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Sábado, 23 de maio de 2020

Vitória 
Marchesan Henkes  

Uma das belas da cidade, celebrou ontem, dia 
22, o seu 18º aniversário, sendo o centro das 
atenções de seus pais Itaner Henkes e Nara Denise 
Marchesan, demais familiares e amigos.

u

u

u

Em Destaque:
Outras people da 
cidade revelam o 
que sentem faltam e 
aonde pretendem ir, 
assim que terminar o 
distanciamento social.

Bruna Bassani:
Movimentos de moda que 
surgiram com a quarentena 
- Parte 2.

Dinalva de Souza:
Sua majestade: o 
elástico!
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FOTO
Bárbara Rigo

Hoje continuamos dando destaque ao 
nosso novo espaço, que intitulamos: Do 
que eles sentem falta? Que na verdade é 
um espaço onde evidenciamos algumas das 
muitas people, personalidades ou personas 
da cidade que nesse período estão curtindo 
ainda mais as suas casas, e aproveitam para 
nos contar do que sentem falta e aonde 
pretendem ir ou fazer, assim que passar 
essa fase de distanciamento social. Pois com 
certeza temos muitas saudades, em especial 
da nossa querida Santo Ângelo de antes da 
pandemia do Coronavírus.

A capa desta edição é ilustrada pela beleza 
jovem de Vitória Marchesan Henkes, que 
ontem, dia 22, completou a “maior idade”, ou 
seja, celebrou os seus 18 aninhos, em família 
é claro, sendo o centro das atenções de seus 
pais Nara Marchesan e Itaner Henkes, demais 
familiares e amigos. A Vitória - uma das belas 
da cidade, que já foi “Broto Catologada de 
Santo Ângelo” e Princesa do Clube Gaúcho, é 
destacada aluna do 3º ano do ensino médio, 
no Colégio Marista Santo Ângelo. Então, à 
Vitória, parabéns e sucesso sempre!

Nas páginas de Bruna Bassani, ela comenta, 
sobre os movimentos de moda que surgiram 
com a quarentena - parte 2. Vale conferir!

E para não esquecer, precisamos continuar 
procedendo com as recomendações referente 
a prevenção ao Corinavírus - COVID-19. Vamos 
nos cuidar e dentro do possível continuar 
com o afastamento social, usar máscara, para 
que logo  tudo volte a sua normalidade! 

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

Amauri Lírio
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MARILISE LACROIX VOESE - uma mulher dinâmica que se destaca pela 
competência na sua atuação como professora, bem como Primeira Dama 

do Clube Gaúcho, onde vem realizando um brilhante trabalho, acrescentou 
mais um ano em sua vida ontem, dia 22, sendo alvo de muitas e merecidas 
manifestações carinhosas, especialmente de seu marido Luís Voese, filhos, 

demais familiares e amigos. À Marilise, parabéns, felicidades e sucesso!
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Movimentos de moda que surgiram com a  quarentena - Parte 2 

Riqueza na parte de cima do corpo
Assim como os acessórios chamativos 

no colo e rosto funcionam melhor 
para  este  momento onde estamos 
usando mascaras e as reuniões por vídeo 
são mais intensas, peças para a parte 
de cima da silhueta com elementos 
impor tantes também entram neste 
movimento. Blusas, camisetas, suéteres 

e camisas com golas inusitadas, mangas 
bufantes, babados, bordados e demais 
detalhes que chamamos de statement se 
concentram na parte superior do corpo 
e nos deixam mais preparadas para as 
ocasiões de trabalho à distância.

E  n o s  a co m p a n h e  t a m b é m  n o 
instagram da Filo (@lojafilo)
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* Designer - Especialista em moda e comunicação
brunabassani@hotmail.com

Movimentos de moda que surgiram com a  quarentena - Parte 2 
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DO QUE ELES SENTEM FALTA?

Difícil responder do que sinto falta... 
sinto falta de tantos lugares, mas 
sinto principalmente a falta da 
convivência com as pessoas que 
amo, meus pais, familiares e amigos. 
Com certeza os momentos com 
essas pessoas fazem muita falta. 
Aonde eu pretendo ir quando tudo 
isso passar??? Ao encontro dessas 
pessoas amadas e retomar nossos 
momentos no clube, nos barzinhos, 
na praça, nas jantas entre amigos, 
bem como voltar a fazer outra 
coisa que tanto amo: caminhar. 
Hábito de tantos anos que tive que 
abandonar nesse momento. Que 
tudo isso passe logo e a gente volte 
a se encontrar, como diz a música 
do Kid Abelha “Jogue suas mãos 
para o céu 
Agradeça se acaso tiver 
Alguém que você gostaria que 
Estivesse sempre com você 
Na rua, na chuva, na fazenda 
Ou numa casinha de sapê”.

