
ReconhecimentoReconhecimento
AMAURI LÍRIO (E) - cerimonialista e jornalista, recebendo o “Troféu 
Reconhecimento 2019” das mãos do mestre ROBERTO COHEN - 
referência no Brasil e no mundo, durante o Wedding Planner Master 
Class - WPMC 2019, que aconteceu no Hotel InterContinental, em São 
Paulo. O  Troféu, recebido de forma inesperada, é o reconhecimento 
pela trajetória  profi ssional, na constante busca de atualização, de 
aperfeiçoamento com objetivo  de ser e fazer o melhor a cada dia.
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Sábado, 8 de junho de 2019Sábado, 8 de junho de 2019

Sweet 15:Sweet 15:
Giovanna Seli celebra Giovanna Seli celebra 
em alto estilo o seu 15º em alto estilo o seu 15º 
aniversário.aniversário.





Bruna Bassani:Bruna Bassani:
O comprimento de casacos, O comprimento de casacos, 
coletes e cardigans se coletes e cardigans se 
alongaram e viraram alongaram e viraram 
coringas do guarda-roupa.coringas do guarda-roupa.

Dinalva de Souza:Dinalva de Souza:
Um caso de descaso.Um caso de descaso.



Os métodos de beleza mais 

estão muito mais perto de você.

Venha se surpreender
com todas as novidades.

exclusiva Priscila Palazzo.

Pode comemorar!

/clinicaviera/clinicaviera
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Eliane Palmeiro - conceituada maquiadora, na última 
quarta-feira, 5, foi o centro das atenções de seus 

familiares e amigos. O motivo: a sua troca de idade! À 
amiga, Eliane, parabéns, felicidades e sucesso, sempre!
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CAPA
Cerimonialistas Roberto 

Cohn e Amauri Lírio

FOTO
Nath e Mário Fotografi a

Hoje tenho o orgulho de ilustrar a 
capa desta edição ao lado do mestre 

Roberto Cohen - festejado e renomado 
cerimonialista em todo o Brasil e no exterior, 
que destaca um momento muito especial 
em minha vida profissional, e porque não 
pessoal também, então: GRATIDÃO! Esta 
palavra define este momento!!

Essa conquista inesperada em São 
Paulo,  durante o Wedding Planner Master 
Class - WPMC 2019,  o maior evento de 
capacitação para cerimonialistas do 
Brasil: “TROFÉU RECONHECIMENTO 2019, 
é o reflexo da nossa busca inscessante 
pelo conhecimento, atualização, 
aprimoramento... que nos destaca e nos 
projeta em toda a região!

Pois num mercado tão cometitivo, 
precisamos estar sempre antenados as 
mais atuais tendências.

Nada mais justo e melhor, do que buscá-
las em São Paulo, o maior centro do mercado 
de eventos de luxo. E quando falamos em 
LUXO não estamos nos referindo a super 
eventos ou grandes invetimentos. O luxo 
é conforto! O luxo é bom gosto! O luxo é 
consumo consciente! E realizar sonhos é o 
maior LUXO de todos!!!

E a grande pauta mundial é também 
abordada no mundo dos eventos, a 
SUSTENTABILIDADE, e é a tendência que 
veio para ficar!!!

Também é destaque nesta edição a 
linda festa do 15º aniversário, de Giovanna 
Buzatto Seli, uma das belas meninas da 
nova geração.

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

Amauri Lírio
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Vocês já devem ter notado como o 
comprimento de casacos, coletes 
e cardigans se alongaram. Viraram 
coringas do guarda-roupa, pois 
caem bem sobre quase todos os 
looks casuais.
 As peças trazem um charme 
extra para produções do dia a 
dia. Combinados tanto com tênis, 
sapatilhas, botas ou sapatos de 
salto, conferem ar super estiloso 
para quem usa. 
Atenção as baixinhas!!! As versões 
muito longas da peça exigem 
certo cuidado, pois podem achatar 
a silhueta. Um salto alto nude ou 
da mesma cor da peça inferior ou 
mesmo sapatilha (mas sempre de 
bico fi no), ajudam a alongar. Looks 
monocromáticos também são 

ótimos e produzem o mesmo efeito 
de alongamento.
As peças alongadas são coringas  
para disfarçar os comprimentos 
muito curtos de saias, shorts e 
vestidos, pois evita que o look 
fi que sensual demais e ao mesmo 
tempo aquece no inverno. Esse 
contraponto deixa a produção 
interessante e pouco óbvia. 
  Te n h a m  a t e n ç ã o  n o s 
comprimentos maxis, para não 
errar nas proporções.
Procure usar com peças que 
tenham mais ou menos o mesmo 
comprimento que ele ou então, use 
com peças bem mais curtas - saias, 
shorts ou vestidos - ou mesmo com 
calças mais sequinhas. Isso não é 
uma regra, mas dica de proporções.

