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Dia dos Pais:
Clube Gaúcho vai 
celebrar a data com 
um Brunch.

Bruna Bassani:
O luxo clássico e a 
relevância da semana 
de alta-costura. 

Dinalva de Souza:
Atletas da vida.

Em torno de uma cerimônia civil, intimista e cheia de 
significados a santo-angelense Larissa e o paulista 
Arthur casaram no último sábado em São Paulo, e em 
setembro fixam residência em Seatlle - Estados Unidos.

Arthur Mendes & 
Larissa Sabo Müller 



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

Descontos de até 30% em solares
e relógios com parcelamento 

em até 12x 
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No destaque de hoje, Dr. LUÍS CARLOS CAVALHEIRO, conceituado 
médico que hoje, dia 31, celebra o seu aniversário, sendo o centro 

das atenções de sua esposa Marget, filhos, genros, nora, demais 
familiares e amigos. Ao Dr. Cavalheiro,  parabéns e sucesso sempre!
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CAPA
Arthur Teixeira Mendes 
e Larissa Sabo Müller

FOTO
Victor Kobayashi

Com o final do mês de julho chega também o 
final das férias de inverno. E pelo que tudo indica, 
os estudantes, retornarão ao segundo semestre 
com aulas presenciais, pelo menos em sua maioria. 
Porém, devemos continuar com todos os cuidados 
inerentes a essa pademia, que aos poucos parece 
estar perdendo força.

Também é uma época de promoção nas lojas da 
cidade. Então, vale dar uma espiada no comércio 
local e aproveitar os descontos especiais de inverno 
para dar uma boa renovada em seu guarda-roupa.

 A capa de hoje, é ilustrada pelos destacados 
jovens Arthur Mendes - Product Manager na Amazon 
e Larissa Sabo Müller - Farmacêutica, que casaram 
no último sábado, 24, com uma bela cerimônia 
cívil sob os olhares e bênçãos de seus pais Arthur e 
Patrícia Mendes, Lauri e Lisiane Sabo Müller, irmãos, 
cunhados e sobrinhos, na bela residência dos pais do 
noivo Arthur, na capital paulista. Os noivos Larissa e 
Arthur, após lua de mel no Brasil, vão fixar residência 
em  Seattle - WA, no  início de setembro.

A diretoria do Clube  Gaúcho, presidida pela 
dinâmica Marilise Voese, está com as atenções 
voltadas para o recomeço dos eventos no Clube. E 
a reestréia vai ser com um maravilhoso BRUNCH 
ESPECIAL DE DIA DOS PAIS, definido para dia 8 de 
agosto, das 10 às 14 horas, no Salão Nobre do Palácio 
Metálico.

Cabe salientar que brunch é uma refeição servida 
entre o café da manhã e o almoço. E costuma 
substituir ambas refeições. O termo brunch é 
formado pela junção das palavras breakfast (café da 
manhã) e lunch (almoço) e normalmente é realizado 
aos domingos, feriados ou datas comemorativas, 
quando se reúne a família.  

O Brunch do Dia dos Pais foi aprovado pelos 
órgãos competentes, portanto será respeitado todos 
os protocolos e cuidados necessários referente a este 
período de pandemia. 

Os convites - limitados em 150, podem ser 
adquiridos na secretaria da sede social ao custo de 
50 reais para sócios!

