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Vick Almeida 
Conhecida e reconhecida pelo seu talento e sensibilidade 
apurada na arte de fotografar, está comemorando neste mês, 
abril, 19 anos de forte atuação no mundo da fotografia, com 
muitas novidades no seu bem montado estúdio fotográfico.
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Gastronomia:
Chica Sperling fazendo 
o maior sucesso com a 
“Chica TO GO”.

Bruna Bassani:
A calça Clochard 
retornou com força total 
para compor os mais 
diversos tipos de looks.

Dinalva de Souza:
Doce sabor da rotina.
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Sábado, 18 de abril de 2020
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Elis Brand da Veiga - foi muito 
cumprimentada pelo seu aniversário, 

que aconteceu no dia 14 deste mês.

Com muita cautela, estamos tendo que viver 
esse momento de muita insegurança e até de 
medo, que atinge cada um de nós. Precisamos 
continuar tendo bom senso, e nos previnir ao 
máximo em relação ao Coronavírus. Então, 
devemos seguir com as regrinhas básicas de 
higiene: lavar bem as mãos com água e sabão, 
detergente ou sabonete, cubrir a boca ao tossir 
ou espirrar, usar álcool gel e não compartilhar 
objetos de uso pessoal. Usar máscara, além de 
evitar o contato físico, em especial com pessoas 
idosas!!! 

Vamos nos cuidar e dentro do possivel 
continuar com o afastamento social, para que em 
breve tudo volte a sua normalidade! Aos poucos 
está voltando! O comércio local está reabrindo, 
porém seguindo todas as recomendações 
referente a prevenção ao Coronavírus.

A capa desta edição traz a imagem de Vick 
Almeida - renomada e festejada fotógrafa, que 
neste mês, abril, está celebrando 19 anos de 
muito sucesso em sua carreira profissional. 
Há 19 anos montou o seu belo e espaçoso 
estúdio fotográfico, e sempre está buscando 
o apefeiçoamento e a atualização na arte 
de fotografar, abusando da sua aguçada 
sensibilidade e talento nato, que ficam evidente 
a cada clic, a cada registro fotográfico!!! Então, 
vida longa à Vick Almeida Fotografias, e que o 
sucesso seja uma constante nesta linda trajetória 
profissional pautada pela ética, competência, 
dinamismo e inovação!

 E falando em fotógrafos, agradeço 
imensamente aos que estão nos enviando 
o material (fotos) para podermos continuar 
realizando o nosso trabalho durante este 
período de afastamento social!!!

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

Amauri Lírio

CAPA
Vick Alemida

FOTO
Luana Almeida



4 JORNAL O MENSAGEIRO | Sábado, 18 de abril de 2020

A calça clochard foi bastante usada nos anos 
80 e retornou com força total para compor os 
mais diversos tipos de looks, que variam entre as 
propostas mais sofisticadas e sociais, até as mais 
casuais e confortáveis.

A peça, que possui um cós alto e larguinho, pode 
ser encontrada nas versões: capri, longa e flare, 
confeccionadas em tecidos diversos, como: jeans, 
brim, couro, alfaiataria entre outros materiais.

Se você busca por uma peça confortável e versátil, 
esse modelo de calça é um ótimo investimento, já 
que rendem infinitas possibilidades de looks. 

Confira nas imagens inspirações e algumas dicas:
8Mulheres com quadris mais largos que receiam 

usarem a peça por ser um modelo que realça a 
região, a inclusão de uma terceira peça no look 
garantirá um shape mais reto e evitará insegurança 
ao usar a calça clochard.
8Para as baixinhas que têm medo que essa peça 

achate a estatura, produções monocromáticas são 
certeiras e sempre elegantes.
8Se desejar um look mais despojado aposte em 

combinações com camisetas. Elas são perfeitas para 
gerarem um mix entre o formal e casual.
8A calça clochard pode ser usada com vários 

modelos de sapato: flats, tênis, scarpins, sandálias 
altas, etc. A escolha desse acessório dependerá da 
ocasião que usará.
8Uma dica para quem gosta de sofisticar o 

look é substituir a faixa da cintura por um cinto de 
qualidade.

E nos acompanhe também no instagram 
da Filo (@lojafilo)

Calça clochard
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* Designer - Especialista em moda e comunicação
brunabassani@hotmail.com
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BODAS DE OURO. 
Dona Geni e Seu 
Silvino - para marcar 
os seus 50 anos de feliz  
casamento, realizaram 
um maravilhoso ensaio 
fotográfico cheio de 
significados, assinado 
por Vick Almeida.

