
A linda e querida Flora Zenkner Koroll veio especialmente de 

Ribeirão Preto-SP, juntamente com seus pais Anna e Thiago, 

para celebrar o seu 1º aninho e batizado, em Santo Ângelo, 

a terra de seus avós Armindo e Lore Zenkner, e da sua mãe 

Anna. A bela festa foi no salão principal do Clube Gaúcho e 

teve como ingredientes principais emoção e originalidade.

FAMÍLIA ZENKNER KOROLLFAMÍLIA ZENKNER KOROLL  
COMEMORA O 1º ANINHOCOMEMORA O 1º ANINHO  
DA HERDEIRA FLORADA HERDEIRA FLORA
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Nos dias 29 e 30 de agosto as respeitadas fi sioterapeutas Priscila Vargas e Juliana 

Dalla Vechia, procurando o constante aprimoramento, estiveram em São Paulo 

participando do Encontro Nacional do ITC VERTEBRAL, onde foram discutidas as 

últimas diretrizes mundiais sobre dor de coluna, com a presença do fi sioterapeuta 

Americano Guy Simoneau Phd e referencial mundial em tratamento de coluna, 

que trouxe muitas novidades e o que há de melhor na fi sioterapia para coluna. Na 

foto o fi sioterapeuta americado Guy Simoneau entre as fi sioterapeutas da Clínica 

Plena, Priscila Vargas (E) e Juliana Dalla Vechia - durante o  importante evento.
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RECADO

CAPA
Flora Zenkner Koroll, 

Anna Zenkner e
Thiago Koroll

FOTO
Vick Almeida

Iniciamos o recado de hoje dizendo: É HOJE!!!
Sim! Chegou o dia de comemorarmos - 

cercados de bons motivos, 24 anos de jornalismo, 
em especial o social, que é a nossa vocação. É o 
que nos move todos os dias para  fazermos o 
melhor na arte de contar o lado bom da vida. 

Pois contar o lado bom vida! Celebrar o lado 
bom da vida! É um privilégio poder fazer isso! Uma 
verdadeira bênção!

Modéstia a parte, fi zemos isso com muita 
propriedade, competência, talento, ousadia... 
sem falar em inovação e constante atualização e 
aprimoramento!

Enfi m, contamos o lado bom vida há 24 anos, 
através do nosso Briefi ng Social, inserido no Jornal 
O Mensageiro, em nosso site, em nossas redes 
sociais, bem como na condução e produção de 
cerimoniais e eventos, nossa verdadeira paixão!

 Então, logo mais, a partir das 20 horas e 34 
minutos - vamos reunir cerca de quatro centenas 
de convidados, no Clube Gaúcho, em torno de uma 
grande festa intitulada: “O DONO DO PEDAÇO”!

 Cabe ainda comentar que Thiago Prado 
assina a ambientação da festa, sonorização e 
iluminação de MR Produções & Eventos, fotografi a 
de Vick Almeida, jantar de Chica Sperling com 
participação especial da Divina Gula, Crebom 
Sorvetes e Padaria Panilar! Ah! E mais a presença 
da banda Balança Brasil!!!

Enfi m, nas próximas edições, todos vão 
poder saber tim tim por tim tim o que rolou no 
consagrado e badalado evento.

Sendo assim, um brinde ao “O DONO DO 
PEDAÇO”!

Mas, na “BS” de hoje, a capa é ilustrada beleza 
infantil de Flora Zenkner Koroll fi lha e seus pais 
Anna Zenkner e Thiago Koroll, que festejou seu 1º 
aninho - cheia de estilo e personalidade, em torno 
de uma baita festa, no salão principal do Clube 
Gaúcho, no último sábado, dia 7.

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

Amauri Lírio
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O Dono do Pedaço O Dono do Pedaço 
Chegou uma das datas mais esperadas do 
ano, a festa do Amauri!!! 
Há 24 anos, comemoramos com ele sua 
trajetória como comunicador e jornalista. 
Amauri reuni amigos e parceiros e, nos 
presenteia com uma maravilhosa festa, 
regada do que tem de melhor em nossa 
cidade. 
Para isso, nada melhor que puxar o que temos 
de melhor no guarda-roupa para prestigiar o 
anfi trião. 
Amauri pede traje social. Bem como conheço 
ele, que gosta que todos se sintam a vontade, 
o traje social pode ser mais despojado para 
esta ocasião. O que não signifi ca desleixo. 
O despojado que comento, pede peças 
modernas e que deixam a pessoa confortável, 
mas ao mesmo tempo de acordo com a festa. 
Podemos combinar:
Vestidos de todos os comprimentos, mas 
com tecidos alinhados para noite. Claro, os 
comprimentos de acordo com as idades.... 
Os mídis são os preferidos do momento. Para 
todas as idades;
Macacões estão super em alta para noite. 
Hoje a peça com os tecidos certos são ótimas 
pedidas para eventos sociais.  
Adoro combinações de duas peças como 
saias e pantalonas, combinados com 
blusas que tenham tecidos mais festa ou as 
transparências que são um luxo. Os bodies 
estilo lingerie são tendência absoluta e são 
ótima opção para combinar;
Acessórios sempre!!! O vestido pode ser o 
pretinho básico, mas pede brincos, pulseiras, 
bolsas, cintos e brilhos, muitos brilhos..... 
Nas imagens, ideias de looks lindos para 
arrasar!!!!
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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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É 
hoje à noite, às 20 horas e 34 minutos, no salão principal 

