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Exclusiva Fashion Show.
Que 2021 venha pleno, feliz e sereno.

Termino o ano...
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ERNANDO DEBACCO - dinâmico empresário, que dirige com competência
a Alumisul Debacco, na última terça-feira, 29, foi o centro das atenções de sua
esposa Cláudia, filha Bárbara, demais familiares e amigos. O motivo: o seu aniversário.
Ao amigo Fernando, parabéns, felicidades e muito sucesso!
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Nem os mais “poderosos videntes”
conseguiram prever que 2020 seria um ano
atípico! Um ano diferente! Um ano que nos
trouxe esse vírus pavoroso. Que deveríamos,
e ainda devemos, manter o tão necessário
distanciamento social, usar máscara e álcool
em gel. Um ano para esquecer!
Claro que foi um ano que também, mesmo
que na marra, nos tornou muito mais fortes,
resilientes. Além, de nos ensinar claramente,
por exemplo, como canta Paula Fernandes:
“prestar mais atenção nas miudezas, olhar o
céu com mais delicadeza, e e ver o quanto é
lindo... E transformar o medo em gratidão”!
E para quem acredita em astrologia, está
começando a era de Aquário, e as novas
vibrações astrais trarão bons ventos! Então, que
os bons ventos nos ajudem a constriuir uma
sociedade mais justa, mais humana!!!
Bem, o novo ano está chegando... É
hora de agradecer pela vida, por aquilo que
conquistamos. E acreditar com muita fé, que
2021 vai ser muito melhor com a chegada
da vacina, para nós brasileiros. Porque o
resto do mundo já está sendo vacinado. Aos
poucos, mas já está acontecendo. E por aqui,
a vacinação para fevereiro, que assim seja!
Porque é só por Deus, mesmo!
Por isso que a nossa capa de hoje, através
de dezenas de fotos com centenas de rostos e
sem máscaras, traz um convite: “ACREDITE em
2021!”
Um ótimo “weekend”. Uma ótima festa
da virada, que está sendo sugerida ser
estritamente em família, sem aglomerações,
para que todos nós, possamos desfrutar do
novo ano com muita saúde! Eu volto no
próximo ano! Acredite em 2021! Um feliz e
abençoado ano novo para todos nós!
Amauri Lirio
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Que 2021 venha pleno

o invés de falar de moda e tendências, hoje trago o texto de Diego
Oliveira, Youpper Consumer & Media Insights.
O que falar do ano de 2020, agora que chegou ao fim? O que
aprendemos perante todas as dificuldades e desafios que tivemos que superar e
quais os aprendizados que traremos para 2021?
Uma coisa é certa: tivemos de desacelerar, em todos os sentidos. Aprendemos
tantas coisas com a pandemia do novo coronavírus, mas talvez a principal dela
foi descobrir que sozinhos não somos nada, nem ninguém. Ao desacelerar,
tivemos tempo para prestar mais atenção no outro e em nós mesmos. Aprender a
identificar e a lidar com nossas próprias emoções de uma forma nunca vista antes
no mundo pós-moderno. A ter um olhar mais generoso em relação a si próprio e
ao próximo.
Parecia ser um ano sem fim, tivemos de nos ausentar e, dentro de nossas casas,
tivemos de nos reinventar, assumir de vez nossa versão beta, e nos transformar a
cada dia em termos profissionais, pessoais, comportamentais e de relacionamento.
Quando imaginaríamos que ao ligar a televisão seríamos impactados com
campanhas ostensivas pedindo às pessoas para evitarem o contato físico? Isso
parecia um pedido um tanto impossível, ainda mais para o povo brasileiro e toda
a sua latinidade e aptidão para relações calorosas. Tivemos de encontrar novas
formas de mostrar nossos sentimentos, sem o toque, que é tão habitual em nossas
rotinas.
Passamos a ouvir com mais frequência e de um número maior de pessoas
que dinheiro não é tudo. E tivemos de reduzir e repensar o nosso ritmo e modo
de consumo. Com as pessoas em suas casas, os índices de poluição ao redor
do mundo diminuíram. O planeta Terra agradeceu. Especialistas apontam essa
mudança como temporária e, claro, relacionada ao confinamento, mas será que
isso não pode nos ajudar e encontrar soluções para as questões climáticas, sem
termos de ser obrigados a ficar enclausurados? Será que essa crise não veio
também para nos alertar e mostrar que somos capazes, empresas, governos e
cidadãos, de implementar um novo ritmo de vida que seja positivo e gere melhor
impacto?
Marcas foram à TV não apenas para falar de seus produtos e serviços, mas para
trazer mensagens de solidariedade, de ânimo e de positividade. Nunca vimos
antes as empresas focarem tanto no coletivo e no humano.
Aliás, o “fazer juntos” se tornou um mantra. Sem cooperação coletiva não
teríamos saído dessa crise. Foi o momento de nos conectarmos com pessoas
de agora e com aquelas com quem não tínhamos contato há algum tempo.
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* Designer - Especialista em Moda e Comunicação
brunabassani@hotmail.com