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

Amauri Lírio
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Em um período tão desafiador é normal 
e esperado que nos questionemos sobre 
prioridades, relevâncias e o papel das 
coisas em nossas vidas, seja no âmbito 
subjetivo ou para a coletividade. Nesse 
sentido a semana de alta-costura – super 
exclusiva e feita para uma parcela ínfima 
da população – pode parecer deslocada da 
realidade, ainda mais da nossa realidade 
atual, mas a gente pode fazer um exercício 
e pensar um pouco além disso. Para nós 
é óbvio mencionar o papel escapista que 
a moda performa e que é de extrema 
importância para períodos em que um 
alívio mental é necessário. Ainda mais 
quando tratamos de alta-costura, onde 
a função imaginativa da moda é ainda 
mais potente, nossa condução para um 
lugar de escapismo através da observação 
e da admiração, tanto em relação à 
técnica quanto à beleza das criações, é 
inevitável. Nesse contexto ainda temos 
o desenvolvimento criativo dos próprios 
estilistas. A temporada de alta-costura é 
o ambiente fértil para a inovação, para o 
vanguardismo e até para a piração. É aqui 
que os designers exercem suas expertises 
técnicas aliadas aos projetos imaginativos 
livres de limitações. Fato é que o mundo 
aos poucos está voltando ao normal 
(especialmente no hemisfério norte) e com 
uma profusão de discussões a respeito do 
papel da moda daqui pra frente junto com 
uma realidade em que diversas marcas 
têm buscado mudar seu direcionamento 
estético para algo que acreditamos ser 

O luxo clássico  e a relevância        
da  semana de  alta-costura

Para pensar a moda!!! 
Texto da Paula Martins sobre as 
reflexões da semana de moda
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* Designer - Especialista em Moda e Comunicação
brunabassani@hotmail.com

mais condizente com a realidade (leia-
se criações modestas, confortáveis, que 
priorizam a performance e com pouca 
margem para um estilo diferenciado), é 
esperado que um caminho totalmente 
diferente seja tomado quando o clima é 
propício para tanto. E nessa temporada 
de alta-costura, foi justamente o que 
aconteceu. Nesse lugar onde a inovação 
e a generosidade não têm um limite 
orçamentário, o luxo imperou. Mas não 
estamos falando de qualquer variação 
contemporânea a respeito da definição 
de luxo. Aqui o luxo é o que é e ponto. 
Sem desculpas. Todos aqueles códigos 
que atravessam a história e que formaram 
a concepção clássica do que é luxuoso 
podem ser encontrados aqui. Volume, 
brilho, exuberância, pele (fake, obviamente, 
já que até o luxo mais tradicional é passível 
de adaptação), joias, luvas, chapéus, 
scarpins de bico fino. O luxo pelo luxo na 
sua representação mais clássica teve uma 
retomada significativa nessa temporada 
que visa, além do escapismo, a clara 
mensagem de que ninguém aguenta mais 
a escassez – financeira, de escolhas, de 
autonomia sobre as mais simples decisões, 
de respirar… – é a abundância mostrada 
através de códigos de riqueza e por mais 
que não nos seja sequer alcançável o 
produto da alta-costura, sua mensagem é 
democrática e nos atinge em cheio. Que 
venham os tempos abastados!! 

Nos acompanhe no instagram da Filo 
(@lojafilo).

O luxo clássico  e a relevância        
da  semana de  alta-costura
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naianaodonto
www.naianaodonto.com.br

Os destacados jovens ARTHUR 
MENDES - Product Manager na 

Amazon e LARISSA SABO MÜLLER - 
Farmacêutica, casaram no último sábado 
na capital paulista em torno de uma 
cerimônia civil, repleta de significados 
e sob as bênçãos, olhares e aplausos  de 
seus pais, Lauri e Lisiane Sabo Müller, 
e Arthur e Patrícia Mendes, irmãos, 
cunhados e sobrinhos. Após a cerimônia 
os noivos Arthur e Larissa - felizes e 
realizados brindaram a união reunindo 
suas famílias e padrinhos com um 
bem elaborado almoço. O cenário do 
requintado casamento foi a aconchegante  
morada dos pais do noivo Arthur, em São 
Paulo. Os noivos Larissa e Arthur, vão 
fixar residência em Seattle - WA,  no  início 
de setembro, onde o Arthur faz parte do 
staff da Amazon e a Larissa vai trabalhar e 
estudar na Universidade de Washington, 
na área de Biomedical Regulatory Affairs. 
Ainda está programado para outubro de 
2022, o casamento religioso, seguido de 
uma bela festa, aqui em Santo Ângelo. 
Parabéns e muitas felicidades os noivos 
Larissa e Arthur. Enfim, que sejam felizes 
para sempre!

