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BANDO DE CAIPIRAS I
m São Miguel há rapazes que não passam de um bando de “caipiras querendo ser ingleses”. Uns têm dinheiro e fazem questão de ostentar.
Alguns, quando alguém demostra desinteresse em saber
sobre seus extratos bancários, ficam indignados e, pasmem,
tentam prejudicar a pessoa que valoriza o ser e não o ter.

E

BANDO DE CAIPIRAS II
ssa é a típica situação de cidades do porte de São Miguel (e menores). Aí quando pessoas esclarecidas e
alinhadas - de centros maiores - percebem tais aberrações e nos classificam de grotescos ficamos bravos.
A verdade é que as atitudes arcaicas de alguns abastados (palavra, esta, que combina com abestalhados) e
seus lambe-botas respingam em toda a população.
Em tempo: vários nem têm tanto dinheiro. São da denominada classe média, mas tentam transparecer que são ricos.

E

A MIL
‘Turma do Dutra’ - que retornou em julho - e saiu em todos os
sábados, em quatro cidades, tinha decidido dar um tempo em
agosto. É que no dito ‘mês do cachorro louco’ um dos integrantes
teve que frequentar a universidade aos sábados (manhã e tarde).
Mas não foi isso o que acorreu. Bem pelo contrário. A moçada
curtiu baladas em quatro sábados e uma sexta-feira: Pato Branco
(duas vezes); Carazinho; Frederico Westphalen e São Miguel.
Por causa de um imprevisto, o integrante das aulas de agosto terá que frequentar mais três em setembro. Mesmo assim
a agenda para esse mês está praticamente completa. Começa
neste sábado, 05, em São Miguel, numa festa que inicia ao meio-dia e não tem hora para acabar (no ano passado o horário que
o festerê terminou invadiu a madrugada). E já no dia seguinte,
06, véspera de feriado, tem outra no Rio Grande do Sul.
Em tempo: nenhum dos cinco integrantes da ‘Turma do
Dutra’ ingere qualquer tipo de bebida alcóolica, fuma ou é
usuário de drogas ilícitas. Apenas, esporadicamente, recorrem ao energético para ‘se manter firme’.

A

DETONAUTAS DETONOU
exta, na Nova Farol, o rock falou mais alto. A banda
Detonautas fez o público delirar com suas canções e
de outros grupos e cantores como, por exemplo, ‘Tempo
Perdido’ - Legião e ‘Tente Outra Vez’ - Raul Seixas. A turma do Tico Santa Cruz, que subiu ao palco sem camisa
- todo seu tórax, costas e braços são tatuados -, também
lembrou Cazuza.
Eles optaram em tocar a clássica ‘O Retorno de Saturno’ em versão acústica.
Em tempo: Considero que o público ficou aquém do
esperado. Ainda mais se tratando de uma banda de tal
envergadura. Penso que a moçada de São Miguel e região
deveria valorizar muito mais quando artistas desse porte aparecem por aqui.

S

LINDA, ERUDITA E MUITO INTELIGENTE
migueloestina, Alessandra Fiorini Baldissera, que atualmente
reside em Porto Alegre, é graduada em Engenharia Química
pela PUC(RS), na capital gaúcha. Pela mesma universidade fez o
mestrado. O doutorado realizou na UFRGS, igualmente na cidade
da dupla Grenal. Ambos na área de Ciência e Tecnologia de Materiais. Parte do doutorado fez em Toulon (Sul da França).
Atualmente, a filha do Giga e da Isabel é pós-doutoranda na PUC(RS) onde efetua pesquisa no desenvolvimento de novos materiais poliméricos.
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Desnecessário mencionar a perfeição de Taila Berwing

FESTA NO VILLA GRILL
este domingo, 06, véspera de feriado, a partir das 22h30,
no salão de eventos do Restaurante e Churrascaria Villa
Grill, tem a 3 ͣ edição do ‘Villa Sertanejo’.
Atrações: Zé Alécio e Eduardo e Léo e Fabiano e banda.
E mais: depois da apresentação das duplas o Dj Roberto Bonet, com suas mixagens, coloca todo mundo pra dançar até
o amanhecer e sair de lá “marchando”.
Ingressos antecipados no Villa Grill. Patrocínio: Agência
Ápice; Torfresma; Itamar Automóveis e Show Mídia Promoções e Eventos.
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E COMO DISSE O “BOCA SANTA”...
pouco chifre para muita traição...

GRANDE NIETZSCHE
aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música.

E

FIANÇA LOCATÍCIA AINDA É A CAMPEÃ
o Brasil mais de 2/3 dos contratos de locação são garantidos por fiadores. Isso por que, apesar de causar
constrangimentos às partes, ainda é a única modalidade
que não acarreta ônus aos inquilinos.
As alternativas são o seguro fiança, contratado com
seguradora mediante pagamento de prêmio e a caução normalmente feita com títulos de capitalização -.

N

BAITA SOM
uarde bem o nome deste som, pois você pode precisar dele
a qualquer momento: ‘In The Blood’ - Better Than Ezra.
A propósito: desde que a ouvi pela primeira vez, em
1995, quando era locutor na Top 104 FM, considero uma
das melhores músicas do rock mundial.
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Quem festejou idade nova ontem foi a corretora de imóveis,
Elisantéia Cristina Hencker, a Téia

Alessandra - ao fundo a ponte 25 de Abril que liga Lisboa ao
Alentejo e Algarve, no Sul de Portugal -. O local fica em frente à
Praça do Comércio, Centro Governamental de Portugal,
às margens do Rio Tejo

CADA ASSUNTO NO SEU QUADRADO
a madrugada de sexta para sábado, no show do Detonautas, eu e o servidor efetivo da Receita Federal,
o sociólogo Giordani Colvara, conversamos sobre rock.
Poucas horas depois, na Unoesc, no curso de Direito, na aula da disciplina Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), debatemos um longo e polêmico diálogo,
com a participação da professora e dos colegas, sobre
a adoção de crianças por estrangeiros.
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