
Empresária que se caracteriza por seu dinamismo, 

na última quarta-feira, dia 7, inaugurou o novo 

projeto arquitetônico da loja de O Boticário, de 

Santo Ângelo, em torno de uma badalada ocasião. 

MARGETMARGET
THOMÉ CAVALHEIROTHOMÉ CAVALHEIRO







Bruna Bassani:Bruna Bassani:
Casamento de dia. Com que roupa eu vou?Casamento de dia. Com que roupa eu vou?

Evento:Evento:
A badalada da festa de lançamento A badalada da festa de lançamento 
da Revista O Mensageiro  - Especial da Revista O Mensageiro  - Especial 
Mulheres Desta Terra, no Clube Mulheres Desta Terra, no Clube Gaúcho.Gaúcho.

Wedding:Wedding:
Bruno Mallet e Lisiane Piltz  casam hoje Bruno Mallet e Lisiane Piltz  casam hoje 
com cerimônia ao ar livre e festa na sede com cerimônia ao ar livre e festa na sede 
campestre do Clube 28 de Maio.campestre do Clube 28 de Maio.

Brilhante Conquista:Brilhante Conquista:
Larissa Sabo Müller - concluiu e com Larissa Sabo Müller - concluiu e com 
sucesso Doutorado em Ciências sucesso Doutorado em Ciências 
Farmacêuticas pela UFSM.Farmacêuticas pela UFSM.

Sábado, 10 de março de 2018Sábado 10 de março de 2018Sábado 10 de março de 2018
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 Bruno Mallet e Lisiane Piltz - casam hoje no fi nal tarde, 
em torno de uma bela cerimônia ao ar livre, seguida de 

uma categorizada e badalada festa. O cenário do “wedding” 
vai ser os jardins da sede campestre do Clube 28 de Maio.

ECADOECADO
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Como tradicionalmente acontece o 

Jornal O Mensageiro - realiza o evento 
“Mulheres desta Terra” com o objetivo 
maior de homenagear, merecidamente, 
o naipe feminino pela passagem do “Dia 
Internacional da Mulher”!

E este ano não foi diferente! Exatamente 
no dia dedicado à elas, portanto na quinta-
feira que passou, realizamos o esperado e 
sempre muito concorrido evento, tendo 
como cenário o salão principal do Clube 
Gaúcho.

A noitada que foi muito bacana, divertida 
e recheada com muitas homenagens, teve 
como ápice o lançamento ofi cial da 49ª 
edição da Revista O Mensageiro - Especial 
Mulheres Desta Terra. Por isso, a cobertura 
da grandiosa função é destaque nesta 
edição e, também, será nas próximas 
edições. 

Bem, mas a capa de hoje é ilustrada pela 
conceituada empresária Marget Cavalheiro, 
que na quarta-feira passada, brindou a 
estreia da nova ambientação da sua loja O 
Boticário, que simplesmente fi cou um luxo! 
Atraente e interativa! Vale uma visita!!

Enfi m, BS Magazine: a sociedade passa 
aqui!

Um ótimo “weekend”. Eu volto na quarta!  
Amauri Lírio
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Casamento é uma das 
cerimônias mais antigas 

que conhecemos, mas mesmo 
assim ainda deixa qualquer 
mulher com os cabelos em pé 
na hora de escolher a roupa, 
ainda mais quando a festa 
começa durante o dia, muitas 
duvidas surgem.

No entanto, o traje para 
casamentos é sempre o 
mesmo, independentemente 
das muitas e frequentes 
mudanças da moda.

Os casamentos que 
começam à tarde costumam 
acabar em festa e podem 
se estender até altas horas. 
Por isso, vista-se para um 
acontecimento noturno. 

