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Data Especial:
Gládis Scholl comemora hoje o 
seu 60º aniversário.

Evento:
É hoje à noite, o “Celebrando 
a Vida - 25+1” do jornalista 
Amauri Lirio, no Clube Gaúcho.

uDinalva de Souza:
Ventos de novembro III.
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Tendo como cenário um lindo final de tarde,  eles 
celebraram o amor em torno de uma bela cerimônia nos  
jardins da Morada do Pinos, em São Miguel das Missões, 

no último sábado, dia 20. Confira nas páginas 8 e 9.

Emanuelle & João
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No destaque de hoje, VANDERLEI SIMON, que ao lado de sua esposa 
SANDRA, festejou seu aniversário no último domingo, dia 21, reunindo 

familiares e amigos, em torno de uma bela churrascada, no Clube Gaúcho. 

CAPA
Emanuelle Viera e
João Braga Dutra 

FOTOS
Vick Almeida

Sim! Chegou o dia de comemorarmos - cercados de 
bons motivos, 26 anos de jornalismo, em especial o 
social, que é a nossa vocação. É o que nos move todos 
os dias para  fazermos o melhor na arte de contar o 
lado bom da vida. Então, logo mais à noite, às 20 horas 
e 16 minutos, o salão principal do Clube Gáucho, se 
transforma no palco da “21ª Festa do Briefing”, que 
tem como tema: “Celebrando a VIDA 25+1”. Tudo com 
o objetivo de celebrar os 26 anos de comunicação 
deste jornalista em torno de uma noite muito bacana, 
surpreendente e repleta de atrações. O pra lá de 
comentado evento, que vai ter ambientação especial 
e imponente assinada por Thiago Prado, promete 
ser muito elegante e lotado de gente de bem com a 
vida, além de um bem elaborado jantar, muita beleza 
e descontração. A ocasião vai ter um belo jantar 
assinado banqueteira Chica Sperling com doces 
exclusivos da Divina Gula, que poderá ser hamonizado 
com espumantes da Spohr Vinhos ou cerveja Amstel,  
da Noroeste Bebidas. Afinal de contas: vamos 
promover uma bela experiência gastronômica. Entre 
as atrações do evento: apresentação da sucessora 
de Júlia Przyczynski- Broto Santo Ângelo 2019|2020 
e da Daniele Lange - Miss Santo Ângelo 2019|2020, 
além do desfile das Soberanas do Clube Gaúcho 
2021|2022, bem como homenagens especiais aos 
nossos patrocinadores e apoiadores. Já o ápice, vai ser 
o lançamento da 63ª edição da Revista O Mensageiro, 
que agora tem um novo nome: BS MAGAZINE. Vai 
ser show!!! Com toda a certeza, a badalada noitada 
de muitos brindes e parabéns ao BRIEFING, está 
movimentando uma boa parte da sociedade. Porque 
é claro: a sociedade passa por aqui! E chama a 
Ludimilla, porque é HOJE!

Mas, na “BS” de hoje, a capa é ilustrada pelo casal 
Emanuelle Viera - biomédica, da Viera Odontologia e 
Biomedicina Estética e João Braga Dutra - veterinário, 
que celebraram o amor, em torno de um casamento 
lindo e ao ar livre, nos jardins da Morada dos Pinos, em 
São Miguel das Missões. Mais detalehes nas páginas 8 
e 9. E aos noivos toda a felicidade do mundo!!!

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

Amauri Lírio
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O Amauri comemora hoje 26 anos de comunicação, a festa: 
“Celebrando a VIDA - 25+1!” acontece no Clube Gaúcho e 

tem como traje “Social Cool”. Já falamos na coluna anterior sobre 
o badalado e comentado Dress Code da noite, hoje, vamos a 
mais dicas.

COOL em inglês significa legal; e o ESTILO COOL é um estilo 
despojado, despreocupado, daquela mulher bem antenada com 
as tendências de moda e que sabe usá-las e misturá-las com 
perfeição, trazendo um visual atual.