Comprimentos maxi!!!Comprimentos maxi!!!
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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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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

NILZANE BELTRÃO - dinâmica empresária, sempre engajada 
em causas sociais, na quarta-feira, 5, abriu as portas do seu 
novo e moderno Celeiro Festas e Eventos, para a realização 
do 4º Boteco Bicho Amigo, que foi um enorme sucesso! 
Aliás, no próximo dia 17, a Nilzane, reinaugura a sua loja 
Rekinte - Exclusive Decor, junto ao Celeiro, em torno de um 
movimentado coquetel, que promete ser repleto de atrações.

INAUGURANDO A REKINTE!INAUGURANDO A REKINTE!

ENTRE OS MELHORESDO BR

Am

.Roberto Cohen (C) entre os homenageados no WPMC 2019: Amau
Blog Salve a Noiva , de São Paulo; Luana Siebra, do Crato - Ceará; 

Janeiro; e Mara Machado (D), d

GRATIDÃO! Esta palavra defi ne este momento!! Buscar sempre 
o constante aperfeiçoamento e atualização faz parte do meu 
dia a dia, com objetivo de ser e fazer o melhor!!! Mas receber  o 
reconhecimento pela constante busca de capacitação, aliado 
ao destaque na região em que atua, é muito bacana também!! 
E receber este troféu, ainda de forma inesperada e durante o 
Wedding Planner Master Class - WPMC 2019,  o maior evento 
de capacitação para cerimonialistas do Brasil, com cerca de 250 
participantes, com representantes de todos os Estados do Brasil, 
além de nos deixar muito feliz, emocionado e lisonjeado, nos 
mostra que estamos no caminho certo! Então, nos resta agradecer 
a Celebre Eventos, leia-se Stephanie Simões, pela competência, 
dinamismo e talento ao nos apresentar cursos diferenciados e 
inovadores. Na verdade, experiências incríveis e inesquecíveis. 
E é claro, muito obrigado ao grande mestre Roberto Cohen, 
pelos conhecimentos, dicas, profi ssionalismo e inspiração!!! 
Como sempre digo, são os detalhes que fazem a diferença!!!! 
Muito feliz!!!! Obrigado!! Para encerrar, tenho que concordar com 
a cerimonialista Luana: “num mercado tão competitivo, numa 
concorrência muitas vezes desleal e desnivelada, precisamos 
nos destacar pelo conhecimento, qualidade, honestidade, 
competência, ética, garra, coragem, ousadia... só ter vocação já 
não basta!  E parabéns aos outros cinco homenageados com 
Prêmio: Luana Siebra (Crato - Ceará), Emerson Silva e Elisângela 
Rodrigues (Rio de Janeiro), Mara Machado (São Paulo) e Aline 
Bianco  - Blog Salve a Noiva (São Paulo). 

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio
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LI, REFLETI E GOSTEI
“ACRISE É BOA PORQUE TE DESAFIA! A OSTRA SEM O 
INCÔMODO DE UM GRÃO DE AREIA NÃO PRODUZ PÉROLA!”

Na última quarta-feira, 5, o Celeiro - Festas e Eventos, foi o cenário, da 4ª edição do Boteco Bicho Amigo. O ponto alto 
da concorrida noite, que teve como cardápio: Feijoada - tradicional e vegetariana, foi desfi le da maravilhosa coleção 
inverno 2019, da loja Abusiva - Moda Masculina Feminina e Kids. Foi belo show de moda!!! Cabe salientar que a 

decoração foi de Edu Vargas, valorizada com belas obras do artísta plástico Ronoaldo, distribuidas em pontos estratégicos do 
Celeiro. Na foto , a emprssária Noeli Tonin, da loja Abusiva entre Leila Werle (E) e Nadir Vier (D), da Bicho Amigo - felizes com 
o sucesso da noite de moda em prol  dos animais que se encontram em situação de abandono. Aliás, a Nadir, também, no 
dia 5, estreou idade nova, e recebeu homenagem especial durante o badalado evento. À Nadir, parabéns e sucesso sempre! 
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 JANETE HOINACKI e PINGO SONNEBORN - marcaram 
presença no 4º Boteco Bicho Amigo, que aconteceu 
no Celeiro Festas e Eventos. Aliás, a Janete foi uma das 
modelos que evidenciou o bela coleção inverno 2019, da 

loja Abusiva, uma das atrações do evento!

