
Realizam o sonho de celebrar o amor a beira mar. E a praia 

escolhida foi a Ilhota, em Itapema - SC. Após a cerimônia 

religiosa, os noivos curtiram uma badalada festa ao lado 

de seus familiares e amigos íntimos, no categorizado 

salão de eventos do Restaurante Recanto Fábio.

GEÓRGIA E FERNANDOGEÓRGIA E FERNANDO
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Fernando Diel - dinâmico diretor da Adhara Print Shop - na foto cercado 

por suas fi lhas Eduarda, Isabela e Fernanda, festejou o seu níver, no 

último dia 22, recebendo homenagem de sua esposa Vanessa, fi lhas, demais 

familiares e amigos. Ao Fernando, parabéns e sucesso sempre!
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ECADO

CAPA
Geórgia Ottaño e 
Fernando Pereira 

FOTO
Bárbara Rigo

Praticamente com o encerramento do mês 
de outubro (Natal cada vez mais próximo), 

está chegando em suas mãos mais uma edição 
da nossa super lida e festejada revista semana 
BS Magazine.

A capa de hoje é ilustrada pelo casal 
Geórgia de Mello Ottaño - santo-angelense e 
Fernando Pereira - catarinense, que realizaram 
o sonho de celebrar o amor na praia. Foi um 
casamento lindo com bênção nupcial a beira 
da praia de Ilhota, Itapema - SC, seguida de 
categorizada festa no salão de eventos do 
Restaurante Recanto Fábio.  Realmente foi 
maravilhoso, num lugar lindo e paradisíaco. 
Por isso é o destaque da edição de hoje!

Também está em evidência nas páginas 
da revista, algumas das muitas personas que 
badalam no mundo social da cidade e região.

Como dica de hoje: Jantar Baile em 
comemoração aos 20 anos do Parque 
das Fontes, pilotado com dinamismo e 
competência pelo casal Luiz e Irene Lucca. 
Pelo que tudo indica vai ser uma ocasião 
muito agradável e bacana, com um belo jantar 
e música por conta da Banda Renascer. Então, 
parabéns e vida longa ao nosso belo e bem 
estruturado Parque das Fontes, localizado no 
Entre-Ijuís. É uma belíssima e ampla área de 
lazer, que vale a pena curtir bons momentos 
neste lugar com muito verde, aprazível e bem 
planejado!

 E para amanhã, domingo, o programa é 
prestigiar a festa de escolha do Bebê Destaque  
2019, que acontece a partir das 15 horas, no 
Salão Paroquial da Catedral. O evento, que 
promete ser cheio graça e encanto é uma 
promoção do Lions Clube Santo Ângelo 
Tiaraju.

Enfi m, BS Magazine: a sociedade passa 
aqui!

Um ótimo “weekend”. Eu volto no sábado!
Amauri Lírio



4 JORNAL O MENSAGEIRO | Sábado, 26 de outubro de 2019

Existem peças que são 
i n d i s p e n s á v e i s  n o 
armário feminino, não 

importa qual seja seu estilo 
e o blazer é um destes itens. 
Hoje a peça esta com corte 
mais descolado, modelagem 
mais ampla e alguns tem 
detalhes lindos nas mangas 
e no abotoamento.
O blazer é uma peça versátil 
e  p o d e  s e  e n c a i x a r  e m 
qualquer esti lo.  É ótimo 

para otimizar o armário, 
pois combina com tudo e 
cai bem tanto com jeans e 
blusa, como sobre vestidos 
mais alinhados.
Muitas pessoas indicam 
blazer  preto  ou branco 
como peça indispensável, 
mas pra mim a peça no 
azul marinho é a preferida 
e não pode faltar no closet 
para uma complementação 
sofisticada dos seus looks, 

seja qual for a base. 
Um dos truques de styling 
que mais está em evidência 
nos streetstyles das semanas 
de moda, é o cinto usado por 
cima de blazer , marcando a 
cintura. Para dar o toque 
fashion a esta produção, 
combine no mesmo look 
pesos diferentes, ou seja, 
o masculino do blazer com 
o feminino de uma saia ou 
vestido.

