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JORNAL DO BLOCO DA PRACINHA

EDITORIAL
A arte de escrever é

para poucos, pois muitos
são os que lêem. O
Jornal do Bloco da
Pracinha tem o prazer
em agradecer a uma

pessoa muito especial
competente=acima de
tudo amiga. Sua
passagem por este
Jornal marcou pelo que
fez e, suas ideias
dinâmicas levaram

manchetes, notas e

chamadinhas,
enriquecendo este meio
de comunicação.
Parceiro na Fundação
do mesmo, se sobressai
dedilhando em sua

máquina magníficas
palavras formando
noticias e deixando

sempre os leitores
curiosos esperando a

próxima edição.
Por tudo isso Amigo
VALMIR GUEDES
JÚNIOR (Editor), a
Diretoria do Bloco da
Pracinha e todos os seus
leitores te Agradecem por
tudo, desejando-lhe
muitas felicidades e um
bom Carnaval.

(Waldy).

pAG. 02,

BOLA NA REDE

Aconteceu no último dia 31/12/1994 no Estádio
Municipal João Moraes (LEC) o futebol de

confraternização do bloco da pracinha onde

compareceu toda galera que gosta, de rolar uma

bola esperta. Foi inaugurado o uniforme oficial do
Bloco onde foi feita uma partida duríssima com
direito a gravação por parte da nossa diretoria.

Compareceram também em nossa festa

personagens amigas do Bloco da .Pracinha,. en�re
eles Lauro e Nelsinho. O jogo virou o primeiro
tempo em O x O, sendo que no segundo tempo por
felicidade da camisa nova o time da mesma,
intitulado TIME A fez 1 x O, gol este marcado pelo"

nosso amigo Feijão como é mais conhecido.

Após o futebol todos os participantes fOla�
agraciados com medalhas, aos Jogadores Antonio
Carlos Rebelo, Sqhtolihq Borges, Heraldo Santos e
Décio Abilio este 'dors ',últimos não compareceram
foi feita a entrega 'de Troféus e Diplomas por parte
da Diretoria. Esta é forma mais gratificante que a

diretoria encontrou para agr,adecer todos aqueles
-

que ríe forma direta ou indiretamenter contribuem
oara o sucesso do nosso Bloco, Fica explícito neste
comentário os agradecimentos ao Mário vulgo
(maroca) pelo peixe doado (40kg) e a to'rç.l!\ dos
amigos cozinheiros Ovinho e Toninho bem como ao

Presidente em exercício do Clube 3 de Maio Jaison
Domi ciano. Para completar a festa foi servido uma

peixada regada � super geladas. Que esta festa

possa permanercer no coração de ,', todos que
compareceram e que Deus nos .�€ [orças para que
no final deste ano possamos repitl-Ia,

(Waldy Sant'Anna Júnior).

-EXPEDIENTE
Este Jornal. é' umá Pi.lPfíc�çM,'mensal:'<ia Sociedade Recréativâ e Cultural
BI680 CJi:lPracinha.

'
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CURIOSIDADES

VOC� SABIA ?
O mês de JANEIRO tem esse nome porque era con

sagrado ao deu s JANOS, que tinha duas faces
simbolizando o PRiNCIPIO e o F IM:.

voes SABIA ?, ,

O mês de FEVEREIRO tem esse nome porque os R
MANOS ce l.ebr avem nessa época festas em honra
de F:E';BRUA, a DEUSA das PURIFICAC6ES.

" PENSA�ENTO

:E'; engano terrlvel �'aginar que quem nao sabe
LER nem ESCR,EVER não sabe PENE'AR.

,

(D. HeLd é

r Câmara)
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:::::E :::08 � __ ,ens insensatos fecham-se
-
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: 'I toJI fJ.J.t�fJ VINDA DI TODO. TIPO DI lU.TBBlA,L .

t DI LDIPI'l.l PAlA HOSPITAIS. BO'riIs '

I . UMA BAR DIFERENTE BARIS B RBS'UUIU.N'l'I Jft'C.. !I
li NO CORACIo DA GINTB RBPRBSBNTANTI IM LAGUNA li
j

, . Claudio Ro111n l;
ti NA PRAÇA SOUZA 'RANÇA r Rua Luiz Severino Duarte, 836.;' AV. GETÚLIOYARGAS. 396

I
- MAGALHIBS ! FONE: 44.0376 .. Praia do mo " MAGALHÃES! Rua Manoel Br{gido da Costa. 15:; rOHB: ,(oue} U-()273

Bairro Dehon
_ 88790 000' - LAGUN::A - se .

.se. Fon« 0486 22-2600 Tubarão - se '._ , ", _ , " ,_ .. , ..__�_

c -ç.rrt�2.:ij� ::�::.:_' t" � :; L, ••

.: e c E��.�}.:.. "_."�,, {t (J

Aproveite a festa maior do nosso Bairro
de MAGALHÃE S, 'ela está cheg ando ao seu

final. Confira aqueles colaboraram para
o sucesso desse qrandiosQ acontecimento
e veja a programação FINAL.

