JORNAL IMAGEM

HOMEM E SOCIEDADE
m filosofia sou mais Nietzsche. Confesso, porém, que
esporadicamente me identifico com Schopenhauer.
Em sociologia admiro Durkheim.
Para o sociólogo francês (1858/1917), autor de respeitáveis obras literárias, como, por exemplo, ‘As Formas Elementares da Vida Religiosa’, “a construção do ser
social, feita em boa parte pela educação, é a assimilação
pelo indivíduo de uma série de normas e princípios – sejam morais, religiosos, éticos ou de comportamento – que
batizam a conduta do individuo num grupo. O homem,
mais do que formador da sociedade, é um produto dela”.

E

CLÉSSIO (o perturbado)
valor intelectual dos livros do escritor (?) Paulo Coelho é semelhante aos - já extintos - almanaques do
Biotônico Fontoura.
Analisando bem, a revista do remédio vale mais.

O

ANOTA AÍ
eterno vocalista dos Engenheiros do Hawaii, Humberto Gessinger, estará em Frederico Westphalen no dia
20 de novembro, sexta. No sábado, 21, ele se apresenta
em Concórdia.
Trata-se, no meu entender, do melhor cantor e compositor (vivo) do rock brasileiro.
Informações para os dois shows: (49) 9941-3500.

O

GOSTO REQUINTADO
lém de competente e visionário empresário (Sysmo
Informática), Eduardo Bocalon, se quisesse, também
seria um exímio programador musical de rádio. Seu gosto
é aprimorado. Até impressiona.
Importante: refiro-me a música de verdade.

A

NOVO CPC
curso de Direito da Unoesc, campus de São Miguel, está
oferecendo o curso de extensão “O Novo Código de Processo Civil: principais inovações”, que será ministrado pelos
professores Igor Raatz e Natascha Silva Anchieta, nos dias
13 (vespertino e noturno), 14 (matutino), 27 (vespertino e
noturno) e 28/11/2015 (matutino), com 20 horas/aula.
O curso é presencial e será realizado na Unoesc/São Miguel, condicionado ao preenchimento de número mínimo de
matriculados. As inscrições podem ser efetuadas até o dia 09
de novembro. Valor total do investimento: R$ 360,00.
Mais informações: (49) 3631-1039.

O

NA MALTARIA, EM XAXIM
epois de Zé Ramalho e Chrystian e Ralf, quem aparece na conceituada casa de show Maltaria, em Xaxim,
é a dupla Guilherme e Santiago. O show acontece neste
sábado, 31.
Informações/reservas de mesas e ingressos: (49)
9941-3500.

D

COLUNA DO ROGER
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VALE A PENA ASSISTIR
ia 14 de novembro, sábado, no auditório do Colégio
La Salle/Peperi, a partir das 20h, tem palestra espírita com o ex-presidente da Federação Espírita de Santa
Catarina, Gerson Tavares. Tema: Roteiro de Saúde e Paz.
Entrada franca (é sugerido um quilo de alimento não
perecível).

D

DIVISÃO DAS DESPESAS DE CONDOMÍNIO
ecisão de primeiro grau, ainda passível de recursos,
determinou que com vistas à preservação da isonomia, as despesas de condomínio devidas pelas coberturas de um prédio não devem ser superiores aos valores
pagos pelos apartamentos-tipo.
Na sentença, o juiz fez referência a entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), que julgou de forma
semelhante outra ação e abriu mais uma porta para milhares de novos questionamentos jurídicos.

D

NO ESQUENTA...
- ‘Música Urbana’ – Capital Inicial
- ‘Longe Demais das Capitais’ – Engenheiros
- ‘Flores’ – Titãs
- ‘Um Milhão de Flores’ – Rosa Tattooada
- ‘Suspenso No Espaço’ – Acústicos e Valvulados
- ‘Fazê Um Bolo’ – Taranatiriça
- ‘Fanzine’ – Hanoi Hanoi
- ‘Um Homem Só’ – Ira
- ‘Pedra, Flor e Espinho’ – Barão
- ‘Velhas Fotos’ – Tequila Baby

O

E COMO DISSE O ILUSTRE (o cafajeste)
sujeito que roubou a ambulância só pode ser doente.

HÁ DEZ ANOS

É

elogiável a conduta do secretário regional, José Carlos Zandavalli Fiorini, na condução dos trabalhos
para construção do hospital regional do Extremo Oeste.
Aliás, foi ele que ‘brigou’ com unhas e dentes para que
o governador, Luiz Henrique da Silveira, trata-se a obra
como prioridade em seu mandato. Juca conseguiu em
dois anos à frente da SDR o que muitos não conseguiram em décadas.
*Coluna Roger Brunetto, 28 de outubro de 2005.

PONTO FINAL
Vamos perder o tempo perseguindo carros em volta
de nossas cabeças. Eu preciso de sua graça para me
lembrar, para me encontrar”. Parte da letra de ‘Chasing
Cars’ – Snow Patrol.
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