
Fashion:Fashion:
Dia de moda movimenta a Mariah Dia de moda movimenta a Mariah 
Santa Shoes!Santa Shoes!

Bruna Bassani:Bruna Bassani:
Como usar calça estampada de alfaiataria.Como usar calça estampada de alfaiataria.

Wedding:Wedding:
O casamento de Camila Serftrom e O casamento de Camila Serftrom e 
Eduardo Bazana em Vitória das Missões.Eduardo Bazana em Vitória das Missões.
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Família Almeida Sokolovicz Família Almeida Sokolovicz 
celebra o 1º aninho da celebra o 1º aninho da 
segunda herdeira, HELENAsegunda herdeira, HELENA
Helena Almeida Sokolovicz - comemorou o seu 1º aninho 
em torno de uma linda festa que seus pais Vick Almeida e 
Bóris Sokolovicz, e a maninha Cecília - fi zeram acontecer 
no Salão Querência, sede campestre do Clube Gaúcho.

Sábado, 11 de maio de 2019Sábado, 11 de maio de 2019
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ALICE E HELENA BARRERA STADLEWSKI  - lindas e felizes celebram 
o 1º aninho em torno de uma bela festa que seus pais Pablo e 

Giordana Stadlewski, fazem acontecer, amanhã, domingo, a partir 
do meio-dia,  no Salão Querência, sede campestre do Clube Gaúcho.

F
o

to
: V

ic
k

 A
lm

e
id

a
F

o
to

: V
ic

k
 A

lm
e

id
a

EDIÇÃO E PRODUÇÃO
Jornalista Amauri Lírio

COLABORAÇÃO
Bruna Bassani de Mello

Dinalva de Souza

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA
Nelson Michel Klahr Mello

IMPRESSÃO
Gráfi ca e Editora 

Adhara Ltda.
PUBLICAÇÃO

Indústria Gráfi ca Jornal O 
Mensgaeiro

Avenida Brasil,18 
- Bairro Boa Esperança |

CEP: 98.801-590 |
Santo Ângelo - RS |

Telefone: (55) 3313-4887 
www.jom.com.br
amauri@jom.com.br

comercial@jom.com.br

RECADO

CAPA
Bóris e Vick com as 

fi lhas Cecília e Helena 
Sokolovicz

FOTO
Marcelle Corrassa

Equipe Vick Almeida

A 19ª Fenamilho, encerrou depois de 9 
dias, recheada com intensas atrações e 

atividades, um excelente público e a certeza 
de bons negócios! Sem dúvida foi um enorme 
sucesso!!

A capa da edição é ilustrada pela família  
Almeida Sokolovicz. O engenheiro civil e 
professor da URI Santo Ângelo Bóris Sokolovicz 
e a fotógrafa Vick Almeida - reuniram 
familiares e amigos no sábado passado, 4, 
no Salão Querência, na sede campestre do 
Clube Gaúcho. O motivo: celebrar o primeiro 
aniversário da segunda herdeira Helena 
Almeida Sokolovicz. A festa, foi muito linda 
e divertida, com serviço gastronômico 
orquestrado por Chica Sperling. Já a bela e 
imponente ambientação levou a assinatura 
de Salete Stadlewski. As melhores cenas foram 
gravadas por Rossana e Elton Strapazon, da 
Prisma Vídeos, com registro fotográfi co da 
equipe Vick Almeida, é claro. Feliz da vida 
a aniversariante Helena curtiu muito a sua 
festa ao lado da maninha Cecília e dos demais 
amiguinhos.

Já nas páginas de moda assinada por 
Bruna Bassani, o assunto é como usar calça 
estampada de alfaiataria. Também é destaque 
nesta edição, o casamento de Camila Serftrom 
e Eduardo Bazana, além do badaladíssimo 
“Dia de Moda”, na Mariah Santa Shoes, da 
empresária naiana Weber.

Encerrando, amanhã é um domingo muito 
importante. É o “Dia das Mães”!!! Todas as 
atenções são pra elas! Um beijo especial 
a todas as mamães pela passagem do dia 
dedicado à elas, que transcorre neste dia 12. 
E um beijo cheio de amor para as mamães 
Carmem e Gilvete Lírio, e Flora Wolff . Amamos 
vocês... Amauri, Valentina e Henrique Lírio.