B L A Z E RB L A Z E R
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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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MINÉIA BERTÊ MENEGHETTI, conceituada maquiadora, 
por onde passa chama a atenção, mas desta vez, ela 
simplesmente arrasou de Cleópatra no concorrido e 
tradicional Jantar das Mimosas, que aconteceu no Clube 
Gaúcho, no último dia 19, promovido pela Liga Feminina 
de Combate ao Câncer. Sua “CLEÓPATRA”, criada pelo 
estilista Luiz Machado, fi cou um luxo! Linda e perfeita 
nos mímimos detalhes. Um show!!!

UM LUXO!UM LUXO!

Foto: Margarete MacielFoto: Margarete Maciel

A Noiva de Ana Maria Drabik - fez
sucesso no Jantar das Mimosas.

Luthianne e Maurício Lunardi - na 19ª 
Festa do Briefi ng - O Dono do Pedaço.

Rosane Krinski, Lisandréia Munareto, Thiago Prado, Ederson Nego Garcia,
Rosa e Tailana Soares - no Christmas Day, na loja Thiago Prado - Flores e In

NO CIRCUITO SOCIAL
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Foto: Amauri LírioFo
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LI, REFLETI E GOSTEI
“VOAR NÃO É SÓ PARA QUEM TEM ASAS, MAS TAMBÉM 

PARA QUEM TEM SONHOS PARA REALIZAR!” 

abik - fez 
mosas.

Lisiane Londero e Júlio Viñas - na 19ª 
Festa do Briefi ng - O Dono do Pedaço.

o Garcia, Luciane da 
Flores e Interiores.

Tatiane Andrade, Tânia Debacco e Juliane 
Fontana - no Christmas Day, na loja Thiago 

Prado - Flores e Interiores.

Ilza Farias de Farias e sua fi lha Siomara Berwanger - 
no Jantar das Mimosas. Aliás, D. Ilza é fundadora da 
LFCC e foi homengeada durante o badalado evento.

Foto: Vick AlmeidaFoto: Vick Almeida

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

MARIA LUIZA VIERA MALLET,
toda linda e cheia de estilo, comemora o seu 
aniversário, amanhã, 27, sendo o centro das atenções 

de seus pais, demais familiares e amiguinhos.

Foto: Margarete Macielgarete Maciel

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio

Foto: Margarete MacielFoto: Margarete Maciel
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 A conceituada tabeliã Geórgia de Mello Ottaño e o respeitado advogado 
Fernando Pereira, escolheram a paradisíaca praia de Ilhota, em Itapema - Santa 
Catariana, para celebrar o amor, selar a união e festejá-la com tudo o que tem 
direito, no sábado passado, 19. 
 A noiva, estava belíssima a bordo de um elegante vestido branco com um 
longo véu e uma delicada grinalda com mini orquídeas no alto da cabeça, 
emoldurou seu belo rosto radiante, que teve seus traços realçados pelo 
perfeito make-up  de Nairo Oliveira e produção de cabelos de Neury Oliveira, 
do Inovare de Santo Ângelo. 
 Os cumprimentos à Jorge e Lúcia Ottaño (muito elegante a bordo de 
um longo azul claro), Nelson e Úrsula Pereira (igualmente elegante), e aos 
noivos foram durante a festa, que teve como cenário o salão de eventos do  
Restaurante Recanto Fábio. 
 O roteiro social do casamento iniciou com um coquetel de boas vindas 
ao ar livre nos lounges do  Recanto Fábio, ao som da boa música do trio 
liderado por Ana Liberato, de Tubarão - SC, que também fez a cortina musical 
da cerimônia religiosa.
 Após a cerimônia religiosa, seguida de uma belíssima sessão de 
fotos a beira mar, a noiva Geórgia renovou a produção visual, e o 
coiff eur Neury, prendeu o cabelo através de um lindo coque, que teve 
acabamento com delicadas fl ores naturais. Já noivo, optou por trocar 
o seu look, e vestiu um terno com gravata em tons de azul. Tudo para 
viver a festa do dia mais importante de suas vidas.
 E com look de festa, os noivos Geórgia e Fernando - 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 pronunciamentos dos noivos, que 
aproveitaram para fazer 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, tanto o coquetel de boas vindas como o jantar 
(uma seleção de pratos bem elaborados e requintados), foi orquestrado com 
maestria pela equipe do Restaurante Recanto Fábio. Tudo harmonizado com 
espumantes, drinks e cerveja dos melhores rótulos. Já como sobremesa foi 

