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O evento “Mulheres 
desta Terra” realizado 

pelo Jornal O Mensageiro, 
em homenagem ao “Dia da 
Mulher”, no Clube Gaúcho, 

foi um enorme sucesso 
e reuniu mais de duas 
centenas de mulheres. 

Entre elas, Marli e Minéia 
Bertê (E), Giordana 
e Salete Stadlewski 
(D). Nas páginas 4 e 

5, evidenciamos mais 
algumas que também 

circularam pelo badalado 
e tradicional evento.

Laura SchadeckLaura Schadeck

Sábado, 19 de março de 2016Sábado, 19 de março de 2016Sábado, 19 de março de 2016

A nossa pequena grande cantora Laura Schadeck  A nossa pequena grande cantora Laura Schadeck  
é Santo Ângelo e o Rio Grande do Sul na semifi nal é Santo Ângelo e o Rio Grande do Sul na semifi nal 

do  “The Voice Kids”, que acontece amanhã, a do  “The Voice Kids”, que acontece amanhã, a 
partir das 13 horas, ao vivo na telinha da Globo. partir das 13 horas, ao vivo na telinha da Globo. 
Com certeza quando a Laura aparecer e soltar a Com certeza quando a Laura aparecer e soltar a 

sua linda voz, é hora de votar intensamente para sua linda voz, é hora de votar intensamente para 
conduzí-la à grande fi nal do programa. Então, conduzí-la à grande fi nal do programa. Então, 

amanhã não dá para perder o “TVK”, para poder amanhã não dá para perder o “TVK”, para poder 
votar para a Laura! Ela merece estar na fi nal!votar para a Laura! Ela merece estar na fi nal!

Foto: Margarete MacielFoto: Margarete Maciel

Fotos: Margarete MacielFotos: Margarete Maciel

Giordana e Salete StadlewskiGiordana e Salete StadlewskiMarli e Minéia BertêMarli e Minéia Bertê
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Coringa do verão
* Designer - Especialista em moda e comunicação
brunabassani@hotmail.com
* Designer - Especialista em moda e com
brunabassani@hotmail.com

BabadosBabados

Os babados seguem com força total!!
 Sucesso absoluto tanto nas passarelas como 

nas ruas, trazem nas roupas um movimento que 
fi ca lindo em todas as mulheres. Para a próxima 
estação, os babados ganham destaque nas 
mangas.
Com ar moderno, as mangas ganham 
sofi sticação e um ar romântico que toda 
mulher gosta, não é mesmo? Podem 
aparecer discretos ou se destacar pelo 
volume, neste caso são ideias nas opções 
de mangas mais compridas. Deixam 
qualquer vestidinho básico com aspecto 
contemporâneo, lindo!!!
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Isadora Casarin Scholl - destacada acadêmcica do curso de psicologia da 
URI clicada especialmente para o “BS” pelas lentes da fotógrafa Duda 

Scholl, o novo talento na arte de fotografar. Aliás, na próxima segunda-
feira, dia 20, Isadora estreia idade nova, recebendo homenagens de seus 

pais Carlos Miguel e Gládis Scholl, irmãos, demais familiares e amigos.

O nobre casal João e Nelcinda 
- felizes e realizados - celebrara-
ram no dia 27 de fevereiro suas 

Bodas de Ouro - 50 anos de casamento! 
Com certeza uma bênção em suas vidas 
e da família também!
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Empresária Lisandreia Munareto entre Rosane 

Krinski e Stela Meotti - brindando a estreia ofi cial 

da nova coleção da sua loja Sfera. E abaixo, 

Lisiane Guimarães (E) e Clarice Serafi m (D), que 

também estiveram conferindo a coleção da Sfera.

Fotos: Margarete MacielFotos: Margarete Maciel

Babados

Está em dúvida entre festa de 
15 anos ou uma viagem para 
a Disney? Com Binho & Sola 

Viagens você pode ter os dois!!! 
Ligue para Binho & Sola Viagens 

e informe-se sobre as
cotas de 15 anos. 

Não escolha entre seus sonhos, 
realize os dois!!! 

Fone: (55) 3313-2727 
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Foto: Amauri Lírio Foto: Divulgação Foto: Kálita Froes/Equipe Vick AlmeidaFoto: DivulgaçãoFoto: Margarete Maciel

LI, REFLETI E GOSTEI
“Eu só incomodo os fracos. 
Os fortes andam comigo!”

ENCERRANDO
Se você está pesnando em sair para jantar, a dica é na casa 
Real Restaurante. Um ótimo “weekend”. Eu volto na quarta!

