
Eles vieram de Nova York para celebrar o 

amor em Santo Ângelo. A cerimônia religiosa 

aconteceu na Catedral Angelolitana, seguida 

de deslumbrante e categorizada festa no 

salão de eventos do Sindicato Rural.

PATRÍCIA WERLE PATRÍCIA WERLE 
E JOHN KINGE JOHN KING







Moda:Moda:
Três tendências atuais que alongam Três tendências atuais que alongam 
a silhueta lindamente.a silhueta lindamente.

People BS:People BS:
Em evidência algumas das muitas Em evidência algumas das muitas 
pessoas que estão badalando na pessoas que estão badalando na 
vida social da cidade.vida social da cidade.

Dinalva de Souza:Dinalva de Souza:
Sem vergonha de ser brasileiraSem vergonha de ser brasileira..
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A bela Maria Fernanda Kazienko Ceratti - feliz da vida celebrou o seu 

2º aniversário, no dia 21 de setembro, em torno de uma animada 

festinha, em Porto Alegre. Na foto, Maria Fernanda entre seus avós 

Kazienko e Edla, seus pais Raquel e Ciro Ceratti, e os tios Juliano e Suyane.
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CAPA
Patrícia Werle e John King

FOTO
Bárbara Rigo

Estamos no mês de outubro! Este ano 
sem o horário de verão, amado por 

uns, odiado por outros! E cada vez mais o 
fi nal do ano se aproxima numa velocidade 
quase incontrolável. Por isso devemos curtir 
intensamente cada momento ao lado de 
quem amamos e admiramos! Ah! E lutar para 
sempre fazer o que realmente gostamos! Nem 
sempre conseguimos, mas a busca deve ser 
constante!

A capa  de hoje é ilustrada pela imagem 
dos modelos, a santo-angelense Patrícia 
Werle e o americano John King, que vieram 
especialmente da “Terra do Tio Sam” para 
celebrar o amor e festejar com  muita alegria 
e emoção. A bênção nupcial teve como 
cenário a Catedral Angelopolitana. Já a festa, 
bacanérrima e incrível, teve como palco o 
salão de eventos do Sindicato Rural. Com 
certeza foi um belo casamento, que uniu dois 
países: Brasil e Estados Unidos.

Também é destaque algumas das muitas 
pessoas que badalam na vida social da Capital 
das Missões.

Nas páginas de moda, Bruna Bassani, conta 
as três tendências que alongam a silhueta.

Lembrando: a loja Filo está concedendo 
desconto de 70% nos vestidos para festa. 
Vale, sim, dar uma espiada! Tem muito vestido 
bacana!

Para encerrar: no próximo sábado acontece 
na sede campestre do Clube Gaúcho, mais 
uma edição da “Festa da Criança”! E ainda 
falando no Gaúcho, a atuante diretoria está 
concentrada nos preparativos para a 28ª 
Novembersfet, que vai ao ar nos dia 16 e 30 de 
novembro. Vale agendar!

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

Amauri Lírio
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Já deve saber que existem algumas 
fórmulas infalíveis na hora de querer 

parecer mais alta: looks monocromáticos, 
peças de cintura alta, sapatos de salto 
alto em tons próximos ao da sua pele… 
No entanto, é comum ter dúvidas na 
hora de adaptar as tendências de moda 
da temporada a essas regrinhas. Para 
não desistir, hoje as dicas são de três 
tendências atuais que alongam a silhueta 
lindamente. 
Vestido chemisier
Com abotoamento frontal e tecido que 
se assemelha ao das camisas – é daí que 
surge o seu nome, camisa feminina em 
francês -, o vestido chemisier é uma das 
peças mais versáteis do closet feminino 
contemporâneo. Os motivos são vários: 
ele casa bem com os mais diversos sapatos 
e bolsas, deixa você mais esguia por ser 
acinturado e fl uído, é fresco na medida 
para um fi nal de semana e elegante para 
um dia atarefado no escritório e pode 
ser adaptado aos mais diversos estilos. 
Todas essas características fi zeram com 
que o modelo chamasse a atenção das 
fashionistas, que estão usando sem 
moderação. Quer adotar também? Pense 
primeiro em modelos com tons neutros 
ou estampas de listras verticais – outro 
truque para ter sempre no arsenal. É fã de 
cores? Os tons de rosa-choque, laranja e 
verde esmeralda prometem!
Conjunto esportivo
Se antes os conjuntinhos esportivos 

