
Sexta e sábado, 16 e 17 de outubro de 2020

 A bela filha de Fernando e Cláudia Flach Debacco, celebrou o seu 
15º aniversário em torno de uma linda e bem organizada festa  para 
sua família, nos jardins da aconchegante morada do seus dindos 
Fernanda e Ricardo Debacco. A ocasião intimista, foi um luxo!

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

Bruna Bassani:
“Compre agora, use 
para sempre”.

Dinalva de Souza:
“Vai passar!”
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FRANCISCO “CACAIO” BRASIL - conceituado advogado e professor 
da URI Santo Ângelo, na foto ao lado de sua esposa VIVIANE BRASIL, 

também conceituada advogada, acrescenta mais um ano em sua vida, 
nesta sexta-feira, 16, sendo o centro das  atenções de seus familiares e 
inúmeros amigos. Ao amigo Cacaio, parabéns e sucesso sempre!

CAPA
Bárbara Flach Debacco

FOTO
Vick Almeida

Seguimos em clima de Jubileu de Prata. Depois 
de lançarmos na edição anterior a logomarca 
comemorativa aos nossos 25 anos de Comunicação, a 
qual usaremos até o próximo aniversário, prosseguimos 
com as nossas atividades. No feriado do dia 12, fomos 
até o Recanto Maestro, região central do Estado, para 
fazer um ensaio fotográfico diferenciado para a Revista 
O Mensageiro - Especial Briefing Social 25 anos, com a 
fotógrafa Aline Schons Griep - Doce Retrato, bem como 
fazer filmagens para um vídeo comemorativo, com selo 
da Prisma Vídeos, de Elton Strapazon e Rossana Ribas. 
Tudo com produção visual de Neuri Oliveira e Minéia 
Bertê Meghetti. Em breve vocês vão poder conferir o 
resultado. Ah! Sobre a referida revista eu só vou poder 
ver a capa e responder uma entrevista. Porque, todo o 
conteúdo da revista especial é surpresa e só vou poder 
ver no dia do lançamento, no dia 21 de novembro!

Neste sábado, às 10 horas, vamos estar no Programa 
Sala de Imprensa, da jornalista Edna Lautert , na rádio 
Sepé AM, para falar sobre a nossa trajetória dos 25 
anos de comunicação. Então, fique  ligado! Nos siga no 
instagram: amaurilirio. E não esqueça:  a cada edição 
divulgaremos tudo aquilo que estamos planejando e o 
que será possível fazer. Mas com certeza vai ser muito 
bacana e especial!

A capa de hoje traz a beleza jovem da querida Bárbara 
Flach Debacco, filha de Fernando e Cláudia Debacco,  
que no último sábado, 10, teve o privilégio de celebrar 
seus 15 anos em torno de uma bela “garden party” - na 
aconchegante residência de seus dindos Fernanda e 
Ricardo Debacco. A ocasião foi muito bacana, apenas 
para família e com uma riqueza de detalhes, característica 
marcante da Cláudia, a mãe da aniversariante. A festa foi 
linda, emocionante e inesquecível. Confira a  cobertura  
do evento na página 8.

Nas páginas de moda da Bruna Bassani, a pauta de 
hoje é : “Clássicas da Moda”. Afinal de contas, segundo 
a Bruna: “existem peças atemporais que combinam 
com tudo e com todas; peças que não tem erro e 
deixam a mulher sempre elegante”. Então, vire a 
página para ver a primeira parte sobre o assunto. 

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

Amauri Lirio
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Conteúdo para ler e ficar em casa! 

Todas sabemos que existem 
clássicos no guarda-roupa que são 

indispensáveis para todas as mulheres. 
Peças atemporais que combinam 
com tudo e com todas; peças que não 
tem erro e deixam a mulher sempre 
elegante. Aqui dicas de compras 
destas peças. “Compre agora, use para 
sempre!”  Essa é chave para escolher as 
peças clássicas que você precisa ter no 
seu closet. Aqui vale a regra: menos é 
mais! Deixe as estampas e cores de lado 
e invista em peças básicas e sóbrias, 
mas que vão estar com você por toda a 
vida. Pronta para rechear a sua lista de 
compras?

