Datas Especiais:
u

Magme Londero celebra os 25
da Escola Criança e Companhia
e o seu aniversário.

Sábado, 21 de novembro de 2020

Na Austrália:
u

Amanda Christmann e Joel
Wyld conquistam importante
Prêmio em Sydney.

Dinalva de Souza:
u

Foto: Fernando Gomes

Uma nova pandemia.

Vibrando com a reeleição
O atual Prefeito de Santo Ângelo, o dinâmico Jacques Barbosa e a
atuante primeira-dama, Juliana Barbosa, estão felizes e realizados
com a conquista do novo mandato. Isso é o reflexo do belo trabalho
que vem realizando na Capital das Missões.

Foto: Divulgação
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RUNA GIOTTI BETENCOURT - está pra lá de feliz como o sucesso da
apresentação e aprovação do seu trabalho de conclusão do curso de Direito,
na URI Santo Ângelo. A formatura da nova Bacharel em Direito está programada
para acontecer em fevereiro de 2021. À Bruna parabéns e sucesso sempre!
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Dentro das atividades comemorativas ao nosso Jubileu
de Prata, estava agendado para hoje, 21, o lançamento
da 59ª Revista O Mensageiro – Especial Briefing Social 25
anos, em torno de um grandioso “Drive-Thru”, recheado
de surpresas agradáveis, é claro. Porém, pelo motivo de
estamos em bandeira vermelha, optamos em transferir
esta programação. Na próxima semana, informaremos a
nova data, bem como, a nova data do nosso Mega Sorteio
- Briefing Social 25 anos. Então, continue participando do
sorteio, porque você pode ganhar: uma viagem para o Rio
de Janeiro com acompanhante, da Binho e Sola Viagens,
óculos de sol Rayban, da Ótica Paulo, Vale-compras do
Fonse Atacado, de R$ 500,00 e de R$ 300, outro valecompreas da Dimare Planejados, de R$ 1.500,00 e ainda
um Kit exclusivo da Wine Eventos. Aumente suas chances
de ganhar!!! Pois tem mais tempo para participar! Basta
seguir as as regras que estão na foto oficial, publicada no
feed do nosso instagram (@amaurilirio)!
Não esqueça: a cada edição divulgaremos tudo
aquilo que estamos planejando e o que será possível
fazer. Tem mais novidades ainda! Então, fique ligado e
continue nos acompanhando!
A capa de hoje traz toda a energia e a vibração do
nosso atual Prefeito, Jacques Barbosa e da Primeira-Dama
Juliana Barbosa, que merecidamente conquistaram a
reeleição, graças ao elogiável trabalho que a dupla, ao
lado de todo os seu time de colaboradores, vem realizado
em prol de todos nós, santo-angelenses! Sabemos e
temos consciência que muito ainda precisa e pode ser
feito! E é nesse ritmo de fazer muito mais e melhor, que
conquistou o aval para permanecer no comando do
nosso município por mais 4 anos. Prefeito Jacques e
Primeira-Dama Juliana, Dr. Volnei Teixeira - Vice-Prefeito
eleito e sua esposa Luiza, parabéns e muito sucesso em
todas as suas iniciativas. E podem sempre contar conosco!
Parabéns e muito sucesso também aos 15 vereadores
eleitos para o mandato de 2021 até 2024.
Também é destaque nesta edição, a conquista do
Prêmio em Sydney, pela santo-angelense Amanda
Christmann e o australiano Joel Wyld. Outro destaque é
a dupla comemoração da Magme Londero, no mês de
novembro.
Enfim, BS Magazine: a sociedade passa aqui!
Um ótimo “weekend”. Eu volto no sábado!
Amauri Lirio
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Calça clochard
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)

CAU - A1471503

PROJETOS ARQUITETÔNICOS • REFORMAS
GERENCIAMENTO DE OBRAS • PROJETO DE INTERIORES
55 9 9631 4277

AV. ANTÔNIO MANOEL N°553, SALA 02 • SANTO ÂNGELO
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* Designer - Especialista em Moda e Comunicação
brunabassani@hotmail.com
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Fotos: Divulgação

Em torno de um movimentado Drive-Thru, a destacada
LUIZA ENÉAS MÜRMANN - feliz da vida, celebrou
recentemente o seu 18º aniversário. Na foto abaixo, Luiza
entre seus pais Cinara e Kurt Mürmann e seu mano
Eduardo Mürmann - celebrando ao lado bom da vida!

