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Prefeito JacquesPrefeito Jacques
O nosso dinâmico Prefeito Municipal Jacques 
Barbosa ao lado de sua esposa, a primeira-dama 
Juliana e dos filhos Kauê e Kevin, na festa surpresa 
em comemoção ao seu aniversário, que aconteceu 
na Casa da Etnia Alemã. Aliás, a data oficial do 
aniversário do prefeito Jacques, é hoje, dia 12.







Sweet 15:Sweet 15:
Bethânia de Oliveira celebra seus 15 Bethânia de Oliveira celebra seus 15 
anos em noite luxo e de muitas emoções.anos em noite luxo e de muitas emoções.  

Bruna Bassani:Bruna Bassani:
Clássicos da era moderna, as jaquetas Clássicos da era moderna, as jaquetas 
jeans voltaram a fi car em evidência!jeans voltaram a fi car em evidência!

Dinalva de Souza:Dinalva de Souza:
Ser mãe, uma disposição consciente Ser mãe, uma disposição consciente 
para amar.para amar.

Sábado, 12 de maio de 2018Sáb d 12 d i d 2018Sáb d 12 d i d 2018



Mães
Mês das

na Dimare
       Planejados!

20% DE
DESCONTO
À VISTA + PRESENTES PARA SUA MÃE*

*válido de 01/05/2018 até 31/05/2018

Santo Ângelo
Rua Antunes Ribas, 904 – Centro
(55) 3312-1428 | (55) 99142-5998

Ijuí
Avenida 21 de Abril, 411 – Centro
(55) 3333-6472 | (55) 99178-8101

Em compras acima de Ganhe

Cafeteira Dolce Gusto Mini Me

Vale jantar de R$ 150,00 

Kit chimarrão (cuia+bomba)

R$ 20.000 

R$ 10.000 

R$ 5.000 
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 Bruna Giotti Betencourt - destacada acadêmica de Direito, na URI 
Santo Ângelo, no dia 29 de abril, completou seus 20 aninhos, 

sendo o centro das atenções de seus pais Paulo e Simone, mano 
Lucas, demais familiares e amigos. À Bruna, parabéns e muito sucesso!

ECADOECADO

CAPA
Prefeito Jacques, Juliana, 

Kauê e Kevin Barbosa
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R
Faltam 15 dias para a 18ª edição da 

tradicional “Festa do Briefi ng”, este ano 
com o tema: “O OUTRO LADO DO BRIEFING”. 
E nós, estamos a mil, fi nalizando a 50ª Edição 
da Revista O Mensageiro, que vai ser lançada 
durante o badalado evento. Taí outra atração 
da noite de parabéns e brindes ao Briefi ng!

Quem ilustra a capa da nossa revista 
semanal é o dinâmico Jacques Barbosa - 
Prefeito Municipal e sua esposa , a Primeira-
dama e psicóloga Juliana Barbosa, com 
seus fi lhos Kauê e Kevin Barbosa - num 
clic especial durante a descontraída festa 
surpresa em que o Prefeito Jacques celebrou 
o seu aniversário, na Casa da Etnia Alemã. A 
próposito, a data ofi cial do aniversário dele 
é hoje, dia12, então, ao Prefeito Jacques, 
parabéns, felcidades e sucesso sempre!!!

Já nas páginas de moda, Bruna Bassani, 
comenta que as Jaquetas Jeans, voltaram 
com tudo e se tornaram objeto de desejo das 
fashionistas.

Encerrando, amanhã é um domingo mais 
do que especial. É o  domingo de “Dia das 
Mães”!!! Com certeza todas as atenções são 
pra elas! Então, um beijo especial a todas 
as mamães pela passagem do dia dedicado 
à elas, que transcorre neste dia 13. E um 
beijo mais do que especial para as mamães 
Carmem e Gilvete Lírio, e Flora Wolff . Amamos 
vocês... Amauri, Valentina e Henrique Lírio.

Enfi m, BS Magazine: a sociedade passa 
aqui!

