
Celebra seus “15 anos + 1” em torno de uma badalada 
e descontraída festa ao ar livre, no jardim da sede 
social do Clube  Gaúcho, inspirada no Universo 
Marvel. Mais detalhes nas páginas: 3 (recado), 6, 7 e 8.

Henrique Wolff Lirio
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Renove sua casa conosco,
aqui na Dimare Planejados.

O PROJETO É POR NOSSA CONTA
E FEITO POR ESPECIALISTAS.
APROVEITE!

Você ganha o
segundo par

N A  C O M P R A  D E  U M  P A R  D E  L E N T E S

P R O M O Ç Ã O  A T É  3 1 / 1 2
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O NATAL chegou!!! Um Natal, que chega com 
esperança renovada. E graças a Deus e graças a 
vacina, esse vírus pavoroso parece que está dando 
uma trégua e está sendo possível celebrar o Natal 
com mais alegria e otimismo. Porém, devemos 
continuar tendo certos cuidados, pois ainda não nos 
livramos totalmente desse caos.

Mas o que importa mesmo, é que possamos 
viver de fato, o verdadeiro espírito de Natal dentro 
dos nossos corações, hoje e sempre!!!

Bem, a capa da nossa revista semanal traz a 
imagem do jovem Henrique Wolff Lirio, que celebrou 
o seus 15 anos +1, ou seja, o seu 16º aniversário, no 
dia 11 de dezembro em torno de uma festa divertida, 
original e inspirada no Universo Marvel, que seus pais 
Amauri e Gilvete Lírio, e sua mana Valentina, fizeram 
acontecer no jardim da sede social do Clube Gaúcho.  

E para encerrar... Aproveito para agradecer pelos 
presentes, mimos e mensagens natalinas enviadas 
pelos familiares, amigos, clientes, parceiros...  E através 
da imagem do cartão acima, o nosso muito obrigado! 
FELIZ E ABENÇOADO NATAL PARA TODOS NÓS! 
Eu volto no último dia de 2021!

Amauri Lírio
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No destaque deste final de semana, o nobre casal LUICIANO e 
FABIANE PILTZ DE OLIVEIRA - que comandam e com sucesso a 

Imprima Comunicação Visual - clicados no Festa do Briefing “Celebrando 
a VIDA”! Aliás, nesta sexta-feira, dia 24, véspera de Natal, o dimâmico 
empresário Luciano, esteria idade nova, sendo alvo de muitas homenagens, 
especialmente de sua esposa Fabi, filhos Eduardo e Júlia, demais familiares 
e amigos. Ao amigo Luciano, parabéns, felicidades e muito sucesso! 
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* Designer - Especialista em Moda e Comunicação
brunabassani@hotmail.com

A sensualidade, 
mais uma vez, ronda a 
temporada sem desculpas 
e sem pudor e se manifesta 
em sua forma mais primitiva 
e atraente. O estilo foi 
explorado através do toque 
sedutor das plumas, da 
eletricidade do pink, das 
texturas metalizadas, das 
referências de subcultura, 
na estética esportiva 
e também de maneira 
dramática, com todas suas 
principais características 
colocadas em uma única 
composição. A moda 
que marcou o início dos 
anos 2000 foram super 
revisitados e voltaram com 
tudo . Por outro lado, visuais 
que evocam referências 
do passado e mais ligadas 
à natureza também estão 
presentes.

Nos acompanhe no 
instagram da Filo (@
lojafilo).

Moda 2022



76 JORNAL O MENSAGEIRO | Sexta-feira e sabádo, 24 e 25 de dezembro de 2021JORNAL O MENSAGEIRO | Sexta-feira e sabádo, 24 e 25 de dezembro de 2021

naianaodonto
www.naianaodonto.com.br

n Uma festa com inspiração no Universo Marvel, ao ar livre, bacana, 
descontraída, agradável, personalizada e com uma boa dose de 
originalidade, assim foi a comemoração dos “15+1” do Henrique 
Wolff Lirio, na verdade o seu 16º aniversário, no novo e belo jardim 
da sede social do Clube Gaúcho, no dia 11 de dezembro.
n Tudo com o objetivo de celebrar a vida e curtir o lado bom da 
vida, que Henrique ao lado de seus pais Amauri e Gilvete Lirio, de 
sua mana Valentina, demais familiares e amigos mais próximos 
viveu a festa  que marcou os “15+1”!
n Após o aniversariante receber os seus convidados, um vídeo em 
formato de retrospectiva com uma sequência de fotos e imagens, 
abriu o cerimonial da comemoração conduzido por seus pais e 
sua irmã. 
n Na sequência, Henrique chegou ao cenário, sob intensos 
aplausos, momento em que fez seu discurso de agradecimento 
por estar vivendo esse momento bacana, e aproveitou para 
proceder com oportunas homenagens aos seus pais, dindos, e 
pessoas especiais, que foi materializada através da entrega de 
um “troféu em acrílico espelhado” com identidade visual da festa, 
criado pela Imprima. Ficou uma peça linda e bem original. 
n Após, o Henrique também recebeu significativas homenagens  
através de palavras e vídeos, de sua família e amigos.  Aliás, o 