o, feliz e sereno
De dentro dos nossos lares revisitamos histórias por meio de fotos, livros,
ligações e vídeos conferências com amigos e parentes. Sim, é clichê dizer que a
tecnologia une pessoas, mas essa afirmação nunca foi tão real quanto em 2020.
E no trabalho? Lideranças tiveram de se revisitar e encontrar novas formas
de se comunicar com suas equipes, como mantê-las ativas e motivadas.
As empresas que eram resistentes ao método home office, por exemplo,
tiveram de ceder e acabaram descobrindo que essa pode ser uma boa forma
de trabalho. Descobrimos que aquelas reuniões presenciais, com horas de
duração, talvez pudessem ter sido feitas com muito mais efetividade por vídeo
conferência.
Não são para todas as carreiras que esse esquema funciona, mas para
muitas, sim. Então, porque não trazer esse formato para 2021 e aperfeiçoálo? Não por obrigação, por necessidade de força maior, mas como forma de
trabalhar aquilo que falamos lá em cima, no começo desse texto: desacelerar.
Quantos impactos positivos isso traria para as pessoas e para o planeta?
Outro ponto que devemos manter para este nosso 2021 é saber filtrar as
informações que recebemos de diversas fontes. As fake news chegaram para
ficar e este é um movimento que só tende a crescer, isso é fato. Mas saber
pesquisar a fonte da notícia se tornou questão essencial para muitos que não
tinham o hábito de se aprofundar nos assuntos. Tivemos de nos aprofundar por
uma questão de preservação.
Mas nem só de fake news vive internet, que trouxe muitas notícias ruins,
mas também serviu como ponto de equilíbrio para muitos. E as redes sociais
tiveram especial participação nisso. Perdi a conta de quantas lives passaram
pelas minhas redes, trazendo os mais diversos assuntos. Desde temas sobre
como lidar com o psicológico em meio à pandemia e ao confinamento
até formar de manter o negócio vivo e ativo, mesmo com as restrições
implementadas. A maravilha da comunicação.
Comunicação essa que serviu para nos mostrar que, sem diálogo, não
chegamos a lugar algum. Não importa se você é governo, empresa ou cidadão
comum. Sem tolerância e respeito ao próximo, o caminho é nebuloso para
todos.
Agora que o ano de 2021 está invadindo nossas casas, temos de ter em
mente que não podemos nos deixar levar pela angústia, pela ansiedade, pelo
medo e pelas incertezas. A palavra de ordem, agora, é serenidade.
No mais, vista-se de amor, respeito e empatia!!!!
E nos acompanhe também no instagram da Filo (@lojafilo)
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Desfile Verão 2021 Exclu
E

m dezembro a conceituada loja
Exclusiva, pilotada pela dinâmica
Ana Maria Moraes, realizou uma
baita Live: “Exclusiva Fashion Show”!
Um maravilhoso desfile do melhor
na moda verão 2021! Sim, foi um
verdadeiro show de moda! Confira
algumas imagens do mega desfile de
apresentação da belíssima coleção!

