






Clube Gaúcho:Clube Gaúcho:
Hoje à noite o grande  e esperado baile Hoje à noite o grande  e esperado baile 
de abertura da 27ª NOVEMBERFEST.de abertura da 27ª NOVEMBERFEST.

Benemerente:Benemerente:
Na próxima sexta-feira, 9, tem a 9ª Na próxima sexta-feira, 9, tem a 9ª 
edição do Jantar Tropical, do Rotary Cruz edição do Jantar Tropical, do Rotary Cruz 
de Lorena, no Salão Azul, do Gaúcho.de Lorena, no Salão Azul, do Gaúcho.

Liga:Liga:
As vencedoras na categoria “Grupos” do As vencedoras na categoria “Grupos” do 
Jantar das Mimosas.Jantar das Mimosas.

Jaqueline Ely Jaqueline Ely 
e Iane Florese Iane Flores
Inauguraram e com sucesso a Clínica DIORI 
- Estética e Saúde, na última quarta-feira, 
31, contando com o prestígio de familiares e 
amigos. A bem estruturada, ampla e moderna 
Clínica Diori,  oferece o que tem melhor  na área 
de estética, saúde,  emagrecimento e bem-estar, 
tudo aliado a mais alta tecnologia, atendimento 
personalizado e com profi ssionais qualifi cados.

Sexta-feira, 2 de novembro de 2018Sexta feira 2 de novembro de 2018Sexta feira 2 de novembro de 2018
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Francesca Gunsch e Achelen Della Flora - que comandam com 
entusiasmo e competência a MAGRASS Santo Ângelo, em busca da 

constante atualização, estiveram no último fi nal de semana, participando 
de uma imersão nas MAGRASS Franschising. Portanto, em breve, muitas  
inovações e novidades chegando na Magrass da Capital das Missões.
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RECADO

A partir de hoje o Clube Gaúcho vive a sua 
maior festa popular: a Novembefest!!! Logo 

mais à noite acontece o baile de abertura da 
27ª Novemberfest, que vai ser musicado pelas 
bandas Renascer e Danúbio Azul. No início da 
grande noitada, Alessandra Gerloff  - Rainha da 
26ª Novemberfest, vai coroar a sua sucessora: 
Fernanda Winckler - que vai comandar a edição 
deste ano da “Festa da Alegria e de muito Chope”. 

A capa de hoje é ilustrada pelas dinâmicas 
Jaqueline Ely e Iane Antocheviez Flores, que no 
último dia 31, inauguraram a moderna e bem 
estrurada Clínica DIORI - Estética e Saúde, em 
belas e amplas instalações na Avenida Rio Grande 
do Sul, 587. A nova Clínica vai surpreender você 
com a avançada tecnologia para tratamento 
facial e corporal. Tudo com atendimento pra lá 
de personalizado e com profi ssionais altamente 
qualifi cados. A Diori, é uma clínica completa 
em termos de estética, saúde, bem-estar e 
emagrecimento, pois oferece: serviço de estética 
facial, corporal e íntima, personal trainner, 
programa de redução de peso e pós-operatório 
especializado em cirurgias plásticas,  além de uma 
belo “Day SPA Diori”.  A Diori fi cou um luxo!

Na próxima sexta-feira, 9, tem a 9ª edição do 
“Jantar Tropical”, promovido pelo Rotary Cruz de 
Lorena, no Salão Azul do Clube Gaúcho. A noitada 
benefi cente vai ter bingo! Vale agendar!

Enfi m, 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 verão é uma das estações mais 
esperadas, principalmente 
pelos fashionistas e ditadores 

da moda, porque é a época do ano 
que se pode ousar mais, por ser 
sempre colorida e divertida. Uma das 
características da moda são o ciclo e 
reciclagem de tendências de décadas 
anteriores, a moda está sempre 
passeando e se inspirando em épocas 
marcantes do passado e nesse verão 
2019 não vai ser diferente, vem aí 
incríveis tendências que vão fazer 
você vibrar e celebrar a estação mais 
querida por todos. Veja a seguir as 
tendências para o verão 2019 - parte I. 
(fonte: www.belezafeminina)

O linho é o tecido do verão 2019
Sem dúvidas, o tecido do verão 2019 é o linho… e não 
poderia existir melhor material para uma estação em 
que as temperaturas estão nas alturas. Isso porque o 
linho é uma material de fi bras naturais, o que faz com 
que ele seja mais fresco e propicie a transpiração, o que 
é tão importante nas estações quentes.
Outra característica importante do linho é o fato de que 
ele é um que confere elegância para o look, e ele pode 
vir nas mais diferentes padronagens, inclusive alinhado 
com outras tendências do verão, como a cor lavanda 
que falaremos mais a seguir. Uma dica que deixa esse 
tecido ainda mais chique é usá-lo todo da mesma cor, 
fazendo um look monocromático, o que confere muita 
elegância a produção. Além disso, o linho vem muito 
em cores mais neutras e “cruas”, o que também cria um 
visual bastante interessante.
Outro benefício do linho é fato de que como se trata 
de um tecido natural, ele dura bastante, o que faz com 
que seu investimento dure por muitos anos.
Por fi m, não se importe em usar o linho um pouco 
amassado não, viu? O charme do tecido está 
exatamente aí!

