
BELEZA EM EVIDÊNCIABELEZA EM EVIDÊNCIA
A Rainha Júlia Tonetto Didonet (C) e as Princesas  Ana 
Carolina Bragagnolo (E) e Vitória Marchesan Henkes 
(D) - foram coroadas como Soberanas do Clube Gaúcho 
2018|2019 - em noite de beleza e glamour.
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Moda:Moda:
Macaquinho, o hit da vez.Macaquinho, o hit da vez.

Noite de Lançamentos:Noite de Lançamentos:
Mais fl ashes do baladado evento que Mais fl ashes do baladado evento que 
ainda rende comentários na cidade.ainda rende comentários na cidade.

Dinalva de Souza:Dinalva de Souza:
Brasil de norte a sul de “saco cheio”Brasil de norte a sul de “saco cheio”

Sexta-feira, 5 de outubro de 2018Sexta-feira, 5 de outubro de 2018Sexta-feira, 5 de outubro de 2018Sexta feira 5 de outubro de 2018Sexta feira 5 de outubro de 2018
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Dr.  Jaime Barbosa - Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
do Joelho - SBCJ, sempre em busca do constante aprimoramento 

e atualização técnica, participou da 18° Journées Lyonnaises 
de Chirurgie du Genou, que aconteceu de 20 a 22 de setembro,   
em Lyon - França.
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RECADO

Domingo é um dos dias mais importantes 
do ano para todos nós, brasileiros. É dia 

de exercermos o direito da cidadania. Pois, 
exercer a cidadania é, acima de tudo, buscar 
uma sociedade melhor para todos, a fim de que 
exista mais liberdade, justiça e solidariedade. 
Exerça seus direitos, cumpra seus deveres e 
lute por um país melhor. Então, domingo, 7 de 
outubro, é o dia de escolher o novo presidente 
do Brasil, senadores e deputados federais 
e estaduais. Esta é a nossa oportunidade 
de escolher o melhor, ou nessas alturas do 
campeonato, o menos ruim, para o nosso belo e 
imensa Brasil. Vote consciente!

A capa de hoje traz a bela imagem das 
belas Sobernas do Clube Gaúcho: Rainha Júlia 
Tonetto Didonet e Princesas Vitória Marchesan 
Henkes e Ana Carolina Bragagnolo, que foram 
coroadas no dia 15 de setembro durante a 
badalada e concorrida “Noite de Lançamentos 
2018”, que reuniu cerca de 500 convidados no 
salão principal do Gaúcho. Aliás, este evento 
que além da Coroação das Soberanas, também 
teve a Catálogo de Brotos, lançamento da 51ª 
Revista O Mensageiro, continua em destaque 
nas páginas desta edição. 

Nas páginas de moda você fica sabendo que 
a bola da vez é o tal de macaquinho, o hit da 
nova estação. 

Enfim, BS Magazine: a sociedade passa aqui!
Um ótimo “weekend”. Eu volto na quarta!

Amauri Lírio
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Em Breve 
Celeiro Mágico com:

- Espaço para palestras,
formaturas e eventos em geral 

 
- Festas para todas as idades!

Rua 15 de Novembro, 800 
(55) 3312-9894 ou (55) 99607-5166

O hit da vez? Errou 
quem pensou em 
vestido ou short, os 

macaquinhos estão com 
tudo nessa estação e, claro, 
ainda devem continuar…
são leves e versáteis, uma das 
peças hits dos anos 80 voltou 
e está com tudo, que bom, 
pois eles são extremamente 
femininos, charmosos e 
delicados, um verdadeiro 
coringa, que deixam qualquer 
produção cheia de estilo. 
Super democrático, pode ser 
estampado, liso, soltinho, 
justo, de jeans, a peça é um 
ótimo investimento, mas, claro, 
como tudo…tem que saber 
como usar e abusar dela.? 
 Os macaquinhos, super 
femininos, podem sim, ser 
usados tanto no trabalho 
como em baladas e festas. 
De acordo com o tecido, o 
macaquinho pode ir da festa 
infantil a um baile sofisticado…
 Uma importante dica é na 
hora de usar o macaquinho 
no dia-a-dia, investir em 
peças lisas ou estampadas, 
combinando-as com sapatilha, 
sandália rasteirinha ou 
espadrille, e à noite, o peep toe 
também é uma ótima opção!

