
À LA CARTE 

      Vera Ribeiro de Carvalho 

(você poderá ver a explicação desse título clicando aqui) 

 

   MINHA GRANDE FRUSTRAÇÃO NOS DINOS... 
 

 
 

Então! Já faz TRÊS semanas que tudo aconteceu... 

Nossa! O que foi aquele baile?! 

Ao que tudo indica... foi o sucesso que almejávamos! 

O primeiro passo: formar uma comissão organizadora, ficando a escolha a cargo da Diretora Social 

Francisneide e meu (missão dificílima, pois tínhamos que escolher entre os nossos eficientíssimos membros da 

diretoria da Associação! Ainda bem que ajudou um pouco alguns já se declararem impedidos pelos compromissos 

particulares... Após uma que acabou sendo provisória, foi esta a formatação final (com o Elmar a distância, por 

seus próprios “mérito e honra”!): 

 

 
 

E a partir daí... tudo foi planejado em seus mínimos detalhes... 

Visitas à Sociedade Rural, para confirmar com o presidente Fernando Nunes a locação já tratada 

anteriormente... 
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Visitas in loco, mais tarde... 

 

 
 

“Detalhes” contratados...  

 

 
 

Enfim... tudo sempre decidido em várias reuniões, algumas acompanhadas pelo Diretor Jurídico da 

Associação, Dr. Cleber Hilgert.! (essas abaixo foram só as feitas na Agência L&M... inúmeras foram feitas em 

outros lugares)... 

 



 
 

Pedidos de patrocínios... a maioria no “corpo a corpo”. Ufa! (Obrigada por me acompanhar, Lenilson! Até que 

formamos uma “dupla dinâmica, hein? rsrsrs!) 

 

 
 

Vieram o “esquenta”... os Dinojogos... e, enfim, o baile! 

Two Colors abrindo e encantando a todos... 

 

 
 

Dancing Days “arrasando” também na sequência... 

 

... e o pessoal “se acabando”! rsrsrs! 

 



 
 

E, no baile... os meus “xodós”!! 

 

 
 

Então... e foi assim, “a coisa”... Tenho certeza de que, do mesmo modo que eu, todos sentem ainda os 

ecos das músicas... o calor dos abraços reencontrados... a ternura das trocas de carinho... 

Eis chegado o final desta coluna...  

Mas... 

NÃO! “Péraí”!! Faltou o mais importante, que é esclarecer o título de hoje! 

Qual o motivo da minha frustração? 

 



 
É simples! 

É que, olhando depois as fotos... meu Deus! Quanta gente lá que eu nem vi! Tantos ex-alunos e amigos 

tão queridos! Será que teremos a oportunidade de rever-nos novamente? 

 

 
 

Eis solucionada  a minha enorrrrrrrrrrrrrme frustração: tantos... mas TANTOS  “xodós” estavam lá e não 

registrei! Não tirei fotos “juntinhos”! 

IM-PER-DO-Á-VEL!!!! 

Que Deus me dê a oportunidade de remediar esse mal!      

 

 
 

O “cozinheiro” – “master chef” de hoje me foi recomendado por uma pessoa que, pelo jeito, 

conhece todos desta cidade que têm “mãos de fada”... ou “fado”! rsrsrs! Esta receita ela também já 

experimentou, por isso recomendou, né, Ivete “da Cinderela”? Obrigada, viu?  

Ele conheceu este prato quando um amigo peruano, que estava no Japão, junto com ele, o 

convidou para comer. Aí apresentou-lhe o prato típico deles. 

A receita original é um pouco diferente, mas, como todo bom cozinheiro, ele foi “dando uma 

adaptada”... rsrsrs!  

Estou falando aqui do amigo... 



 

Antonio Flávio Karoleki (“Toninho) 

 

 
 

Vamos conhecer esse prato diferente? 
 

