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Data Especial:Data Especial:
Clube Gaúcho comemora, amanhã, 116 anos Clube Gaúcho comemora, amanhã, 116 anos 
com festa na sua bela sede campestre.com festa na sua bela sede campestre.

Moda:Moda:
Tendências para o inverno 2019.Tendências para o inverno 2019.

SOLUTIONSOLUTION
CELEBRA O SUCESSOCELEBRA O SUCESSO
Empresários Jorge Bernandes, Sérgio Wendt e Anderson Romero - dinâmicos 
diretores da Solution Sistemas e Gestão, reuniram seus colaboradores para 
brindar mais um ano de muito sucesso e metas alcançadas em torno de uma 
descontraída festa no Rancho LM. Uma das metas para 2019, da Solution é a 
expansão dos canais no Brasil e a abertura do primeiro canal de relacionamento 
na Europa, a partir de Portugal que também atenderá a África.

Sábado, 2 de fevereiro de 2019Sábado, 2 de fevereiro de 2019
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Dr. Lourenço Sabo Müller - conceituado médico otorrinolaringologista, 
acrescentou mais um ano em sua vida, ontem, 1º de fevereiro, recebedo 

inúmeros cumprimentos, especialmente de sua namorada Aline Gonçalves, 
demais familiares e amigos. Ao Dr. Lourenço, parabéns, felcidades e muito sucesso.
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CAPA
Jorge Bernardes, Sérgio 

Wendt e Anderson Romero

FOTO
Vick Almeida

O primeiro mês do ano já foi... Temporada de férias 
chegando ao fi nal... Início do ano letivo chegan-

do também. E para quem ainda acredita que o ano 
só começa depois do Carnaval. Ele só acontece em 
março! Então, não dá para fi ca esperando, né? Eu só 
espero pelas águas de março para encerrar o verão e 
dimunir esse calorão infernal!!!

Mas, neste mês a nossa revista semanal: BS Magazi-
ne, continua em ritmo de férias. Que moleza!!! Então, 
lembrando, em fevereiro, a “BS” vai ter somente 2 edi-
ções: hoje e dia 16. Bem, já, já o dia 2 de março che-
gará, e tudo voltará a sua normalidade e com muitas, 
mas muitas novidades! Aguardem!!!

Bem, a capa da edição de hoje é ilustrada, pelos 
empresários Jorge Bernardes, Sérgio Wendt e Ander-
son Romero, comandam e com sucesso a Solution 
Sistemas & Gestão, que recentemente realizou uma 
grande festa para seu colaboradores e familiares para 
celebrar as metas alcançadas ao longo de 2018 e 
anunciar que a conceituada empresa, genuinamente 
santo-angelense, está iniciando o ano da expansão de 
seus canais no Brasil e da abertura do primeiro canal 
de relacionamento na Europa, a partir de Portugal 
que atenderá também o continente Africano. 

Amanhã à tarde, domingo, vai ao ar as festividades 
alusivas aos 116 anos do nosso Clube Gaúcho, em sua  
bela sede campestre. Imperdível!

E hoje, dia 2, nós do Jornal O Mensageiro come-
moramos os nossos 22 anos, de um jornalismo sério 
e competente. Sempre procurando evidenciar a rea-
lidade dos fatos! A comemoração vai ser em março. 
Então, parabéns e sucesso a todos os nós da equipe 
do JOM. Vida longa ao MENSA!!!

Enfi m, BS Magazine: a sociedade passa aqui!
Um ótimo “weekend”. Eu volto no dia 16!

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

Tendências de inverno 2019 para ser usadas já!Tendências de inverno 2019
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Com a velocidade que as informações chegam, 
não dá vontade de esperar até o inverno 
do ano que vem para começar a usar as 

tendências vistas nas passarelas do 23ª Minas Trend 
para o inverno de 2019. Tanto é assim que nem 
mesmo os estudiosos de tendências de moda já não 
separam o que deve ser usado para inverno, verão, 
primavera, outono. Assim, o que foi visto nos desfi les 
e nos estandes do salão de negócios de moda podem 

sim ser incorporados para este verão sem problemas. 
E muitas das criações das marcas, com certeza, 
vão chegar até 2020. Tons de neon, metalizados, 
estampas em fl oridas, botânicas, geométricas, 
sobreposições, tie dye foram apontadas por algumas 
das grifes presentes na feira de negócios mineiro. 
Confi ra detalhes e inspire-se para montar seus 
próximos looks. Segue mais tendências na próxima 
edição. (fonte:  Rosângela Espinossi|Site Terra)
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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

Tendências de inverno 2019 para ser usadas já!19 para ser usadas já!

