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Quem festejou idade nova na segunda-feira foi
a acadêmica do curso de Enfermagem, da Unoesc,
campus de São Miguel, Andressa Catto

MAIS UM SEMESTRE
ais um semestre finalizado. Aprovado em todas as disciplinas que realizei. E o mais importante: respeitando
a “moral” e os “bons costumes”. Sem usar de meios “ilícitos”.
Agradeço aos professores por me oportunizarem seus
conhecimentos. À coordenação, parabéns pelo ótimo trabalho que faz com que o curso de Direito da Unoesc, campus
de São Miguel, seja um dos melhores do Sul do Brasil – o que
pode ser constatado pelo elevado número de aprovados nos
dois exames da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

M
A acadêmica de
Odontologia, da
Unochapecó, Carta Thaís,
natural de Pinheirinho
do Vale, que tive o prazer
de conhecer em Frederico
Westphalen, na badalada
Maria Lucia. A propósito:
para quem quiser segui-la
no Instagram (carlathaisl)

CADA UM CADA UM I
inda comentam sobre uma lista que estaria circulando
com os nomes dos supostos compradores de entorpecentes dos acusados de tráfico de drogas que, segundo a
Polícia, por meio de investigações, entregavam as drogas
com motos (numa espécie de “tele entrega”).
Segundo comentam, chegou-se aos nomes através dos
números dos telefones dos que teriam feito ligações que,
supostamente, seriam usuários.
Não vi a lista. Nem pretendo. Isso é coisa de gente que
gosta de “mexericos”. Penso, porém, que se realmente ela
existe (pois, por enquanto, não passam de boatos) é por
que algo “vazou”. Neste caso, teria que haver outra investigação para descobrir quem foi o responsável.

DÁ VOLUME AÍ...
-‘Cover My Eyes’ - Marillion.
-‘Just Like Heave’ - The Cure.
-‘Panic’ - The Smiths.
-‘Texarkana’ - REM.
-‘The Only One’ – Morphine.
-‘Sunday Blody Sunday’ - U2.
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CADA UM CADA UM II
á onze anos não ingiro nem um tipo de bebida alcóolica. Não fumo e nunca fiz uso de qualquer tipo de droga
ilícita. Mas não condeno os usuários - mesmo que alguns
afirmem que se eles não existissem não haveria traficantes
-. Penso que cada um é livre para fazer suas escolhas, porém que arque com as consequências.
E quanto a comentários sobre as prisões e supostos envolvidos - dependentes químicos e traficantes -, deixamos
que sejam proferidas pelas autoridades competentes.
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A intelectualidade da linda Aline Kerber

HÁ DEZ ANOS
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ão Miguel atingiu 100% da cobertura vacinal da campanha
de imunização dos idosos contra a gripe. Méritos ao trabalho competente da Secretaria de Saúde, comandada pelo
médico Alexandre Spessatto.

*Coluna Roger Brunetto, 08 de julho de 2005.

PONTO FINAL
Quanto mais eu vejo, quanto mais eu escuto, mais eu acho
menos respostas. Eu fecho minha mente. Eu grito, mas está
ficando difícil de se acalmar, de raciocinar, de entender sobre o
que é isso tudo”. Trecho da música ‘White Russian’ – Marillion.
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