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PAVÕES DE ARAQUE I
iedade é o que sinto dos que foram trapaceados e, por
isso, furtam galinhas para saciar a fome dos filhos.
Tenho aversão aos que roubam por ambição. Na
“província”, não sejamos ingênuos, há muitos que só gozam de uma situação financeira confortável por que exploraram, sonegaram, enfim, agiram de maneira ilícita.
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PAVÕES DE ARAQUE II
maioria dos casos “obscuros” é perceptível. Além disso, nossa “província” ainda respira oxigênio interiorano. Aqui todo mundo sabe das artimanhas e aberrações
que envolvem muita “gente conhecida”. E o povo comenta.
Além do egoísmo, outra forte característica dos “pavões de araque” provincianos é a preocupação. É que
“vivem como se fosse a última vez”. Na verdade, se analisarmos, também são dignos de compaixão.
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GUARDE AS COSTAS
erca de 80% da população mundial, de acordo com a
Organização Mundial de Saúde (OMS), já teve ou vai
ter dor nas costas ao longo da vida. O percentual só é
menor que a incidência de dor de cabeça.
Quem sente algum tipo de dor precisa consultar um
ortopedista até mesmo antes de começar a praticar algum tipo de exercício físico, recomenda a OMS.
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CONDOMÍNIO: AFINAL, QUEM É O DEVEDOR?
Superior Tribunal de Justiça (STJ) passou a entender
que o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é mais o registro do
contrato de promessa de compra e venda em cartório,
mas, sim, a imissão do promissário comprador na posse
do imóvel e a ciência inequívoca do condomínio acerca
da transação. A tese foi fixada em julgamento de recurso repetitivo e passa a orientar as demais instâncias do
Judiciário.
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ENTRE A LOUCURA E A SAFADEZA
il vezes ser taxado de louco (e não ser) do que ter
fama de salafrário (e ser mil vezes pior do que comentam).
E, ademais, é bem melhor ser insano do que safado e
covarde. Sem contar de outros “atributos”.
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SUGESTÃO
s responsáveis pelos programas jornalísticos das
rádios do Extremo Oeste deveriam diminuir o espaço concedido a políticos, que só estão no Legislativo
ou Executivo devido à ‘ingenuidade’ – para não escrever
ignorância – do povo. O mesmo vale aos servidores que
ocupam cargos públicos por causa do ‘critério político/
partidário’.
Para preencher esses espaços, sugiro que entrevistem gente gabaritada. Exemplo são os professores da
Unoesc, campus de São Miguel. Além de idôneos, são
profissionais que falam com conhecimento de causa.
Os tímpanos dos ouvintes agradecem.

Quem festeja aniversário nesta sexta, 16, é a arquiteta e
urbanista Lais Caroline Tibola. Na foto, a bela com o namorado
Leonardo Rutkowski Bernardes
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Isadora Stringhini Moreira, da nova geração
de belas de São Miguel

PENSE ANTES; FALE DEPOIS
ários funcionários reclamam de seus chefes. Alguns, de repente, até com razão. Porém, é importante lembrar, que graças aos empresários estão empregados.
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PARA ELA
O‘We´ve Got Tonight’ – Kenny Rogers & Sheena Easton.

PARA A OUTRA
‘Shame On The Moon’ – Bob Seger & The Silver Bullet Band.

Carine Hackenhaar e Débora Weber, na balada

ESTOU COM OS BANCÁRIOS
espeito quem pensa diferente. Cada um cada um.
Mas eu apoio a greve dos bancários. Digo mais: pela
pressão a que são submetidos suas reivindicações são
ínfimas.
Não podemos confundir bancários com banqueiros.
Estes eu jamais defenderei. Gananciosos. Querem sempre mais, mesmo que nunca perdem quando se trata
de transações financeiras com os clientes de suas agências.
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O olhar de Raquel Revelhax Souza

ANOTA AÍ
ia 30 de outubro, sexta-feira, tem Paula Fernandes
em Passo Fundo. A cantora se apresenta no Gran Palazzo. A casa abre às 20h30. O show está previsto para
iniciar às 22h30.
Informações, reservas de mesas e ingressos: (54)
3311-0596 e (54) 3632-1671.
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