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

Amauri Lírio
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Se antigamente as calças de alfaiataria 
ficavam restritas aos momentos de trabalho 
e para ocasiões mais formais, hoje com a 
democratização da moda e uma abrangência 
maior das possibilidades de estilos, que 
bas icamente  nos  permite  usar  o  que 
quisermos a qualquer hora, essas peças 

ganharam mais versatilidade e compõem 
desde produções arrumadas àquelas mais 
casuais. A peça possibilita diversos arranjos 
com propostas diferentes. Nas imagens, 
looks tendo como base as calças estampadas 
pensando em ocasiões e horários distintos 
para mostrar a flexibilidade da peça.

Calça estampada de AlfaiatariaCalça estampada de Alfaiataria
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* Designer - Especialista em moda e comunicação
brunabassani@hotmail.com
* Designer - Especialista em moda e com
brunabassani@hotmail.com
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Calça estampada de Alfaiatariaa
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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

Foto: Vick AlmeidaFoto: Vick Almeida

EVIDENCIANDO. Glaci Einsfeld Villar, Laura Villar Piccoli 
e Caroline Villar Piccoli - conferindo em primeira mão, 
a 54ª edição da Revista O Mensageiro - Especial 19ª 
Fenamilho, lançanda durante a Fenamilho, em torno de 

concorrido coquetel no estande da Casa & Estilo.

FELIZ
comp
nova,
cump
fi lha J

e a

ÉLDER e NINA ROSA KERBER VIERA - celebram 
hoje à noite, 40 anos de casamento, com cerimônia 
religiosa, seguida de uma alinhada festa no salão 
principal do Clube Gaúcho.

CELEBRANDO O AMOR!CELEBRANDO O AMOR!

Foto: Vick AlmeidaFoto: Vick Almeida
Foto: Bárbara RigoFoto: Bárbara Rigo

.WEDDING. Zeca Rigo (E), Fernando e Magme Londero, Rosa Sarto
e Amauri Lírio (D), com os noivos, o australiano Joel Wyld e a san

festa de casamento que aconteceu no último dia 27, 
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 EVELINE ALMEIDA EVERLING CARVALHO - dinâmica 
empresária que dirige a casa de Carnes Callegaro e destacada 
agropecoarista, leia-se Grupo Everling, festejou seu aniversário 
na última quarta-feira, 8, recebendo muitas homenagens, 
especialmente de seu marido Carlos Eduardo Carvalho, demais 

familiares e amigos. À Eveline, parabéns e muito sucesso!

LI, REFLETI E GOSTEI
“VOCÊ PODE VIVER SEM BENS MATERIAIS, MAS NÃO PODE VIVER 
SEM PESSOAS. CUIDE DAS PESSOAS QUE ESTÃO AO SEU LADO!”

Foto: Lidi | Equipe Bárbara RigoFoto: Lidi | Equipe Bárbara Rigo

Onosso dinâmico Prefeito Municipal  JACQUES BARBOSA na foto ao lado da sua esposa, a Primeira 
Dama, JULIANA BARBOSA, amanhã, dia 12, vai ser o centro das atenções de sua família e inúmeros 
amigos. O motivo: a sua troca de idade. Ao Prefeito Jacques, parabéns e sucesso sempre!
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FELIZ ANIVERSÁRIO! Noeli Tonin - que comanda com 
competência e entusiasmo a loja Abusiva - estreia idade 
nova, nesta segunda-feira, 13, sendo alvo de muitos 
cumprimentos, especialmente do seu marido, Vilson,  
fi lha Jake, genro Mauro e neta Sofi a, demais familiares 

e amigos. À Noeli, parabéns, felicidades e sucesso! 

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio

sa Sartori, Nírvânia e Roberto Simon, Gilvete, Valentina 
 e a santo-angelense Amanda Christmann, na badalada 
dia 27, no salão principal do Clube Gaúcho.
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    Fotos: Am
auri Lírioo