Os vestidos das convidadas 
podem ser curtos e mais 
sofi sticados ou mídis (que 
estão super em alta). É a hora 
dos decotes, das bijuterias 
mais vistosas. O longo, em 
geral, é para o altar – mas 
nada impede das convidadas 
irem, pelo contrario, valoriza 
ainda mais os noivos e a festa.
Tecidos: Hora de colocar os 
tecidos fi nos para passear. 
Rendas, tafetás, sedas 
(organzas, chiff ons, crepes, 
shantung). Nada de malhas 
e tecidos comuns. Acredite, 
o tecido da roupa faz toda 
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* Designer - Especialista em moda e comunicação
brunabassani@hotmail.com
* Designer - Especialista em moda e com
brunabassani@hotmail.com
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Casamento de dia. Com  que roupa eu vou?  que roupa eu vou?
diferença no dress code.
Bolsa: carteiras ou clutchs 
mais preciosas ou forradas 
com tecidos fi nos.
Sapatos: altos e sandálias 
noturnas (nada de saltos de 
madeira e anabelas de corda 
ou cortiça).

Regras que valem para 

qualquer horário

 Casamento é o evento 
certo para um pretinho 
básico, mesmo a cerimonia 
acontecendo de dia, é 
o uniforme básico das 
convidadas. Preto só não 
vai para o altar se a noiva 
não deixar. Capriche nos 
acessórios para deixar sua 
roupa mais sofi sticada.
 Estampas são ótimas 
opções para as cerimonias 
que começam de dia, é hora 
de abusar dos fl orais, sempre 
lembrando dos tecidos. De 
nada adianta uma estampa 
linda se estiver em um tecido 
comum. 
 Os terninhos são tendência 
ate no tapete vermelho, pode 
usar sem medo, assim como 
as calças compridas para 
convidadas, mas capriche no 
tecido. Seda e tafetá são as 
melhores escolhas. Agora, se 
você vai para o altar, prefi ra os 
vestidos. 
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Na última quinta-feira, dia 8, o salão principal do Clube Gaúcho 
foi o palco do concorrido e badalado coquetel da 8ª edição do 

evento “Mulheres Desta Terra” em comemoração ao “Dia Internacional 
da Mulher” e ao mês do aniversário da nossa querida cidade: 
Santo Ângelo – por isso o título “Mulheres desta Terra” – mulheres 
nascidas ou atuantes em nossa região que se destacam pela atuação 
profi ssional, pelo seu engajamento em causas relevantes e ou pelo seu 
exemplo de vida. Por isso e muito mais que todas vocês são mulheres 
transformadoras, mulheres que inspiram...  Enfi m, são “Mulheres desta 
Terra”.  Bem, esta bela noitada que reuniu cerca de três centenas de 
mulheres da cidade, região, seus convidados e apoiadores do evento, 
foi simplesmente perfeita! E foi em torno de um delicioso coquetel 
com variedade de salgadinhos da Crebom, seguido de uma torta 
quente by Chica Sperling e como sobremesa  “Gelado com maças 
e calda de vinho”, e regado por Eisenbahn, bem gelada da Noroeste 
Bebidas, abrimos o evento com o desfi le da coleção dos vestidos 
de festas e noivas da Kessyn Noivas, dos empresários Valmir e Ivete 
Piccoli, e de seus fi lhos Braian e Kessyn. Após o belo desfi le, alvo de 
muitos aplausos e elogios, a bela Maria Janaina Londero - Miss santo 

Ângelo 2017 fez seu desfi le de despedida e coroou a sua sucessora, 
a também bela Martina Londero - Miss Santo Ângelo 2018, que no 
próximo dia 19, participa da  semifi nal do Miss RS 2018, em Canoas. Na 
sequência, homenageamos todas as mulheres (quase duas centenas) 
e as empresas que participaram da referida revista - entregando 
a foto (15x21) personalizada para cada mulher e mais um mimo 
especial patrocinado pela Santarella: um lindo chinelo personalziado 
produzido artesanalmente. E encerrando a badalada e concorrida 
noitada, aconteceu o ponto alto da festa: o lançamento da 49ª edição 
da Revista O Mensageiro - Especial Mulheres Desta Terra” (com nada 
menos que 52 páginas e impressa em policromia na Gráfi ca Adhara e 
em papel especial) - através da entrega dos primeiros exemplares da 
revista para os “Donos da Capa”: Anabel Alves Hunger e suas fi lhas Ana 
Paula e Fernanda Rangel, e pelo Coiff eur Ale Ferrari, que receberam a 
revista das mãos de Beti Piltz e Gilvete Lírio - representantes femininas 
do Jornal e Revista O Mensageiro.  O evento ainda contou com sorteio 
de brindes bem legais. Vale salientar que o salão recebeu uma bela 
decoração produzida por Salete Stadlewski com imponente cenário 
revestidos com banners da Imprima, que foram valorizados pela 

perfeita 
coment
de led 3
Ijuí, ond
dos patr
de Elton
noite. Já
de Bárb
- está se
49ª ediç
- uma v
diferent
e engaja
donas d
muitas 
categor
bola!!! A
evidenc
dedicad

