
Estreia:Estreia:
Na próxima sexta-feira, Na próxima sexta-feira, 
12, inaugura em Santo 12, inaugura em Santo 
Ângelo o imponente e bem Ângelo o imponente e bem 
estruturado Villas Hotel - um estruturado Villas Hotel - um 
novo conceito em hotelaria.novo conceito em hotelaria.







Bruna Bassani:Bruna Bassani:
O couro ganhou o guarda-O couro ganhou o guarda-
roupa das elegantes e roupa das elegantes e 
fashionistas que gostam fashionistas que gostam 
usar peças clássicas e usar peças clássicas e 
atemporais.atemporais.

Chá da Vovó:Chá da Vovó:
O tradicional evento O tradicional evento 
benefi cente pilotado pelo benefi cente pilotado pelo 
Lions Centro foi um sucesso.Lions Centro foi um sucesso.

Dinalva de Souza:Dinalva de Souza:
Combate à corrupção acima Combate à corrupção acima 
de conversas.de conversas.

Festejada e experiente fotógrafa, realizada e feliz 
com o sucesso profi ssional, está de casa nova. Agora, 
a Bárbara Rigo Imagens está em novo endereço, na 
Rua Antônio Netto, 158. O novo  espaço da fotografi a 
está muito mais amplo, moderno e bacana.

Bárbara Bárbara RigoRigo
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Empresárias Tati Piltz e Nilzane Beltrão - desfi lando sorrisos e 
elegância - no recente e badalado coquetel de inauguração da 

Rekinte- Exclusive Decor, em novo emdereço.
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A partir da próxima sexta-feira, 12, a nossa 
cidade, Santo Ângelo, vai ganhar um novo e 
grandioso empreendimento, estamos falando 
do Villas Hotel, dos empresários Beto e Gilseo 
Marcante. O hotel fi cou um luxo!!! Moderno, 
confortável e muito bem estruturado!!! Com 
certeza o Villas Hotel chega para sacudir o 
ramo hoteleiro da nossa região!!!

Já a capa de hoje traz a imagem de Bárbara 
Rigo Cavalheiro - conceituda fotógrafa, 
que está muito feliz e realizada com o seu 
sucesso profi ssional. Então, pensando em 
melhor atender os seus inúmeros clientes, 
está trabalhando em novo endereço: na Rua 
Antônio Netto, 158. Agora, a Bárbara Rigo 
Imagens, está totalmente de cara nova: muito 
mais ampla, moderna, bonita e funcional.

Nas páginas de moda, Bruna Bassani 
comenta que o couro é o queridinho das 
elegantes e fashionistas que gostam usar 
peças clássicas e atemporais.

Lembrando: logo mais à noite, a partir das 
20 horas e 30 minutos acontece no salão 
principal do Clube Gaúcho a 4ª edição do 
esperado evento “Homens na Cozinha” - 
promovido pelo Rotary Club de Santo Ângelo 
e Clube Gaúcho. O jantar - com diversos pratos, 
inclusive a sobremesa estão sendo produzidos 
por rotarianos e diretores do Clube Gaúcho. 
Pelo menos hoje, literalmente, eles vão pilotar 
o fogão! Ainda restam alguns convites que 
podem ser adquiridos ao custo de 50 reais, 
no Clube Gaúcho ou com os rotarianos. Para 
crianças de 6 a 12 anos o custo é de 25 reais. 
Pelo que tudo indica vai ser um verdadeiro 
festival gastronômico!

