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uWedding Destination:
A santo-angelense Juliana Copetti 
e o paranaense Vinícius Volpi 
Assumpção, que residem em 
Primavera do Leste - MT, casam 
hoje com bênção nupcial e festa 
ao ar livre no Clube 28 de Maio.

Carnaval 2020:
Clube Gaúcho e Comercial 
abrem hoje à noite o Reinado 
de Momo.

Dinalva de Souza:
O tempo é um produto de 
fabricação própria.

Gilvete Lirio 
Inspirada na Grécia, comemorou os 
seus 50 anos, muito bem vividos, em 
torno de uma badalada e elegante 
festa, na noite de 15 de fevereiro, nos 
jardins do sofisticado Villas Hotel.

Sábado, 22 de fevereiro de 2020
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RECADO

A advogada santo-angelense Juliana Copetti e o empresário paranaense 
Vinícius Volpi Assumpção, que atualmente residem em Primavera do Leste 

- Mato Grosso, casam hoje, no final tarde, com bênção nupcial, seguida de 
sofisticada e badalada festa ao ar livre, na sede campestre do Clube 28 de Maio. 

O casamento promete ser muito bacana, cheio de atrações e shows especiais!

Clubes e casas noturnas da cidade estão com 
tudo para Carnaval 2020! Pena que o nosso belo 
Carnaval de Rua, ficou para mais tarde, mas pelo 
menos vai ter! 

Escrevo aqui novamente e outra vez: querendo 
ou não, gostando ou não, tem Carnaval, e todo 
mundo curte, sim!!! Uns no campo, outros na 
cidade, na serra, no litoral, no clube ou na avenida. 
Cada um curte ao seu modo e aproveita o sempre o 
bem-vindo feriado de carnaval. Não é verdade?!?!?

No clima frenético do Carnaval 2020, o Clube 
Gaúcho realiza hoje à noite o seu baile de abertura 
do Reinado de Momo, que vai ser animdo pelas 
bandas meninos do Brasil, Sônia Bis e Dafunk. 
Amanhã à tarde, domingo, vai ao ar o baile infantil, 
com o tradicional concurso de fantasias. O Clube 
Gaúcho ainda vai ter baile noturno na segunda-
feira, 24, com as bandas Vibe Tri e Sônia Bis, e mais o 
DJ Finna. O encerramento é na terça-feira, 25, com 
a realização do 2º e último baile infantil. Já o Clube 
Comercial abre o seu carnaval hoje à noite com um 
grande baile que vai ser animado pela banda Fenix. 
O encerramento é amanhã, domingo, a partir das 
14 horas e 30 minutos, com a realização da “Tarde 
Dançante de Carnaval paras as 2ª e 3ª idades, ao 
som da banda Fenix. 

Bem, a capa de hoje traz a imagem de Gilvete 
Lírio - professora da URI Santo Ângelo, que teve o 
privilégio de reunir familiares e amigos em torno 
de uma linda festa, inspirada na Grécia, para 
celebrar os seus 50 anos.  A ocasião que foi pra lá de 
badalada, aconteceu no sábado passado, ao ar livre 
no Villas Hotel, aqui em Santo Ângelo.

Um bom carnaval a todos!!! Na quarta-feira, dia 
27 de fevereiro, segundo o “dito popular”: começa 
“oficialmente” o ano de 2020. Que seja bem-vinda a 
nova década, então!!!

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

sábado!
Amauri Lírio



4 JORNAL O MENSAGEIRO | Sábado, 22 de fevereiro de 2020

As cores parecem ser a preocupação fashion do momento. 
Não que sejam algo para preocupar, mas muitas mulheres 
estão atrás das suas cartelas de cores para compor suas 
produções. E Não são só nas roupas, nos acessórios também. 
Em recente viagem de pedidos para loja, participei de uma 
palestra sobre a importância dos acessórios no nosso dia a 
dia. Tanto para mostrar nossa identidade, como também 
para nos deixar ainda mais bonitas. Nossa sorte é que este 
ano, os acessórios estão como carro-chefe nas produções.
Que o verão pede cores intensas, nós sabemos. Mas nessa 
temporada as combinações de tons solares vão aparecer 

também nos acessórios. São brincos, anéis, colares e até 
broches que combinam diversas pedras (ou qualquer 
outro material, como madeira, plástico, resina etc.) de cores 
diferentes, porém igualmente vibrantes. 
Acessórios com essa característica são ótimos para acender 
o visual com o mínimo esforço, já que qualquer base mais 
simples ganha outra cara quando um brinco, diversas 
pulseiras ou uma combinação de anéis coloridos entram na 
produção. Inspire-se nas imagens!!!!
E nos acompanhe também no instagram da Filo (@
lojafilo)