Dia: 05/02/95 - Domingo 20:00 h -

Novena de encerramento com os

Pe. Antônio Carlos Pereira e Edemir
João de Souza, com a participação
do Coral N. S. dos Navegantes e

apresentação dos novos festeiros.

Convidado especial: Pe. Silvestre
Koepp.

22:00 h - Show com Maycon e Marlon.

:.)

Nilson Rita

SanduvalRodrigues
Santos Reck

Walmor dos Santos Párocos Responsáveis:
Edemir João de Souza
Antônio Carlos Pereira

Festeiros:
Amilton dos Anjos Moraes
Edimar Mendes

Dilma da Silva
Ma Aparecida G. Souza
Maurília Cardoso
Neula Palma

João Batista
Joneci Cândido
João S. Cardoso
José Irani Rodrigues
Juan Fernandes
Leonel D. Patrício

Nilza Oreano
Rosália de B. Ambrozini
Ruth Zabot
Verônica da Silva
Vilma Mendes I
Zaira Andrade Domingos

Amélia Francisco
Cleusa Batista Martins

Todos os dias haverá movimento de barra-

AO LADO DA
'""

S.R. ATLA�TICO
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Você é boa motorista?

_-:3.3:S narabéns aos jovens aprova
-=:.::: ::-:0 -.-estibular do 19 semestre

.

2= ��_S, UFSC, ACAEE e UDESC. E a

::-_:=�es aue não foram aprovados tem
-- ::'=-::a6."o qu e diz: (água mole em

��::.�� ci�ra: tanto bate até que fu

� � I

- - 2.':_ <Z..n, f r en temoçad a .

(A. DIRETOR IA)

'OJA DO KA10 .!..i".lmcRo_1d:AE-'
..

·l.!·....i.'ft)··.. �',;."'-'-'-PROTO·L� ... _-4 I' p1S1"R. DI IiiJi'OlUü'l'!C! t li ** **
I' ! �:

� - - - � ,. S "'1UNES
!, '11:_.- ��,1___ Im I ij I ... Projeta! de Topografia Ltda *'

-

�"',.1! I, .wu:l..U.IUlpulAlUl.l.l� pletBlI'8S,l I; J

?�.ulO i:. SunrimPnros e Periférlcoo '.'1r:-- I: .

Cartoçafia • Geodéna • Perícias
� A5tronamia * AvaHaçf)es

CO!\TFIRA NOSSOS PRmOS f: Topografia em Geral

dr
e Estrada

r

AV. ]R. ((ILI4OO MAClW'.X>.� ! JDc. Belcio Ramoe de �

I.quna - Srmta Catarina 'Rua 'RaJ&hfo de lbJa C)ete!ar\ lJ. l:ti

lI'ONa 0486 44.0485 FAX: I CRIClU1U,. SANTA CATUnU.

RESPONDA O TESTE ABAIXO.
� -ecêoccs �ODeS0Q'JoevoceCOlregc

b - Poecs não tnnueITt 'la

econono C� ccmoustver.

C • Você ecooorcc ccmbus
'io.'eI occocc os mantém coii
brooos e botcnceoocs

3 Seu corro este emltlndo
crn b:m;!htnho esrro

nr.o. Ovê::rtJtude .."OCE lo.-no?

a - este COIT' pressa e hã um Que ncleccm em seor.oo
oouo COITO :'10 sua lreeae CO;�1rorio;o de seu cerro.

m<;l1S lento Que o seu; você
b W corre veiculo estó SI!Xj+ a � mantém os ioraerccs e

�;:=�: que vó entrar à es- �c���1:iigooos cc-coe cm

Co - numa rodovia de qoctro b - montem os lentemos "

101;0.:05 de rolomer�o. você faróis baixos ligados;
ten cetezc coe réc vem OlJ- C � acende, apenas, as lon
tro -eceio 6 sua direito. I�OS.

a - levo o corro a sev me-
'-
..-; i..nDO. -c es- cer-co de conficnçc o rocs 6 D encosto de cabeça 9 Vr:xe. esta em I.r.:a S'J

�0 cceeve'. dos ccoccs dcreercs Dido. n'Jrna "'0 oe õv-

b - '101 00 ovoero -recóeco de seu COITO serve pore. cio seoroo de ceecõo. .om
q...e coc-ece- em se'J O;;:Tllnho a u -neiboror o occrêocc os IOlXQ;. ceonoc, rorninucs.

