
Fo
to

: A
m

au
ri

 L
ír

io
Fo

to
: A

m
au

ri
 L

ír
io

RÈVEILLON 2019RÈVEILLON 2019
Darcione e Andreia Spolaor - casal vice-presidente social, Luís 
e Marilise Voese - casal-presidente do Clube Gaúcho, Carmen e 
Jocelito Zborowski - casal vice-presidente fi nanceiro, comandaram a 
maior e mais badalada festa da virada na Capital das Missões. Muita, 
mas muita gente de bem com a vida escolheu a sede campestre do 
Clube Gaúcho para curtir com astral elevado o Rèveilon 2019.



Wedding:Wedding:
Marieli Teixeira e Luiz Carlos Marieli Teixeira e Luiz Carlos 
Schneider Júnior, casam hoje com Schneider Júnior, casam hoje com 
cerimônia religiosa na Catedral, cerimônia religiosa na Catedral, 
seguida de categorizada festa no seguida de categorizada festa no 
salão principal do Clube Gaúcho.salão principal do Clube Gaúcho.

Dinalva de Souza:Dinalva de Souza:
Eu sou meu mais novo projeto.Eu sou meu mais novo projeto.

Sábado, 5 de janeiro de 2019jjSábado, 5 de janeiro de 2019Sábado, 5 de janeiro de 2019
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As irmãs Sandra Alves Pietrowiski e Eda Czekalski e Dinalva 
Alves de Souza em dezembro fi zeram um belo tour pela 

Europa, e é claro, aproveitaram para fazer a tradicional foto 
em Paris, tendo como fundo a famosa Torre Eiff el.
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CAPA
Darcione e Andréia 

Spolaor, Luís e Marilise 
Voese, Carmen e Jocelito 
Zborowski - diretores do 

Clube Gaúcho

FOTO
Amauri Lírio

E 2019 chegou!!! Já estamos no 5ª dia de janeiro! 
Alto verão! E que verão! Temperaturas altíssimas. 

Parece um caldeirão. Bem, começando um novo ano 
esperando que 2019 nos surpreenda positivamente!

Início do ano geralmente assinala o período de 
férias! E como ninguém é de ferro, precisamos de 
pelos menos de alguns dias, uma semana que for, 
para curtir umas férias e procurar se livrar da rotina.

Falando em férias, o BS Magazine, a nossa revista 
semanal, também entra em período de férias! Então, 
nesta primeira edição da revista neste ano vamos 
explicar como vai ser as nossas férias: nos meses 
de janeiro e fevereiro de 2018, o BS Magazine, vai 
circular a cada 15 dias. Em janeiro, excepcionalmente 
o Jornal O Mensageiro vai circular apenas com 
uma edição semanal. Logo, a BS Magazine, circula 
hoje, dia 5, e neste mês ainda, no dia 19. Depois em 
fevereiro, retorna nos dias 2 e 16. Em março, a partir 
do dia 2, tudo volta a sua normalidade e com muitas 
novidades! Aguardem!!!

Bem, a capa da edição de hoje traz a imagem do  
casal-presidente do Clube Gaúcho Luís e Marilise 
Voese, Darcione e Andreia Spolaor - casal vice-
presidente social, Jocelito e Carmen Zborowski - casal 
vice-presidente fi nanceiro, brindando o novo ano, na 
sede campestre do Gaúcho, onde eles comandaram 
a maior festa da virada da cidade. Por isso que, nas 
próximas páginas destacamos algumas das muitas 
personas que curtiram a festa do Rèveillon 2019, na 
sede campestre do Clube Gaúcho e em outros lugares 
também.

Enfi m, BS Magazine: a sociedade passa aqui!
Um ótimo “weekend”. Eu volto no dia 19!