do Clube Gáucho, que acontece a “19ª Festa do Briefi ng”, 

com o tema: “O DONO DO PEDAÇO”. O objetivo é 

celebrar os 24 anos de comunicação deste jornalista em 

torno de uma noite muito bacana, surpreendente e repleta 

de atrações. O pra lá de comentado evento, que vai ter 

ambientação especial e imponente assinada por Thiago 

Prado, promete ser muito elegante e lotado de gente de bem 

com a vida, além de um bem elaborado jantar, muita beleza 

e descontração, aliados a sensacional música ao vivo com 

a conceituada Banda Balança Brasil, para  a gente dançar e 

se divertir pra valer até as primeiras horas da manhã deste 

domingo. E vocês, nossos queridos convidados, terão o 

prazer de degustar um belo jantar assinado banqueteira 

Chica Sperling com doces exclusivos da Divina Gula, uma 

sobremesa especial com sorvete da Crebom, e mais uma 

supresa da Padaria Panilar. Vai ser para degustar de joelhos!! 
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Foto: Bárbara RigoFoto: Bárbara Rigo

Soberanas do Clube Gaúcho: Princesa Ana Carolina Bragag

Marchesan Henkes - se despedem em alto estilo do brilha

MARTINA LONDERO - Miss Santo Ângelo 

2018 |2019 - vai coroar a sua sucessora hoje 

à noite durante Festa do Briefi ng.
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“O FALSO SE DÁ BEM COM TODO MUNDO, O VERDADEIRO NÃO!”  
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Afi nal de contas: vamos promover  uma verdadeira 

experiência gastronômica. Entre as atrações do 

evento: a apresentação da sucessora de Júlia Lima - 

Broto Santo Ângelo 2018, o desfi le de despedida das 

Soberanas do Clube Gaúcho 2018|2019: Rainha Júlia 

Didonet e Princesas Vitória Henkes e Ana Carolina 

Bragagnolo, e coroação de suas sucessoras, além da 

despedida do glorioso reinado de Martina Londero 

- Miss Santo Ângelo 2108| 2019, que vai coroar a 

nova Miss Santo Ângelo, bem como homenagens 

especiais aos nossos patrocinadores e apoiadores. Já 

o ápice, vai ser o lançamento da 55ª edição da Revista 

O Mensageiro. Vai ser show!!! Com toda a certeza, a 

badalada noitada de muitos brindes e parabéns ao 

BRIEFING, está movimentando a sociedade de A a Z. 

Porque é claro, a sociedade passa por aqui! E pode 

chamar a Ludimila, porque é HOJE!

Foto: Lidi|Equipe Bárbara RigoFoto: Lidi|Equipe Bárbara Rigo
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Bragagnolo, Rainha Júlia Didonet e Princesa Vitória  

o brilhante reinado coroando as suas sucessoras.

