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A importância dos acessórios no nosso
dia-a-dia. Os lenços são um deles.
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Em tempos de ousadia.
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Bodas de Diamante
O nobre e querido casal OMAR e LEONOR SEIFERT, bem-sucedidos
agropecuaristas - comemoraram na última quinta-feira, dia 11, nada
menos que 60 anos de feliz casamento, cercados pelo carinho e
homenagens especiais de seus filhos, netos, demais familiares e amigos.

Foto: Divulgação
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UTHIANNE LUNARDI - conceituada professora do curso de Direito
da URI Santo Ângelo - acrescentou mais um ano em sua vida, na
última terça-feira, 9, sendo alvo de muitas e merecidas homenagens,
especialmente do seu marido, Dr. Maurício Lunardi, filhos, demais
familiares e amigos. À querida Luthianne, parabéns e sucesso sempre!
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No ano passado neste período escrevi aqui:
querendo ou não, gostando ou não, tem
Carnaval, e todo mundo curte, sim!!! Uns no
campo, outros na cidade, na serra, no litoral,
no clube ou na avenida. Cada um curte ao
seu modo e aproveita o sempre o bem-vindo
feriado de carnaval. Não é verdade?!?!? Pois
bem, este ano devido a pandemia, não temos
carnaval, mas pelo menos o feriado tem!
Muitos ficam tristes que não vai ter a maior
festa popular, mas por outro lado tenho
certeza, que estão felizes, porque a vacina está
chegando, devagar, mas está chegando. E é só
dessa forma, todos vacinados, que poderemos
voltar a ter, digamos uma vida normal! Com
saúde e muitos eventos... E que assim seja!
A nossa capa de hoje é ilustrada pelo nobre
casal Omar e Leonor Seifert - destacados
agropecuaristas, que na última quinta-feira,
dia 11, celebraram com muito orgulho e amor,
nada menos que 60 anos de feliz casamento.
Celebraram “Bodas de Diamante”, recebendo
o carinho especial e inúmeras homenagens
de seus familiares e amigos. Claro, que devido
a pandemia, a grande festa vai ser realizada
assim que for possível. Então, com fotos do
albúm de família, que registramos, nas páginas
6 e 7, o transcurso desta importante data. Ao
querido casal Omar e Leonor Seifert, parabéns,
felicidades e muito amor, hoje e sempre!
Também é destaque, as formandas do curso
de Matemática da URI Santo Ângelo.
Já a Bruna Bassani mostra que o lenço é a
peça principal do seu look. Vire a página e
confira.
Enfim, BS Magazine: a sociedade passa aqui!
Um ótimo “weekend”. Eu volto no dia 27 de
fevereiro!
Amauri Lírio
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Lenço de vestir
S

empre falo da importância dos acessórios no
nosso dia-a-dia. Os lenços são um deles.
São complemento importante do visual,
especialmente os que chamam mais atenção pela
cor, estampa, textura ou pelo próprio tamanho.
Mesmo as produções mais básicas podem
ganhar outro nível com essa peça colocada
displicentemente em volta do pescoço.
Mas o que as passarelas da temporada verão
2021 mostraram para nós é que os lenços podem
ter a função de peça principal do look, seja em
itens que imitem suas características ou pelos
próprios lenços que podem ser amarrados e se
transformarem em vestidos saias e blusas.
A otimização do armário é um assunto que
sempre está em alta e esta com certeza é uma
maneira arrojada de aumentar as possibilidades
do seu visual. Inspire-se nos desfiles e em como o
movimento foi para as rua!
E nos acompanhe também no instagram da
Filo (@lojafilo)
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* Designer - Especialista em Moda e Comunicação
brunabassani@hotmail.com
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OMAR E LEONOR SEIFERT COMEMORAM BOD