DANIELE LANGE - nossa bela Miss Santo Ângelo 2020 - 
tendo toda a sua beleza captada pelas lentes e olhar da 
fotógrafa Bárbara Rigo.

BELEZA EM EVIDÊNCIA!

DATA ESPECIAL. Kerly Mess - mais do que talentosa 
cantora, que atua na Carol Banda Show, comemorou seu 
niver, na terça-feira, 14, sendo o centro das atenções de 
familiares e amigos. À Kerly, parabéns e sucesso sempre!

Foto: Divulgação
Foto: Bárbara Rigo
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NARA MARCHESAN  - querida e dinâmica - estreou 
idade nova, na última quinta-feira, 16, recebendo 
inúmeras homenagens, especialmente de seu 
marido Itaner, filha Vitória, demais familiares e 

amigos. À Nara, parabéns e muitas felicidades!

Foto: Divulgação

LI, REFLETI E GOSTEI
“SE RECONSTRUA QUANTAS VEZES FOR 
NECESSÁRIO, MAS NUNCA DEIXE DE SER VOCÊ.”

MARIÊ PERINI - com competência, determinação e constante 
atualização vem se destacando como Consultora de Estilo e Imagem.
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DATA ESPECIAL. Kerly Mess - mais do que talentosa 
cantora, que atua na Carol Banda Show, comemorou seu 
niver, na terça-feira, 14, sendo o centro das atenções de 
familiares e amigos. À Kerly, parabéns e sucesso sempre!

HAPPY BIRTHDAY. Priscila Vargas - 
conceituada fisioterapeuta - leia-se Clínica Plena, é 
o centro das atenções de hoje, 18. O motivo: o seu 

aniversário. À Priscila, parabéns e muito sucesso!

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Foto: Vick Almeida
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KIDS

GABRIEL da 
Rocha - para 
a alegria e 
orgulho de 
seus papais 
Angélica da 
Rocha e Junior 
- compelta 
neste sábado, 
dia 18, o seu 
primeiro 
aninho, sendo 
o centro das 
atenções de 
seus familiares 
e amiguinhos.

Em busca de preservar, de cuidar da saúde  
aliado a um belo marketing, as empresárias 
Norinha e  Luciana Schneider, criaram 
máscaras personalizadas para toda a sua 
equipe. Tudo em função da prevenção ao  
Coronavírus - COVID-19. Até nesta situação 
de pandemia, são  os detalhes que fazem 
a diferença! #sereiventando #fiqueemcasa 
#delivery

  Foto: Am
auri Lírio

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA

Inspirada na “Branca de Neve”, a linda garotinha AURORA, celebrou o seu 1º 
aninho em torno de uma bela festa que seus pais Jefferson Ferreira e Eliane 
Bagatini - fizeram acontecer no dia 14 de março, no salão de eventos Momentos.
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O craque do mundo da bola - GABRIEL 
Steinke Faustino - no último dia 8, 
comemorou o seu 10º aniversário, 
recebendo o carinho especial de seus pais 
Gilson e Luciane, demais familiares e amigos.

Foto: Divulgação

Foto: Bárbara Rigo
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ESPECIAL

ELIANE FELDEN e sua filha CLAUDINE - num 
clic esepcial assinado pela fotógrafa Vick Almeida.

1. BERINGELA PROVENÇAL - R$ 35,00
2. CAMARÃO AO MOLHO BECHAMEL - R$ 95,00
3. CONCHIGLIONE 4 QUEIJOS -  R$ 40,00
4. CONCHIGLIONE DE RICOTA, TOMATE E MANJERICÃO - R$ 40,00
5. CONCHIGLIONE DE SALMÃO - R$ 45,00
6. CONCHIGLIONE TOMATE SECO E RÚCULA - R$ 40,00
7. COXA DESOSSADA COM MOLHO DE LARANJA - R$ 30,00
8. DELÍCIA DE FRANGO - R$ 30,00
9. FILÉ AO MOLHO DE VINHO - R$ 50,00
10. FILÉ DE FRANGO AO MOLHO GORGONZOLA - R$ 35,00
11. FILÉ DONA CHICA - R$ 55,00

12. FILÉ PARMEGIANA - R$ 55,00
13. FRANGO CORDON BLEU NO MOLHO SUGO - R$ 30,00
14. LASANHA BOLOGNESA - R$ 40,00
15. LASANHA DE FILÉ - R$ 45,00
16. LASANHA DE FRANGO - R$ 35,00
17. LASANHA DE RICOTA, TOMATE E MANJERICÃO - R$ 35,00
18. SALMÃO C/ AROMA DE LARANJA - R$ 65,00
19. TILÁPIA AO MOLHO ESPECIAL - R$ 35,00

TO GO

Pratos prontos para 4 pessoas,  para você levar 
para casa - produzidos pela Chef Chica Sperling.  
Os produtos são feitos com muita higiene, com 
alta qualidade e com muito carinho. Sem falar no 
sabor especial e inconfundível que faz parte da 

arte de cozinhar de Chica Sperling. 