Clássicas da moda (Parte 1)

VESTIDO PRETO
Há quem diga que os diamantes são os melhores amigos das mulheres (quem não 

ama?), mas por aqui, acreditamos em outra história: é o vestido preto que, na verdade, 
ocupa o nosso posto de BFF. Um bom vestido preto, será o seu coringa para eventos 
de última hora, para os dias com pouca criatividade e claro, para quando a rotina te 
alcançar. O segredo é escolher um modelo com uma silhueta básica, que acompanhe 
as mudanças do seu corpo com facilidade. 
JEANS BÁSICO

Também amamos a calça jeans boyfriend ou pantacourt, mas a verdade é que uma 
calça jeans básica é tudo o que você precisa. No dia a dia, é a peça clássica que você 
não vai cansar de usar. Combine-a com camisetas básicas ou com o seu blazer favorito: 
o jeans básico completa todos os looks. Quando achar uma marca ou modelo que 
fique bem no seu biotipo, não tenha medo de ter mais de uma....



5JORNAL O MENSAGEIRO | Sexta e sábado, 16 e 17 de outubro de 2020

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

JAQUETA DE COURO
Nada melhor do que uma jaqueta 
de couro para arrematar o visual. 
Para nós a peça clássica se resume 
à jaqueta biker, mas você pode 
escolher aquela que mais combina 
com o seu visual do dia a dia, o 
importante é ser algo fácil de se usar 
e que vai durar por muito anos, por 
isso, nada de peças fake, invista em 
uma boa pelica e tenha uma peça 
eterna!!!

Nos acompanhe no instagram da Filo 
(@lojafilo).



6 JORNAL O MENSAGEIRO | Sexta e sábado, 16 e 17 de outubro de 2020

20%
PRODUTOS SELECIONADOS

VERÃO 2021

OFF

Começou o Outubro Rosa e esse é 
só o começo do que teremos para 
este mês na Mariah Santa Shoes.

Rua 25 de Julho, 479

DO QUE ELES SENTEM FALTA?

Foto: Divulgação Nesta época de 
pandemia, onde 

temos que manter o 
distanciamento social, 
sinto falta das reuniões 
com as amigas e 
familiares, dos abraços 
e beijos nas pessoas 
que amamos, do aperto 
de mão, de sair sem 
máscaras, sem medo, de 
comemorar a vitória do 
meu paciente com um 
abraço afetuoso. Quando 
esses dias turbulentos 
passarem, quero celebrar 
a vida com todos 
aqueles que amo, pois 
o mais simples é o mais 
importante.

MINÉIA BERTÊ MENEGHETTI

Foto: Divulgação

O que sinto saudades 
antes da pandemia é do 

meu trabalho nos sábados, 
das festas que tínhamos, 
vontade de se encontrar 
com os amigos, de voltar 
aos domingos no brique da 
praça. Mas torcendo que 
tudo volte ao normal o mais 
rápido possível.

“

Foto: Divulgação

CARLA JASKULSKI FLORES

CAROLINE BORNES ALVES
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DO QUE ELES SENTEM FALTA?

“Eu sinto falta de poder 
cumprimentar os amigos e 

familiares com um beijo no rosto 
ou um abraço. De sair bater perna 
livremente, sentar em restaurantes 
sem se preocupar com o toque 
de recolher e de estar sempre em 
cuidados lavando as mãos e passando 
álcool gel. De ir ao mercado e 
escolher as mercadorias sem ficar 
me preocupado se alguém encostou 
naquele alimento, e ter que lavar 
tudo quando chegar em casa. De 
viajar, ir para um shopping, ir a praia, 
ir a shows em estádio cheios de 
aglomeração. Assistir ou ir num jogo 
de futebol e escutar o grito/músicas 
das torcidas organizadas. De poder 
chegar perto da minha irmã que está 
grávida. De estar mais com meus 
avós. De levar a minha filha na escola 
e conversar presencialmente com 
os outros pais enquanto as crianças 
brincam após o final da aula. Sinto 
falta da liberdade  que tínhamos 
antes da pandemia. Quando tudo isso 
acabar,  se possível farei uma viajem 
ou irei a algum show.

