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Bruna Bassani:Bruna Bassani:
O azul clássico para 2020.O azul clássico para 2020.

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

Dinalva de Souza:Dinalva de Souza:
Nove de dezembro: pré-Nove de dezembro: pré-
requisito para o 10requisito para o 10..

Maria EduardaMaria Eduarda
Celebrou o seu 15º aniversário em torno de uma linda 
e badalada festa, que sua mãe Nara Machado da Rocha 
fez acontecer no salão principal do Clube Gaúcho.

Sábado, 14 de dezembro de 2019Sábado, 14 de dezembro de 2019
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Isabela Godoy - feliz e realizada, concluiu ofi cialmente ontem o ensino médio 
no Colégio Tiradentes da Brigada Militar, com formatura militar em frente a 

Catedral Angelopolitana. E hoje à noite, acontece a formatura civil no Clube 
Gaúcho. À Belinha, parabéns e muito sucesso nesta nova etapa de sua vida!
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Final de mais um ano chegando. Hora de 
agradecer por tudo que conquistamos e 

brindar a vida e os bons momentos!
Ah! Tempo também de comprar um 

presentinho especial para quem sempre está 
ao seu lado, como forma de materializar o seu 
carinho e admiração! O comércio local está 
repleto de sugestões, que com certeza cabem 
no seu bolso!

Mas sem dúvida vale e muito aquele abraço 
especial e o muito obrigado ao vivo, não apenas 
pelo whatsapp!

A capa de hoje traz a beleza jovem de Maria 
Eduarda da Rocha, que teve o privilégio de 
celebrar os seus 15 anos em torno de uma baita 
festa, no salão principal do Clube Gaúcho. A festa 
foi muito bacana e a aniversariante estava feliz e 
radiante, assim como a sua mãe Nara Machado 
da Rocha, muito emocionada em poder realizar 
um dos sonhos de sua querida fi lha!

Também em evidência nesta edição, o jantar 
de fi nal de ano do Rotary Clube Santo Ângelo 
que aconteceu na sede campestre do Clube 
Gaúcho.

Nas páginas de Bruna Bassani, ela comenta 
que o azul clássico é a cor para 2020, porque é a 
cor que refl ete calma, confi ança e conexão, além 
de ser um tom já bastante usado, mas que remete 
a uma base sólida, conhecida e confortável.

Na próxima edição a cobertura completa 
do badalado evento: “SUMMER EVENING - 5ª 
Edição”, que movimentou a sede campestre do 
Clube Gaúcho, ontem à noite. Entre as atrações 
da noitada: o lançamento da 56ª Revista O 
Mensageiro, apresentação da corte do Carnaval 
2020 do Clube Gaúcho, coroação das Rainhas 
das Piscinas e apresentação do Catálogo de 
Brotos 2019. Foi um show!

Enfi m, BS Magazine: a sociedade passa aqui!
Um ótimo “weekend”. Eu volto na quarta!

Amauri Lírio



4 JORNAL O MENSAGEIRO | Sábado, 14 de dezembro de 2019

Todo ano a Pantone indica qual será a cor do ano 
que é direcionada para moda, decoração, festas etc. 

Nesse ano o tom eleito foi o living coral, um tom de coral 
bem vibrante e quente que abraça a autenticidade e a 
alegria frente a um mundo cada vez mais voltado para a 
tecnologia. Para 2020, no entanto, a escolha do instituto 
focou em uma cor bem mais tradicional e familiar: o 
azul clássico. A cor refl ete calma, confi ança e conexão, 
justamente por ser um tom já bastante usado e que remete 
a uma base sólida, conhecida e confortável. Simples e 
sofi sticado, o azul clássico se integra facilmente com outras 
cores e já é um tom íntimo para a maioria das pessoas – o 
que reforça essa ideia de conexão e familiaridade que a 
Pantone aponta para a escolha dessa cor. Amei!!!!

Nos acompanhe no instagram da Filo (@lojafilo), 
vamos mostrar um pouco da nossa moratona para 
fazer a coleção do inverno 2020.