 O CASAMENTO DE LARISSA & ARTHUR

Os noivos Arthur e Larissa com seus pais Arthur e Patrícia 
Mendes, Lisiane e Lauri Müller. E abaixo, a noiva Larissa, 
entre suas irmãs, Dra. Lauriane Sabo Müller Carlini (E) e a 

médica, Dra. Letícia Sabo Müller Prata Rocha.

O noivo Arthur entre o cunhado, Dr. Lourenço Sabo Müller (E), o sogro Lauri 
Müller, e os concunhados Dr. Bruno Carlini e o Dr. Rodrigo Prata Rocha (D). 

Abaixo e à esquerda, Arthur e Larissa (D) com o irmão do noivo, Sérgio 
Mendes (E) e sua namorada Maria Paula Andrade. E abaixo e à direita, o 

irmão da noiva, Dr. Lourenço Sabo Müller e sua namorada Martina Londero.

Larissa e Arthur - emocionados e  felizes 
no momento da troca das alianças.
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LI, REFLETI E GOSTEI
“APROVEITE CADA SEGUNDO DA VIDA POIS NA 

VIDA NÃO HÁ RETORNO APENAS RECORDAÇÕES.”
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 O CASAMENTO DE LARISSA & ARTHUR

Os noivos Arthur e Larissa com seus pais Arthur e Patrícia 
Mendes, Lisiane e Lauri Müller. E abaixo, a noiva Larissa, 
entre suas irmãs, Dra. Lauriane Sabo Müller Carlini (E) e a 

médica, Dra. Letícia Sabo Müller Prata Rocha.

Larissa e Arthur - em clima de o amor é lindo!
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A d v o g a d o s A s s o c i a d o s

13 Anos de História no Direito

55 9 8138 3415

e-mail: brunomalletadvogados@yahoo.com    Contato: 55 3312-6478

Rua Antunes Ribas, 1250  Centro  Santo Ângelo/RS  CEP 98.801-630 

Experiência jurídica com a melhor solução para você.

www.novaerasa.com.br

www.novaeraitapema.com.br BETÂNIA DORNELLES DA COSTA 

- uma das belas meninas da nova geração, 
comemorou seus 15 anos, no dia 24 de julho, 

recebendo homenagem e carinho especial de seus 
orgulhosos avós Média e Arnaldo.

BELA IDADE...
BELA ANIVERSARIANTE!
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UMA DOCE ESPERA! 

Foto: Divulgação

DATA ESPECIAL
LISIANE LONDERO - dinâmica empresária 

que comanda e com sucesso a ELO - Soluções 
Corporativas - Parceiro Aurorizado VIVO 

Empresas - estreia idade nova, nesta 
segunda-feira, dia 2, sendo alvo muitas 

homenagens, especialmente de seus 
familiares e amigos. À amiga Lisiane, 

parabéns e muito sucesso!
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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 

FÁTIMA BASSANI, a festejada consultora de moda, 
que dirige a conceituada loja Filo, celebra segunda-feira, 
2, o seu aniversário, recebendo inúmeras manifestações 
carinhosas motivadas pelo transcurso da data, 
especialmente de seu marido Luiz Augusto, filhos, netos, 
demais familiares e amigos. À querida amiga, Fátima, 
parabéns, felicidades e sucesso sempre! 

NARA DAMIÃO -  figura conhecida e com forte atuação 
política em nossa cidade,  que foi Vice-Prefeita de Santo 
Ângelo e atualmente é assessora do Deputado Osmar Terra, 
segunda-feira, dia 2, vai ser o centro das atenções de seus 
familiares e amigos. O motivo? A sua troca de idade. À 
dinâmica Nara, parabéns e sucesso sempre!

