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Cecília de Almeida Sokolovicz

Mathias Loose

Alberto Andreola Cecília Obregon Mello

Isabelly Michael da Silva

Helena de Almeida Sokolovicz

Nossa galera é muito animada! Muita folia e 
diversão fi zeram parte dos Bailinhos de Carna-
val, onde os fi gurinos deram um colorido todo 
especial a esta data, genuinamente brasileira. 
Confi ra alguns fl ashes e acesse nosso face para 
ver cada detalhe.

Divulgação Criança e Companhia

# Folia e Companhia# Folia e Companhia



313 de março de 2019EspecialEspecial



4 13 de março de 2019 EspecialEspecial

Representando o Mensageiro Elisabete Piltz e Gilvete Lírio e, no centro, as soberanas do 
Clube Gaúcho e capas da revista: Vitória Henkes, Júlia Didonet e Ana Carolina Bragagnolo

Evento do Mensageiro reúne Evento do Mensageiro reúne 
“Mulheres Inspiradoras”“Mulheres Inspiradoras”

A Edição 53ª da Revista O Mensa-
geiro foi lançada com o tema “Mulheres 
Inspiradoras Desta Terra”. O evento foi 
realizado na noite da última sexta-feira 
(8), “Dia Internacional da Mulher”. O 
salão do Clube Gaúcho foi todo prepa-
rado para receber as homenageadas 
da noite, sob o comando do Jornalista 
e cerimonialista, Amauri Lírio. Entre 
as atrações destacaram-se as homena-
gens, desfi le de modas, música ao vivo, 
dança e boa culinária. 

Tanto o impresso, quanto a festa, 
já são realizações tradicionais do Men-
sageiro. Durante o evento foram dis-
tribuídos 102 troféus e homenageadas 
centenas de mulheres. Na revista im-
pressa, foram estas mesmas mulheres 
que se tornaram fonte de inspiração. 

Neste ano a juventude das sobera-
nas do Clube Gaúcho, Vitória Henkes, 
Júlia Didonet e Ana Carolina Bragag-

nolo estão em destaque, pois foram re-
tratadas em uma das capas do impres-
so. A revista é de duas faces e na outra 
capa o destaque é para os 28 anos de 
atuação da Arquiteta e Urbanista Ani-
zeret P. Grendene. Um desfi le de mo-
das também fez parte da festa, no qual 
belas modelos usaram a passarela para 
mostrar o bom gosto de Marise Gaspa-
retto, da Farol. 

O ambiente do clube também es-
tava decorado com exclusividade e foi 
palco de uma animada festa ao som 
da Banda Sherlok. As participantes fo-
ram surpreendidas pelos animadores 
da Show Time, que através da dança e 
caracterização, motivaram as mulheres 
para a dança, também foram sorteados 
muitos brindes e revelada a Revista 
Mulheres Inspiradoras Desta Terra, 
apreciada por todas e que já está circu-
lando no município e região. 

Empresária Marise Gasparetto ao lado das modelos que desfi laram a coleção 2019 da Farol

Thais Lersch, Fabiane Koask, Daniele Langue (Soberanas da 19º Fenamilho Internacional) e 
Martina Lôndero,  Miss Santo Ângelo 2018/19 que entregaram os troféus

A festa foi realizada no salão principal do Clube Gaúcho

Equipe Bárbara Rigo


