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Bruna Bassani:
As tendências para moda 2022.

Enogastronomia:
Experiências Gourmet - 3ª edição, o sucesso 
se repete.

As belas Soberanas do Clube Gaúcho 2019|2020, JÚLIA LIMA - Rainha (C), RENATA PULCINELLI (E) e 
CAROLINA BRACHT DA VEIGA (D)  - Princesas, se despendem  do glorioso reinado, coroando as suas 
sucessoras, na próxima quinta-feira, dia 14, durante badalado evento que vai marcar a reinauguração do 

“Palácio Metálico” e da área externa, da sede social, do Clube Gaúcho. Mais detalhes nas páginas 3 (recado) e 9.

BELEZA EM EVIDÊNCIA
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(55) 3312-1428 / (55) 99111 - 2404 • Rua Marquês de Tamandaré, 950 Sala 3
Centro (Antiga Algodoeira) - Santo Ângelo - RS

Renove sua casa conosco,
aqui na Dimare Planejados.

O PROJETO É POR NOSSA CONTA
E FEITO POR ESPECIALISTAS.
APROVEITE!

Rua Três de Outubro, 361 - (55) 3312-3204 / 9 9709-0755
      oticapaulo.sa          Ótica Paulo - Santo Ângelo

Você doa a armação e a
Ótica Paulo doa as lentes!

Doe armações em bom
estado e ganhe

15% de desconto
em uma armação nova
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CAPA
Reanata Pulcinelli, 

Júliia Lima e Carolina 
Bracht da Viga

FOTO
Vick Almeida

No destaque de hoje a linda e querida LEANDRA DE PAULA TEIXEIRA  
DE MOURA clicada entre seus pais LUCIARA e LEANDRO DE MOURA, 

no cenário de sua bela festa em comemoração ao seu 8º aniversário, no 
salão de eventos Sublime. O tema da festa foi “SPA DAY da Leandra”, que 
reuniu as suas BFFs. A aniversariante e suas amiguinhas adoram e curtiram 
intensamente tudo aquilo que faz parte de um verdadeiro dia no SPA. 
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A diretoria do Clube Gaúcho - liderada com 
dinamismo pelo casal-presidente Marilise Luís 
Voese, está a mil em torno dos preparativos para 
o coquetel  de reinuaguração do novo “Palácio 
Metálico” e da sua área externa, na sede social, da 
entidade, que acontece nesta quinta-feira, dia 14. 

A ocasião que vai marcar o retorno das 
ativiaddes sociais no Clube Gaúcho, terá como 
ponto alto o desfile de despedida das Soberanas  
2019|2020: Rainha Julia Lima e das Princesas 
Renata Pulcinelli e Carolina Bracht da Veiga (que 
ilustram a capa de edição de hoje), momento 
em que irão coroar as suas sucessoaras: Julia 
Przyczynski - Rainha, Gabriela Raguzzoni Loureiro 
e Marcela Niewinski Ferreira - Princesas, as 
Soberanas 2021|2022 do Clube Gaúcho.

E ainda falando no Clube Gaúcho, na terça-
feira, dia 12, vai rolar a grande “Festa dio Dia 
das Crianças”, na sede campestre do Clube. Vale 
conferir de perto!

Também é destaque na edição de hoje, a 3ª 
edição do Experiências Gourmet, que aconteceu 
na terça-feira, dia 5, na Dimare Planejados, em  
Santo Ângelo e novamente foi um sucesso. Afinal 
de contas a proposta do “EG” é proporcionar 
experiências incríveis para quem sabe ou quer 
aprender a apreciar vinhos e espumantes, bem 
como comidas bem elaboradas, visando unir, 
valorizar e colocar em evidência marcas, empresas 
e profissionais para um seleto grupo de pessoas.

Já a colunista Bruna Bassani continua 
mostrando as tendências da moda 2022 e ainda 
dá uma dica bem quente para quem gosta de 
acompanhar  o “street style” e os desfiles da 
semana de moda.

Enfim, BS Magazine: a sociedade passa aqui!
Um ótimo “weekend”. Eu volto no sábado!