JÚLIA LIMA - Broto Santo Ângelo 

2018, se despede do título passando 

a faixa para sua sucessora.
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 No último fi nal de semana, a família Zenkner Koroll, teve 
celebração em dose dupla! Thiago Koroll e Anna Zenkner, 
vieram especialmente de Ribeirão Preto - SP para celebrar 
o primeiro aninho e o batizado de sua fi lha Flora, aqui em 
Santo Ângelo. 
 No sábado à tarde, o salão principal do Clube Gaúcho 
foi o cenário da celebração do primeiro aninho da querida 
Flora Zenkner Koroll, para a alegria dos papais corujas 
Thiago e Anna e demais familiares, bem como para cerca 
de 300 convidados.  
 Num vídeo produzido pela Prisma Vídeos, Thiago e 
Anna contaram, emocionados, contaram a trajetória da  
aniversariante Flora, que foi o ponto alto do cerimonial, 
ocasião em que  teve os pronunciamentos dos pais da 
aniversariante e o tradicional “parabéns à você”. 
  A  festa teve um elogiado serviço gastronômico 
no sistema finger food e mini porções orquestrado 
pela banqueteira Chica Sperling, regado por bebidas 
dos melhores rótulos. Para adoçar a vida os anfi triões 
ofereceram uma variedade de docinhos da Brigaderia da 
Vovó e da Divina Gula. 
 A bela e imponente decoração levou a assinatura de 
Thiago Prado, que extrapolou nos quesitos criatividade 
e riqueza de detalhes. Milhares de balões, delicados 
arranjos com fl ores nobres,  bonecas de chochê e de feltro 
em profusão, fi zeram parte da magnífi ca ambientação. 
Aliás as bonecas, produzidas por Silvana Hepp Galarça 
(professora de artes e que faz um trabalho muito bonito 
com os adolescentes na Fase), foram a sensação da festa!!! 
Sem falar na maravilhosa mesa de doces com doces da 
Divina Gula, que também produziu o bolo cenográfi co, e 
da Brigaderia da Vovó. Além do adesivo personalizado da 
psita criado pela Imprima, de Luciano Oliveira, e um belo 
cenário com telão de led, fi zeram diferença! Um show! 
 A fotógrafa Vick Almeida fez cobertura fotográfi ca e 
a MR Produções & Eventos, fez a perfeita sonorização e 
iluminação da concorrida ocasião. Já Elton e Rossana,  da 
Prisma Vídeos, gravaram as melhores cenas. 
 Outro destaque da festa foi a presença de Gean Santos  
e Maguila Becker, da  banda Tio Phill, que fi zeram um 
maravilhoso e muito elogiado som acústico de alta 
qualidade e com excelente repertório. Também foi outro 
detalhe que fez a diferença! 
 Enfi m, a festa foi linda, emocionante e muito original.  
Perfeita e muito bacana!! Tudo sob o comando do 
cerimonialista Amauri Lírio e sua equipe que cuidaram 
de todos detalhes! 
 E no domingo, 8, aconteceu o batizado da Flora, com 
ceromônia na Catedral Angelopolitana, seguida de almoço, 
desta vez, intimista, na aconchegante morada dos vovós 
Armindo e Lore Zenkner, com cardápio assinado por 
Marlice Petri, da Crebom Restaurante. 
 Certamente foi uma dupla comemoração bem marcante 
e cheia de signifi cados!!! Tudo bem a altura da linda Flora 
Zenkner  Koroll! 

 Flora Zenkner Koroll - feliz da vida  no cenário da sua baita festa de 1º aninho.

 A aniversariante Flora Zenkner Koroll, toda faceira no colo da vovó Lore e ao lado do vovô 
Armindo Zenkner, e cercada por seus pais e demais familiares da grande família Zenkner.

Flora entre sua mãe Anna (muito elegante vestindo 
Lady Valentina), sua bisavó Paula Baumle Koroll, seu 
pai Thiago e seus avós Valéria e João Koroll, de Curitiba.

 No cenário do batizado: Flora, 
toda feliz  com seus pais Thiago 

Koroll  e Anna Zenkner.

Flora Zenkner Koroll - cercada por todos os seus familiares maternos e paternos,  num clic 
especial, logo após o seu batizado, que aconteceu na Catedral Angelopolitana.
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Com o objetivo de estar 
sempre atualizado, o Dr. 

Jaime Barbosa - conceituado 
médico e Membro Titular 
da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia do Joelho - SBCJ e 
a sua fi lha Emilly Barbosa 
- acadêmica de medicina 
- UPF,  participaram da IX 

Jornada Lyonesa no Brasil, 
que aconteceu de 29 a 31 de 
agosto, no Grand Hyatt, no 
Rio de Janeiro. E foi durante 
a importante jornada que o 
Dr. Jaime e a futura médica,  

Emilly, encontraram o 
renomado Dr. David Dejour, o 
mestre com quem o Dr. Jaime 

fez a sua especiliazação em 
cirugia do joelho, em Lyon, na 

França, em 2003. 

NO RIO DE JANEIRONO RIO DE JANEIRO
Foto: DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Os médicos Jaime Barbosa 
e David Dejour.

A acadêmica de medicina Emilly Barrbosa e o médico 
David Dejour - durante a importante jornada.

Noeli e Vilson Tonin - nesta terça-feira, 17, 
a partir das 16 horas, abrem as portas da 

loja Abusiva para receber em alto estilo clientes 
e amigos. O motivo: celebrar os 15 anos da 
ABUSIVA. Pelo que tudo indica, a ocasião vai ser 
recheada de surpresas, lançamentos e distribuição 
de muitos brindes. Sendo assim, não dá para 
perder. A propósito, o Vilson Tonin, na seguda-
feira, comemora  a sua troca de idade, sendo alvo 
de muitos cumprimentos, especialmente de seus 
familiares e amigos. Ao amigo, Tonin, parabéns, 

felicidades e sucesso sempre!