Acessórios coloridos!!!
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* Designer - Especialista em moda e comunicação
brunabassani@hotmail.com

Acessórios coloridos!!!
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AGENDE UMA AVALIAÇÃO
GRATUITAMENTE

2020
MERECE LENTES

DE CONTATO

n Um dia para ficar guardado na memória junto das melhores lembranças! Foi assim a 
categorizada e elegante festa dos 50 anos da destacada e dinâmica professora da URI Santo 
Ângelo – GILVETE SILVANIA WOLFF LIRIO, no dia 15 de fevereiro, nos jardins do Villas Hotel, 
que recebeu uma ambientação muito bacana inspirada na Grécia, com destaque para o “Olho 
Grego”, detalhe principal da decoração, e esteve presente no passa guardanapos, sousplat, 
mandalas e na pista adesivada. Tudo produzido pela Imprima, de Luciano de Oliveira. Afinal 
de contas, olho grego simboliza a sorte, a energia positiva, a limpeza, a saúde, a luz, a paz, 
a proteção, bem como o olhar divino que protege as pessoas contra os males e a inveja. 
n A bordo de um modelito branco vindo especialmente da Grécia, numa gentileza da 
engenheira Tatiana Reckziegel, a aniversariante Gilvete, recepcionou e fotografou com todos 
os seus convidados sob um belíssimo por do sol. Um verdadeiro presente de Deus! Momento 
em que aconteceu um descontraído Orektita (coquetel de boas-vindas para abrir o apetite), 
onde foi oferecido o drink “Olho Grego” – produzido pela Mrs. M. Drinks. O drink ficou um 
show!!! Mais tarde também teve espumante Aquarela Perini e o chope bem gelado da Prost 
Bier e Sud, do Luciano Nahed, além de refrigerante e água mineral, do Bebidas Pedroso. 
n Durante toda a recepção, no telão de led, da Futura Led, de Ijuí, o destaque foi o filme 
Mamma Mia – gravado nas magníficas ilhas gregas, que deu tom musical do início da festa 
e ainda proporcionou belas imagens. A aniversariante tem verdadeira paixão por este filme.
n Feito uma Deusa Grega, Gil - linda, feliz e realizada - chegou novamente nos jardins do 
Villas Hotel para viver o cerimonial de celebração de seus 50 anos, ao som de Dancing Queen 
– ABBA , que suscitou prolongados e intensos aplausos. Agora vestindo um maravilhoso 
longo azul, confeccionado pela costureira Rosa Avozani. Também no estilo grego, é claro! E 

com perfeita produção de Neuri Oliveira (cabelo) e Minéia Bertê Meneghetti (make up), que 
também assinaram a produção do momento da recepção.
n E foi no cerimonial de seus 50 anos que Gil, recebeu emocionante homenagem da amiga 
Dinalva de Souza, de seus filhos Valentina e Henrique, da filha do coração Ayane Rodrigues 
e de seu marido Amauri Lirio. Ocasião que fez oportunas homenagens para sua mãe, sua 
família, primos, amigos de longa data, compadres, professores e à URI, o seu local de trabalho, 
através da entrega de um troféu, produzido pela Sigular Recorte a Laser, de Ricardo Debacco.
n Na sequência aconteceu o jantar – um verdadeiro festival gastronômico inspirada na 
culinária grega, com pratos selecionados pela aniversariante e produzidos com maestria pela 
renomada chef Chica Sperling, que assinou o coquetel de boas-vindas (Orektita), também 
com quitutes gregos.
n Como sobremesa, a aniversariante Gil, ofereceu a Taça Gil 50 – produzida pela Frau Hintz 
com ingredientes da culinária grega, como pêssego, damasco e o iogurte grego..
n Ainda teve uma maravilhosa mesa de doces personalizados com um bolo lindo inspirado 
no tema da festa, criados pela Divina Gula, de Glauciane Veiga. Também para esta mesa,  a 
aniversariante foi presenteado com uma seleção de doces da Michela Doces, 
n Após a festa evoluiu sob o comando da Dj Thais Matzenbacher, que fez os convidados 
convergirem para pista através de um repertório bem selecionado.
n Para a mulherada descer do salto e curtir ainda mais a festa a anfitriã ofereceu chinelos 
personalizados com estampa de olhos gregos. Já taças de Gin, igualmente personalizadas, 
foram uma das lembranças da festa, assim como o passa guardanapo e o sousplat.
n Na madrugada a Gil, ofereceu especialidades gregas produzidas pela Frau Hintz e o Frappé 

GILVETE LIRIO INSPIRADA NA GRÉCIA, CELEBRA EM ALTO ESTILO, SEUS 50 ANOS, NO VILLAS HOTEL

Gilvete ao lado de seu marido Amauri, e entre seus filhos Valentina e Henrique 
Lirio - em pose para o álbum de família, no cenário de seus 50 anos.

