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A capa da 60ª edição da 
Revista O Mensageiro 

- Especial Mulheres 
INSPIRADORAS Desta 

Terra (com capa em dose 
dupla), traz a imagem 

da conceituada Dra. 
Luísa Gazzola - médica 

oftalmologista com 
atendimento adulto e 

pediátrico. Dra. Luísa 
é especialista em 

catarata e glaucoma 
pela UFPR, e especialista 

em oftalmopediatria e 
estrabismo pela Santa Casa 

de Porto Alegre. Ela é casada 
com o Dr.  Maurício Carrion - 

médico ofalmologista. 
* Foto: Bárbara Rigo

* Produção Visual: Kelly 
Maciel (make up) e Centro 

de Beleza Ilma (cabelo)
* Produção Gráfica: Juliano 

B. Zancan
* Coordenação Geral: 

Amauri Lírio

Se alguém tivesse profetizado que não lançaríamos a Revista em homenagem à Mulher, 
em março de 2020, agendado para acontecer em torno de um grande evento, eu diria: 

IMPOSSÍVEL, WHY NOT! Jamais acreditaria! E pior, não lançamos, mesmo. Apenas entregamos 
um exemplar a cada participante. Pois é, e cá estamos, há mais de um ano, o mundo virou 
de cabeça para baixo com a chegada deste vírus pavoroso que insiste em permanecer entre 
nós. E que continua nos mostrando que ainda devemos manter o distanciamento social, usar 
máscara sempre e álcool em gel constantemente. Pelo menos por enquanto, até que todos 
possam ser vacinados. Só vacinados, poderemos voltar a ter uma vida normal. Com mais saúde 
e com liberdade para ir e vir sem prejudicar o próximo.

Então, procurando se adaptar a todas essas mudanças devido a pandemia, especialmente 
em nossa vida profissional, seguimos em frente, cumprindo os protocolos exigidos e 
tão necessários para este momento delicado, chega até você, caro leitor, a 60ª edição da 
Revista O Mensageiro - Especial Mulheres INSPIRADORAS desta Terra, editada pelo Jornal O 
Mensageiro. Um magnífico projeto editado anualmente em homenagem às MULHERES! Em 
especial às mulheres INSPIRADORAS desta Terra, que acontecem e fazem acontecer nos mais 
diversos segmentos de nossa sociedade local e regional.  Que são importantes agentes na 
transformação desta terra num lugar melhor para se viver. Pois você mulher tem o poder da 
transformação... tem o poder da inspiração!

A capa desta edição novamente tem duas capas: a deste lado é ilustrada pela conceituada 
médica oftalmologista, Dra. Luísa Gazzola.  E a outra, traz a imagem da dinâmica agropecuarista 
Bruna Marques Fernandes. 

Esta é a 60ª Revista O Mensageiro - “Especial Mulheres INSPIRADORAS desta Terra” - 
em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, ao Mês da Mulher!! E como acontece 
tradicionalmente, cada lado da revista inicia com um belo texto assinado pela conceituada 
professora Dinalva de Souza sobre e para vocês, MULHERES, de todas as cores, de várias idades, 
de muitos amores”! 

O que muda nesta edição? O lançamento, em torno de um Drive-Thru, porque infelizmente 
ainda não é possivel a realização de um grande evento pelo segundo ano consecutivo. Em 
2022, será em torno de um grande evento.

Até a próxima!
Amauri Lírio  |   Editor

Manhã de sol e lá se iam elas de trouxas nos braços para a beira do açude. Lá, 
acocoradas rente à água, elas desatavam as trouxas e começavam o árduo trabalho de 
lavar as roupas da família, entregues ao destino que lhes foi cravado. Quando reclamavam, 
não era de sua pobre condição, mas apenas do sol que lhes ardia o corpo e das dores que 
lhes afetavam as costas. Aquele modo de vida estava tão encruado nas minhas velhas e 
queridas tias, que elas não percebiam o mundo novo que se formava em seu entorno, 
resignando-se à sua miserável condição de mulher daquela época, educada para o 
matrimônio e para a servidão. Elas eram as “Amélias”, sem “a menor vaidade”, entregues à 
sua sorte e abnegadas aos compromissos assumidos pelo casamento.

