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O Reinado de Momo no Gaúcho
A bordo de belas fantasias as Rainhas do Carnaval 2020 do Clube Gaúcho: 
JOANA da Rosa Deon Maronesi (infantil), GIORDANA Giordani da Luz e 
FABIANA Lemes Ciotti (mirim), com muita beleza e samba no pé, encantaram 
os foliões que escolheram o Clube Gaúcho para brincar o Carnaval 2020.  
Realmente foi um grande carnaval que movimentou toda a região.
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O Reinado de Momo no Gaúcho
A bordo de belas fantasias as Rainhas do Carnaval 2020 do Clube Gaúcho: 
JOANA da Rosa Deon Maronesi (infantil), GIORDANA Giordani da Luz e 
FABIANA Lemes Ciotti (mirim), com muita beleza e samba no pé, encantaram 
os foliões que escolheram o Clube Gaúcho para brincar o Carnaval 2020.  
Realmente foi um grande carnaval que movimentou toda a região.

RECADO

A santo-angelense Larissa Sabo Müller, que reside em São 
Paulo e Arthur Mendes, no último final semana, assumiram 

compromisso colocando a argola dourada na mão direita, tendo 
com cenário o topo do Space Needle, em Seatle - Estados  Unidos!

Passou o carnaval... E amanhã, as águas de março 
chegam para encerrar oficialmente o verão! 

Sendo assim, parece que 2020 começou pra valer!
Mas na verdade o carnaval não acabou, ainda 

tem o Carnaval de Rua de Santo Ângelo, definido 
para o próximo dia 28.  

O destaque desta edição, fica para alguns dos 
muitos flashes do Carnaval no Clube Gaúcho, que 
realizou um belo e animado “Reinado de Momo”. 

Na capa de hoje, evidenciamos as belas Rainhas 
do Carnaval 2020 do Clube Gaúcho: Giordana 
Giordani da Luz, Fabiana Lemes Ciotti (mirim) e 
Joana da Rosa Deon Maronesi (infantil), que a 
bordo de belas fantasias brilharam pelos salões do 
“Palácio Metálico” e encantaram seus súditos com 
muita beleza e animação!

Para comemorar o “Dia Internacional da Mulher”, 
que transcorre no próximo dia 8, o Jornal O 
Mensageiro - 23 anos, está preparando para o dia 18, 
a partir das 20 horas e 15 minutos,  no salão principal 
do Clube Gaúcho, o badalado e tradicional evento:  
“MULHERES INSPIRADORAS DESTA TERRA 2020”, 
“MULHERES INSPIRADORAS DESTA NOVA DÉCADA”! 
A noitada, especialmente para homenagear a 
mulherada, vai girar em torno de um categorizado, 
mas ao mesmo tempo descontraído coquetel 
para o naipe feminino, com sorteio de brindes, 
homenagem especial à elas, entre outras atrações. 
Mas o ponto alto da noite vai ser o lançamento 
da 57ª edição da Revista O Mensageiro - Especial 
Mulheres INSPIRADORAS Desta Terra e desta Nova 
Década. Tudo com o objetivo, destacar, enaltecer 
as mulheres da nossa terra, que são INSPIRADORAS 
em sua atitudes, em suas profissões, na sua forma de 
pensar, agir... na sua forma de ser! Enfim, a mulher 
tem o poder da inspiração! Pois são mulheres 
que procuram a cada dia, com muita inspiração, 
transformar esta terra num lugar melhor para se 
viver. Enfim, tudo está sendo preparado com muito 
carinho e com foco no objetivo maior do evento: 
homenagear você, MULHER INSPIRADORA! 

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

Amauri Lírio

CAPA
Joana Maronesi, Giordana 
da Luz e Fabiana Ciotti

FOTO
Margarete Maciel
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Nesse ano, o tom eleito foi o living coral, um tom 
de coral bem vibrante e quente que abraça a 

autenticidade e a alegria frente a um mundo cada 
vez mais voltado para a tecnologia. Para 2020, no 
entanto, a escolha do instituto focou em uma cor 
bem mais tradicional e familiar: o azul clássico. A cor 
reflete calma, confiança e conexão, justamente por ser 
um tom já bastante usado e que remete a uma base 
sólida, conhecida e confortável. Simples e sofisticado, 
o azul clássico se integra facilmente com outras cores 
e já é um tom íntimo para a maioria das pessoas – o 
que reforça essa ideia de conexão e familiaridade que 
a Pantone aponta para a escolha dessa cor. Amei!!!!

Nos acompanhe no instagram da Filo (@lojafilo), 
vamos mostrar um pouco da nossa moratona para 
fazer a coleção do inverno 2020.

