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FRASES DEPOIS DO SEXO (para dizer às mulheres)
-E aí? Curtiu?
-Você viu o controle remoto?
-Vou chamar um táxi para você.
-Que tal preparar uma comidinha para comermos?
-Preciso acordar cedo amanhã.
-Vamos tomar banho?
*Fonte: vol.com.br

FRASES DEPOIS DO SEXO (para dizer aos homens)
-Você poderia ter ‘segurado’ um pouco mais.
-Quando vamos assumir que estamos juntos?
-Não se esqueça de que sábado vamos jantar na casa
dos meus pais.
-Tenho uma coisa importante pra dizer.
-Meu ‘ex’ não era tão bom assim.
-Em que você está pensando?
*Fonte: vol.com.br

BAIXARIA
ão é por ser ladrão que tenho ojeriza a Fernando
Collor. Afinal, estamos no Brasil. Aqui, desde os tempos da Terra de Santa Cruz, política e ladroagem se equivalem. Minha aversão a esse playboy de araque se deve
a ele ser chegado em despachos.
A última aconteceu recentemente. Foi quando a Polícia Federal – nos trabalhos investigatórios da Operação
Lava Jato – descobriu na Casa da Dinda (moradia do nobre senador) um despacho contra o procurador-geral da
República, Rodrigo Janot, e Fábio George, considerado o
homem-forte de Janot no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). A informação é do colunista Lauro
Jardim, do Jornal O Globo. O ilustre político utilizou até
folha de papel com o timbre do Senado.
É oportuno lembrar que quando o pilantra foi eleito
presidente da republiqueta de bananas, em 1989, além
do ‘empurrãozinho’ da Rede Globo (leia Notícias do Planalto, de Mario Sergio Conti), ele também apelou a essa
prática perversa. Fez o mesmo em 1992 para livrar-se do
impeachment, porém não deu muito certo.
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O QUE ERA TUDO AQUILO?
ábado, em Francisco Beltrão, aconteceu mais uma
edição do ‘Unioeste Rock Festival’. Festa começou
às 14h e foi noite à dentro. Moçada do Sudoeste paranaense e de algumas cidades do Oeste de Santa Catarina lotaram o pátio da universidade. E agitam. E muito.
Baita festa!
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REPERCUSSÃO
Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acaert) repercutiu a nível estadual a vitória
da Rádio Peperi na ação movida pelo padre Domingos
Costa Curta. A Acaert destacou que “para a Justiça, a
emissora não pode ser responsabilizada por declarações
feitas por entrevistado”. A emissora, de São Miguel, ganhou em última instância. .
O caso aconteceu em 2005. O então vereador e presidente da Câmara, Raul Gransotto, concedeu entrevista à
emissora na qual comentou a atuação do pároco. O vigário, na época, sentiu-se ofendido e entrou na Justiça contra o vereador e contra a rádio pedindo uma indenização
em dinheiro. Segundo ele, sua honra teria sido abalada.
Domingos Costa Curta ganhou a ação na Comarca local, mas perdeu em todas as outras instâncias superiores. Como não cabe mais recurso, o processo retornará
para a comarca de São Miguel e será arquivado.
Segundo o radiodifusor e jornalista, Adilson Baldissera, diretor da Rede Peperi, venceu a liberdade de imprensa. “A Rádio Peperi apenas divulgou o assunto, não
foi responsável pelo conteúdo dos fatos”, ressaltou.
Para o advogado Fernando Silva, da Campos Escritórios Associados, “a rádio atuou em estrito respeito à
liberdade de imprensa e cumpriu com a sua obrigação
em levar a informação ao público”.
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CONHECIMENTO JAMAIS É DEMAIS
ão Miguel tem uma das melhores universidades do
Sul do Brasil. É só analisar como estão os inúmeros
formados das mais diversas graduações da Unoesc, campus de São Miguel.
Há cursos que são disponibilizados nos períodos noturnos
e matutinos. Por isso não compreendo como algumas pessoas
solteiras, sem filhos, enfim descomprometidas, preferem ficar
em casa assistindo novelas e “ratinhos” ou enchendo a cara
em bodegas de quinta categoria ao invés de estudar.
Só não vale dizer que já é graduado. Até por que, nos dias
atuais, isso é pouco – é o mesmo que, nos anos 1980, orgulhar-se de ter concluído o 2º grau.
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E COMO DISSE O ELMO
tudo culpa dos Illuminati.
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A linda - e intelectual - Emanuele Ambrós

A beleza de Ana Sicker, para contagiar a quarta-feira

É HOJE
ogo mais, no Seiji Sushi Bistrô, tem ‘Festival de Sushi’.
Presença confirmada do sushiman Adrian Gonzalez.
Homens: R$ 65,00. Elas pagam R$ 55,00.
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Faça sua reserva pelo (49) 3622 8642 ou via www.seijisushi.com.br

VÁRZEA
rinta minutos em ruas do centro, nas ditas horas do
rush, são mais do que suficientes para conferir as barbeiragens de vários motoristas de São Miguel. Eles e elas.
Pessoas que sequer poderiam conduzir carroças - a
não ser se estivessem no lugar dos bois .
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FIESTA MEXICANA

este dia 20, sexta-feira, no Restaurante Solaris, tem
‘Fiesta Mexicana’. Todo o serviço de comida e sobremesas será em forma de buffet. E mais: cervejas especiais,
tequila e margaritas. Tudo aliado a uma super decoração e,
claro, muita diversão. Excelente opção para reunir amigos
e festejar com muita descontração.
Reservas antecipadas, com direito a valor especial, pelo
3631-0120.

