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Contracapa

Amauri Lírio celebra 
a vida e 26 anos de 
comunicação
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CULTURA

Música... o patrimônio 
imaterial de Jonas Demeneghi

Jonas Demeneghi iniciou a carreira musical antes dos 15 anos, se 
tornou multi instrumentista, produtor musical, compositor e intér-
prete, criou o Estúdio Coletânea e o projeto Na Busca da Essência. 
Casou-se com Carina Fiorim Comerlato com quem teve duas fi-
lhas e um filho. Foi um dos produtores das projeções mapeadas da 
Catedral Angelopolitana e da cidade de Canela, RS. Em 2017 foi 
diagnosticado com um tipo de câncer muito raro: Linfoma Plasma-
blástico e faleceu em 22 de novembro, dia do músico. Conheça um 
pouco da trajetória deste santo-angelense que ganhou reconheci-
mento estadual com o trabalho voltado a espiritualidade, à música 
e a arte

Reprodução de imagem do Youtube

Com 13 anos de idade Jonas Demeneghi já treina-
va o ouvido ao escutar e reproduzir em um teclado de 
brinquedo as canções folclóricas que tocavam de hora 
em hora em um relógio de parede instalado na cozi-
nha de casa. O menino crescia e no tapete do quarto, 
enquanto o irmão mais velho (Marcos Demeneghi) 
arranhava um violão, percebia as sequências de notas 
musicais que formavam os acordes e descobria a ma-
temática da música.

Com o mesmo ‘tecladinho’ de brinquedo fez uma 
das primeiras apresentações no auditório do Colégio 
Missões, em evento chamado Missões Artístico. Ao 
lado do colega Paulo Pólvora levou os colegas ao de-
lírio ao executarem a música - Light My Fire do The 
Doors. Professores e colegas perceberam a vocação 
daquele garoto e passaram a incentivar a sua “veia” 
artística.

Jonas pode ser considerado autodidata, mas tam-
bém fez aulas de teclado com o professor Vilmar Ávila 
Brites, que tinha deficiência visual e morava no mes-
mo bairro que ele. Chegou a estudar piano clássico e 
com ajuda da família comprou um novo teclado que já 
permitia ousar um pouco mais, organizou um reper-
tório musical e subiu ao palco da “Música ao Final da 
Tarde”, ativo no Município de Santo Ângelo naque-
les anos, também foi ao Show das Onze, do Brique da 

Praça, talvez essas duas apresentações foram as pri-
meiras em palcos públicos.

A genialidade daquele garoto com menos de 15 
anos despertou a curiosidade de pessoas ligadas à 
música. Professor Antônio Caubi foi um grande in-
centivador e abriu oportunidades, professor José Da-
niel Amarante também convidou para tocar em ban-
das, professora Jussara Portella sempre abria portas 
para novas parcerias e apresentações. Com o músico 
Antônio Caubi e Chica Pool participava de apresenta-
ções noturnas em bares e festas. Na banda do profes-
sor Daniel, chegou a animar festas de carnaval.

Jonas amadureceu como músico, aprendeu tam-
bém a tocar violão e iniciou uma carreira mais pro-
fissional. Firmou dezenas de parcerias e sempre foi 
muito querido na cena musical, uma dessas parcerias 
foi com um músico chamado Juscelino... com quem 
aprendeu muitas táticas de interação com o público. 
Tocava semanalmente nos sorteios de uma concessio-
nária de automóveis de Santa Rosa, chamada Casarão 
e com pouco mais de 15 anos, já tocava nos rodízios de 
pizza na antiga Lacave de Santo Ângelo.

Com fruto de seu trabalho adquiriu um teclado 
profissional e apaixonou-se pela produção de acom-
panhamentos. Mesmo antes de completar 18 anos, 
adquiriu uma Kombi dirigida por familiares, para 
atender aos seus compromissos de viagens para tocar 
na região.

Jonas tocou em diversas bandas, liderou o palco 
da banda Milênio de Ijuí, Integrou a Banda Faixa No-
bre de Santo  Ângelo, fez parte do grupo Urutau ao  
lado de Júlio Matos e Beto Liell, ainda acompanhou 
músicos em dezenas de festivais.

