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LIONS CLUB EM FESTA

a quarta-feira, 24/09, o governador do distrito
LD8 Sr. Roberto Farias, esteve visitando São Miguel no Lions Club local. Na oportunidade, acompanhado do Presidente Sr. Ademir Geller, esteve na Rede
Peperi, onde concedeu entrevista ao renomado jornalista Ederson Abi. Na mesma noite teve jantar festivo
no restaurante Di Fiori, para comemorar a vinda do
Governador. Parabenizo à todos que fazem parte desta entidade que não medem esforços para amenizar a
dor dos outros e ajudar a quem precisa. O voluntarismo é uma obra Divina, pois deixar seus lares para colaborar com alguém que muitas vezes não se conhece,
é uma dádiva.
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FELICIDADES

ariele Maziero Baldissera acordou de nova idade
no dia 25/09. Recebeu inúmeras felicitações de
familiares e amigos, através das redes sociais e pessoalmente. Parabéns, continue sendo esta pessoa maravilhosa e simples.
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• Solidariedade, ser ou não solidário, muitas pessoas
acham que a solidariedade é dar um prato de comida ou uma
roupa velha para um necessitado, com certeza isso faz parte
mas o verdadeiro sentido da palavra é ajudar, mas não por
desencargo de consciência e sim de coração pois muita gente
ajuda e sai falando aos quatro cantos que fez isso ou aquilo.
Isso para mim tem outro nome...
• Gafes, hoje em dia a internet é um meio de comunicação
da grande maioria dos habitantes do planeta terra, as velhas
cartas e telegramas estão sendo deixados de lado pois a internet proporciona mais rapidez quando se quer enviar algo,
através do e-mail ou redes sociais. Só tem pessoas que cometem gafes imperdoáveis, recebem e-mails de diversas pessoas
mas nunca dão retorno ou devolvem algum e-mail, nem se
dão o trabalho de enviar um e-mail de agradecimento, isto faz
com que a pessoa que passou o e-mail ficar sem saber como
agir. Seria interessante se você não quiser receber e-mail, entrar em contato com a pessoa solicitando que retire seu nome
da lista. Isso é muito mais elegante que simplesmente ignorar
pois quem passa gostaria também de receber alguns e-mail...
• Tristeza. Muitas vezes olhamos para as pessoas e nos
perguntamos os motivos para estarem tão tristes. Pensamos
que essa pessoa tem tudo, veste-se bem, tem um bom carro,
uma boa casa, mas está sempre com um semblante triste. Será
que tudo isso deixa a pessoa feliz? Acho que não. O que deixa
uma pessoa realmente feliz é estar de bem com seu espírito,
é ter amigos de verdade, receber um belo sorriso, um forte
abraço, ser sincero, ter um coração leve. Se você está triste
procure deixar de lado sua vaidade, seu orgulho e procure ser
mais simples, mais agradável, mais verdadeiro, que então com
certeza a tristeza te abandona e vem com tudo a felicidade...
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LIONS CLUB EM FESTA

estejou a nova idade no dia 24/09, Iones Lazarotto Barp,
sempre sorridente e cativante. Iones é proprietária da loja
Carol. Felicidades sempre, ontem, hoje e amanhã... parabéns.

Mariele e Adilson

Ederson Abi, Roberto Farias Ademir Geller

O

EM FESTA

dia 24/09 foi de grande alegria para meu amigo Leonir Caron, que foi abençoado com mais um ano de
vida. Feliz da vida, recebeu comprimentos de familiares,
sempre alegre e simpático. Parabéns e felicidades meu
amigo.

Caron e a neta Livia

Comemoraram
quase meio século
de feliz união conjugal, Rosa e Jairo
Izé, proprietários
da Farmácia Santo
Antônio de São
Miguel do Oeste.