( _ Aumenfo o volume do dele € loolitor Q seu desceo- O çeITO de nós esrc dtro
-ooo coro não escutcr o se e o do possoqeco: cossondo-c ouondc surge
OOI"lJü·"nÍ'lo b - proteger o coluna cervi- em seosdo cooaóro ,!m cv-

cor ocs S&JS ccoccraes em t-o veicule. O 'Ji;e vccé faz:

4 Sec cerro f! de córouo coso de coàsóo 'roseirc ou a - Reoli;: roordcmerve c

'!!
-

�:: rc �-r:- outcrocncc e este sem dicnretro: ;'-'0 velooococ )XJrD cce ete

bcieec suhoe<1le ocre !)'!fTT'J- c - oro'eqer a S;JO coceco �tre a irer,!'! de sec corro

"[ Q :JQmdo eeecc. Vc<e. em coso de cohsóc rroseuo b • Ateiem pera noc oerrn-

a _ cece cera ClC'..'eITI em- :,r cce ele vçlte a ;"0 pJ�to

� �"'-l: co __ ����
�

�ro� '�or oo 7 :��o :�oc�:;�� :� c w 'lo> GOre

:;;.c �� '""'!!It'::.::2 -õo-cceccc .b • ')5C <:: ceteoo oe ')'11 0'.). orno vc de t-cns.rc -ocdo a o

"0 ecoe X'O -eccrreçcr c W kmih.Voce deve oe-more- suo puro
JO�J�'X1JoO:

c • ceoe coro :::quem em. Q - D roeecv oo veiculo de 1 O Q"OIS ," o-crcs

O\.ofTG·'" c-e c:"'lr'<O::! l,;.""'� -ec- :renle: .jt� "6;;'10' '<";::•.
-oooe !uoeoor; 40 1.:"1,'1, o b � »o rlM'mo iS menos do soo mOIS o.oonorues ,Dm

't...rrrcerve �-CfQ cve ele cegue /,,;!<u!Q do [rente:
"C :-'JOCO ( w i. menos do veicuio de

5 =� ,,�»a�lre��'8"'''''0",'0 o ,01 clvscc
.:NGi'lOO cs <mos dOS rnctoustcs

�()1:JO� SÃO VENCEDORES.

3 DE MAIO
II .H-17'72
.....s nA - se.

Amigos do Bloco da Pracinha a-data da
festa maior se aproxima, portanto vai

pensando em sua tantasía,o domingo será de
muito samba, cerveja � suor por isso fique
ligado. Vem ai o DOMINGO FANTASIA, veja
o cronograma:

25 - Fev. Abertura do Carnaval do Bloco da
Pracinha
26 - Fev. Festa Total:
8:00 hs - Chegada do Trio Elétrico da
FRISSOM
10:00 hs - Início dos Trabalhos da Frissom
com som mecânico animando a praça.
14:00 hs - Salva de fogos e saída do BLOCO
DA PRACINHA, percorrendo a Av. Getú!io

Vargas, Av Senador Galoti, Morro da Nalha,
Rua Sto. Antônio, Av, Principal, Av. João
Pessoa e Fechando o DOMINGO FANTASIA
na Praça Souza França,
19:00 hs - Encerramento dos Trabalhos da

FRISSOM e o Carnaval do BLOCO DA

PRACiNHA com uma SALVA DE FOGOS,

NÃO PERCAM, CONTAGEM REGRESSIVA.

:t; BOM �1E 8:10.

Agentes da capitania dos portos
de Laguna estão de olho naaue

les aue praticam -ilegalmente
-

J.ET-SKI no pontal (molhes na

Barra), Cu idado com a le i JJlT

SKIADORES.

LEl\iBRETES PRÁTleOS
PARA UMA vlDA MELHOR

SENSO DE LIMPEZA: Tirar toda a

sujeira e cuidar para não sujar. Não poluir: fazer
coleta seletiva do lixo e preservar a natureza.

SENSO DE SAÚDE: Tudo arrumado e

limpo: Saúde física e mental. Respeitar todas as

pessoas e ser um bom amigo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IIFesta de St. Antonio dos Anjos, casais enamorados, trocam beijos e abra

llços no jardim Calheiros da Graça. Naquele tempo eram montados galp6es de
i!lona onde �uncionavam diversas barracas com mesas e cadeiras onde casais

!Iatendidos por um gentil garçom 'vestido a rigor, saboreavam aquele chur

Ilrasco. O estudante José Paulo Viana, f í.Lho do seu Nilo e Dna. Izaura par�I __

Hte do magalhães rumo ao centro da cidade, passa na casa da sua amada da

IlêiJoca para prestigiar a tão tradicional festa. O jovem zé Paulo com sua

II amada, após, var ias míi sicas . ao som do auto falante da Matriz, escu ta o

ilronco forte que sai da barriguinha da namorada e conclui: ambos estão fa
Ilmintos, pois 1 saimos de casa só com um cafezinho e resolve agracia:-:la
II com um su cu Len t.o churrasco, serv ido no barracão. Adentram ao recinto, es

ii colhem a melhor mesa com vista para o jardim num clima supe:ifromântico
!/Estufa o peito e chama: GARÇOM, GARÇOM, e GARÇOM, o homem educadamente
livai a mesa do casal e pergunta; Oque desejam? zé Paulo cheio de charme

lidiz: Quanto custa o churrasco completo? Custa DOIS CONTOS E QUINHENTOS.
ilzé Paulo naquele momento suou frio, tossiu, sentiu dor de barriga e lem
dbrou que só tinha um CONTO no bolso. Deu um sorriso amarelo ao garçom e

