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RELIGIÕES (bom ou ruim?) I
evolução da humanidade não condiz com o pensamento retrogrado daqueles que defendem ferozmente a religião. Até matam por causa dela. Quantos
ainda terão que morrer nas ditas “guerras santas” provocadas por fanáticos idiotas?

A SOLIDÃO DO DUTRA
dmiro quem grita. Tento fazer o mesmo. No sonho consigo.
Na solidão também. Na vida real esbarro no “nó da garganta”.
Na janela do quarto do hotel, visualizando parcialmente
mais uma cidade, a “sensação de paz”, proporcionada pela
drágea, me invade. E alimenta a esperança que desta vez poderá ser diferente. “Às vezes é”. Amanhã, ao acordar, saberei.
Ouço ‘Lua’ - MPB 4, mas prefiro ‘Pois é, Pra que’.
Boas amizades que não vingam pela “simpatia pela
antipatia”. Pessoas e conversas agradáveis vencidas pelo
“sentimento desagradável de companhias”.
E, do nada, sem perceber, a inquietude me invade e, com ela, a
voraz vontade de ficar só. “E pensar no que poderia ter sido”.
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TUDO DE BOM
uem festejou idade nova ontem foi a sempre elegante, culta e exímia advogada, Silvana Daltoé.
A esposa do empresário Elton é admirada por todos
que a conhecem. Um dos presentes, a mãe do Antônio
recebe neste sábado com o casamento da filha Fani
com o boa gente Plínio Schuchovski, naquele que será o
evento social do ano em São Miguel.

CLÉSSIO (o perturbado)
tal de ‘sertanejo universitário’ que, diga-se, de
universitário nada tem, deveria ser banido das
programações das emissoras de rádios. Esse estilo
musical, apesar de apenas revelar o grau de intelectualidade da maioria dos brasileiros, que levará muito tempo para se desvencilhar da cultura do Terceiro
Mundo, é um lixo”.
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RELIGIÕES (bom ou ruim?) III
só pesquisar – e se aprofundar – para concluir que
inúmeros conflitos foram e são causados pela intolerância religiosa. Também não podemos nos esquecer
das perseguições e discriminações.
Há quem diga, inclusive, que se não houvesse
religiões o mundo seria um lugar melhor de se viver.

DEFEITOS OU QUALIDADES?
lgumas características de uma pessoa com Transtorno de Personalidade Esquizoide (TPE):
- Quase sempre escolhe atividades solitárias.
- Indiferente às críticas ou elogios.
- Frieza emocional.
- Capacidade limitada para expressar tanto sentimentos de ternura como de ira para com outras pessoas.
- Falta de amigos e de desejo de tê-los.

RELIGIÕES (bom ou ruim?) II
ão é necessário religião para venerar Deus. Basta
praticar seus ensinamentos. E felizes são os que conseguem.
É válido comparecer em cultos. No entanto, convenhamos: de nada adianta frequentar igrejas e ter uma
conduta que vão “de” e não “ao” encontro às leis de Deus.
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Beleza pura: Andressa Bündchen

NEM HIPOTECA VALE MAIS
Supremo Tribunal de Justiça (STF) proibiu a penhora de imóvel dado em hipoteca de um empréstimo
tomado pelo filho da proprietária, sob o argumento de
que como o imóvel é bem de família, só poderia ser penhorado se a dívida tivesse sido contraída em benefício
da própria unidade familiar.
Resumo: se você for negociar algo, deve juntar ao
contrato uma decisão judicial, já transitada em julgado,
assegurando que o mesmo será cumprido. Caso contrário...
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Da esq. p/ dir.: Plinio, Fani, Elton, Silvana e Antônio

BOA BALADA
elos comentários, foi das boas a festa que marcou a
abertura da temporada verão 2015/16 da Four Club,
sábado. ‘Sun 7’ foi o agito que aconteceu por lá.
A próxima acontece dia 07 de novembro, a partir das
16h. Juliana Barbosa feat Marcelo Carlesso - considerado
o melhor ‘live’ vocal do Brasil - será a principal atração.
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Da esq. p/ dir.: Letícia Lorenci, Teisla Klein,
Aline Martinello e Cristiana Ferrari

É BOM SABER
m bares é muito comum ver um alerta de que quem
perder a comanda de consumo terá de pagar determinado valor - geralmente altíssimo -. No Código de
Defesa do Consumidor (CDC) há dois artigos que representam a ilegalidade desta multa: o 39 e o 51.
O inciso V do art. 39 diz que “é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas
abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”.
Já o inciso IV do art. 51 enfatiza que “são nulas de
pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem”.
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FESTA BOA COM GENTE BOA
culto os nomes, pois - discretas que são - as pessoas que lá estavam não aprovariam minha atitude.
Refiro-me a uma festa que aconteceu sábado. Não foi
em São Miguel. Aliás, foi em outro Estado.
Só gente bacana e gabaritada. Em cada conversa
um aprendizado. Pessoas que sabem ‘festar’ sem se
‘passar’. Gente que respeita quem não ingere bebidas
alcoólicas. Mulheres e moças lindas e bem vestidas.
Solteiras e comprometidas. Som de qualidade.
A próxima acontece no réveillon. É claro que estaremos por lá.
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INVISTA EM CONHECIMENTO
curso de Direito da Unoesc, campus de São Miguel,
oferece o curso de extensão sobre “Novas Regras
de Aposentadoria e Pensão”.
O curso será ministrado pelo professor Rafael Schmidt Waldrich, nos dias 13 (vespertino e noturno) e
14 (matutino) de novembro e está condicionado ao
preenchimento de número mínimo de inscritos.
A certificação será de 15 horas/aula. Valor: R$
180,00. As inscrições devem ser efetuadas até o dia 06
de novembro. Mais informações: 3631-1000.
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