O traje Social Cool sugerido pelo Amauri, é algo entre o 
esporte fino e o social, diríamos um esporte fino mais 
elegante ou um traje social não tão formal. Para as mulheres, 
podemos abusar dos vestidos em todos os comprimentos, 
combinados com bolsas pequenas, pantalonas com croppeds, 
macacões e muitos acessórios lindos que animam qualquer 
produção.

Para os homens, pode ser um terno não tão escuro quanto 
exige um social, assim como um cinza médio, não é necessário 
gravata. Observe que a neste caso a calça deve ser na cor e 
tecido do paletó.

Nos acompanhe no instagram da Filo (@lojafilo).
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* Designer - Especialista em Moda e Comunicação
brunabassani@hotmail.com

Social Cool
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naianaodonto
www.naianaodonto.com.br

Foto: Divulgação

GLÁDIS CASARIN SCHOLL, muito querida, de astral 
sempre elevado e que comanda com sucesso a Kanto 
Verde - Produtos Naturais, celebra hoje seus 60 anos, 
sendo alvo de merecidas homenagens, especialmente 
de seu marido Carlos Miguel, filhos, nora e genro, 
demais familiares e amigos. À minha querida comadre, 
Gládis, parabéns e muitas felicidades.

A chapa “A Voz da Advocacia”, liderada pela advogada 
LUCIANA MEIRELLES CORRÊA, foi eleita para presidir 
a AOB de Santo Ângelo, com aprovação de 83, 6% dos 
advogados. Já no Estado,  a chapa “OAB Mais”, presidida 
pelo advogado Leonardo Lamachia, foi eleita com 29.502 
votos. Parabéns e muito sucesso aos vencedores. Aqui em 
Santo Ângelo, após a eleição, os integrantes da chapa “A 
Voz da Advocacia”,  comemorou a vitória na aconchegante 
residência dos advogados José Ricardo, eleito vice-
presidente, e Raquel Margutti, que contou com a presença 
de outros advogados e convidados especiais.

SEIS DÉCADAS

Foto: Vick Almeida A VOZ DA ADVOCACIA

Advogados Stéfano Brasil - tesoureiro, Simone Grass da Silveira - secretária 
geral, Leda Roberto - Conselheira Seccional Suplente (eleita), Luciana Meirelles 
Corrêa - presidente eleita da OAB Santo Ângelo e José Ricardo Margutti - vice-

presidente, felizes com a vitória nas eleições da OAB Santo Ângelo.

Advogados e convidados especiais que participaram da comemoração da vitória 
da chapa “ A Voz da Advocacia” nas eleições da OAB Santo Angelo.

CÁSSIO e JUCELAINE AITA, GLÁUCIA e LAURO TONETTO, MARCOS 
PULCINELLI, CLÁUDIO TONETTO e THALES EDUARDO TONETTO.

CURTINDO A 29ª NOVEMBERFEST
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LI, REFLETI E GOSTEI
“AS PESSOAS NÃO MUDAM, ELAS APENAS 

NUNCA FORAM O QUE VOCÊ PENSOU. ” 

Advogados Stéfano Brasil - tesoureiro, Simone Grass da Silveira - secretária 
geral, Leda Roberto - Conselheira Seccional Suplente (eleita), Luciana Meirelles 
Corrêa - presidente eleita da OAB Santo Ângelo e José Ricardo Margutti - vice-

presidente, felizes com a vitória nas eleições da OAB Santo Ângelo.

Advogados e convidados especiais que participaram da comemoração da vitória 
da chapa “ A Voz da Advocacia” nas eleições da OAB Santo Angelo.

CÁSSIO e JUCELAINE AITA, GLÁUCIA e LAURO TONETTO, MARCOS 
PULCINELLI, CLÁUDIO TONETTO e THALES EDUARDO TONETTO.

