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Os dados numéricos
sobre os números de se-
parações em Rio do Sul,
chegam a ser surpre-
endentes. E quem os re-
velou foi o blog “Mi-
nhoca na Cabeça'' com
o nosso amigo e cola-
borador psicólogo Cris-
tian Cae Seemann  Sta-
ssun. Em Rio do Sul, no
ano de 2006, houveram
211 casamentos, contra
191 separações/ divór-
cios. Já no ano seguinte,
dos 183 casamentos ce-
lebrados, ocorreram 144
separações/divórcios.
Os dados foram bus-
cados no Registro Civil
do (Perfil Sócio-Econô-
mico de Rio do Sul-
IPPSE) e conclui que em
2006, tivemos 1 pessoa
entrando na igreja e
outra saindo de fini-
nho pela porta dos
fundos. E lança a ine-
vitável pergunta: O QUE
ESTÁ HAVENDO EM
RIO DO SUL? Salvo
uma pesquisa socioló-
gica, com aferição ci-
entífica   e entrevistas
com tabulação de dados,
séria apressado tentar
interpretar este fenô-
meno de maneira sim-
plista. Parece-me de que
as causas e origens de
tantos desencontros, po-
der-se  rapidamente ro-
tulá-los de FALTA DE
AMOR! Exatamente,
parece-me de que  os
valores morais perderam
o seu significado e di-
reção. No meu quoti-
diano, identifico  lamú-
rias e reclamações para

CASAMENTO DÁ TRABALHO. * Camada de Ozônio III.
O perigo de maior intensidade de exposição física aos

efeitos das radiações ultra violetas, encontra-se na faixa do
meio dia. Não se deve desprezar os efeitos saudáveis, como
a formação da Vitamina D, que é fundamental para o
desenvolvimento dos ossos e assim neutralizando- se o
raquitismo. Porém, cuidados especiais como protetores
solares e chapéus, principalmente com as as crianças, devem
ser sempre lembrados pelos adultos.

* Histórias da Ilha I.
Edson Andrino de Oliveira (PMDB), hoje Deputado

Estadual e ex-Prefeito de Florianopólis e algumas vezes
agraciado com a comenda “Manezinho da Ilha”,
compareceu à posse da nova Diretoria da Associação
Floropolitana das Associações dos Moradores em traje
esporte, quando as demais autoridades presentes perfilaram-
se em trajes sociais. Constrangido, dirigiu-se ao grupo:
“Assim vocês me arrobam”, em nítido e inconfundível
sotaque açoriano.

* Roberto Requião para
Presidente I.

Para alguns, uma brincadeira, para outros, um gesto de
ousadia, para mim, perfeito como ato de afirmação política,
pelo movimento em torno do lançamento do nome do
Governador Roberto Requião, do Paraná, como pré
candidato à Presidência da República.

* Roberto Requião II.
Considerado o maior Partido Político do Brasil e sempre

subestimando as suas potencialidades e sendo ainda o
único Partido Político verdadeiramente existente desde os
anos de chumbo, foi com o falecido Ulyses Guimarães em
1989, o último ano eleitoral que teve a coragem do
lançamento de candidatura própria à Presidência da
República. “Quem não bota a cara para bater, é batido na

cara”, já dizia o Marquês  de Itararé.

* Marquês de Itararé I.
Lembrar-se da figura do Marquês de Itararé, é lembrar-

se do último encontro entre as duas forças políticas armadas
em torno da Revolução de 1930 (Getulistas x Legalistas).

* Marquês de Itararé II.
Tratou-se de figura bem humorada dos primórdios da

imprensa brasileira, quando editava a revista “Tico-Tico”.

* Histórias da Ilha II.
Na quinzena que passou, o episódio  “Novembrada”,

levada ao celulóide pelo catarinense Sílvio Back, foi
lembrado como o primeiro grande gesto de repúdio popular
ao Governo Militar, personificado pelo General João Batista
Figueiredo.

* Histórias da Ilha III.
Considerado homem de pavio curto e destemperado ,

depois de sofrer apupos populares de alto do palanque
armado na Praça da Figueira, retribui-lhes com vaias e
assobios.