Alta tecnologia usada na
arte de transformar sorrisos!
(55) 3312-1627

(55) 98412-1627

www.naianaodonto.com.br
naianaodonto
Rua 15 de Novembro, 1168 - Sala 206
Clínica Medcenter, Santo Ângelo - RS

REABILITAÇÃO ORAL & ESTÉTICA

LENTES DE CONTATO ORAL . RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS
CLAREAMENTO DENTAL . FACETAS DE PORCELANA E RESINA
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Conquistando
o outro lado
do mundo!

No dia 30 de outubro, o jovem casal, o australiano JOEL
WYLD e a santo-angelense, AMANDA CHRISTMANN
(foto ao lado), que residem em Sydney - Austrália,
conquistaram merecidamente o importantíssimo
Prêmio: “Corretor de Hipotecas Número 1 na Austrália”,
pela AFG, que contou com participação de cerca de
3000 corretores. Em suas redes sociais, Amanda, postou:
“Palavras não conseguem descrever o significado deste
reconhecimento para mim, para o Joel e para a nossa
equipe (foto abaixo)! Estamos tão orgulhosos do quão
longe chegamos e esperamos continuar esta jornada!”
E a gente aqui, acrescenta: continuar esta jornada e
com mais sucesso ainda! Parabéns, Amanda e Joel, bem
como para toda a equipe, vocês merecem todo esse
reconhecimento. Na verdade é o reflexo do trabalho
que realizam com competência, dedicação e constante
aperfeiçoamento.

Foto: Bárbara Rigo

O garotão da foto é Bernardo Lubini Cazzarotto - 11
meses, filhos de Lucas J. M. Cazzarotto e Daiana Rosa Lubini
num clic especial assinado pela fotógrafa Bárbara Rigo.

LI, REFLETI E GOSTEI
“ R E FA Ç A , R E A J U S T E , R E C O M E C E ,
REORGANIZE, QUANTAS VEZES VOCÊ
PRECISAR, MAS NÃO DESISTA.”
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Em torno do Homem Aranha, o
seu Super-Herói favorito, Théo,
comemorou o seu 5º aniversário,
no último final de semana, em sua
residência, em Canoas. Na foto
à direita, THÉO entre seus pais
Rolfinho Muner e Carina Martins.
E abaixo, o aniversariante, entre
seus avós Rolf e Cristina Muner, e
cercado por seus pais, tios e primos na celebração em família.
Foto: Equipe Maurício Oliveira

Foto: Vick Almeida

MAURO e BRUNA BASSANI MELO, LUÍS AUGUSTO e FÁTIMA BASSANI, PAULA e HENRIQUE WEINERT
na recente e badalada festa dos 40 anos de PAULA.

Foto: Maurício Oliveira
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Foto: Vick Almeida
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Foto: Equipe Bárbara Rigo

JORNAL O MENSAGEIRO | Sábado, 21 de novembro de 2020

EM DOSE

DUPLA

Novembro é um mês especial
e de dupla comemoração para
a conceituada professoara e
dinâmica empresária, Magme da
Costa Londero e sua família. No
dia 11 de mês, é claro, Magme, ao
lado da sua dedicada equipe de
colaboradores, celebrou os 25 anos
de muito sucesso da sua conceituada
Escola de Educação Infantil Criança
e Companhia, que se transformou
numa das referências quando se fala
em ensino de qualidade, responsável
e comprometido com a educação
infantil. E ontem dia, 20, a Magme,
que sempre está com astral elevado,
estreou idade nova, sendo alvo de
muitas e merecidas homenagens,
especialmente de seu marido,
Fernando Londero, filhos Martina e
e Enzo, demais familiares e amigos.
À querida amiga, Magme, parabéns,
felicidades e muito sucesso.

