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*Insatisfeito com o gosto musical do filho, um chefe
de cozinha foi parar na delegacia, na semana passada,
após ter um ataque de fúria e quebrar os móveis de casa.
O caso aconteceu no bairro José de Anchieta II, em Vitória, capital do Espírito Santo.
O suspeito, de 32 anos, chegou em casa embriagado e
ficou irritado ao encontrar o filho de nove anos ouvindo
músicas do cantor Luan Santana. Contrário à escolha da
criança, o chefe de cozinha colocou o garoto para escutar
Raul Seixas.
De acordo com a esposa dele, uma dona de casa de
28 anos, o filho começou a rir da música colocada pelo
pai. O chefe de cozinha não gostou da reação da criança e
quebrou móveis e a porta do banheiro de casa.
Em seguida, passou a importunar os vizinhos e a xingar a esposa. Assustado com o comportamento do pai, o
filho correu para a rua e acionou a Polícia Militar.
A ocorrência foi encaminhada para o Plantão Especializado da Mulher. O casal foi ouvido e liberado logo
após prestar depoimento.
*Fonte: http://g1.globo.com
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NO ESQUENTA…
- ‘Feel’ – Robbie Willians.
- ‘A Sky Full Of Stars’ – Coldplay.
-‘Try’ – P!ng.
-‘I Miss You’ – Blink 182.
- ‘Couting Stars’ – One Republic.
-‘Angel in Blue Jeans (starring Danny Trejo and Hannah
Simone)’ – Train.
- ‘Dear Darlin´Lyrics’ – Olly Murs.
- ‘Just The Way You Are – Bruno Mars.
- ‘She Moves feat. Graham Candy’ – Allen Ferben.
- ‘Get Lucky’ – Daft Punk.
- ‘Wake Me Up’ – Avicil.
- ‘She Sells Sactuary’ – The Cult.

PILATES
professora de pilares, Ana Paula Trentin, de
São Miguel, participou em São Paulo, capital,
do ‘Classical Pilates Conference’. Essa foi a primeira
vez que o evento aconteceu no Brasil. Mais de 300
pessoas participaram. Ana foi uma das poucas catarinenses que marcaram presença na conferência
internacional.
Dos palestrantes, cinco são dos Estados Unidos,
um da Alemanha e outro é brasileiro. Todos fazem
parte do grupo chamado de segunda geração, pois foram treinados diretamente pelos discípulos diretos
de Joseph Pilates.
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Glaucia Orbach, Deisi Galleazzi e Aline Galleazzi,
sábado, na Four Club

E COMO DISSE O ILUSTRE (o cafajeste)...
a ‘cracolândia’ ninguém atira a primeira pedra.
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HÁ DEZ ANOS
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Câmara de Vereadores de São Miguel implantou o
sistema de ouvidoria. Agora para reclamar ou sugerir algo aos vereadores (ou algum deles) é só ligar
0800-6440003. Ligação gratuita. A identificação não
é obrigatória. Só poderão ser efetuadas chamadas de
aparelhos convencionais.
*Coluna Roger Brunetto, 21 de outubro de 2005.

Ana Paula Trentin participou do ‘Classical Pilates Conference’

NÃO CONFUNDA
-Naturalidade: local de nascimento do individuo (não
pode ser alterada).
-Nacionalidade: onde exerce os direitos políticos
(pode ser alterada).

PONTO FINAL
“A noite toda ouvindo vozes me dizendo que eu deveria
dormir um pouco, pois amanhã pode ser bom para alguma coisa”.
Parte da letra de ‘Unwell’- Matchbox Twenty.
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