Azul Clássico
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* Designer - Especialista em moda e comunicação
brunabassani@hotmail.com

Azul Clássico
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AGENDE UMA AVALIAÇÃO
GRATUITAMENTE

2020
MERECE LENTES

DE CONTATO

Isadora Furian Taborda - Rainha do Carnaval 2019 no momento 
em que passou a faixa para sua sucessora Giordana Giordani da 
Luz - Rainha do Carnaval 2020. E à direita, a Rainha do Carnaval 
2020 - Giordana da Luz, vestindo fantasia criada por Diego 
Pivotto, com os integrantes da diretoria do Clube Gaúcho - 

contentes com o sucesso do carnaval.

Fotos: Margarete Maciel

O CARNAVAL DO CLUBE GAÚCHO

A Rainha do Carnaval 2020 Giordana Giordani da Luz entre Luís 
e Marilise Voese (E)- casal-presidente do Clube Gaúcho, Andréia 
e Darcione Spolaor (D) - casal vice-social, e cercada  pelas demais 
Soberanas do Clube: Mariani de Cassia Wyzykowski - Rainha das 

Piscinas, Bibiana Secchi - Prenda do Carreteiro e Ana Carolina 
Meotti - Rainha da Novemberfest, Renata Pulcinelli - Princesa, Júlia 
Lima - Rainha e Carolina Bracht - Princesa,  no momento em que 
recebeu as boas vindas dos diretores e Soberanas do Gaúcho. 
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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! 
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O Clube Gaúcho, este  ano realizou quatro dias de 
muita folia. O carnaval 2020, que teve como tema: 
“No Mundo Mágico e Empolgante do Carnaval”, foi 

pra lá de animado e muito bacana!!! Ah! E repleto de foliões!!! 
A primeira grande noite que foi ao ar no sábado passado, 22, 
teve como ponto alto a coroação da Rainha Giovana Giordani 
da Luz, que aconteceu ao som da banda Meninos do Brasil 
e cerimonial de Gilvete Lírio. Aliás, a Meninos do Brasil 
animou com perfeição a primeira parte deste baile com as 
tradicionais marchinhas que embalaram antigos carnavais. 
Na sequência entrou em cena a banda Sônia Bis, e mais 
tarde Dafunk, que fizeram a galera balançar o esqueleto até 
o amanhecer de domingo. Para a criançada, o primeiro baile 
infantil aconteceu na tarde do último domingo, 23, com 
coroação das Rainhas Fabiana Lemes Ciotti (mirim) e Joana 
da Rosa Deon Maronesi (infantil) e o tradicional concurso 
de fantasias (fotos na página 8). E a segunda noitada do 
Carnaval do Clube Gaúcho, aconteceu na segunda-feira, 
24, e foi animado pelas bandas Vibe Tri e Sônia Bis, e mais 
participação do DJ FINNA. Já o encerramento da Carnaval do 
2020, foi com a realização do segundo baile infantil, na tarde 
da última terça-feira, 26. Enfim, o Carnaval 2020 teve um 
saldo muito positivo. Méritos devem ser creditados à toda a 
diretoria do Clube Gaúcho - liderada com competência pelo 

casal-presidente Luís e Marilise Voese. 

Alana Fredo Roncato - Rainha do Carnaval Infantil 2019 do Clube Gaúcho no instante em 
que passou a faixa para as suas sucessoras: Fabiana Lemes Ciotti - Rainha Mirim do Carnaval 
2020 do Clube Gáucho e Joana da Rosa Deon Maronesi - Rainha Infantil do Carnaval 2020.

LI, REFLETI E GOSTEI
“QUE EU NÃO PERCA A VONTADE DE AJUDAR AS PESSOAS, 
MESMO SABENDO QUE MUITAS DELAS SÃO INCAPAZES 

DE VER, RECONHECER E RETRIBUIR, ESTA AJUDA...”

Piscinas, Bibiana Secchi - Prenda do Carreteiro e Ana Carolina 
Meotti - Rainha da Novemberfest, Renata Pulcinelli - Princesa, Júlia 
Lima - Rainha e Carolina Bracht - Princesa,  no momento em que 
recebeu as boas vindas dos diretores e Soberanas do Gaúcho. 
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AS FANTASIAS PREMIADAS NO CARNAVAL 
INFANTIL DO CLUBE GAÚCHO 2020

KIDS No último domingo à tarde, durante o badalado carnaval infantil do Clube Gaúcho 
aconteceu o tradicional concurso de fantasias, nas categorias luxo e originalidade. 

Após o desfile de mais de quatro dezenas de fantasias bem elaboradas e criativas, o júri 
apontou como vencedoras:

Categoria luxo: Helena Ristow Kissie (Sereia), Maria Luisa Medeiros de Farias (Cisne 
Encantado), Isadora Bertê Medeiros (Pássaro de Fogo), Ana Beatriz Moraes de Oliveira 
(Estrela Azul), Beatriz e Gustavo Melchior (Rainha das Galáxias e O Príncipe Alienígena), Alicia 
Fredo Roncato (Estrelinha do Mar). Gustavo Melchior não estava no momento da premiação.