C

om belas fotos guardadas com muito carinho no álbum de
família, registramos esta linda homenagem ao Seu OMAR e
à Dona LEONOR SEIFERT, casal muito querido, agropecuaristas
bem-sucedidos, que no dia 11 de fevereiro tiveram a honra e
o privilégio de celebrar Bodas de Diamante, 60 anos de feliz
casamento, e por terem construído uma linda família, que é a
base de tudo! Isso tudo graças a união, amor, companheirismo
e cumplicidade, aliado a muito trabalho ao longo de toda
essa exemplar trajetória de vida, marcada por muitas vitórias,
conquistas, algumas renúncias e dificuldades, que foram
superadas pela união e o amor que nutrem um pelo outro ao
longo de seis décadas.
Afinal de contas comemorar 60 anos de casamento, com toda
a certeza, é uma dádiva, uma bênção de Deus, além de ser uma
grande conquista alcançada por poucos, e ainda gozando de boa
saúde!
A comemoração das Bodas de Diamante foi no litoral catarinense,
e entre o casal, devido ao momento delicado que estamos
passando. Assim que for possível, será feita uma grande
comemoração bem a altura do nobre casal. Motivos para celebrar
o amor e o lado bom da vida não faltam!
Vida longa e muito amor aos queridos Omar e Leonor!
Com carinho e muito amor, seus familiares!
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Omar e Leonor Seifert cerdad
Angélica Kurek e Ângela Seif
(D). Abaixo e à esquerda, co
netas Ariadne e Arianne. Ab
e Ângela Seifert. E abaixo e à
Kurek, sua filha Eliane S

JORNAL O MENSAGEIRO | Sabádo, 13 de fevereiro de 2021

DAS DE DIAMANTE
Fotos: Vick Almeida

dos pelos netos: Arianne e Ariadne Seifert,
fert, Clesiomar Seifert (E) e Douglas Seifert
om o filho Glênio Seifert e a nora Jane , e as
baixo e no centro, com os netos Clesiomar
à direita, com os netos Douglas e Angélica
Seifert Kurek e o genro Anildo Kurek.

Omar e Leonor Seifert - receberam
homenagens especiais pelo
trascurso de suas Bodas de Dimante.

LI, REFLETI E GOSTEI
“SE VOCÊ FIZER O QUE AMA, TERÁ MAIOR CHANCE
DE SER BEM-SUCEDIDO!” (Paul Polan)
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CELEBRANDO A VIDA!

M

Margit - feliz da vida - recebendo
homenagens pelos seus 70 anos.

ARGIT HINTZ destacada empresária,
grande e famosa confeiteira,
que faz maravilhosos
doces e salgados na sua
conhecidíssima e tradicional
Casa de Chá Frau Hintz,
teve celebração surpresa
do seu 70º aniversário. Foi
uma ocasião bem intimista,
mas cheia de significados e
com astral elevado. Afinal
de contas, assim é a Margit,
alegre, de bem com a
vida, dinâmica e pra lá de
determinda. A celebtração
foi na aconchegante
moradados grandes amigos
Rolf e Cristina Muner.

Margit entre sua irmã Irmengard Hintz, e as
amigas Cássia (E), Clara e Cristina Muner (D).
Foto: Divulgação

Margit toda orgulhosa e feliz entre seus
netos Jorginho, Isabelle, Dana, Maria e Yane.

Aniversariante Margit Hintz cercada pelos amigos Rolf e
Cristina Muner, Cássia, Clara e Maurício Noronha.

Margit Hintz com seu filho Romel Hintz (E), o neto
Jorginho, Rolf Muner, Dionatn Bach e Eduardo Lucas.

CURTINDO O LADO BOM DA VIDA

PAULINNE
com seus
pais BETO
e ROSANE
KLEE curtindo
as belezas
do paraíso
chamado
Cancun México.
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FORMANDOS
MATEMÁTICA
2020 | 2

Fotos: Edegar Cavalheiro Formaturas

CAROLINE MELKE

EDUARDA SCHERER MAYER

PAOLA LIANDRA SCHILDT GRASEL

C

AROLINE MELKE, EDUARDA SCHERER MAYER e PAOLA
LIANDRA SCHILDT GRASEL, - felizes e realizadas receberam
merecidamente o diploma de conclusão do curso de Matemática
2020|2, pela URI - Santo Ângelo. A solenidade de colação de grau
aconteceu ontem, 12 de fevereiro, em torno de um “Drive-Thru”
na URI Santo Ângelo. Além da paraninfa, a professora Gilvete
Lirio, também foram convidados: professora Eliani Retzlaff Patronesse, professor João Henrique Bley Amigo da Turma e
como Professores Homenageados: Rosângela Ferreira Prestes,
Rozelaine de Fátima Franzin e Rúbia Diana Mantai.

