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Bruna Bassani:
Como encontrar o look 
de trabalho de verão 
perfeito?

Dinalva de Souza:
Mulheres desta Terra: 
trajetória e luta.

Data Especial:
Cláudio Duarte celebra 
seu 60º aniversário.

Dra. Lisoneide Terhorst
Conceituada médica hematologista, comemorou o seu aniversário, na última 
quinta-feira, 4, sendo alvo de muitas e merecidas homenagens, especialmente 
de seu marido Edgar, filhos Liza e Guilherme, demais familiares e amigos. 
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SUELEN CAROLINA - marcando a fase de 
seus 15 anos em torno de um belo ensaio 

fotográfico assinado por Bárbara Rigo.

CAPA
Dra. Lisoneide Terhorst

FOTO
Vick Almeida

Março chegou! E as águas de março que encerram o 
verão, pelo jeito não vão anunciar o fim da pandemia, 
que ainda inspira muitos cuidados. Portanto, devemos 
continuar mantendo o distanciamento social, na 
medida do possível, usando máscara e álcool em gel, 
até a vacina chegar a todos! A situação só vai mudar 
com todos vacinados. Então, vacina, sim!!!

Ah! Março também anuncia que estamos retornando 
com a revista BS todos os sábados e que em breve 
vamos ter muitas novidades. Pois com pandemia ou 
sem pandemia temos que seguir em frente!

A capa desta edição traz a imagem da Dra. Lisoneide 
Terhorst - renomada médica hematologista, que sempre 
está em busca da constante atualização com o objetivo 
de ofercer o melhor  e mais atualizado atendimento aos 
seus pacientes. Aliás, na quinta-feira, 4, a Dra. Lisoneide 
esteve de aniversário, e merecidamente foi o centro 
das atenções de seu marido, Edgar Pozzebon, filhos, 
Lisa e Guilherme, demais familiares e amigos. À querida 
Lidoneide, parabéns, felicidades e sucesso sempre!

Segunda-feira é dia 8 de março: “Dia Internacional 
da Mulher”, então, quero homenagear todas as 
mulheres pela passagem do “Dia Internacional da 
Mulher”, reescrevendo: que vocês são simplesmente 
INSPIRADORAS e indispensáveis na vida, de todos 
nós, homens! São fonte geradora da vida. Então, o que 
seria do mundo sem a presença da mulher? Nem é 
bom pensar!!! Por tudo isso e por muito mais temos 
que homenageá-las todos os dias, mas em especial 
neste dia 8, segunda-feira! Parabéns a todas vocês, 
mulheres, especialmente às mulheres da minha vida e 
do Henrique também: Gilvete, Valentina e Carmem Lírio 
e Flora Wolff. Um grande e carinhoso beijo!!!

Em tempo comunicamos: devido estarmos em 
“Bandeira Preta”, vamos reagendar o lançamento 
da 60ª edição da Revista O Mensageiro - Especial 
“MULHERES INSPIRADORAS DESTA TERRA 2021”, 
para meados de março. O dia, horário e local 
comunicaremos em breve.  E será conforme o 
progamado: um badalado “Drive-Thru Interativo” - que 
promete ser repleto de atrações e surpresas!  

Enfim, BS Magazine: a sociedade passa aqui!
Um ótimo “weekend”. Eu volto no dia 27 de fevereiro!

Amauri Lírio
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Para muitas profissões, encontrar 
o look de trabalho de verão perfeito 
não é uma tarefa fácil. Trabalhos que 
muitas vezes exigem visual elegante e 
um “grau” de formalidade, se tornam 
tarefa quase impossível no verão, 
que normalmente pede frescor e 
casualidade.

Nas imagens, produções office de 
verão mais sofisticados e confortáveis 
para inspira-las nesses dias quentes da 
estação.

Entre as opções, estão produções 
mais formais e, também, para ambientes 
de trabalho mais informais. Por isso, 
vale sempre ficar de olho nas normas da 
empresa para saber se por lá é possível 
usar uma saia acima do joelho, ombros 
de fora, etc.

O bom senso estético precisa 
prevalecer sempre, não se esqueçam 
disso!

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

TRABALHO + VERÃO
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* Designer - Especialista em Moda e Comunicação
brunabassani@hotmail.com
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 (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!

