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Consagrado coiff eur que  comanda com sucessoConsagrado coiff eur que  comanda com sucesso
o festejado salão de beleza que leva seu nomeo festejado salão de beleza que leva seu nome
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A capa da 49ª edição da Revista O Mensageiro - Especial Mulheres 
Desta Terra 2018 (com capa em dose dupla), é ilustrada pelo 

conceituado coiff eur Ale Ferrari, que há 23 anos se dedica ao mundo dos 
pentes e escova - com talento, criatividade e constante aperfeiçoamento.
* Foto: Bárbara Rigo
* Cabelo: Kati Caetano
* Make up: Eliane Palmeiro Lenz
* Produção Gráfi ca: Nelson Michel Klahr Mello
* Coordenação Geral: Amauri Lírio

Essa música (que eu gosto muito) do Tom Jobim: são as águas de março 
fechando o verão...  tem tudo a ver com está época do ano! Com certeza, acredito 
que são as águas que encerram a estação mais quente do ano que novamente 
trazem até você outra edição da Revista O Mensageiro - Especial Mulheres desta 
Terra, editada pelo Jornal O Mensageiro. E esta edição a 49ª, é especialíssima 
porque ela é focada no projeto:  Mulheres desta Terra!

Na verdade esta  edição é dedicada exclusivamente para evidenciar, destacar, 
enaltecer... algumas da muitas  “Mulheres desta Terra”. Cabe salientar que  o 
“Mulheres desta Terra – 8ª edição” é uma verdadeira seleção de nomes 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 
profi ssões. São mulheres que procuram a cada dia transformar esta terra num 
lugar melhor para se viver. Pois a mulher tem o poder da transformação.

E como já é marca registrada e consagrada das nossas revistas: novamente 
tem duas capas:  a deste lado traz a imagem do conceituado coiff eur Ale Ferrari. 
E a outra é ilustrada pela dinâmica Anabel Alves Hunger - terapeuta de almas e 
suas fi lhas Ana Paula e Fernanda Rangel.

Bem, aí está a 49ª edição da Revista O Mensageiro - “Especial Mulheres desta 
Terra” - em homenagem ao Dia Internacional da Mulher! E cada lado da revista 
inicia com texto inédito assinado pela renomada professora Dinalva de Souza 
em homenagem à  você: MULHER DESTA TERRA!

Até a próxima!
Amauri Lírio  |   Editor
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MULHERES DESTA TERRA

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

Nos dois primeiros meses de 
2018 nasceram no Brasil 
milhares de crianças. Dessas, 
em torno da metade são 

meninas. Meninas nascidas em diferentes 
regiões geográfi cas, em diferentes 
cidades, em diferentes culturas. Meninas 
nascidas em diferentes famílias... Todas 
elas, porém, nascidas na era digital, 
nativas da tecnologia. Com certeza, seus 
pequenos rostos já rodaram as páginas 
infi nitas da internet, com suas imagens 
a circularem em limites sem fronteiras. 
Seus dedinhos, também com certeza, já 
estão adaptados para virgularem a tela 
de celulares, de tablets, de iphones e 
de tantas outras parfernálias do gênero 
que ainda estão por aterrissar entre nós 
nestes tempos de altas e perfomáticas 
tecnologias. Nestes tempos em que 
tudo se resolve não mais no “estalar dos 

dedos”, mas no seu leve deslizar sobre 
essa aparelhagem que se tornou um 
prolongamento de nosso cérebro.

Essas meninas, tão especiais nesse 
novo modo de ser, não sabem da vida 
pregressa de suas ascendentes - mães, 
avós, tias, bisavós - e de todas as gerações 
de mulheres que as antecederam. 
Elas não conhecem a trajetória da luta 
feminina, na busca de conquista de 
seus direitos que por muitos e muitos 
anos foram negados, em nome de uma 
sociedade de caráter patriarcal, em 
que os homens - pais e maridos - é que 
traçavam o destino de suas mulheres 
- esposas e fi lhas. Elas não sabem que, 
apesar de vencerem tantas batalhas 
(como as que deram à mulher o direito 
de educação, de participação social, 
política e de trabalho), ainda existem 
milhares de mulheres no mundo que são 
subjugadas por leis, tradições e costumes 
machistas que as colocam em situações 
de vulnerabilidade e de fragilidade. 
Nesses casos, infelizmente, nenhuma 
teconologia, por mais sofi sticada que 
seja, é capaz de tirar-lhes de suas 
precárias condições, nem de livrá-las das 
explorações e das humilhações a que são 
submetidas.