“

“ “Com o distanciamento 
social, sinto falta da 
liberdade de ir vir sem 
qualquer restrição! Por 
isso que, quando tudo isso 
acabar, minha intenção é 
sair mais de casa, seja para 
ir à casa de amigos, ou  para 
um barzinho, ou para fazer 
uma viagem!!! 
Espero que voltemos logo 
à normalidade e com os 
menores danos possíveis 
para a saúde e para a 
economia!!!”

“ Eu sinto falta do 
envolvimento com o 
meu trabalho social 
na causa animal. 
Com o término do 
distanciamento social, 
pretendo colocar 
em prática muitos 
projetos que venho 
idealizando.

NADIR VIER

SIMONE BETENCOURT

FÁTIMA BELLINASO
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Sinto falta do livre arbítrio, ao 
meu ver a maior conquista da 
humanidade. Sinto falta do 
toque, do abraço ao encontrar 
pessoas queridas. É estranho 
cumprimentar e evitar o contato 
físico, por hora o olhar e a 
palavra são os nossos vínculos 
afetivos.  A pandemia é um 
aprendizado, rapidamente, sem 
aviso prévio tivemos que nos 
adaptar a outras formas de nos 
relacionar com o nosso próximo, 
em prol de um bem maior que é 
a saúde de todos nós. 
E após o distanciamento social 
quero simplesmente circular 
livremente pelas ruas da nossa 
cidade e entra em qualquer 
estabelecimento social, sem 
temer a contaminação do 
coronavirus. Voltar a atender os 
meus pacientes e poder acolhe-
los com um aperto de mão ou 
um abraço.

O que mais sinto falta é 
de abraçar meus amigos 
e familiares, de passear 
com as crianças pelas 
praças... Sinto falta de 
acordar e não sentir 
medo e insegurança,  
mas sei que dias 
melhores virão e tudo 
terá válido a pena! A 
foto é comemoração em 
casa e em família do 1º 
ano do Gui. 

“

“

ELAINE WERLE

Eu sinto falta do 
envolvimento com o 
meu trabalho social 
na causa animal. 
Com o término do 
distanciamento social, 
pretendo colocar 
em prática muitos 
projetos que venho 
idealizando.

Dra. LISONEIDE TERHORST com 
seu marido EDGAR POZZEBON 
e os filhos GUILHERME e LISA.
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KIDS

Em tempo de distanciamento social as festas de aniversário 
são estritamente para a família, e olhe lá! Isso para as 
crianças pode parecer algo sem muita graça, pela falta 
dos coleguinhas e amiguinhos. O jeito é se reinvetar, 
palavra do momento. Então, olha o que a Vick Almeida 
e Bóris Sokolovicz fizeram para comemorar os 6 anos da 
filha Cecília: criaram um “Kit da Cecília” com quitutes, 
suco e algumas lembrancinha. E a entrega? Foi tipo uma 
carreata, cada coleguinha e a sua mãe, de carro, passaram 
em frente da casa da Cecília, e ela entregou o “Kit”. Tudo 
com os devidos cuidados que o momento exige! Resultado: 
aniversariante feliz!!! E outra bela experiência, mostrando 
que os detalhes fazem a diferença! #SeReiventando 
#FestaDeNiverDiferente #CecíliaFaz6anos

  Foto: Valentina Lirio

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA

CÁSSIO Machado, todo cheio de 
estilo, é filho de Lidiélin e Marcus, 
e na última segunda-feira, 18, 
comemorou o seu 5º  aniversário.

Foto: Bárbara Rigo

Foto: Bárbara Rigo

PARTICIPAÇÃO DE 

NASCIMENTO

ocorrido no dia 21 de maio de 2020, 
em Santo Ângelo, pesando 3,615 Kg 

e medindo 53 centímetros.

Os papais FELIPE  e DÉBORA 
MUTTER TOSCANI, participam com 

muita alegria o nascimento de
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A linda menina  da foto é a LUIZA Milanesi, filha de Anderson 
e Taís, num belo clic assinado pela fotógrafa Bárbara Rigo. 
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ESPECIAL

JEANA e VINÍCIUS WILL - felizes e realizados, 
curtindo intensamente a doce espera de PEDRO, 
que tem chegada prevista para dia 1º de julho.

AYANE RODRIGUES - dinâmica 
engenheira civil que integra a equipe da CCL 

Concreto, acrescentou mais um ano de vida 
na última quarta-feira, 20, recebendo os 

merecidos cumprimentos. À nossa querida filha 
do coração, parabéns, felicidades e sucesso.
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Foto: 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 em marmitex,  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. 