Optou por uma carreira solo, em que animava 
festas de casamentos, formaturas, aniversários e jan-
tares dançantes em toda a região. Fez parcerias com 
cantoras reconhecidas em Santo Ângelo e também 
fora do estado como Kerly Mess, Deise Aguiar, Jen-
nifer Shaffer, Chica Pool. Recentemente incentivou e 
acompanhou a carreira de Laura Schadeck que che-
gou à final do The Voice Kids.

Jonas Também morou e trabalhou na cidade de 
Ijuí, como produtor musical no estúdio de gravação 
de Jack Emerson (santo-angelense), onde também 
aprimorou suas características de produtor musical. 
Em sua residência em Santo  Ângelo, quando ainda 
morava com os pais, crescia a demanda por playbacks 
e ficou conhecido pelos acompanhamentos perfeitos 
e bem produzidos que fazia, resolveu então, montar 
um estúdio improvisado na sala de casa. Ainda na-

quele primeiro estúdio produzia jingles e spots publi-
citários, fez arranjos e gravações para artistas como 
Marines Siqueira, Noly Moreira, Júlio Mattos, Tiago 
Ferraz que atualmente lidera o projeto Rock de Gal-
pão, entre muitos outros.

Casou-se com Carina Fiorim Comerlato com quem 
teve duas filhas e um filho. Continuou animando fes-
tas, casamentos e investiu ainda mais no Estúdio Co-
letânea, chegou a liderar o processo de gravações de 
shows ao vivo, sendo responsável pela captação do 
áudio do CD/DVD da Banda Sam Marino feito na Ar-
gentina, entre outros trabalhos nesta área.

Jonas também se tornou multi-instrumentista, 
produtor de sampler, foi professor de iniciação musi-
cal de muitos jovens e também fez parcerias musicais 
duradouras com Claudino de Lucca, Marlise Assman, 
Noly Moreira, entre outros.  

Produziu o Espetáculo Amare, para uma apresen-
tação única em frente a Catedral Angelopolitana. Ino-
vador e apaixonado pela tecnologia digital aprendeu a 
editar vídeos, principalmente para ilustrar as canções 
de cunho espiritualista que compôs Na Busca da Es-
sência.  

Foi o responsável técnico pela produção da Pro-
jeção Mapeada exibida nos finais de ano na cidade 
de Santo Ângelo e também ajudou a produzir os es-
petáculos de natal da cidade de Canela, RS. “O Jonas 
estava conosco desde o ano passado (2020) quando 
ajudou a desenvolver o primeiro espetáculo de proje-
ção mapeada na Catedral: Vida. Na sequência, entrou 
na Fábrica dos Sonhos emprestando sua voz e talen-
to para as narrações dos shows. O espetáculo Vida, 
inclusive, começa com uma reflexão que ele narrou 
e construiu o texto, e fala do que é mais importante 
para nós: a vida, contou o diretor artístico do Sonho 
de Natal, Elias da Rosa do município de Canela.

Jonas Demeneghi foi diagnosticado em 2017 com 
um linfoma raro: Linfoma Plasmablástico, mas a 
música guiou seus passos neste período com a inten-
sificação do projeto na Busca da Essência. Em 2018 
teve uma recaída, quando toda a comunidade se mo-
bilizou, a partir do Show Jonas Brothers. Até junho 
de 2021 se manteve ativo. Mas, a última tentativa de 
conter o linfoma o deixou, mais uma vez, muito de-
bilitado e a doença atingiu a coluna vertebral, antes 
de sua passagem, ficou dois meses sem o movimento 
das pernas e partiu no Dia do Músico, 22 de novem-
bro, profissão que exerceu com tanta dedicação desde 
muito jovem.