Foto: Divulgação
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

ATLETAS DA VIDA
Estamos em pleno período das Olimpíadas, 
após os jogos olímpicos serem adiados por um 
ano devido à pandemia do coronavírus.  Em um 
contexto ainda incerto, em que oscilamos entre a 
permanência do vírus entre nós e a possibilidade 
de retomarmos a normalidade da vida após todo 
esse tempo de isolamento e de distanciamento, 
as Olimpíadas se apresentam como um marco 
vitorioso a nos dizer que é possível seguir em 
frente, adaptando-nos às exigências do atual 
momento.
As Olimpíadas não são apenas uma competição a 
mostrar as habilidades dos atletas e concorrentes. 
Mais do que isso, elas simbolizam a união entre 
diversos países, passando uma imagem de 
fraternidade entre os povos, apesar da disputa 
pelas medalhas de ouro e de prata. Em meio a 
todos os esportes que compõem a Olimpíada, 
o que mais fascina nas competições é sentir o 
desafio que cada atleta se impõe, sempre na busca 
da perfeição e do domínio que cada modalidade 
esportiva requer. Isso transmite um sentimento 
de perseverança e de persistência que certamente 
se traduz em uma mensagem positiva a todas as 
pessoas, principalmente às crianças e jovens.
As 46 modalidades esportivas reúnem um 
vasto contingente de atletas e de tantos outros 
profissionais envolvidos, que merecem, sem 
dúvida, que os reverenciemos. Mas há outros 
milhões de atletas que igualmente são merecedores 
dignos das mais altas honrarias, que são os atletas 
da vida. Muitos deles nem sequer conhecem a 
história dessa competição e sua realidade está 
muito distante das várias modalidades olímpicas. 
E muitos deles também não se dão conta do 
quanto sua vida é uma mostra diária de suas 
variadas habilidades esportivas e atléticas.
As condições de vida da grande maioria da 
população, ao contrário dos jogos olímpicos que 
ocorrem de 4 em 4 anos, requerem desafios diários. 
Com uma série de problemas a serem enfrentados, 

como a própria sobrevivência, é preciso adotar 
diversas modalidades esportivas, como o nado 
artístico, sem direito a usar canoagem e remo, 
tendo de aprender, na marra, a “nadar contra 
a maré”. As dificuldades a serem vencidas são 
tantas, que somente a ginástica artística e rítmica 
é capaz de ajudar a enfrentar os desafios que se 
interpõem diariamente. Nessa mesma modalidade 
de desafios, é preciso saber jogar para dar a 
“bolada certa”, fazendo das regras do basquete, do 
vôlei, do futebol, do baseboll, um meio de “driblar” 
as contas a pagar, os carnês vencidos, a comida e o 
remédio para comprar.
E é assim que os atletas da vida aprendem a dar 
tiro com arco, sempre a boxear os percalços de 
sua existência. São os ciclistas a pedalarem as 
desigualdades, a tentarem escalar uma justiça 
social que lhes é devida, precisando a cada dia 
darem verdadeiros saltos ornamentais para 
sobrevirem aos judôs que lhes negam os cinturões 
da dignidade. São os “badminton” da vida, 
servindo muitas vezes de peteca em meio a uma 
estrutura social injusta, na qual o ouro é para 
poucos e as pistas de skate, para a maioria, estão 
cravadas de obstáculos e empecilhos. 
Reverenciar os atletas das Olimpíadas é um dever 
cívico, eis que cada um deles nos representa em 
cada modalidade oferecida, sendo grande exemplo 
de coragem e de perseverança. Mas reverenciar 
os atletas da vida, mais do que um dever, é uma 
necessidade social, pois todas as pessoas merecem 
viver com dignidade. Os direitos básicos e 
fundamentais devem ser garantidos e esses devem 
fazer parte das olimpíadas da vida, para que 
todos possam competir com igualdade, com reais 
possibilidades de vencer as etapas da vida. Direito 
ao pão e à moradia devem ser, sempre, medalhes 
de ouro a serem entregues a cada final dos dias.
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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.




