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O

Macarronada solidária

ginásio do bairro São Gotardo sediou a macarronada da APAE, no sábado 22/08. Centenas de pessoas estiveram prestigiando e ajudando a instituição que
trabalha com pessoas especiais, dando sempre o melhor
para cada um dos alunos, os lucros serão usados para
melhorar as instalações e fazer ampliação. Parabenizo
os organizadores e cada um que colabora para cada vez
mais alunos desfrutarem do bom atendimento e da atenção da diretoria e professores, ajudar é um ato nobre.

E

Formados

ssa galera esteve formando-se em Técnico em
Agroindústria pelo IFSC, a formatura aconteceu no
dia 15/08 no clube Comercial que foi palco do desfecho
de mais essa etapa na vida de cada um desses jovens.
Parabéns e não parem por ai, seguem sempre buscando
novos conhecimentos, o saber nunca é saciado.

• Amor não correspondido. Como é triste quando
você deseja alguém e este alguém não da a mínima para
você, parece que o mundo desaba sobre a cabeça. Tem
pessoas que se fecham para si mesmas e esquecem que
lá fora a vida esta passando, pessoas diferentes surgem,
novas expectativas, e quem sabe não é por lá que está
sua alma gêmea. Como seria bom se a vida da gente fosse como nós planejamos, mas muitas vezes temos que
pegar desvios, trechos nada bons para poder chegar a felicidade e percorrer caminhos cobertos por rosas. Hoje
você pode achar que o mundo está contra você, mas se
você der uma chance a você mesmo poderá ver que o
universo conspira a seu favor, basta você assim desejar,
muitas vezes as pessoas pisam e espezinham a outra,
mas esquecem de que o mundo da voltas e podem pagar
com a mesma moeda... o sofrimento.

• Caráter. O caráter de uma pessoa forma-se no seio
da família e após formado não existe nada que mude, se
bem formado claro, e para você ter um bom caráter não
é a base de roupas de marca, dinheiro e um belo carrão,
isso não forma caráter de ninguém. Para você ser uma
pessoa comum, de caráter forte e determinado você tem
que honrar o que diz, assumir suas falhas e erros, sem
jogar a culpa em alguém que não tem nada a ver. E outra
coisa, caráter não se compra na esquina...

T

De nova idade

rocou de idade, no dia 25/08, Stael V. Bueno. Ela recebeu os comprimentos de inúmeras amigas e dos
familiares, também foi agraciada com as felicitações.

D

Viva

eixo registrado aqui os parabéns para Elizabete
Cosmann que acordou no dia 23/08 com mais experiência na troca de idade. Felicidades sempre.

C

Parabéns

leusa Costacurta aniversariou no último dia 24/08.
Parabéns e muitas realizações em sua vida.

VENDE-SE
Elizabete com o marido Enio

Vende-se 14 hectares de terra toda mecanizada, cercada, com várias benfeitorias e equipamentos, localizada na Linha
Alto Guamerim, em São Miguel do Oeste,
a 600 metros do asfalto. Aceita-se casa ou
terreno na troca. Preço a combinar. Contato pelo telefone 91211006.