Edição - Marcos Demeneghi
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UTILIDADE PÚBLICA

Prefeitura promete agilizar 
escrituração de terrenos e casas

Fazer a escritura de terrenos e casas que se 
encontram irregulares é uma meta da Adminis-
tração municipal que anuncia a criação do Progra-
ma Aprove Fácil. O programa também cumpre a 
demanda de qualificar as rotinas de atendimento 
à população na Secretaria de Planejamento Urba-
no e Habitação, que ganhou o selo de secretaria 
100% digital. Com isso, serviços como emissão de 
alvarás serão desburocratizados e todos realizados 
com processos digitais simplificados. 

Outra ação prática que vai contribuir com a re-
gularização fundiária no município de Santo Ân-
gelo é a contratação de uma empresa para assesso-
rar a população no trâmite legal destes processos. 
Na semana passada, além do lançamento do Pro-
grama Aprove Fácil, também foi feita a assinatura 
de um Termo de Referência para o edital de con-
tratação de empresa que executará as etapas do re-
ordenamento urbano de Santo Ângelo. Conforme 
Vinícius Makvitz, cerca de 45% ou mais de dez mil 
imóveis em Santo Ângelo estão em situação irre-
gular, construídos em áreas sem infraestrutura ur-
bana adequada e sem escrituração.

Nesta primeira etapa do REURB – (Reordena-
mento Urbano), nove loteamentos serão regulari-
zados e proprietários de baixa serão subsidiados 
nas despesas de regularização, aqueles que não se 
encaixam nos critérios de baixa renda, também 
terão condições facilitadas para a escrituração de 
seus imóveis.

O evento de lançamento dos programas foi rea-
lizado na semana passada, no Salão Azul do Clube 
Gaúcho, em cerimônia que a ABASE Sistemas con-
feriu certificado à Secretaria Municipal de Plane-
jamento Urbano e Habitação (Seplan) de “Secre-
taria 100% Digital”, com a implantação do Aprove 
Fácil, programa que também insere Santo Ângelo 
cada vez mais no contexto do Cidades Inteligentes. 

DESBUROCRATIZAÇÃO DA EMISSÃO 
DE ALVARÁS
“Estamos consolidando Santo Ângelo como 

uma referência regional em inovação e empreen-
dedorismo, com a implantação do Aprove Fácil, 
sistema digital que dará mais agilidade e trans-
parência para o investidor na hora de buscar os 
alvarás para formalizar seus empreendimentos e 
gera economicidade para o município”, saudou o 
prefeito Jacques Barbosa. 

O novo modelo 100% digital de encaminha-
mento de solicitação de alvarás para a formaliza-
ção de investimentos, também foi comemorado 
por engenheiros, arquitetos e técnicos da Seplan 
que aguardavam pela sua implantação há sete 
anos. “É um marco histórico para Santo Ângelo. 
Uma ferramenta digital inovadora, facilitadora 
para a população e demonstra a eficientização do 
serviço público”, declarou o engenheiro Cléberson 
Taborda, que apresentou o sistema e suas vanta-
gens ao público presente. 

De acordo com o secretário do Planejamento 
Urbano e Habitação, Vinícius Makvitz, o Aprove 
Fácil, desburocratiza a solicitação de todos os tipos 
de alvarás fornecidos pelo município, permitindo 
agilidade nas análises dos processos pelos técnicos 
e o acompanhamento online pelos empreendedo-
res, reduzindo drasticamente a utilização do papel 
e as filas para o protocolo da documentação. 

Marcos Hendges, gerente Comercial da ABA-
SE, empresa de tecnologia que desenvolveu o sis-
tema do Aprove Fácil, destacou que a plataforma 
utilizada por Santo Ângelo é referência para ou-
tros municípios da região. 

REURB SERÁ LICITADO
A Política de Regularização Fundiária do Go-

verno Municipal está sendo efetivamente com a 
assinatura do Termo Referência, texto base para a 
elaboração do processo de licitação que contratará 
a empresa para executar todo o processo de regu-
larização de nove loteamentos urbanos. 