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

Amauri Lírio
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CourosCouros
Dos materiais queridinhos do inverno, o couro agora é 
queridinho o ano todo. Matéria-prima que evoluiu muito ao 
longo dos anos, tendo o conforto como ponto principal, as 
peles ganharam o guarda-roupa das elegantes e fashionistas 
que gostam usar peças clássicas e atemporais.
As pelicas, que são as peles de cabra, substituíram o couro 
bovino por serem mais macias e conseguirem melhor corte 
nas modelagens das roupas. Caíram no gosto de todos, pois 
criam peças maleáveis, leves que podem ser usadas o ano todo.
No inverno as peças aparecem combinadas com outras peles 
e ganham comprimentos novos. Entre as peças preferidas, 
as jaquetas e calças são as campeãs, seguidas pelos agora 
adorados vestidos.
O preço muitas vezes assusta na primeira impressão, mas 
para quem faz o investimento, vira fã e não consegue mais 
comprar peças “fakes”, que tem custo elevado e com pouca 
durabilidade.
Nas imagens peças que vocês encontram na Loja Filo. Para 
se inspirar!
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* Designer - Especialista em moda e comunicação
brunabassani@hotmail.com
* Designer - Especialista em moda e com
brunabassani@hotmail.com



6 JORNAL O MENSAGEIRO | Sábado, 6 de julho de 2019

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

Gisele Zagonell e Luana Teichmann, e abaixo 
Maristela Gerloff  e Eliane Tonetto - na noite 
de brindes que marcou a estreia da Rekinte - 
Exclusive Decor, da empresária Nilzane Beltrão.

Fotos: Margarete MacielFotos: Margarete Maciel
Foto: Margarete MacielFoto: Margarete Maciel

.TARDE BENEFICENTE.  Os integrantes do Lions Clube
Lourdes Bassani- vibrando com o sucesso da 19ª edição do Chá 
salão principal do Clube Gaúcho. O tradicional evento que foi m
belo desfi le de moda inverno das lojas Daluz Calçados e Boutiqu

lares de Idosos. Enfi m, mais uma iniciativa de clube de L
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LI, REFLETI E GOSTEI
“COMECE PELOS SEUS PRICÍPIOS. 

TERMINE COM ELES TAMBÉM!”

Foto: Margarete MacielFoto: Margarete Maciel
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ns Clube Santo Ângelo CENTRO, presidido por Maria de 
do Chá da Vovó, que aconteceu no último domingo, no 

ue foi muito bem prestigiado, teve  como ponto alto um 
Boutique na Mala. Toda a renda vai ser revertida para os 
ube de Lions que merece os nossos aplausos!!!

 CINARA e sua fi lha LUIZA ENÉAS MÜRMANN - 
marcaram presença na 19ª edição do Chá da Vovó, que 

aconteceu no domingo que passou no Clube Gaúcho.

CACAIO  BRASIL, CLODO e IONE BENEVENUTTI, 
LISIANE e LAURI MÜLLER, VALENTINA 

LÍRIO, BINHO e SOLA CHRISTMANN, VIVIANE 
BRASIL, HELOISA e SÉRGIO SCHNEIDER, na 
concorrida festa dos 21 anos de Valentina Wolff 
Lírio, que aconteceu, no dia 21 de junho, no Salão 
Azul do Clube Gaúcho.
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Para quem gosta de doce, a sobremesa 

é um detalhe que faz a diferença e 

que chama a atenção não só por ser 

deliciosa, mas pela sua beleza e modo 

como é “apresentada”!!! Então, dá uma 

reparada no “Trio Patissier de Verrine” , 

que a banqueteira Chica Sperling, criou 

para a festa dos 21 anos de Valentina 

Lírio! Simplesmente um espetáculo de 

beleza e o melhor, pra lá de deliciosa. 

#talentoecriatividade #inovação 

#saborinconfundível  #umadelícia

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇADETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA
Foto: Vick AlmeidaFoto: Vick Almeida

A  lindinha da foto é a EDUARDA, fi lha de Vanessa e Fernando 
Diel e mana de Isabela e Fernanda.

FABIANA Lemes Ciotti, comemora 
hoje à tarde, o seu 9º aniversário, em 
torno de uma festa que seus pais  
Fabiano e Emilena fazem acontecer, 
na sede campestre do Clube Gaúcho.