oferecido o “Bolo da Noiva”, além de uma enorme variedade de docinhos 
especiais e personalizados da Divina Gula, de Glauciane Veiga, distribuídos 
harmonicamente numa 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 altas horas da madrugada  sob o comando 
do DJ Mael, de Palhoça - SC. A seleção musical foi perfeita. Um show!
 Para repor a energia dos convidados, que dançaram e se divertiram pra 
valer, na madrugada foram servidos mini pizzas e mini hamburgers.
 Ah! Também durante a festa foram distribuídas chinelos personalizados 
para a mulherada dar um descanso aos pés e continuar curtindo a festa!
 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 o local da cerimônia a beira mar (com um amplo tablado forrado 
produzido pela Casa Branca Decorações, de Florianópolis), como o salão 
de eventos do Recanto Fábio, receberam uma imponente e sofi sticada 
decoração assinada por Salete Stadlewski, que usou fl ores nobres em tons 
de rosa e branco. Arranjos fl orais e lustres  de cristais em profusão, com mesas 
decoradas. Tudo valorizado pela iluminação da equipe do DJ Mael, que 
também sonorizou a festa. Além da pista Paris (toda iluminada com luzes de 
led) complementou a elogiada decoração da grande noite.
 Todo o cerimonial do memorável e lindo casamento levou a assinatura do 
cerimonialista Amauri Lírio, e sua equipe. 
 Tudo perfeito. Tudo bem a altura de Geórgia e Fernando, que souberam 
unir simplicidade com nobreza, num cenário explêdido, que dispensa mais 
comentários!  
 A grande ocasião, marcada por muita emoção, energia, beleza e descon-
tração, foi alvo de muitos elogios e de muito brindes, é claro!
 Enfi m, eles, os queridos Geórgia e Fernando, protagonizaram um dos 
casamentos mais belos e badalados da temporada, que foi prestigiado por 
seus familiares e um seleto grupo de amigos.
 Em clima de lua de mel, Géorgia e Feranando viajaram para Cancún - México.

REALIZAM REALIZAM OO  

SONHO DESONHO DE  

CELEBRAR O CELEBRAR O 

AMOR AMOR   NA PRAIANA PRAIA

GEÓRGIA E FERNANDO GEÓRGIA E FERNANDO 

Linda e feliz, 
Geórgia sendo 
conduzida ao 
“altar” pelo 
seu orgulho 
pai Jorge. 

Momento 
marcante e de 

muita emoção: 
a troca das 

alianças.
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Geórgia e Fernando entre seus pais Jorge e Lúcia Ottaño (E), Úrsula e Nelson 
Pereira (D), cercados por suas madrinhas e seus padrinhos, pajens e aias, 

Pastora Neli e Pastor Lauro (E) - no fi nal da cerimônia religiosa.

Os noivos Geórgia e Fernando em momentos únicos e inesquecíveis!

Geórgia e Fernando entre seus 

pais Jorge e Lúcia Ottaño (E), 

Úrsula e Nelson Pereira (D), 

brindando o enlace com muita 

alegria e emoção. Acima e à 

esquerda, os noivos felizes 

e realizados após a bênção 

nupcial. E à esquerda, Geórgia 

e Fernando entre os amigos 

de Santo Ângelo, Noé e Salete 

Serra, Iolanda Schneider, 

Fátima Cattani, Sara Piccoli, 

Fátima e Luiz Bassani, Ana 

Cláudia Piccoli e Ubiratã de 

Almeida.
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br
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Um dos piores defeitos de uma pessoa é, 
sem dúvida, a falsidade. Ser falso significa agir 
de forma dissimulada, fingida, mostrando ser 
para as outras pessoas o que de fato não é. Em 
todos os segmentos sociais, infelizmente, há 
homens e mulheres falsas. Pessoas que estão 
sempre encontrando um jeito de difamar, de 
caluniar, de causar prejuízos à vida dos outros, 
sem demonstrarem nenhuma preocupação com 
as consequências de seus atos.

