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A destacada Prenda do 37º 
Carreteiro Dançante do Clube 
Gaúcho, neste domingo, 
dia 12, se despede de seu 
prendado passando a faixa 
para a sucessora Lauren 
Gomes Carvalho, na abertura 
da 38ª edição do Carreteiro, 
que este ano acontece num 
formato diferente, sem baile, 
devido a pandemia. O evento 
inicia ao meio-dia com a 
troca de faixas e homenagens 
seguido de um belo almoço: 
o tradicional carreteiro, 
show com Fábio de Oliveira 
entre outras atrações. Mais 
detalhes nas páginas 3 
(recado) e 9.   

BIBIANA 
SECCHI BORGHETTI
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Mesmo num formato diferente e sem baile, devido 
a pandemia, a diretoria do Clube Gaúcho, liderada 
por Marilise Voese, realiza neste domingo, dia 12, 
a 38ª edição do Carreteiro Dançante do  Clube 
Gaúcho, a partir do meio-dia, em sua bela sede 
campestre.

O evento inicia com a despedida do honroso 
prendado da bela  Bibiana Borghetti Secchi - Prenda 
do 37º Carreteiro Dançante do Clube Gaúcho, 
momento em que vai passar a faixa para sua 
sucessora, a também bela Lauren Gomes Carvalho - 
Prenda do 38º Carreteiro Dançante.

Logo após a troca de faixa acontece um baita 
almoço, que tem como prato pricincipal o tradicional 
carreteiro, é claro, além dos demais pratos típicos da 
culinária gaúcha, sob o comando do Macau.

Na parte da tarde, vai ter uma bela Mateada, 
Tertúlia Livre, escolha das crianças melhores trajadas 
(Chupetinha e Dente de Leite) e brinquedos da Vivi 
Festas, entre outras atrações. 

E para encerrar em alto estilo o 38º Carreteiro 
Dançante: Show Nativista com o cantor e 
apresentador do programa “De Campo e Alma”, da 
TV Bandeirantes – Fábio de Oliveira.

Cabe salientar que o evento é somente para 
associados e que serão obedecidos todos os 
protocolos sanitários exigidos para a pandemia.

Ah! Reservas de mesas através do fone: 99634-
3316!

Por isso que capa de hoje, evidência a destacada 
Prenda do 37º Carreteiro Dançante - Bibiana Secchi, 
18 anos, filha de Ariel e Marisol Borghetti Secchi, que 
está no 2º semestre do curso de medicina, na IMED, 
em Passo Fundo.

Finalizando o recado de hoje, comunicamos que 
estamos em novo endereço, agora o Jornal e Revista 
O Mensageiro, está na rua Tiradentes, 690, quase 
esquina com a XV de Novembro. Em breve vamos ter 
mais novidades e a inauguração oficial.

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

Amauri Lírio

No destaque de hoje a conceituada nutricionista JOSIANE TONETTO, 
que no último dia 4, estreou idade, sendo o centro das atenções 

de seu marido Leandro, filha Júlia Tonetto Didonet, demais familiares e 
amigos. À  Josiane, parabéns e sucesso sempre!
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O estilo, uma releitura dos anos 1990, ganhou popularidade nas redes 
sociais, especialmente no TikTok, mas já chamou a atenção das grandes grifes 
com muitas cores, estampas, miçangas e smiley face.

Talvez a primeira impressão que venha à cabeça é de uma visita ao jardim 
de infância, mas saiba que a invasão de colares de miçanga e das smiley faces 
(aquelas carinhas sorridentes) é uma estética valorizadíssima no momento. 
Não é exatamente novo – e é bem provável que você se lembre desse estilo 
popular nos anos 1990 –, porém agora ele está de volta e ganhou o nome de 
kidcore.

Os responsáveis por recuperar a tendência são os jovens da geração 
Z (nascida entre 1995 e 2010) e a motivação é uma onda nostálgica 
impulsionada especialmente pela pandemia. O meio em que ela bombou, 
contudo, não tem nada de antigo. Foi pelo aplicativo TikTok que os 
conteúdos com dicas de como adotar o estilo, embalados por música, 
viralizaram. 

Quem se beneficiou com o sucesso da estética kidcore foram as 
pequenas marcas. A inglesa Fluffly viu suas peças de tricô esgotarem após as 
integrantes da banda de K-pop (ritmo surgido na Coréia do Sul)  Blackpink 
usarem suas peças no clipe da música Ice Cream. A estilista da Irlanda 
do Norte, Hope Macaulay, de 24 anos, ganhou notoriedade quando seus 
maxi-tricôs foram escolhidos pelas irmãs Gigi e Bella Hadid e por Bruna 
Marquezine. 

Surfando nessa onda, etiquetas como Carolina Herrera, Dior, Coach, Miu 
Miu, Stella McCartney e Moschino também lançaram recentemente coleções 
com elementos inspirados na estética kidcore, provando que a tendência 
está atingindo novos públicos, de diversas idades e potencial financeiro.