MULHERES 
UM CONSAG

Fotos: Gabriela|Equipe Bárbara RigoFotos: Gabriela|Equipe Bárbara Rigo
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LI, REFLETI E GOSTEI
“É tão lindo quando a gente entende que depois de 

uma decepção a vida continua e o baile segue. E o 

mais lindo ainda é acreditar nas voltas que o mundo 

dá e que a lei do retorno não perdoa ninguém.” 

perfeita iluminação de MR Som & Luz, que também fez a sonorização do 
comentado evento. Também foi destaque na ambientação o belo telão 
de led 360º da Futura Mídia Digital, do empresário Sandro Dreher, de 
Ijuí, onde foram reproduzidas as imagens da mulherada e logomarcas 
dos patrocinadores e apoiadores - numa produção da Prisma Vídeos, 
de Elton Strapazon, que também captou as melhores imagens da 
noite. Já toda a cobertura fotográfi ca levou a assinatura da equipe 
de Bárbara Rigo. Enfi m, a equipe do Jornal e Revista O Mensageiro 
- está sendo alvo de muitos elogios, pela maravilhosa publicação da 
49ª edição da Revsita O Mensageiro - Especial “Mulheres desta Terra” 
- uma verdadeira a seleção de nomes e fotos que mistura os mais 
diferentes campo de atuação como: ciência, cultura, moda, beleza 
e engajamento em causa sociais, pois são professoras, empresárias, 
donas de casa, médicas, dentistas, fi sioterapeutas, psicólogas entre 
muitas outras igualmente dignas profi ssões. A movimentada e 
categorizada ocasião, foi perfeita e bacana!!! Simplesmente show de 
bola!!! Afi nal de contas, as mulheres desta terra, merecem!!! Na foto 
evidenciamos as “Mulheres desta Terra” homenageadas na noite 
dedicadas à elas. Na foto algumas da homenageadas da noite!

ES DESTA TERRA: 
AGRADO EVENTO!

Ana Paula Rangel e Anabel Alves Hunger, e Ale Ferrari - os “Donos da Capa” - entre Beti Piltz (E) e Gilvete Lírio 
(D) - no ato da entrega dos primeiros exemplares da 49ª edição da Revista O Mensageiro, que aconteceu 
durante o movimentado coquetel “Mulheres desta Terra 2018”,  no  salão principal do Clube Gaúcho. 

Maria Janaina Londero - Miss Santo Ângelo 2017 
e Martina Londero - Miss Santo Ângelo 2018 - em 
momento especial do evento “Mulheres desta Terra”. 
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A Marne Figueiredo, leia-se Fura 

Bolo, está fazendo opções delicosas 

para Páscoa: Ovo de colher! E o 

melhor, em vários sabores: ovo 

brigadeiro gourmet, ovo laka 

oreo,  ovo ninho e nutella. Além de 

deliciosos, são lindos!! Taí uma bela 

sugestão, de dar água na boca para 

esta Páscoa! Ah! E não esqueça da 

lista dos tradicionais e deliciosos 

bolos, também!  Gostou! É só ligar: 

99973-0836 #lindosedelciciosos 

#feitoscomcarinho #valeprovar 

        Foto: Valentin
a Lírio

l

        Foto: Valentin
a Lírio

l

        Foto: Valentina Líriol

        Foto: Valentina Líriol

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇADETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA

Sara - linda e feliz, clicada com seus pais 
Fábio e Elisa de Paula Bohnen, e de seus 

mano Bruno, no cenário da sua bela festa 
em comemoração ao seu 1° aninho, que 
aconteceu no dia 24 de fevereiro.