A linda SOPHIA Stefanoski Kuspik, fi lha de Amanda Stefanoski 
Kuspik e Charles Kuspik Dalpiaz, completou seu primeiro mês de 
idade e recebe as homenagens dos papais e da vovó Soeli Copetti.
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Fotos: Vick Almeida
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No dia 25 de maio, Eduarda Morari Jeske - uma das belas meninas que 
vem se destacando na nova geração de Porto Alegre, teve o privilégio 

de viver e curtir intensamente o seu 15º aniversário, em torno de uma 
categorizada festa que foi muito bacana e recheada de atrações. O cenário do 
acontecimento que movimentou a Capital do Estado, foi o salão de eventos 
do Grêmio Nático União, em Porto Alegre. Enfi m, foi uma linda festa e tudo 
a altura que aniversariante, Eduarda, merece! No alto, Eduarda - bela e feliz,  
entre seu mano Matheus (E) e seus orgulhosos pais Isamara e Carlos Jeske.

Eduarda - com vestido da 
recepção, entre os avós corujas 

Luiz e Seloni Morari.

O dindo Cláudio Luís 
Morari e sua namorada 

Evanete Tartari.

Eduarda a bordo do 
elegante vestido do 
cerimonial da festa 

de seus 15 anos. 

EDUARDA MORARI JESKE CELEBRA SEUS 15 ANOS EM ALTO ESTILO
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Os amigos Márcia e Gilmar 
Martin, Bea e Paulo Zborowski, 
Cleonice e Oto Ritter, Geslaine 
Guarani, Rose Callegaro, 
Normali Iven e Silvio Callegaro, 
Tânia Debacco e Valdir Perini, 
Marta Kafruni, Vera Jagielski, 
Ernâni e Márcia Minetto – num 
clic especial para o Briefi ng, 
durante a inesquecível viagem 
para Cancún. Aliás, esta viagem, 
para este lugar paradisíaco, 
aconteceu de 10 a 17 de junho, 
e foi totalmente organizada 
pela Binho & Sola Viagens.

VIAGEM ENTRE AMIGOS BY BINHO & SOLAVIAGEM ENTRE AMIGOS BY BINHO & SOLA
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Toscani e Dalva, Lisiane, Paulo e Júlia Menin Edelbluth, 
Valentina Lírio, Marlise Werle e Bruno Mentges, Luís 
Mousquer e Jeize Batista, Débora e Felipe Toscani.

NA FESTA DE NÍVER DA VALENTINA

Luciane Steinke e Gilson Faustino Júnior, 
Valentina Lírio, Nara e Gilson Faustino, 

Monalisa Faustino e Gabriel Steinke Faustino.

Fotos: Vick AlmeidaFotos: Vick Almeida
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A Operação Lava Jato simboliza a esperança dos 
brasileiros no sentido de verem políticos corruptos 
presos e todos os agentes da corrupção punidos como 
merecem. Iniciada em 2009, a operação foi sendo cada 
vez mais intensifi cada, representando uma ação de 
proporções gigantescas tal a quantidade de crimes 
cometidos e o tamanho do rombo ocasionado com 
tantos desvios de verbas, propinas, subornos e outros 
afi ns a esse tipo de torpeza.

Em 2014, a Lava Jato assumiu novas características, 
passando a ser uma grande cruzada contra a corrupção 
no país. O então juiz Sérgio Moro, nesse ano, autorizou a 
Polícia Federal a defl agrar a primeira fase dessa operação, 
que tomou largos rumos, conforme tão bem sabemos. E 
foi nesse contexto que o juiz conquistou expressiva parte 
da população brasileira que enfi m via alguém decidido 
a fazer cumprir a justiça contra a corrupção no país. 
Seu pulso fi rme no combate aos corruptos mostrou a 
possibilidade de ser tornar efetivamente real a prisão de 
tantos bandidos, que há muito tempo vêm logrando o 
povo e enchendo seus bolsos com roubos milionários 
enquanto a grande maioria continua vítima de parcos e 
miseráveis salários em troca de seu trabalho.

A Operação Lava Jato é considerada a maior 
investigação sobre a corrupção e lavagem de dinheiro 
que o país já teve e a Petrobrás está na linha de frente 
dos órgãos investigados, com um imenso esquema de 

corrupção que “desmantelou” a imagem da maior estatal 
brasileira e uma das maiores empresas do mundo. Então, 
ver bandidos sendo condenados e punidos signifi ca, de 
fato, a esperança de ver o Brasil “entrar nos eixos”, indo 
ao encontro de uma política verdadeira que caminhe em 
direção à justiça de que tanto precisa.