�!e.T[lendôu rapidamente:E O PÃO? o garçom respondeu! o pão é de graça; zé
�!Paulo respirou aliviado, fitou a namorada, olhou o garçom e DISSE FIR�-1E

:IE FORTE: então me dá um saco de pão e dois copos de água (H20). Desde en

!Itão o nosso querido amigo José Paulo Viana, irmão do Geraldo, não sabe

;jmos porque, f icou conhecido como SACO DE PÃO.
�i�----�------��---------------------r ��__�

liI Tm.íAS/E1TlillJJOS DAS ESCOLAS DE S/,I,:Cf�
W n,. 'D r, O ('t �"C 1IT � �T i,. L "-r:j' 1 Q

",'"
I

•

S R C E S V I L A I Z A B j:" L
� í, .lo iU.1..tl. v.ci,Ül'<.o'l.' ."� ;),J,;".... o • • • • • "-

dE.S. UNIDOS DA ESPERANÇA Presidente: BENEVAL NASCIMENTO

;iFundação: 1º De Maio de 1992
'I

jlParticipantes: 600 componentes
; ;.,___� -___,,,..,.---� �--tGoR oC'oE oS o MOCIDADE nmEPETGEiT''::Z DO
i
!lE.S. BRINCA QUEM PODE

I' BAIIlBO PIWGIillSSO
dPresidente: ADEr�IR ROQUE. Presidente': Nilson Algo...rves

ilTema Enredo: "ANITA UMA HISTORIA D Tema Enredo: "Viagem Fant<!stica
II AI'iDR , SONHO E PA I X 1\0" Me'rica Latina!!liAutor: Barros

1'1' Autores: Dão e F�fá
',Samba: Ademir Roque
I SWJ.ba: Taico, Aél.ernar e Cibo.rg ,
IIFundação: 17 de Fevereiro de 1947 'Fundação: 18.07080 Conti

Ifl.p�a�r�t�i�c�i�p�a�n�t�e�s�:�4=5=o�c=o==m�p�orn�e�nãt�e�s����p�a�r�t�i�c�i�P�an�t�eflsF':�5�O�O��c�o�m�p�o�n�e�n�t�e�s���-�11
II
I.
i

I

I

(Presidente: ADILSON FERNANDES

I Tema Enredo: "A LENDA 00 CHICO REI"

I Autor: Flávio Pascoal
�

Samba: Flávio Pascoal

FOTO

Tema Enredo: " A VILA VIRA NO
CAFE: TUPY"

Autor: Paulo Carloca

Samba:Helinho

Fundação: 13 de Maio de 1958

Participantes: 450 componentes

pela

BACHA

Pea. República Julian
CENTRO

. &
ESQ. com a Praca

Souza Franpa
AV. JoIo PESO!. SIN

88780-000 - LAGUNA - se.

BARATA

NA PRACA SOUZA FRANÇA
MAGALUlBS

,88790...;.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�_�=�:B��e� ?rancisco Salles SOEIC3
I�:,cio Ao Cardoso
"UL1. 1Iist,�rio Ch2..raado .A. tlântida"

-'=--_.-::::': J::::.iro S02.:C8S
S!'O- -_E.: Ja.i.r-o Sor',re s

�-=-=Z:tão� 2200204,6
?s. _':'ci)<:::ntc:Jg f;·50 componentes
�.=. OS DEMOCRATAS

=�==:dente: JOLIO CESAR DA SILVA

-=-2 Enredo: "�AGIA � QUATROS ESTAÇÕES"
Max Mendonça, Adnré Cezário e Márcio

�2-�a: Max Mendonça, Marcio Mendonça e André
�_-2 ão: 06 de Janeiro de 1980

=2:-::icipantes: 800 componentes
:!"'""'" -\\l;:';,ll:j_ol� r�1. (.I=_i-:-

.-... ...---

.;- �. r, ( UI I-lU: ""0'�.�:: _;_.' ",. '.,õ_/"

•\;.�.�. J' _",'; �.LI �: .-.:...•. ','\':_ ,

T � .;;t, ' rv .�: h
.- �

.. �:'� ;:..;;::_
I

-

_ _ d ,",,11 lL., b�'. �'J1,�; 'l'h? S �>:' �.7 :cT t j_ �y .·Ld TI"''':'''�

f'���'J�2rr�t:���U ���'���l��:,: ;.� n';��_�l,; d: �2�� ,,=AR��;
;.:� �� �: , I I� .. -,o, �: eu �� l)(}i ;_- r.:} ;::,�ltj'-' ','i ;:� !'� j_l-;'�; � � ( 3�BI )� ...... :: .�'.:�-_;,·_(._:;-8..'�-:i�: e ..:)c:--:····l{_�;�::I· .: },,-_::;_�--G,�: ·_::-�,i·:_:-Ç.::.l.C.
-'_e.;J.':"s. to:Li.OU c crrba ela família, VaLeu a luta

, , -.

