JORNAL IMAGEM

COLUNA DO ROGER

www.oimagem.com.br

São Miguel do Oeste - Quarta-feira, 26/08/2015 - Edição 773

É SEXTA
udo pronto para o super show que acontece nesta
sexta, na Nova Farol, com a banda Detonautas. Tico
Santa Cruz e sua turma, certamente, farão o público delirar a exemplo das outras vezes que estiveram por aqui
(2006 e 2011), também na Nova Farol.
Pontos de venda de ingressos em São Miguel: Posto
Daltoé e Swell Óptica. Descanso: Cantinho Doce. Iporã:
Hora Certa. Guaraciaba: Restaurante Carossi. Cedro: Cedro FM. Itapiranga: Arbo Facul. Dionísio Cerqueira: Altas
Horas e, em Maravilha, na Atitude Modas.
Mais informações: (49) 8812-5200.

T

PENSE NISSSO
Fácil é ouvir a música que toca. Difícil é ouvir a sua
consciência, acenando o tempo todo, mostrando nossas escolhas erradas. Fácil é ditar regras, difícil é segui-las. Ter a noção exata de nossas próprias vidas, ao invés
de ter noção da vida dos outros.”
Carlos Drummond de Andrade.

“

O

SEM PRAZO DE VALIDADE
som é de 2003, mas sempre será sucesso. Refiro-me
a clássica do The White Stripes – ‘Seven Nation Army’.

Camila Borges e Gabi Desordi, na balada

É BOM SABER
decisão judicial que desconsidera a “personalidade
jurídica da sociedade” não desfaz seu ato constitutivo, não invalida, nem importa a sua dissolução. Apenas
suspende, de forma temporária, “a eficácia do ato”.

A

Quem aniversariou no dia 20 passado foi Taís Camila Trevisol,
neta de Aristides e Ermínia Trevisol

Perfeita: Eduarda Ribeiro Freitas

Q
J

E COMO DISSE O ILUSTRE (o cafajeste)
uer gostar de mim? É um favor. Não quer? São dois
favores.

HÁ DEZ ANOS

ogar um amistoso num dia de semana, à tarde, num péssimo gramado e intensa chuva é coisa mesmo de uma seleção
de futebol caça-níquel. Pior que isso só os que ficaram assistindo uma “pelada” sem sentido. A Seleção Brasileira venceu.
Pergunto: O que mudou em nossas vidas? Quem se deu bem
foram os “cartolas”.

*Coluna Roger Brunetto, 26 de agosto de 2005.

PONTO FINAL
Se ao menos o sorvete não derretesse. Se ao menos ríssemos
todos os dias. Se ao menos a hora de fechar fosse um mito. Se
ao menos tivéssemos mais uma hora”. Parte da letra de ‘Brave’ - Snow Patrol.
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