FEIJOADA, CREME DE MORANGA 
E CREME DE ALHO-PORÓNOVIDADE! 

ENCOMENDAS: 9.8131-0717 (Horário comercial)

CLARA EMÍLIA HOCHEGGER dinâmica coordenadora 
de Eventos e Divulgação do nosso maior evento dominical, 
o Brique da Praça, inaugurou idade nova, no último dia 14, 
recebendo o carinho especial seus familiares e amigos. À 

amiga Clara, parabéns e sucesso sempre! 
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Foto: Vick Almeida
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

Há alguns anos escrevi a crônica “O doce sabor 
da rotina”, na qual eu exalto a felicidade que é 
podermos seguir nossa vida dentro de um padrão 
de normalidade, fazendo costumeiramente nossas 
atividades sem que algo de ruim nos interrompa. 
Sempre gostei de rotina, de acordar e ver que posso 
tocar mais um dia da minha vida sem que nada me 
impeça de fazê-lo. Ao contrário de muitas pessoas 
que se enfadam por terem de fazer diariamente as 
mesmas coisas, vejo justamente aí o quanto somos 
felizes por recebermos essa graça a cada vez que 
um novo dia começa.

Desde que o coronavírus chegou e foi se alojando 
entre nós, a minha rotina, a nossa e a de todo mundo 
mudou drasticamente. De uma hora para outra, 
vimo-nos isolados, sem poder sair de casa, nem 
mesmo para trabalhar. De uma hora para outra, 
tivemos de abdicar de atividades prazerosas, não 
podemos ver nossos amigos e colegas, nem mesmo 
conviver com familiares que não estejam sob o 
mesmo teto. De uma hora para outra, sentimo-
nos ameaçados assustadoramente, tendo de nos 
refugiar em nós mesmos. De uma hora para outra, 
ficamos impedidos de seguir em frente, até porque 
não sabemos como será essa “frente” daqui para 
frente.

Estou com saudade das minhas rotinas. Saudade 
de levantar e começar meu dia caminhando, vendo 
o sol chegar a cada passo que me leva pelas ruas 
da cidade que, por muitas vezes, ainda dorme. 
Saudade de combinar com as amigas um encontro 
no final da tarde para um papo leve e descontraído. 
Saudade de pensar em “que roupa vou vestir” para 
ir a um ou outro evento. Saudade de me programar 
para as reuniões dos finais de semanas. Saudade de 
me preparar para ir ao trabalho e dar minhas aulas 
de todos os dias. Saudade de projetar encontros e 
viagens com a família... Enfim, saudade de tudo 

o que eu podia fazer livremente e que agora não 
posso.

Por isso, volto a proclamar a rotina. A minha e 
a de todo mundo. Porque não tem graça maior 
do que esta de podermos seguir nossa vida 
normalmente, sem que sejamos interrompidos. 
Sem que tenhamos a notícia de que algo terrível 
aconteceu com um familiar, um parente, um 
amigo... Sem que tenhamos de correr porque 
estamos sendo ameaçados ou assaltados... Sem 
que tenhamos de abandonar nossas casas devido 
a alguma fatalidade... Sem que tenhamos de largar 
tudo o que estamos fazendo para enterrar uma 
pessoa amada... Sem que tenhamos de enfrentar 
qualquer tipo de doença que nos lese em corpo, 
em alma e em mente...

Abençoada rotina! Como eu a quero de volta 
o quanto antes! Não quero mais ter de ficar 
trancada em casa, vivendo somente por meio de 
telas. Porque as telas não me revelam. Elas até 
podem levar minha voz, minha imagem... Mas 
nenhum computador, nenhum celular é capaz de 
me substituir, porque eu sou insubstituível como 
protagonista de minha própria história. Os meus 
olhos, o meu sorriso, as minhas atitudes, as minhas 
aflições, as minhas dores, as minhas indecisões são 
fotografias que não se revelam. Por mais que uma 
imagem me mostre sorridente, meu sorriso na foto 
não passa de uma imagem. Não tem espasmos, 
não tem músculos, não tem trejeitos... Meus 
sentimentos são como asas. Se fechadas, nada 
nos dizem. Se abertas, são voos que se lançam 
ao ar. Se fechadas, nada revelam. Se abertas, sou 
simplesmente eu, a voar livre pelos ventos que me 
compõem em vida.

Doce sabor da rotina II
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