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Dra. Paola Perim BurmannDra. Paola Perim Burmann  
Conceituada ortodontista, merecidamente recebeu a importante 
premiação pela conquista do Selo Top Doctor Platinum, da Invisaling, 
em Porto Alegre. Aliás, a Dra. Paola acaba de adquirir o primeiro 
Scanner Itero de Santo Ângelo, mudando totalmente, dessa forma, 
os tratamentos analógicos para digitais. Outra grande conquista!

Dinalva de Souza:Dinalva de Souza:
Porque tempo de Natal é tempo de Porque tempo de Natal é tempo de 
esperançaresperançar..

Summer Evening:Summer Evening:
O concorridíssimo e badalado O concorridíssimo e badalado 
evento de apresentação do evento de apresentação do 
Catálago de Brotos, Coroação Catálago de Brotos, Coroação 
das Rainhas das Piscinas e das Rainhas das Piscinas e 
apresentação da Corte do apresentação da Corte do 
Carnaval 2020 do Clube Gaúcho, e Carnaval 2020 do Clube Gaúcho, e 
mais o lançamento da 56ª edição mais o lançamento da 56ª edição 
da Revista O Mensageiro.da Revista O Mensageiro.

Terça-feira, 24 de dezembro de 2019Terça-feira, 24 de dezembro de 2019
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Marcela Niewinski - uma das belas meninas da novíssima geração, fi lha de Vera 
Niewinski e Marcelo da Silva Ferreira, celebra no próximo sábado, 28, os seus 

15 anos em torno de uma badalada festa, no salão de eventos do Sindicato Rural!
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É NATAL!!! E hoje acaba todo aquele corre-
corre que antecipa as festas natalinas, e que muitas 
vezes até nos causa certa angustia, chega ao fi m. 
Mas o que importa mesmo, e na verdade o que 
queremos é que todos nós, possamos viver de fato, 
o verdadeiro espírito de Natal dentro dos nossos 
corações, hoje e sempre!!!

Bem, a capa da nossa revista semanal 
traz a imagem Dra. Paola Perim Burmann - 
conceituada ortodontista, que está muito feliz 
com a conquista do Selo Top Doctor Platinum, 
da Invisalign, que apenas refl ete todo o seu 
profi ssionalismo, dedicação e a constante busca 
pelo aperfeiçoamento e atualização no mundo 
da ortodontia. A cerimônia da honrosa premiação 
aconteceu no dia 4 de dezembro, no Restaurante 
Coco Bambu, em Porto Alegre.

Enfi m, BS Magazine: a sociedade passa aqui!
E para encerrar...
Aproveito para agradecer pelos presentes, 

mimos e mensagens natalinas enviadas pelos 
familiares, amigos, clientes, parceiros...  E por 
meio da imagem do cartão abaixo, o nosso muito 
obrigado e para todos nós, votos de um:

FELIZ E ABENÇOADO NATAL! 
Eu volto no último dia de 2019!

Amauri Lírio
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As cores parecem ser a preocupação fashion do momento. 
Não que sejam algo para preocupar, mas muitas mulheres 
estão atrás das suas cartelas de cores para compor suas 
produções. E Não são só nas roupas, nos acessórios também. 
Na ultima viagem de pedidos para loja, participei de uma 
palestra sobre a importância dos acessórios no nosso dia 
a dia. Tanto para mostrar nossa identidade, como também 
para nos deixar ainda mais bonitas. Nossa sorte é que este 
ano, os acessórios estão como carro-chefe nas produções.
Que o verão pede cores intensas, nós sabemos. Mas nessa 

temporada as combinações de tons solares vão aparecer 
também nos acessórios. São brincos, anéis, colares e até 
broches que combinam diversas pedras (ou qualquer 
outro material, como madeira, plástico, resina etc.) de cores 
diferentes, porém igualmente vibrantes. 
Acessórios com essa característica são ótimos para acender 
o visual com o mínimo esforço, já que qualquer base mais 
simples ganha outra cara quando um brinco, diversas 
pulseiras ou uma combinação de anéis coloridos entram na 
produção. Inspire-se nas imagens!!!!

Acessórios coloridos!!!Acessórios coloridos!!!
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* Designer - Especialista em moda e comunicação
brunabassani@hotmail.com
* Designer - Especialista em moda e com
brunabassani@hotmail.com

Acessórios coloridos!!!!



6 JORNAL O MENSAGEIRO | Terça-feira, 24 de dezembro de 2019

ANDRESSA FONSECA - La Boutique e PRISCILA 
RODRIGUES - Studio de Micropigmentação - desfi lando 
elegância e sorrisos no pra lá de comentado evento Summer 
Evening - 5ª edição, que  movimentou a sede campestre do 
Clube Gaúcho, no último dia 13. A promoção foi do Clube 
Gaúcho em parceria com o Jornal O MensAgeiro.