Os tons de 
chamados de 

marca texto 
apareceçam 
nos desfi les 

mineiros, 
num retorno 
aos anos 80. 

Podem vir 
em looks 

despojados 
ou para festa.

 
 
 
 
 
 
 
 

Flúor!
Flúor! 

A onda colorida 
veio para fi car 
e as variações 
dos terrosos e 
do laranja. Pode 
apostar no 
laranja-aceso 
ou nos mais 
esmaecidos 
que não dá 
para errar, e 
também do 
telha ao ocre.

Terra e laranja!Terra e laranja!
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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

Mana Câmera, dinâmica produtora rural, festejou  no 
dia 23, o seu níver, em Capão da Canoa, onde curtiu 

as merecidas férias. E no dia 26, sábado passado, quem 
comemorou a troca de idade foi talentoso coiff eur, Ale Ferrari. 
À Mana e ao Ale, parabéns, felicidades, sucesso hoje e sempre!

Ale Ferrari

Mana Câmera
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Pietro cercado por sua mãe Rosane (D), seu pa pai Beto e suã irmã

Pietro, recebend
e Beto Klee, log

A FORMATURA DE PIETRO KLE
No último dia 18, feliz da vida - Pietro Thomas Klee 

- recebeu o merecido diploma de conclusão do 
curso de Engenharia Civil, pela URI Santo Ângelo - sob 
intensos aplausos de seus pais Beto e Rosane Klee, da 
sua irmã Paulinne, demais familiares e inúmeros amigos. 
Após a solenidade de colação de grau, que aconteceu 
no salão principal do Clube Gaúcho, Pietro, pra lá de 
contente - brindou a sua brilhante conquista, reunindo 
seus convidados em torno de um categorizado jantar, 
no Salão Azul do Clube Gaúcho, que recebeu uma bela 
ambientação assinada por Salete Stadlewski. O menu 
da badalada festa, foi da chef Chica Sperling, alvo de 
muitos elogios. O registro fotográfi co da noite foi de 
Margarete Maciel. Após o jantar, a festa evoluiu ao 
som dos melhores hits que colocou todo mundo pra 
dançar até altas horas da madrugada. Enfi m, a noitada, 
foi só de elogios e de muitos brindes, é claro! Afi nal de 
contas, tudo esteve mais do que perfeito e bem a altura 
do novo engenheiro civil, Pietro! Aliás, a família Thomas 
Klee se destaca na arte do bem receber! Ao Pietro, mais 
uma vez parabéns e sucesso sempre!
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LI, REFLETI E GOSTEI
“NÃO EXISTE CASTIGO, NEM RECOMPENSA, O QUE EXISTE 
É CONSEQUÊNCIA. O PLANTIO É LIVRE, MAS A COLHEITA É 

OBRIGATÓRIA. TUDO NA VIDA TEM UM PREÇO!”

MICHAEL GARCIA - que atua com dinamismo na equipe do 
nosso Jornal, estreou idade nova no dia 19 de janeiro, sendo 
o centro das atenções de seus familiares, amigos e colegas 
do “Mensa”. Ao Michael, parabéns e sucesso sempre!
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Foto: Equipe Vick AlmeidaFoto: Equipe Vick Almeida

ALESSANDRA KNORST - feliz e realizada, no dia 18 de janeiro, colou grau em Engenharia Civil, pela URI Santo Ângelo. Após 
a cerimônia, que aconteceu no salão principal do Clube Gaúcho, a nova engenheira civil Alessadra, celebrou a sua brilhante 

conquista, reunindo familiares e amigos, em torno de uma linda festa, no Salão Marfi m do Clube Gaúcho, que recebeu uma 
bela decoração assinada por Márcia Pippi, da Fino Tratto. Já o jantar da noite especial foi orquestrado por Chica Sperling e como 
sobremesa, docinhos fi nos da Michela Doces. A engenheira ALESSANDRA - emocionada e radiante, entre seus orgulhosos 
pais MARCOS e KÁTIA KNORST, brindando a sua importante vitória: a conclusão do curso de graduação em Engenharia Civil.

suã irmã, Paulinne (E)- brindando a sua grande conquista!

recebendo o carinho e o abraço de seus orgulhosos pais, Rosane 
Klee, logo após ter recebido o diploma de Engenheiro Civil.

KLEE!
Fotos: Amauri LírioFotos: Amauri Lírio
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especialista em mechas

Um espaço completo 
esperando por você!

Rua São Carlos, nº344
Próximo a Peixaria do Carlinhos

99627 8059

Fotos: Margarete MacielFotos: Margarete Maciel

A engenheira Amanda entre seu pai Alexandre Pazzini (E), sua mãe 
Rosane Debacco, e seu irmão Marcelo (D) - feliz na festa de sua formatura.  

