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CONDOMÍNIO NÃO É EMPRESA
Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara
dos Deputados rejeitou a proposta que inclui o condomínio na lista das pessoas jurídicas de direito privado.
O principal argumento contrário é que não se podem
dissociar as áreas privativas das áreas de uso comum de
um condomínio, a fim de criar uma pessoa jurídica que
trate apenas das comuns.
O projeto ainda será reanalisado pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania.

A

ALGUNS SONS QUE ME CONSOLAM

-‘Perfeição’ - Legião.
-‘Inútil’ - Ultraje a Rigor.
-‘Vossa Excelência’ - Titãs.
-‘Até Quando’ - Gabriel, o Pensador.
-‘Muros e Grades’ - Engenheiros.

A acadêmica de Direito da Unoesc, campus
de São Miguel, Franciely Noronha

PAVÕES DE ARAQUE
inda não sei se classifico Nietzsche de gênio, louco
ou pessimista. Mas, em muitos conselhos, ele tem razão. Um dos principais: “Torna-te quem tu és”. Simples,
porém, de difícil compreensão para várias pessoas.
Ser original é, acima de tudo, fugir do ridículo. A propósito: a postura de alguns megalomaníacos de São Miguel recomenda que sigam o que sugeriu, ainda no século XIX, o filósofo germânico.

A

-‘Carecas da Jamaica’ - Nei Lisboa.
-‘Até Quando Esperar’ - Plebe Rude.
-‘Pergunte ao Tio José’ - Barão.
-‘Furacão’ - Cida Moreira.
-‘S.O.S.’ - Raul Seixas.

RANZINZAS
m São Miguel muitos empregados reclamam dos chefes. Esquecem, no entanto, que graças a eles têm trabalho e, principalmente, dinheiro para pagar as contas.
E mais: se não está feliz fale para ele e não a outros. E
se continuar infeliz “pegue a viola e vá embora”.

E

Ana Paula Abreu é, simplesmente, muito linda

DO ILUSTE (o cafajeste) PARA UM AMIGO NUMA
FESTA CHEIA DE BELDADES...
e tem sereia no barco pra que pescar piranha no lago?

S

HÁ DEZ ANOS

V

A prima de Carazinho, Katyniê Brunetto

ereador Alfredo Fabiani, que ficou uma semana de
‘molho’, está muito bem. “Foi só um susto”, disse.
*Coluna Roger Brunetto, 12 de agosto de 2005.

PONTO FINAL
Hei! Senhor tocador de pandeiro: toque uma canção para
mim. Não estou dormindo e não há lugar onde eu possa ir.
Então me faça desaparecer através dos anéis de fogo de minha
mente. Abaixo das ruínas nebulosas do tempo, passando ao
longe das folhas congeladas e do alcance distorcido da tristeza
insana”. Parte da letra de ‘Mr. Tambourine Man’ - The Byrds.
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