
No próximo sábado, 16, acontece o primeiro grande 

baile da 28ª Novemberfest, no Clube Gaúcho ao 

som das bandas Renascer e Cosmo Express. Na 

abertura do evento, Fernanda Winckler - Rainha da 

27ª Novemberfest - vai coroar a sua sucessora Ana 

Carolina Braga Meotti, a nova Rainha da “November”.

 EM CLIMA DE “NOVEMBER” EM CLIMA DE “NOVEMBER”







People BS:People BS:
Em destaque algumas das muitas Em destaque algumas das muitas 
pessoas que badalam na vida social.pessoas que badalam na vida social.

Bruna Bassani:Bruna Bassani:
O poá é um clássico e aparece nos O poá é um clássico e aparece nos 
looks de forma mais tradicional ou looks de forma mais tradicional ou 
com um viés bastante moderno.com um viés bastante moderno.

Dinalva de Souza:Dinalva de Souza:
Uma homenagem ao TheoUma homenagem ao Theo..
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Tati e Daniel Piltz - jovem e dinâmico casal, no circuito social da cidade. Aliás, 

a Tati, retornou de São Paulo com muitas novidades para a sua loja Paralelo 

28º, e o Daniel, estreia idade nova, amanhã, dia 10, sendo o centro das atenções 

de seus familiares e amigos. Ao Daniel, parabéns e sucesso sempre!
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O Clube Gaúcho está ritmo de Novemberfest!!! 
A atuante diretoria do Clube - capitaneada 

com entusiasmo pelo casal Luís e Marilise Voese, 
está trabalhando em ritmo acelerado ultimando os 
preparativos para viver o maior evento do calendário 
social da entidade. No próximo sábado, 16, acontece 
o primeiro baile da 28ª Novemberfest ao som das 
bandas Renascer e Cosmo Express. E é no início dessa 
grande noitada, que Fernanda Winckler - Rainha da 
27ª Novemberfest, vai coroar a sua sucessora: Ana 
Carolina Braga Meotti - que comandará a edição 
deste ano da “Festa da Alegria e de muito chope”. Por 
isso elas ilustram a nossa capa de hoje, com beleza e 
jovialidade.

Já o encerramento da 28ª Novemberfest 
está agendada para dia 30 deste mês, através da 
realização do segundo e último baile, que será 
muiscado pelas bandas Renascer e Balança Brasil! 
Vale agendar!

Nas páginas de Bruna Bassani, ela comenta 
que para quem busca um guarda-roupa clássico 
e divertido, o POÁ é uma estampa “praticamente 
obrigatória”.

Em destaque também, algumas das muitas 
personas que circularam e badalam em nossa 
sociedade.

Encerrando, nesta segunda-feira, dia 11 de 
novembro, é  uma data muito especial para nós!  
Estamos celebrando “Bodas de Pérola”! Então: “Para 
essa mulher incrível, que escolhi para viver lado a 
lado, que sempre está junto para o que der e vier, 
superando cada obstáculo, sem medir esforços, 
quero deixar registrado muitos e muitos beijos 
pelos nossos 30 anos de casamento, que transcorre 
na segunda, e que estamos comemorando neste 
fi nal de semana de forma intimista, mas com 
certeza inesquecível! Gil, simplesmente, te amo 
muito! Pois juntos, fomos abençoados ao receber 
os nossos maiores e melhores presentes, nossos 
fi lhos: Valentina e Henrique!!! Sem dúvida a nossa 
melhor parte!!!

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

Amauri Lírio
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O poá é um clássico e, como toda 
peça ou estampa atemporal, faz 

o seu retorno de tempos em tempos 
(Por isso, sempre insisto em falar dos 
clássicos).
As últ imas temporadas de moda, 
por exemplo, foram recheadas pelas 
tradicionais bolinhas, que apareceram 
nos looks de forma mais tradicional ou 
com um viés bastante moderno.
Para quem busca um guarda-roupa 
clássico e divertido, essa é uma estampa 
“praticamente obrigatória”. Ou, no 
mínimo, que serve como um curinga 
para levantar qualquer produção mais 
básica. Vale investir no combo vestido 
de poá + calça jeans, ou ainda optar por 
uma única peça com a estampa, como 
uma saia longa ou um colete

É mais comum essa estamparia aparecer 
em duas paletas de cores:  branco 
com bolinhas brancas ou branco com 
bolinhas pretas. Porém, se o street style 
italiano nos ensinou qualquer coisa, é 
que é possível brincar com os clássicos, 
e o poá surgiu também em versões 
coloridas.
Vale combinar a estampa com peças 
mais  modernas,  como uma calça 
cropped, usá-la em uma saia mídi ou 
em um blazer oversized, para deixar 
o look final com mais personalidade 
e um toque divertido. E também em 
acessórios - vintage, cool e moderno.
Nos acompanhe no instagram da 

Filo (@lojafilo), vamos mostrar um 

pouco da nossa moratona para fazer 

a coleção do inverno 2020.