Adele com seu pai Nelson Bones, sua mãe Mara Winsch, e seu irmão Augusto, na 
noite em que brindou a conquista do diploma do curso de Arquitetura e Urbanismo.

Amanda - engenheira e Adele - arquiteta, lindas e 
radiantes exibindo o símbolo de suas conquistas.

No dia 19 de janeiro, as amigas Adele Bones e Amanda Debacco Pazzini, reuniram 
familiares e amigos em torno de uma badalada festa, que teve como cenário o salão 

de eventos do Sindicato Rural. O motivo: celebrar a conquista do diploma de conclusão do 
curso de Arquitetura e Urbanismo, e o diploma de conclusão do curso de Engenharia Civil, 
respectivamente, e ambos pela URI Santo Ângelo. Felizes e emocionadas, Adele e Amanda 
chegaram ao salão de eventos e foram recebidas sob intensos aplausos de seus orgulhosos 
pais, irmãos, demais familiares e inúmeros amigos, momento em que a nova arquiteta 
Adele e a nova engenheira Amanda fi zeram seus discursos de agradecimento e receberam 
homenagens. também teve pronunciamentos das famílias de cada uma delas, seguido de um 
brinde especial pelas suas importantes vitórias. Na sequência, aconteceu o jantar produzido 
por Edson Corrêa e com sobremesa: docinhos da Divina Gula. Após o jantar, as formandas 
Adele e Amanda, acompanhadas por seus pais, abriram em alto a pista de dança, e em seguida 
o DJ Janilson Martins colocou todo mundo pra dançar até altas horas da madrugada. Aliás, foi 
a Áudio Sistemas que fez a sonorização e iluminação do evento. Já o registro fotográfi co foi de 
Margarete Maciel. Enfi m, a noitada, com uma bela ambientação de Thiago Prado e cerimonial 
da equipe do jornalista Amauri Lírio, foi alvo de muitos elogios. Enfi m, tudo perfeito! À 
arquiteta Adele e à engenheira Amanda, mais uma vez parabéns e sucesso sempre!
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BRILHANTE CONQUISTA. Isadora Scholl, mais do que feliz e radiante, clicada 
entre seus irmãos Vinícius e Laís, e seus pais Gládis e Carlos Miguel Scholl, 
na ocasião em que recebeu o diploma de conclusão do curso de Psicologia, 
pela URI Santo Ângelo. Após a colação de grau, a nova psicóloga, comemorou 
a sua formatura, em torno de um jantar intimista no Restaurante Sperling.

NOVO ENGENHEIRO. Ricardo Santos 
Lenz - fi lho de Fernando e  Denise Lenz, 
colou grau em Engenharia Civil, pela URI 
Santo Ângelo, no dia 18 de janeiro, sendo 
alvo de muitas e merecidas homenagens!

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação
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Rumo à internacionalização: 
Solution celebra festa de início de ano quebrando recordesS
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Foto: Divulgaçãoação

Após encerrar mais um ano de sucesso e metas alcançadas, a 
Solution iniciou o ano de 2019 traçando metas ainda maiores. 

A empresa se expandiu, está se tornando internacional, e a cada ano 
que passa se torna mais rápida e acessível. Para comemorar tudo 
isso, focando ainda mais na integração da equipe e em seus canais 
de relacionamento, no último sábado, 19, aconteceu a tradicional 
confraternização de início de ano, no Rancho LM.

Durante o evento, foram apresentados os resultados de 2018 e 
distribuídas as participações de lucro entre os colaboradores. Houve 
também uma premiação entregue para Vanderleia dos Santos, que 
foi reconhecida como a funcionária que mais se destacou durante o 
ano de 2018. Os funcionários que trabalham na Solution há mais de 
10 anos também foram homenageados e premiados.

A comemoração deste ano durou mais de 16h, batendo o 
recorde dos anos anteriores. A equipe foi servida com porco no 
rolete para o almoço. O dia seguiu com lanches, picolés, pizzas 
de food truck e ainda carreteiro na madrugada.

As atrações não pararam por aí. A criançada que esteve lá 
durante o dia pode jogar futebol no sabão. Para os adultos, 
futebol e, também um karaokê que foi noite adentro revelando 
talentos da música, além de show da etnia portuguesa - devido 
ao projeto de internacionalização para Portugal - show com a 
banda Tio Phill e com Erlon Péricles e Cristiano Quevedo com a 
parelha, conectando a cultura gaúcha com o mundo.