A aniversariante num dos 
ambientes da festa.
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Loja e clinica aberta de segunda a sexta até as 22h 
 Rua Marquês do Herval, 2109 Fone: 3312-6877/ 99661-1680 

 
Terça pague o banho e ganhe uma tosa higiênica. 
Quarta 20% de desconto nas tosas á maquina. 
Quinta pague o banho e ganhe uma hidratação. 

A auQmia conta 
agora com auQmia 
play, um espaço 
projetado para 
seu cão passar o 
dia. Proporciona 
uma rotina de 
brincadeiras, 
integração com 
outros cães. 
. É uma ótima 
opção para os 
cães que passam 
muito tempo 
sozinhos em casa.  
Temos várias 
opções de 
pacotes, venha 
conhecer! 
 

com perfeita produção de Neuri Oliveira (cabelo) e Minéia Bertê Meneghetti (make up), que 
também assinaram a produção do momento da recepção.
n E foi no cerimonial de seus 50 anos que Gil, recebeu emocionante homenagem da amiga 
Dinalva de Souza, de seus filhos Valentina e Henrique, da filha do coração Ayane Rodrigues 
e de seu marido Amauri Lirio. Ocasião que fez oportunas homenagens para sua mãe, sua 
família, primos, amigos de longa data, compadres, professores e à URI, o seu local de trabalho, 
através da entrega de um troféu, produzido pela Sigular Recorte a Laser, de Ricardo Debacco.
n Na sequência aconteceu o jantar – um verdadeiro festival gastronômico inspirada na 
culinária grega, com pratos selecionados pela aniversariante e produzidos com maestria pela 
renomada chef Chica Sperling, que assinou o coquetel de boas-vindas (Orektita), também 
com quitutes gregos.
n Como sobremesa, a aniversariante Gil, ofereceu a Taça Gil 50 – produzida pela Frau Hintz 
com ingredientes da culinária grega, como pêssego, damasco e o iogurte grego..
n Ainda teve uma maravilhosa mesa de doces personalizados com um bolo lindo inspirado 
no tema da festa, criados pela Divina Gula, de Glauciane Veiga. Também para esta mesa,  a 
aniversariante foi presenteado com uma seleção de doces da Michela Doces, 
n Após a festa evoluiu sob o comando da Dj Thais Matzenbacher, que fez os convidados 
convergirem para pista através de um repertório bem selecionado.
n Para a mulherada descer do salto e curtir ainda mais a festa a anfitriã ofereceu chinelos 
personalizados com estampa de olhos gregos. Já taças de Gin, igualmente personalizadas, 
foram uma das lembranças da festa, assim como o passa guardanapo e o sousplat.
n Na madrugada a Gil, ofereceu especialidades gregas produzidas pela Frau Hintz e o Frappé 

de Café – um drink, cuja a autoria pertence à Grécia, que foi produzido pela Mrs. M. Drinks.
n Toda a perfeita iluminação e sonorização ficou por conta da MR Produções e Eventos, de 
Marlon Donadel, enquanto que a Lidiélin Machado e a Milleny Hubner, da equipe Bárbara 
Rigo, fizeram o belo registro fotográfico da badalada festa. As melhores cenas foram gravas 
por Elton Strapazon e Rossana Ribas, da Prisma Vídeos.
n Cabe lembrar que a maravilhosa e imponente decoração com temática grega, idealizada 
pela aniversariante Gil, foi produzida pela Salete Stadlewski, com participação especial 
e fundamental de Thiago Prado com toda a mobília do evento, entre outros elementos 
decorativos, além de detalhes fornecidos por Marcos Schmidt. Plantas verdes em profusão,  
de Luiz Newinski - Paisagismo e Jardinagem, embelezaram ainda mais o cenário da festa.
n Ah! Não dá para esquecer, o cerimonial da festa foi do jornalista Amauri Lirio e equipe. E 
toda papelaria e a identidade visual da ocasião foi produzida pela Adhara Print Shop.
n Para finalizar, um agradecimento especial, além de todos os já citados no texto, ao Villas 
Hotel, da família Marcante, que na ocasião esteve representado por sua gerente Rafaele 
Bertê, que foi incansável e fundamental para o sucesso do evento! Que lugar bacana para 
fazer uma festa. Ficamos encantados!
n Enfim, a família Wolff Lirio – estava muito feliz, realizada e emocionada em poder realizar 
mais um de seus sonhos: celebrar a vida, celebrar os 50 anos da nossa Gil! Afinal de contas, ser 
feliz é irradiar tudo isso a sua volta. E mais do que isso proporcionar momentos inesquecíveis 
e de rara beleza aos seus convidados.
n Simplesmente porque merecemos. E o que se leva desta vida? Momentos vividos com 
intensidade ao lado de quem gostamos e admiramos!!! #VivaaVida #GilFaz50