Sinto falta das confraternizações 
com as  amigas! Sinto falta dos 

jantares e eventos no Clube Gaúcho. 
Sinto falta de sair para qualquer lugar  
sem se preocupar em usar a máscara 
e álcool em gel, de viajar, de tudo que 
antes era simples e agora precisamos 
ter cuidado conosco e com as outras 
pessoas. Mas quando tudo isso acabar, 
a primeira coisa que gostaria de fazer é 
de se reunir com amigos e familiares.

Nesta época de 
pandemia, onde 

temos que manter o 
distanciamento social, 
sinto falta das reuniões 
com as amigas e 
familiares, dos abraços 
e beijos nas pessoas 
que amamos, do aperto 
de mão, de sair sem 
máscaras, sem medo, de 
comemorar a vitória do 
meu paciente com um 
abraço afetuoso. Quando 
esses dias turbulentos 
passarem, quero celebrar 
a vida com todos 
aqueles que amo, pois 
o mais simples é o mais 
importante.

TAÍS MORAES DE OLIVEIRA 

“

“

Foto: Divulgação

CARLA JASKULSKI FLORES
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BASICASANTOANGELO

BÁSICA SANTO ÂNGELO SANTO ÂNGELO: 25 DE JULHO, N° 339 - SALA B

(55) 9.9999-2412 OU (55) 3312-2412

nNo último sábado, 10, a linda e querida 
Bárbara Flach Debacco viveu em alto estilo a 
celebração de seus 15 anos, sob os olhares e 
aplausos de seus orgulhosos pais Fernando 
Debacco e Cláudia La Bella Flach Debacco. 
n A festa foi um sonho... foi muito bacana... foi 
emocionante! E intimista!
n O cerimonial iniciou com a Bárbara surgindo 
no cenário da festa interpretando a música: 
“Força Estranha” ao som do violão tocado 
pelo seu primo Renan. Ela cantou e encantou 
com sua bela voz que foi alvo de muitos e 
prolongados aplausos.
n Na sequência ,  Bár bara  fez  seu 
pronunciamento de forma muito eloquente. 
Momento em que através de palavras bem 
colocadas, a aniversariante fez um comentário 
de cada um dos convidados, em especial 
aos seus pais, e ainda tocou violão e cantou 
novamente.
n Depois foi a vez da aniversariante receber 
homenagem de seus pais, Fernando e 
Cláudia, que entregaram um anel que 
pertenceu a sua saudosa avó Clayta Flach e 
mais o anel símbolo de seus 15 anos. O avô, 
Rainer Flach, também presenteou a neta com 
uma joia de família! Já a homenagem de toda 
a família da Bárbara, veio através de vídeo 
muito legal e descontraído com oportunos 
depoimentos, produzido pelos primos 
Vanessa e Léo, de Camboriu. Foi muito show! 
Divertido e ao mesmo tempo emocionante. 
Em seguida, o primo Renan, homenageou 
a aniversariante com uma linda poesia. As 
homenagens foram encerradas com o vídeo 
de sete amigos da Bárbara.
n Após as homenagens, Bárbara dançou a 
valsa de seus 15 anos,  ouviu o tradicional 