:::s:':?c 81.S, voce I.lc:ceC8o

ONDE ESTÁ A CERVEJA7
.

E: ME
-

S AMIGOS, TOMARA QUE
NÃO PRECI SEMOS DE UMA LUPA
PARA DISTINGUIR QUAL DELAS
:E: BOA, SE FOR IGUAL AO REVE
ION VA.�,WS TER QUE TOMAR JAPÕ
� ZINHA......

-

** TONY **

CONSERTOS DE BIClCl.8l'AS 1II==--CHl;;,;;,;;;;;;;9"""'N,;,;;;;;;§__I.-'E.....DO-.....,...;;'I:.;;::'IB__I__O
:I .'fII�"""'O-

� Consêrtos de pneu
BDrraiame:nto, reculaIem de
câmbioe. Tudo para sua BYD.

AUTORIZADA- PBLA
SPORT BYICB

A,V. Dm�m""'o (amuai. CA.AI, _
1üG4I.BIE - LAGUNA -

Lanches e Sa1cadinho
Aceita encomendas

M FRENTE AO INS
Fere: 4lHJ734.

R. NERBU RAMOS, 70
B.JU.GÁLHrBS - LÁGUNA. - se

AO BLOCO DA PRACINHA

Parabenizo esta entidade
carnavalesca pelo seu s

relevantes serviços pres
tados a

-. comunidade como:
"Campanha" do Quilo, Brin
auedos às cr Lanças carentes
e pela iniciativa do va

r iad íssimo Jornal do Blo
co da Pracinha'; enalte-
cendo as coisas e as pes
soas do bairro.

-

Em tempo, sugiro à esta
Diretoria que no Domingo
de carnaval seja feito
uma eleicão da "Fantasia
Original" ou "Boneca Pra
cinha 95".

(Silvér ia de J'esu s)

SUa marchinha será divul
'gada numa outra oportunI
dade.

-

Valeu SilvérIo
de Jesus, a Diretoria A

gradece.

Confeit.ari... Papelaria
Áceitamo. Encomenda. de
Tort.a. - Doce. - Salaadoa

e páe. Ca.eiro.

VISITE LAGUNA
_ PRBN'l'B AO CLUBB 3 DB !WD
AV. JOÁO PESSOA, 447

Júlio
SIRBGRAFIA

Camisetas, Cartões,
Adesivos

TRAV. ITAPARICA N 84-
MAGALBXBS

. 88790-000 -: LAGUNA - SC.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



JORNAL DO BLOCO DA PRACINHA

Nascidq em Laguna no dia 31 de Julho de

1914, Leonor Palma de Oliveira (Dna Nôra).
Sua vida escolar foi curta, cursou até o

39 primario e lembra com muito carinho da

professora "Inês" pessoa marcante em sua _

v ida. Tem também lembranças da "Irmã Lnde r

burga" � Entre seus colegas de escola não
poder ia deixar de lembra o Sr. Furélio Ró

tulo, hoje médico de nossa cidade. Outra a

mizade que Dna Nóra cutivou muito foi Dnã
Joana", sogra hoje do nosso amigo "Dorival

conhecido como "Doriva". Aos 10 anos de i

dade comeca sua v ida profi ssional com 'ded i

cação e amor. Conta nossa am í.q a que f a t.o s

.
marcaram o dia a dia de sua prof issão; Al

Iguns de seus clientes cheqavam de I'-iÃO fechadas, Dna "Nôra" mandava en-
J

Itrar, ��ando começava a cortar o cabelo, a pessoa abria às mãos, isso

I s í.q n if icava que n ào tinham dinheiro, assim f a z
í

am deixando o oaq amento I
ipara depois. Dna "Nôra" muito inteligente resolveu colocar uma placa "':I��I
Ifrente de sua casa q�e dizia: r: "PECADO FALAR EM FIADO". De nada adian

[t.ou , essas pessoas nao sabiam ler.

i Seu� cortes t.Lnha.unome s e adéptos como tal: "ALÂ HOMEM", "MIGARÇONE",
I"SANSAO", "REDONDINHO�" e "LAGARCONE".

I Custava um corte de cabelo nacu e La época em torno de 200 REis.

IDna "Nôra" sirttindo-se muito cansada, resolveu deixar de trabalhar a

luns 15· anos atraz, deixando muitas saudades para aqu e Le s que ali fre-
, t-lquen�avam .

I Viuva, mãe d es f Ll ho s (Rosemari, João Carlos de Oliveira, Adão Luiz

de Oliveira (Duda), Francisco, Vaner, Tania (esposa do Joãzinho Pref.)
ILeila de Oliveira, e Hermes Oliveira).

I Leonor Palma de OLiveira Dna liNÔRA" , é muito feliz e agradecida a

IDEUS pelos 80 anos bem vividos, vive 6.'11 sua residência na companhia de

seu filho Hermes, sua nora Marines e com os netos Alexandro, Luana e

G'1l._stavo.
"Valeu nossa amiga, por mais essa lição de vida.

1
!

I
I
I

".