ANA MARIA MORAES ENTRE OS MODELOS WILLIAM PIRES, FRANCINE MO
ISADORA TABORDA, LUÍS FERNANDO REIS, ADRIANA PILAU E LUTHIANN

EMPRESÁRIAS PATRÍCIA E
ANA MARIA MORAES CONTENTES
COM O SUCESSO DO DESFILE.

ANA MARIA MORAES BRINDANDO
O SUCESSO DO DESFILE COM AS
MODELOS: LUTHIANNE LUNARDI...

Alta tecnologia usada na
arte de transformar sorrisos!
(55) 3312-1627

(55) 98412-1627

www.naianaodonto.com.br
naianaodonto
Rua 15 de Novembro, 1168 - Sala 206
Clínica Medcenter, Santo Ângelo - RS

REABILITAÇÃO ORAL & ESTÉTICA

LENTES DE CONTATO ORAL . RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS
CLAREAMENTO DENTAL . FACETAS DE PORCELANA E RESINA

... ADRIANA PILAU ...
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Fotos: Evelyn Fin

ORAES, TAÍS POZZA, THAÍS LERSCH, ÍRIS MATTANA,
NE LUNARDI - NO FINAL DO GRANDIOSO DESFILE.

TAÍS POZZA FRANCINE MORAES
DESFILANDO A MODA EXCLUSIVA

LI, REFLETI E GOSTEI
...E ÍRIS MATTANA.

“SUA VONTADE DE VENCER SÓ PODE SER DOMINADA
POR VOCÊ, JAMAIS PELO MEDO!”
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Foto: Vick Almeida
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Foto: Bárbara Rigo

Os irmãos INÁCIO, BENTO e ANTÔNIO BASSANI MELO - filhos de
Mauro e Bruna Bassani Melo, num clic especial para o BS Magazine.
Foto: Divulgação

H

ENRIQUE WOLFF LIRIO - todo orgulhoso e feliz
por ter concluído o ensino fundamental pela
Escola da URI com sucesso e excelente notas. A família
Wollf Lirio também está muito orgulhosa e feliz por sua
grande conquista. Parabéns, Henrique, sucesso sempre!

Seguimos evidenciando a riqueza de detalhes que chamou a atenção
e é claro fez a diferença na celebração dos 25 anos do Briefing Social!
Taças personalizadas, jantar harmonizado, docinhos e brindes
exclusivos, bem como todo o protocolo de prevenção ao Covid-19.
Então, hoje é a vez de destacar outro detalhe que realmente fez a
diferença. O troféu alusivo aos nossos 25 de Comunicação, com o qual
tivemos a honra de homenagear empresas e pessoas especiais, que
fazem parte da nossa trajetória de sucesso. Resumindo: os troféus
ficaram um luxo!! Reflexo da competência, talento e criatividade do
empresário Ricardo Debacco, da Singular Recortes a Laser, que criou
e produziu o belo e significativo troféu. Perfeito!!! Muito obrigado!
#briefingsocial25anos #detalhesfazemadiferença
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DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA

MARIANA
BORCHARTT - feliz
e realizada, no dia
21 de dezembro,
recebeu o diploma
de conclusão
do Curso Básico
de Formação
Militar - CBFPM,
em Santa Rosa,
sob os aplausos e
homenagens de
seus pais Edemar
Soares e Teresa
Borchartt, demais
familiares e
amigos. Parabéns!

Foto: Vick Almeida
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NAIANA FERNADEZ
WEBER - destacada cirurgiã-

Éder “Nego” Garcia e Thiago Prado

dentista (reabilitação oral &
estética), que é apaixonada
pelo mundo fashion, também
comanda e com sucesso a sua
festejada loja Mariah Santa
Shoes, no Calçadão de Santo
Ângelo. Aliás, a Naiana, no
3º dia do novo ano, portanto
no domingo, estreia idade
nova, sendo alvo de inúmeras
manifestaçãos carinhosas,
especialmente de seu marido,
o médico cardiologista, Dr.
Gilmar Weber, suas filhas
Martina e Lavínia, demais
familiares e amigos. À Naiana,
parabéns e sucesso sempre!