ROSANI PULCINELLI, JULIANA BARBOSA - Primeira Dama 
de Santo Ângelo e MARILIS TONETTO. E abaixo, NILZANE 

BELTRÃO, ADRIANA SCHNEIDER e DANILO KARLING.CURTINDO A 29ª NOVEMBERFEST
Fotos: Ebersom Vargas

Fotos: Amauri Lírio

Foto: Divulgação
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n A conceituada biomédica Emanuelle Kerber Viera e o respeitado 
médico veterinário João Braga Dutra foram abençoados com um 
final de tarde lindo e perfeito para celebrar o amor, selar a união 
e festejá-la com tudo o que tem direito, no sábado passado, 20, 
nos jardins da aconchegante Morada dos Pinos, residência dos 
pais da noiva, em São Miguel das Missões. 
n A noiva, estava belíssima e muito elegante a bordo de um 
elegante vestido branco, uma criação de Adriana Kavietz, de 
Porto Alegre. Já o noivo, elegante também, vestiu um alinhado 
terno, da grife Aramis.
n Os cumprimentos aos pais,  Élder e Nina Viera, João e Helena 
Dutra, e aos noivos foram durante a festa, que aconteceu entre 
os pinos da bela morada.
n O roteiro social do casamento iniciou com um coquetel de 
boas vindas com recepção dos convidados com uma taça de 
espumante para as mulheres e um cálice de cachaça especial e 
selecionada pelo noivo, para os homens.
n Após a cerimônia religiosa - felizes e emocionados chegaram 
para viver a festa do dia mais importante de suas vidas, sob 
intensos e prolongados aplausos, momento em que receberam 
o abraço carinhoso de seus orgulhosos pais. 
n Na sequência aconteceram os pronunciamentos  do pai da 
noiva, do pai do noivo e do noivo, é claro.
n Após os pronunciamentos, os noivos brindaram a feliz união 
com muita alegria, e imeditamente abriaram a pista de dança. E 
a partir daí da festa evoluiu ao som da banda do Rodrigo Franco 
e depois da banda do Leonardo Ferreira, até praticamente ao 
amanhecer do domingo.

n  O serviço gastronômico que funcionou a noite toda, foi 
intercalado com quitutes diferenciados e exclusivos da chef 
Chica Sperling com os assados da Morada del Fuego. Tudo 
harmonizado com espumantes da Spohr Vinhos e cervejas dos 
melhores rótulos. Já como sobremesa foi oferecido  uma taça 
especial by Chica Sperling, além de docinhos finos e tradicionais, 
da Divina Gula.
n Como lembrança, delicados cálices personalizados especiais 
para uma boa cachaça.
n Vick Almeida e sua equipe foram as responsáveis pelo registro 
fotográfico do memorável casamento.
n Tanto o local da cerimônia, os jardins da morada como o 
local da festa, a área verde e de muitos pinos, receberam uma 
imponente, maravilhosa e sofisticada decoração assinada por 
Thiago Prago, que se inspirou no estilo rústico comtemporâneo, 
e arrasou. Alvo de incontáveis elogios.
 n Todo o cerimonial do memorável e lindo casamento levou a 
assinatura do cerimonialista Amauri Lírio. 
n  Tudo perfeito. Tudo bem a altura de Manu e João, que 
souberam unir simplicidade com nobreza, num cenário ímpar, 
lindo e cheio de significados!  
n A concorrida ocasião, marcada por muita beleza e descontração, 
bem como pela presença de muita gente bacana e de bem com 
a vida foi alvo de muitos elogios e de muitos brindes, é claro!
n Enfim, os queridos Emanuelle e João, estrelaram um dos belos 
e badalados casamentos da temporada, que foi prestigiado por 
seus familiares e seus amigos. E agora curtem lua de mel em 
Punta Cana!