POÁ NO VERÃOPOÁ NO VERÃO
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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, 9 de novembro de 2019

Thaís de Andrade e Márcia Castanho, da Vida 
Equipamentos, Aline de Mattos, Fabielle Castro e 

Gabrielle Wiebbelling, da Brevê - na Ótica Paulo.

ALESSANDRA TEIXEIRA, vestindo Eclipse, desfi lou toda 
cheia de estilo e atitude, na ainda comentada “Festa do 
Briefi ng”, que aconteceu no Clube Gaúcho.

Foto: Margarete MacielFoto: Margarete Maciel

FASHIONISTA!FASHIONISTA!

Foto: Vick AlmeidaFoto: Vick Almeida

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio

Foto: Margarete MacielFotoFoto: Margarete MacielFoto: Margarete Maciel

Sué
As irmãs Larissa, Jalusa e Melissa Lopes  - 

nos 20 anos do Parque das Fontes. Gaúcho.

... Rodrigo Viana 
Cibele de Oliveira

Marlene Strapazon e 
Edson Rodrigues...

NO CIRCUITO SOCIAL
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LI, REFLETI E GOSTEI
“SE AS SUAS AÇÕES INSPIRAM OS OUTROS A 

SONHAREM MAIS, APRENDEREM MAIS, FAZEREM 

MAIS E SEREM MAIS. VOCÊ É UM LÍDER.” 

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

FÁTIMA BASSANI, muito orgulhosa ao lado de sua fi lha, a renomada arquiteta JULIANA BASSANI 

LAMACHIA, na inauguração  da CJ Mares no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. O projeto da CJ 
Mares leva a assinatura das arquitetas do Estudio Obra Prima, da qual a Juliana faz parte!
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FAMÍLIA FELIZ! 
Vanessa Nascimento Diel - destacada professora - clicada 
entre seu marido Fernando e suas fi lhas Eduarda, Fernanda 
e Isabela - comemorando o seu níver, que aconteceu na 
quarta-feira, 6, com festa surpresa, na sede campestre do 

Clube Gaúcho. À Vanessa, parabéns e muito  sucesso!

Salete Stadlewski e Vera Linck.

Cátia Borges, Luciara de Paula e 
Vera Henke - na Ótica Paulo.

da 
e 

Fotos: Amauri LírioFotos: Amauri LírioFoto: Vick AlmeidaFoto: Vick Almeida

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio Lírio

Foto: Margarete MacielFoto: Margarete Maciel Foto: Margarete MacielFoto: Margarete Maciel

Suélen Voese e Mateus Karling - no Clube Gaúcho.

... André e Mariana Tonetto - 
no Jantar Tropical.

o Viana e 
Oliveira ...
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    Foto: Amauri Lírio

Foto: Amauri Lírio

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇADETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA

As lindinhas da foto são HELENA FARAH, fi lha de Reinaldo e Maríndia 
Farah e LÍVIA LIBARDONI - João e Karine Libardoni desfi lando estilo 

e graça na inauguração da Clínica Sorrifácil - Santo Ângelo. Aliás, no dia 
26 de outubro, a Lívia comemorou seu 2º aniversário. E abaixo, as não 
menos lindinhas, as irmãs SARA e JOANA KREJCI PEREIRA, fi lhas de 

Bárbara e Diego Pereira - na celebração do primeiro aninho de Sara.
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PS.: Enfi m, entra e sai temporada, mas os “maxibrincos”, continuam 
em alta. E quanto maiores, dependendo da produção, melhor!

Não adianta! Os acessórios são sempre os detalhes que fazem a 

diferença, por  isso não tem como não evidenciá-los neste espaço. 

Olha só o brinco com que a Bárbara Werle Grehs, desfi lou na 

estreia da coleção de óculos de sol verão 2020 da Ótica Paulo, que 

aconteceu recentemente. Bem legal! A composição do acessório 

valorizou ainda mais o look bem bacana para ocasião. Enfi m, 

na maioria das vezes o menos é mais! Simplesmente bonito e 

perfeito!  #EstiloeAtitude #ChiqueeBacana

BENÍCIO PASSOS, 1 ano e MIGUEL 

PASSOS, 5 anos, fi lhos de Adriana e 
Israel Passos - em pose especial para 

BS Kids, num clic de Bárbara Rigo.