M assas :
Pratos com Carnes, Frango, Peixes e Camarão:
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

ENCOMENDAS: 9.8131-0717 (Horário comercial)

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

D ia a D ia :
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

CHEF CHICA SPERLING
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UMA NOVA PANDEMIA
Nosso horror continua sendo grande. As
expectativas em torno de uma possível erradicação
do vírus da Covid-19 diminuem a cada vez que
tomamos conhecimento de mais uma vítima
fatal em Santo Ângelo e a cada vez que ficamos
sabendo de mais casos de pessoas contaminadas
pelo coronavírus. A oscilação entre as cores
laranja e vermelho mantém hasteada a bandeira
de uma pandemia que insiste em nos atormentar,
desestabilizando nosso jeito de ser e de agir dentro
do padrão de normalidade a que estávamos
acostumados.
Não bastasse essa situação, agora somos
mergulhados de cabeça (ou enterrados) – mesmo
contra a nossa vontade – em mais uma pandemia.
Desde que começamos a viver esse caos, sentimos os
efeitos nocivos disso tudo, já prevendo e amargando
suas consequências. Perda de emprego, redução de
salário, aumento considerável do desemprego foram
e são efeitos imediatos que logo se anunciaram.
Agora, porém, tem outro fator gritante, a gerar mais
uma grave situação de pânico e de pavor, que é a
pandemia dos preços altos.
O arroz veio à frente, como um carro abre-alas
a puxar os diferentes blocos que compõem as
“cestas básicas” de que precisamos para nossa
sobrevivência. Em rica e estrondosa fantasia, os
grãos de arroz surgiram como ouro branco, com
seus grãos lapidados na mais alta refinaria, pedindo
passagem para a vasta fileira de alas que vem
em sequência, com coreografias diferentes, mas
todas no ritmo do samba-enredo, que é o aumento
descomunal de seus preços para o consumidor.
Arroz, feijão, açúcar, leite, óleo, batata, frutas,
legumes, enlatados... Gêneros de primeira
necessidade que cresceram em preço de forma
assombrosa, contribuindo ainda mais para esse caos
resultante da pandemia do coronavírus. Nessa linha,
a carne surge imperial. Nobre, ela vem em carro
destaque: gado, frango, ovelha, suíno, peixes... Não
importa qual seja a carne. Todas elas nos olham de

cima, orgulhosas, cheias de si, como a nos dizerem:
“Nosso preço é esse! Se nos quiserem, paguem alto
por nós!”. E fim de papo: compra quem pode. Quem
não pode fica na busca de alternativas: bife de fígado
no lugar da picanha; asinha de frango em vez de
peito; miúdos em vez de carne de porco; sardinha no
lugar do filé de peixe...
Mas não são somente os alimentos que subiram
na balança dos preços altos, com o ponteiro
estancado lá em cima. Os remédios estão chegando
até nós com um aumento exorbitante e não é um
ou outro, de forma aleatória. Aqui eu passo para a
primeira pessoa do singular, citando como exemplo
medicações que preciso tomar regularmente. Há
muitos anos faço reposição hormonal; de um mês
para outro, o hormônio que eu comprava ao preço
de R$36,00 passou a valer R$52,00. Isso significa um
aumento de 44%. Outra medicação, que também
preciso tomar diariamente por um determinado
tempo e que eu adquiria por aproximadamente
R$140,00 saltou para R$172,00. Assim como eu,
muitas pessoas foram surpreendidas com esses
novos valores exorbitantes da medicação, como se
nós tivéssemos tido um aumento salarial em iguais
proporções.
Essa é a nova pandemia que está aí a nos assustar.
Além de termos de manter o distanciamento
social a fim de não sermos contaminados pelo
coronavírus, agora somos também forçados a
manter o distanciamento dos supermercados em
função da exorbitância dos preços. E não estamos
falando de bens e produtos de “segunda ou terceira”
necessidade, mas daqueles dos quais precisamos
para nossa saúde e sobrevivência. Esta é a mais nova
pandemia: a pandemia dos preços altos, causando
mais prejuízos à população em geral e contribuindo
ainda mais para a situação de gravidade que hoje
estamos enfrentando.
Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br
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