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio

O BRASIL!

Amauri Lírio - agradecendo pela conquista do 
“Troféu Reconhecimento 2019. 

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

9: Amauri Lírio  (E), de Santo Ângelo - RS; Aline Bianco - 
- Ceará; Elisângela Rodrigues e Emerson Silva, do Rio de 
do (D), de São Paulo.

Fotos: Nath e Mário Fotografi aFotos: Nath e Mário Fotografi a

pre 
eu 
 o 

do 
m!! 

o 
to 
50 
sil, 
os 

cer 
ia, 

s e 
eis. 
en, 
o!!! 
!!!! 

om 
ma 
os 

de, 
já 

om 
ela 
ne 



8 JORNAL O MENSAGEIRO | Sábado, 8 de junho de 2019

Foto: Luís Fernando BelmonteFoto: Luís Fernando Belmonte

    Foto: Luís Fernando Belmonte

Foto: Luís Fernando Belmonte

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇADETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA
A mesa de doces em toda é qualquer festa é sempre o centro 

das atenções e de muita beleza!! Então, dá uma reparada 

nos docinhos, muito fofos, que a Glauciane  Veiga, da 

Divina Gula, criou para a festa do primeiro aninho da Cecília 

Obregon Mello. Foi um show! Alvo de muitos elogios, não 

só pela beleza, mas também pelo acabamento impecável 

e sabor, é claro!!! Aliás, a Glauciane, também é especialista 

em doces para casamentos e ocasiões exclusivas!  Com 

toda a certeza a mesa de doces foi o detalhe que fez a 

diferença nesta festa! #talentoecriatividade #inovação 

#deliciosopecadofeitoamão

A linda e querida menininha CECÍLIA, celebrou o seu primeiro 
aniversário em torno de uma baita festa, com riqueza de detalhes 
e recheada com muita alegria e emoção. A ocasião que reuniu 
familiares e a amiguinhos de Cecília, teve como cenário o Salão de 
Eventos Momentos, no último sábado. Enfi m, a festa foi linda! Na foto 
a aniversariante Cecília com seus seus pais Nelson e Alcinara Mello, 

e sua mana Rafaela, no magnífi co cenário da festa. 

O PRIMEIRO ANO DE CECÍLIAO PRIMEIRO ANO DE CECÍLIA
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  Foto: Luís Fernando Belmonte
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O PRIMEIRO ANO DE CECÍLIA

OS 15 ANOS DE GIOVANNA: UM LUXO!OS 15 ANOS DE GIOVANNA: UM LUXO!
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No dia 25 de maio, feito cinderela, abordo de um 
elegante longo criado pelo estilista Clóvis Boufl eur, 

e transpirando felicidade, a bela Giovanna Buzatto Seli, 
viveu  a grande festa de seus 15 anos, que seus orgulhosos 
pais Fábio e Joceli Buzatto Seli, fizeram acontecer, 
no salão de eventos do Sindicato Rural. A festa teve 
magnífi ca ambientação criada por Líbera Marin, que 
foi devidamente valorizada pela perfeita iluminação 
de Radhar Som & Luz, que também fez a sonorização 
da inesquecível noite. O clic fotográfi co foi de Bárbara 
Rigo e equipe. Já as melhores cenas foram gravadas 
Prisma Vídeos, de Rossana e Elton Strapazon. A noitada 
teve gastronomia pilotada por Fabiano Borges, aliada a 
uma bela mesa de doces da Divina Gula. Também vale 
destacar o bar dos drinks e  a animação que fi caram por 
conta Fuel Entretenimento. Já o cerimonial foi de Lauren 
Mirailh. Enfim, Fábio e Joceli - muito emocionados, 
estavam felizes porque conseguiram realizar mais um dos 
sonhos de Giovanna. A festa foi muito bacana  e marcante. 
À esquerda, Giovanna - feliz e radiante - no cenário da 
festa de seus 15 anos. E abaixo, a aniversariante com 
seus pais Fábio e Joceli Seli, em momentos especiais, de 
emoção e de alegria na noite maior de sua vida!