Categoria Originalidade: Helena Acker (Branca De Neve), Vitória Marques Fernandes (Unicórnio Encantado), Lauren 
Lanot Viecili (Paquita), Mariana Stracke Sausen (Paquita), Antonela Mantai Zancan (Smurfet), Rafaella Mantai Zancan 
(Malévola), Giuliana Figueiró (Alegria), Antonia Veronese (Caveira Mexicana), Nicolas Steffen Stumpf (Goku), Amanda 

Worst, Gabriela Gunch e Marcelo Radins  (Bloco do Frevo).

Fotos: Margarete Maciel

Estella Teixeira (Jessie 
– Toy Stor y) e abiaxo, 
Carolina da Rocha (Sereia) 
- também venceram na 

categoria originalidade.
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ESPECIAL

NA ESTREIA DA NOVA MECAUTOR

Viviane Obadowski, Martina Londero 
e Salete Serra.

A dinâmica equipe Mecautor Santo Ângelo entre os diretores João Vicente Rigo (E) e Fernando Rigo (D) - 
felizes  com a inauguração das novas instalações das Mecautor.

A modelo Martina Londero - estrela 
da campanha publicitária 2020 da 
Mecautor - chamou a atenção vestindo 
Dani.Holzbach e pela sua beleza, é claro!

Marlene Strapazon 
e Edson Rodrigues. Denise Rigo, Magme e Fernando Londero.

Bráulio e Maria Helena da Costa, Denise Rigo, Mário e Vera Bohrer.

Cláudio da Luz e Mana Câmera, Denise e Beto Duailibe, 
Lisiane e Lauri Müller, Edson Beckert e Ana Carina Silva.

Foto: Josiane Kraus
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

O livro e a leitura estão vinculados a 
uma questão de ordem cultural. Devido 
à história do Brasil, a partir do processo 
de descobrimento e colonização, a leitura 
sempre esteve atrelada a uma elite social e 
cultural. Em visto disso, o livro por muito 
tempo foi considerado um bem elitizado, 
sobre o qual poucos tinham direito, 
estabelecendo-se, a partir daí, uma larga 
distância entre o livro e o acesso ao livro 
pela grande massa populacional. 
A leitura tem um percurso histórico 

bastante interessante. Até meados da 
década de noventa do século passado, 
a sociedade brasileira desconhecia, por 
exemplo, o fato de que os estudantes em 
geral apresentavam evidentes problemas 
em termos de compreensão leitora. Esse 
fato só veio à tona quando começaram 
os sistemas nacionais de avaliação e 
foi constatada a grande dificuldade 
de leitura compreensiva por parte dos 
alunos em diferentes áreas e disciplinas. 
Isso intensificou o foco das escolas, 
passando a direcionar o ensino para uma 
arquicompetência em leitura. 
O incentivo à leitura sempre foi uma 

questão a ser discutida, especialmente 
em âmbito escolar. O advento da 
tecnologia ampliou essa discussão, já que 
a facilidade dos meios de comunicação e 
de informação interferiu (e interfere) na 
relação com os livros. Todavia o incentivo 
à leitura sempre foi necessário, mesmo 
antes da concorrência das tecnologias. 
Como professora de mais de três décadas 

em sala de aula, posso dizer que, muito 
antes de o computador e as redes sociais 
virem a se infiltrar em nossa rotina, 
nós, professores, já lutávamos contra a 
resistência dos alunos à leitura. 
Os livros e a leitura devem fazer parte do 

mundo da criança desde seu nascimento. 
Respeitadas as diferentes fases que 
envolvem a leitura, considerando a faixa 
etária da criança, é preciso que ela tenha 
contato com uma variedade de livros para 
poder se inserir no mundo da literatura. 
Livros de gravuras, de versos infantis, 
contos de fada, fábulas, lendas, história em 
quadrinhos, histórias de aventuras, entre 
tantos outros gêneros, devem povoar esse 
mundo desde muito cedo. Não há como 
uma criança não se encantar com os livros; 
por isso, quanto mais cedo ela estiver em 
contato com a literatura, mais afinidade 
terá com ela e muito mais valor dará aos 
livros e à leitura.
Então, o incentivo deve ser fortalecido 

no sentido de desenvolver nas pessoas 
em geral a necessidade da leitura, 
envolvendo nesse processo diferentes 
formas de ler, incluindo a leitura de livros 
tanto impressos como virtuais. Somente 
quando a criança, o jovem, o adulto 
sentirem a necessidade de ler e reconhecer 
o valor da leitura, eles vão se dedicar a ela, 
independentemente dos meios utilizados 
para esse fim.

Os livros e o valor da leitura
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