Amauri Lírio



4 JORNAL O MENSAGEIRO | Sabádo, 9 de outubro de 2021



5JORNAL O MENSAGEIRO | Sabádo, 9 de outubro de 2021

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

Continuando......

Ahh, para quem ama acompanhar o 
street style e os desfiles da semana de 
moda em primeira mão, a dica é baixar o 
app Vogue RunWay. Sou viciada!!!!

 
Nos acompanhe no instagram da Filo 

(@lojafilo).

Moda 2022
PARTE II 
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naianaodonto
www.naianaodonto.com.br

Jornalista e cerimonialista AMAURI LIRIO 
- idealizador do evento, LISANDRO SPOHR 
- sommelier, da Spohr -Experiências 
Enológicas, parrillero MARCELO ROSA - 
Morada del Fuego, e o anfitrião da noite, 
o empresário ADRIANO CASAGRANDE, 
da Dimare Planejados (em pé) com SOLA 
e BINHO CHRISTMANN, MÁRIO e VERA 
BOHRER, EDSON RODRIGUES, PAULO e 
JAQUELINE ELY, MARLENE STRAPAZON,  
MARGET e CAVALHEIRO, LISIANE E LAURI 
MÜLLER, HELOISA e SÉRGIO SCHNEIDER 
- que tiveram o privilégio de viver a 
experiência incrível do “Experiências 
Gourmet 3ª Edição Santo Ângelo”. Foi um 
evento muito bacana e repleto de elogios!

EXPERIÊNCIAS GOURMET - 3ª Edição Santo Ângelo



7JORNAL O MENSAGEIRO | Sabádo, 9 de outubro de 2021
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Novamente contando com a parceria do empresário Adriano 
Casagrande, da Dimare Planejados e do sommelier Lisandro Spohr, 

da Spohr Experiências Enológicas, além participação especial do 
Weinert Supermercados, Campeã e da DS Conforto e Lazer, bem como 
do grande apoio da Chef Chica Sperling, do parrilero Marcelo Rosa, da 
Morada del Fuego,  e do decorador Thiago Prado, realizamos na última 
terça-feira, dia 5, na Dimare Planejados a 3ª edição do “Experiências 
Gourmet Santo Ângelo” para um grupo de casais, que tiveram a 
oportunidade de viver uma experiência muito bacana e incrível.  Pois 
o “EG” foi idealizado para proporcionar experiências incríveis para 
quem sabe ou quer aprender a apreciar vinhos e espumantes, bem 
como comidas bem elaboradas, visando unir, valorizar e colocar em 
evidência marcas, empresas e profissionais para um seleto grupo de 
pessoas.
Tudo girou em torno de um bem elaborado jantar (coquetel de boas-
vindas, entrada e sobremesa) assinado por Chica Sperling. Já o prato 
principal foi da responsabilidade do parrilero Marcelo Rosa, que falou 
sobre como é feita uma verdadeira parrilla e fogo de chão. Ambos 
usaram todos os ingredientes das receitas fornecidos pelo Weinert 
Supermercados, do empresário Henrique Weinert. Tudo harmonizado 
com espumantes e vinhos, da Spohr – Experiências Enológicas, do 
sommelier Lisandro Spohr, que sempre faz interessantes e oportunas 
intervenções sobre o mundo dos vinhos e espumantes, é claro.
Enfim, nossos convidados apreciaram um belo jantar, curtiram 
momentos de lazer e de troca de conhecimento, nos ambientes 
agradáveis e funcionais da loja Dimare, que tem infinitas e belas 
possibilidades em móveis planejados. Estes ambientes foram 
valorizados com uma exclusiva decoração de Thiago Prado. 
A noite de muitas experiências, também contou a participação 
especial da Campeã, através da exposição de utilidades da linha 
Tramontina; e da DS Conforto e Lazer, que entregou um mimo especial 
e personalizado para os convidados.
As fotos foram da Ana Letícia Nogueira e as filmagens, da Prisma 
Vídeos. Enfim, Experiências Gourmet: o sucesso se repete!
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Empresário Paulo Ricardo Condah, da Ótica Paulo com a equipe da 
loja de Santo Ângelo, Cátia (gerente) e Celso Borges, e Andressa 
Ferigolo Terra de Farias - no recente laçamento da coleção verão 
2022 de óculos de sol, armações e relógios, que aconteceu em torno 
de umconcorrido coquetel harmonizado.