remetiam exclusivamente a visuais de 
academia, hoje são um máximo fashion. 
Por terem o mesmo tom, são ótimos para 
deixar o visual mais esguio – truque que 
você já conhece – de um jeitinho nada 
óbvio. As listras laterais, recurso mais 
do que presente nas peças esportivas, 
também são grandes aliadas dos visuais 
longilíneos, use e abuse. A forma mais 
bacana de combinar? Com acessórios 
elegantes, como as sandálias de salto 
alto e os scarpins. Uma bolsa média com 
alça de corrente fi naliza o look com muito 
poder, invista!
Pantalona colorida
Com cintura alta e um corte reto que 
abre levemente ao chegar na barra, a 
pantalona é a peça feita sob medida 
para quem deseja parecer mais esguia, 
principalmente se usada ao lado de 
um bom salto. Além disso, é elegante 
e transita do escritório à festa com 
idêntico charme. Pois este grande 
clássico da mulher sofi sticada se torna 
tendência absoluta ao receber tons 
bem vibrantes, como vermelho, rosa, 
amarelo e azul. Quanto o assunto é 
combinação, você pode tanto investir em 
tops neutros, como jogar com as cores 
da peça escolhida, montando visuais 
monocromáticos ou se jogando em um 
bom color blocking. Solte a criatividade 
e o resultado será lindo, sem perder a 
função “alongadora”. 
Dicas: oipati.com.br

Três tendências que alongam a silhuetaTrês tendências que alongam a silhueta
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* Designer - Especialista em moda e comunicação
brunabassani@hotmail.com
* Designer - Especialista em moda e com
brunabassani@hotmail.com

Três tendências que alongam a silhueta



6 JORNAL O MENSAGEIRO | Sábado, 5 de outubro de 2019

NAIANA WEBER - cirurgiã-dentista e empresária que 
comanda com sucesso a Mariah Santa Shoes - desfi lando 
elegância e estilo na badaladíssima “19ª Edição da Festa do 
Briefi ng - O Dono do Pedaço”, que recentemente sacudiu 
o Clube Gaúcho. Aliás, nesta quarta-feira, dia 9, a Naiana 
movimenta a Mariah Santa Shoes, reunindo clientes em 
torno de um belo “workshop de Moda”, que vai dar dicas 
de como valorizar a sua imagem. Vale conferir!

FASHIONISTA!FASHIONISTA!

Foto: Vick AlmeidaFoto: Vick Almeida

Clarissa Bohrer, Anelise Kristochek, Ana Maria Drabik, 
Lígia Kedziorski, Alessandra Teixeira e Elisiane Guimarães. 

Ketherli  e Cristiano WeberVice-Prefeito Bruno e Lígia Hesse

NA 19ª FESTA DO BRIEFING: O DON

NA ESTREIA DA AREZZO SANTO ÂN
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LI, REFLETI E GOSTEI
“NA DIFICULDADE CONHECEMOS A NOSSA MELHOR 

PARTE E O LADO PIOR DE ALGUMAS PESSOAS.”

rabik, 
arães. 

Weber

Luciana Schneider, Janice Fritz 
Marcante e Flávia Machado.

Rosane, Beto e Paulinne Klee

DONO DO PEDAÇO 

O ÂNGELO

Fotos: Vick AlmeidaFotos: Vick Almeida

NOELI TONIN entre MÁRCIA JESSE e THAYS JESSE KNY,  
brindando so 15 anos da sua Abusiva. Aliás, a Noeli acaba 
de retornar de São Paulo com muitas novidades para 

você arrasar nesta estação. 

