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Wedding:
Emanuelle Vier e João Braga Dutra casam hoje na 
Morada dos Pinos, em São Miguel das Missões.

Data especial:
O evento “Celebrando a Vida - 25+1” do jornalista 
Amauri Lirio é no próximo sábado, no Gaúcho.

ANA CAROLINA BRAGA MEOTTI  - Rainha da 28ª Novemberfest, 
se despede do glorioso reinado coroando a sua sucessora LUISA 
GLOWACKI MINETTO, na abertura da 29ª Novemberfest, que 
acontece hoje à noite a partir das 21 horas, na sede campestre 
do Clube Gaúcho. Mais detalhes nas páginas 3 (recado) e 8.

As belas da Novemberfest
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No destaque de hoje, a lindinha MARIA CLARA AMARAL, 4 anos, que 
representa Santo Ângelo na final do Mini Embaixatriz do Turismo do 

Rio Grande do Sul  2021,  que acotentece hoje, no Itaimbé Palace Hotel, em 
Santa Maria. Ela é filha de Guilherme Amaral e Eduarda Kreuning Wegner. 

CAPA
Rainhas da 

Novemberfest, Ana 
Carolina Meotti, 28ª, e 

Luisa Minetto, 29ª 

FOTOS
Margarete Maciel

Em busca da retomada dos eventos, o Clube Gaúcho 
liderado por Marilise e Luís Voese, vive hoje a sua 
maior festa popular: a Novemberfest!!! Claro que num 
formato diferenciado, com público reduzido, ao ar 
livre e em sua sede campestre, além de seguir todas as 
normas e protocolos de segurança. Então, logo mais, a 
partir das 21 horas, a sede campestre do Clube Gaúcho 
se transforma no palco da 29ª edição da Novemberfest, 
a festa da alegria e do chope, que vai ser musicada 
pela banda Meninos do Brasil e pela dupla Carol & PC, 
da banda Carol Banda Show. Na abertura do evento, 
ao ar livre, em frente ao restaurante Panorâmico, Ana 
Carolina Braga Meotti - Rainha da 28ª Novemberfest, 
vai coroar a sua sucessora: Luisa Glowacki Minetto - que 
promete comandar com perfeição, a edição deste ano 
da “Festa da Alegria e do Chope”. Pelo que tudo indica a 
função vai ser diferenciada devido a pandeia, mas isso 
não vai interferir na animação de quem curte o evento 
que enaltece a cultura alemã! Tudo regado com chope 
da Schin, Amstel ou Heineken, da Noroeste Bebidas.

É por isso que a capa de hoje é ilustrada  Rainha da 
28ª Novemberfest - Ana Carolina Braga Meotti  e pela a 
sua sucessora, Luisa Glowacki Minetto - Rainha da 29ª 
Novemberfest do Clube Gaúcho, que será coroada no 
início do evento.

A expectativa é grande em torno do  evento que vai 
celebrar o aniversário de comunicação do jornalista 
“Amauri Lirio - Briefing Social”, definido para o próximo 
sábado, 27, no salão principal do Clube Gaúcho. Esta 
edição, a 21ª, foi intitulada: UMA NOITE ESPECIAL: 
“25+1”, e tem com o tema: CELEBRAR A VIDA! Tudo 
com o propósito  de comemorar os nossos 25 anos de 
comunicação, que em 2020, não foi possível celebrar 
como havíamos imaginado. Enfim, a noite de muitos 
brindes e parabéns ao Briefing vai ser repleta de 
atrações, surpresas, excelente gastronomia e muito 
mais. Entre as atrações do evento: desfile das Soberanas 
do Clube Gaúcho, apresentação do Broto e da Miss 
Santo Ângelo 2022, homenagens especiais e um baita 
sorteio.  Com certeza, a badalada noitada “Celebrando a 
Vida” - vai ser muito bacana!

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

Amauri Lírio
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Mais um ano de comemoração em torno do Amauri Lirio, nosso 
agitador de festas e eventos que esta sempre ligado nas 

novidades e adora movimentar a sociedade santo-angelense. 
Sempre inovador, este ano, o traje sugerido pelo Amauri para a festa é 

o “Social Cool”. Hummmmm o que seria este traje?? Vamos às dicas:
Cool em inglês significa legal; e o Estilo Cool é um estilo despojado, 

despreocupado, daquela mulher bem antenada com as tendências 
de moda e que sabe usá-las e misturá-las com perfeição, trazendo um 
visual atual.

