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Sábado, 21 de março de 2020

ESPECIAL MULHERES INSPIRADORAS

REVISTA 
O MENSAGEIRO 

57ª EDIÇÃO

Excepcionalmente estamos apresentando aqui 
a 57ª edição da Revista O Mensageiro - Especial 
Mulheres Inspiradoras desta Terra - com capa em 
dose dupla, devido ao adiamento do evento de 
lançamento por prevenção ao COVID-19. Desde 
quinta-feira, 19, estamos fazendo a distribuição dos 

exemplares para todas as Mulheres Inspiradoras 
(cerca de duas centenas) e demais anunciantes que 
participaram da nossa bela edição. Assim que for 
possível faremos a festa de entrega dos troféus com 
as devidas homenagens e atrações programadas 
para celebrar o Dia Internacional da Mulher!

DESTA TERRA
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Noé Serra Filho, na foto ao lado de sua esposa, Salete, nesta segunda-feira, 
23, acrescenta mais um ano em sua vida sendo o centro das atenções de 

seus familiares e amigos. Ao Noé, parabéns e muitas felicidades!

Durante todo esse momento delicado que estamos 
vivendo, e tendo que apelar para o bom senso, pois 
previnir é melhor que remediar! Não tem o que pensar 
ou questionar, temos que nos previnir em relação ao 
COVID-19! Então, todo o cuidado é pouco e aquelas 
regrinhas básicas de higiene nunca se fizeram tão 
necessárias como agora! Portanto, continue lavando 
bem as mãos com água e sabão, detergente ou 
sabonete, cubra a boca ao tossir ou espirrar, use álcool 
gel e não compartilhe objetos de uso pessoal. Além 
de evitar o contato físico, em especial com pessoas 
idosas!!! Vamos nos cuidar agora, para que em breve 
tudo volte a sua normalidade!!!

A capa desta edição excepcionalmente traz a 
ilustração das capas em dose dupla da nossa 57ª 
edição da Revista O Mensageiro - Especial Mulheres 
INSPIRADORAS desta Terra, que conta com a 
participação de quase duas centenas de Mulheres, 
Inspiradoras, é claro, além de diversas empresas 
e profissionais liberais, que sempre acreditam e 
apostam em nossos projetos. A referida revista, 
que ficou um luxo, desde a última quinta-feira, 
está sendo entregue para cada mulher que este 
ano participou do “Mulheres INSPIRADORAS”, 
para os demais anunciantes e em diversos pontos 
da cidade. E quanto ao tradicional evento em 
comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 
entrega oficial do Troféu Mulheres INSPIRADORAS 
pretendemos reliazá-lo assim que essa situação de 
prevenção ao COVID-19, estiver controlada! Mais 
uma vez agradecemos pela compreensão de todos. 
Afinal de contas: saúde em primeiro lugar!

 Nesta edição também destacamos a festa da 
formatura de Laura Milanesi e a comemoração do 
1º aninho de Bernardo Müller Prata Rocha, em São 
Paulo. Já Bruna Bassani, indica 6 documentários 
de moda para assistir no YouTube. Em tempos de 
#fiqueemcasa - estão aí ótimas sugestões! 

Encerrando, parabéns para a nossa querida 
Santo Ângelo pelo seu aniversário de 147 anos, que 
transcorre amanhã, dia 22!

Enfim, BS Magazine: a sociedade passa aqui!
Um ótimo “weekend”. Eu volto no sábado!