Um ótimo “weekend”. Eu volto na quarta!
Amauri Lírio
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Clássicos da era moderna, as jaquetas 
jeans andavam esquecidas no fundo do 
armário, mas de uns tempos para cá as 
peças voltaram a fi car em evidência e se 
tornaram objeto de desejo. 
Como o foco da moda atualmente é nas 
ruas, as jaquetas voltaram as tendências 
e fazem parte dos looks do dia a dia e 
criam produções urbanas e despojadas. 
Entre as peças preferidas estão os 

modelos oversizes, que fi cam ótimos 
combinados com peças casuais como 
calças pretas ou saias midis; Os modelos 
ajustados na cintura, que combinam 
muito bem com peças de alfaiataria 
ou pecas românticas, pois equilibram a 
produção.
Nas imagens, veja maneiras diferentes 
de estilizar sua jaqueta e inseri-la nas 
mais diversas produções.

Jaqueta Jeans
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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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Ijuí
Avenida 21 de Abril, 411 - Centro
3333-6472 | 99178-8101

Santo Ângelo
Rua Antunes Ribas, 904 – Centro
3312-1428 | 99111-2404

Ambientes 
para viver bem

Dalva de Oliveira, Cristina Moraes, Simone Betencourt, Hella Gerloff , Clélia 
Koch, Ângela Moraes, Alcester Torres, a aniversariante Flora Wolff , Gilvete Lírio, 
Dinalva de Souza, Kássia Bervian, D. Maria, Lisiane Sabo Müller e Minéia Bertê.

Ayane Rodrigues, Gilvete Lírio, Mana 
Lisiane Sabo Müller, e sentadas, Dina

D. FLORA CELEBRA A VIDA!

Na última terça-feira, 8, em torno de uma festa surpresa, oraganizada pela filha Gilvete Lírio, na Casa de Chá Frau Hintz, 
a querida Flora Wolff teve a oportunidade de celebrar a vida... celebrar seus 84 aninhos... e com alegria de viver!!! A 

agradável ocasião reuniu algumas das muitas amigas da aniversariante. Sendo assim, vida longa, à D.Flora!

Fotos: Amauri LírioFotos: Amauri Lírio

Eloisa Prestes, Minéia Bertê, 
Kássia Bervian e Flora Wolff .

Clélia Koch, Neury Oliveira 
e Flora Wolff .

A a
vid

Flor
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DANIELA e GABRIELA GIACOBE DA SILVA, JULIA PRZYCZYNSK, MEROLYN PETRI, GIOVANNA SELI, 
CARLA LOUISE BUSATO e KAUANI RIGOLI - clicadas no coquetel de apresentação da proposta do Debut 

2018, do Clube Gaúcho, que aconteceu na última quarta-feira, 9, no Salão Panorâmico. O prestigiado coquetel, 
pilotado pela primeira-dama do Clube, Marilise Voese e pela pasta social, comandada pelo casal vice-presidente 
Darcione e Andréia Spolaor - contou com a presença de pais e meninas que pretendem estrear ofi cialmente em 
sociedade no tradicional e glamouroso Baile das Debutantes do Clube Gaúcho.
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LI, REFLETI E GOSTEI
“Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que com 
frequência, poderíamos ganhar, por simples medo de arriscar.” 

o, Mana Câmera, Gládis Scholl, Cristina Muner e 
as, Dinalva de Souza, Flora Wolff  e Alcester Torres.

z, 
A 

Fotos: Amauri Lírioo

A aniversariante Flora Wolff  - feliz da 
vida com a fi lha Gilvete Wolff  Lírio.

Flora Wolff  com Noeli Tonin e seu neto Henrique Lírio.

E é em torno de “O Outro lado do Briefi ng” que  no dia 
26 deste mês,  no Clube Gaúcho, vai ao ar a  18ª edição 

da esperada “Festa do Briefi ng”. - em comemoração aos 
23 anos de comunicação deste jornalista. O evento vai 
reunir muita de gente bacana e promete ser marcado 
por uma excelente gastronomia, beleza, descontração e 
uma ótima música ao vivo por conta da banda Sherlok. 
Ah! E por muitas surpresas, agradáveis, é claro! Cabe 
destacar que o jantar é uma produção da banqueteira 
Chica Sperling e com sobremesa da Divina Gula. Duas 
grifes consagradas! Também, vale lembrar que no início 
da festa vamos revelar, literalmente: “O OUTRO LADO DO 
BRIEFING”! Sem dúvida a noitada de brindes e parabéns 
ao BRIEFING, vai movimentar a sociedade de A a Z. Afi nal 
de contas, a sociedade passa por aqui!
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        Foto: Bárbara Rigo

        Foto: Bárbara Rigo

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇADETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA

O garotão da foto acima é o Inácio Ribas Lacerda, fi lho de Juliana 
Ribas e Marcelo Lacerda Filho em pose especial para BS Kids! 