parabéns à você e brindou a data especial.
n Em seguida aconteceu o jantar, preparado 
com muito carinho pela avó Griselda Debacco.
n Como sobremesa, os anfitriões ofereceram 
docinhos da Michela Doces, Marne Figueiredo 
- Fura Bolo e da Divina Gula, que também 
assinou o bolo dos 15 anos da Bárbara!
n Bárbara, estava deslumbrante, radiante e 
feliz, a bordo de um vestido longo - criado 
pelo estilista Diego Pivotto, e com uma tiara  
no alto da cabeça que emoldurou o seu belo 
rosto, criada pela designer Raquel Gubert. Já a 
produção de cabelos foi do coiffeur Nego Hair 
e make up de Kelly Maciel.
nO cenário da bela comemoração, que teve 
como tema: Borboletas, foram os jardins da 
morada dos dindos da aniversariante, Fernanda 
e Ricardo Debacco, que receberam uma bela e 
imponente ambientação criada pelo decorador 
Thiago Prado. Borboletas em profusão aliadas 
a riqueza de detalhes - fizeram a diferença! 
Aliás, a mãe da aniversariante, a Cláudia, se 
caracteriza por cuidar dos mínimos detalhes. 
Entre os detalhes: taças personalizadas com 
o nome de cada convidado, protetor facial e 
fotos da aniversariante com cada convidado 
distribuídas estrategicamente no cenário 
da festa. Ah! Em cada foto uma dedicatória 
especial escrita pela aniversariante, é claro! 
n O clic fotográfico foi de Vick Almeida e o 
cerimonial de Amauri Lirio. 
n Enfim, Fernando e Cláudia, emocionados 
e felizes - realizaram um dos sonhos da sua  
filha Bárbara, e ainda proporcionaram aos seus 
familiares belos e inesquecíveis momentos, 
ficando evidente que ser feliz é também 
contagiar a todos em sua volta. Sem dúvida, a 
festa dos 15 de Bárbara foi um luxo. 

OS 15 ANOS DE BÁRBARA DEBACCO

Fotos: Vick Almeida

Bárbara com seus pais Fernando e Cláudia Debacco. 
E à esquerda, a aniversariante abrindo cerimonial 

de seus 15 anos, cantando lindamente.

Bárbara entre seus dindos  Fernanda e 
Ricardo Debacco, e a priminha Bibiana.

Bárbara num clic especial.
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01. Camarão Com molho Cremos de queijo - r$ 105,00
02. esCalopes ao  molho de 3 mostardas -  r$ 65,00
03. esCalopes Com molho de vinho e Champignon - r$ 65,00
04. Filé à parmegiana - r$ 65,00
05. Filé de Frango no molho beChamel Com 4 queijos - r$  45,00
06. Filé dona ChiCa - r$ 65,00
07. Filé no molho de gorgonzola- r$ 65,00
08. medalhões de Filé C/Creme de gorgonzola e Cebola Caramelada - r$ 70,00
09. rolinho de Filé de Frango no molho marmorizado - r$ 45,00
10. salmão Com Crosta de laranja - r$  80,00
11. salmão Com molho Cheddar - r$ 75,00
12. tilápia ao molho de alCaparras - r$ 55,00

01.  Canelone de palmito pupunha e queijo Com molho de tomate - r$ 40,00
02. Canelone de presunto e queijo - r$ 35,00
03. Canelone de riCota e manjeriCão - r$ 40,00
04. ConChiglione de Camarão Com molho beChamel - r$ 55,00
05. ConChiglione de quatro queijos - r$ 55,00
06. ConChiglione de salmão - r$ 55,00
07. ConChiglione de tomate seCo e rúCulas - r$ 55,00
08. lasanha bolognesa - r$35,00
09. lasanha de Filé - r$ 55,00
10. lasanha de Frango - r$ 35,00

ENCOMENDAS: 9.8131-0717 (Horário comercial)

pratos Com Carnes, Frango, peixes e Camarão:

massas:

01. Creme de alho poro Com isCas de Frango

02. Creme de mandioCa Com Calabresa

03. Creme de moranga, Com gorgonzola

04. Feijoada

05. moCotó

dia a dia:

CheF ChiCa sperling

 SUELI ENEAS - dinâmica, de bem com a 
vida e muito querida, estreou idade no último 

dia 15, quinta-feira, sendo alvo de muitas 
homenagens, em especial de suas filhas, 

genros, netos, demais familiares e amigos. 
À D. Sueli, parabéns, saúde e muitas felicidades!