Foto: Vick Almeida

B

RUNA
OSTROWSKI

- nossa sempre bela
Miss Santo Ângelo e
4ª colocada no Miss
Rio Grande do Sul
2013 - em recente
e maravilhoso
ensaio fotográfico,
assinado pela
fotógrafa Vick
Almeida.
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TERMINO O ANO...
Termino o ano com saudade. Saudade de todas
as coisas que eram parte de minha rotina e que
tiveram de ficar para trás durante o ano 2020.
Saudade de tudo aquilo que deveria ter sido
feito, mas que teve de ser adiado para um depois
que está custando muito a chegar. Saudade dos
encontros com a família, da viagem dos irmãos,
do final da tarde com as amigas, dos jantares em
confraternização...
Termino o ano cansada. Cansada de esperar que
os problemas do Brasil se resolvam, de forma que
possamos viver com mais tranquilidade. Cansada
de esperar por uma política verdadeira, capaz
de por fim em toda a corrupção que parece ter
tomado conta de boa parte da política e de muitos
políticos brasileiros. Cansada de esperar que a
fila dos desempregados se disperse entre oferta
de emprego para todos. Cansada de esperar que
a miséria se dissolva entre pão na mesa e um teto
sobre a cabeça de tantos miseráveis que passam
fome e que têm casebres ou rua como casa...
Termino o ano com uma estranha sensação
de divergência. Divergência por me reconhecer
diferente entre o que eu era antes da pandemia
e o que sou agora. Divergência entre tudo que é
novo em relação ao que já era velho no meu dia
a dia, forçando-me a novas formas de ser e de
agir. Divergência de sentimentos em relação à
vacina contra o coronavírus, entre tomar ou não
tomar; entre crer ou não crer no seu poder de nos
imunizar; entre o risco de contrair a Covid-19 não
aderindo à vacina ou o risco de tomar a vacina
mesmo sem a certeza de suas possíveis sequelas...
Termino o ano nostálgica. Nostálgica por sentir
cada vez mais a nossa fragilidade humana;
por perceber o paradoxo entre toda nossa
complexidade orgânica e biológica em relação ao
tamanho minúsculo de um vírus que a derruba e
a aniquila; por ter de reconhecer que nem mesmo
a soma de nossa massa muscular com a massa
residual e óssea é capaz de impedir a entrada
parasitária de um vírus no corpo humano.

Nostálgica por sentir a nossa vulnerabilidade;
por sentir nossa impotência; por sentir que o fio
da vida pode se romper a qualquer instante, sem
chance de amarrar um nó para detê-lo contra o
tempo...
Termino o ano pensativa, em meio a muitos
pontos de interrogação. Interrogação quanto
ao dia de amanhã, perguntando-me o que ele
nos reserva. Interrogação quanto ao tempo
de duração desse conflito pandêmico que nos
revolucionou a vida. Interrogação quanto às
mutações do coronavírus em relação aos efeitos
maléficos de sua metamorfose sobre o corpo
humano. Pensativa quanto aos novos rumos que
a vida toma, sem que estejamos preparados para
andar por novos atalhos.
Termino o ano com um pedido silencioso. Para
que eu possa matar minhas saudades e poder
voltar a simplesmente viver os meus dias sem
ameaças. Para que meu cansaço se atenue ante o
reflexo de uma política social limpa e justa para
todos. Para que as minhas divergências terminem
em novas convergências e eu me faça cada vez
mais humana. Para que minhas nostalgias deem
lugar à esperança e se transformem em uma
muralha de fortaleza a me proteger de minhas
próprias fraquezas. Para que meus pensamentos
me levem a muitas respostas, permitindo-me
usar um ponto final no lugar das interrogações.
Para que meu silêncio se torne uma melodiosa
canção a cantar e a proclamar a vida. Para que
meus pedidos de um mundo melhor se tornem
eco a ressoarem no universo. Para que vençamos
a frieza do coronavírus com o calor de nossos
corações. Para que Deus nos permita um novo
ano, com mais esperança e possibilidade de
renovação.
Um Novo Ano com muita esperança para todos!

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

JORNAL O MENSAGEIRO | Quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

11