Tendências verão 2019: Lavanda, n eon, bolsa de palha, linho!Tendências verão 2019: Lavanda, n e



5JORNAL O MENSAGEIRO | Sexta-feira, 2 de novembro de 2018

* Designer - Especialista em moda e comunicação
brunabassani@hotmail.com 
**Interino

* Designer - Especialista em moda e com
brunabassani@hotmail.com 
**I t i

A volta dos anos 80
Se você é dessa geração deve se lembrar muito 
bem dessa época que fi cou muito marcada pelos 
seus exageros fashions, muita cor, acessórios 
grandes, estampas geométricas, cabelos 
geométricos, bastante maquiagem de cores fortes 
(veja mais sobre a tendência neon mais abaixo!), 
brilhos e tudo que herdou dos anos 70, a era disco.
Nos desfi les que apresentaram as tendências 
2019 pudemos perceber o passeio que as 
mentes criativas fi zeram pela década de 80, 
porque nas passarelas houveram muitas 
estampas geométricas e prints que remetiam 
diretamente para essa década.
As roupas como camisas e blazers com ombros 
mais estruturados também são a cara dos anos 
80, não chegam a ser as famosas ombreiras, mas 
os ombros ganham bastante destaque, como 
se você vestisse um ou dois tamanhos maiores 
que o seu. Em algumas peças o destaque dos 
ombros fi cou por conta de babados.

Tendências verão 2019: Lavanda, n eon, bolsa de palha, linho!n eon, bolsa de palha, linho!
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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 NOVO EMPREENDIMENTO. Luciano e Iane Flores, Jaqueline 

DIORI - Estética e Saúde, que aconteceu na quarta-feira qu
Iane e Jaqueline estão muito felizes ao realizar um de seus s

MIMOSAS. Ilza Farias de Farias entre  Vilma Doberstein (E), que na quarta, 31, 
foi eleita como a nova presidente da LFCC, e sua fi lha Siomara Berwanger - 
no momento em que foi homenageada pela Liga Feminina de Combate ao 
Câncer, no Jantar das Mimosas, que aconteceu no Clube Gaúcho. Aliás, hoje, 
dia 2, a D. Ilza -  superquerida e dinâmica, comemora seus 92 anos muito bem 
vividos, sendo alvo de muitas e merecidas homenagens, especialmente de 
seus familiares e amigos! À D. Ilza, parabéns, saúde e muitas felicidades! 

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

Renan Piltz Miollo, que segue focado na preparação  
para o vestibular para Medicina, vai festejar 

amanhã, dia 3,  o seu níver. E no domingo, dia 4,  quem 
comemora a troca de idade é a carismática, Gabriela 
Godoy - destacada acadêmica de Engenharia Química, 
na FURG, em Rio Grande. Ao Renan e à Gabriela , 
parabéns, felicidades, sucesso hoje e sempre!

Gabriela Godoy

Renan Piltz Miollo
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Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio
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 À mara, parabéns

ueline e Paulo Ely - brindando a estreia da Clínica 
eira que passou, em torno de badalado coquetel. 
e seus sonhos: a Clínica Diori!

arta, 31, 
wanger - 

mbate ao 
ás, hoje, 

uito bem 
mente de 
ades! 

HAPPY BIRTHDAY.  Mara Osório - 
conceituada educadora física, que comanda 
com sucesso a “Mara Personal” - estreia hoje, 
2, idade nova, sendo  o centro das atenções 
de sua família e de seu círculo de amizades. 
À Mara, parabéns e sucesso sempre!

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

LI, REFLETI E GOSTEI
“ALINHE SEU FOCO NA SOLUÇÃO E NÃO NO PROBLEMA.”

RUI SPERLING - sempre de bem com a vida, na 
última quarta-feira, 31, acrescentou mais um ano 
em sua vida, recebendo inúmeros cumprimentos, 
especialmente de sua esposa, a renomada chef Chica 
Sperling, de seu fi lho Patrik e de sua nora Jéssica. Ao 
amigo Rui, parabéns, felicidades e muito sucesso!

