QUINTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO 2007

CHAPÉU

Pensemos. Comparar alguém com
verme é reconhecer a designação
genérica dos animais sem vértebras nem
articulações, semelhante à minhoca (veja
sua importância) ou figurativo: aquilo que
mina e corrói lentamente, ou seja,
vérmina. Qualquer vermiforme assustava
o Jeca Tatu, que para se livrar tomava
um vermífugo e se calçava. Os vermes
também são úteis para auxiliar na
decomposição de outros animais
mortos, facilitando o trabalho dos
abutres ou corvos. Alguns vermes
somente tem vida em face da podridão
e da decomposição provocada pelos
animais superiores. Vou parar por aqui
para não me igualar ao comparante ou
como digo: faça bom uso se serviu o
chapéu.

ASSUSTA

Quem está acostumado a não
cumprir aquilo que dizia ser verdade, uma
inverdade a mais não assusta.

PODEROSO

Se um vernículo pode causar um
grande transtorno, imaginem se fosse
arrogante e ainda muito poderoso.

E

Fui confirmar o que ouvi e o que foi
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relatado e cheguei a uma conclusão: ou
eu menti ou alguém blefou e...

DESTACA

O bem intencionado e que fala a
verdade, sem medo de represálias, é que
se destaca.

VERME

O melhor é ter a verdade e até ser
comparado com verme.

TÍTULOS

Por favor, não leiam somente os
anteriores títulos.

ATUANTE

Como vimos, um verme também é
poderoso, e, por esta razão permanece
atuante.

HOMENAGEM

Hoje homenageio os atuantes
membros do Conselho Municipal de
Turismo pelos projetos aprovados e
encaminhados ao dinâmico Prefeito
Romildo Bolzan Júnior, do PDT.
Um forte abraço e até apróxima...
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Baguta Bistrô
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No sábado, o Baguta ferveu com o som de “Old Friend’s”, grupo de amigos
músicos batizado e liderado por Aloísio Adib que contou com a voz de Eduardo
Freitas, a bateria de James, o baixo de Manga, a guitarra do Aloísio e o teclado
de Fabiano Saraiva e ainda com as participações dos convidados Guilhermo
Adib, Diego Sá, Paulo André, Adriano Linhares e até eu. A noite foi memorável.

Dinossauros

Pida e companhia - os Dinossauros do Rock - também deram a sua canja no
Baguta Bistrô.

Os bares estão bombando

Na sexta passada foi a vez do Bar do Largo ficar lotadíssimo tendo que
avançar pelo Largo dos Estudantes com gente por todos os cantos curtindo o
som de Paulinho DiCasa e banda e de Leo Fozzy.

Mais espaço

Quarta dia 19, tem inauguração do novo espaço (ampliação) do Bar do Largo
com as apresentações de Fabinho e Banda Jhou, Catuípe Jr e Serginho Sá.

Mais música ao vivo (e da boa!)

Com exclusividade o Baguta
Bistrô apresenta no dia 4 de
outubro (quinta-feira) duas das
melhores cantoras do Estado. Em
apresentação especial com muita
MPB e música internacional:
Loma e Sil (teclado e vozes).
Será uma rara oportunidade de ver
e ouvir tão de perto tanto talento
“na intimidade” que um bar
proporciona. Na próxima
edição estarei divulgando os
patrocinadores que possibilitarão esta apresentação de Loma e Sil em Osório.

Inscrições

Termina dia 21 de setembro o prazo de inscrições da 18ª Tafona da
Canção Nativa.