EMANUELLE E JOÃO CELEBRAM 
O AMOR EM ALTO ESTILO

Os noivos Emanuelle e João com a aia Maria Luiza, entre seus pais e 
cerdados por seus padrinhos, no final da bênção nupcial.
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Rua Duque de Caxias, 105, Santo Ângelo 

Emanuelle e João entre seus pais Élder (E) e Nina Viera, 
Helena e João Dutra (D), felizes brindando a união.

Emanuelle e João realizados e felizes num dos 
cenáriosda festa. E à esquerda, João e Emanuelle, 

com a filha dela, Maria Luiza Viera Mallet. E abaixo, 
os noivos recebendo a tradicional “chuva de arroz”.

Fotos: Vick Almeida
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

VENTOS DE NOVEMBRO III
Tenho medo de que o mês de novembro 
mude o rumo dos ventos. Estamos nós, 
população brasileira, em uma fase em que 
os ventos precisam continuar soprando 
como nossos aliados. Eles não precisam 
virar tempestade, mas é preciso que soprem. 
E que soprem com força, com vontade. 
Costumamos ouvir e também costumamos 
repetir que o povo tem memória curta. Em se 
tratando de mídia, de política e de tragédias 
humanas, sabemos o quanto isso é verdade e 
é isso que assusta.
O novembro anuncia o final de ano e junto 
com ele a preparação para as grandes festas 
de Natal e de Ano Novo. As cidades se 
mobilizam para a organização desses eventos 
e as pessoas, na grande maioria, canalizam 
sua atenção para essas duas importantes 
datas. Em vista disso, outras questões de 
significativa importância acabam ficando de 
lado e, por ficarem de lado, acabam sendo 
esquecidas. 
E isso não pode acontecer. O véu que parece 
querer se estender sobre a grave pandemia 
que se abateu sobre nós não pode vedar o 
que precisa ficar sempre visível e tudo que 
deve ser feito no sentido de combater de 
vez esse grande mal. Os cuidados acerca da 
contaminação pelo vírus - como o uso de 
álcool gel e de máscara e o distanciamento 
como medidas preventivas - devem 
permanecer em alta. Por mais que os 
números e as estatísticas anunciem a redução 
de mortes e de pessoas infectadas, temos de 
entender que essa diminuição de casos não é 
um passaporte para se abolirem os cuidados 
necessários. Alguns países e mesmo estados 
e cidades brasileiras dão mostra do quanto o 
“afrouxar das rédeas” provocou um aumento 

de casos de covid-19, o que pode facilmente 
vir a se tornar uma nova onda.
Faço questão de dizer que sou fã ardorosa 
de todo o ornato que envolve o Natal e 
essa época do ano. Isso, porém, não pode 
se tornar um entrave para que caia no 
esquecimento todo o horror vivido em 
função da pandemia, com milhares de 
vítimas fatais e milhões de infectados pelo 
coronavírus. É preciso, mais do que nunca, a 
plena conscientização de que todo esse pavor 
que enfrentamos ao longo de quase dois anos 
pode ser evitado desde que mantenhamos 
as medidas de prevenção.  É necessário que 
fique ciente para todos que o vírus leva 
vantagem pela invisibilidade e que ele pode 
estar ao nosso lado em qualquer lugar e em 
qualquer situação, pronto para novamente 
voltar a atacar.
Por isso, é que tenho medo de que mudem 
os rumos dos ventos. Os ventos de novembro 
precisam continuar soprando com força. 
São esses os ventos que vão fazer com que a 
população se mantenha alerta e que continue 
atenta à pandemia que está em trégua, 
mas que ainda não terminou. Afinal, se é 
verdade o que prega o ditado popular de 
que “o povo tem memória curta”, é preciso 
que as memórias estejam constantemente 
revitalizadas. Se disso dependem as 
mobilizações a favor da saúde da população 
e da extinção do vírus, então que soprem os 
ventos de novembro para que as atenções 
das festas de final de ano não apaguem os 
rastros das medidas necessárias para varrer a 
pandemia do país.
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