
Quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

No dia 20 de dezembro, o santo-angelense Roger Ottaño, destacado advogado que atualmente reside 
em Palmas - TO, reuniu a sua família, em Arraial d’Ajuda - litoral da Bahia para celebrar em alto estilo e 
num lugar muito bacana, o seu 40º aniversário. Na foto: Roger Ottaño e sua esposa Ana Luíza (E), seus 
filhos Marco Antônio e Mariana, seus pais Lúcia e Jorge Ottaño, sua irmã Geórgia e seu cunhado Fernando 
Pereira, sua cunhada Daniela Fengler e seu irmão Douglas Ottaño (D) - comemorando o lado bom da vida!

Família Ottaño celebra a vida na Bahia
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Bruna Bassani:
BREEZE DRESS - dominam com força total 
no nosso Verão.

Em Destaque:
Mais registros dos 25 anos do Briefing. 

Dinalva de Souza:
Natal em retiro para o verbo poder “passar”. 
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LUCIANO DEGLIOUMINI DE OLIVEIRA - que comanda com competência e 
dinamismo a IMPRIMA Comunicação Visual, hoje, dia 24, é o centro das atenções 

de sua esposa Fabi, filhos Eduardo e Júlia, demais familiares e amigos. O motivo: a sua 
troca de idade. Ao amigo Luciano, parabéns, felicidades e muito sucesso!

CAPA
Família Ottaño 

FOTO
Divulgação

Mesmo sendo clichê: Então é NATAL!!! Sim, 
é Natal, mas com certeza um Natal, totalmente 
diferente dos que já vivemos até aqui, pelo menos 
que eu tenha conhecimento. Sim, um Natal, que 
está sendo sugerido ser estritamente em família, 
sem aglomerações, para que todos nós, possamos 
desfrutar do novo ano com muita saúde e finalmente 
vencer este vírus pavoroso.

Mas o que importa mesmo, é que 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 família Ottaño - que se reuniu em Arraial d’ 
Ajuda - Porto Seguro, no litoral da Bahia para celebrar 
a vida, celebrar os 40 anos do Roger Ottaño, - santo-
angelense e conceituado advogado que atualmente 
reside em Palmas - Tocantins. A celebração foi no 20 
de dezembro, ocasião em que Roger, brindou seu 
40ª aniversário ao lado de sua esposa Ana Luíza e de 
seus filhos Mariana e Marco Antônio, seus pais Jorge 
e Lúcia Otaño, sua irmã Géorgia e cunhado Fernando 
Pereira, e seu irmão Douglas Ottaño e sua cunhada 
Daniela Fengler. Foi uma bela, intimista e significativa 
comemoração e ainda num lugar paradisíaco.

E para encerrar...
Aproveito para 
agradecer pelos 
presentes, 
mimos e 
mensagens 
natalinas 
enviadas pelos 
familiares, 
amigos, 
clientes, 
parceiros...  E 
através da 
imagem do 
cartão ao lado, 
o nosso muito 
obrigado! FELIZ 
E ABENÇOADO 
NATAL PARA 
TODOS NÓS! 
Eu volto no 
último dia de 
2020!

Amauri Lírio
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Tendência que reinou absoluto no hemisfério 
Norte, agora domina com força total no nosso 
Verão, os vestidos BREEZE DRESS - modelo de 
vestido com o recorte mais amplo e fluído, tem 
o comprimento midi, curto, ou longo, e tem a 
versatilidade de usá-lo com qualquer sapato – é 
nossa nova paixão!!!

Tem modelagem diferente e não agradará à 
todos. Entretanto, particularmente, AMEI! Esse 
modelo, específico, de vestido, pode ser usado 
naqueles dias de preguiça fashion, porque tem 
personalidade, atitude e conforto.

Ele atende qualquer biotipo físico, uma vez 
que “os truques de styling, estão aí para dar 
toques que transformam a produção. Alguns 
exemplos: se tem seios grandes, e gosta do 
vestido fechado, coloque um ponto focal num 
sapato,surpreendente, diferente, funny, colorido; 
se quer chamar a atenção para o rosto nada como 
um coque chapado alto, com um belo par de 
brincos statement; não gosta de acessórios mas 
adora um batom vermelho, aproprie-se!

As mangas bufantes reinam e reinarão por 
mais algumas temporadas. Os modelos variam 
desde mini, longos, midis, cavados, transparentes, 
fluidos e o céu é o limite.

Se você gosta de dar a sua identidade, nada 
como o PODER DO ACESSÓRIO que varia de 
turbantes, tiaras, colares, anéis pulseiras, tênis, 
sandálias, chapéus e as possibilidade são infinitas.