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

Pensa em renovar o guarda-roupa para 
este ano? Fique de olho nas tendências que 
estão crescendo em buscas para atualizar 
o look! Como o Ano Novo já chegou, é 
normal ir pensando o que vem por aí 
quando o assunto é moda. Já sabemos que 
fazer uma análise de coloração é uma trend 
fortíssima, mas quais serão as grandes 
tendências para 2019? Pois bem, segue 
algumas tendências. (fonte: MARIE CLAIRE)

CICLISMO É MODA? Acredite se quiser, as famosas  
bermudas de ciclista são o destaque nas buscas 
por “bermuda ciclista” (ou biker shorts, em inglês), 
aumentaram mais de 1300%! No melhor estilo hi-
lo, a peça vem para equilibrar o look com outras 
mais elegantes - e colocar um pouco mais da moda 
esportiva no dia a dia. 

ROBE PARA SAIR! Sim, agora 
você pode levar todo o conforto 
daquele robe fofi nho que 
você usa em casa para as ruas. 
Apesar de estarmos no verão, 
já vale fi car esperta: modelos 
de casaco com silhueta de robe 
são um ponto alto nas buscas, 
com um aumento de mais de 
600% na procura no Pinterest. 
Chiques e confortáveis, elas são 
uma terceira peça incrível para 
qualquer produção, mesmo as 
mais despojadas. 

Tendências de moda para levar para 2019!Tendências de moda par
DESÇA DO SALTO!  
Realmente, o momento 
é dos tênis. Depois do 
sucesso dos daddy 
sneakers, os tênis “feios” 
que lembram aqueles 
usados nos anos 1990 
pelos nossos pais, os 
tênis estilosos seguem 
sendo queridinhos da 
moda e um concorrente 
fortíssimo para os saltos 
em 2019.



5JORNAL O MENSAGEIRO | Sábado, 5 de janeiro de 2019

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

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

ÓCULOS OVAIS: O ACESSÓRIO DA VEZ! Claro 
que não poderíamos deixar os acessórios de 
lado. Quando o assunto são óculos, as versões 
ovais são as protagonistas do momento - você 
já pode, inclusive, escolher o seu modelo de 
óculos de sol ovais para aproveitar o verão e os 
dias de férias na praia.

PALHA, NÃO! BAMBU. Esqueça as bolsas 
de palha por um momento. O acessório hit 
de 2019 é a bolsa de bambu. Acredite, as 
buscas por ideias de looks com o modelo 
cresceram mais de 2000%, o que mostra que 
a tendência é forte para este ano.

Tendências de moda para levar para 2019!ara levar para 2019!
O ANO DA COBRA? Por mais que a 
oncinha seja uma estampa favorita 
das fashionistas, parece que em 2019 
a tendência mesmo fi ca por conta da 
estampa de cobra, que aparece tanto 
em roupas, quanto acessórios e sapatos.
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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

 À mara, parabénsDiretores do Clube Gaúcho, liderados pelo casal-presidente Voese e Maril
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A festa de Rèveillon 2019 do Clube Gaúcho foi muito bacana, mesmo! 
Alegre, divertida e repleta de gente de bem com a vida, que escolheu  o 

Gaúcho para brindar a chegada do novo ano. A baita festa que literalmente 
movimentou os quatro cantos da ampla e bela sede campestre  da entidade, 
teve contagem regressiva, e pontualmente a meia-noite aconteceu a grande 
queima de fogos, que foi um show, marcando em alto estilo e com muitos 
brindes a estreia ofi cial do novo ano: 2019! Enfi m, a festa de Rèveillon do Clube 
Gaúcho foi excelente e muito concorrida!!! Méritos devem ser creditados para 
diretoria do Clube Gaúcho – liderada por Voese e Marilise, que conseguiram 
realizar mais um evento super bem prestigiado! Com certeza a festa de 
Rèveillon do Clube Gaúcho é uma das maiores da região!

