10 JORNAL IMAGEM

www.oimagem.com.br

COLUNA DO ROGER

São Miguel do Oeste - Quarta-feira, 12/08/2015 - Edição 771

Roger
Brunetto

*foto: Catiane Trevisan

roger.brunetto@hotmail.com

REFERÊNCIA MÉDICA
ão Miguel vive um ótimo momento em se tratando de
medicina. Novos e excelentes profissionais. Especialistas em várias áreas. Gente que, aliada aos mais antigos,
tem tudo para tornar nossa cidade centro de referência.
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SHOWZASSO
festa será grande dia 28 de agosto na Nova Farol.
Acontece por lá show com a banda Detonautas. Eles
já estiveram por aqui em 2006 e, também, no dia 21 de
outubro de 2011 (foi um dos melhores eventos daquele ano). A exemplo desta, as apresentações anteriores
igualmente foram na Nova Farol
Com certeza Tico Santa Cruz e sua turma proporcionarão a melhor – ou uma das melhores baladas (rock) do
ano – na região. E é bem provável que o vocalista emitirá
suas polêmicas opiniões.
Em tempo: desde 2008, quando foi lançado, considero ‘Retorno de Saturno’ (versão estúdio) o melhor som/
rock nacional.
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Dia 28 de agosto tem Detonautas na Nova Farol

CLIMA BOM E DINHEIRO NO BOLSO
uitos bares, sorveterias, casas de shows, entre outros segmentos, devem ter faturado bem na noite de
sábado e madrugada de domingo. É que a grande maioria das pessoas já tinha recebido o salário de julho e a
temperatura era de verão.
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E-MAIL DA AMIGA JKULBAS
Jogue fora números, peso, altura, idade, cor, posição
social e tantas outras futilidades. Nada disso é essencial para nossa vida. A vida não é medida pelas vezes que
respiramos, mas pelas vezes que perdemos o fôlego de
tanto rir de surpresa, de êxtase, de felicidade. Não façamos viagens de remorso, mas, sim, de perdão”.
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FILHO DE PEIXE PEIXINHO É
eu pai era um mulherengo? Você tem uma tendência
maior a seguir os passos dele, se ele já traiu. É o que
mostra uma pesquisa realizada por cientistas da Universidade Charles, em Praga, na antiga Tchecoslováquia,
atual Eslovênia, com 86 casais.
No entanto, os cientistas não descobriram uma relação
entre a infidelidade dos pais e a traição das mulheres. É que
a sexualidade masculina pode ser definida durante a infância
mais do que a feminina. Já a infidelidade da mulher depende
mais da qualidade da relação em que ela está no momento.
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PARA A “FRANCESA” PARANAENSE...
On ne vit pas sans se dire adieu’ – Mireille Mathieu.

BOBAGEM
espeito, porém não compreendo como muitos ainda
consideram agosto o mês do ‘desgosto’ ou do ‘cachorro louco’. Tola superstição.
E aqui faço referência ao norte-americano, Robert Ingersoll, que, além de ser um dos grandes pensadores mundiais
do século XIX, era exímio orador e líder político: “A superstição é filha da ignorância e mãe da miséria”. Ingersoll também se destacava por sua extraordinária cultura.
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É BOM SABER
gnóstico é aquele que considera os fenômenos sobrenaturais inacessíveis à compreensão humana.
Um agnóstico pode ser teísta ou ateísta.
Teísta: admite que não tem conhecimento que comprove a existência de Deus, mas acredita que Deus existe
ou admite a possibilidade de que pode existir.
Ateísta: também admite não possuir conhecimento
que comprove a não existência de Deus, mas não acredita na possibilidade que Deus exista.
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O sorriso encantador de Fabiana Fernandes

Jaqueline Cruz Albrecht em ensaio fotográfico

CULTOS E CURTOS
arte da letra da música ‘Beleza Pura’, que fez grande
sucesso nos anos 80 com Caetano Veloso e a banda A
Cor do Som, e mais recentemente numa regravação do
Skank, diz que “Não me amarra dinheiro não, mas elegância. Não me amarra dinheiro não, mas a cultura”.
Somos privilegiados. É que vários em São Miguel
também pensam o mesmo, ahahahahah...
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ANOTA AÍ
ia 03 de outubro, na Maltaria, em Xaxim, tem Chrystian & Ralf. A dupla é considerada a mais afinada do
Brasil. Para se ter uma ideia, mesmo faltando mais de um
mês e meio para o evento, todos os camarotes e mesas já
foram vendidos.
Em tempo: Para quem não sabe, nos anos 70, Chystian tocava músicas em inglês. Um de seus maiores sucessos foi ‘Don´t Say Goodbye’.
E mais: No dia 31 de outubro quem aparece na Maltaria é a dupla Guilherme e Santiago.
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