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“Você percebe que realmente é forte quando diz: eu não consigo
mais, mas, mesmo assim, continua lutando. Este é um dos
pensamentos que norteiam a vida de Andri Daudt

A gerente financeira da Rede Peperi de Comunicação, Maria
Regina Meneguzzi Baldissera, a Dina, em frente ao Museu
Louvre, em Paris, no seu tour pela Europa

PALESTRA SOBRE CORRUPÇÃO
om a firme disposição de promover iniciativas destinadas a
coibir a impunidade e erradicar a corrupção, a Loja Maçônica
União da Fronteira, com apoio do Ministério Público de Santa Catarina, convida a população para a palestra intitulada “O que você tem
a ver com a corrupção”. O palestrante será o promotor de Justiça,
Dr. Pablo Inglêz Sinhori. O evento acontece dia 07 de agosto, sexta-feira, a partir das 19h30, no CTG Porteira Aberta. Entrada gratuita.
O objetivo visa conscientizar a sociedade, com viés educativo, a incentivar a honestidade e a transparência das atitudes do cidadão, destacando atos rotineiros que possam
contribuir à formação do caráter.
Pretende-se, também, conscientizar a população quanto a
importância da sua participação na prevenção e na luta contra
a corrupção, aderindo aos movimentos em curso e a outros que
virão, visando o aperfeiçoamento das regras institucionais que
legitimam e consolidam o Estado Democrático de Direito.
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Informações: Dr. Pablo Inglêz Sinhori, Fórum de Descanso (36236409); Sandro Valmórbida, presidente da Loja Maçônica (9978-3547)
e com o coordenador do evento, Renato Poletto (8409-5617).

NO ESQUENTA…
-‘Flores’ – Titãs.
-‘Veraneio Vascaína’ – Capital Inicial.
-‘Até Quando Esperar’ – Plebe Rude.
-‘Dezesseis’ – Legião Urbana.
-‘Surfista Calhorda’ – Os Replicantes.
-‘Insatisfação’ – Garotos Podres.

Quem comemorou aniversário na segunda-feira foi o médico
(especializado em Endocrinologia e Metabologia - três anos
na Bélgica - ), Maikel Luiz Colli,
natural de São Miguel, e que
atualmente exerce a profissão
em Passo Fundo

CALMANTE E ESTIMULANTE NATURAIS
em benzodiazepínicos (calmantes). Nem anfetaminas
(estimulantes).
Viajar. Devagar. Sem hora pra chegar. E tudo culminar
num lugar pra festar. Até o sol raiar. Sem se preocupar. Ou
ter que explicar. Olhar. Conversar e até, no entusiasmo,
com uma moça dançar. E de repente beijar. Depois, quem
sabe, ir além e ficar. E no fim relaxar.
Sou fascinado em sair sozinho. Não interessa por qual
caminho. O que importa é ouvir o *Dinho cantando ‘O Passageiro’. Nem que for baixinho.
Conhecer lugares. Novos ares. Libertar-se de pensamentos vulgares. Observar detalhes. Dialogar com quem,
em sua profissão, usa vestes talares. Não se importar com
quem faz esgares. Motivar-se com novos olhares.
*‘O Passageiro’ – Capital Inicial (regravação de um clássico
do Iggy Pop – ‘The Passenger’. A propósito: a versão ao vivo desse som com Iggy Pop cantando-o com David Bowie é sensacional). https://www.youtube.com/watch?v=gTl1QtZL4TM
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É BOM SABER
a desapropriação para a observância do Plano Diretor do
município, o valor real da indenização refletirá o valor de
base de cálculo do IPTU, descontado do valor de eventuais
incorporações por obras realizadas pelo Poder Público, após
a notificação feita ao proprietário, e não computará expectativas de ganho, lucros cessantes e juros compensatórios.
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DINHEIRO BARATO
uem deseja dinheiro emprestado, em valores mais expressivos, deve recorrer ao chamado “home equity”, que consiste
basicamente em financiar um imóvel próprio.
Os bancos liberam de 50% a 60% do valor da avaliação
do bem, que será dado em garantia, e oferecem prazos de
até 20 anos para pagamento. Os juros são bem inferiores
aos cobrados em outras operações.
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PARA REFLETIR
poeta, escritor e crítico literário italiano, Giovanni Boccaccio, foi feliz ao observar que “num voo de pombas brancas, um corvo negro junta-lhe um acréscimo de beleza
que a candura de um cisne não traria”. O autor do clássico
‘Elegia di Madonna Fiametta’ acrescenta, ainda, que “os ignorantes julgam a interioridade a partir da exterioridade”.
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E COMO DISSE O ILUSTRE (o cafajeste)...
uem nasceu pra ser pipoca nunca será Doritos.
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É

HÁ DEZ ANOS

impressionante como São Miguel se transforma nesta época
do ano. O motivo são os inúmeros jovens daqui que estudam
em universidades de outras cidades (especialmente nos cursos
de Medicina e Odontologia) e passam as férias por aqui. O bacana são as festas e os reencontros com amigos.
*Coluna Roger Brunetto, 22 de julho de 2005.
PONTO FINAL
Palavras desvanecem. O silêncio fala. O silêncio diz mais”. Parte
da letra de ‘Moment 72’ - The Appleseed Cast.
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