E nos acompanhe também no instagram da 
Filo (@lojafilo)

Breeze Dress
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* Designer - Especialista em Moda e Comunicação
brunabassani@hotmail.com



6 JORNAL O MENSAGEIRO | Quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

 (55) 3312-1627           (55) 98412-1627            

naianaodonto
www.naianaodonto.com.br

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

Alta tecnologia usada na
arte de transformar sorrisos!

BRIEFING 25 ANOS

BINHO e SOLA CHRISTMANN - da Binho e Sola Viagens, 
patrocinadora dos 25 anos do Briefing Social.

CRISTINA MUNER e MARGIT HINTZ - presenças 
marcantes na celebração dos 25 anos do Briefing. Na celebração dos  25 anos do Briefing 

Social, como forma de agradecimento 
pela parceria de longa data, homenageamos 
os nossos parceiros. Então, hoje temos a honra 
de evidenciar mais 3 empresas, na verdade 
amigos, colegas de trabalho, que sempre estão 
conosco nas mais diversas celebrações: Inovare 
Salão de Beleza - Neury Oliveira e Minéia Bertê 
Meneghetti,  Salete Stadlewski Decor, e Divina 
Gula - Marcos Müllich e Glauciane Veiga.

SALETE STADLEWSKI.

NEURY OLIVEIRA - Inovare
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LI, REFLETI E GOSTEI
“VOCÊ AÍ DUVIDANDO DO SEU POTENCIAL E AS PESSOAS 

LÁ FORA ASSUSTADAS COM O QUANTO TU É F...!”

Foto: Vick Almeida
JOSIANE KRAUS - uma das homenageadas especiais 

dos 25 anos do Briefing Social, que aconteceu 
no dia 25 de novembro, na Dimare Planejados. 

Emocionada, recebeu o troféu pelo sua dinâmica 
atuação na equipe do Jornal O Mensageiro e na 

produção da celebração.

Fotos: Vick Almeida

Na celebração dos  25 anos do Briefing 
Social, como forma de agradecimento 

pela parceria de longa data, homenageamos 
os nossos parceiros. Então, hoje temos a honra 
de evidenciar mais 3 empresas, na verdade 
amigos, colegas de trabalho, que sempre estão 
conosco nas mais diversas celebrações: Inovare 
Salão de Beleza - Neury Oliveira e Minéia Bertê 
Meneghetti,  Salete Stadlewski Decor, e Divina 
Gula - Marcos Müllich e Glauciane Veiga.

MINÉIA BERTÊ MENEGHETTI - Inovare.

MARCOS MÜLLICH
Divina Gula.
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  Foto:  Vick Alm
eida

  Foto:  Vick Alm
eida

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA
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 menu assinado pela chef 
Chica Sperling que optou pelo serviço a inglesa, que é 
o mais adequado para o atual momento.  Nos  detalhes 
uma parte da seleção de canapés diferenciados e o 
1º prato: Salmão Wellington e Risoto com cubos de 
queijo coalho tostado. Foi um belo e delicioso festival 
gastronômico! Os méritos são da Chef Chica. Muito lindo 
e mais do que saboroso!  #gastronomia #briefingsocial 25 
anos #detalhesfazemadiferença

ELISA linda, serena e tranquila no aconchego 
do colo e abraço dos orgulhosos papais 

EDUARDA OSTROWSKI e GUILHERME FRANKE.

Os primos FELIPE e MIGUEL KOCH HEINEN, MARIANA e 
BERNARDO VIERA KOCH. E abaixo, os irmãos LUCAS e LUÍSA 

ANDRES MOREIRA, em pose especial para o BS Kids.

Foto: Vick Almeida

Foto: Vick Almeida
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Éder “Nego” Garcia e Thiago Prado

Na celebração dos 25 anos do Briefing Social, que 
aconteceu no  dia 25 de novembro, na Dimare 
Planejados, tive o prazer de homenagear a minha 
amiga e parceira de sempre, a renomada chef 
Chica Sperling - que  assinou o elogiado menu e 
hoje, devido a pandemia, está fazendo sucesso 
com suas marmitas e congelados. Com certeza 
em breve, voltará a assinar grandes banquetes. 
Na foto a Chef CHICA SPELING no momento em 
que recebeu a merecida homenagem das mãos do 
jornalista AMAURI LIRIO.

ANDRÉA FONSECA SERPA - repeitada 
advogada e que também atua com 

competência na direção do Fonse Atacado, em 
Entre-Ijuís, acrescentou mais um ano em sua 
vida no último dia 19, sendo alvo de inúmeras 
manifestações carinhosas, especialmente de seu 
marido Tomás Serpa, demais familiares e amigos. 
À Andréa, parabéns e sucesso sempre!