GENTE JOVEM E BONITA
A bela da foto é a Julia Sarturi Chiusa - num dos clics de seu 

maravilhoso “book de 15”, assinado pela fotógrafa Bárbara Rigo.
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LARA 
MILDNER - 
toda cheia 
de estilo, 
no dia 9 
deste mês 
comemorou 
os seus 4 
aninhos para 
a alegria e 
orgullho 
dos papais 
Fabiana 
e Valter 
Mildner.
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

“Vai passar!” Foi essa sentença que passou a ser 
profetizada desde que iniciamos o período de 
isolamento devido à pandemia do coronavírus. 
Então, começamos a reproduzir essas palavras a 
nossas crianças, dizendo “Vai passar!” a cada vez 
que uma delas se queixava de não poder ir para a 
escola ou sair para brincar e se divertir com seus 
amigos e colegas.

Mas os meses foram passando, um após o outro 
sem piedade, e essa frase perdeu seu sentido 
original de brevidade. A profecia contida nessa 
locução, que a princípio nos dava esperança 
de voltarmos à normalidade de nossas vidas, 
perdeu-se na semântica do tempo. Dias, semanas 
e meses foram passando e, nesse novo contexto de 
tantas incertezas, a coerência e a coesão do “Vai 
passar!” diluíram-se em significado, tornando-se 
mais um mero clichê a ser dito e repetido. 

O isolamento vem causando uma série de danos 
à sociedade como um todo, afetando a saúde 
e a economia de forma especial. Mas podemos 
dizer que nossas crianças são as maiores vítimas 
de toda essa situação pandêmica, pois o “Vai 
passar!” não passou e elas tiveram sua vida 
roubada de uma hora para outra. Tiveram de 
absorver à força o novo imperativo do “Fique 
em casa!”, vendo-se impedidas de fazer suas 
atividades. Deixaram de sair, de ir à escola, 
de brincar, de se reunir com os colegas, de 
comemorar aniversários, de viajar... 

Entre tudo que não podem mais fazer, nossas 
crianças correm o série risco de adoecer em corpo, 
mente e emoção. Muitas já adoeceram. Os danos 
são grandes em vários aspectos. E não se referem 
somente à vida escolar e às disciplinas de seu 
currículo em andamento. Até porque conteúdos 
podem ser retomados, reaprendidos, recuperados 
e o que não se aprendeu em um ano pode ser 
revisto no próximo. O pior dano tem relação com 
tudo que lhes foi tirado, está associado a todas as 
possibilidades que escaparam de suas pequenas 

mãos, como se de adultas fossem.
A pandemia roubou (e continua roubando) 

um tempo valioso da vida das crianças. E elas, 
perdidas entre tantas coisas que não podem mais 
fazer, entregaram-se à inevitável resignação que 
lhes resta. Então, “Cuidar das crianças!” deve ser 
a sentença a ser adotada pelos adultos com quem 
convivem para evitar que elas adoeçam. Não 
deixá-las entregues ao “não dá para fazer nada” é 
um passo seguro a ser dado nesse sentido. 

Não dá jogar bola na quadra, pode ser montada 
uma mesa de futebol ou mesmo bater bola no 
pátio de casa; não dá para participar de gincana 
escolar, pode ser feita uma gincana dentro de 
casa ou em seu entorno; não dá para viajar, 
podem ser criadas histórias com personagens 
que viajam para distantes lugares; não dá para 
participar de atividades físicas em grupo, pode 
ser colocada uma corda para as crianças pularem; 
não dá para reunir os amiguinhos, os pais podem 
promover atividades conjuntas; não dá para ir a 
um restaurante, pode ser feito um piquenique até 
mesmo na sala de casa... Assim como podem ser 
pensadas outras possibilidades “do que fazer” 
entre “o que não é possível fazer”.

É preciso, entre as dúvidas do “vai ou não 
passar”, criar alternativas que permitam às 
crianças enfrentar de forma saudável esse período 
de distanciamento. Cuidar de seu bem-estar, com 
a promoção de atividades que lhes permitam 
viver além de uma simples tela de celular e 
de computador, é o principal remédio para 
tratar preventivamente de sua saúde para que, 
futuramente, quando adultas, a pandemia vivida 
na infância seja apenas uma lembrança e não um 
trauma a assombrar suas memórias.

“Vai passar!”
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