O movimento nostálgico que alavancou o kidcore faz todo sentido nos 
tempos turbulentos que vivemos. Fica o desejo para que a moda sirva como 
um respiro reconfortante, afinal, é essencial se divertir e carregar um pouco 
de leveza, como ensinam as crianças.

Nos acompanhe no instagram da Filo (@lojafilo).

A estética kidcore toma conta da moda
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* Designer - Especialista em Moda e Comunicação
brunabassani@hotmail.com

A estética kidcore toma conta da moda



6 JORNAL O MENSAGEIRO | Sabádo, 11 de setembro de 2021

naianaodonto
www.naianaodonto.com.br

ANDRÉIA SPOLAOR - respeitada professora da rede ensino 
público, que atua com dinamismo na diretoria do Clube Gaúcho, 
juntamente com seu marido Darcione Spolaor - vice-presidente 
social, na última terça-feira, dia 7, celebrou o seu 50º aniversário, 
sendo alvo de muitas e merecidas homenagens, em especial de 
seu marido Darcione, filhos Pedro Henrique e Anna Júlia, demais 
familiares e amigos. À Andreia, parabéns, felicidades e muito sucesso!

CINCO DÉCADAS! 

Foto: Luciara Fotografias

Betina,  Melissa e Lorenzo com a vovó Poca 
Becker e abaixo com o vovó Jorge Luckemeyer.

Ana Laura e Magnus Serra com seus filhos 
Lorenzo, Melissa e Betina Serra - celebrando o níver da Melissa.

Fotos: Vick Almeida
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LI, REFLETI E GOSTEI
“TUDO NA VIDA É QUESTÃO DE TEMPO. APRENDI QUE 
POR MAIS DIFÍCIL UM DIA A DOR PASSA, A SAUDADE 
ACALMA, A DECEPÇÃO ENSINA, E A VIDA CONTINUA.”

Foto: Divulgação

A querida PAULINNE THOMAS KLEE - dinâmica 
engenheira civil, comemora hoje a sua troca de 

idade, recebendo o carinho especial de seus pais 
Beto e Rosane Klee, demais familiares e amigos. 

À Paulinne, parabéns e muito sucesso!

A família Luckemeyer Serra 
tem muitos motivos para 
celebrar a vida, o lado bom da 
vida. Então, no final de julho, 
Magnus Serra - executivo do 
banco Itaú em Santa Catarina 
e Ana Laura Luckemeyer Serra 
celabraram o 1º aninho da 
Melissa Serra, a 3ª herdeira 
do casal, na aconchegante 
morada dos avós Noé e Salete 
Serra, em Santo Ângelo. Já 
no final de agosto, foi a vez 
de comemorar, os 5 aninhos, 
da 2ª herdeira, Betina Serra, 
na Casa de Eventos Brinca 
Mundi, em Florianópolis - SC.

CELEBRANDO 
A VIDA!

Salete  e Noé Serra - com os 
netos Melissa, Lorenzo e Betina.

Ana Laura e Magnus Serra com seus filhos 
Lorenzo, Melissa e Betina Serra - celebrando o níver da Melissa.
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A sempre elegante e querida Cristina Farias Moraes - celebrou em alto  
o seu 61º aniversário, no dia 2 de setembro, reunindo suas amigas no 

salão de eventos da AABB.  A festa que reuniu somente a ala feminina, 
foi pra lá de divertida e descontraída, mas ao mesmo tempo com uma 

pitada de sofisticação. Enfim, foi uma festa linda e bem a altura que 
aniversariante Cristina merece, que novamente foi perfeita anfitriã! Na 

foto acima, CRISTINA entre sua mãe ILZA FARIAS DE FARIAS e suas irmãs 
SIOMARA “CHUMA” FARIAS BERWANGER e MARA FARIAS. E à direita, 

a  aniversariante CRISTINA FARIAS MORAES, que esbajou no quesito 
elegância, toda feliz e realizada ao celebrar os seus 61 anos.

No último sábado, dia 4, aconteceu a comemoração do 
1º aninho do Bernando Viera Koch em torno de uma 
bela e bem organizada festa que seus pais Fernando e 
Patrícia Viera Koch fizeram acontecer no maravilhoso 
Haras Bella Vista.  A ocasião intimista foi muito bacana,  

com gastronomia by Chica Sperling e música ao vivo de 
Rodrigo Franco e banda. No registro da fotógrafa Vick 
Almeida, o aniversariante BERNARDO com seus pais 
PATRÍCIA e FERNANDO KOCH, e a maninha MARIANA - 
no bonito cenário da festa.

O PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DO BERNARDO VIERA KOCH

CRISTINA MORAES FAZ 6.1
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(55)997171244 @aurumsaude www.aurumsaude.com 
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CARRETEIRO DANÇANTE É AMANHÃ 
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Lauren Gomes Carvalho - recebe amanhã a 
faixa de Prenda do 38º Carreteiro Dançante.