 Uma bolsa tira-colo, um 
chapéu e/ou óculos de sol 
fecham com chave de ouro a 
produção.
Para usar no trabalho, opte 
por modelos coloridos, 
estampados e soltinhos no 
corpo, claro, nada de decotes 
profundos na frente ou costas 
do modelo.
 Mas cuidado, sobreposições 
com coletes e casaquetos 
funcionam bem, mas fique 
atenta ao comprimento dessas 
peças, elas devem ficar entre o 
quadril e a cintura para manter 
a proporção do seu tronco. 
 Os brancos são a cara da 
estação, mas sempre prefira 
os modelos mais soltinhos 
porque branco nunca deve ser 
muito justinho, principalmente 
na parte de baixo, ok?! 
 Para disfarçar quilinhos 
à mais, a dica é investir em 
tecidos mais estruturados que 
marcam menos a pele. 
Para usar na balada, prefira os 
macaquinhos mais curtos, com 
cores sóbrias e com o colo e as 
costas em evidência, combine-
os com muitos acessórios. 
E aí…pronta para arrasar de 
macaquinho?!
(Fonte: Site de Beleza Moda)

Macaquinho: Como abalar  com o hit da vezMacaquinho: Como abalar  c
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* Designer - Especialista em moda e comunicação
brunabassani@hotmail.com 
**Interino

* Designer - Especialista em moda e com
brunabassani@hotmail.com 
**I t i
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Macaquinho: Como abalar  com o hit da vezr  com o hit da vez
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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

LISANDRÉIA MUNARETO - dinâmica empresária que 
dirige com sucesso e competência a sua loja Sfera, 
celebra amanhã, sábado, dia 6, o seu aniversário, em 
Paris, uma das cidades do seu tour pela a Europa. À 
amiga Lisandréia, parabéns e sucesso sempre!

HAPPY BIRTHDAYHAPPY BIRTHDAY

EVIDENCIANDO: Salete Stadlewski, Vera Frantz, Dinalva e Can 
apresentação do Catálogo de Brotos, coroação das Soberanas do
Aliás, a Salete foi quem assinou a bela e elogiável decoração do

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio

FAMÍLIA: Jornalista Amauri Lírio com sua familia, esposa Gilvete
fi lhos Valentina e Henrique Lírio, e a sogra Flora Wolff  (E), que também
prestigiaram a badalada Noite de Lançamentos que recentemente
movimentou o Clube Gaúcho.

Foto: Equipe Bárbara RigoFoto: Equipe Bárbara R
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a e Can de Souza na Noite De Lançamentos que teve 
ranas do Clube  e Lançamentoda revista O Mensageiro. 
ação do evento que teve cenários da MR Som & Luz.

Foto: Equipe Bárbara RigoFoto: Equipe Bárbara Rigo

ALESSADRA TEIXEIRA desfi lando sorrisos 
e estilo em recente ocasião de moda, para lá de 
concorrida, na Eclipse Calçados!

Briane Zampieri, Alexandra Windberg Nedel, Flávia Machado, Ana Rita e Fernanda Callegaro no 
Carrano Fashion Day, que literalmente movimentou recentemente a Eclipse Calçados.

Gilvete, 
também 
temente 

Foto: Equipe Bárbara RigoFoto: Equipe Bárbara RigoFoto: Equipe Bárbara Rigope Bárbara Rigo

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio
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LI, REFLETI E GOSTEI
“FICAR LOUCO DE VEZ EM QUANDO É NECESSIDADE 

BÁSICA PARA PERMANECER SÃO.” (Osho)

CLUBE GAÚCHO: Vilson Tonin conferindo em 
primeira mão a 51ª Revista O Mensageiro, na 
Noite de Lançamentos.
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Se a crença “quanto mais, melhor” não é realmente para 

você, ninguém irá proibi-la se você quiser usar as opções 

comuns – um anel como acessório único. Aliás, está super 

em alta, um extraordinário anel cocktail. Assim como 

este que a empresária e fashionista, Luciana Schneider, 

desfi lou no recente e badalado evento “Because.Schutz”, 

que movimentou a sua loja Eclipse Calçados. O anel – 

grande e único, criou um ponto de luz interessante que 

acabou valorizando a sua correta produção para a ocasião! 

#Fashionista #ousadiaeestilo

PS.:A moda para anéis sempre existiu: Eles começaram sua história na Sagrada Escritura e no 
Alcorão. Na Rússia antiga, as pessoas os usavam como amuletos contra as forças do mal. Na Índia 
antiga, as mulheres usavam um anel de espelho no dedo, para que a primeira coisa que vissem 
ao acordar fosse seu próprio rosto. Mas no antigo Egito, o anel existia apenas para homens! 