O garotão da foto é o Anthony  Wentz 
Scremin - fi lho de Vanderlei e Daniela 

Wentz Scremin - em pose especial para o BS.

Foto: Luciara Fotografi asFoto: Luciara Fotografi as

Foto: Marcelle Corrassa|Equipe Vick AlmeidaFoto: Marcelle Corrassa|Equipe Vick Almeida

Os empresários Ivete e Valmir Piccoli,  entre a maquiadora Michele Castanho, o 
coiff eur Ale Ferrari e as modelos -  num especial no fi nal do  desfi le de apresentação 

da moda festas, debutantes e noivas da Kessyn Noivas, momento em que receberam 
inúmeros aplausos. Realmente foi um belo desfi le da loja especializada em aluguel de 
roupas para festas e ocasiões especiais. O desfi le da Kessyn Noivas abriu a concorrida 
noite da 8ª edição do vento Mulheres desta Terra, que lotou o salão principal do Clube 
Gaúcho, na quinta-feira passada, numa promoção do Jornal O Mensageiro - 21 anos, em 
homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

As modelos Kessyn Piccoli, Carolina Rosso e Carla Tomm - evidenciaram 
com elegância os belos vestidos da Kessyn Noivas.

Fotos: Gabriela|Equipe Bárbara RigoFotos: Gabriela|Equipe Bárbara Rigo
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destacada e dinâmica Larissa Sabo 

Müller - no dia 2, concluiu e com louvor 

o Doutorado em Ciências Farmacêuticas, 

pela Universidade Federal de Santa Maria, 

defendendo com sucesso a sua tese: Análise 

Cromatográfi ca e Eletroforética de Fármacos 

em Suplementos Alimentares e Avaliação de 

Interações Medicamentosas in Silico. Na foto 

acima a Dra. Larissa  durante a defesa de sua tese 

e à esquerda com seus orgulhosos pais Lisiane e 

Lauri Müller - que foram especialmente à Santa 

Maria ver de perto brilhante conquista da sua 

caçula. À Dra. Larissa, parabéns e muito sucesso!

Doutora Doutora 
LARISSALARISSA F
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Na última quarta-feira aconteceu a bem prestigiada cerimônia 
de inauguração do novo projeto arquitetônico da loja de O 

Boticário de Santo Ângelo, pilotada pela farmacêutica e empresá-
ria Marget Thomé Cavalheiro, que é franqueada de O Boticário há 
27 anos. Com este novo projeto intiluado: Prisma 2.0, o Boticário 
torna-se a primeira loja de perfumaria e cosméticos do Brasil a não 
ter mais caixa físico. Agora as consultoras têm um smartphone e 
um mobshop aonde elas começam e terminam a venda com o 
cliente, conseguindo através desse atendimento verifi car as últi-
mas compras e saber mais sobre os gostos de cada cliente. Outra 

vantagem dessa proposta inovadora é a possibilidade de verifi car 
a pontuação do Clube Viva que é um programa de fi delização de 
O Boticário, então na hora da venda já se pode proceder com o 
desconto sem enfrentar as fi las dos caixas. Enfi m, o projeto Pris-
ma 2.0 chegou para simplifi car, para deixar tudo mais simples, 
pois está baseado no princípio de estar cada vez mais próximo do 
público, valorizando a exposição dos produtos, e convidando os 
clientes para a experimentação, porque se caracteriza por ter um 
espaço físico maior que as outras unidades! Assim é a nova loja O 
Boticário de Santo Ângelo.

Prefeito Jacques Barbosa e esposa Juliana, Padre Rosalvo, que procedou uma benção especial, Bárbara, 
Marget e Cavalheiro.  E na foto ao lado, um momento especial em homenagem ao Dia da Mulher, com muito 
balões que enfeitaram o céu da noite inauguração do novo projeto de  O Boticário.

Marget com seu marido Dr. Cavalheiro e sua fi lha, a 
Dra. Bárbara - brindado a estreia do novo O Boticário.