RÈVEILLON 2019 NO CLUBE GAÚCHO: UMA BAITA FESTA!RÈVEILLON 2019 NO CLUBE GAÚCHO: UM

 À mara, parabéns  À mara, parabénsHenrique, Valentina e Gilvete Lírio, Flora Wolff  e Amauri Lírio. Gina e Moacir Sandri com o neto Henrique.
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LI, REFLETI E GOSTEI
“QUANDO VOCÊ QUER UMA COISA, TODO O UNIVERSO 

CONSPIRA PARA QUE VOCÊ REALIZE O SEU DESEJO.”

Os irmãos ENZO e 
MARTINA LONDERO - 
Miss Santo Ângelo 2018 
- escolheram Balneário 
Camboriu para curtir a 
chegada do novo ano!
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Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

LAURI e LISIANE SABO MÜLLER com a fi lha LARISA SABO MÜLLER, a nora ALINE GONÇALVES e o fi lho 
LORENÇO SABO MÜLLER, brindaram a estreia de 2019 em Punta del Este - Uruguai.

e e Marilise, felizes com o mega sucesso do Rèveillon 2019.

RÈVEILLON 2019 NO CLUBE GAÚCHO: UMA BAITA FESTA!UMA BAITA FESTA!

 À mara, parabénsVinícius Streda e Luana Rolim de Moura.
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especialista em mechas

Um espaço completo 
esperando por você!

Rua São Carlos, nº344
Próximo a Peixaria do Carlinhos

99627 8059

        Foto: Am
auri Lírio

        Foto: Am
auri Lírio

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇADETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA

FELIZ ANIVERSÁRIO! 
Alice Kraus Bender - com toda pinta de 
top model, num clic especial assinado por 
Bárbara Rigo, comemora nesta terça-feira, 
dia 8, o seu 9º aniversário sendo o centro 
das atenções de seus pais Josiane e Cláudio, 
demais familiares e amiguinhos.
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WEDDING! MARIELI RANGEL TEIXEIRA e LUIZ CARLOS SCHNEIDER 
JÚNIOR - fi lhos de Nerci e Merlene Teixeira, Luiz Carlos Schneider (em 
memória) e Lizete Maria Schneider,  casam hoje com bênção nupcial na 
Catedral Angelopolitana, seguida de badalada e elegante festa no salão 
principal do Clube Gaúcho.

Foto: Bárbara RigoFoto: Bárbara Rigo

PS.: Enfi m, 2019 inicia e  os “maxicolares”, seguem em alta! 
Ah! E grandes!!! É claro!!!

Começamos 2019, destacando que os detalhes 

sempre fazem a diferença! Também reafi rmamos  que 

um acessório confere mais charme e bossa para toda 

e qualquer produção visual, dá mais básica a mais 

sofi sticada. Então, dá um reparada no colar todo em 

pérolas, que a Cristina Muner escolheu para a “Festa 

da Virada”, na sede campestre do Clube Gaúcho. O 

acessório valorizou o seu vestido branco e em tons de 

amarelo, cores preferidas para começar bem o novo 

ano! #BomGosto #EstiloeElegancia
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UM BRINDE AOUM BRINDE AO  
NOVO ANO!NOVO ANO!

Lucas Thomé Cavalheiro e Rafaella Bremm, Bárbara 
Cavalheiro e Daniel Ongaratto Barazzetti (em pé), 
Luís e Marget Cavalheiro, Mariana e Lorenço Basso, na 
Lincoln Road, Miami - Estados Unidos. Eles escolheram 
a “Terra do Tio Sam” para curtir a o Rèveillon 2019.

Nelson e Giselda Seidler, Daniele e Marcelo Doberstein 
entraram 2019 curtindo as belezas e o frio na Alemanha.