Vick Almeida e Bóris 
Sokolovicz com suas 

fi lhas Cecília e Helena - em 
pose para o álbum de 
família, num belo trabalho 
da equipe Vick Almeida 
Fotografi as. E à esquerda, 
Maurício Noronha e 
Cássia Muner com a fi lha 
Clara, também em pose 
para o álbum de família, 
num belo registro da 
fotógrafa Bárbara Rigo. 
Aliás,  a Vick - conceituada 
fotógrafa e a Cássia - 
competente professora 
no Colégio Verzeri, trocam 
de idade nesta terça-feira, 
17, sendo alvo de muitas 
manifestações carinhosas, 
especialmente de seus 
familiares e amigos. Às 
amigas Vick (comadre) e à 
Cassia, parabéns, sucesso 
hoje e sempre!

Foto: Vick AlmeidaFoto: Vick Almeida

FAMÍLIAS LINDAS!FAMÍLIAS LINDAS!
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Cem anos. Essa é a idade da Dona Eva 
Portella, que completou ontem (13 de 
setembro) um século de vida. Dona Eva, 
como é chamada e conhecida, é Bandeira de 
pai e Portella de casamento. Foi casada com o 
Senhor Nestor Portella (grande nome ligado 
à Algodoeira, à Mecânica Ritt er e ao Grêmio 
Aquático Galerno) de 1942 a 1981, quando ele 
faleceu. É mãe da Iara (já falecida), da Ivete 
e da Jussara, minha querida cunhada. Tem 
oito netos e sete bisnetos, acompanhando-os 
em seu crescimento e desenvolvimento com 
a consciência plena que a mantém sempre 
ativa e sempre participativa junto à vida em 
família.

Acostumei-me com a presença da Dona 
Eva em seu singular lugar na casa de 
meu irmão Denver, mais conhecido com 
Caiá. De uma lucidez a dar inveja para 
tantas pessoas de bem menos idade, Dona 
Eva divide as horas de seus dias entre 
leituras, palavras cruzadas, caça-palavras 
e outros do gênero, além de assistir às 
suas novelas preferidas. Perspicaz, está em 
constante contato com a vida e é capaz de 
envolver uma pessoa em conversas muito 
interessantes, especialmente quando se 
reporta a fatos do passado.

Ela foi, sem dúvida, uma mulher 
inovadora no seu tempo de jovem. 
Quando as moças, na sua maioria, 
eram educadas apenas para casar, ela já 
enfrentava o mundo do trabalho. Quando 
a maior parte das mulheres casava e vivia 

exclusivamente para cuidar da casa, a 
jovem auxiliar de escritório da antiga 
Algodoeira rompeu com esse paradigma, 
continuando no seu trabalho externo e na 
sua carreira como profissional, tendo se 
destacado como funcionária no escritório 
da antiga e tradicional Casa Ramos.  Anos 
depois, nessa sua trajetória de mulher 
profissional e trabalhadeira, entregou-se 
ao bordado. Eu a conheci nesse período, 
vendo-a debruçada sobre uma máquina 
de costura a bordar lindas peças, como 
jogos de cama, toalhas, colchas e outros do 
gênero.

Quando completou noventa anos (em 
2009), ela lançou o livro de suas memórias, 
no qual faz o relato de sua vida e de suas 
histórias, sendo um grande legado que 
ela deixa para a família e para os amigos. 
A obra reúne uma série de fatos que 
contribuem de forma significativa para 
a construção e perpetuação da memória, 
não somente de uma pessoa que vive há 
cem anos, mas também de uma época que 
muitas pessoas das gerações mais novas 
não conheceram.

Por isso tudo, ao completar um século 
de vida, registro, em meu nome e em nome 
de toda família Alves, os mais efusivos 
cumprimentos a essa grande guerreira. 
Grande abraço, Dona Eva e que Deus lhe 
permita muitos anos a mais entre nós.

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

Uma homenagem de cem anosUma homenagem de cem anos
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FORMATURA

Além do ambiente perfeito, uma
festa totalmente sem preocupação,
contamos com garçons profissionais,
cozinha ampla e preparada para os
chefs de cozinha  e muito mais.

O AMBIENTE PERFEITO
PARA A SUA FESTA DE

Telefones:  
055 3312.9894     055 9 9607.5165

Rua Quinze de Novembro, 800

celeirofestaseeventos

@celeirofestaseeventos

Capacidade de até 120 pessoas.

Rua Quinze de Novembro, 800
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