Logo mais a partir das 22 horas, o Clube Gaúcho liderado pelo casal Luís e Marilise Voese ilumina-se em torno do baile 
de abertura da 27ª Novemberfest - a maior festa do calendário social da entidade, com animação da banda Renascer e 

na sequência pela banda Danúbio Azul. Na abertura do baile, Alessandra Camargo Gerloff  - Rainha da 26ª Novemberfest 
faz seu desfi le de despedida do brilhante reinado e procede com a coroação de sua sucessora: Fernanda Winckler - Rainha 
da 27ª Novemberfest, que promete comandar a edição deste ano com muita alegria! Pelo que tudo indica vai ser um 
grande baile! Na foto, Jocelito e Carmen Zborowski – casal vice-presidente fi nanceiro, Darcione e Andréia Spolaor –  casal 
vice-presidente social, as Rainhas da Novemberfest Alessandra Gerloff  – 26ª e Fernanda Winckler – 27ª,  Marilise e Luís 
Voese - casal-presidente do Clube Gaúcho comandam o grande baile de abertura da “Festa da Alegria”, a Novembesfest. 
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Foto:  DivulgaçãoFoto:  Divulgação
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especialista em mechas

Um espaço completo 
esperando por você!

Rua São Carlos, nº344
Próximo a Peixaria do Carlinhos

99627 8059
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DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇADETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA

Foto: Luciara Fotografi asFoto: Luciara Fotografi as

No sábado passado, 27, na Igreja do Relógio aconteceu o culto especial de Confi rmação 
de 15 adolescentes, conduzido pelo Pastor Thiago, que deixou uma bela e tocante 

mensagem para todos os confi rmandos e seus familiares. Cabe salentar que a igreja, recebeu 
uma decoração muito bacada e adequada criada especialmente para a  ocasião,  por Thiago 
Prado. Na foto, o Pastor Thiago com os confi rmandos de 2018: Ana Carolina Lottermann 
(E), Kely Kalyana Lisik Hoff erber, Vítor Bless, Gustavo Müller da Costa, Paulo Henrique Krebs 
Würfel, Eduardo Contri Zimpel, Igor Bless Galvagni e Leonardo Bomm Cortes da Silva, e 
mais a frente, Ana Luiza Becker Monteiro, Camila Melchior de Bairros, Bethina Melchior, 
Júlia Penning dos Santos, Raíssa Ferreira de Oliveira, Andressa Gabriela Weirich Zgraya e 
Henrique Wolff  Lirio, no altar da Igreja do Relógio, após o culto de Confi rmação.

CONFIRMAÇÃO

Muito bacana o long necklaces, que a querida 

Lisiane Berwanger - desfi lou  na concorrida estreia 

da Diori - Estética e Saúde, que aconteceu na 

quarta-feira passada. O longo colar valorizou  a 

sua produção clean e em tons claros, tendência da 

estação.  Lisiane apostou e acertou em  cheio no 

seu look para ocasião! Com toda a certeza o colar 

chamou a atenção e de um “up” na sua correta 

produção visual. #MuitoElegante #Estilo

PS.: Long necklaces = colares longo! Usando de modo correto, 
sempre coferem mais estilo, mais bossa a uma produção
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3º lugar Grupo: AS MAFIOSAS Maior e Grupo: AS MENINAS DO COUNTRY

SEMANA DA MATEMÁTICA NA URI

19ª FENAMILHO

2º lugar Grupo: IRMÃS MISSIONEIRAS1º lugar Grupo: DANCING MIMOSAS

ELAS SÃO SHOW!
AS VENCEDORAS DA CATEGORIA GRUPO NO JANTAR DAS MIMOSAS:

Fotos: Ebersom VargasFotos: Ebersom Vargas

Theodoro de Souza 
Pontel, comemora 
amanhã, sábado, os seus 
10 anos em torno de uma 
animada festa que seus 
pais Sabrina de Souza 
e Fabrício Pontel fazem 
acontecer na AFFURI.

De 17 a 19 de outubro aconteceu na URI Santo 
Ângelo, a XXVI Semana Acadêmica e VII 

Encontro dos Engressos do Curso de Matemática, 
que teve como ponto alto a importante palestra 
do Professor Dr. Adriano Mendonça Souza, da 
UFSM.  Na foto, os alunos e egressos do curso de 
Matemática  com as professoras Rosângela  Ferreira 
Prestes (coordenadora  do curso de Matemática),  
e Gilvete Lirio, acadêmica do curso de estatística 
da UFSM -  Valentina Lírio, professor Dr. Adriano 
Mendonça Souza, da UFSM, professoras Rúbia Diana 
Mantai e Jacira Buffi  ng Alfren, no encerramento do 
bvento que foi muito rico em novos conhecimentos, 
aprendizados e trocas de experiências.