É preciso que essas meninas, que já 
nascem tão poderosas nesta era digital, 
saibam que em suas veias corre o sangue 
de grandes heroínas. De mulheres que 
se fi zeram coragem, que enfrentaram 
preconceitos, que romperam barreiras, 
que se impuseram em meio a novos 
conceitos... Mulheres, como diz 
Martinho da Vila, “de todas as cores, 
de várias idades, de muitos amores... 
do tipo atrevida, do tipo acanhada, do 
tipo vivida”. Essencialmente mulheres. 
Mulheres de todas as raças, de origens 
diversas, com suas histórias de vida, 
especiais e únicas em singularidade. 
Cada uma em seu tempo. Em seu espaço. 

Com seus sonhos. Na sua realidade. Cada 
uma no afã de seus quereres. Cada uma 
ímpar no seu jeito de ser. Mas todas 
carregando consigo a força de todas as 
mulheres que as habitam: a parideira, a 
mãe, a cozinheira, a enfermeira, a artista, 
a guerreira, a mestre, a dançarina...

Todas mulheres! Todas mulheres desta 
terra! Com a garra e a coragem de ser 
mulher! De ser brasileira! De ser gaúcha! 
De ser missioneira! É a mulher fazendo 
História. É a mulher tecendo sua rede. 
É a mulher escrevendo a sua saga em 
doces e audazes narrativas. É a mulher 
poetizando a terra. É a mulher de ontem. 
É a mulher de hoje. Em velhas e novas 
rimas. A poetizarem suas trajetórias 
pregressas. A viverem o presente. A 
abraçarem o futuro das novas gerações. 
Para que as meninas de hoje vivam na 
tecnologia dos valores, das virtudes, do 
respeito, da consideração de uns para 
com os outros. Para que as mulheres de 
diferentes gerações se encontrem em 
harmonia. Para que todas as mulheres 
tenham suas faces emolduradas pelo 
orgulho de serem simplesmente 
mulheres desta terra.

“Em cada rosto uma história
Uma batalha que valeu a pena.
Sangue em veias de vitória
A exalar aromas de amores.
Metáforas de fl or verbena
Entre sorrisos e dores.
É a vida em teorema!
Em cada face uma glória
Para cada mulher um poema.”



















































































MULHERES DESTA TERRA

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

N
os dois primeiros meses de 
2018 nasceram no Brasil 
milhares de crianças. Dessas, 
em torno da metade são 

meninas. Meninas nascidas em diferentes 
regiões geográfi cas, em diferentes 
cidades, em diferentes culturas. Meninas 
nascidas em diferentes famílias... Todas 
elas, porém, nascidas na era digital, 
nativas da tecnologia. Com certeza, seus 
pequenos rostos já rodaram as páginas 
infi nitas da internet, com suas imagens 
a circularem em limites sem fronteiras. 
Seus dedinhos, também com certeza, já 
estão adaptados para virgularem a tela 
de celulares, de tablets, de iphones e 
de tantas outras parfernálias do gênero 
que ainda estão por aterrissar entre nós 
nestes tempos de altas e perfomáticas 
tecnologias. Nestes tempos em que 
tudo se resolve não mais no “estalar dos 

dedos”, mas no seu leve deslizar sobre 
essa aparelhagem que se tornou um 
prolongamento de nosso cérebro.

Essas meninas, tão especiais nesse 
novo modo de ser, não sabem da vida 
pregressa de suas ascendentes - mães, 
avós, tias, bisavós - e de todas as gerações 
de mulheres que as antecederam. 
Elas não conhecem a trajetória da luta 
feminina, na busca de conquista de 
seus direitos que por muitos e muitos 
anos foram negados, em nome de uma 
sociedade de caráter patriarcal, em 
que os homens - pais e maridos - é que 
traçavam o destino de suas mulheres 
- esposas e fi lhas. Elas não sabem que, 
apesar de vencerem tantas batalhas 
(como as que deram à mulher o direito 
de educação, de participação social, 
política e de trabalho), ainda existem 
milhares de mulheres no mundo que são 
subjugadas por leis, tradições e costumes 
machistas que as colocam em situações 
de vulnerabilidade e de fragilidade. 
Nesses casos, infelizmente, nenhuma 
teconologia, por mais sofi sticada que 
seja, é capaz de tirar-lhes de suas 
precárias condições, nem de livrá-las das 
explorações e das humilhações a que são 
submetidas.