Desse período vivido na minha infância, apesar das boas lembranças, é que se 
incrustou em mim a imagem da mulher que eu não queria ser. Minha pouca idade da 
época não me impediu de sonhar com novas possibilidades para as mulheres, que não 
fossem aquelas delimitadas pela imposição dos homens e pelas fronteiras demarcadas 
pelo domínio “do tanque e do fogão”.

Minhas tias nunca souberam da história das mulheres que revolucionaram a 
trajetória feminina. Aqualtune, Nísia Floresta, Josefina Álvares, Maria Lacerda de Moura, 
Ercília Nogueira Cobra, Alzira Soriano de Souza, Therezinha Zerbini, Bárbara de Alencar, 
Maria Quitéria de Jesus, Frida Kahlo, Nise da Silveira, entre tantas outras, não faziam 
parte de suas rodas de conversa. Elas - minhas tias - eram apenas mulheres da terra. 
Com mãos calosas a socar o milho... Com braços fortes a sovar o pão... Com costas 
vergadas a lavar a roupa...

Enquanto isso o tempo andou e outras tantas mulheres continuaram a fazer história, 
a revolucionar o mundo. Eram as “anitas” da causa feminina, travando uma batalha em 
busca dos direitos das mulheres e de seu espaço na sociedade. Eram as “adas augustas” 
a mostrarem que a vida das mulheres pode ser feita de inúmeros algoritmos e ser por 
elas mesmas programadas. Eram as “carolinas de Jesus” a enfrentarem os preconceitos 
contra as mulheres, contra a pobreza, contra a desigualdade social. Eram as ativistas 
“eleanoras” a escreverem os direitos humanos...

Hoje, ano 2021 do século XXI, muitos outros nomes fazem parte desse histórico 
mapa da causa feminina. Um mapa que ainda não está totalmente definido como um 
território de justiça e de igualdade para as mulheres como deveria ser, contornado 
pelas linhas do respeito e do valor que deve ser atribuído às mulheres e demarcado 
pelos princípios do direito. 

Os casos diários de mulheres agredidas, estupradas e assassinadas são mostras 
evidentes do quanto ainda deve ser feito para contornar esse mapa. Não bastam apenas 
leis, como a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, para exterminar com a violência 
que circunda as mulheres. É preciso muito mais do que isso: é preciso que se renovem 
os pensamentos a favor de uma nova cultura em que homens e mulheres caminhem 
em linhas paralelas, com o direito e a liberdade de trilharem o mesmo percurso e de 
chegarem ao mesmo ponto, sem as distinções que insistem em colocar a mulher em 
patamares e lugares inferiores.

Nesse contexto todo em torno da mulher, o advento pandêmico, vivido desde 
março de 2020, entre tantos aspectos, traz à tona duas grandes questões relacionadas 
ao universo feminino. Uma é a violência doméstica da qual ela é vítima, acrescida pela 
maior permanência das mulheres e seus parceiros em casa, fato que desencadeou 
maior número de agressões e mortes. A outra está relacionada ao jeito de ser da 
mulher. A essa versatilidade que faz das mulheres um ser único. Um ser capaz de se 
multiplicar de diversas formas, desempenhando com maestria os diferentes papeis 
que lhe competem. Um ser que alterna a mulher profissional, a esposa, a mãe, a filha, 
a amiga, a colega... E que, junto a tudo isso, em tempos de pandemia, virou professora, 
enfermeira, faxineira, cozinheira, pondo-se em diferentes e variados espaços a cada dia. 

As mulheres de hoje não são como 
minhas tias precisaram ser. Elas não 
precisam se curvar à beira das águas para 
lavar a roupa, nem socar o milho para 
fazer o pão. O advento da modernidade 
permite novos deslocamentos, todos 
facilitados pelos caminhos da inovação. 
Mas cada uma carrega consigo a força 
das mulheres de outrora. Cada uma traz 
dentro de si a garra que mobiliza para a 
luta. Cada uma traz no seu DNA a herança 
genética de simplesmente ser mulher. 
Uma mulher que não precisa ser Amélia. 
Nem ser de Athenas. Apenas mulheres, “de 
todas as cores, de várias idades, de muitos 
amores”. Apenas gaias. A profetizarem 
possibilidades; a poetizarem a vida... São 
as mulheres desta terra, com a liberdade 
e o direito de viver sob a custódia da 
dignidade humana. São as gaias da terra.