Professora GILVETE LIRIO - Paraninfa

Aos novos matemáticos e minhas queridas afilhadas,
parabéns e muito sucesso ao longo de toda a caminhada
profissional que começa oficialmente a partir de hoje!
Com carinho...
Professora GILVETE LÍRIO - Paraninfa
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Em tempos de ousadia
Fevereiro de 2021. E nós continuamos em
plena pandemia, vendo a cada dia o inimigo
transformar-se, fazendo-se cada vez mais forte.
Capaz de se alterar por diferentes mutações, o
coronavírus permanece entre nós como um dos
piores fantasmas a assombrar a humanidade.
Insensível ao caos instaurado, ele continua a
causar dor, morte, sofrimento, provocando um
estado de insegurança que se arrasta penoso com
o passar dos meses e o andar do tempo.
Desde que esse vírus entrou como um penetra
em nossa vida, tudo se transformou. Certezas
viraram incertezas; o medo aliou-se à necessidade
emergencial de segurança; a liberdade deu lugar
à cautela... E fomos aprendendo a lidar com esse
novo estado das “coisas”, tendo de nos adaptar
ao possível, abdicando de nossas vontades de
fazer isso ou aquilo, ou de simplesmente viver
dentro de nosso padrão de normalidade.
Mas há a ousadia. E há a total falta de respeito.
Apesar de todos os alarmes à situação, com
chamamento diário de atenção para esse
gravíssimo problema humanitário, há os
ousados que insistem em desrespeitar as regras
de segurança, colocando a população em
constante risco. Festas de final de ano, verão,
praia, viagens, férias. Esse é o combo do “Perigo
à vista!”, a nos dizer que a ameaça do vírus
continua solta, a nos mostrar a insensibilidade
de muitas pessoas em relação às outras, a nos
comprovar a irresponsabilidade insana de quem
se julga superior e que, por isso, se dá o direito
de transgredir, de ultrapassar os limites do bom
senso e da razão.
Não há dúvida de que os milhares de novos
casos de Covid, incluindo os infectados e as
mortes ocorridas desde o final do ano passado até
agora, são resultado desse leviano “afrouxar de
rédeas”. Festas, aglomerações, descuido... essa é
a irresponsável euforia de todos aqueles que se
colocam acima de tudo e de todos, atribuindo-se
o direito de ousar fazer quando nada pode ser

feito; de tripudiar de tudo que é correto fazendo
o incorreto; de agir como se a vida do outro não
valesse nada.
É a ousadia da maldade, do perverso, da
inconsequência. Não é a ousadia da coragem, do
inusitado, do impensado. Porque essa ousadia,
aliás, não anda com “más companhias”. Ao
contrário, essa é a ousadia de todas as pessoas e
de todas as conjunturas sociais que souberam se
adaptar aos tempos de coronavírus. Tempos que
continuam nos cerceando, a nos exigir cuidados,
a requerer empatia para com todos aqueles que
estão à nossa volta.
Apesar de estarmos em fase de vacinação,
não podemos esquecer que esse é apenas o
início de uma possível e futura imunidade.
Não temos certeza de nada e, por não termos
certeza, a ousadia maior que está aí a nos
desafiar é continuarmos com todos os cuidados
de prevenção. Transgredir, dando-se o direito
de promover aglomerações e de burlar regras
sociais de segurança, como se nada estivesse
acontecendo ou, pior, como a tripudiar da
situação em si, não é um ato de coragem. Mas um
equívoco mesquinho, que comprova a fraqueza
e a covardia de quem não tem o poder de
adaptação ao que a vida impõe.
Em tempos de incertezas, de inseguranças,
não precisamos disso. Nós precisamos é da
ousadia da coragem. Da ousadia que nos aponta
o caminho e nos mostra o que fazer. A ousadia
dos fortes. De todos aqueles que se reconhecem
no outro. De todos os que valorizam a vida. A
ousadia que nos faz seguir em frente, mesmo
em tempos de pandemia. A ousadia que nos
fortalece como seres humanos e que nos ensina
simplesmente a ousar em nome da nossa própria
sobrevivência.

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