        Foto: Am
auri Lírio

        Foto: Am
auri Lírio

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇADETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA

Taí Maciel, Neli da Silva, Eliane Petri - Leia-se Eis Krem Haus, Jorge Ceolin e Ana Verônica Musialowski. Aliás, a sobremesa do evento 
foi os deliciosos sorvetes da EisKrem Haus, comandado pela dinâmica empresária Eliane Petri

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Juliane Eich e Pamela Riquinho do Café Grings, que foi a sensação 
da Noite de Lancamentos. E a esquerda,fotógrafa  Bárbara Rigo 

e seu marido Edegar Cavalheiro Júnior no concorrido evento Noite 
de Lançamentos. Aliás, a fotógrafa Bárbara foi quem assinou as 
fotos do grande evento e do Catálogo de Brotos 2018.
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NA NOITE DE 
LANÇAMENTOS 2018 
QUE MOVIMENTOU O 
CLUBE GAÚCHO

Marlene Strapazon e
Edson Tonetto Rodrigues

Olmar e Marcia Krüger e Vali Voese.

Martina Londero - Miss Santo Ângelo 2018 com seus pais. 
Fernando e Magme Londero.

Carlos e Gladis Schöll, Vera Sanchez e Marco Cortez, Milton e Elisabete Piltz, e Luise Piltz.

        Foto: Am
auri Lírio

o 

Ângela Moraes 
e Gilberto Kerber.

Denise e César 
Berwanger

Paulo e Jaqueline Eli.
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O Brasil está atrevessado de norte a sul por 
um inegável sentimento de insatisfação, 

de revolta e de insegurança. Às vésperas 
das eleições para presidente, os movimentos 
ocorridos nos últimos dias, a favor ou contra 
um ou outro candidato, estão aí a nos dizer 
que nenhum deles atende às expectativas 
do povo. Os motivos desses sentimentos são 
diversos, pois os brasileiros vêm ao longo do 
tempo sendo massacrados por políticas mal 
feitas, ou melhor, por políticas tendenciosas 
que convergem para os interesses dos próprios 
políticos e não para a polulação como deveria 
ser. 

Sentimos hoje, com grande intensidade, os 
efeitos da corrupção que há tempos toma conta 
do país. O alto número de desempregados, 
altíssimo custo de vida, fechamento de 
empresas, impossibilidades de investimento 
em áreas vitais, como saúde, educação e 
segurança, pobreza, altíssima criminalidade, 
com o domínio do tráfi co, são alguns dos 
efeitos oriundos da corrupção. Aliás, uma 
corrupção que se impunha – e que se impõe – 
com tal força que corremos o risco de vê-la ser 

transformada na nova bandeira do Brasil.
Essa é uma das razões que nos levam a pensar 

na importância do voto de amanhã, quando 
vamos decidir quem vai ocupar as mais altas 
cadeiras da nação e dos estados. Como sempre, 
as campanhas, seguindo os maus exemplos de 
anos anteriores, não nos ajudam em nada na 
decisão do voto. Os candidatos, ao invés de 
se voltarem a propostas viáveis de governo, 
no sentido de apontarem alternativas para 
os problemas cruciais da sociedade, fi cam 
no embate de suas vaidades. Nesse embate, 
exaltam-se entre o que fi zeram – como se um 
projeto aprovado fosse uma espécie de “doação 
solidária”, um favor, à população e não parte 
de suas obrigações como políticos. Ou fi cam 
no ataque, gastando tempo e dinheiro a 
digladiarem-se entre si, procurando armas na 
podridão de suas façanhas. Ou, ainda, fi cam 
a repetir promessas vazias que, sabemos, não 
serão cumpridas, a exemplo de tantas outras 
que morreram “na casca”.

São essas questões que desencadeam em 
nós, brasileiros, esses estranhos sentimentos. 
Nossa insatisfação, intolerância e insegurança 

não são “fi lhas de chocadeira”. Ao contrário, 
elas saíram das entranhas da perversidade, 
trazidas ao mundo pelas mãos inescrupulosas 
de uma política que abandona seus fi lhos à 
própria sorte, em uma terra de “salve-se quem 
puder”, apenas lembrando-se deles de quatro 
em quatro anos, quando precisam novamente 
de seus votos.

Por isso tudo e por muito mais é que temos 
de escolher muito bem em quem deveremos 
votar amanhã. Apesar de não termos entre 
os candidatos um que corresponda de fato às 
nossas expectativas, devemos estar conscientes 
de que o voto nas urnas não é meramente 
tão somente um ato, mas uma atitude da 
qual emanarão os rumos do país para os 
próximos quatro anos. E esperamos que esses 
rumos possam amenizar nossas caminhadas, 
tornando-as possíveis sem tantas pedras pelos 
caminhos. Até porque de pedras para carregar 
o brasileiro já está, de norte a sul, de “saco 
cheio”.

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

Brasil de norte a sulBrasil de norte a sul
de “saco cheio”de “saco cheio”
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