GILVETE LIRIO INSPIRADA NA GRÉCIA, CELEBRA EM ALTO ESTILO, SEUS 50 ANOS, NO VILLAS HOTEL

A aniversariante num dos 
ambientes da festa.

Gil com sua orgulhosa 
mãe, Flora Wolff.

Gil Lirio toda linda e elegante com 
o vestido longo que vestiu para o 
cerimonial da festa. E abaixo, com 
o modelito branco da recepção, que 
veio especialmente da Grécia, numa 
gentileza da amiga Tati Reckziegel.
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        Foto: Gilvete Lirio

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA
Praticamente em tudo na vida são os pequenos detalhes 
que fazem a diferença. Em festas e eventos também. Por 
isso hoje, evidenciamos alguns dos detalhes que fizeram 
a diferença na bela festa de 50 anos de Gilvete Lírio, que 
teve inspiração na Grécia, com destaque para o “Olho 
Grego”.  Tudo na festa teve essa temática, teve a pegada 
grega, desde a parte gastromômica como em pequenos 
detalhes: passa-guardanapos, sousplat, taças de gin, 
troféus, chinelos, doces, bolo... e é claro o figurino da 
aniversariante também! Enfim, os detalhes sempre chamam 
a tenção e fazem a  diferença! #FestaTemática #OlhoGrego 
#Criatividade #FestaLinda

 Vista aérea do cenário da belíssima festa dos 50 
anos da Gil Lirio, nos jardins do Villas Hotel. À es-
querda, Gilvete, abrindo a pista de dança. Abaixo, 
Amauri, Valentina, Gil e Henrique - brindando com 
emoção e alegria as 5 décadas da Gil. E à direita, 
Gil Lirio, simplesmente bela, feliz e radiante, 
chegando para viver o cerimonial da grandiosa 

celebração de seus 50 anos.

NOITE INESQUECÍVEL #GILFAZ50
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Isso mesmo a partir de hoje tudo é carnaval! Bom, pelo menos nos 
clubes Gaúcho e Comercial, já que o Carnaval de Rua está previsto 

para acontece somente no dia 28 de março. Mas como cantava o 
saudoso Jair Rodrigues: “O importante é ser fevereiro... E ter carnaval 
pra gente sambar...” Ou para descansar, pois um feriadinho todo 
mundo curte, né! Então, para quem gosta de Carnaval, vamos destacar 
a programação carnavalesca dos Clubes Comercial e Gaúcho.

É  CARNAVAL!

CLUBE GAÚCHO
O Clube Gaúcho - capitaneado com dinamsimo por Luís e Marilise 
Voese - está com tudo pronto para Carnaval 2020. O “Reinado de 
Momo” vai ser pra lá de aminado e divertido. Logo mais à noite 
acontece o baile de abertura do Carnaval 2020 do Gaúcho, com desfile de 
despedida de Isadora Taborda Furian - Rainha do Carnaval 2019, que vai 
coroar a sua sucessora, Giordana Giordani da Luz. Tudo com animção 
das Bandas Meninos do Brasil, Sônia Bis e Dafunk. Amanhã, domingo 
tem baile infantil, que inicia com a despedida de Alana Fredo Roncato 
- Rainha do Carnaval Infantil 2019, seguido da coração das Rainhas do 
Carnaval: Fabiana Ciotti (Mirim) e Joana Maronesi (Infantil). Durante o 
matinê, acontece o tradicional concurso de fantasias, nas categorias luxo 
e originalidade. Na segunda-feira, tem baile adulto, e a animação é sob a 
responsabilidade das bandas Banda Vibe Tri e Sônia Bis, e mais o DJ Finna. 
O encerramento do Carnaval 2020 do Clube Gaúcho, é na terça-feira, 25,  
com realização da tarde infantil. Então, é só se programar para cair na folia 
e curtir o melhor carnaval da região! Reserva de convites, barris de  chope 
e mesas na secretaria do Clube. Mais informações: 3313-2463.