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

Mulheres: as gaias da terra

Um dos grandes propósitos da cirurgia plástica é me-
lhorar a autoestima das pessoas. Pode parecer clichê, mas 
a autoestima aumenta a autoconfiança, melhora as rela-
ções interpessoais e abre muitos caminhos. 

E como manter a autoestima elevada se somos bom-
bardeados todos os dias por padrões de beleza inatingí-
veis- em revistas, na tv, nas redes sociais- que não valori-
zam a real beleza de cada mulher? Não é nada fácil e como 
consequência disso, muitas mulheres tem a idéia de que 
as cirurgias plásticas vão coloca-las dentro desse padrão 
e inumeras chegam no consultório com fotos de  atrizes, 
modelos e dizem: “Quero exatamente assim!”, e isso é um 
grande erro. 

É importante deixar claro, que cada indivíduo é úni-
co, tem suas características marcantes, formatos e jeitos. 
E nós, cirurgiões plásticos, estamos aqui para fazer alguns 
retoques e realçar o que há de mais belo em cada corpo, 
de forma singular e única, respeitando as características 
individuais de cada ser. E isso, é o que há de mais belo na 
nossa especialidade, conseguimos mostrar para as pacien-
tes a beleza de cada uma e trazer grande impacto positivo 
em suas vidas.

A cirurgia plástica não resolve todos os problemas da 
vida, mas o procedimento cirúrgico pode melhorar outros 
fatores tais como:

• Auxilia a saúde: muitas cirurgias plásticas têm 
cunho funcional, além do estético. Para melhorar algo no 
funcionamento do corpo, às vezes, é necessário mexer na 
aparência, a cirurgia de desvio de septo e a rinoplastia são 

um bom exemplo;

• Humor: ao restaurar e fortalecer a autoestima, a 
pessoa que passa por uma cirurgia plástica sente-se, na 
maioria das vezes, renovada confiante;

• Ânimo para o futuro: quando melhoramos a auto-
estima a pessoa se sente aberta às mudanças e novas pos-
sibilidades, e isso se reflete no meio impactando todos os 
campos da vida.

NÃO ESQUEÇA: O CORPO IDEAL É O SEU

É importante que as pessoas não caiam na armadilha 
de fazer uma cirurgia plástica para alcançar a perfeição ou 
um padrão inatingível. Cada pessoa é única e cada corpo 
tem um biótopo e uma reação diferente a uma cirurgia 
plástica.

Feliz Internacional da Mulher, esses são os votos de Dr. 
Daniel Barazzetti e toda sua equipe!

SUA AUTOESTIMA
MERECE ESSE CUIDADO

DR. DANIEL ONGARATTO 
BARAZZETTI

CRM 36906 | RQE 31726

Rua XV de Novembro, 1030 - Santo Ângelo - RS
@dr.danielbarazzetti | (55) 3313-1013 | (55) 9.8442-3008
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Somos um Centro de Educação Terapêutica com referência no tratamento e 
acompanhamento clínico, domiciliar e escolar de crianças, jovens, adultos e idosos 
com transtornos de neurodesenvolvimento, problemas psíquicos e de 
aprendizagem. Além disso, trabalhamos com estimulação precoce e  Structured 
Teacching. 

OO tratamento é realizado por um conjunto de práticas interdisciplinares com base 
nos fundamentos da Psicanálise, da Psicologia Genética Piagetiana, da Psicologia 
Comportamental/ Análise do Comportamento Aplicada - ABA, da Psicologia 
Institucional, sendo que a Educação Terapêutica e a Educação Psicoeducacional 
fundamentam-se em atividades do Structured Teacching.

 narravida.psicoeducacional         clinicanarravida           (55) 9 9987-1796
Rua Barão de Santo Ângelo, 1049, Santo Ângelo/RS