O BOTICÁRIO
INAUGURA NOVA AMBIENTAÇÃO

Fotos: Amauri LírioFotos: Amauri Lírio

        Foto: Valentin
a Lírio
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No dia 8 de março, as mulheres em geral vivem 
essa data de forma comemorativa. A maquiagem 
diária ganha tons de novas cores, o sapato sobe em 
salto, as roupas têm ar de festa, o cabelo recebe um 
toque especial. Mas tudo isso não é apenas e tão 
somente para a exaltação que em geral merecem, 
até porque esse dia, como bem diz minha amiga 
e grande advogada Rita Andreatt a, “não é para 
lembrar que somos lindas, perfumadas, bem-
vestidas e delicadas – o dia pede mais que a 
paisagem, que o estereótipo, que a doçura como 
característica essencialmente feminina”.

Toda essa especial preparação é para exultar a 
luta feminina que ainda se faz necessária em prol 
de seus direitos e do pleno reconhecimento de seu 
valor junto à família, ao trabalho, à comunidade... 
Mesmo que vivamos em uma sociedade com 
expressivo número de mulheres em seus mais 
diferentes segmentos, muitas são as que sofrem 
– de forma covarde, humilhante e agressiva – 
os resquícios de uma sociedade essencialmente 
patriarcal, em que a fi gura masculina imperava 
como senhor absoluto de tudo, inclusive de suas 
mulheres, independentemente do lugar que 
ocupavam no seio da família.

As mulheres de hoje nasceram mais precisamente 
na década de 60 do século passado, quando os 
movimentos feministas ganharam força. Mas as 
raízes que formataram a nova mulher remontam 
ao fi nal do século XIX, quando organizações 
femininas, constituídas por operárias, passaram a 
protestar em vários países da Europa e também 
nos Estados Unidos reivindicando melhores 
condições de trabalho. Equiparação salarial e 
redução da jornada diária de trabalho estavam na 
pauta de suas reivindicações, já que trabalhavam 
em torno de 16 horas diárias e recebiam o 
correspondente a um terço do salário dos homens 
para um mesmo tipo de função. 

A partir dessa luta, foram muitas as conquistas 
das mulheres, como o direito ao voto, ao trabalho, 
à educação, à carreira profi ssional... E foram 

essas conquistas que lhes permitiram alçar voos, 
transpor as paredes da casa, planejar suas vidas, 
projetar seus futuros, ganhar independência... 
Sábias, inteligentes, batalhadoras, souberam 
valorizar essas conquistas e, com isso, criaram 
uma nova identidade feminina. Uma identidade 
que carrega acima de tudo a coragem da 
mulher em tecer sua própria história, lutando 
altruisticamente contra as adversidades, 
vencendo as barreiras dos mais divergentes 
preconceitos, fazendo-se mulher a cada provação, 
a cada ameaça, a cada vulnerabilidade.

Apesar disso, ainda é grande o número de 
mulheres do mundo todo que estão à margem 
dessa nova identidade. A cada dia, milhares de 
mulheres são agredidas por homens, geralmente 
seus “companheiros”. Em todos os dias, 
menininhas são estupradas, violentadas. Em 
todos os dias, mulheres sofrem constrangimentos, 
humilhações. Em todos os dias, mulheres são 
discriminadas, vendo-se como vítimas de 
diversas formas e manifestações de preconceito... 
Soma-se a isso o fato de que, no reduto de seus 
lares, muitas não têm o apoio do companheiro, 
tendo de assumir, sozinhas, a responsabilidade 
da organização e das tarefas da casa, mantendo 
acesa a antiga e injusta tradição de que “isso é 
trabalho de mulher”.

É, portanto, necessário que se revejam 
constantemente os conceitos acerca da 
participação e do valor da mulher na família, no 
trabalho, na sociedade... E não somente nesse dia, 
mas em todos os dias, em todas as horas, já que 
ainda persistem atitudes machistas de preconceito 
e de desvalorização da mulher. O reconhecimento 
pleno de seus direitos como cidadã e a aceitação 
de suas verdades e de suas vontades como mulher 
podem fazer uma nova história em meio às raízes 
antropológicas de toda luta feminina que deu 
origem à identidade dessa nova mulher.

A identidade de uma nova mulherA identidade de uma nova mulher

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

Atendimento: 7h às 11:30 - 13h30 às 17h
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