Azul Clássico para 2020Azul Clássico para 2020
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* Designer - Especialista em moda e comunicação
brunabassani@hotmail.com
* Designer - Especialista em moda e com
brunabassani@hotmail.com

Azul Clássico para 20200
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CARMEN LIRIO - minha querida e amada, mãe, completou 
na quinta-feira, 12, seus 91 aninhos muito bem vividos 
com saúde e muitas alegrias, bem como cercada pelo 
carinho especial, de seus seis fi lhos, genros, noras, netos e 
bisnetos. A D. Carmen, parabéns, saúde e muitos anos de 
vida! Mãe, te amamos!

Foto: Margarete MacielFoto: Margarete Maciel

FELIZ ANIVERSÁRIOFELIZ ANIVERSÁRIO

Foto: Aná Casturina Fotografi asFoto: Aná Casturina Fotografi as

Lisiane e Lauri Müller - no último dia 6, abriram as portas de su
forma intimista. Nas fotos de hoje evidenciamos a ala femini
Salete Serra, Marlene Rigo, Ione Benvenutti, Lisiane Sa

Abaixo e à esquerda, Rosane Lais Müller Korb, Denise Duailibe, L
Tesche. E abaixo e à direita, Lisiane Sabo Müller, Nadir V

OCASIÃO AGRADÁVELOCASIÃO AGRADÁVE
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as de sua morada para receber amigos e celebrar a vida de 
a feminina que esteve no agradável jantar. Mana Câmera, 
iane Sabo Müller, Heloisa Schneider e Nara Faustino. 
ailibe, Lisiane Sabo Müller, Maria Helena Costa e Mirela 
Nadir Vier, Mara Viera, Gilvete e Valentina Lírio.

Fotos: Amauri LírioFotos: Amauri Lírio

OCASIÃO AGRADÁVELVEL

LI, REFLETI E GOSTEI
“SINCERIDADE... É UMA ARMA PERIGOSA. SE VOCÊ 
USA DEMAIS, AS PESSOAS SE AFASTAM. SE VOCÊ 

USA POUCO OS FALSOS SE APROXIMAM.” 

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio

Bárbara e Murilo Grehs - no “Jantar Bicho Amigo”, que 
aconteceu, Celeiro Festas & Eventos. Aliás, o jovem casal 

está muito feliz curtindo a espera do primeiro baby.

Na última terça-feira o Restaurante da Sede Campestre do Clube 
Gaúcho foi o palco do Jantar Festivo de Final de Ano do Rotary 

Santo Ângelo. A descontraída ocasião com jantar assinado por Chica 
Sperling, teve entrega de panetones personalizados aos rotarianos 
e homenagem especial para Moacir Rigo e Fernando Londero, pela 
participação destacada no clube de Rotary. Acima os companheiros 
do RC Santo Ângelo que participaram da confraternização. E à direira, 
Fernando Londero e Moacir Rigo entre Edson Rodrigues (E), que 
fez o protocolo e Luciano Flores (D)- presidente em exercício, no 
momento em que receberam a justa e merecida homenagem.
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Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio
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PS.:  As bolsas menores, geralmente usadas à noite,  e na maioria 
das vezes cabe apenas o essencial como chaves, celular, batom, 
documentos e cartão de crédito... podem e devem ser cheia de 
bossa para dar um up no seu look e chamar  atenção!!

No “detalhes” de hoje, a bolsa toda cheia de estilo e 

personalidade que a empresária e fashionista Tati Piltz, 

desfi lou na noite em que apresentou a moda verão 2020 da 

Paralelo 28º, durante o concorrido “Jantar em prol do Bicho 

Amigo”, que aconteceu recentemente, no Celeiro Festas & 

Eventos. Com certeza o acessório deu um “up”, chamou a 

atenção e valorizou o seu look, bem correto  e elegante para a 

ocasião.   #EstiloeElegância #Classe #Detalhe

Os lindinhos da foto são LORENA e HENRIQUE Jaeschke Hilgert 
felizes e ansiosos a espera do Papai Noel. E abaixo, ROMEU 
Bonamigo Alegranzzi - fi lho de Rafael e Rafaela - todo feliz em 

pose especial para o nosso BS Kids!
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O garotão Gustavo Abaide de Lima - entre 
seus pais Régis Paritck de Lima e Cristiane 
Abaide, e seus padrinhos Augusto(E) e 
Cláudia Motta (D) - no cenário da festa de 
seu batizado, que aconteceu no domingo 
passado. A cerimônia do batizado foi 

Catedral Angelopolitana.