De forma intimista e em família, o conhecido 
e dinâmico produtor rural CLÁUDIO DUARTE, 
celebrou o seu 60º aniversário, no dia 20 de 
fevereiro. Cláudio estava muito feliz e realizado 
em ter o privilégio de comemorar nada menos  
que seis décadas, muito bem vividas e com muita 
história para contar. Na foto ao lado o aniversariante 
Cláudio - no cenário de seus 60 anos.  E abaixo, 
Cláudio entre a nora Marlize (E), o filho Lucas e 
neto Lucas Junior, o seu pai Antonio Pardalan, 
esposa Carla Eisele Duarte, nora Suélen, filho 
Laurence (D) e os netos João Gabriel e Helena - 
num clic para guardar no álbum da família como 
lembrança da data muito especial.

CLÁUDIO DUARTE 
CELEBRA SEUS 60 ANOS
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LI, REFLETI E GOSTEI
“EU DEVO APRENDER: ... QUE, NÃO IMPORTA O 

QUANTO CERTAS COISAS SÃO IMPORTANTES PARA 
MIM, TEM GENTE QUE NÃO DÁ A MÍNIMA E JAMAIS 

CONSEGUIREI CONVENCÊ-LAS.”

HELENA Moraes Tonetto, 3 
meses, é a linda filha do casal 

André e Mariana Tonetto.

Foto: Divulgação

Fotos:  Marcelle Corrassa | Equipe Vick Almeida



8 JORNAL O MENSAGEIRO | Sabádo, 6 de março de 2021

ROSICLER MARCONDES MOREIRA - 
respeitada cirurgiã-dentista, especilisada 

em odontopediatria, e que tem destacada 
atuação no Lions Universitário, estreou idade 
nova, no último dia 4, sendo o centro das 
atenções, em especial de seu marido, Renato, 
filhos, Letícia e Leonardo, demais familiares e 
amigos. À Rosicler, parabéns e sucesso sempre!

A modelo LAUREN FONSECA - Rainha da 14ª FENAMILHO, toda 
linda e cheia de estilo vestindo Filo - num clic de Vick Almeida.

Foto: Vick Almeida

Foto: Amauri Lirio

Foto: Vick Almeida

Os gêmeos DIOGO e DOUGLAS ALBERTI HOFF - clicados entre 
seus pais JÚLIA e EVANDRO e o mano LUCAS - no cenário da 
celebração em família, de seus dois aninhos, no dia 30 de janeiro.
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A super querida e dinâmica DALVA MARIA 
TEIXEIRA DE OLIVEIRA - acrescentou mais um 
ano em sua vida, na última quinta-feira, dia 4, 
recebendo inúmeras manifestações carinhosas, 
especialmente de seu marido, Boanerges de 
Oliveira, filhos, demais familiares e amigos. À 
Dalva, parabéns e muitas felicidades!

Éder “Nego” Garcia e Thiago Prado

LÍGIA TELOKEN - destacada professora 
e empresária, comemorou, ontem, dia 

5, o seu aniversário, recebendo muitos 
cumprimentos e homenagens, em especial 
de seu marido Luís, filhos, demais familiares 
e amigos. À Lígia, parabéns e muito sucesso!
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Foto: Vick Almeida FAMÍLIA LINDA. 
TIAGO e  LETÍCIA 
FRANDOLOSO 
STOLL com seus 
filhos AUGUSTO 
e JOÃO VICENTE 
- num belo ensaio 
fotográfico assinado 
por Vick Almeida.
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

Mulheres desta Terra: trajetória e luta
Somos todas mulheres desta terra. Uma terra que nos 

abriga como seres de direitos, que nos reconhece como 
cidadãs, como mães, como profissionais... Uma terra 
que nos anima para conquistas, para superações, para 
uma vida em equilíbrio... Que nos faz fortes em meio 
às adversidades... Que nos encoraja para a busca da 
felicidade. 

Mas essas possibilidades não são parte de um direito 
natural; ao contrário, são resultado da persistência e da 
resiliência de muitas mulheres que, ao longo do tempo, 
conseguiram promover uma verdadeira revolução no 
modo de ser e de agir como mulher. Foram muitas as 
batalhas para que nós pudéssemos sair do jugo dos 
homens a que éramos subordinadas e pudéssemos 
idealizar a nossa vida conforme nossa vontade, 
compondo, hoje, na contemporaneidade, o trajeto de 
uma nova história.