Giovanna recebendo o abraço 
e o carinho de sua mãe Joceli, e 
abaixo, recebendo o carinho e o 

beijo do seu pai Fábio .

Giovanna cercada por seus convidados num dos momentos de descontração da badalada festa.
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Dez de junho é ofi cialmente o Dia Internacional 
da Língua Portuguesa dos países lusófanos, data 
instituída em homenagem ao grande poeta português 
Luiz Vaz de Camões, que faleceu nesse dia no ano de 
1580. Língua ofi cial de Portugal, Ilha da Madeira, 
Arquipélago dos Açores, Moçambique, Angola, 
Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé, Príncipe e 
no Brasil, país que corresponde a 80% dos falantes 
do idioma, o português é a sexta língua mais falada 
do mundo e está entre as primeiras entre as línguas 
ocidentais, com uma média, segundo a ONU, de 
mais de 235 milhões de falantes. Além desses países, 
é falada também no estado de Goa, na Índia, e em 
Macau, território chinês.

Não sei como ela vem sendo tratada nesses lugares, 
mas posso dizer que enfrenta hoje, no Brasil, uma 
evidente revolução, cuja causa maior é o descaso para 
com a língua. Não estou me referindo às diferenças 
entre fala e escrita, já que essas são legitimamente 
consideradas pelo viés sociolinguístico, mas à total 
despreocupação para com a língua enquanto principal 
instrumento de comunicação e de interação social.

Quando o assunto recai sobre tal questão, comum 
é a recorrência às tecnologias e às facilidades das 
redes sociais, apontadas como as grandes vilãs do 
problema. Não vejo que a causa se assente nesses 

aspectos. O uso das redes sociais, possibilitadas pelos 
avanços tecnológicos, deveria, ao contrário, servir 
de meio para o exercício diário da escrita da língua 
portuguesa. O problema não está nas redes em si, 
mas em seus usuários que, equivocadamente, julgam 
que, por ser um meio que facilita a comunicação, a 
escrita pode ser feita de qualquer jeito, incluindo a 
deturpação da própria língua.

O resultado é o transparente empobrecimento da 
linguagem de seus usuários. Jovens, principalmente, 
e na sequência as crianças que estão entrando cada 
vez mais cedo no mundo virtual, sabem cada vez 
menos usar a língua de forma a atender aos princípios 
da argumentação, por sua coerência e coesão. Ideias 
desconectadas, frases mal redigidas, pensamentos 
confusos e inacabados tornam-se lugar comum no 
texto escrito de grande parte dos estudantes de hoje, 
incluindo jovens e adultos.

Além disso, muitos deles se atribuem o direito 
de mudar a língua, “criando”, no sentido mais 
vulgar da palavra, escritas e abreviações totalmente 
inadequadas. Como as pessoas, na maioria, se 
caracterizam como visuais, isto é, apreendem 
conceitos, teorias e regras por meio do que visualizam, 
a tendência é crer como correta uma escrita deturpada 
e que não corresponde às prerrogativas da linguagem 

escrita.
O caso é muito sério e, por sua seriedade, merece 

atenção especial. Não estou, em nenhuma hipótese, 
fazendo analogia a uma linguagem culta, considerada 
como a única válida pelo rigor do preconceito em 
relação às diferenças dialetais, mas fazendo uma 
referência aos cuidados para com o uso da língua. 
O descaso é tão claramente estampado que causa 
impacto, principalmente, o relaxamento em relação à 
escrita.

Entre tantos aspectos que nos revelam, um deles 
é a linguagem. Nós somos linguagem e nós somos 
a língua que usamos, quer na forma falada, quer na 
forma escrita. Usar a língua de qualquer jeito, sem o 
devido cuidado para com as palavras, é o mesmo que 
dizer que somos desleixados, não só com a língua, 
mas especialmente com a essência de que somos 
feitos. Independentemente dos meios e dos lugares 
onde produzimos linguagem, incluindo as redes 
sociais, o zelo para com a língua é condição sine qua. 
Afi nal, devemos pensar que os leitores são muitos 
e que é para eles que nos revelamos como seres de 
língua e de linguagem.

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

Um caso de descasoUm caso de descaso
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ESPAÇO PARA
TODO O TIPO DE EVENTO
Saiba mais como fazer um evento
sem dor de cabeça.

HORÁRIOS DE 
ATENDIMENTO:

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

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

HORÁRIOS DE
ATENDIMENTO:

ESPERAMOS
VOCÊ!