*'

PÁG. 08

Galeria do Mês

r-
.-

I POS A"1IGOS DO CAMACHO

I
--.---- ----

l�osso .amigo Dilnei Antunes,
Icomunica que será fundada a

I�CAVE-A8S0CIA�ÃO COSTA AZUL

110.E VERANISTA. l"o

t.eressar � ,":, ·��o ::�

1fTan i z as:ão
_"

J (Dilnei)

(l.valdy Sant' Anna Júnior)

ENTREGA A DOMICILIO

FONE: 44-1849

DE BR1\SILIA (D. F)

A artista plástica Dorsa Lopes Falcão nos

sa conterranea esteve na terrinha visitan
do parentes e am igos, contag iou como sem

pre com sua alegria 100% da Laguna, mas sua

vida profissional esta lá, e ela já retor

nou.:. Quem sabe ela apareça no meio da mul-I
tidao no domingo de carnaval nê ?

K O L L E R
MÓVEIS YSADOS

==HR==
MASCULINO E FEMININO

Renato
I! CA8ELEREIRO

I; Atendimento das 13:30 Hs
Em Diante

COMPRA-VENDE-TROCA

,

LARGO DO ROSARIO

FONE: 44-1747

CENTRO - LAGUNA SC.

FONE: 44":'0355

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1913 � O Capitão de Fragal
ta Francisco Alves "v1achadoj
da �ilv.a inspeciona o FA- I.ROL depois de montar o fé1.irolete de Imbituba. Leva 1
entre seu� ajudantes, o j�
vem Capitao-�enente LUC��Alexandre Bo í.t.eux , Este JO

oficial catarinense jncubiu-se d�
levartamento hidrográfico da enseada d9Irnb i.cuba . Mas também af irmara sua voca.,

PARABl!;NS .ão de historiador.Pesquisando mapas �i
,,�. , .'

_ utor:.:s �ntiqos, l:?c�lizara a primeira i
__arc lO Carnelro e Eou a.pe do Jor jref erenc ia cartograf r.ca ao cabo de �an-I:c:al d� Laguna. l!; gente da terralta 'vJ.arta no Planisfério de ALbe.r t.o cAn-ia r ed l tando e f azendo acontecer '.�ino. (possive�mente or� an i.z ado em 1582 )1., 'MO eSTI VJ;t)s' fambem conhe c í.do como Carta Della E s- I

EM �'PRomo,t:.ÃO�! I /tense"), onde Aperece um nome - CABO DE!oSe.f?1J2.3CII!IJR.6Ins c

�ANTA
!\1p..RTA Dal conclui aue a frota deE GRNI#1 JlMI7 '100

._

-'
.

- •

I.----.6R;.�TI5_1// .

ndre Conçalve s, naveg ando para o su 1
--_��-<'- 1502, "passou à vista daqu e Le ac í.derj

·t h' .

d 1.1 1 "
"

I
, e, oJe aSSlna o por um s: aro..... . :

, E is, portanto a meta de h·lélchado dai
I �

'jSilva como Cao i.t.eo dos Portos de Sl'..NTA

Ç,n,TARINA, Ln apec i.onar a o Farol situado
'''na non ta mais leste de nossa costa Sul,

__.)2 :importantissimo Dor isso à navegação j
Suas ',:Ji-CO:CCC:Cé;,S"Rotas ::18 Viagem" (nu - (

licadãs em 1949) contarão essa aventu �

a sobre trilhas, águas e lombo de ca+

'-AIl�i--f"'-'1r, e 1o .

;-r=
'--0',--� '.

-��._- �.'/ \ Q---
- � ,-_:-

(3fJ! PRESERVE A VIDA E
_ ry'�'\:_ ANDE SE!\1PRE NA SUA

.,.___

� \�J MÃo, PEDALAR É SAÚ
� � CUIDE DA SUA:

AL6 AL6

AMIGO CICLISTA.

-"ilsom Augusto do Nascimento
_ n t am o s com a sua tradicional
:::::-esença no domingo do Bloco da
?::-acinha, vai preparando a fanta
s:'a OK.

ISTO É MINHA LAGUNA

pÁG.09

(fonte ",lccrnal de st.a M.s.rt..::>J

t�.��--------.-.
.

'

�..• <;;) ",EIt�1\ \ r:

.

\1 tiJC!Z3
_ s so s agradecimEfntos ao i \ S;...l�CI CVCE '-0
?::-es. da Assembleia Leqis .

=--�::::.- a Pedro Bitencourt - Faça dQ seu CARNl'.-
VAL uma diversão mui�-e:::to pelo atendimento no

o=�cio enviado por essa to refrescante, vá
NO VERDE GELO SUee�Lidade aquela casa. Fo-

�a R$ 500;00 através da cervejinha ficará
�cb encão social aue cer mais gelada. e isso

t
>

-
o

t "'b
- ai verdinho, dale GE-:'éDen e sera mu i. o em em

__

r eq ado , VALEU... LO.

SOMAR +

'tIS.Jr

* OXICRIL *

I Com. Rep. e Servicos Ltda.
.