Foto: Bárbara RigoFoto: Bárbara Rigo

 A
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  Foto: Amauri Lírio

NA MOVING HOUSE!
A belíssima e comentada exposição de móveis, cortinas, persianas, 

iluminação e artigos para decoração de sua casa:  “Moving House”, 

da Belaus - Móveis e Decoração, Loom - Design e Iluminação, e  Estilo 

Persianas, permanece aberta até o dia 16, próximo sábado, das 14 às 

20 horas, na Rua 3 de Outubro, 94, ao lado da Floricultura Japonesa. 

Vale dar uma espiada!

EM DESTAQUE. Dinalva e Cam de Souza 

com Theodoro de Souza Pontel - no coquetel de 

lançamento da coleção de óculos de sol verão 

2020 da Ótica Paulo. Aliás, amanhã, domingo, 

o Theo vai celebrar o seu 11º aniversário, em 

torno de uma animada festa, bem ao seu estilo 

com sua família e amigos. Ao Theo, parabéns e 

muitas felicidades! 
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Fotos: Amauri LírioFotos: Amauri Lírio

 Angela Belaus, Luciana Gimenez Ramos, Letícia Haubert Lima Gonçalves, 
Fernanda Schitler, Bárbara Alcântara e Gabriela Winckler Prieb.

 Simone Engelmann e Andressa Cereta, da Lígna - Design 
e Engenharia, Rosângela Rebelatto e Angela Belaus.

Tito Feix, da Estilo Persianas e o Rafael 
Cantarelli, da Cosntrutora Cantarelli.

José Ricardo e Raquel Margutti.

Charles Lima, Nadir Vier e Edu Vargas.
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

Dia cinco deste mês o meu neto Theodoro, fi lho 
da minha amada fi lha Sabrina, completou onze anos. 
Deixando de lado minha corujice de vó, posso dizer 
que seu nome expressa o que ele realmente signifi ca 
para mim e para toda nossa família, que é um grande 
presente que Deus nos deu. Seu nome é originado do 
grego Theódoros, formado por dois elementos: théos 
(Deus) e dôron (dom, dádiva, presente).

Tenho uma grande afi nidade com o Theodoro. 
Nossas brincadeiras de quando era pequeno, à 
medida que ele foi crescendo, deram lugar a outras 
atividades conjuntas que estabeleceram novas 
formas de convivência, como assistir a um bom 
fi lme, conversar, fazer passeios, dançar, relatar o dia 
vivido, planejar seu aniversário... Também temos 
gostos parecidos em alguns aspectos. Gostamos 
muito de comer pipoca, somos fãs de crepes e de 
doce, adoramos amendoim, gostamos de passear na 
Fenamilho e somos adeptos da Creneve. Em termos 
de comida, nós dois gostamos de um bom feijão com 
arroz misturado com uma boa “abobrinha” refogada. 

Espirituoso, o Theo está sempre com uma resposta 
pronta, nos surpreendendo com sua percepção e 
perspicácia em relação a fatos do nosso cotidiano e 
também em relação à vida e ao mundo. Quando me 
aperto com as tecnologias, é ele quem me socorre, 
resolvendo meus entraves tecnológicos com uma 
precisão bem surpreendente para sua idade. Quando 
vamos procurar um fi lme para uma “sessão cinema”, 
nossa preferência é por fi lmes do Adam Sandler, 
preferencialmente junto com a Jennifer Aniston. E o 
Theo, assim como eu, tem uma veia poética, que eu 
espero nunca ver secar. Por ocasião de um trabalho 
apresentado na escola neste ano, em que fez uma 
pequena explanação sobre Romero Brito, ele teceu 
o poema “A arte”, transcrito nesta página, dividindo 
comigo o espaço da minha coluna.

Ao Theodoro nós desejamos toda felicidade do 
mundo, registrando nossos votos de uma vida muito 
longa, com muita saúde, alegrias e prosperidade. Um 
beijão ao Theo, da mãe Sabrina, do pai Fabrício, do 
Dindo Fábio, da tia Stéfani, do vô Cam e desta vovó 
tão coruja e orgulhosa de seu neto.

Uma homenagem ao TheoUma homenagem ao Theo
A Arte

 
A arte é vida

A arte é amor
Ela é mais linda

Que um beija-fl or.

Ela é um jeito
De se expressar

É um jeito
De amar.

Existem vários 
Tipos de arte:

Se expressar, amar,
Desenhar...

Mas não importa
Essa parte

Porque cada um
Tem a sua arte.

(Theodoro de Souza Pontel – Outubro de 2019)

Visite nosso site e encontre a loja mais próxima de você:

azulcargoexpress.com.br
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Uma homenagem ao Theo




