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DESDE SEMPRE I
iva o Brasil. Aplausos à imensa maioria de nossos
magníficos políticos. Aclamações aos marginais, estupradores, ladrões, bandidos, exploradores e golpistas.
Ovações à impunidade. Eles merecem respeito.
Somos brasileiros. Vamos comemorar! Nosso país é penta
campeão mundial de futebol. Desde a proclamação da república caminhamos a passos largos rumo ao desenvolvimento.

V

DESDE SEMPRE II
odos nossos presidentes governaram com total lisura, amparados por idôneos congressistas. Vibramos,
pois aqui nunca existiu corrupção.
Aplausos às nossas leis que sempre “beneficiam” o
correto e a cada ano é mais “rígida” com o corrupto - por
menor que tenha sido a infração por ele cometida -. Tanto é verdade que “nossos perfeitos presídios” estão lotados de “ladrões de galinha”.
Olhe-se no espelho. Sorria, bata no peito e grite: “Eu
tenho orgulho de ser brasileiro”.
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NOVO ENDEREÇO
Papelaria Kitol está em novo endereço. Fica a 20 metros da antiga, só que na Rua Duque de Caxias, ao lado
da Bolfe Engenharia, Construções e Empreendimentos.
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SÓ VALE UM POR CLIENTE
este o dia 17 de agosto, quem já possui mútuo habitacional contratado com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, não poderá obter outro
financiamento imobiliário na Caixa Econômica Federal.
Ou seja: na prática esse tipo de empréstimo ficará limitado a um por cliente. Essa nova restrição valerá tanto
para a aquisição de imóveis novos, como para a compra
de usados.
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NEM PARA “AQUILO”
aqueles sete sábados seguidos que saí em São Miguel
(um foi em Guaraciaba) percebi moças até atraentes.
Suas posturas, porém, me lembraram da indecência, a vulgaridade, enfim, a baixaria escancarada.
Cada um cada um. Cada uma cada uma. Quem sabe,
por não beber nada de álcool nem fumar e não ser usuário
de drogas ilícitas, o brega seja eu (deixo claro que não
tenho nada contra quem ingere bebidas alcóolicas,
fuma ou é usuário de drogas).
É bem provável que se ‘chegasse’ numa delas levaria o
chamado ‘fora’. Mas mulheres desse tipo nem ‘para aquilo’
desejo. Se houver algum tipo de desejo é o de distância.
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A bela Bruna Nardi pra melhorar o astral dos
marmanjos nesta quarta-feira

BAITA FESTA
ábado, novamente, estive na Aria Music Bar, em Pato
Branco. E novamente a balada foi das boas. Aconteceu
por lá a ‘White Paradise’. Baita festa.
Os Djs Butinger (House For Friends); G-Row (House For Friends); Jean Tanabe (Cascavel); Alan C. (Maringá) e a principal atração: Stiw (Bielle Club) não deixaram
ninguém parado.
Aproveito para, mais uma vez, agradecer o ótimo
atendimento que recebi dos proprietários e funcionários
da casa de shows que é show.
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REFLITA, DESCONFIE, ANALISE
árias pessoas julgam equivocadamente e, em determinadas situações, ‘apontam o dedo’ para alguém que, além de nada ter a ver com a questão (de nenhum
dos lados), quem sabe, inocentemente, esteja enfrentando o mesmo problema dos
que, erroneamente, o culpam.
Reflitam, pois “há inúmeras cores entre o verde e o amarelo. E interesses
também”.

V

Foi das boas a festa de aniversário do bacharel em Direito Robyson Hantt, que aconteceu
sábado à tarde no Clube Jardim. Na foto, a moçada que apareceu por lá para cumprimentar o
aniversariante e degustar um churrasco de fundamento

A escultural Caroline Stiven valoriza muitas vezes mais o raro carro antigo