Foto: Divulgação
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MARISA 
GRASS - 
comemorou o 
seu aniversário 
no sábado 
passado, 19, 
recebendo 
o carinho 
especial de 
seus filhos, 
demais 
familiares e 
amigos. À 
Dona Marisa, 
parabéns, 
saúde e muitas 
felicidades.

FAMÍLIA 
FLACH 

DEBACCO: 
Bárbara, 

entre seus 
pais Cláudia 
e Fernando, 
celebrando 

o Natal num 
clic especial 

assinado pela 
fotógrafa Vick 

Almeida. 

Foto: Vick Almeida
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

NATAL EM RETIRO PARA O 
VERBO PODER “PASSAR”

Eu passei, tu passaste, ele passou, nós passamos, vós 
passastes, eles passaram. Esse é o verbo que devemos 
conjugar neste período de Natal e de Ano Novo, por 
termos passado 2020 ilesos à Covid-19 ou sobrevivido 
a ela, enquanto milhares de pessoas do mundo todo 
não passaram.  Pessoas que se foram, derrotadas por 
um vírus que insiste em continuar passando entre a 
humanidade.

É, sem dúvida, um final de ano atípico e singular, 
jamais vivido ou sequer imaginado. Não pelas luzes e 
euforia das festas natalinas que nos agitam em torno 
de sua preparação, mas pela incerteza que temos pela 
frente. Uma incerteza muito maior do que apenas 
pensar se o novo ano será melhor, se o desemprego 
vai diminuir, se a economia vai beneficiar a população, 
se os novos eleitos vão honrar seu compromisso com 
uma política séria, entre tantas outras conjecturas que 
normalmente são feitas nesse período.

A incerteza que se coloca entre o Natal e o Ano Novo, 
querendo deitar em manjedoura, é a incerteza da 
própria vida. Uma incerteza que nos coloca em local 
de risco, cobrindo as placas de aviso “Perigo à vista”, 
assim nos tirando as possibilidades de defesa. Em uma 
consulta médica, ouvi da Dra. Clarice Veronese Matos, 
amiga querida a quem muito prezo, que “o maior 
objetivo deste ano é sair vivo”.

Então, nós que passamos por essa alarmante e 
desesperadora situação devemos estar conscientes 
de que “passar” não é uma condição permanente e 
garantida. Ao contrário, devemos saber que a qualquer 
hora o advérbio “não” pode se colocar antes do verbo 
“passar”, tornando a sentença negativa e nos colocando 
no lugar de mais uma vítima do coronavírus. Por isso, 
na árvore de Natal, as lâmpadas coloridas devem 
acender os sinais de alerta, fazendo do pisca-pisca a 
sirene da razão e do bom senso, para que continuemos 
simplesmente passando.

Sabemos que a situação não é agradável e que ela 

desestabiliza tudo aquilo que está tradicionalmente 
instituído nas comemorações natalinas. Casa cheia, 
mesa farta, troca de presentes, dezenas de pessoas, 
visitas de amigos e parentes...  Esse é um cenário que 
terá de ser obrigatoriamente alterado. Não abolindo 
o espírito natalino, mas reduzindo o formato das 
comemorações, de forma sensata e consciente.

Entre as incertezas que temos pela frente, a certeza 
de voltarmos a ter outros natais e finais de ano como 
até então tivemos depende das atitudes que tomarmos 
agora. Em vez de ficarmos insistindo em ter um Natal 
igual aos anteriores, agindo normalmente como se 
o vírus não fosse bater à nossa porta, podemos (e 
devemos) pensar no Natal como uma espécie de retiro. 
Um retiro entre família, no abrigo de nossas casas, com 
as mãos dadas a favor da vida: da nossa e a do outro. 
Essa é a forma de que dispomos hoje para enfrentar a 
ameaça e as mutações desse maldito vírus que persiste 
na conjugação dos verbos que nos derrotam e nos 
aniquilam como pessoa e como humanidade.

Eu passarei, tu passarás, ele passará, nós passaremos, 
vós passareis, eles passarão. Essas são as flexões 
verbais que esperamos poder conjugar no próximo 
ano para podermos viver outros tantos natais e outros 
tantos anos novos. Mas, para isso, devemos aderir a 
outros verbos, especialmente ao verbo “cuidar”, pois 
só o cuidado para com a vida é que pode garantir que 
continuemos “passando”, sobrevivendo à indesejada e 
implacável ameaça do coronavírus. 

Um bom Natal para todos! Com a bênção de Deus! 
Com máscara no rosto! Com álcool gel nas mãos! No 
retiro de suas casas! No abrigo de suas famílias! Para 
que possamos proclamar: eu passarei, nós passaremos, 
eles passarão!
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