Fotos: Am
auri Lírioo

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇADETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA
Se a crença “quanto mais, melhor” não é realmente para você, ninguém 

irá proibi-la se você quiser usar as opções comuns!  Mas um anel enorme 

como acessório único, está super em alta, especialmente um extraordinário 

cocktail ring (anel coquetel). Assim como este que a maquiadora e 

fashionista, Eliane Palmeiro, desfi lou no badalado evento “Dia de Moda 

Dumond”, que movimentou a loja Maria Santa Shoes. O anel – grande e 

único, criou um ponto de luz interessante que acabou valorizando a sua 

correta produção para a ocasião! #Fashionista #ousadiaeestilo

PS.:O anel cocktail se caracteriza por apresentar pedras  preciosas, fi nas ou semipreciosas e ser bastante 
grande. O termo foi cunhado nos anos 1930, quando esse tipo de anel era usado para recepções de 
gala ou coquetéis, o que explica o nome. Durante os anos cinquenta e sessenta, anéis cocktail eram 
usados por mulheres da alta sociedade em festas noturnas prestigiadas.   Mas hoje, não há necessidade 
de usá-lo somente em ocasiões especiais. É tudo uma questão de estilo. Se a pessoa é despojada e 
costuma usar acessórios grandes e chamativos, pode usar a qualquer hora, sem problemas!

Os jovens Camila Sefstrom e Eduardo Bazana - casaram 
no dia 3 de maio,  com bênção nupcial na Igreja Católica 

de Vitória das Missões. Após a cerimônia religiosa os noivos 
ao lado de seus pais Plínio e Elizete Sefstrom, Aldomar e 
Noimi Bazana receberam os cumprimentos em torno de 
uma categorizada festa, no salão de festa do Clube 19 de 
Maio, que recebeu uma bela ambientação assinada por Arte 
em Festa. Já o jantar foi da chef Marlice Petri, da Crebom. A 
animação fi cou por conta da banda Pop Sul, e as melhores 
cenas foram gravadas pela equipe da Full 7 Films. A ocasião, 
com cerimonial de Amauri Lírio, foi só elogios pela alegria, 
beleza e descontração. Enfi m, a festa foi muito bacana e linda!! 
Tudo com o registro fotográfi co de Oca Mídia. O SIM DE CAMILA & EDUARDOO SIM DE CAMILA & EDUARDO

Os noivos Camila e Eduardo entre seus pais Plínio e Elizete Serftrom (E), Noimi e Aldomar Bazana (D) - felizes com a união de seus fi lhos. E 
acima, Camila e Eduardo num clic especial, em frente a Igreja. A noiva, bela e radiante - teve produção visual de Ale Ferrari e Elaine Palmeiro.

D
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  Fotos: Am
auri Lírioo

O SIM DE CAMILA & EDUARDO

Contando com o prest ígio de suas 
amigas e clientes, a empresária Naiana 
Fernandez Weber (foto ao lado),  na 

última terça-feira, realizou e com sucesso na 
sua bem montada e festajada loja Mariah 
Santa Shoes, o evento: “Dia de Moda  Dumond”. 
Durante a badalada ocasião a famosa grife 
Dumond apresentou os últimos lançamentos 
da moda inverno 2019. Simplesmente um 
show, especialmente para a mulherada que 
é apaixonada por sapato! Foi um agradável 
e concorrido evento feshion, regado com 
espumante bem gelado e com degustação das 

deliciosas pizzas Benício Pizzeria. 

Aline Donadel, Lidiane Pizzolotto, Dessana 
Becker Ghellar, Rose Carioli e  Elizandra. Jaqueline Ely, Naiana Weber e Jane Lima.

Dione Mello e Naiana Weber.

Dara Morais, Marta Minetto, Naiana Weber e Laura Bergoli - 
a dinâmica equipe Mariah Santa Shoes.

Gilmar e Naiana fernandez Weber com a filha Martina, mais o 
pizzaiolo Vinícius, da Benício Pizzeria e David Smaniotto, da Dumond.

Michele Andreola e Jéssica Sperling. Eliane Palmeiro, Marta Máximo e Marise Gasparetto.

DIA DE MODA NA MARIAH SANTADIA DE MODA NA MARIAH SANTA
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

Ser mãe, para mim, signifi ca a concretização de 
um projeto de vida. Não me tornei mãe por acaso. 
Nas minhas aspirações sobre “o que ser na vida”, 
projetei o sonho de ser mãe. Fundamentei esse sonho 
na instituição familiar, na qual continuo acreditando 
e apostando, já que considero a família como o 
principal pilar para a nossa sustentação entre os tantos 
desequilíbrios em que a vida nos coloca.

