ... f>", •• ta.", ..

Praça Souza Fr-ança, 1-SL. 1

MAGALHÃES

88790-000 - LAGUNA - se.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