Foto: Margarete MacielFoto: Margarete Maciel

DESTACADAS PRESENÇASDESTACADAS PRESENÇAS

Na última sexta-feira, 13, a sede campestre do Clube Gaúcho foi pa
cheia de atrações que contou com apresença de muita gente de 
alguns dos parceiros do evento: Rossana Ribas - da Prisma Vídeo

Kate Corgosinho - do Café Cultura e Márcia Andrade Porto - Mrs. M D
Denise Duailibe, Lisiane Sabo Müller, Maria Helena Costa e Mirela Te
Mürmann, Cristiane Fernandes, Andreia Spolaor, Marilise Voese, Clá

e Mariséla Silveira - a ala feminina da diretoria do Clube Gaúcho, brin

Foto: Lidi | Equipe Bárbara RigoFoto: Lidi | Equipe Bárbara Rigo
Foto: Bárbara RigoFoto: Bárbara Rigo

SUMMER EVENINGSU
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Dr. Daniel Barazzetti - conceituado cirurgião plástico escolheu o Festival Gastronômico do badalado restaurante Zé 
Maria, no paradasíaco arquipélogo Fernando de Noronha para curtir o seu aniversário, que aconteceu no último 

dia 14, ao lado de sua noiva, a Dra. Bárabara Cavalheiro. Na foto, as médicas MARIANA CAVALHEIRO e BÁRBARA 
CAVALHEIRO, o famoso ZÉ MARIA, o aniversariante, Dr. DANIEL BARAZZETTI e LORENÇO BASSO - num clic especial 
durante a comemoração  do níver do Dr. Daniel!

LI, REFLETI E GOSTEI
“NO QUE  DIZ RESPEITO AO EMPENHO, COMPROMISSO, 
ESFORÇO E  À DEDICAÇÃO. NÃO EXISTE MEIO TERMO.  

OU VOCÊ FAZ A COISA BEM FEITA OU NÃO FAZ.” 

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio

EM DESTAQUE. Olinda Ribeiro, Janete Costa e 
Teresa Borchartt – que atuam com dinamismo 

na Pastoral da Criança.

ho foi palco, do badalado Summer Evening, uma noite de verão 
ente de bem com a vida. Acima, o jornalista Amauri Lírio  - com 

ma Vídeos, Thiago Prado - decorador,  Bárbara Rigo - fotógrafa, 
Mrs. M Drinks. Abaixo e à esquerda, Rosane Lais Müller Korb, 

Mirela Tesche. E abaixo e à direita, Carla Jaskulski Flores, Salete 
oese, Cláudia Motta, Cristina Muner, Seloni Morari, Elis Lucca 
úcho, brindando o sucesso da 5ª edição do Summer Evening.

Foto: Bárbara RigoFoto: Bárbara Rigo

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

SUMMER EVENINGSUMMER EVENING
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DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇADETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA

PS.:  A bolsa-carteira (ou clutch) é uma bolsa de mão, pequena, onde dá para 
carregar apenas o essencial, como chaves, celular, batom, documentos e cartão 
de crédito (às vezes, nem isso!). Antes, era usada para eventos mais especiais, 
noturnos, junto com vestidos chiques. Hoje não é mais assim. Elas ganharam as 
ruas até de dia e em roupas mais casuais.  Com certeza, a Leila sabe disso!

No “detalhes” de hoje, voltamos a destacar a “clutch”! Dá 

uma reparada na “clutch” cheia de estilo que a Leila Werle, 

desfilou e fez sucesso em noite de badalado jantar em 

prol do Bicho Amigo, que aconteceu no Celeiro Festas & 

Eventos. Sem dúvida, o acessório em P&B deu um “up”, e 

completou a sua correta e elegante produção para a ocasião.  

#EstiloeElegância #Classe #fashionista

Os lindinhos da foto são AMANDA e MIGUEL, fi lhos de Aline 
e Rogério Donadel - num clic especial de Bárbara Rigo. E 
abaixo, JÚLIA Allana Heldt - fi lha de André e Cátia Heldt, 

linda e feliz a espera do novo ano.

O garotão  da foto cheio de estilo 
e com um lindo sorriso é o MURILO 
Krupp Gallert, filho de Tamires e 
Gabriel Gallert, em posee especial 

para BS KIDS.

Foto: Bárbara RigoFoto: Bárbara Rigo
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        Foto: Am
auri Lírio

Milton e Elisabete Piltz, Lisiane Piltz, Iolanda Schneider, Tati, Luise (Broto Catologada 2019) Daniel e Diego 
Piltz, Taís Moraes, Jeferson Hesse e Ana Beatriz.

Andressa Pagliarine, Maria Antônia Pagliarine, Mariséla Ceretta Silveira, Luísa Nunes, Kelvin Pagliarine, Mariana Ceretta 
Silveira (Broto Catologada 2019), Marenise Pagliarine, Vanderlei Pagliarine, Lúcio Brandão Silveira e Mikael Pagliarine.

João Vitor, Vívian e Diego Bittencour t, Mariana 
Winckler, Gleci Ciotti, Fabiano Ciotti e Emilena Lemes, 
Fabiana Ciotti - Rainha Mirim do Carnaval 2020 do Clube 

Gaúcho, Lauri e Eloisa Doro.