Estabeleço, semanticamente, uma diferença entre 
tornar-se mãe e ser mãe. Toda mulher, salvo os casos 
de algum impedimento por uma ou outra razão física, 
pode tornar-se mãe. Nosso organismo nos coloca 
biologicamente na condição de progenitoras. Assim, 
basta uma mulher engravidar para encaixar-se nesse 
“tornar-se mãe”, um fato simples sob esse ponto de 
vista. Mas ser mãe é diferente. O verbo “ser” encerra, 
na sua essência, a própria caracterização do ser. Dessa 
forma, quando nos dizemos mãe nos traduzimos como 
alguém que age verdadeiramente como mãe. Isto é, 
como alguém que, de fato, cumpre com seu papel e sua 
missão de mãe, eis que ser mãe é ser muito além do que 
simplesmente conotamos como mãe.

O papel de mãe é complexo e nobre. É complexo 
porque envolve uma série de fatores, que iniciam com 
os primeiros cuidados com o bebê e se prolongam 
ao longo da vida com o zelo e os cuidados que todos 
os fi lhos requerem, independentemente de idade. 
Conforme declarei em outra coluna sobre as mães, 
envolve “um conjunto de complexidades que variam de 
acordo com as situações e as condições de vida de cada 
mulher, de cada fi lho, de cada um, de cada contexto”. 
É nobre porque, apesar das diferenças entre as mães, 
entre os fi lhos e suas condições de vida familiar, não 
há mãe que não viva em função dos próprios fi lhos. 
É nobre porque as mães vibram com os fi lhos, sofrem 
com eles; sonham com eles e sonham por eles; riem 
com eles, choram por eles, se doem por eles; brigam 
com eles e brigam por eles... É nobre porque, antes 
de si, toda mãe pensa nos fi lhos. Por eles abre mão de 
seus desejos, de suas vontades, até de seus sonhos. Por 
eles, faz tudo o que é possível e até o impossível. Por 
eles, cumpre a máxima que diz que “mãe não morre 

engasgada”.
Por isso tudo, como mãe, eu me solidarizo com 

todas as mães. Em especial me solidarizo com as mães 
que, assim como eu, assumiram e assumem seus fi lhos 
numa relação mista de dever e de prazer. Solidarizo-
me com as mães que sofrem por causa de seus fi lhos 
por motivos diversos, como as mães de fi lhos que se 
perderam nos caminhos das drogas, dos crimes, das 
maledicências. Solidarizo-me com as mães que choram 
a morte de seus fi lhos amados. Filhos que perderam 
sua vida devido a doenças incuráveis, vítimas de 
acidentes ou que morreram pelas mãos assassinas 
de tantos criminosos. Criminosos que também são 
fi lhos de outras mães, com as quais igualmente me 
solidarizo. Solidarizo-me com as mães desempregadas, 
que sem salário precisam driblar as difi culdades de 
todo dia. Com as mães das correntes migratórias, que 
tentam fugir de seu país na tentativa de oferecer uma 
vida melhor para os fi lhos. Com as mães de fi lhos 
terroristas que abdicaram da vida em família para se 
entregar às bombas do terror. Com as mães de fi lhos 
doentes e dos vitimados por tantos males, por tudo 
que elas têm de enfrentar para tornar a vida de seus 
fi lhos o melhor possível. Com as mães doentes, com as 
abandonadas em abrigos, com as mães idosas, com as 
mães precoces... 

Enfi m, minha solidariedade se estende a todas 
as mães, porque meus sentimentos de mãe são os 
mesmos que alegram ou atemorizam todas as mães. 
Retomo minhas palavras ao dizer que “ricas ou pobres, 
intelectuais ou não, elas se cruzam nos mesmos sonhos, 
nas mesmas afl ições, nos mesmos temores” e é isso que 
faz a diferença entre ser mãe e tornar-se mãe. Toda mãe 
de verdade deve assumir sua condição de ser mãe, com 
toda sua nobreza e complexidade, ciente de que seu 
papel e sua condição de mãe são permanentes e que 
os fi lhos representam um compromisso inafi ançável e 
intransferível para toda vida. 

Um abraço muito grande e um beijão às mamães 
pelo seu dia.

A complexidade e a nobreza do papel de mãeA complexidade e a nobreza do papel de mãe
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H O R Á R I O S  D E  
A T E N D I M E N T O :

Segundas, Quartas e Sextas:
das 09hs às 12hs e das 14hs às 18hs 

Venha nos visitar e conheça de perto 
o novo conceito em espaço para eventos.

Terças e Quintas:  (Horário especial)
das 10hs às 12hs e das 14hs às 20hs 

Basta chegar e tirar, 
afinal não custa nada!