    Foto: Amauri Lírio

Foto: Amauri Lírio

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇADETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação
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  Foto: Amauri Lírio

No sábado passado, 7, o salão principal do Clube Gaúcho foi o 
cenário da badalada festa de 15 anos de Maria Edurada da Rocha 
- fi lha de Nara Donete Machado da Rocha. 
 A festa foi um sonho...foi muito bacana, emocionante e com 
uma bela produção. 
 Vestindo um modelito longo com transparências e com delicados 
bordados, Maria Eduarda ao lado de sua mãe Nara, recepcionou com 
muita alegria os seus convidados no hall do Clube.
 Após a recepção, a aniversariante, surgiu no imponente cenário 
da festa - linda e radiante - a bordo de um maravilhoso vestido 
longo em tons de azul e, assinado pelo estilista Clóvis Boufl eur, de 
Ijuí - para viver o cerimonial de seu 15º aniversário, que foi marcado 
por muita emoção e oportunas homenagens.
 Depois do cerimonial conduzido pelo jornalista Amauri Lírio, 
Maria Eduarda, feliz e realizada, circulou pela festa e fez fotos com 
seus convidados. 
 Na sequência, ela trocou modelito longo por um curto e abriu a 
pista de dança com coreografi a especial e acompanhada por um 
grupo de amigas, por sua mãe e pela moçada do The Boys Drinks, 
que animaram a festa com perfeição e produziram deliciosos 
drinks para a garotada. A sensação da festa foi presença de um 
Robô luminoso, que interagiu com a galera atravé de coreografi a 
especial com bastões de led personalizados. O efeito na pista, foi 
bárbaro! E isso fez a pista de dança ferver! Foi um show!
  Cabe salientar que a concorrida festa teve excelente 

gastronomia com serviço a inglesa orquestrado pela banqueteira 
Chica Sperling, aliada a uma bela mesa de doces da Divina Gula. 
 Lounge especial e lustres de cristais - foram destaques na bela 
decoração criada por Salete Stadlewski com cenário da Fusion, 
que também fez a iluminação e a sonorização da festa, sob o 
comando do DJ Carlos Eduardo. 
 Como lembrança da festa, a aniversariante ofereceu copos e 
chinelos personalizados, além de fotos produzidas na cabine  
fotográfi ca da Luart’s, de Santa Rosa.
 O clic fotográfi co foi de Bárbara Rigo e equipe. Já as melhores 
cenas foram captadas pela dupla Elton e Rossana, da Prisma 
Vídeos.
 Enfi m, Nara Machado da Rocha, emocionada e muito realizada 
- realizou um dos sonhos da sua  fi lha Maria, e ainda proporcionou  
aos seus convidados belos e inesquecíveis momentos, fi cando 
evidente  que ser feliz é também é contagiar a todos em sua volta. 
Sem dúvida, a festa dos 15 de Maria foi um grande acontecimento 
da temporada. 
 No alto, Maria Eduarda - feliz e radiante no cenário da sua 
festa. Acima com sua mãe Nara, em pose para o álbum de família, 
dançando a valsa com mães, e na outra foto, Maria entre sua mãe 
Nara (E) e Cristiane Kalinoski (D) - brindando com alegria os seus 
15 anos. Abaixo e à esquerda, Maria Eduarda abrindo a pista de 
dança com suas  amigas, e abaixo, a aniversariante com a moçada 
do The Boys Drinks e com o Robô, uma das atrações da festa. 

OS 15 ANOS DE MARIA OS 15 ANOS DE MARIA 
EDUARDA UMA BAITA FESTAEDUARDA UMA BAITA FESTA

Fotos: Bárbara RigoFotos: Bárbara Rigo
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O dia nove e o dia dez de dezembro são datas 
que considero especiais. Nove de dezembro é o Dia 
Internacional Contra a Corrupção, instituído pela 
Organização das Nações Unidas, com o objetivo de 
promover a refl exão acerca desse grave problema, 
que assola diferentes sociedades no mundo todo, e 
de fazer com que as organizações e movimentos se 
mobilizem no sentido de contribuir para o combate 
a esse malefício social. O dia dez de dezembro, 
por sua vez, é o Dia Internacional dos Direitos 
Humanos, o qual remonta ao ano de 1948, instituído 
igualmente pela Organização das Nações Unidas, a 
partir da proclamação da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos.