Amauri Lírio com Vando Knob Hartmann - Gerente 
Geral da Unicred Eleva em Santo Ângelo - na 
inauguração do novo espaço “ Amauri Lirio - Carimonial 
& Comunicação e da nova fase do Jornal O Mensageiro.

Simoni Ferraz Janjar, Nilzane Beltrão, Janaina 
Aguiar, Janaina Girardi e Daniela Girardi - 
maracram presença no movimentado lançamento 
da coleção “Deixa Fluir” da loja Exclusiva.
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Christine Weierbacher  com seu marido Patrício Maicá, 
no momento em que ouviu o “parabéns a você”, durante a 
comemoração de seu aniversário compartilhada com seus 
familiares e amigos, na residência da família Weierbacher.

Foto: Divulgação

Foto: Marcos Demeneghi

Cristina “Fofa” Morari, Elisa Bohnen, Achelen Della Flora, Tatiana 
Barrera de Menezes e Daniela Holzbach, brindando a estreia da  
Clínica Oral Unic Implantes, da qual a Elisa é uma das sócias do novo 
empreendimento.

Nara Faustino - feliz da vida, entre seu filho Jota, o marido Gilson, 
o neto Gabriel, a nora Luciane e a filha Monalisa, na recente 
celebração de seu aniversário, que reuniu sua família e amigos 
íntimos no espaço VIP da Quick Restaraunte.

Foto: Marcos Demeneghi

Foto: ValentinaLirio 
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(55)997171244 @aurumsaude www.aurumsaude.com 

 Cirurgião-Dentista  
  (CRO 19171) 

 

 Especialista, Mestre 

e Doutor em  

Prótese Dentária 

Cirurgiã-Dentista 
(CRO 21135) 

Especialista, Mestre 

e Doutora em 

Odontopediatria 

Cirurgiã-Dentista 
(CRO 20979) 

Especialista em 
Endodontia 

 Mestre e Doutora 
em Prótese Dental 

Dra. Jéssica 
Barasuol 

Dr. Vinícius 
Wandscher 

Dra. Camila 
de Castro 

Dra. Ana Maria 
Marchionatti 

Fisioterapeuta 
(Crefito 154.205-F) 

Formação 
Internacional em 

Microfisioterapia e 
Leitura Biológica 

 

Rua Duque de Caxias, 105, Santo Ângelo 

GABRIELA RAGUZZONI LOUREIRO
PRINCESA

JULIA PRZYCZYNSKI
RAINHA

MARCELA NIEWINSKI FERREIRA
PRINCESA

Na última quinta-feira, Thiago Prado lançou 
oficialmente a coleção de Natal 2021 da Ornare. Os 

clientes que circularam pela loja foram recebidos com 
quitutes da Chica Sperling e docinhos personalizados da 
Michela Doces, harmonizados com espumantes da Spohr 
Vinhos. Enfim, a Ornare está com um maravilhoso mix 
de produtos lindos e exclusivos para você decorar  com 
estilo e bom gosto a sua casa para o Natal, bem como o 
seu local de trabalho, a sua loja... Realmente tudo muito 

lindo para você de fato curtir a magia do Natal com muito 
mais beleza, emoção e criatividade! Afinal de contas, tudo 
tem que estar lindo para a visita ilustre do Papai Noel em 
25 de dezembro! Vale dar uma circulada pela Ornare, na 
rua 25 de Julho, 260 - B, para conhecer de perto todas as 
novidades natalinas. Você vai se encantar! Empresário e 
decorador Thiago Prado entre suas colaboradoras Maria 
Regina Fidencio (E) e Patrícia Marcial(D) - brindando o 
sucesso da estreia do Natal Ornare 2021.