Amauri Lírio

CAPA
Imagens das capas da 57ª 

Revista O Mensageiro

FOTO
Bárbara Rigo
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* Designer - Especialista em moda e comunicação
brunabassani@hotmail.com

Hoje repasso um texto da 
Paula Martins, que fala 
sobre nosso momento 
atual:

Em tempos difíceis, temos de nos 
adaptar. Amamos falar sobre moda, 
estilo, tendências, movimentos e 
tudo mais que se relaciona com esse 
universo, mas nos parece pouco 
sensível falar sobre moda sem que 
haja qualquer ligação com o atual 
momento em que vivemos. O fato 
é que precisamos restringir nosso 
contato social o máximo possível, o 
que significa ficar em casa. 
A partir de hoje, vamos começar 
a criar um conteúdo especial 
sobre moda para estimular esse 
ato tão importante que é o de 
isolamento social. Para começar, 
que tal se informar e expandir 
seus conhecimentos através de 
documentários e programas 
especiais sobre moda que estão 
disponíveis gratuitamente na 
internet? Aqui, recomendo 6:

N McQueen And I

N Catwalk

N The Future of Fashion with 
Alexa Chung in New York

N 7 Days Out with KARL 
LAGERFELD

N História da moda #01 : Louis 
Vuitton (com Prof. João Braga)

N O IMPÉRIO DAS MARCAS

Não deixe de explorar as sugestões 
do Youtube para que você descubra 
ainda mais sobre esse universo tão 
fascinante que é a moda. Moda é o 
espírito do seu tempo. E o tempo 
atual pede recolhimento, reflexão e 
expansão da mente.
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AGENDE UMA AVALIAÇÃO
GRATUITAMENTE

2020
MERECE LENTES

DE CONTATO

FAMÍLIA MÜLLER PRATA ROCHA COMEMORA O 1º ANINHO DO HERDEIRO BERNARDO
O maravilhoso espaço Meu Pé de Banana - 

Green House,  foi cenário da baita festa 
em comemoração ao 1º aniversário do garotão 
Bernardo Müller Prata Rocha - filho de médica 
dermatologista, Dra. Letícia Sabo Müller e do 
Doutor em Odontologia Rodrigo Prata Rocha, que 
aconteceu no último dia 15, em São Paulo. A festa 
que foi muito bacana e divertida, teve como tema 
o mundo dos animais.

Bernardo Müller Prata Rocha  - feliz da vida com seus pais 
Rodrigo e Letícia - no belo cenário da festa de seu 1º aninho.

Bernardo entre os seus pais Rodrigo e Letícia, 
e os avós Lisiane e Lauri Müller.

L e t í c i a  c o m  f i l h o 
Bernardo - num clic 
especial durante a 

badalada festa.

O aniversariante Bernardo entre os pais Rodrigo e Letícia, e 
cercado pelas tias Larissa Sabo Müller e Lauriane Müller Carlini, 

prima Ana Carolina Carlini e o tio Lourenço Sabo Müller.
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Loja e clinica aberta de segunda a sexta até as 22h 
 Rua Marquês do Herval, 2109 Fone: 3312-6877/ 99661-1680 

 
Terça pague o banho e ganhe uma tosa higiênica. 
Quarta 20% de desconto nas tosas á maquina. 
Quinta pague o banho e ganhe uma hidratação. 

A auQmia conta 
agora com auQmia 
play, um espaço 
projetado para 
seu cão passar o 
dia. Proporciona 
uma rotina de 
brincadeiras, 
integração com 
outros cães. 
. É uma ótima 
opção para os 
cães que passam 
muito tempo 
sozinhos em casa.  
Temos várias 
opções de 
pacotes, venha 
conhecer! 
 

FAMÍLIA MÜLLER PRATA ROCHA COMEMORA O 1º ANINHO DO HERDEIRO BERNARDO

O aniversariante Bernardo entre os pais Rodrigo e Letícia, e 
cercado pelas tias Larissa Sabo Müller e Lauriane Müller Carlini, 

prima Ana Carolina Carlini e o tio Lourenço Sabo Müller.

Fotos: Divulgação

Luise Lacroix Voese - desfilando 
sorrisos e elegância em Londres!

Foto: Divulgação

LI, REFLETI E GOSTEI
“O TEMPO CURA, E TRAZ PRA VIDA DA GENTE UM 
MOTIVO MAIOR PRA SEGUIR. ACREDITE: O PASSADO 

NÃO VOLTA, E NADA DÓI PRA SEMPRE.”