E abaixo, o Bento Alcântra da Fonseca, fi lho de Lígia e Marcos, que 
comemorou o seu 1° aniversário, no último sábado, dia 5, sendo o 
centro das atenções de seus familiares e amiguinhos.

Os acessórios são usados para reafi rmar traços de 

personalidade, bem como revelar o estilo de cada 

pessoa, além de ajudar a diversifi car o guarda  roupa. 

Na maioria das vezes, dependendo da tendência, 

viram até objetos de desejo. Mas, enfi m, não tenho 

dúvidas: os detalhes fazem a diferença! Então, repara 

os brincos que a Jussara Kaiper de Oliveira, desfi lou na 

na badalada festa de 15 anos de sua fi lha Bethânia.  

Fez a diferença e ainda valorizou a sua perfeita 

produção para a ocasião! #AtitudeeEstilo #Elegância

PS.: Enfi m, entra e sai temporada, mas os “maxibrincos”, 
seguem fi rmes e fortes! Ah! E grandes!!! É claro!!! 

PARTICIPAÇÃOPARTICIPAÇÃO  
DE NASCIMENTODE NASCIMENTO

ocorrido no dia 8 de maio de 2018, na 

maternidade do Hospital da UNIMED, 

em Santo Ângelo.

Os papais Giordana e Pablo Stadlewski,  

Juntamente com os avós Luís Paulo e Salete 

Stadlewski, Paulo e Marli Barrera,

participam com muita alegria o nascimento de

ALICE e
HELENA
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        Foto: Bárbara Rigo
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Feito cinderela e abordo de um elegante longo 
em tom rosáceo criado pelo estilista Clóvis 

Boufl eur, bem como transpirando felicidade e 
repartindo simpatia, a bonita Bethânia Kaiper de 
Oliveira, viveu a noite de seus 15 anos, sábado 
passado, em torno de uma bela festa, que 
seus seus pais Luiz Antônio e Jussara, fi zeram 
acontecer, no salão de festas da AABB. A festa, 
com cerimonial de Amauri Lírio, foi um sonho... 
muito bacana.. emocionante...  e com magnífi ca 
ambientação executada por Salete Stadlewski, 
que foi devidamente valorizada pela perfeita 
iluminação de Fusion Som & Luz, de Carlos 
Eduardo, foi o DJ da noite. O clic fotográfi co foi 
de Bárbara Rigo e equipe. Já as melhores cenas 
foram gravadas pela Prisma Vídeos, de Rossana 
e Elton Strapazon. A noitada teve jantar de 
Fabiano Borges e uma bela mesa de doces da 
grife Divina Gula. Também vale destacar que a 
aniversariante vestiu um modelito curto para 
abrir a pista dança com a moçada do The Boys 
Drinks, que animaram a festa com perfeição e 
produziram deliciosos drinks para a garotada. Ah! 
E como lembrança da festa, Bethânia, ofereceu 
chinelos e copos personalizados! Enfim, Luiz 
Antônio e Jussara - muito elegante vestindo 
Filo, conseguiram realizar mais um dos sonhos 
de Bethânia, e mais do que isso, proporcionar 
aos mais de 200 convidados um espetáculo de 
rara beleza. Mostraram que ser feliz é irradiar 
isso a sua volta. Sem dúvida a festa foi um dos 
acontecimentos mas badalados desta temporada 
em Santo Ângelo. 