BELEZA EM EVIDÊNCIA
No próximo dia 14, acontece o coquetel de reinauguração do 
“Palácio Metálico” e da área externa, da sede social do Clube 

Gaúcho, que vai ter como ponto alto a coroação das Soberanas 
de Festas 2021-2022: Julia Przyczynski - Rainha,  Gabriela 

Raguzzoni Loureiro e Marcela Niewinski Ferreira - Princesas.

GABRIELA RAGUZZONI LOUREIRO
PRINCESA

JULIA PRZYCZYNSKI
RAINHA

MARCELA NIEWINSKI FERREIRA
PRINCESA

Foto: Cleison Radons Foto: Vick Almeida Foto: Corazza Fotografia
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

CRIANÇAS EM AÇÃO X A INFÂNCIA DO SÉCULO XXI 
Minha infância corresponde à segunda 
metade do século passado, final da década 
de 50 e início dos anos 60. Naquela época 
não havia brinquedos eletrônicos; se 
existiam, não faziam parte do meu mundo. 
Algumas bonecas, umas feitas de pano 
pela minha avó, alguns brinquedinhos de 
casinha, como réplicas de utensílios de 
cozinha, compunham a minha minúscula 
“brinquedoteca”.
Sem grande variedade de brinquedos, o 
jeito era variar as brincadeiras. Assim, o 
tempo era usado para estas atividades. 
Brincar de “se esconder”, “de pega-pega”, 
jogar sapata, jogar cinco-marias, pular 
corda, entre outras, eram brincadeiras 
diárias. Subir em árvores e apostar corridas 
eram também passatempos recorrentes. 
Como na época a televisão ainda não 
tinha chegado aos lares da grande maioria 
das famílias brasileiras, nada havia que 
“prendesse” as crianças dentro de casa e o 
resultado disso tudo eram crianças em ação.
Hoje, ao contrário, o que caracteriza a 
infância do séc. XXI é a falta de ação. 
O universo de brinquedos e de jogos 
eletrônicos, somado ao fascínio que o 
computador e o celular exercem sobre 
as pessoas, faz com que as crianças se 
afastem de outros tipos de atividades, 
principalmente as que demandam algum 
tipo de atividade física. Com isso, grande 
parte das crianças vive a inércia do corpo, 

entregando-se à passividade. Dessa postura, 
tão peculiar aos novos tempos, o produto 
resultante é o corpo desativado.
Essa nova postura, ao priorizar os jogos 
eletrônicos e a internet, gera um estado 
que tende a desencadear uma série de 
consequências, negativas e maléficas 
à saúde em vários aspectos. Se a essa 
situação for acrescentado o fato de que 
a má alimentação normalmente anda de 
mãos dadas com a falta de atividade física, 
o resultado final é danoso em todos os 
sentidos.
Toda criança tem direito à brincadeira. 
Porque isso é saúde. Deixá-la entrega 
à comodidade dos jogos virtuais e às 
facilidades da internet é o mesmo que 
condená-la a sérios problemas. Problemas 
que atingem o corpo, desencadeando 
doenças que antes eram consideradas “de 
velho”, e outras, como as que atingem os 
relacionamentos interpessoais.
Por tudo isso, é preciso que a questão 
de infância seja urgentemente revista. O 
mundo de informação e de conhecimento, 
facilitado pelas tecnologias, tem de servir 
para a promoção de uma vida melhor e não 
para causar danos à infância. Afinal, quem 
tem de brincar de pega-pega é a criança e 
não ela ser “pega de mau jeito” pela falta de 
brincadeiras durante sua infância.



11JORNAL O MENSAGEIRO | Sabádo, 9 de outubro de 2021

Rua Marques do Herval, 1490 | Santo Ângelo | (55) 3313.1936  

@tevahsantoangelo            @tevahpremiumsantoangelo

Agora voce encontra toda linha 
Levi's na Tevah Santo Ângelo!^
Essa parceria traz para você, toda inovação e 
autenticidade que acompanham a marca nestes 
quase 150 anos de história mundial da LEVI´S.