O traje Social Cool sugerido pelo Amauri, é algo entre o esporte fino e 
o social, diríamos um esporte fino mais elegante ou um traje social não 
tão formal. Para as mulheres, podemos abusar dos vestidos em todos 
os comprimentos, combinados com bolsas pequenas, pantalonas com 
croppeds, macacões e muitos acessórios lindos que animam qualquer 
produção.

Para os homens, pode ser um terno não tão escuro quanto exige 
um social, assim como um cinza médio, abdicando-se do colete e da 
gravata. Observe que a neste caso a calça deve ser na cor e tecido do 
paletó. Nos acessórios pode se colocar uma camisa social de cores 
claras, com o colarinho desabotoado. Os sapatos também podem 
ser menos clássicos ou formais, modernos, lisos, sem amarração. 
Importante é que seja um sapato de couro.

Nos acompanhe no instagram da Filo (@lojafilo).

Social Cool
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* Designer - Especialista em Moda e Comunicação
brunabassani@hotmail.com
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naianaodonto
www.naianaodonto.com.br

Foto: Divulgação

EMANUELLE KERBER VIERA, conceituada biomédica, da Viera Odontologia e 
Biomedicina Estética e João Braga Dutra - destacado médico veterinário, casam no 
entardecer de hoje, dia 20, com benção nupcial, seguida de categorizada festa na área 
verde da aconchegante Morada dos Pinos, em São Miguel das Missões.

WEDDING DESTINATION!

Foto: Divulgação



7JORNAL O MENSAGEIRO | Sabádo, 20 de novembro de 2021

LI, REFLETI E GOSTEI
“A VIDA É 10% O QUE ACONTECE COM VOCÊ E 

90% COMO VOCÊ REAGE A ISSO!” 

Foto: Adriana Photo Studio

DUPLA DE 
SUCESSO

Ederson “Nego” Garcia  e Thiago Prado é uma 
dupla que vem se destacando em nossa cidade 

e estão conquistando o seu espaço no mundo dos 
negócios. O Ederson, conhecido por Nego, é um 
conceituado coiffeur, que comanda com dinamismo e 
competência o “Nego Hair” e Thiago é  um talentoso 
decorador de festas e eventos, que se carateriza 
pela sua criatividade  e inovação. Thiago também 
dirige com sucesso a Ornare, uma loja especializada 
em decoração de interiores, que agora 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!  
Ah! E o Nego, estreou idade nova no último dia12, 
sendo alvo de inúmeras homenagens, especialmente 
do Thiago, de seus familiares e seus amigos. Ao Nego, 
parabéns e sucesso sempre!
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Toda a dinâmica diretoria do Clube Gaúcho, 
capitaneada pelo casal-presidente LUÍS e MARILISE 

VOESE e pelo casal vice-presidente social ANDRÉIA 
e DARCIONE SPOLAOR (foto acima), está com tudo 
organizado para logo mais à noite, a partir das 21 horas, 
receber os associados e convidados especiais em sua bela 
e bem e estruturada sede campestre, o palco escolhido 
para a realização da 29ª NOVEMBERFEST. 

A edição deste ano, devido a pandemia, vai ser 
diferenciada: acontece ao ar livre, com público reduzido e 
cercada de todos as normas e protocolos de segurança.

A  “Festa da Alegria e do Chope”, como ficou 
caracterizada a Novemberfest, inicia com o desfile da 
Rainha da 28ª Novemberfest - Ana Carolina Braga Meotti, 
que se despede de seu reinado consciente de ter animado 

com perfeição o grandioso evento, e na sequência, passa 
a faixa e a coroa para a sua sucessora Luisa Glowacki 
Minetto, que assume o comando da 29ª Novemberfest.

Logo após a coroação da Rainha da 29ª Novemberfest, 
entra em cena a banda Meninos do Brasil, que anima 
a primeira parte da festa, e na sequência para fechar a 
noitada, o comando musical fica por conta da dupla Carol 
& PC, da banda Carol Banda Show. 

Mesmo realizando de forma diferenciada, das 21 horas 
até as 2 horas, a Novemberfest, segue com seu objetivo 
que é o de valorizar os costumes e a cultura alemã. 
Tudo regado com chope bem gelado da Schin, Amstel 
ou Heineken, da Noroeste Bebidas, é claro. Basta você 
escolher o seu preferido e curtir intensamente no melhor 
estilo, o retorno da Novemberfest! PROSIT!