* Histórias da Ilha IV.
João Batista Figueiredo não teve dúvidas. Devolveu-

lhes com gestos obcenos e caretas. A  multidão enfurecida,
tirou- o de cima do palanque aos bofetões e arrastou a sua
comitiva, até a altura do “Ponto Chic”. A horda, enfurecida,
quebrou  vidros de lojas. O Ministro de Minas e Energia ,
César Cals, ficou com as suas orelhas ainda maiores  e alguns
acreditaram que chegara a hora da contra revolução do povo
e de volta ao poder civil.

cima dos seus parceiros
''Ele não gosta disto,
já eu gosto”; “ele quer
assistir o futebol, já eu
gosto de novelas”; "eu
prefiro ficar em casa
ela que ver a sogra”;
“eu não gosto das ta-
refas domésticas; co-
zinhar,então nem pen-
sar”. E vai por aí afo-
ra.Casamento de ver-
dade e levado ao pé da
letra, impõe renúncias  e
sacrifícios. E quantos
estarão pré dispostos a
alguns gestos  no-
bres?Como compar-
tilhar as tarefas de um
quotidiano repetitivo e
estressante, quando
que na maioria dos lares
brasileiros, os casais em
início de uma vida  co-
mum, obrigam-se os do-
is  a trabalhar fora,
acenando para a mulher
e somente para ela, a
condição de  prota-
gonista de uma  segun-
da jornada de trabalho
e que não tem tempo  de
duração  e de extensão
previamente estabele-
cidos. O casamento de
verdade, dá trabalho. É
onde se medem  a par-
ceria  e o  comparti-
lhamento . Das relações
egoísticas  e desinte-
ressadas, como a au-
sência do carinho,  do
respeito  mútuo e da fal-
ta de  sinceridade serão
a pedra de toque para
aumentar este  número
já existente  e sur-
preendente das atuais
separações em Rio do
Sul e no Brasil.

* Novamente o “Mensalão” I.
 Filmado recebendo dinheiro vivo no escândalo

“Mensalão do DEM”, o Governador do DF, José Roberto
Arruda, vem sendo acossado, que lhe exigem o
impeachment.

* Novamente o “Mensalão” II.
Obrigado a renunciar como Senador por conta de

trepolias praticadas junto com Antônio Carlos Magalhães
(DEM) e Jader Barbalho (PMDB) e na época um ícone de
decência e  moralidade e incansável guerreiro nas denúncias
do “Mensalão  do PT”, teve as suas asas queimadas por
repetir a prática.

* Novamente o “Mensalão” III.
Acumulando hoje um invejável patrimônio de  R$ 7

milhões, contra R$ 600 mil em início de mandato, deve ter
alcançado os poderes atribuídos até então somente ao
Messias, que conseguia realizar a multiplicação dos pães e
do vinho...

* Novamente o “Mensalão” IV.
Cerca de 60 manifestantes, invadiram o Plenário da

Câmara do Distritro Federal, passando uma noite em vigília
e exigindo a renúncia do Governador e do seu Vice.

* Novo Governador dos catarinenses.
Já está decidido. A partir de 5 de Janeiro de 2010, o

Governador Luis Henrique da Silveira (PMDB) e renuncia
sendo nele empossado o seu Vice Leonel Arcângelo Pavan
(PSDB) e assim consolidando a  triplíce aliança - PMDB,
PSDB E DEM.

* Quem é Leonel Pavan.
Nascido no Município de  Sarandí/RS, migrou ainda

jovem para o Município de Balneário Camboriu/SC. Lá
implantou a Churascarria Pavan com a sua família e deu
início à sua vitoriosa carreira política e iniciando- se  como
Vereador .

* Verão chegando.
Novamente toma conta a preocupação em torno de

carências e debilidades do  nosso Litoral, com a sua enorme
demanda de turistas de todo o mundo. Vai faltar água e
energia? Dizem que depende de Deus,  só ele sabe...

* Números de celulares.
É de 169 milhões o número de aparelhos celulares em

uso por todo o País. É  média de um para cada cidadão
brasileiro. Dá para entender, porque não se consegue uma
boa  audição e dificilmente uma linha, em condições dignas
de escuta. Chiados é a marca registrada nestas enfeitiçadas
caixinhas e fetiches para alguns ...

* Formatura de Guilherme.
Colou Grau no Curso de Direito da UNIDAVI e na

quinzena que passou, o jovem Guilherme Podgaietsky e
filho da nossa amiga e Consultora Jurídica da SDR de Rio
do Sul, advogada Rosângela Ferreira. A ele, desejamos-lhe
os mesmos votos de uma bem sucedida carreira profissional
e exemplo de competência, como é a abençoada advogada
Rosângela Ferreira e sua mãe dedicada.

Até a próxima,
se Deus quiser...

* Camada de Ozônio I.
Principalmente com a chegada do verão e das

temperaturas  mais elevadas, reaparece a discussão dos
perigos existentes nos buracos da camada de ozônio. E
nunca é demais alertar-se para as suas gravíssimas
conseqüências.

* Camada de Ozônio II.
Quando a incidência dos raios ultra violetas se sobrepõe

aos raios infra vermelhos e a própria luz solar, as pessoas
que se expõem em demasia de tempo aos seus efeitos,
poderão produzir na pele, queimaduras solares, câncer de
pele e seu envelhecimento precoce.


