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DESPERDÍCIO I
revoltante - e até nauseante - as atitudes protagonizadas por
alguns “seres” da província. Jogam às 24 horas de um dia no
lixo. Não praticam nenhuma caridade material ou espiritual.
E geralmente os que ‘mais podem’ são os que ‘menos fazem’.
Pior: ainda há os que criticam os que auxiliam necessitados.

É

DESPERDÍCIO II
erto está quem defende que o principal “efeito colateral” da ambição desenfreada e da sede pelo poder é a
“verdadeira cegueira”.
Até quando será preciso lembrar que somos mortais?
E o que mais será preciso acontecer para provar que,
após a morte, colheremos o que plantamos nessa breve
passagem por este lugar denominado Terra?

C

DE ONTEM
ntem foi feriado em São Miguel em honra ao padroeiro
São Miguel Arcanjo. O dia-santo foi instituído em 1997,
por meio de um projeto de lei de autoria do - então - prefeito Gica Baldissera, aprovado, obviamente, pelo Legislativo.
Naquele ano o feriado foi comemorado numa segunda-feira.
Choveu muito - a exemplo do dia anterior -. Mesmo assim, à época,
muitos caíram na gandaia na noite de domingo no Bebi Beer (hoje
Rud´s Pub) e, posteriormente, na Effect´us (atual Nova Farol).

O

Mônica Stauss, de bom a vida

VALOR AO NOME
eguidamente - na verdade já se tornou rotina - nos noticiários internacionais, nacionais, estaduais e regionais são divulgadas notícias sobre pessoas que são detidas por cometer falcatruas (dos mais variados tipos).
O interessante é que, na grande maioria dos casos,
é perceptível o desdém dos envolvidos. Tipo “não estou
nem aí”. Como se o que cometeram fosse “normal”. E a
reputação? A honra ao nome? Onde ficam?

S

PARASITAS
pesar de concordar com Mariano José Pereira da Fonseca, o Marquês de Maricá, que disse que “os bajuladores são como as plantas parasitas que abraçam o tronco
e ramos da árvore para melhor aproveitar e consumir”,
confesso que admiro alguns parasitários pela ousadia e cinismo. Principalmente os de São Miguel. E são muitos.
O importante é adular quem está no poder (até quando
o ‘reinado’ acabar) e, desta forma, pelo menos tentar conseguir o que se almeja. Depois é esquecer o passado e começar a flertar com o novo rei.
O mundo é dos vivos e, para a grande maioria, dinheiro
vale bem mais do que personalidade e dignidade. Sem esquecer, é claro, que vivemos no Brasil, onde os exemplos,
desde nossa independência, são fartos. E outra: ‘constrangimento’, para várias pessoas, é uma palavra inexistente.

A

NO ESQUENTA
-‘In The Blood’ - Better Than Ezra (preferencialmente a
versão ao vivo).
-‘Panic’ - The Smiths. (quando o vocal da banda era o
“aloprado” Morrissey).
-‘Manic’ - Firewind (versão rock da original, gravada pelo
Michel Sembello, em 1983, que, inclusive, faz parte da trilha sonora do filme “Flashdance”).

A bela Bruna Piaia é graduada em Desing e Moda

BEM NA FOTO
Four Club, inaugurada em dezembro de 2013, foi
eleita a 33ª melhor casa de shows do Brasil. A votação, promovida pela Revista House Mag - principal referência de som eletrônico no país -, aconteceu entre os
dias 1º de maio e 15 de julho.
Para se ter ideia, a Four ficou à frente de outras casas badaladas como, por exemplo, a Bielle (Cascavel) e da
Parador Maresias (uma das principais do litoral paulista).
Parabenizamos os proprietários que, com ousadia
e muita criatividade, fizeram com que muita gente, em
todo país - e até fora dele -, visualiza-se no mapa as cidades de São Miguel e Descanso (já que a casa fica na comunidade de Cruzinhas, divisa entre os dois municípios,
e pertence, oficialmente, ao território de Descanso).
Em tempo: Aproveito para agradecer a mensagem
a mim enviada pelo jornalista, publicitário e sócio proprietário da Four Club, Léo Brandt.

A

Pelo nome poucos conhecem. Mas pelo apelido, muitos, ao menos, ouviram falar. Refiro-me a Rovani Miguel Rossi, o ‘Baruio’.
Figuraça que agitou muito em São Miguel nos anos 1990. Foi,
inclusive, um dos sócios do Bepi Beer - bar que marcou época
em São Miguel - . Ontem ele comemorou idade nova.
Na foto, o aniversariante em Mônaco

Four Club está entre as 33 melhores casas de shows do Brasil

SÓ NO ‘PAPEL’
o âmbito do Direito Internacional, a soberania – importante característica do palco internacional – significa a possibilidade de igualdade entre os países, “independentemente de
sua dimensão ou sua importância econômica mundial”.
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