A promotora de Justiça de Santo Ângelo, Paula 
Mohr, comemorou o ato. “Atuo há 14 anos em San-
to Ângelo e neste período, sempre lutei pelo fim 

da informalidade. Não são apenas imóveis e lotes, 
são vidas, são pessoas que estão às margens da 
aplicação dos recursos públicos. A regularização é 
uma questão de justiça social e irá oportunizar o 
acesso da população aos serviços públicos essen-
ciais como a coleta de lixo”, salientou. Segundo 
a titular da Promotoria de Justiça Especializada, 
há processos que tramitam no Ministério Público 
desde 2002.

Paula Mohr também destacou a disponibili-
dade do prefeito Jacques Barbosa em buscar so-
luções para questões de interesse da coletividade, 
exemplificando o saneamento básico, o meio am-
biente e a formalização dos loteamentos. “Agora 
eu acredito que estamos próximos de um resultado 
efetivo”, concluiu. 

CIDADES INTELIGENTES
Durante a programação, a coordenadora do 

Programa Inova Santo Ângelo, Daniele Schneider, 
apresentou os programas que o município desen-
volve no contexto do Cidades Inteligentes, desta-
cando a substituição do sistema de iluminação pú-
blica e outras ações de modernização, e os projetos 
que estão sendo gradativamente implantados, al-
çando Santo Ângelo como referencial em inovação 
e empreendedorismo. 

PARTICIPAÇÃO
Também estiveram presentes no evento os pre-

feitos Valdomiro Roberto (São Miguel das Mis-
sões), José Moacir Fabrício Dutra (Bossoroca) e 
Gelson Soares (Itacurubi); o deputado estadual 
Eduardo Loureiro; secretários municipais; vere-
adores; representantes das instituições de ensino 
superior de Santo Ângelo e das entidades de clas-
se (Acisa, CDL, Sindilojas, Senasa, Creci, CREA, 
Sebrae, Senac, Agência de Desenvolvimento); a 
assessoria dos deputados federais Osmar Terra e 
Ubiratan Sanderson; além de representantes do 
Executivo de Giruá e São Paulo das Missões.

Santo Ângelo avança na digitalização de serviços e na regularização fundiária. Duas ações já foram anunciadas: 
Seplan recebe selo “100% digital” e termo de referência para licitação de empresa para execução do REURB foi assinado
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Como fiz na edição anterior do evento, este ano novamente, vou fazer a cobertura da festa, que sempre 
faço nos mínimos detalhes, somente a partir da próxima edição! Porque agora eu quero...

Acredito que não existe perfeição, por isso estou sempre 
na constante busca da superação, e podem crer, busco 
constantemente dia após dia. Afinal de contas, uma festa, um 
evento, uma página... nunca acaba. Na verdade, sempre é um 
recomeço! Porque cada festa, cada evento, cada página ... é unica! 
Infelizmente, não é simplemente apertar no “play”, e tudo acontece! 
Na verdade, isso que é o bacana  da história! E é isso que nos faz 
buscar sempre o aprimoramento e viver novas e inesquecíveis 
experiências!

As vezes até acho graça quando dizem: Sua vida é uma festa?  
Sim é uma festa!!! Eu vivo de festa! E digo mais, ela recomeça todos 
dias e em todos os lugares!!

Mas, sábado à noite, quando estava no palco do Clube 
Gaúcho, realizando a 21ª Edição da Festa do Briefing, que intitulei 
“Celebrando a VIDA 25+1”, contando com três centenas de 
convidados, e neste caso todos querendo de uma forma ou de 
outra celebrar e curtir o lado bom da vida, a diferença não é sobre 
estar no palco, é sobre ser de verdade e tocar a alma e o coração 
das pessoas!!

Então, falando em ser de verdade (isso não é fácil, porque 
incomoda e até, muitas vezes causa algum desconforto), e de fato 
tocando no coração e na alma das pessoas, e digo até tocar no ego 
de cada um, tive novamente a oportunidade, e sou muito grato por 
isso, de comemorar - cercado de bons motivos e com toda a minha 
energia, que graças a Deus é enorme, 26 anos de comunicação, de 
jornalismo, em especial o jornalismo social, que é a minha vocação. 
É o que me alimenta todos os dias para fazer o melhor na arte de 
contar o lado bom da vida. 

