JORNAL IMAGEM

COLUNA DO ROGER

www.oimagem.com.br

CONFIRA
este sábado, no auditório do Colégio La Salle/Peperi,
a partir das 20h, tem palestra espírita com o ex-presidente da Federação Espírita de Santa Catarina, Gerson
Tavares. Tema: Roteiro de Saúde e Paz.
Entrada franca (é sugerido um quilo de alimento não
perecível).
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GRANDE BALZAC
alzac tem razão: “Assim como o médico não deixa ver
nada das suas apreensões ao seu paciente, da mesma
forma o advogado mostra sempre uma fisionomia cheia
de esperança ao seu cliente. É um desses casos raros em
que a mentira se torna virtude”.
O autor do clássico ‘A Mulher de 30 Anos’ também
foi perfeito quando observou que “um amante revela a
qualquer mulher casada tudo quanto o marido dela lhe
oculta”.
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É POR AÍ
o amigo - e advogado -, de Carazinho, Carlos Alceu
Machado: “Observando a quantidade de pessoas que
frequentam academias, não posso deixar de pensar que
logo, logo vai ter muita gente morrendo vendendo saúde”.
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A empresária e, diga-se, bem sucedida, Milena Baldissera, com a
mãe Iolanda e o filho Bernardo no Place Royale, Québec, Canadá

DE BOA
Em São Miguel, todos sabem e comentam, há mulheres que traem escancaradamente os maridos. Algumas
estão na “lida” há tempos. Várias, inclusive, são atraentes:
rosto desenhado, corpo perfeito e de bom gosto no vestir.
Não quero entrar no mérito da questão. Cada um (a)
cada um (a). Ademais – e isso não sei se Freud explicaria – há homens (?) que sentem prazer ao ouvir relatos
das esposas detalhando as traições. Acreditem: isso funciona como uma fonte de excitação para alguns. São os
denominados “cuckolds”.
Mas a questão toda é sair ou não com mulheres “desta natureza”. De qualquer forma, sempre é bom lembrar
do preservativo.

CORRA DA TENTAÇÃO
studo realizado pela Universidade de Innsbruck
(Áustria) revelou que pessoas ansiosas que correram
15 minutos na esteira reduziram em 23% o desejo de
comer doces.
“O poder da atividade física em baixar o estresse é
capaz de diminuir a necessidade do cérebro por uma
dose de açúcar”, explica Martin Kopp, psiquiatra e autor
da pesquisa.
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A engenheira civil, Fernanda Klafke, natural de São Miguel e que
morou por aqui vários anos, atualmente reside e trabalha em Joinville

HÁ DEZ ANOS

A

enfermeira Beatriz Soarez, de São Miguel, esteve
em Porto Velho, RO. Por lá participou do curso de
capacitação de vacina – duração de 40 horas. Foram capacitadas quinze profissionais da área de enfermagem
e uma pediatra-infectologista. Todos serão os multiplicadores do treinamento no Brasil. Beatriz conta que,
nas horas de folga, visitou pontos turísticos como, por
exemplo, o museu da cidade. Também aproveitou para
passear no Rio Madeira. Na volta, ela ficou um dia em
Brasília.
*Coluna Roger Brunetto, 04 de novembro de 2005.

PONTO FINAL
Os dias estranhos nos encontraram. E por suas horas
estranhas ficamos sozinhos à espera. Corpos se confundem. Memórias são mal usadas enquanto trocamos
o dia pela estranha noite de pedra”. Parte da letra de
‘Strange Days’ – The Doors.
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