Simone Betencourt, Lauri e Lisiane Müller e Dr. 
Loureço Sabo Müller. Aliás, a psicóloga Simone, 
estreou idade nova no último dia 15, sendo o centro 

das atenções de seus familiares e amigos!

Fotos: Bárbara RigoFotos: Bárbara Rigo

NO SUMMER EVENING
Fábio de Oliveira e Marlise Roncato, Alana 
Roncato - Rainha Infantil do Carnaval 
2019 do Clube Gaúcho e Juliana Roncato.
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

Estou neste momento sentada na minha sala 
de estar. À minha frente, está a árvore natalina, 
toda colorida, com muitas bolas e enfeites nas 
cores vermelha, verde e dourada. A sala está toda 
enfeitada. Todo o cenário lembra a festa natalina. 
Próximo à lareira, um Papai Noel me olha. Seu 
olhar sintético é neutro. Sinto-o como apenas uma 
imagem. Uma imagem de tradição, de parte da 
cultura, mas longe de simbolizar a sua origem que 
é a do bom velhinho, justo com todas as pessoas, 
conforme diz a canção: “seja rico, seja pobre, o 
velhinho sempre vem”.

Enquanto olho para ele e rabisco estas palavras, 
penso no que signifi ca esta data. Desde muito 
pequena, gosto muito do Natal. Ansiosa esperava 
por esse dia, pois sabia que meu presente estaria 
ao pé da cama, sobre os calçados cuidadosamente 
arrumados na noite da véspera ao ir dormir. Era 
apenas um presente, normalmente de custo baixo. 
Mas seu valor nunca esteve no preço e sim no que 
representou como referência em torno dessa data 
tão especial.

Meus pequenos e pobres brinquedos se 
perderam nos idos do tempo. Depois deles vieram 
os brinquedos de meus fi lhos. Agora é a vez dos 
brinquedos do meu neto. E talvez seja justamente 
isto, a consciência da transitoriedade de tudo, que 
me causa, hoje particularmente, uma espécie de 
tristeza. Estou neste momento invadida por um 
desânimo. Ou por um cansaço. Ou os dois juntos. 
Não que eu tenha algum motivo pontual ou que 
haja acontecido algo que me tirasse a alegria que 
poderia estar sentindo...

Na verdade, sinto-me nostálgica. Porque sei 
ser passageiro esse entusiasmo que toma conta 
das pessoas. Porque sei que a solidariedade, 
contagiante nesta época, em seguida entra em 
férias e, na maioria, só retorna no próximo ano. 

Porque sei que os presentes nem sempre são a 
voz do coração. Porque sei de todas as pessoas 
que passam o Natal nos hospitais, lutando entre 
a vida e a morte. Porque sei das centenas de 
homens, mulheres e crianças que são vítimas de 
doenças, de tragédias, de crimes. Porque sei da 
miséria de muitos. Porque sei de pais e fi lhos 
separados. Porque sei que o Natal não é igual 
para todos. Porque sei da festa sem a presença do 
aniversariante. Porque sei da falta de fé.

Ao refl etir sobre essas tristes e injustas 
verdades, ouço o canto das cigarras. Um canto 
que me soa como um hino sombrio do entardecer. 
Eu não as vejo. Mesmo assim, gosto de ouvi-las. 
Sinto-as tristes, como se os seus cantares fossem 
as vozes de todas as angústias, de todas as dores, 
de todas as injustiças. É como se o canto fosse 
um chamamento de alerta para um mundo que 
precisa mudar em termos de paz, de fraternidade, 
de união...

Então, mesmo com esse sentimento que 
momentaneamente me deprime, ergo meus olhos 
em pensamento para o alto de tudo o que eu tenho, 
do que eu sou, de tudo e de todos que me cercam 
e que fazem parte do meu mundo, da minha vida. 
Meu desânimo sente que é hora de dar seu lugar 
para outros sentimentos e, assim, faz questão de 
me acenar dizendo que seu tempo se esgotou. 
Sem desânimo, meu cansaço precisa se desfazer 
em meio à esperança. Porque tempo de Natal é 
tempo de esperançar. É tempo de renascimento. E 
eu não quero deixar de esperançar que um mundo 
melhor pode renascer do coração de pessoas de fé, 
de pessoas de luz.

Um feliz e abençoado Natal para todos!

Natal: tempo de esperançarNatal: tempo de esperançar
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www.lojarekinte.com.br

SUA COMPRA
SEGURA É AQUI!

V
ENDESCONTOS DE 30% A 50%

SOFÁS, MESA DE JANTAR, QUADROS E DECORAÇÕES
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Natal: tempo de esperançar
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FACEBOOK/celeirofestaseeventos
INSTAGRAM@celeirofestaseeventos
 
Rua Quinze de Novembro, 800
Telefones: 055 3312.9894   
055 9 9607.5165

Monitoramento 
exclusivo para 
as crianças. SAIBA MAIS!

3 opções de
ambientes em

seu evento
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O ESPAÇO2020!
GARANTA SUA DATA!