Pois contar o lado bom vida! Celebrar o lado bom da vida! Eu 
considero um privilégio poder fazer isso! Uma verdadeira bênção! E 
eu tenho plena convicção que sou abençoado!!!

Enfim, conto o lado bom vida há 26 anos, através do nosso 
Briefing Social, inserido no Jornal O Mensageiro, em nosso site, 
em nossas redes sociais, bem como na condução e produção de 
cerimoniais e eventos: a minha verdadeira paixão!

Mas ao olhar um mercado tão competitivo, numa concorrência 

muitas vezes desleal e desnivelada, precisamos nos destacar pelo 
conhecimento, qualidade, transparência, competência, ética, garra, 
coragem, ousadia... só ter vocação já não basta!

Por isso da nossa busca incessante pelo conhecimento, 
atualização, aprimoramento... porque  é isso que nos destaca e nos 
projeta em toda a região.

Enfim, precisamos estar sempre antenados nas mais atuais 
tendências. E este é o detalhe que faz a diferença!!! 

Escrevo (uma boa parte reeescrevo) tudo isso hoje para 
agradecer de coração, e muito a todos que estiveram no sábado 
passado, no Clube Gaúcho prestigiando a “21ª Festa do Briefing 
– Celebrando a VIDA”, em comemoração aos meus 25 +1 anos de 
jornalismo, de comunicação!

E a festa foi muito bacana, graças a presença todos vocês 
que tiveram paciência e entenderam a dinâmica do evento, que 
curtiram e aplaudiram cada momento que foi muito importante!

Com toda a certeza essa festa marcou os 25 e os 25+1 do 
BS, porque o ano passado não possivel comemorar o “Jubileu de 
Parta”, devido a pandemia, mas esse ano deu, e celebramos em 
torno do 25+1! E com certeza superou todas as expectativas e as 
minhas previsões!!!  Fico feliz porque o evento segue como um mais 
badalados e prestigiados do ano na região! Tenho plena convicção 
que isso é o reflexo de todo o trabalho realizado em equipe, que 
procura sempre fazer o melhor!!!! Assim é o Briefing: agregar 
pessoas, empresas... em torno de um evento e de uma história! 
Afinal de contas: a sociedade passa por aqui!

MUITO OBRIGADO!!! Emocionado agradeço pelas 
homenagens e carinho recebidos pela passagem do 26º níver do 
BS. Cada gesto e cada homenagem, cada abraço, cada beijo... estão 
guardados no meu coração e na minha memória. Oportunamente 
agradecerei a todos!!

Só me resta agradecer e agradecer! Estou imensamente feliz e 
lisonjeado com tudo isso!!! 

Eu espero vocês na festa dos 27anos. Até lá! E na próxima 
edição (sábado) a ampla cobertura fotográfica! E bora continuar 
celebbrando a vida, sempre!!! 

Foto: Equipe Bárbara Rigo Imagens

... AGRADECER POR TER O PRIVILÉGIO DE CELEBRAR A VIDA!
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HAPPY BIRTHDAY 
RENATA PULCINELLI - uma das belas jovens da cidade, 

que em outubro se despediu do título de Princesa do 
Clube Gaúcho, estreou idade nova na última segunda-

feira, 29, sendo o centro das atenções, principalmente de 
seus pais Marcos e Rosani, seu irmão Rômulo e cunhada 
Brenda, demais familiares e amigos. À querida Renata, 

parabéns e muito sucesso!