Maria Tobias com suas fi lhas Guilhermina Tobias 
e Paula Tobias Weinert - entraram o novo ano em 
torno de muitos brinde na mordada de Paula 
e Henrique Weinert, nos altos do Jardim Sabo. 
E  abaixo, Guilherme Augusto Rossato, Bruna 
Ostrowski, Eduarda Ostrowski, Guilherme 
Franke, Jorge e Tânia Ostrowski,  Eduardo e 
Fernanda Porsch Kupske - optaram em brindar  
a chegada de 2019 em Porto Seguro - Bahia.

Luciara Teixeira de Paula e Leandro de Moura, Lisete 
Hartmann, Júlia Hartmann, Camila Hartmann e 
Maikel Freitas em Balneário Camboriu - na festa 
da virada de ano.

Fotos: DivulgaçãoFotos: Divulgação

        Foto: Am
auri Lírio
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Dinalva Agissé Alves de SouzaDinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.brdinalvas@urisan.tche.br

Pertenço à geração Baby Boomers. Como 
todos dessa geração, tenho o trabalho e a 
profissão como um dos grandes pilares 
da minha sustentação. Não me refiro a tão 
somente o trabalho como fonte de renda, 
mas - e principalmente - como um grande 
projeto de vida e de realização pessoal.

Nas minhas andanças profissionais, 
somo um trajeto percorrido que se aproxima 
de quatro décadas. Posso dizer que adquiri 
ao longo desses anos vasta experiência e 
conhecimento acerca do que faço. Posso 
também dizer que hoje, ao olhar para trás, 
muito me orgulho da minha pequena escada 
de vida, trilhada aos poucos, degrau por 
degrau, com todos os percalços e sacrifícios 
que toda caminhada exige.

E é justamente por todo esse “dever” 
até aqui cumprido que um dos meus 
propósitos para este ano recém iniciado é 
aproveitar mais e melhor o outro lado da 
vida. Isto é, minha intenção é administrar 
o tempo, numa equação equiparada entre 
trabalho e lazer, incluindo neste último 

mais tempo para a família e dedicação total 
a mim mesma. 

Sinto que tenho muita “coisa” para fazer 
ainda. Discos, CDs e DVDs continuam à 
minha espera, loucos para soltarem a voz 
para que eu os escute. Livros perfilados na 
estante imploram para que eu os abra e os 
devore em leitura. Palavras escondidas estão 
ansiosas para se encadearem em sentenças 
a dizerem tudo que ainda por mim não foi 
dito. Novas incursões e imersões pessoais 
estão a me exigir mais investimentos em 
torno do que sou.

Mas para isso preciso antes de tudo de 
aprender. Aprender que sou eu que devo 
me colocar à frente de tudo; aprender que 
não tenho a chave para resolver problemas, 
especialmente os alheios; aprender que o 
dia terminha e começa outra vez; aprender 
que o tempo não pára e que, se eu não 
vivê-lo agora, ninguém o viverá por mim. 
Mesmo que para isso tenha de aprender a 
dizer não e a dizer sim na hora e na ocasião 
certa. Mesmo que tenha de brigar ou que 

tenha, simplesmente, de me revelar como a 
sombra escondida do que até agora nunca 
fui.

Minhas intenções são boas. Não vou 
me tornar nem mesquinha nem egoísta. 
Vou apenas me investir e me revestir dos 
meus desejos, dos meus quereres, dos meus 
sonhos... Vou me tornar o meu mais novo 
projeto. Vou olhar para a vida como estou 
agora a olhar para fora através da vidraça 
da janela. Enquanto escrevo, uma chuva 
cai, lenta e silenciosa, como a me convidar 
para um novo projeto que se anuncia. O 
produto desse anúncio sou eu. Meu sorriso 
estampado na imagem me diz que a hora 
é agora. “Venha viver novos tempos!”, 
me diz o anúncio. “Mês a mês; semana a 
semana; dia a dia; hora a hora; minuto a 
minuto; segundo a segundo. Sem pressas, 
sem tormentos, sem anseios, sem dores...” 
E eu vou!

Eu sou meu mais novo projetoEu sou meu mais novo projeto
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