Nesse trajeto, muitos nomes femininos devem ser 
reverenciados. A começar pela brasileira Nísia Floresta, 
que foi uma das primeiras mulheres a se impor por 
meio da Literatura. Em 1832 ela teve a ousadia de 
lançar a obra “Direitos das Mulheres e Injustiça dos 
homens”, na qual denunciou o mito da superioridade 
do homem, exaltando as qualidades e capacidades 
femininas, que até então eram consideradas inferiores 
aos homens. No movimento das mulheres negras, cabe 
reverenciar Aqualtune, vinda do Congo para o Brasil 
como escrava, depois de liderar uma força de dez mil 
homens em uma batalha entre Congo e Portugal em 
1665. Mesmo tendo sido derrotada nessa batalha, ela 
organizou um movimento de fuga dos escravos no 
Brasil e, reconhecida sua ascendência, conquistou um 
dos territórios quilombolas, garantindo assim o culto às 
tradições africanas.

Assim como essas duas personalidades, outras 
serviram como referência para os movimentos 
feministas, na incansável busca dos direitos das 
mulheres. A força contida em cada uma delas espelhou 
outras tantas a se lançarem na conquista de seu 
espaço, em uma luta que continua até os dias de hoje. 
Grande exemplo é a paquistanesa Malala Yousafzai, 
que teve a coragem de se voltar contra o regime de 
seu país, erguendo sua voz para reivindicar o direito 
de as meninas poderem estudar e frequentar a escola. 
Sem calar a voz, seguiu firme no seu propósito, 
conquistando, em 2014, o Prêmio Nobel da Paz, o que 

muito nos orgulha como mulher.
Nessa busca pelos direitos está incluído o direito à 

felicidade. Nesse ponto reverencio a eterna princesa, 
Lady Di, pois foi esse o motivo que a levou a dar 
um grande passo à frente, vindo a romper com uma 
vida aristocrática se divorciando do Príncipe Charles, 
mesmo com tudo o que a monarquia lhe oferecia. 
Defensora de causas humanitárias, sua empatia para 
com o povo e com os menos favorecidos ocasionou 
um conflito ao seu redor: ao mesmo tempo em que se 
tornou popular aos olhos do mundo, ela desestabilizou 
a realeza britânica, causando um embate junto à família 
real. Possivelmente, a coragem da Lady Di serviu 
para impulsionar os planos de Meghan Markle em 
igualmente buscar sua autonomia e felicidade longe 
dos muros do Palácio.

Não posso me abster de falar da brasileira cearense 
Maria da Penha. Maria da Penha Maia Fernandes, 
farmacêutica bioquímica, mestre em Parasitologia 
pela USP, é uma das maiores vítimas da violência 
doméstica. Além da sequência de agressões, ela sofreu 
dupla tentativa de homicídio por parte do marido. 
Na primeira vez, ele a atingiu nas costas com um tiro, 
deixando-a paraplégica; na segunda tentou matá-la 
por eletrocussão. Sua trajetória por justiça, para que 
ele fosse punido, se estendeu por dezenove anos, 
defrontando-se com um sistema que privilegiava o 
agressor e que não a reconhecia como ser de direito. 
Seu nome na Lei 11.340/2006 é uma forma de reparação 
às injustiças e ao sofrimento de que foi vítima 
recorrente.

Muitas outras vozes compõem esse vasto coral de 
busca de igualdade feminina. Se hoje nós temos nosso 
reconhecimento, devemos isso à coragem dessas 
mulheres.  De cada uma delas, temos um pedaço 
dentro de nós. A cada vez que sonhamos, que nos 
projetamos para o futuro, que nos lançamos aos ideais, 
grita em nós a voz rouca de todas as mulheres que 
não se calaram ante a desigualdade e a violência dos 
homens, esbravejando nossos direitos em um urro 
gutural que ecoou pelo tempo e pelo espaço, nos 
permitindo ser o que hoje somos. Como mulheres 
desta terra, continuar essa luta deve ser, portanto, um 
compromisso latente a ser cumprido por todas nós.
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