BETHÂNIA DE OLIVEIRA CELEBRA BETHÂNIA DE OLIVEIRA CELEBRA 
SEUS 15 ANOS EM ALTO ESTILOSEUS 15 ANOS EM ALTO ESTILO

Bethânia, em pose especial num dos cenários da bela 
festa. E abaixo, Bethânia, feliz da vida, brindando os seus 
15 anos entre sua irmã Luane (E), seu pais Luiz Antônio e 

sua mãe Jussara Kaiper de Oliveira. 
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Dinalva Agissé Alves de SouzaDinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.brdinalvas@urisan.tche.br

Prevalece na nossa sociedade uma relação 
sinonímica entre mulher e mãe. Essa concepção 
parte, inclusive, do pressuposto de que toda 
mulher tem em si o instinto materno e, portanto, 
todas devem obrigatoriamente se tornar mães.

Particularmente, nunca comunguei desse 
pensamento, apesar de reconhecer que nossa 
cultura canaliza (ou pelo menos canalizava) as 
meninas para “um dia” se tornarem mães. Lembro-
me de minha mãe nos sentenciando (a mim e a 
minhas irmãs) sobre nosso futuro como mães, 
profetizando a cada vez que nos chamava atenção: 
“vocês vão ver um dia quando forem mães”.

Inegável que essa forma de educação 
“sentenciosa” contribuiu para minha decisão de 
ser mãe. Mas decidi ser mãe de forma consciente, 
ciente do que implica a maternidade e do que 
representam os fi lhos a partir do momento em 
que entram em nossa vida. Além do amor, da 
disposição para amar, que eu julgo ser a primeira 
condição para poder ser mãe, há o compromisso 
do cuidado, do zelo, da educação permanente. E 
cuidar não se limita à manutenção das rotinas em 
torno de fatores básicos, como alimentar, cuidar da 
saúde, da higiene e do vestuário... Mas, sobretudo, 
apor no alto da escala de valores o zelo permanente 
acerca do que deve ser feito em termos da educação 
a ser proporcionada aos fi lhos, de forma plena e 
integral.

Muitas são as mulheres (e são muitas mesmas) 
que não correspondem a esse perfi l desejado 
de mãe. Por razões - que podem vir desde sua 
formação e educação na família até sua consciência 
de adulta - abandonam seus fi lhos, entregando-os 
à própria sorte, como se não tivessem nenhum tipo 
de compromisso para com eles. O resultado são 

fi lhos desassistidos, negligenciados, desprezados, 
precisando conduzir suas vidas, às vezes desde 
muito cedo, com a falta de amor, de carinho e de 
cuidado. Minha querida cunhada Jussara Portella 
Alves sempre diz que “os fi lhos se adaptam à mãe 
que têm”. É verdade! E quanta “coisa” se aloja por 
trás dessa adaptação, destacando especialmente os 
sentimentos em torno das mais diversas carências – 
físicas, emocionais, psicológicas e até sociais.

Nenhuma mulher é obrigada a ser mãe. Ser 
mãe, tornar-se mãe não é uma condição natural. 
Ao contrário, é um processo de construção, feito à 
base de princípios, de valores e de objetivos bem 
defi nidos. Acima de tudo, deve estar alicerçado na 
capacidade e na disposição de amar e de amar de 
forma incondicional e desmedida, sem fronteiras 
e sem limites para um ponto fi nal. Até porque 
amor de mãe, que se torna verdadeiramente mãe, 
não tem fi m; ao contrário, está sempre a colocar 
reticências, abrindo-se a cada dia para a soma e a 
multiplicação dos amores que sente.

Não é o fator biológico o determinante para uma 
mulher se tornar mãe, pois para ser mãe não basta 
somente a capacidade de procriar. É preciso muito 
mais do que um corpo que engravide e que gere 
uma criança. Ser mãe, antes e acima de tudo, deve 
ser interpretado como o resultado de uma decisão. 
Uma decisão cujo ponto de partida é a opção - 
madura, livre, consciente - de tornar-se mãe e, 
a partir dessa opção e dessa decisão, assumir-se 
e agir como verdadeiramente deve agir toda e 
qualquer mulher que se dispõe a ser mãe.

Um grande e afetuoso abraço a todas as mães 
pelo seu dia.

Ser mãe: Ser mãe: 
uma disposição consciente para amaruma disposição consciente para amar
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Ser mãe: 
uma disposição consciente para amar