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio

Fotos: Amauri LírioFotos: Amauri Lírio
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A BODA DEA BODA DE  

PATRÍCIA & JOHN:PATRÍCIA & JOHN:  

UM LUXO!UM LUXO!

A BODA DEA BODA DE  

PATRÍCIAPATRÍCIA  
& JOHN:& JOHN:  

UM LUXO!UM LUXO!
 Protagonistas de um dos casamentos mais animados e elegantes da 
temporada, os jovens modelos, a santo-angelense Patrícia Werle e o 
americano John King,  reuniram familiares e um seleto grupo de amigos para 
selar a união e festejá-la com tudo o que tem direito, no sábado passado. 
 A noiva, estava belíssima a bordo de um elegante e chique  vestido branco 
com um gigantesca cauda, criado pelo estilista Elihav Sasson, de Israel, para 
a cerimônia religiosa realizada na Catedral. Uma delicada tiara com pedras 
brilhantes no alto da cabeça, emoldurou seu belo rosto radiante, que teve 
seus traços realçados pelo perfeito make-up e produção de cabelos de Josias 
Azevedo e Cláudio da Luz. 
 Os cumprimentos à Renato Salzano e Leila Werle, Charles e Elizabeth 
Kennedy King, e aos noivos foram durante a festa, que teve como cenário 
o salão de eventos do Sindicato Rural. 
 O roteiro social do casamento iniciou com um coquetel de boas vindas no 
hall do salão, a som da boa música de Claus Jerke e Letícia Frandoloso Stoll, 
que também fi zeram a cortina musical da cerimônia religiosa.
 Os noivos Patrícia e John - felizes e radiantes,  chegaram ao salão sob 
intensos e prolongados aplausos, momento em que receberam o abraço 
carinhoso de seus orgulhos pais. 
 Na sequência aconteceram os tradicionais discursos, que iniciou com 
Renato Salzano, que fez o discurso em português e em inglês. Depois 
foi a vez do pai do noivo Charles deixar a sua mensagem, seguido do 
pronunciamento do noivo John, que emocionado, falou em português e 
também em inglês, encerrando, a noiva Patrícia, não menos emocionada, 
também fez oportunos agradecimentos.
 Após os pronunciamentos, os noivos brindaram a feliz união com muita 
alegria, receberam os merecidos cumprimentos e fi zeram fotos com os seus 
convidados, seguido do jantar.
 O serviço gastronômico, orquestrado com maestria pela banqueteira 
Chica Sperling, teve coquetel de boas vindas com variedades de canapés 
personalizados. Como entrada: Salada com folhas verdes, abacate, melão, 
bergamota e camarão fl ambado com vinagretti cítrico, seguido por um 
belo jantar (um büff et com poucos e bem elaborados pratos), harmonizado 
com espumantes, vinhos, drinques e cerveja dos melhores rótulos. Já como 
sobremesa foi oferecido a “Petit Gateau - Trio Patissier”, também by Chica 
Sperling, além de uma enorme variedade de docinhos Le Dolce Santo 
Ângelo, de Ana Luiza,  distribuídos harmonicamente numa maravilhosa 

