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A migueloestina Taís Camila Trevisol se formou em Publicidade
e Propaganda, em São Paulo. Além de parabenizarem a linda e
simpática formanda, sua mãe, Rosane, e seus avós, Aristides e
Erminia, desejam-lhe muito sucesso, saúde e felicidade
Illaine Oro Dilly, de São Miguel, em Florença,
nas férias que curte na Europa

BOM SENSO
odo mundo sabe que todos, ricos e pobres, têm direito de ser atendido pelo Sistema Único de Saúde
(SUS). O bom senso recomenda, no entanto, que os que
possuem convênios ou que tenham condições financeiras de pagar uma consulta particular que evitem o
SUS, deixando-o para pessoas realmente carentes.
Entretanto, há ‘figurões’, bem sucedidos economicamente, que não pensam assim. Entendo que isso
não fica bem para eles. O pessoal observa. E comenta.
O mesmo vale para quem tem dinheiro para comprar
remédios em farmácias, mas opta em consegui-los
pelo via SUS.
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FATO
uem pratica a caridade está ajudando muito mais a si
mesmo do que a pessoa beneficiada.

PREOCUPANTE
e choveu tanto em São Miguel nos últimos dias, imagina em setembro quando, desde os tempos da Vila
Oeste, chove bastante - devido as rezas dos pioneiros a São Miguel Arcanjo
- para elevar o nível das
águas dos rios das Antas
e Uruguai para escoar as
madeiras (principal atividade econômica à época
de quem morava por aqui)
a São Borja e Uruguaiana e,
posteriormente, à Argentina e outros países via o
Oceano Pacífico.
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DIFERENÇA
- Poligamia: um homem casado com várias esposas.
- Poliandria: uma mulher casada com vários homens.
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NOVIDADE
naugurou, em São Miguel, a Estúdio Aéreo (imagem aérea com qualidade de cinema).
Contatos: www.estudioaereo.net ou pelo (49) 8873-8808.

FOI DAS BOAS
pesar do frio, quem compareceu afirma que a ‘Festa
de Férias’, sábado, em Santa Helena, foi super. Animação total. Nenhuma briga ou discussão. Só festa e alegria.
Dizem que o agito estava tão bom que quando terminou ainda tinha muita gente por lá.
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E COMO DISSE O ILUSTRE (o cafajeste)...
oje eu estou igual dipirona: ou me engole ou continue passando mal.
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HÁ DEZ ANOS

A

gora, em São Miguel, tem ‘Essência da Mulher’. A
nova loja, que fica no Calçadão, é especializada em
roupas fitness, da marca Brasil Sul, para a prática de
ginástica e passeio. Em breve também oferecerá moda
praia e acessórios.
*Coluna Roger Brunetto, 29 de julho de 2005.

PONTO FINAL
Descubra o que você é. Cara a cara. Quando você não estiver mais aguentando continue firme. Não se esqueça de
amar antes que você se vá”. Parte da letra da música ‘The
Immortals’ - Kings Of Leon.
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