Ceviche peruano 
 

 
 
300 gramas salmão  
300 gramas tilápia 
150 gramas camarão  
2 cebolas roxas 



10 limões  
Pimenta vermelha, gengibre ralado, salsicha, cebolinha, pimenta reino e sal a gosto. 
Nesta receita eu coloquei 2 laranjas - que já é invenção minha - pra deixar o ingredientes 

cobertos e diminuir o azedo do limão. 
 
Modo de  preparo:  
 
Cortar as cebolas bem finas, deixar de molho em água gelada por 30 minutos.  
Picar as pimentas bem pequenas para sumirem nos ingredientes e ficar só o sabor. 
O camarão, dar um leve fervura e depois cortar ao meio. 
Os peixes, em fatias finas e tamanho uniforme . 
Salsinha cebolinha bem finas e a gosto. 
Pouco gengibre, e ralado 
Deixar marinar na geladeira por 3 horas antes de servir. 
 
Acompanha o creme: modo de preparo 
 
2 creme chesse Filadélfia  
1 sachê sazon vermelho  
1 dente de alho bem picado 
Bater tudo no liquidificador e acrescenta uma pitada de sal e um pouquinho de leite 

desnatado para dar o ponto. 

 

 
 

Da série “As ruas mais encantadoras do mundo” 

 

Riva del Ferro e Grand Canal – Veneza 

 

Obrigada, 

Toninho! 



 
 

Se você quer dar um tempo de dirigir, só ir a Veneza, onde as vias geralmente são canais 

aquáticos. Suba a bordo de uma gôndola para ter uma experiência italiana autêntica. O Grand Canal, 

maior via de Veneza, interliga 45 “ruas” menores. Para uma caminhada às margens da água, use a Riva 

del Ferro. 

 
 

 
 

Tênis ALL STAR... Produtos LACOSTE, que é uma marca FRANCESA de luxo casual, com 

elegância e alto nível de qualidade! Pro verão 2020... JOHN JOHN! Bolsas para todos os gostos! E as 

sandálias SCHUTZ? Uau! Tudo isso e muito mais você encontra na CHARME MODAS! E... 

“prestenção” no detalhe... olhe bem para quando é o cheque!!! 

 



Espaço Salute 

 

 
 

Clique no link abaixo para ler a coluna de hoje do Dr. Rodrigo: 

 
https://goio.news/noticias/232/6188/dor-cervical-e-emocoes 

 

 

 

 
Antigamente os alcoolistas morriam acima de 60 anos de cirrose hepática, hoje morrem logo 

após os 30 anos !! Cuidado com a bebida alcoólica! 

 

 

Ótica e Relojoaria Orient 

 

https://goio.news/noticias/232/6188/dor-cervical-e-emocoes


 
 

Final de ano! Presentes para amigo secreto! Para aquela pessoa especial...  O nome que vem 

na lembrança é ORIENT.  O presente é bonito? Com certeza comprou na Orient! Centenas de opções 

para todos os gostos. Joias, semi-joias, carteiras em couro, ouro, prata, óculos de sol e grau. Vá 

conferir! 

 

ÓTICA E RELOJOARIA ORIENT, à Av. Daniel Portela, 694. Fone 3522 1881 ou 9829-6116 

 

 
 

 

 
... precisando de decoração para qualquer evento – casamentos, jantares, formaturas, estandes, 

aniversários, enfim! – procure quem conhece bem sobre o assunto: a FLORICULTURA QUATRO 

ESTAÇÕES, no endereço abaixo!  

 

FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES - 44 3522 5265. Whats 999603098 



 
 

Ache a frase que se completa corretamente com à. 

 

A. ___ meu ver, o projeto não está correto. 

B. Não o vejo ___ dias. 

C. Peça ___ ela que desista do processo. 

D. Diga adeus ___ carreira universitária. 

E. Quanto ___ mim, não sei o que fazer. 

https://sitenotadez.net/portugues-gramatica/ 

Clique aqui e veja a resposta da questão  
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