EM CLIMA DE “NOVEMBER”

Foto: Nargarete Maciel
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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 

Em torno de um badalado coquetel as dinâmicas 
empresarias Daniele Fonseca e Andressa Fonseca - lançaram 
oficialmente a maravilhosa coleção verão 2022 da festejada 

La Boutique. Portanto, vale dar uma circulada pela loja 
para conferir de perto a novidades. A La Boutique fica na 

Marquês do Herval, quase esquina com a 3 de Outubro. Na 
foto à direita, as modelos Ariadine Zanetti e Weila Tofolo 

que abrilhantaram a noite com looks incríveis da nova e 
bela coleção. E abaixo, as empresárias Daniele e Andressa 

Fonseca entre as consultoras de moda Renata Krombauer 
(E) e Maiara  Nafin(D) - brindando o sucesso da coleção 

verão 2022 da La Boutique.

MODA VERÃO 2022 Fotos: Divulgação
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

CONSCIÊNCIA DO VALOR DA RAÇA NEGRA
Hoje, 20 de novembro, é o Dia da Consciência 
Negra no Brasil. Instituído pela Lei 12.519/2011, 
esse dia em especial no contexto da Semana da 
Consciência Negra tem como principal propósito 
promover e intensificar uma séria e necessária 
reflexão acerca da discriminação e do preconceito 
que insistem em permanecer entre a sociedade 
brasileira. 
Não é de hoje a busca pelo reconhecimento e pela 
igualdade de direitos da raça negra no Brasil. E 
também não é de hoje a diferença que se atribui à 
raça branca em oposição à raça negra, colocando 
os brancos em um lugar de privilégios. A clara e 
evidente falta de respeito e de consideração para 
com os negros teve início com o período colonial, 
quando uma média de mais de quatro milhões de 
africanos foram arrancados de sua terra e trazidos 
para o Brasil na condição de escravos. O trabalho 
forçado a que foram submetidos, em condições 
sub-humanas, deu início à triste e injusta sina que 
acompanha o negro desde então.
Em pleno século XXI, período da história da 
humanidade em que se exaltam os avanços da 
tecnologia, da informação, da robotização e de 
todas as conquistas da virtualidade, era de se 
esperar que a sociedade em geral já tivesse plena 
consciência da igualdade de raças e dos direitos 
inalienáveis a cada pessoa, independentemente 
da cor da sua pele e de outras características que 
diferenciam as raças humanas. 
Porém, o que temos visto em sequência é uma 
série de episódios (tristes e lamentáveis episódios) 
de discriminação e de violação dos direitos 
humanos. Negros sendo barrados e impedidos 
de entrar em determinados lugares, sendo 
deixados de lado na busca por emprego, sofrendo 
agressões das mais variadas formas, sendo 
acusados injustamente de ladrões e criminosos, 
ganhando menos que os brancos, sendo 
assassinados injustamente, entre outras trágicas 
situações, são alguns exemplos de como os negros 
continuam sendo discriminados e rotulados em 

solo brasileiro, apesar do abolicionismo que os 
libertou da escravidão.
A sociedade em geral precisa entender que “vidas 
negras importam” tanto quanto a de qualquer 
pessoa. Precisa igualmente entender que o 
que nos diferencia não é a cor da pele, mas a 
grandeza de caráter, a hombridade, a forma como 
nos relacionamos na vida em sociedade, com o 
devido reconhecimento e respeito aos direitos 
individuais e da coletividade. 
Apesar do grande atraso, é tempo de terminar 
com esse racismo que se estruturou entre a 
população brasileira, colocando brancos de um 
lado e negros de outros, numa evidente oposição 
de valores, com muitos brancos se outorgando 
o direito de se julgarem superiores à raça negra, 
quando, na verdade, deveriam pedir perdão por 
todo mal causado contra a dignidade de uma 
raça. Esse abismo precisa ser preenchido com as 
vozes da razão e do bom senso, com o devido 
reconhecimento da população negra, como seres 
de igualdade e de direitos. 
Reconhecer a ancestralidade dos negros no país, 
com a consciência da injustiça praticada contra 
eles no decorrer da história, é uma forma de 
pelo menos tentar reparar os danos causados. 
Ser negro, ser branco, ser mulato e o que mais 
quer que seja fazem parte da cultura do Brasil. O 
legado trazido pelos africanos está presente na 
língua portuguesa, nos costumes, na dança, na 
religião, na culinária, na música, na vestimenta, 
entre outros aspectos, contribuindo para a 
grandeza da diversidade cultural brasileira. 
Então, reconhecer o valor da raça negra é, mais 
do que um dever cívico, um compromisso social e 
moral para com todas as pessoas negras. Respeito 
é fundamental e todos os indivíduos merecem ser 
respeitados.
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