Marilise e Luís Voese - casal-presidente 
do Clube Gaúcho - estão com tudo pronto 

para o retorno do Carreteiro Dançante.

A diretoria do Clube Gaúcho, sob o comando da presidente Marilise 
Voese está com tudo pronto para a realização da 38ª edição do 
Carreteiro Dançante. O evento vai acontecer amanhã, domingo, 
a partir do meio-dia, na sede campestre do Clube, num formato 
diferente, portanto, sem baile, e é claro, respeitando os protocolos 
necessários e exigidos neste momento de pandemia. Tudo inicia 
com a apresentação da Prenda do 38º Carreteiro Dançante - Lauren 
Gomes Carvalho, que recebe a faixa de sua antecessora, Bibiana 
Secchi - Prenda do 37º Carreteiro Dançante. Na sequência tem um 
belo almoço, tendo como prato principal, o tradicional carreteiro. 
Na parte da tarde, tem Mateada, Tertúlia Livre, escolha das crianças 
melhores trajadas (Chupetinha e Dente de Leite), brinquedos da Vivi 
Festas e mais o grande show nativista com o cantor e apresentador do 
programa “De Campo e Alma”, da TV Bandeirantes – Fábio de Oliveira.  
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

MELANCOLIA
Hoje me sinto especialmente melancólica. Além 
da melancolia que sobre mim se abate, há em 
mim uma mistura nostálgica de sentimentos, em 
que se acentua a apatia e uma estranha sensação 
de nulidade. Não a nulidade que se define pelo 
nada, pelo fato de alguém ter a consciência de que 
não está fazendo o que poderia fazer, quer seja a 
favor de si, quer seja pelos outros.
Falo de uma nulidade sinônima de vazio, de um 
indescritível sentimento sobre a nulidade da vida. 
Não que a vida seja nula; ao contrário, a vida é 
um presente que vem em uma embalagem que 
precisa ser aberta para ver o que tem dentro. Com 
o presente nas mãos, cada pessoa tem de saber o 
que fazer com ele, não importa se caro ou barato; 
se grande ou pequeno; se bonito ou feio... Nesse 
caso, o importante é saber que esse presente 
é para ser usado, é para ser vivido, é para ser 
sentido. Sempre da melhor forma, polindo-o a 
cada dia que começa e por ele agradecendo a cada 
dia que termina.
A nulidade da vida, esse brusco sentimento que 
hoje em mim se aloja, se traduz pela incerteza 
do amanhã, do que vem pela frente. Uma 
incerteza que leva a indagações várias, tal como a 
preocupação constante sobre a plenitude do hoje 
em relação a um amanhã que talvez não exista. 
Viver é estar entre o tudo e o nada. O tudo é o 
que move o hoje; o nada é a incerteza do amanhã. 
E entre esses dois polos, a aposta é sempre no 
hoje. É pelo hoje que trabalhamos, que amamos, 
que nos programamos, que idealizamos... É pelo 
hoje que planejamos. E entre tantos planos e mais 
planos vamos construindo uma teia de bens, de 
valores, de sentimentos, na qual nos enredamos e 
da qual não queremos mais sair. 
Mas, quando nos olhamos no espelho da vida e 
nos vemos refletidos no que somos hoje, sentimos 

que a imagem vai ficando opaca, disforme, 
deformada... E tudo aquilo que parecia tão certo 
vai se distorcendo, até que a imagem se desfigure 
e em seu lugar entre apenas um vago contorno do 
nada. Um contorno vazio, sem preenchimento, 
como um balão que murcha ao perder o ar que 
lhe dá vida.
“Eta vida besta, meu Deus”. Eta melancolia 
besta, meu Deus! Eta melancolia que me 
assombra o dia, que me tortura a noite! Pois se 
nada pode ser feito para mudar o transcurso 
entre a certeza do hoje e a incerteza do amanhã, 
não seria melhor encaixotar esses sentimentos 
melancólicos, deixando-os presos para não mais 
me perturbarem a alma? Se não há poder que 
possa garantir o amanhã, por que simplesmente 
não me entregar ao hoje e encher o vazio que me 
deixa oca, como se de nada eu fosse feita?
“Dizei-me vós, Senhor Deus! Se é loucura… se é 
verdade” essa melancolia que me borra a alma. 
“Ó mar! por que não apagas” de meu manto este 
borrão? Por que não tiras de mim esse medo que 
me devora o coração? Sei que sou melancolia. 
Metamorfoseada. Parafraseada. Mas a melancolia 
não pode ser tudo. Sei que “tem sangue eterno a 
asa ritmada”. E sei que “um dia estarei muda: - 
mais nada”. 
Mas hoje preciso de cura para minha melancolia. 
E talvez o remédio seja tentar navegar pelas águas 
de agora sem pensar nas correntezas do que pode 
ser o amanhã. Talvez a cura seja simplesmente 
viver o hoje “como se não houvesse amanhã”. 
Tal qual uma gota d’água que seca ao cair no 
chão. Tal qual um grão de areia que se perde na 
imensidão dos mares.
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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.