mesa espelhada. 
 Como lembrança, os tradicionais bem-casados, produzidos pela Divina 
Gula.
 Depois do jantar, os noivos abriram a pista, apresentando uma bela 
coreografi a, que foi muito aplaudida pelos seus convidados. 
 A partir daí, a pista bombou até o raiar do sol, sob o comando do DJ Denis 
Puls, de Porto Alegre. A seleção musical foi perfeita. Um show!
 Vale destacar o bar de drinks, do Dudu das Caipiras, de Porto Alegre, que 
fez o maior sucesso! Aliás, os gringos adoram uma caipira bem feita!
 E para repor a energia dos convidados, que dançaram e se divertiram pra 
valer, na madrugada foram servidos palitos de aipim, coxinha de frango, 
caldinho de feijão e bolinha de queijo.
  Ah! Também durante a madrugada foram distribuídos chinelos 
personalizados para a mulherada dar um descanso aos pés e continuar 
curtindo a festa!
 E para arrematar, na saída um belo café expresso (Grings Café Corporativo) 
com petit fours produzidos com carinho pela avó da noiva, Edith Werle.
 Bárbara Rigo e sua equipe foram as responsáveis pelo registro fotográfi co 
do memorável casamento que teve as melhores cenas gravadas pela equipe 
da Prisma Vídeos, de Rossana e Elton Strapazon.
 Tanto a Igreja, como o salão de eventos do Sindicato Rural, receberam 
uma imponente e sofi sticada decoração assinada por Marcos Schmidt, que 
usou o branco como cor principal. Aliás, tudo magnifi camente perfeito! 
Arranjos fl orais e enormes lustres em profusão, com mesas muito bem 
decoradas.  Sem falar em enormes cerejeiras, também em profusão, fi zeram a 
diferença. Tudo valorizado pela iluminação da MR Produções & Eventos, que 
também sonorizou a festa. Além da pista adesivada, projetada e executada 
por Luciano de Oliveira, da Imprima, complementaram a pra lá de elogiada 
decoração da grande noite.
 Todo o cerimonial do memorável casamento levou a assinatura do 
cerimonialista Amauri Lírio, e sua equipe. 
 Enfi m, tudo perfeito. Tudo bem a altura de Patrícia e John, que souberam 
como poucos unir simplicidade com nobreza.  
  A memorável noite, marcada por muita emoção, energia, beleza e 
descontração, foi alvo de incontáveis elogios e de muito brindes, é claro!
 Para encerrar, eles vieram especialmente da “Terra do Tio Sam” para 
celebrar o amor, na terra natal da noiva, Patrícia!
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Os noivos John e Patrícia - 
durante a cerimônia religiosa 

conduzida pelo Padre Rosalvo.
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A BODA DE 

PATRÍCIA & JOHN: 

UM LUXO!

Patrícia e John entre seus pais Renato Salzano e Leila Werle (E), Elizabeth e Charles King, cercados por suas madrinhas 
e seus padrinhos - no altar da catedral, pajem Arthur e as aias Lorelai e Ellison no fi nal da bênção nupcial!

Patrícia e John entre seus pais Renato Salzano e Leila Werle (E), Elizabeth 
e Charles King, brindando o enlace com muita alegria e emoção!

Fotos: Bárbara RigoFotos: Bárbara Rigo
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Os noivos em clima 
de o amor é lindo! John e Patrícia num clic especial em frente a Catedral!
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

A

Como brasileira, há muito tempo vivo um 
verdadeiro paradoxo. Dividida entre sinceros 
sentimentos de orgulho por ser desta terra, vejo-
me por vezes (muitas vezes) virando o rosto de 
vergonha, mesmo quando estou sozinha, devido 
a tantas situações inusitadas que estão longe de 
me dar orgulho. 

Esse meu sentimento de vergonha não é 
novo. Ele vem desde a época em que passei a 
ter consciência plena da bandidagem que assola 
os cofres públicos, com políticos roubando 
descaradamente, enchendo seus bolsos com o 
dinheiro da saúde, da educação, da segurança, 
do saneamento, entre outros setores de igual 
relevância, lesando a população no que tem 
de mais precioso, que é a manutenção de itens 
básicos como esses. 