Eliane Palemiro lenz – Maquiadora, Caroline H. Bauer- 
Professora Personal da Academia Bela Forma e Rainha 

da 13ª Fenamilho, Dra. Carla C. Tomm Oliveira - Juíza Federal 
Substituto da 1ª Vara federal e Rainha da 11ª Fenamilho, 
Gilberto Pacheco - Diretor Geral da URI Santo Ângelo e ex-
Presidente da Fenamilho Fátima Cattani - Colunista social 
do Jornal das Missões, Dr. Daniel O. Barazzetti - Cirurgião 
plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica, e Robriane Loureiro - Diretora da Rádio Santo 
Ângelo e Rainha da 6ª Fenamilho formaram o qualifi cado 
júri que apontou as 10 fi nalistas do concurso Soberanas da 
19ª Fenamilho. A grande fi nal do certame está agendada 
para dia 15 deste mês, em frente a Catedral.
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Foto: Fernando GomesFoto: Fernando Gomes
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Dinalva Agissé Alves de SouzaDinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.brdinalvas@urisan.tche.br

Toda crítica subtende um processo de análise, cujo 
princípio é o julgamento de alguém ou de alguma 
coisa, não necessariamente para depreciar, mas 
para fazer uma avaliação a partir de um ponto pré-
defi nido. A autocrítica é a capacidade de as pessoas 
se autoavaliarem, reconhecendo seus próprios erros 
e acertos, seus defeitos e qualidades, o que supõe a 
capacidade de análise por diferentes ângulos.

Terminada a eleição, que elegeu Jair Bolsonaro 
como Presidente, em total conformidade com as 
leis eleitorais do país e de acordo com o processo 
democrático de escolha, é hora de todos os 
brasileiros (independentemente de sua classe 
social e de terem ganhado ou perdido) e de todos 
os partidos políticos dedicarem parte de seu tempo 
para um minucioso exame de autocrítica.

Durante minha vida nunca tinha visto um clima 
de disputa eleitoral como esse recentemente vivido. 
Normalmente, as lutas são ferrenhas, com uma 
natural divisão entre os que pensam de um modo 
e os que defendem causas contrárias. Porém o 
que vimos durante a campanha para a eleição do 
presidente não foi somente um jogo de políticos 
a dividir partidos e opiniões: foi um processo 
raivoso, de ódio, de rancor, que levou pessoas a 

se ofenderem, a se machucarem. Amigos a agredir 
amigos; famílias a se digladiarem; casais a se 
afrontarem; desconhecidos a se atacarem; cores a se 
debaterem; bandeiras a se confrontarem...

Nesse contexto, esquecemos que o país não é 
de uns ou de outros; é uma nação que precisa, 
neste momento, ser amparada para que os tantos 
problemas que temos pelo menos se amenizem, tais 
os efeitos que hoje vivemos e sentimos de tantos 
desgovernos e por tantos erros cometidos por 
políticos que só enxergavam os umbigos de seus 
próprios interesses. Nessa luta de disputa, todos 
nós estávamos cientes de que um lado perderia. 
E essa ciência deve se sobrepor à raiva e ao rancor 
da perda, pois nenhum partido e nenhum político 
são maiores que o desejo e a voz da maioria 
do povo. Ganhar ou perder é parte da disputa. 
Quem ganhou tem de ter sabedoria para governar 
para todos, incluindo os que nele não votaram; 
e os que perderam têm de saber reconhecer a 
derrota e aproveitar a oportunidade para fazer a 
autoanálise, a autocrítica. Têm de fazer a avaliação 
de suas próprias atitudes e ideologias políticas, 
não analisando os fatos de seu ponto de vista; ao 
contrário, devem tirar os antolhos de suas cabeças 

para que possam enxergar o país como um todo, 
olhando para seus diversos lados e aproveitando a 
deixa para repensarem atitudes e ideologias.

Não é mais hora que nos preocuparmos com 
interesses próprios e com vaidades partidárias. 
Muito menos de pensarmos em hegemonias de um 
ou outro partido. Não é hora de pensar em esquerda 
ou direita. Mas hora de nos situarmos no centro dos 
interesses do país e de um povo que se quer verde 
e amarelo e de uma pátria que se quer pacifi cada. 
É hora de tirar os olhos de nossos umbigos e de 
olhar para a sociedade com a consciência de que 
problemas emergem e que o mais importante de 
tudo é ter os problemas (ou pelo menos parte deles) 
resolvidos. Para isso, é preciso que muitas e muitas 
pessoas se livrem de seus antolhos e se dediquem 
ao autoexame de sua consciência, a sua autocrítica, 
com os olhos abertos, não para rancorizar suas 
perdas políticas e querer enraizar intenções e 
ideologias acima de tudo partidárias, mas para 
enxergar de fato os brasileiros nas suas esperanças 
e nas suas expectativas. 

Brasil sem antolhosBrasil sem antolhos
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