NO MULHERES DESTA TERRA 2016NO MULHERES DESTA TERRA 2016

Priscila  R. RontaniPriscila  R. RontaniSimone BetencourtSimone Betencourt

Siomara BerwangerSiomara Berwanger Francine Viera MakvitzFrancine Viera Makvitz Andréa EhlertAndréa Ehlert

Nilzane Beltrão Soares
Cristina Muner Cristina Muner 
e Margit Hintze Margit Hintz
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Foto: Rubi & Gerson Fotos: Marcos Demeneghi e Margarete MacielFoto: Marcos Demeneghi
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Foto: Kálita Froes/Equipe Vick Almeida Foto: Vick AlmeidaFoto: Fine Art

José Otacílio Santos e Gizeli Ramos - curtido as 

belezas da praia Lagoa da Anta, em Maceió - 

durante viagem pela Binho e Sola Viagens.

Foto: Margarete Maciel Foto: Luciara Fotografi as

Darla de GodoyDarla de Godoy

Nilzane Beltrão SoaresNilzane Beltrão Soares Adele BonesAdele Bones Lisiane LonderoLisiane Londero

Amanda PazziniAmanda Pazzini Ilza Farias de FariasIlza Farias de Farias

Nara e Monalisa Nara e Monalisa 
FaustinoFaustino

Ana Maria e Ana Maria e 
Suelen HarlosSuelen Harlos

Fotos: Margarete MacielFotos: Margarete Maciel
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Movimento sem as sombras 
rubras da corrupção

Os manifestos do dia 13 de março deram o tom. 
Hão de fi car na história como um dos maiores 
movimentos já ocorridos até agora, a exemplo 
das “Diretas Já”, em 1984, quando a população 
saiu às ruas para reivindicar as eleições diretas 
para o cargo de Presidente da República e, tam-
bém, o das “caras-pintadas”, em 1992, que teve 
como objetivo principal o impeachment do então 
Presidente Collor, sobre o qual pesavam denún-
cias de corrupção.

As manifestações ganharam as cores verde e 
amarela. Milhares de brasileiros saíram às ruas 
para expressar o nosso inconformismo, a nossa 
indignação, ante a atual situ-
ação política do país. A reper-
cussão em torno da segunda 
fase da Operação Lava Jato, que 
tem como foco o ex-presidente 
Lula, desencadeou a força des-
se movimento, eis que a parte 
contrária teima em não querer 
enxergar os fatos, tentando de-
sestabilizar as investigações de 
todas as maneiras.

Abordei em outras colunas 
que ninguém quer ver o Brasil 
“de rédeas soltas”, denotando 
pela expressão a real e urgente necessidade de a 
corrupção ser investigada a fundo, no sentido de 
se apontarem os responsáveis e de se condena-
rem os sujeitos de toda essa sujeirada que enla-
meia a nação. Independentemente de partido ou 
de quem sejam os culpados, ou mesmo os suspei-
tos, as investigações devem ser fortalecidas por 
quem de direito, com o total apoio da população, 
eis que trazer a verdade à tona é a única forma de 
puxar as rédeas de todas essas “pedaladas” que 
desestabilizam o país.

Nesse ponto, impera a necessária refl exão acerca 
de quem tenta desestabilizar o Juiz Sérgio Moro 
e a própria Polícia Federal (PF) no andar das in-
vestigações. Ora! Temos escutado barbaridades 
como a que “devemos lutar pela democracia” e 
que a atuação da PF em torno dos fatos nada mais 

“... o movimento das 
“Diretas Já” trouxe o saldo 

positivo da eleição para 
Presidente e o das “caras-

pintadas” contribuiu para o 
impeachment do Presidente 
Collor, o Movimento do Dia 

13 de Março de 2016 deve 
desencadear um produto fi nal 
com as cores da lealdade, da 

honestidade, da justiça.”

é que “um golpe ideológico” para desestabilizar 
o atual governo e o ex-presidente. Minha gente! 
Digam-me, por favor, desde quando corrupção 
passou a ser sinônimo de democracia. Digam-me 
desde quando investigar a verdade para punir 
culpados passou a se chamar ideologia. Se hou-
ve essa alteração no nosso léxico, com uma evi-
dente troca de signifi cados, eu e mais milhões de 
brasileiros estamos à margem dessas mudanças. 
Porque para nós, que nos sentimos e somos brasi-
leiros sem as cores da corrupção, a ideologia deve 
passar longe da sem-vergonhice e a democracia 
deve efetivamente se traduzir como povo, fazer-

-se valer como povo e refl etir a 
voz do povo. 

E o povo foi mais uma vez às 
ruas. Mais uma vez trouxe sua 
voz. A dizer que não aguenta 
mais. A proclamar a verdade. 
A exigir que se punam os cul-
pados. A expressar sua rejeição 
pelas pessoas que se julgam 
acima da lei. Pelas pessoas que 
se escudam atrás de um cargo 
político. Pelas pessoas que pen-
sam estar acima de tudo e de 
todos. Pelas pessoas que que-

rem obstruir a justiça. Pelas pessoas que tentam 
atrapalhar a busca da verdade sobre a corrupção 
em solo brasileiro.