HENRIQUE WOLFF LÍRIO - nosso querido e amado filho, completa 
amanhã, dia 2, o seu 16º aniversário, que será comemorado, no 
próximo dia 11, no Clube Gaúcho, em torno da festa “15+1” que 

vai contar com a presença de familiares e amigos. Então, para esse 
gurizão que é um queridão, espirituoso, cheio de qualidades e 

virtudes, o artista da família, só queremos desejar tudo de melhor 
e que você aproveite intensamente essa fase muita bacana da sua 

vida. Te amamos muito... pai Amauri, mãe Gil e mana Valentina!
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Foto: Ebersom Vargas

FELIZ ANIVERSÁRIO
A querida  LISIANE SABO MÜLLER - que se destaca 
pela sua atenticidade e dimanismo, acrescentou mais 
um ano de vida, ontem, dia 30, recebendo inúmeras 
homenagens motivadas pelo transcurso da data, em 

especial de seu marido Lauri, filhos, nora, genros, netos, 
demais familiares e amigos. À amiga Lisiane, parabéns, 

felicidades e sucesso sempre!

Foto: Equipe Bárbara RigoHENRIQUE 15+1
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LIONS E LEO 
UNIVERSITÁRIO 

EM FOCO
Servir desinteressadamente

O LEO Clube Santo Ângelo Universitário no mês 
de Outubro completou 13 anos, fomos fundados 
no dia 11 de Outubro de 2008 e desde então agi-
mos na comunidade em prol de entidades, bairros 
e famílias carentes. 

Com o intuito de seguir o calendário de ações em 
prol da saúde, os companheiros da nossa jaula 
mobilizaram-se também para a elaboração de 
uma campanha em prol do Outubro Rosa e em 
parceria com o Lions, realizaram a entrega de um 
mimo para 100 mulheres atendidas pela Unidade 
de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) 
do HSA.

Na oportunidade 
entregamos às in-
ternas, um kit com 
suspiros e um par de 
Brincos acompan-
hado de uma men-
sagem como forma 
de auxiliar à luta 
contra esta doença.
Além disto, colhe-
mos neste mês mais 
um fruto do AL 
2020/2021, fomos 

reconhecidos pelo Lions Internacional no Prêmio 
de Excelência de LEO Clube e ficamos em uma 
lista seleta de clubes, na qual estamos entre os 13 
clubes brasileiros e outros clubes do mundo todo.

O Prêmio de Excelência de Leo Clube reconhece 
os clubes que demonstraram desempenho supe-
rior em servir aos outros, desenvolver e executar 
campanhas criativas de arrecadação de fundos, 
exercer liderança eficaz, melhorando a imagem 
pública dos Leo clubes e concluindo as operações 
administrativas.

Mais de 8 t. de lixo eletrônico foram recolhidas

DOSE 2 DE TODAS AS VACINAS - Na quar-
ta-feira, 1º de dezembro, das 8h às 11h, no CTG Os 
Legalistas, ocorre a aplicação da dose 2 das vacinas 
AstraZeneca/Fiocruz, CoronaVac/Butantan e Pfizer 
em todos que possuem a segunda dose marcada até 
o dia 1º de dezembro.  

DOSE 3 - Na quinta-feira (02), das 8h às 11h, 
no CTG Os Legalistas, todas as pessoas que reali-
zaram a dose 2 até o dia 5 de julho serão vacinadas 
com a dose de reforço (dose 3). 

DOSE 2 DE TODAS AS VACINAS - Na 
sexta-feira (03), das 8h às 11h, no CTG Os Lega-
listas, ocorre a aplicação da dose 2 das vacinas 
AstraZeneca/Fiocruz, CoronaVac/Butantan e Pfizer 
em todos que possuem a segunda dose marcada até 
o dia 3 de dezembro. 

PRIMEIRA DOSE - Na sexta-feira (03), das 
8h às 11h, no CTG Os Legalistas, todas as pessoas 
com 12 anos ou mais serão imunizadas com a pri-
meira dose da vacina. 

SAÚDE

Mais de quatro mil pessoas 
com segunda dose atrasada

Foto: Fernando Gomes

Santo Ângelo possui 97,1% da população adulta com o esquema vacinal com-
pleto (doses 1 e 2), no entanto, 4.569 pessoas estão atrasadas em relação à 
segunda aplicação da vacina no município e quando contabilizamos todas as 
faixas etárias, inclusive adolescentes a partir dos 12 anos, o município tem 
85,8% da população com a primeira dose realizada e 78,4% com o esquema 
vacinal completo. Confira o cronograma de vacinação para esta semana: 

As ações de vacinação serão no CTG - Os Legalistas

Equipe da Natusomos recepciona o material

A campanha de recolhimento de lixo eletrôni-
co realizado no sábado (27) resultou na arrecada-
ção de 8.320 quilos. A ação foi realizada na Praça 
Leônidas Ribas das 8 às 17 horas.

