
Um Fato e Várias Versões

                                      ESTILO OBJETIVO

B.  B.  Boaventura,  empresário  catarinense  radicado  no  Paraná, 
chegou ontem a Florianópolis, a fim de examinar a possibilidade de realizar 
importantes investimentos em nosso estado.

À  nossa  reportagem  Boaventura  declarou  que  pretende  iniciar, 
nesta  visita,  os  contatos  preliminares  para  a  concretização  de  diversos 
empreendimentos  de  vulto.  Não  quis,  porém,  adiantar  que 
empreendimentos são estes, nem quais são as pessoas com quem ele vai se 
avistar.

 - Em ocasião oportuna prestarei todas as informações que se fizerem 
necessárias – asseverou Boaventura.

             ESTILO “NOTAS SOCIAIS” (ATUAL)

Novamente  circulando  na  cidade  o  simpático  casal  B.  B. 
Boaventura, ele conhecido caixa alta com livre trânsito em todo o sul do 
país (apesar de “née em Divinópolis), ela há vários anos figurando “hors-
concours” na nossa lista atual  das 324 mais-mais.  Na noite de ontem o 
casal foi homenageado com um elegante jantar na bela residência do casal 
H.  Kornowiviski,  acontecimento  que  foi  uma  verdadeira  parada  de 
elegância e bom gosto, sem falar no correto serviço de Edward Alonso e na 
simpatia dos anfitriões.

          ESTILO “NOTAS SOCIAS” (À ANTIGA)

É com imensa satisfação que registramos hoje a chegada em nossa 
ilha  do  benquisto  e  altamente  relacionado  casal  B.  B.  Boaventura.  O 
digníssimo Sr. Boaventura, como se sabe, é um bem-sucedido homem de 
negócios  nascido  e  criado  em Santa  Catarina  e,  atualmente,  exercendo 
elevadas  funções  empresariais  no  Paraná,  onde  também  se  destaca  no 
mundo social e político.

Ao conceituado casal e família os nossos votos de boas vindas e 
uma feliz estada em Florianópolis.

                                       ESTILO MAFIOSO

- Boaventura chegou.
- É preciso avisar ao chefe.
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                                       ESTILO JOVEM

Duas ferinhas da pesada aportaram na city: Medusa e Mandrágora, 
filhas  do  ricaço  B.  B.  Boaventura.  Com  elas  outras  feras:  Perseu,  o 
respectivo brother. A trinca tá a afim de muito ouriço e de muito agito. As 
patotas ilhoas andam de olho no incrementado trio.

  ESTILO COLUNA POLÍTICA

A  vinda  de  B.  B.  Boaventura  ao  nosso  estado  tem  suscitado 
especulações  na  área  empresarial  e  política.  Isto  porque,  conforme  foi 
amplamente noticiado, Boaventura estaria interessado em investir polpudos 
recursos em diversas regiões catarinenses.

Mas não é só. De acordo com fontes confidenciais, Boaventura tem 
também pretensões políticas. O que não seria de se estranhar, porque, como 
se recorda, antes de ingressar no mundo dos negócios, Boaventura foi um 
ativo vereador.

                                    ESTILO FOFOQUEIRO

- Boaventura tá aí.
- Na dura veio planejar nova picaretagem.

ESTILO SEÇÃO ESPORTIVA

B. B. Boaventura está na cidade, fato que vem movimentando os 
meios esportivos florianopolitanos, já que se sabe que, além de ter militado 
muitos anos no esporte amador da capital e de ter sido brilhante locutor, 
Boaventura é, ainda hoje, um emérito desportista.

Por isso está sendo programada uma churrascada monstro em sua 
homenagem, na residência de conhecida figura de nosso mundo esportivo. 
Espera-se  que,  na  ocasião,  Boaventura  conceda  substancial  auxílio  a 
determinado clube florianopolitano.

Comenta-se também, à boca pequena, que Boaventura anunciará, 
na mesma oportunidade, a sua disposição de se candidatar à presidência do 
clube  em  questão.  (Como  a  informação  nos  foi  prestada  em  caráter 
confidencial,  não  podemos  esclarecer  ainda  qual  é  este  clube,  o  que 
faremos numa de nossas próximas edições).

A lista de adesão encontra-se à disposição dos interessados em “A 
Oriental”.

                               ESTILO INTERIORANO
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De passagem por esta bela cidade, na manhã de ontem, em demanda 
à  capital  do  estado,  o  operoso  industrial  B.  B.  Boaventura  prestou 
exclusivas  declarações  a  esta  folha.  Com o brilho que lhe é peculiar,  o 
ilustre  visitante  relatou  fatos  relacionados  com  as  atividades  que  vem 
desenvolvendo, com raro descortino, aliás, em outras plagas, onde, mercê 
de  sua  capacidade  de  trabalho  e  de  sua  invulgar  inteligência,  vem 
granjeando posição de destaque.  O honrado Dr. Boaventura fez também 
questão de declarar que (etc., etc.)...

ESTILO PARA CRIAR CONFUSÃO

- Boaventura está é querendo ser governador. (1978)

© Raul Caldas Filho – Direitos reservados.


	Um Fato e Várias Versões