. Bevenct.. Autorisada dé Gaaee
da OxidDio do .. 8ruU. Â�
dé BOla. e Corte, Iqúipammw.
e ÂCeIIOrios pua. c'bap""cu.

Ademar Concer
.

Gerente Administrativo

AÇOUGUE RAMOS DRINK ** BAR
De Fábio

oão Erminio Ramos

Proprietário A MAIS NOVA'SENSAÇÁO
,

.. -

.

V: Getúlio Vargas, 260
Fone: 44-1254

a a! ães - Laguna S.C
AV. GEl'Úllo VABGAS, 354

MAGALHÃES
.

LAGUNÁ·····

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

Av. Centenario. n 7758
• Bairro Próspel'a ,.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I ��RNAVAL:Festa popular,
foliões fantasiados animando

vai oa s

escolas

PRE SERVE A LIMPE ZA

NÃO JOGUE LIXO NO

cHÃo, PROCURE U�

we 1 NÃ.O FAÇA NA

RUA, CIDADE LP1PA

POVO FELIZ. VlTC FOI

FEITO PARA SER US�

II DO COERETAIVlENTE.

DE A SUA CONTRIBUI

CÃO.

Faz com Carinho

OLHE O SAÍMOS 100 QUERER
/ AI GENTE, C EEIRA SUVP,CO.

(Deo)
ALEGRIA ALEGRIA

Aconteceu no aia 7.1.95

no Clube 3 de lVlaio a

reunião do Bloco Saímos

ioo Querer para eleição
da nova diretori� ficando

assim composta: Pres. v!aldv
SantÁnna Jr,Secretário Zenom Faisca, Tesoureiro

Pedro Dom ingos e Supr imen to ,:�O i ... i
.. :6'::.

ilZezinho'l com o tema REINADO DE PVELA}1.

.

'-"
, i..:--

",,--
'

FARMAcIA FLÁVIA
PLANTAO DIA B NOITll

C�if�L\TEC
MATERIAL DE CONSTRUcAO LTDA

Mario Rainoldo Vieira
PROPIU.TÁ.aro

IiI MERCEARIA MAGALHÃES
., Kln1nho
I
j Doces. Salgados. Tortas
j Todos com ENTREGA A
'I

I DOMICILIO.
ELBDIR E ANE

.unrnliuol

AV. GIn'ÚLIO VARGAS. 326
MAGALHÃRS

FONE: (0486) 44-0619

887DO-000 LAGUNA - se.

Atendimento de AV. GETÚLIO VARGAS, 565
Seg�unda a sabado MAGALHÃES

ÃV. PIIJ'IlTO Gtmuar_ C&.BlW. siM 'ONI: (oue) H-1S50
.

MAGALBlBS - LAGUNA - se. i( 88790-000
- LAGUNA - se.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ENTRE NÓS
EM LUA DE MEL
�---"-.---

Quem encontra-se em

perf e i ta harmonia é,
o casal de pombinhos
Gustavo Barzam e sua

esposa Glauce Barzan,
casaram-se em Dezembro.

\ Votos de felicidade
�====;;;;\ do Bloco da Pracinha.

PELIKANO DE SOL E �1AR

Alô pessoal da bola e

geladinhas, o BARATA
encontra-se com o seu

DRIVIN PELIKANO ALI

pertinho das arquiban
cadas na praia. Dale
BARJI..TON.

AGRADECIMENTOS

tv: nosso amigo Silvério
de .j e su s, agradecemos
pela indicação no Tro
feu Expressão de 1994.
Valeu de Jesus.

Obr ig ado SR. Rone i
Diretor do LEC, por
ter cedido o campo

para o futebol de con

fraternizacão do Bloco
da Pracinha em 31.12.94.

DIGA AO BLOCO QUE FICO:

Sabe ouem não mais vai
"€l'"Ilbora? é pessoal) o

Celso e a Sheila com

o pequeno Guilherme.
.Le s f icaram para o

JQ�i go Fantasia do
3� CO �A PRACINFÀ.

ANIVERSARIANTES

DO MÊS
Na ir Mend e s ( 02 )
rulia G. Enrique (03)

�ucas dos S. �atos 03

�aria S. P. Vicente 7

�ales Faisca Neto (9)
�ozinaldo C. Matos 11
�arcelo M.de Castrol3

Guilherme Nunes Sant
I Anna (14),

Olga de S. Cardoso, Felipe D. Car

doso (18), Antonio E. C. r1atos 18,
Selestina Pereira 20, Dagmar Cardo

so 21, Fabiana R. Pereira 21, Val=
decir G. Enrique 22, Izadora Card�
so de Bem, Clodoaldo Cardoso de

Bem (24), Otacílio C. D. Filho 24,
Sheramy Matos de Oliveira (25) ,Zul:_
ma Pacheco Sant1Anna (26), Antonio

Thomas Viana (28), Janaina B. Dias

(28) .