Foram descartados computadores, monitores, 
televisores, impressoras, aparelhos de DVDs, en-
tre outros, que terão como destino a reciclagem ou 
mesmo a dispensa sem oferecer risco ambiental.

O arrecadado foi menor do na edição de julho, 
quando alcançou 20 toneladas. Uma avaliação 
será realizada pelos organizadores, que também 
irão encaminhar detalhes sobre a próxima edição, 
a ser realizada em março de 2022, na semana de 
comemoração do aniversário de Santo Ângelo, in-
cluindo ações na área rural.

A iniciativa tem promoção da Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Ur-
bano e Sindilojas Missões, com apoio do Unimed 
Missões, Fecomércio/RS, Natusomos, 1º B Com, 
Lions Clube de Santo Ângelo Tiaraju, Movimento 
de Cursilhos de Cristandade do Brasil (MCC), Aci-
sa e Brigada Militar.
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Poesia
Hoje a coluna Missões em Foco destaca a poetisa missioneira Maria 

Santa Cabreira Ramires, que atende pelo pseudônimo de “Doce Menina”. 
A escritora, nascida em São Borja/RS, onde viveu boa parte de sua vida, 
acabou encontrando em Santo Ângelo uma terra de oportunidades, sendo 
que além de circular nos meios culturais, ainda é sócia-proprietária das 
lojas Azul Cargo Express, com matriz em Santo Ângelo e filiais em Santa 
Rosa e São Borja.

Com vasta atuação nas redes sociais, onde posta fotos e poemas, edi-
tou também seu primeiro livro, o aclamado “Decifra-me”, publicado pela 
Editora U.S.C.A e solenidade de lançamento realizada em Jaguaruna/SC, 
com a presença de diversos escritores catarinenses, em evento promovido 

pela  Academia de Letras no qual 
foi agraciada com a medalha do 
Mérito Literário. O próximo livro já 
está em fase final com lançamento 
previsto para fevereiro de 2022, 
com título ‘Quem és tu?”. Sem dúvi-
das, será sucesso. Agora deixo os 
caros leitores com um belo poema 
da querida amiga e poetisa Maria 
Ramires.

MISSÕES
EM FOCO

Jonatã Ferreira
jonata.junior@bol.com.br

Quem Sou?

Como sou e quem sou?
Vivo a buscar o meu eu

De onde vim para onde vou?
Quem, aqui, hoje sou?

Menina travessa que fui
Hoje, menina mulher sou

Quem fui, quem sou que aqui estou?
Me descobrindo no mundo eu vou

Por diversos caminhos caminhei
Vales e montanhas percorri

Em minhas travessias um anjo eu vi
O que ele comigo falou vou repetir

Vieste ao mundo e muito aprendeste
Hoje, menina mulher, tu cresceste

Na luz que irradia das forças de Deus
És criança especial que sob essa luz nasceu

Doce menina, que a todos fascina,
Nos versos dos poetas tu és a rima
Todos a amam na palavra escrita

És a musa que a poesia incita!

ENSINO

Professora Adriana 
Toso Kemp lança 
livro nesta quarta

A professora Adriana Toso Kemp lança nesta quarta-feira, dia 1º de de-
zembro o livro intitulado “Em defesa da democracia - Um contraponto à 
racionalidade técnica na educação”. No Café Cultura, em Santo Ângelo, a 
autora estará à disposição do público para autógrafos e um bate papo, entre 
às 16h e 20h30min. 

Segundo as informações contidas na contracapa, a obra traz reflexões 
sobre os aspectos educacionais formativos mais amplos do ser humano para 
a vida republicana e democrática e o papel das áreas de conhecimento com-
preendidas como humanidades nesse processo.