É por isso que causa estranheza a insistência de 
muitos brasileiros em quererem criminalizar as ações 
do juiz Sérgio Moro, colocando-o no banco de réu com 
a acusação de parcialidade nos casos envolvendo o ex-
presidente Lula, como o do tríplex do Guarujá. Meu 
ponto de vista é “a vista de um ponto” de uma pessoa 
leiga. Não estudei Direito, nem Política. Portanto nada 
entendo de um e de outro. Mas meu ponto de vista 
também é a de uma mulher trabalhadeira, que vive 
exclusivamente do que ganha. Meu ponto de vista 
também é de uma trabalhadora que arca mensal e 
anualmente com um alto desconto e pagamento de 
imposto de renda. E nesse caso tudo que eu queria é 
que houvesse alguém de poder e de direito que olhasse 
para mim e para todos os trabalhadores como eu e 
que fosse essencialmente parcial agindo a nosso favor. 
Porque – não sei os outros – mas eu estou cansada de 
ter de pagar pelo que trabalho, com essa alta carga 
tributária, enquanto outros tantos levam vantagens e 
enriquecem de “um dia para outro”, lavando dinheiro, 
corrompendo, subornando, usando de suas infl uências 

e de tantas outras artimanhas de logro, de cupidez, de 
enganação.

Mais importante, portanto, do que a preocupação 
do que foi ou não dito, é que as pessoas interessadas e 
vinculadas a essas situações se detenham no caso em si, 
com os olhos voltados para os crimes cometidos, que 
são de lesa-pátria e de lesa-população. Sinceramente, 
não acredito em total imparcialidade em nenhuma 
situação. Nas mínimas coisas, acabamos sendo parciais 
por mais que nos declaremos o contrário. E se ser parcial 
signifi ca, nesse caso, a busca da verdade, no sentido 
de se apontarem os culpados por tanta corrupção, é 
imperativo que isso se sobreponha à insistência de 
muitas pessoas em quererem destruir operações como 
a Lava Jato.

O povo nas ruas, no domingo (dia 29 de julho de 
2019) em defesa do Ministro, é a prova de que estamos no 
limite e de que não toleramos mais bandidos brincando 
de políticos. Os sucessores do juiz Sérgio Moro devem 
continuar na sua busca pelas verdades que insistem em 
se esconder da Lava Jato, com a certeza de que o povo 
brasileiro anseia em ver os culpados condenados a 
pagarem por seus crimes contra o país e contra toda sua 
população.

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

Combate à corrupção acima de conversasCombate à corrupção acima de conversas
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TAPETE COM ESTILO
E  NO TAMANHO QUE  

VOCÊ DESEJA?

W W W . L O J A R E K I N T E . C O M . B R

Rua Quinze  de  Novembro ,  800/rekintesantoangelo @rekintesa 55. 99919 4230
55. 3312.4230

CONTAMOS COM UMA VAR IEDADE DE  OPÇÕES DE  TAPETES  PARA ESSE  INVERNO,
 PODENDO SER  FE ITO SOB MED IDA DE  ACORDO COM O SEU AMB IENTE .

Levamos até você!
Saiba mais!

r

Combate à corrupção acima de conversass



TODO O CUIDADO
E DEDICAÇÃO NO SEU EVENTO
Saiba mais como fazer um evento
sem dor de cabeça.

HORÁRIOS DE 
ATENDIMENTO:

das 08:30hs às 12hs e das 14hs às 18hs

Atendimento em horário personalizado  
(Entre em contato conosco)

FAÇA UM ORÇAMENTO
SEM COMPROMISSO!

Telefones: 
055 3312.9894     055 9 9607.5165

em dor de cabeça.
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Rua Quinze de Novembro, 800

celeirofestaseeventos

@celeirofestaseeventos