JANEIRO
Itamar Goncalves (01), SaInira Eft- IILno (8), SLiellen Santana 10, Marg� IIIreth C. S. Matos 16, Alexandre Sou

za Eufras;io ili�. .. ._.. I
PJ\I "En I
Nosso amiguinho GU�lhermel!N. Sant'Anna estara com

pletando dia l4.2.95 uma

Imão cheia mais um dedinho

(6 anos), parabéns são Iau lino e Rubro -Negro.

j
amigo I

. I
Sempre simpátieo, atencioso
é o nosso amigo CLODO do Bar

NECROT�RIOS, ele estará com

pletando mais um aninho no

�ia 24.2.95, parabéns do Blo

co da Pracinha.

ALO vovO OLGA

Quem deseja um feliz aniver -

sário ao completar noventa a

nos no dia 18.02.95 é o seu

neto "JOCA" -e toda comunidade
do bloco da pracinha. Parabéns
vovô, 1000 beijinhos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'1' .

Quem estl de parabens e nosso �Jlgo

YALtIT3. GUEDES� Jlli�IOR, pelo la..Ylça
mento do livro "PORTO DA LAGUNA A

LUTA DE UM POVO TRA1'DO"o Aconteceu

no último dia 27001095 às 20 h 30 m

no espaço cultural da CoEoF.

Complexo Flipper, calçadão do Mar

Grosso - Laguna - Santa Catarina •

Sucessos, são os votos da DI2ETORIA.

��.�..RESPOSTAS DO TESTE DA PG.05 GAROTINHO DO DRINK ,,-"'"'
1.01,"JO()(lto..,bI5r.-0""'<:'�.c,'-)rOf'�o.:z..{l)5;):)r'os.()jI)00n.. BAR. � --:.
,�_ c: :J coo.os 3. o! J P('Hll:JS. DI.) coroes q o COMO: 4. C! i] �:'ún1il. D. "

I)Q":()�_ .,
-; !�I'lr1I()S. S. (.l! o oco-o. O) 5 O')I1:0S.':; J

c�'o"6.c,0xo'co"='o",,3pc<"o,, 7,0,5"""'0',0; F c::-lou Fábio de Sou za Rebelo, 1� ocn I!)�. C!,� :::>QrlIÇ; 8 . .110 1>0<110. c- S oo-eos.ci 300f'Im. 9. Cf3
_'"",'o;.u,c"""'O".,5D00'e"10.c,So""'os,bd"",,,0,,,,G

nos do Jornal te esouecemos

,e,oem"eo"'Qo,,"'CC''''''"''''a
no último dia 21. 01:95 quando'���!�n:.�e�T���rP��o�:�'c����:�:i!��fl��,�����;'� completou mais um aninho, mas

mecceco e ffionurençõo de sec corro. cmge com seqcrc-çc. -

d d'sebe -equlocôc de "0"'''0' eccooeuzc <orno ""g,.m, nun Ca e tar e P.ara e se J ar - t e
DE 39A 2.S PONTOS: Voce OlMO ceeço ó. Por eroocn'o . ore-

ciSOco�necerumpovcofl"'.oissooreCOITOS,:.es!'!;egU[onço. P,arabên s , sim do Jornal doOI 24 � Q PO';ITOS: O �eu cesenceoro co voicme <I�!�O

m"'6' 6,,�O(. "",.,1<"." ,,.,,,,!' BlOCO da pr aC inha .

LEMBRETES PRÁTICOS DE
ORGANIZAÇÃO

Você abriu, feche.
Acendeu, apague.
Ligou, desligue.
Desarrumou, arrume.
Sujou, limpe.
Está usando algo, trate-o com carinho.

Quebrou, conserte.
Não sabe consertar, chame quem o faça.
Para usar o que não lhe pertence, peça licença.
Pediu emprestado, devolva.
Não sabe como funciona, nào mexa.

I É de graça, não desperdice.
I Não lhe diz respeito. não se intrometa.

I
Não sabe fazer melhor, não critique .

.

. Nào veio ajudar, não atrapalhe.
r Prometeu, cumpra.
I Ofendeu, desculpe-se.

J, Nào lhe perguntei, nào dê palpite.
Falou, assuma.

SONHO A RE.ALIDP...DE o

INFORL�TIVO DO CLUBE 3 de IIDO

VIVA, vai ter Baile de Carnava_l no CLg
BE 3 de MATOo Veja a programçaoi
25002095 Carnaval da Alegria à par-

tir das 23: 00 horas o I ,

2 05 - Ba-i le Infantil à partir das I

2600 O;;J ...

15 : 00 horas'� AI
, la "B�1ITT'\� SOL D'" �m'D?;On,Sera arrimado pe.ia .'U�,j,,/..... .l:d v.wn,ti.

,I
RESERVAS DE !IlESAS NlL SECRETARIA

kDO CLU:SEo (

I CLUBE liV}.ETE I

l®iJ Que� esteve. de :parab��Sno últlillO d�a 2lnOlo�5
foi o IlBAILE DA CHA1IPáQ

NEil, quando c oraemor'ou seu QU;'_
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