O lançamento é pela editado pela Editora Appris e na orelha do livro o 
Professor Titular da Universidade Federal de Santa Maria, Dr. Amarildo 
Luiz Trevisan, recomenda a obra e destaca o contraponto apresentado pela 
autora em defesa da democracia, “não somente ao discurso da meritocracia 
do mercado, mas quando põe em marcha um discurso de autocrítica do 
próprio humanismo na educação”.  

Enfim, como o próprio nome da obra sugere, propõe a reflexão sobre 
os temas democracia e educação em uma perspectiva prática do currículo, 
mas também com base nas teorias sociais contemporâneas que questionam 
o modelo social e educacional em curso e que abrange as novas gerações.

“Em defesa da democracia - Um contraponto à racionalida-
de técnica na educação” é o nome do livro que será lançado 
nesta quarta-feira, dia 1º, no Café Cultura, localizado na 
Rua XV de Novembro, 1349, centro de Santo Ângelo

Divulgação

A professora Adriana Toso Kemp é doutora em educação. Possui graduação em Letras - Licenci-
atura Plena em Língua Portuguesa e Respectivas Literaturas, Mestra em Educação nas Ciências 
- Letras, com dissertação que versa sobre leitura e formação docente e Doutora em Educação 
pela UNIJUI, tendo defendido a tese intitulada O papel das humanidades na educação para a 

democracia. Tem experiência no ensino de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e Metodo-
logia da Pesquisa. Professora de Língua Portuguesa e Literatura no Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico do Instituto Federal Farroupilha - Campus Santo Ângelo.
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Daniele Lange – Miss S.A. (19/20); 
Weila Tofolo - Miss S.A. (21/22); Julia 

Pazyczynski -  Broto S.A. (19/20) e 
Raínha do Clube Gaúcho (21/22); Luise 
Piltz - Broto S.A. (21/22); Marcela Fer-

reira e Gabriela Loureiro – Princesas 
Clube Gaúcho (21/22) e Lauren Carvalho 

– Prenda do 38º Carreteiro Dançante

Amauri Lírio,  Martina Lôndero, Lourenço Müller,  
Bárbara Cavalheiro, Daniel Barazzetti e Gilvete Lírio

COMUNICAÇÃO Amauri Lírio celebra a vida 
e 26 anos de comunicação
A trajetória profissional de 26 anos do jornalista e cerimonialista Amauri Lírio 
foi celebrada na noite do último sábado, dia 27. Durante a festa foi lançada a 
revista Briefing Social – Especial Celebrando a Vida, o impresso é voltado para o 
segmento social, pois evidencia e divulga o trabalho realizado nos eventos con-
duzidos por Amauri Lírio. 

O Mensageiro já lançou 63 
revistas ao longo de sua histó-
ria e nesta última edição, que 
foi lançada dia 27, reestreia 
com o nome BS Magazine, 
amplifica as edições semanais 
da revista que já é incorpora-
da no jornal todos os sábados. 
Esta ação faz parte de uma 
nova estratégia liderada pelo 
Jornalista Amauri Lírio, in-
tensificada a partir da instala-
ção da sede do Jornal em novo 
endereço, localizado na Rua 
Tiradentes. 

Foram destaque nesta edi-
ção e ilustraram a capa da re-
vista os profissionais de saúde 
Dr. Lourenço Müller que atua 
na área de otorrinolaringolo-
gia e de rinoplastia e o Dr. Da-
niel Barazzetti, reconhecido 

cirurgião plástico. 
Durante o Evento foi re-

alizada uma abertura com 
homenagem ao músico Jo-
nas Demeneghi, foi entregue 
o troféu Celebrando a Vida 
para personalidades destaque 
e apresentados o Broto Santo 
Ângelo, Luise Piltz e a Miss 
Santo Ângelo Weila Tofolo. 
Amauri Lírio interagiu com 
todos e também homenageou 
as Soberanas do Clube Gaú-
cho.

Foto - Equipe Bárbara Rigo

Foto - Equipe Bárbara Rigo