Assim como o lobo mau das historinhas 
infantis, que se disfarça de bonzinho para 
pegar os três porquinhos, as pessoas fingidas 
são o “lobo em pele de cordeiro”. No rosto, 
uma expressão amável, sorrisos largos, 
gestos amigáveis; por trás, os disfarces da 
camaradagem escondem o que de fato são: 
pessoas ruins, egocêntricas, maldosas, que 
não conseguem enxergar nada mais do que 
o próprio umbigo. Como artistas ensaiados, 
passam por boazinhas, por amigas, por 
camaradas. Mas, mal a pessoa que estava a sua 
frente se afasta, estão prontas a “dar o bote”. 
Como cobras traiçoeiras se escondem em suas 
tocas de ruindade e, quando menos se espera, 
atacam. Dão o golpe, ferindo inocentes pelas 
costas, prejudicando-os em questões graves, 
que podem ser desde relações familiares e de 
amizade até questões relacionadas a trabalho e 
à carreira profissional.

Lobos em pele de cordeiro não são poucos. 
Com certeza, todos nós conhecemos pessoas 
dessa estirpe e em algum momento da vida nos 
deparamos com pessoas em nossos caminhos 
que se encaixam nesse perfi l. Exemplos não 
faltam de grandes traidores. A história da 
humanidade está aí para nos provar tudo que 
o ser humano é capaz de fazer para atingir seus 
interesses, mesmo que para isso tenha que ferir 
outros tantos e prejudicar outras tantas pessoas.

Nessa senda, cabe ainda dizer que a pessoa 
falsa não tem amizade nem consideração por 

ninguém. Ela apenas finge ter. A aproximação 
com outras pessoas, especialmente com as que 
têm mais posses, mais destaque social, cargos 
mais altos nos locais de trabalho, é parte de seu 
plano doentio para conseguir tudo que quer, 
em detrimento de sérios prejuízos aos demais. 
“Passar a perna”, “puxar o tapete”, “esconder 
o jogo”, entre outras tantas artimanhas 
ardilosas, fazem parte de seu jogo mesquinho 
de crueldade. 

De todos os tipos de pessoas, essas são 
as mais danosas. São ervas daninhas a se 
infiltrarem nos jardins alheios, disfarçadas de 
flores. Egoístas, não se importam em pisotear 
os outros, em roubar-lhes as certezas, em trair 
sua confiança, em prejudicá-los. E enquanto 
puderem, continuarão o seu jogo, tentando 
sempre levar vantagem, mesmo à custa do 
sacrifício alheio.

O sol brilha para todos. Mas muita gente, 
pessoas das mais diferentes classes sociais 
e lugares ainda não aprenderam isso. Sem 
respeitarem o valor do sol, vivem às margens 
da ética e da moral, com medo até das sombras. 
E quando veem alguém que possa lhes fazer 
um sombreado, correm para articularem 
planos. E para isso valem-se da mais vil e cruel 
característica humana, que é a falsidade.

Pena que a lei não tenha punição para 
muitos desses casos, pois muitos escapam ao 
caráter da Justiça, não se constiuindo crime. 
Acredito, porém, que o tempo se encarrega de 
fazer justiça e uma hora ou outra a pessoa falsa 
provará do próprio veneno. Como diz o velho 
ditado, “não há mal que sempre dure” e o mal 
provocado pela falsidade de um falso amigo, 
de um falso colega há de se transformar em um 
bem para suas vítimas, mostrando que o bem 
é sempre superior e maior que a maldade e a 
falsidade dessas pessoas.

“Lobo em pele de cordeiro” “Lobo em pele de cordeiro” 
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acesse nosso site e confira condições exclusivas

www.lojarekinte.com.br
NOVO SITE

COMPRAS PELO SITE

Vasos
para ambientes
externos e
internos!
VENHA CONFERIR!

 
 
 
 
 
 

r 
 
 

 
 
 

r 
r 
 
 
 

 
 

m 
 
 

r 
m 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

m 
m 

 

“Lobo em pele de cordeiro” 



Telefones:  
055 3312.9894    
055 9 9607.5165

Rua Quinze de Novembro, 800

celeirofestaseeventos

@celeirofestaseeventos

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