TRATAMENTOS  INDIVIDUAIS OU EM GRUPOO:
• Tratamento Psicoterapêutico Individual: crianças, 
  adolescentes, adultos, idosos;
• Orientação Ocupacional/Vocacional;
• Avaliação Psicossocial e Neuropsicológica;
• Fisioterapia Funcional Kids;
• Pilates;
• • Terapia Ocupacional;
• Estimulação precoce e psicomotricidade;
• Fonoaudiologia;
• Psicopedagogia clínica e institucional ;
• Atendente docimiliar/AT;
• Ateliê de Educação Terapêutica;
• Intervenção na Primeira Infância;
• • Acompanhamento Escolar;
• Programa estruturado individualizado 
  psicoeducacional - Structured Teaching
• Rendimento e adaptação escolar;
• Acompanhamento Terapêutico domiciliar;
• Orientação e acompanhamento de Gestantes, 
  Gestações de Risco e de Maternagem;
• • Atendimento aos pais;
• Auriculoterapia;
• Formações/supervisões escolares.

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR:
Dra. Mariliane Adriana Monteiro | CRP07-09452 : Psicóloga com Formação no Structured Teacching, Mestre e doutora em 
Educação nas Ciências,  especialista em Psicomotricidade, Estimulação precoce, e em Psicopedagogia Clínica, Institucional e TEA. 
É especialista em Neuropsicologia certicidada pelos Conselhos Regional e Federal de Psicologia. | Contato: (55) 9 9987-1796

Ma. Caroline Schell | CREFITO 5/6733-T.O: Terapeuta Ocupacional, pós-graduada em psicopedagogia clínica e institucional, em 
medicina psicossomática e em Autismo. Mestre em Psicanálise e Doutoranda em Educação. | Contato: (55) 9 8409-1714

Ritiéli Ritiéli Porto Pillan: Psicóloga com formação em Tanatologia, pós-graduada em Oncologia.  | CRP 07/25695
| Contato: (55) 9 9715-7862

Jacqueline Moreira Ribeiro Vieira: Psicóloga. | CRP07-15485 | Contato: (55) 9 9651-7425

Adriane Weiblen Cardoso:  Fonoaudióloga. | Crfa rs 7154 | Contato:  (55) 9 9906-0663

Débora Dezengrini:  Fisioterapeuta. | CREFITO 225.051-f | Contato: (55) 9 9719-4445

Ana Rita Damian:  Formada no Curso Normal (Magistério), possui formação em Atendimento Educacional Especializado e é 
acadêmica de Psicopedagogia.

Rubia MRubia Machado Dezengrini: AT - Atendente Terapêutica - Acadêmica de Psicologia - URI.
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MARQUÊS  DO HERVAL ,  1515  -  CENTRO /  SANTO ÂNGELO-RS

LO JA  M U LT I M A R C A S  D E  R O U PA S  E  AC E S S Ó R I O S  F E M I N I N O S

laboutiquesantoangelo (55) 3312-7273 / (55) 9 8447-2424

2021
outono&
inverno
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Uma Vida com fluidez e amor
Autoconfiança 

Leveza para curtir a vida
Sensação de dever cumprido

Disposição
Energia para curtir 
uma noite de amor

Liberdade
Paz

Estar de bem consigo 
mesma e não precisar 

muita coisa para 
ser feliz

Uma vida melhor 
para viver mais.

Mulher Moderna pensa assim:

belaforma.sa

belaforma_sa

98406-3933

‘‘Você está pronta para 
uma nova experiência?’’

� ’’Se você sonha
Você pode ter.’’
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outono21A Mulher faz
a sua Moda
"A moda é a armadura para 
sobreviver à vida cotidiana"
Mulher, você, guerreira de todos os dias, das 
suas batalhas e das de quem você ama, 
queremos celebrar e iluminar ainda mais a 
força que reflete em sua beleza e estilo.

Feliz Dia da Mulher

Ana Maria Moraes
Mãe do Guilherme e do Gustavo;
Proprietária das lojas Exclusiva e 
Alternativa;
Se eu pudesse me dSe eu pudesse me definir em poucas 
palavras, seriam : resiliente e 
batalhadora, mas a complexidade de 
ser uma mulher empreendedora vai 
muito além disso.
Se Se você está no campo de batalha 
todos os dias, não basta motivação, é 
necessário consistência, força e 
nunca perder de vista a história que 
te trouxe até aqui, nem os sonhos 
que te levarão adiante. 

NOVAS
MARCAS!


