08 JORNAL IMAGEM

www.oimagem.com.br

COLUNA DO ROGER

São Miguel do Oeste - Quarta-feira, 29/07/2015 - Edição 769

Roger
Brunetto

roger.brunetto@hotmail.com

PASSOU DOS LIMITES I
nquanto o rock progressivo e, principalmente, a Música Popular Brasileira (MPB) praticamente sumiram das
programações das rádios, outros gêneros - que deveriam ser
censurados - fazem a alegria da grande maioria da população (influenciada pela industrial “curtural”).

E

PASSOU DOS LIMITES II
e forma alguma atribuo a culpa aos proprietários, locutores
e programadores musicais das emissoras. A programação
visa agradar os ouvintes e aumentar a audiência. Uma rádio nada
mais é que uma empresa e precisa faturar.
Entendo que para mudar essa caótica realidade, as pessoas
deveriam deixar de assistir os programas de entretenimento das
TVs (canal aberto). Verdadeiros lixos que não acrescentam absolutamente nada ao conhecimento e à cultura dos telespectadores.

D

PASSOU DOS LIMITES III
alvez seja satirizado pela minha opinião. Quem sabe, até,
dirão que sou ‘careta’ ou ‘brega’. Sem problemas.
Em relação à MPB aprecio as canções e letras de Dorival
Caymmi, Adoniram Barbosa, Elizeth Cardoso, Vinicius de Moraes, entre tantos outros.
Sem contar de Caetano Veloso, Chico Buarque, Oswaldo
Montenegro, MPB 4, Maria Bethânia, João Bosco e muito mais.
Há, ainda, a voz - até hoje insubstituível de Elis Regina, que
morreu em janeiro de 1982 -. Lembrando que ela não era compositora, apenas cantora (tão magistral sua interpretação).

T

USO DO FGTS EM REFORMAS
o contrário do que muitos pensam, recursos do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
não podem ser utilizados para se terminar uma construção, ampliá-la, melhorá-la ou reformá-la.
Nessas situações, o uso do Fundo está circunscrito à construção integral em terreno próprio já existente ou para aquisição de lote e edificação sobre o
mesmo.

A

MULHERES, ESCOLHAS E FUTURO
mpressiona o número de mulheres jovens, que namoram, vivem em união estável, casam ou são amantes de
verdadeiros trastes. “Quem sabe elas ganham mais do
que beijos e carícias”...
Não esqueçam, porém, que o tempo é “implacável”.

I

DJ DE CASA TAMBÉM FAZ MILAGRE
s Djs de São Miguel Arno Costa, Boca Witcoski,
Roberto Bonet e o jovem iniciante Marco Antônio são ótimos. Prova disso é que quando não animam festas - sejam particulares ou de acesso ao
público -, em São Miguel e região, se apresentam
em outras cidades de Santa Catarina, Paraná e Rio
Grande do Sul. E é assim em praticamente todas as
sextas, sábados, domingos e, esporadicamente, em
dias da semana.
E mais: no caso dos três primeiros eles já mostraram seus talentos na Argentina, Paraguai e Uruguai.

O

A

A bela Natália Padilha Mello

DÁ VOLUME AÍ...
Funky Town’ – Pseudo Echo. O som, de 1988, é uma versão rock de um clássico da banda Blondie, versão disco,
que fez muitos cinquentões (de hoje) dançarem no final
dos anos 1970.
A propósito: na mesma época Blondie tocou muito
nas “discotecas” com ‘Heart of Glasss’ (regravada, em
1994, por Double You, porém sem o mesmo êxito).

‘

FIM DA FOLGA
s aulas da Unoesc, campus de São Miguel, recomeçaram nesta segunda-feira, 27.

INFELIZMENTE
ma das consequências do extraordinário desenvolvimento da informação foi o idiota ter alcançado um
raio de ação jamais imaginado. O mundo tem hoje, pela
primeira vez na história, o “idiota global”.

U

NEGÓCIO VIA WHAT´SAPP
Justiça mineira reconheceu que uma troca de mensagens através do aplicativo What´sApp, envolvendo a
remessa de comprovante de pagamento, era prova suficiente da existência de uma transação imobiliária.
Entretanto, como o vendedor não outorgou a escritura
à compradora, o juiz determinou o desfazimento do negócio, com a devolução do valor pago, mais uma indenização
por dano moral em favor da adquirente. Cabe recurso.

A

Quem festeja 56 anos de idade hoje é a primogênita da minha
família, Mara Regina Brunetto, que atualmente reside em
Florianópolis. Recebe os parabéns da mãe Wilma, além das
irmãs Rosane e Daléia e do irmão Roger

O PESSOAL APROVOU
ó ouvi comentários elogiosos sobre os shows que acontecerão na Faismo/2015 (Luan Santana; João Bosco e
Vinícius; Comunidade NinJitsu; Joca Martins e Fronzen e
Turma da Peppa Pig).
A maior feira do Extremo Oeste acontece de 12 a 15
de novembro no Parque de Exposições Rineu Gransotto.

S

Enquanto nos últimos dias a população da região era
‘torturada’ com tanta chuva, Hilton Soares e a esposa Beatriz,
de São Miguel, curtiam as paradisíacas praias do Nordeste