Depois, foi quando começou a desfilar a 
sequência de casos de corrupção e subsequentes 
operações na tentativa de limpar o país dos 
corruptos, incluindo uma das mais recentes que 
é a Operação Lava Jato. Aliás, uma operação que 
de jato já não tem mais nada, tal a obstrução dos 
próprios representantes da justiça que tentam 
de toda forma desestabilizar a luta contra esse 
verdadeiro câncer social. Mesmo com tudo que tem 
sido feito pela justiça e pela polícia federal, muitos 
corruptos continuam no governo, aumentando 
essa corja que age despudoradamente e que inibe 
o progresso em nome de seus interesses pessoais 
e a favor daqueles que se aliam em torno de uma 
política suja e mesquinha.

Nesse mesmo sentido, destaco ainda o fato das 
condenações à prisão, que é outro agravante que 
me leva a sentir vergonha. Nunca vi tanto entra 
e sai na prisão como agora. A justiça condena 
e o Gilmar Mendes absolve; a justiça prende 
e o Gilmar Mendes solta; a justiça aprisiona e 
o Gilmar Mendes liberta. Isso tem sido uma 
verdadeira palhaçada que ridiculariza a própria 
justiça brasileira, aumentando o sentimento de 
descrença sobre problemas como esses e ceifando 
a esperança de ver os corruptos presos, a pagarem 

de fato sua dívida para com o país e a sociedade.
Outro fator que tem me envergonhado 

são os pronunciamentos do atual Presidente, 
juntamente a muitas de suas ações que em nada 
correspondem ao esperado do chefe de uma nação. 
O Presidente Bolsonaro tem a língua frouxa. Ele 
ainda não aprendeu que pensamento e fala não 
são fenômenos idênticos. Ao contrário, há muita 
distância entre eles porque no meio desse percurso 
tem uma questão fundamental que é o respeito. 
E parece que a língua solta do Presidente não 
aprendeu a respeitar ninguém. É evidente que 
ele se atribui o direito de dizer o que quiser, onde 
quiser, para quem quiser, sem se importar com as 
consequências do que diz. Isso é uma atribuição de 
autopoder, que contradiz o bom senso que deve 
permear as ações de um presidente e que contraria 
os princípios da diplomacia que deve ser a base 
das relações do Brasil para com outros países.

Essas são algumas das razões que me colocam 
nesse estranho paradoxo. Tenho orgulho de ser 
brasileira, de fazer parte desta “terra tão gentil”, 
de povo forte e valoroso. Porém, ao mesmo 
tempo, sinto vergonha de ver tanta podridão 
ganhando fama internacional. Sinto vergonha 
de ver a corrupção se alastrando pelas ruas do 
país, ultrapassando fronteiras. Sinto vergonha de 
ver o Brasil virar centro de conversa em função 
das falas presidenciais. Primeiro a ex-presidente 
Dilma que não dizia coisa com coisa e agora o 
atual presidente que, além de não escolher o 
que dizer, cria verdadeiros embaraços de caráter 
internacional. 

Não quero perder meu orgulho de brasileira. 
Afinal, ser patriota é assumir o amor pela terra, 
pelo país. E esse meu sentimento é grande, assim 
como o da maior parte da população. Mas é preciso 
que o Brasil seja uma nação que resplandeça em 
seriedade, com uma política verdadeira que encha 
seu povo de orgulho. Afinal, eu quero exultar 
meus sentimentos, sem vergonha de ser brasileira.

Sem vergonha de ser brasileiraSem vergonha de ser brasileira
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A Rekinte sempre em busca por
inovação,  você agora pode
comprar  sem sair  de casa.  

UMA NOVA OPÇÃO DE COMPRA

ACESSE E CONFIRA!
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Sem vergonha de ser brasileira



Telefones:  

055 3312.9894     055 9 9607.5165

Rua Quinze de Novembro, 800

celeirofestaseeventos

@celeirofestaseeventos

Capacidade de até 120 pessoas.
SUA 
FESTA OU EVENTO
MERECE ESSE LUGAR!

COM A BEBIDA QUE VOCÊ QUISER!
sim, agora você pode fazer a sua festa e trazer a bebida que quiser!