É preciso que essas meninas, que já 
nascem tão poderosas nesta era digital, 
saibam que em suas veias corre o sangue 
de grandes heroínas. De mulheres que 
se fi zeram coragem, que enfrentaram 
preconceitos, que romperam barreiras, 
que se impuseram em meio a novos 
conceitos... Mulheres, como diz 
Martinho da Vila, “de todas as cores, 
de várias idades, de muitos amores... 
do tipo atrevida, do tipo acanhada, do 
tipo vivida”. Essencialmente mulheres. 
Mulheres de todas as raças, de origens 
diversas, com suas histórias de vida, 
especiais e únicas em singularidade. 
Cada uma em seu tempo. Em seu espaço. 

Com seus sonhos. Na sua realidade. Cada 
uma no afã de seus quereres. Cada uma 
ímpar no seu jeito de ser. Mas todas 
carregando consigo a força de todas as 
mulheres que as habitam: a parideira, a 
mãe, a cozinheira, a enfermeira, a artista, 
a guerreira, a mestre, a dançarina...

Todas mulheres! Todas mulheres desta 
terra! Com a garra e a coragem de ser 
mulher! De ser brasileira! De ser gaúcha! 
De ser missioneira! É a mulher fazendo 
História. É a mulher tecendo sua rede. 
É a mulher escrevendo a sua saga em 
doces e audazes narrativas. É a mulher 
poetizando a terra. É a mulher de ontem. 
É a mulher de hoje. Em velhas e novas 
rimas. A poetizarem suas trajetórias 
pregressas. A viverem o presente. A 
abraçarem o futuro das novas gerações. 
Para que as meninas de hoje vivam na 
tecnologia dos valores, das virtudes, do 
respeito, da consideração de uns para 
com os outros. Para que as mulheres de 
diferentes gerações se encontrem em 
harmonia. Para que todas as mulheres 
tenham suas faces emolduradas pelo 
orgulho de serem simplesmente 
mulheres desta terra.

“Em cada rosto uma história
Uma batalha que valeu a pena.
Sangue em veias de vitória
A exalar aromas de amores.
Metáforas de fl or verbena
Entre sorrisos e dores.
É a vida em teorema!
Em cada face uma glória
Para cada mulher um poema.”





A 
capa da 49ª edição da Revista O Mensageiro - Especial Mulheres 
Desta Terra 2018 (com capa em dose dupla), traz a imagem da 

dinâmica terapeuta de alma Anabel Alves Hunger - especialista em 
interpretação de cartas e tarô, e suas destacadas fi lhas Ana Paula Rangel - 
acadêmica do cursio de Educação Física e proprietária da FIT Academia, e 
Fernanda Rangel, emrpesária.
* Foto: Bárbara Rigo
* Cabelo: Marivane Mousquer Bueno - Salão Visually
* Make up: Eliane Palmeiro Lenz
* Produção Gráfi ca: Nelson Michel Klahr Mello
* Coordenação Geral: Amauri Lírio

Essa música (que eu gosto muito) do Tom Jobim: são as águas de março 
fechando o verão... tem tudo a ver com está época do ano! Com certeza, acredito 
que são as águas que encerram a estação mais quente do ano que novamente 
trazem até você outra edição da Revista O Mensageiro - Especial Mulheres desta 
Terra, editada pelo Jornal O Mensageiro. E esta edição a 49ª, é especialíssima 
porque ela é focada no projeto:  Mulheres desta Terra!

Na verdade esta  edição é dedicada exclusivamente para evidenciar, destacar, 
enaltecer... algumas da muitas  “Mulheres desta Terra”. cabe salientar que  o 
“Mulheres desta Terra – 8ª edição” é uma verdadeira seleção de nomes 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 
profi ssões. São mulheres que procuram a cada dia transformar esta terra num 
lugar melhor para se viver. Pois a mulher tem o poder da transformação.

E como já é marca registrada e consagrada das nossas revistas: novamente 
tem duas capas:  a deste lado é ilustrada pela dinâmica Anabel Alves Hunger - 
terapeuta de almas e suas fi lhas Ana Paula e Fernanda Rangel. E a outra traz a 
imagem do conceituado coiff eur Ale Ferrari.

Bem, aí está a 49ª edição da Revista O Mensageiro - “Especial Mulheres desta 
Terra” - em homenagem ao Dia Internacional da Mulher! E cada lado da revista 
inicia com texto inédito assinado pela renomada professora Dinalva de Souza 
em homenagem à você: MULHER DESTA TERRA!

Até a próxima!
Amauri Lírio  |   Editor
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Mãe e fi lhas, mulheres desta terra que se destacam em nossa sociedade Mãe e fi lhas, mulheres desta terra que se destacam em nossa sociedade Anabel, Ana Paula e Fernanda Anabel, Ana Paula e Fernanda
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