ROLF e CRIS MUNER, ELTON STRAPAZON e ROSSANA 
RIBAS, GIL e AMAURI LIRIO, MARGIT HINTZ, NEURY 
OLIVEIRA, HENRIQUE e VALENTINA LIRIO, e CLARA 
MUNER NORONHA - na comemoração surpresa e bem 
intimista, do aniversário de Amauri Lírio, no último sábado. 
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KIDS

PARTICIPAÇÃO DE 

NASCIMENTO

ocorrido no dia 11 de março de 2020, 
em Santa Rosa, pesando 3,460 Kg 

e medindo 48,5 centímetros.

Os papais Tatiana Reckziegel 
e Rafael Rodrigues, 

participam com muita 
alegria o nascimento de

ÁGHATA
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PARTICIPAÇÃO DE 

NASCIMENTO

ocorrido no dia 17 de março de 2020, 
em Santo Ângelo, pesando 3,920 Kg 

e medindo 50 centímetros.

Os papais Paula e 
Henrique Weinert, 

participam com muita 
alegria o nascimento de

EVA

A lindinha da foto é a CAROLINA - 
filha de  Jonice Posser e Paulo César 
Garbinatto - num clic especial de 

Bárbara Rigo.

Foto: Bárbara Rigo

CHICA SPERLING TO GO! (para levar)
A conceituada chef Chica Sperling – acaba de lançar “CHICA TO GO”: pratos prontos para 4 
pessoas,  para você levar para casa. Lembrando que todos os produtos são feitos com muita 
higiene (especialmente neste momento de cuidados redobrados). Os produtos são de alta 
qualidade e produzidos com muito carinho. Sem falar no sabor especial e inconfundível 
que faz parte da arte de cozinhar de Chica Sperling. Segue as opções:

01 - Lasanha de Filé - R$ 55,00
02 - Lasanha de Frango - R$ 38,00
03 - Lasanha Bolognesa - R$ 45,00
04 - Filé Parmegiana - R$55,00
05- Filé Dona Chica - R$ 55,00
06 - Filé molho de vinho - R$ 50,00
07 - Frango empanado molho especial - R$ 30,00
08 - Coxa desossada com molho de laranja - R$ 30,00
09 - Conchiglione tomate seco e rúcula - R$ 45,00
10 - Conchiglione 4 queijos -  R$ 40,00

Foto: Vick Almeida

E N C O M E N D A S : 

9.8131-0717
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ESPECIAL

LAURA MILANESI
CELEBRA A SUA FORMATURA
No dia 13, Laura Milanesi - Princesa da 17ª 
Fenamilho, recebeu o diploma de conclusão do 
curso em Administração, pela URI Santo Ângelo, 
com solenidade realizada em frente a Catedral 
Angelopolitana. Após a colação de grau, a nova 
administradora Laura,  bela e feliz - celebrou a 
brilhante conquista em torno de uma bela festa 
no Sindicato Rural, que recebeu uma bonita 
ambientação criada pelo decorador Thiago 
Prado. Laura - a bordo um longo criado por 
Diego Pivotto e com produção visual assinada 
por Josias Azevedo,  viveu intensamente a festa 
de sua formatura, assim como seus orgulhosos 
pais Rogério e Márcia Milanesi, sua mana Ana 
e seu namorado Arthur Guerini, que  também 
auxiliaram na arte de bem receber! O jantar, 
tendo como prato principal, o churrasco, foi 
produzido por  Macau, docinhos de Marne 
Figueiredo, da Fura Bolo e a sonorização e 
iluminação, da  MR Produções & Eventos.  Já o 
registro fotográfico foi de Evelyn Fin, enquanto 
que o cerimonial da noite foi de Amauri Lirio. 
Como lembrança da festa, Laura ofereceu copos 
personalizados e fotos especiais da Cabine 
Fotográfica de Margarete Maciel. Enfim, foi uma 
wfesta uma muito bacana e divertida!!! Tudo bem 
a altura da Administradora Laura.