A Solution é uma empresa de sistemas e gestão que está presente 
em todo o país, possui uma rede de canais de relacionamento e 
vendas em estados como Rondônia, Paraná, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Espirito Santo e Alagoas. De acordo com o 
CEO da empresa Anderson Filipin Romero e seus sócios Jorge Milton 
Bernardes e Sérgio Persh Wendt “2019 será o ano da expansão dos 
canais no Brasil e da abertura do primeiro canal de relacionamento 
na Europa a partir de Portugal que atenderá também o continente 
Africano”. No alto todos os colaboradores e familiares vibrando com 
o sucesso alcançado em 2018, e já vislumbrabdo as metas que 
serão atingidas em 2019. E abaixo, o fundador da empresa  Sérgio 
José Persch Wendt e sua esposa Judite Wendt, o CEO Anderson 
Filipin Romero e esposa Andreia Urack Roberti, e o Diretor de 
Relacionamento Jorge Milton Bernardes e esposa Cléia Biermann 
- felizes com os resultados obtidos ao longo de 2018, mas focados na 
Europa e novos objetivos, tendo ao fundo os músicos Erlon Péricles 
e Cristiano Quevedo, que fi zeram um dos shows da grande festa.

Rumo à internacionalização:Rumo à internacionalização:  
Solution celebra festa de início de ano quebrando recordesSolution celebra festa de início de ano quebrando recordes

Vinícius Stumpf, Luciano Zimmermann, Maitê Fontana e Rossana 
Ribas - receberam homenagem pela dedicação e empenho por 
mais de uma década à Solution. E abaixo, a apresentação da Etnia 

Portuguesa. Aliás, em breve a Solution vai estar em Portugal!  

A alegre confraternização durou mais de 16 horas e foi repelta com 
muitas atrações que encantaram os colaboradores e familiares.

Fotos: Vick AlmeidaFotos: Vick Almeida



10 JORNAL O MENSAGEIRO | Sábado, 2 de fevereiro de 2019

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

Sentada na cozinha
À beira de velho fogão
Sem ter vícios de vaidade
Remoía suas saudades
Em cinzas de solidão.

Antes, passado tão ido
Quando jovem e bela era
Ele lhe ofereceu caverna
Ela aceitou sem reserva
Sem ver nele horrenda fera.

Primeiras auroras em nuvens
Paixão em doces ardores
Os dias eram prenúncios 
Sem tempestade em anúncio
Que lhe trouxesse temores.

Mas o tempo tudo muda
Muda corpo, muda alma
E ele que era sereno
Em copos de dose veneno
Jogou no álcool sua calma.

Pediu a ele mudança
Voz sozinha em combate
Ficava a falar clemência
De costas, todo impaciência
Lugar vão para debate.

Os anos foram passando
Tristeza em rugas no rosto
Trôpego ele chegava 
Sem pudor nela esbarrava
Sem perceber seu desgosto.

Um dia, fez-se coragem
Deu a ele um ultimato
Virado em monstro astuto
Jogou fora o estatuto
Face da fera em retrato.

Tem sapo que vira príncipe 
Tem príncipe que em sapo vira
Quando sapo lhe batia
Se príncipe se arrependia
Sua vida rasgada em tiras.

Em seivas de sofrimento
Sem mais alento na prece
Pensou se os brutos se amam
No revés dos que se enganam
A serenidade embrutece.

Foi na grossa hora do dia
Quando o sol quer se esconder
Ele chegou cambaleante
Fúria em olhar faiscante
Mão em punho a lhe bater.

Suas chagas tanto ardiam
Que antes que ele previsse
Empurrou-o com tal garra
Fez da raiva forte amarra
“Nunca mais!” Foi o que disse.

Caiu de nuca em quina
Sangue em chão de vermelho
Enquanto um alheio chegava
Suas entranhas buscava
Em velha imagem no espelho.

Longos meses se passaram
Na justiça a transparência
Mas seu mundo em frangalhos
Rasgado pelos atalhos
Garimpava nova essência.
 
Juntou do chão seus pedaços
Restos vis, tempos insanos
De remendo em remendo
Foi então se refazendo
No alinhavo de seus danos.

Era apena retalho
Feita de muitos enganos 
À beira do fogo em sutura
Tear de mapa em costura
Em novo arremate de panos.

Vida em retalhos Vida em retalhos 

De retalho em retalho De retalho em retalho 
Fui-me recompondoFui-me recompondo
Fazendo-me de novo nova Fazendo-me de novo nova 
Tingida em nova estampa.Tingida em nova estampa.
Não era mais do pano que Não era mais do pano que 
tinha sido. tinha sido. 

(Dinalva – Setembro de 2017)(Dinalva – Setembro de 2017)
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