Considerando o panorama atual, com destaque 
para o brasileiro, vemos que não é à toa que esses 
dois dias estão na sequência um do outro. Quando 
analisamos todos os problemas que permeiam 
os Direitos Humanos, vemos que eles vêm “lá de 
baixo”, como se diz, desde ao não cumprimento 
dos Artigos 5º e 6º da Constituição Federal, os quais 
garantem, respectivamente, os direitos de igualdade, 
assegurando a inviolabilidade “do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade...” 
(art. 5º) e os direitos sociais como educação, saúde, 
alimentação, o direito de trabalhar, de moradia, de 
segurança, entre outros, preconizados no art. 6º. 

Ora! Quando a questão é direito de igualdade, 
temos de pensar que não se trata tão somente de 
tratamentos iguais perante a lei, mas de realmente 
todos poderem desfrutar de todos esses direitos 
que são, acima e antes de tudo, humanos e sociais. 
Por esse princípio de igualdade, estão implícitos os 
direitos de todos os cidadãos terem uma alimentação 
digna, uma casa para morar, com segurança e 
conforto básico, como energia, água, saneamento. 
Signifi ca a efetivação do acesso a tratamentos de 
saúde, educação pública de qualidade, segurança 
em todos os aspectos, entre outros que se fazem 
necessários para o bem-estar e para a qualidade de 
vida tão sonhada e por todos almejada.

Mas como garantir tudo isso a milhões de 
brasileiros, quando a realidade aponta para um 

verdadeiro lodo de corrupção? Como canalizar os 
direitos humanos para que de fato se direcionem 
à grande massa de brasileiros desempregados, 
aos miseráveis que moram nas ruas, a todos os 
injustiçados, a todas as famílias que se entregam à 
dor do luto pela perda de familiares assassinados 
pelos mais vis e frios criminosos? Como garantir 
direitos a todos os trabalhadores, que cumprem 
com seu dever pagando altos tributos de modo 
que consigam sobreviver com o que lhes resta do 
salário, na maioria das vezes baixo? Como fornecer 
remédios e disponibilizar hospitais a todos os 
doentes e necessitados, quando milhões de reais são 
desviados dos cofres públicos e vão parar no bolso e 
nas contas de políticos corruptos?

É essa “paisagem” de “esperança seca” que me 
leva a considerar essas duas datas como especiais. 
Se ambas forem respeitadas no sentido de mobilizar 
a sociedade como um todo para ações concretas, 
respectivamente, contra a corrupção e a favor dos 
direitos humanos, com certeza esses dois dias se 
revestirão da mais alta importância. Essa é uma 
ordem imperativa. Para se chegar ao dez, é preciso 
primeiro chegar ao nove. Então, apague-se a 
corrupção e apaguem-se os corruptos. Banidos os 
sujeitos e o objeto da corrupção, o saldo será um 
montante de milhões e milhões de reais a serem 
aplicados em áreas vitais e substantivas, como 
saúde, educação e segurança.  

Os principais princípios dos direitos humanos 
devem passar pela garantia dos direitos 
fundamentais à vida do homem e, nesse contexto, 
entra toda sociedade. Os direitos humanos não 
devem ser exclusividade de alguns e de algumas 
classes; ao contrário, devem apontar para todas 
as direções e não somente para pequenos grupos 
que alguns setores insistem em defender como se 
fossem prioridade. O combate à corrupção é, pois, 
uma exigência para a efetivação dos direitos dos 
brasileiros. O dia 9 de dezembro é o pré-requisito 
para se chegar ao dia 10.

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

Nove de dezembro: pré-requisito para o dia 10Nove de dezembro: pré-requisito para o dia 10
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www.lojarekinte.com.br

SUA COMPRA
SEGURA É AQUI!

V
EN

30% TODA LOJA!

SOFÁS, MESA DE JANTAR, QUADROS E DECORAÇÕES

Nove de dezembro: pré-requisito para o dia 10
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