Laura Milanesi - toda bela e feliz - exibindo o 
diploma de conclusão do curso de Administração. 
E abaixo, Laura  brindando a sua impor tante 
conquista ao lado de seu namorado Arthur Guerini, 
seus pais Márcia e Rogério, e sua irmã Ana Milanesi.

Fotos: Evelyn Fin
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

Costumamos dizer que o ano só começa 
verdadeiramente em março, quando tudo 
parece voltar à sua normalidade, após os 
festejos e o período de férias que marcam os 
dois primeiros meses do ano. Para começo de 
normalidade, podemos afirmar, então, que 
2020 não começou nada bem; desde janeiro 
temos presenciado uma série de fatos que 
soam como um alerta acerca de tragédias 
que vieram e vêm para assolar a população 
brasileira. 

Exemplo disso são as fortes chuvas que 
caíram ininterruptamente durante dias em 
Minas Gerais, no mês de janeiro, provocando 
alagamentos, inundações e deslizamentos e 
que resultaram em um estado de emergência 
em quase duzentos municípios do estado 
mineiro, com várias mortes e milhares de 
pessoas desabrigadas. Ainda nesse mês, fortes 
chuvas também chegaram à região serrana do 
Rio de Janeiro, provocando deslizamentos de 
terra e deixando muitos lugares alagados, o 
que trouxe igualmente uma série de prejuízos 
às pessoas afetadas e à região atingida.

Na Região Sul, especialmente no nosso 
estado gaúcho, podemos referir as altas 
temperaturas que nos obrigam a conviver com 
um calor intenso, cobrando-nos uma reação de 
adaptabilidade como se quarenta graus não 
nos afetassem em comportamento e reações. 
Além do forte calor, o estado foi duramente 
penalizado com a falta de chuva, com um 
rastro de severos prejuízos aos agricultores 
em geral. Não apenas a cultura de soja, mas 
também de outros produtos como a uva, o 
milho, o leite e tudo que está no entorno da 
produção agrícola, fazem parte da lista de 

prejuízos e de problemas a serem enfrentados 
ao longo do ano pelos agricultores gaúchos.

Quando chegou o mês de março, mês que 
representa para nós o recomeço da dita 
normalidade do ano, a situação que deveria 
melhorar ganhou novos cenários nada 
animadores. A explosão do coronavírus, 
inicialmente na China, chegou ao Brasil como 
uma ameaça latente a nos amedrontar e a 
causar uma verdadeira situação de pânico e 
horror. Diferentemente das chuvas torrenciais 
ou da seca que logo deixam suas mensagens 
do que pode acontecer, o coronavírus chegou 
de mansinho, sem fazer barulho. Invisível, 
vai se alojando nas pessoas, circulando entre 
uma e outra, e o resultado é uma pandemia 
de proporções assustadoras que nos acomete 
de medo e de aflição, pois ninguém tem como 
prever se será ou não infectado pelo vírus.

Neste ano, não podemos nem ao menos cantar 
“são as águas de março fechando o verão”, 
porque a seca no estado afastou suas águas 
e a presença entre nós do vírus do Covid-19 
nos impede de qualquer possibilidade de 
comemoração. Neste recomeço de 2020, o que 
nos resta é cada um fazer a sua parte da melhor 
maneira possível, para que as “coisas” não 
fiquem piores do que já estão. Se não podemos 
lutar contra as intempéries, muito menos 
contra um inimigo invisível, conscientização 
acerca desses fatores, no sentido de precaução 
e de adoção de medidas preventivas, pode ser 
uma saída para podermos enfrentar e superar 
os horrores de março de 2020.

Horrores de Março
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Espaço Natureza? Temos!
Já imaginou seu casamento ou evento aqui?

E o melhor de tudo! No centro da cidade.