ENCOMENDAS: 9.8131-0717 (Horário comercial)

PRATOS DO DIA 
E SOBREMESAS NOVIDADE! 



10 JORNAL O MENSAGEIRO | Sábado, 23 de maio de 2020

Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

Ao longo do tempo e da história, o elástico cumpriu sua 
função como objeto auxiliar, especialmente no mundo 
da costura, sem que a ele tivesse sido atribuída grande 
importância. Ao se idealizar uma roupa, por exemplo, 
o elástico nunca foi a peça principal, mas um mero 
acessório com uma participação claramente específica.  

O elástico pode ser definido como um aviamento 
produzido através de um trançado de algodão ou de 
outros fios (como as fibras sintéticas) ao qual se juntam 
fios de borracha (ou semelhantes) como peça chave para 
garantir seu movimento básico de esticar e de voltar 
à forma original. Quietinho, o elástico sobreviveu por 
séculos sem que ganhasse notoriedade, resignando-se a 
seu papel secundário de coadjuvante. 

Em meio ao pavor provocado pela pandemia do 
coronavírus, o elástico - até então relegado a um 
segundo plano – passou a ocupar lugar de destaque na 
grande roda social.  A necessidade de proteção expandiu 
a produção de máscaras e foi a partir daí que esse fio 
elástico passou a ser percebido como algo essencial. 

Minha familiaridade com o elástico começou muito 
cedo, desde que eu era menina. Muitas de nossas roupas 
(minhas e de meus irmãos) eram confeccionadas em 
casa por nossa mãe e, entre panos, linhas e carretéis, lá 
estava ele, o elástico, firme e paciente, esperando sua vez 
de entrar em ação. Mesmo sabendo de sua importância, 
como meio seguro de fazer uma roupa se ajustar à 
cintura, por exemplo, nunca antes tinha me dedicado 
a pensar sobre o elástico. Somente agora, no momento 
em que ele se tornou ator principal na confecção de 
máscaras e começou a faltar nos armarinhos, é que me 
aguçou a curiosidade de saber um pouco de sua história.

Encontrei nas palavras de Paola Sanguin (Professora 
do Núcleo de Criação da Sigbol Fashion – São Paulo) as 
explicações que buscava. Segundo ela, o elástico tem sua 
origem na pré-história, sendo produzido inicialmente 
a partir de restos de animais. Após algum tempo, 
perceberam que o elástico poderia ser usado também 
como arma, resultando na invenção do arco e flecha. 

Ainda de acordo com essa professora da área da moda, 
em torno de 1830, o elástico passou a fazer parte das 
roupas, entrando em substituição às molas de metal que 
antes integravam roupas íntimas e espartilhos. Somente 
a partir do século XIX, é que o elástico conquista seu 
lugar junto ao mundo do vestuário, garantindo sua 
atuação na confecção de roupas íntimas, roupas de 
banho e também de ginástica. 

Mas somente agora, século XXI, ano 2020, é que esse 
aviamento recebe seu devido valor, sendo reconhecido 
como de suma importância para a confecção de máscaras. 
Nessa luta contra o coronavírus, o elástico mostrou-se 
fundamental. Apesar de seu silêncio ao longo do tempo 
e da história, ficando sempre em posição marginal, 
ele está aí a nos dizer que “o essencial é invisível aos 
olhos e perceptível ao coração”. Esse axioma, do livro 
“O pequeno príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry, 
traz à tona a grande verdade deste momento histórico: 
os grandes atores não são visíveis aos olhos de todos, 
mas são aqueles que estão por trás de toda essa luta para 
vencermos esse trágico momento de dificuldade.

Assim como o elástico, temos verdadeiros atores que se 
protagonizam como os principais agentes dessa batalha 
contra o coronavírus: cientistas, médicos, enfermeiros, 
demais profissionais da saúde, motoristas, laboratoristas 
e mais tantos outros e tantas outras pessoas que estão 
nessa incessante batalha contra a CoviD-19.  

Incansáveis no seu movimento de ir e vir, eles se 
“esticam”, como elásticos, em movimentos contínuos, 
sem trégua, sem direito a descanso, sujeitos ao contágio 
do vírus... A visibilidade e o reconhecimento dessas 
pessoas não podem, portanto, se perder no tempo, 
assim como o elástico passou despercebido ao longo 
dos séculos. Os aplausos devem ressoar alto pelos ares, 
como forma de mostrar o quanto somos agradecidos a 
todos esses profissionais por tudo que estão fazendo 
nesse crucial episódio de nossa história.

Sua majestade: o elástico!
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