CLUBE COMERCIAL
O Clube Comercial, lideraddo com entusiasmo por Alcides Melchior, 
vai manter a tradição realizando dois dias de folia. Na programação do 
Carnaval 2020:  o primeiro grande baile acontece hoje à noite, a partir 
das 23 horas com animação da banda Fênix. E o encerramento da Folia 
Momesca do Comercial, é amanhã, domingo, a partir das 14 horas e 30 
minutos, através da realização da “Tarde Dançante de Carnaval para as 2ª 
e 3ª idades, ao som da banda Fenix. Vale se programar para cair na folia!! 

As Rainhas do Carnaval 2019 do Clube Gaúcho: Isadora 
Furian e Alana Roncato (Infantil). Abaixo, as suas sucessoras: 
Joana Maronesi (Infantil), Giordana da Luz (adulto) e Fabiana 

Ciotti (Mirim) - as soberanas da Folia 2020.
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Contando com o prestígio de familiares, 
amigos, clientes, autoridades e imprensa, 
os empresários José Luiz Rigo, Fernando 

Rigo e João Vicente Rigo, inauguraram e com 
sucesso a nova loja da MECAUTOR Santo Ângelo, 
num belo, amplo e moderno prédio localizado na 

Avenida Ipiranga, 797. Realmente a nova Mecautor 
ficou ium luxo, assim como a linha 2020 da famosa 
e conceituada grife Volkswagen. Na foto: Os sócios 
da empresa: Zeca e Denise Rigo, Fernando e Clarice 
Rigo, João Vicente e Bruna Rigo, e Bibiana Rigo,  
brindando a nova fase da Mecautor Santo Ângelo.

UM BRINDE A NOVA MECAUTOR
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

A cada ano que termina e outro que 
começa, fazemos de conta que o ano em 
término se liquidou em si mesmo. Da 
mesma forma, projetamos o próximo 
como se ele fosse um bebê que está para 
nascer, totalmente “in natura”. Esse 
nosso comportamento é, no mínimo, 
estranho, pois o ano que nasce já é parte 
de um sistema no qual estão incluídas 
nossas tradições e nossa cultura, as quais 
se revelam pela típica cadeia de ações e 
reações perante aos fatos e acontecimentos 
rotineiros do dia a dia.
Além de estranho, é também 

contraditório. Ao mesmo tempo em 
que queremos e planejamos um ano 
novo, diferente e melhor, anexamos a 
esse os saldos e, pior ainda, os vícios do 
passado. Aliás, a própria preparação das 
festividades para comemorar o ano novo é 
feita nas vésperas e essas pertencem ainda 
ao ano velho. Mesmo assim, insistimos 
que no próximo ano tudo será diferente, 
que o ano em si será melhor, que ele 
será bom para todos, como se ele fosse 
simplesmente autônomo e não resultado 
de nossas ações. 
A diferença de um ano para outro é 

apenas a delimitação do tempo, feita de 
forma cronológica, até porque o tempo não 
tem demarcação do próprio tempo. Quem 

pode fazer a diferença, possibilitando 
afirmar que os tempos de hoje são mais 
difíceis ou mais fáceis que os de antes, 
somos nós mesmos. Para isso, entretanto, 
precisamos transpor essa demarcação 
de tempo ou de ano, ciente de que as 
possibilidades de mudanças estão em 
nossas mãos e que essas não se constituem 
como operações milagrosas, mas formas 
de enfrentamento e de interpretações 
diferentes. Isso significa que os problemas 
vão continuar, novas dores vão surgir, 
perdas vão acontecer, mudanças vão 
ocorrer, assim como, ao contrário, muitas 
outras coisas boas podem acontecer. 
Como isso não é culpa da cronologia 

de um ano, e nem pode ser alterado só 
pela demarcação de datas, resta-nos abrir 
as portas em qualquer época e deixar 
simplesmente o tempo entrar, dividindo 
com ele nossas esperanças, mas incidindo 
com ações que possam transformar e 
deixar nossa vida melhor. Podemos, com 
isso, passar de um dia, mês, ano para outro, 
levando os saldos das possibilidades e 
juntando, no saco do nosso tempo, uma 
vasta coleção dos feitos e das experiências 
de que somos feitos.

Uma reflexão sobre o tempo
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