Um movimento público que passa para a Histó-
ria não deve passar em branco em termos de re-
sultado. Assim como o movimento das “Diretas 
Já” trouxe o saldo positivo da eleição para Presi-
dente e o das “caras-pintadas” contribuiu para o 
impeachment do Presidente Collor, o Movimento 
do Dia 13 de Março de 2016 deve desencadear um 
produto fi nal com as cores da lealdade, da hones-
tidade, da justiça. Deve ser validado como um ato 
democrático - de fato e de direito -, estampando o 
real sentido da democracia e se colorindo de verde 
e amarelo, sem as sombras rubras da corrupção.

Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br
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Fotos: Luís Fernando Belmonte
Foto: Divulgação

Foto:  Bárbara Rigo
Foto: Divulgação

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

O garotão da foto é o laçador Gean Carlos dos Santos Magni, 
mas entre os amigos é conhecido como Chiquinho. Gean, 

manda muito bem na arte de laçar, por isso participa e com 
sucesso de vários rodeios. E neste fi m de semana vai estar  
presente no rodeio estadual em Santiago junto com a 3ª Região 
Tadicionalista. Os pais Claudio e Cinara Magni estão muito 
orgulhosos e torcem pelo fi lho laçador!

João Alberto - festejou o seu 1º 

aniversário em torno de uma bela 

festa no último dia 5, que teve como 

cenário a sua residência.  Na foto 

acima o aniversariante João com sua 

mana Betânia. E à esqueda, entre seus 

pais Raquel Devicari e Beto Costa. 

O 1º aninho de João 

Pedro teve uma 

comemoração muito 

especial e bacana 

no salão de eventos 

da AABB. No cenário 

da festa João Pedro 

cercado por sua mãe 

Michele, sua mana 

Stefany e seu pai 

Flávio.

Foto: Aline Schons | Equipe Vick AlmeidaFoto: Aline Schons | Equipe Vick Almeida
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DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇADETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA

Cada vez mais acredito que sem dúvida alguma são os detalhes 

(muitas vezes bem pequenos) que fazem a diferença. Por isso hoje 

evidenciamos, os detalhes do evento “Mulheres desta Terra”. Bem, 

durante o evento cada mulher recebeu a “Cruz de Lorena” - símbolo 

do evento “Mulheres desta Terra”, que novamente foi produzido pela 

Singular Recorte a Laser, de Ricardo Debacco. Um belo e delicado 

mimo!!! Além de uma caixa personalizada criada em parceria com 

a Viera - Saúde e Bem-Estar - numa produção da gráfi ca Adhara, 

com um doce especial produzido pela Divina Gula. Um show!  

#criouumaimagempositiva  #odetalhesemprefazadiferença

PS.:  Particularmente gosto muito que tudo seja personalizado numa festa, 
num evento... Acredito que criar uma identidade visual faz a diferença num 
evento, tornando único. Realmente é um detalhe que faz a diferença.

Rosa da Silva e Nair Obregon Bueno 
- que  fazem parte do “staff ” de O 

Mensageiro - clicadas no badalado 
evento “Mulheres desta Terra 2016”. 
Aliás, a Rosa, estreou idade nova no 
último dia 15, sendo alvo de muitas 
cumprimentos, especialmente de seus 
familaires, colegas e amigos.

Foto: Margarete MacielFoto: Margarete Maciel

Foto: Fine ArtFoto: Fine Art

O Gerente Geral da Unimed Missões/RS, Renato Velasques, concluiu seu Mestrado 
em Gestão Estratégica de Organizações, pela URI. O mestrado tem como objetivo 

formar e capacitar profi ssionais para a prática profi ssional com capacidade de analisar de 
forma organizada, lógica e com qualidade metodológica alternativas de posicionamento 
estratégico e de criação de vantagem competitiva, capacitando também para a tomada 
de decisões estratégicas com vistas ao desenvolvimento e benefício das organizações. A 
defesa do projeto foi realizada com sucesso e teve como tema a “Proposta de implantação 
do planejamento estratégico e a inserção do Programa de Qualidade e Produtividade em 
uma empresa de autopeças”. Além de fazer parte da Direção Geral da Unimed Missões/
RS, Renato Velasques é Bacharel em Ciências Contábeis e Direito, Bacharelando em 
Administração e Especialista em Direito Tributário e em Docência para o Ensino Superior.

RENATO VELASQUES É MESTRE EM RENATO VELASQUES É MESTRE EM 
GESTÃO ESTRATÉGICA DE ORGANIZAÇÕESGESTÃO ESTRATÉGICA DE ORGANIZAÇÕES

Professor Vilmar Boff , mestre Renato Velasques, 
professores Daniel Cenci e Édio Polacinski

BODAS DE PAPEL!  O casal Erci e Denise Souza - leia-se 
4 Gerações Mármores e Granitos - no dia 7 de março 
comemorou o primeiro ano de feliz casamento. 

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

GASTRONOMIA DELICIOSA & ELOGIADA! A famosa dupla 
Henrique e Juliano - entre  Eliane Basso e Elias Máximo 
(D) - do Restaurante Show de Sabores. A propósito, Eliane 
e Elias prepararam com muito carinho o jantar para dupla, 
na noite do show deles no Parque da Fenamilho, no dia 13.