vídeo feito pela Valentina, em homenagem ao seu irmão, resgatou 
uma boa parte da história de vida do aniversariante, evidenciando 
algumas das muitas pessoas que acompanharam  e acompanham 
a trajetória do Henrique.
n Depois das homenagens, Henrique dançou a valsa com 
sua mãe Gilvete e com sua irmã Valentina, ouviu o tradicional 
parabéns, e brindou a ocasião.
n Em seguida aconteceu o jantar orquestrado por Chica 
Sperling e sob a direção de Rossana Engelmann de Oliveira, com 
pratos inspirados numa verdadeira a la minuta, a pedido do 
aniversariante.
n Já a sobremesa foi um lindo e delicioso mini bolo personalizado 
criado por Michela Sassi, da Michela Doces, que também assinou 
os doces finos e tradicionais.
n Ah! Falando em bolo! O bolo do parabéns, foi  a “Torta Alemã” 
(a preferida do Henrique), da Casa de Chá Frau Hintz, da Margit 
Hintz. 
n Entre as bebidas, além dos espumantes Fausto e Campos de 
Cima, da Spohr Experiências Enológicas, para os jovens foi servido 
drinks especiais produzidos pela Márcia, da Mrs. M. Drinks.
n Toda a ambientação da festa com inspiração no Universo 
Marvel foi criada por Thiago Prado. Um show!  Super original, 

personalizada e com riqueza de detalhes. Tudo foi personalizado 
com a identidade visual da festa, como os sousplats, baldes, 
copos, doces... E mais os chinelos que o Henrique ofereceu como 
lembrança da festa. (fotos dos detalhes na página 8).
n Um enorme telão de led, da Futura Led, da Cristiane Dreher, de 
Ijuí, fez parte do cenário, que teve  vários banners com imagens 
do Universo Marvel, o tema da festa, produzidos pela Imprima.
Vale salientar que toda a decoração foi valorizada por luzes 
brancas em sequência e em profusão da MR Som & Luz, que 
também fez a sonorização da festa, através do DJ Boss. 
n Outro ponto de destaque foi a exposição das obras, os desenhos, 
criados pelo aniversariante Henrique desde 2016, bem como a 
exposição de seus convites e roupas usadas (maioria de super-
heróis, filmes ou times), desde o primeiro aniversário até o 15º.
n Vick Almeida, dinda do Henrique foi quem fez o registro 
fotográfico da festa, que teve as melhores cenas, capturadas por 
Elton Strapazon e Rossana Robas, da Prisma Vídeos, que também 
produziram os vídeos do cerimonial.
n Enfim, foi uma festa bacana, em que mais uma vez a família 
Wollf Lirio, soube com originalidade e simplicidade celebrar a vida 
na companhia de pessoas queridas, mostrando que ser feliz é 
irradiar isso ao seu redor. Outra bela ocasião que será inesquecível!

A festa “15+1” do Henrique Lirio

O aniversariante Henrique Lirio, sua irmã Valentina, 
sua orgulhosa avó Flora Wolff e sua mãe Gilvete. 

Henrique Lirio no  jardim do Clube Gaúcho, 
cenário da festa de seus “15+1”. 

Henrique Lirio e sua exposição de suas obras, e com sua mãe Gil, na exposição dos convites e roupas. 

Henrique Lirio com sua dinda Edi Lirio Petry 
(Estância Velha), e seus primos Lucas e Nathália 

de Souza (Santo Ântônio da Patrulha). 

Henrique Lirio entre sua irmã 
Valentina e seus pais Gilvete e Amauri 

 brindando o “15+1”!

Fotos: Vick Almeida
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(55)997171244 @aurumsaude www.aurumsaude.com 
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Os melhores imóveis você encontra aqui!
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Henrique Lirio com seus 
primos Cláudia e Luís Klein 

(Santa Cruz do Sul)...

Henrique Lirio com sua irmã do 
coração Ayane Rodrigues, sua 

mãe Gil e irmã Valentina.

Luís e Marilise Voese, Gil e Amauri Lirio, Cris e Rolf 
Muner (dindos do Henrique) e sentados: Darcione e 

Andréia Spolaor, Lisiane e Lauri Müller.

...dinda Vick Almeida... ...primo Gustavo Lírio ... ...dindo Neury Oliveira...
... e com a tia 
Margit Hinz.

Henrique Lirio - na 
hora de seu discurso.

Fotos: Vick Almeida

O conceituado arquiteto ENIO BRITES 
- foi contratado para  assinar o projeto 

de interiores de um dos apartamentos do 
novo prédio que está mudando o skyline 
da cidade, pois este empreendimento está 
tomando forma e se destacando na região. 
O  projeto de interiotres assinado por Enio, 
contempla ambientes integrados, amplos 
e práticos para o dia a dia, conferindo 
elegância e harmonia aos espaços. Cabe 
salientar que o arquiteto Enio já ganhou 
importantes prêmios na Casa Cor RS, e é 
profissionalmente conhecido e reconhecido 
por não seguir tendências nem modismos. 
Pois sempre procura preservar a essência 
dos moradores, buscando as melhores 
soluções para a realização dos seus sonhos.

EM PALMAS - TO. O destacado advogado Roger 
Ottaño, santo-angelense que reside em Palmas, celebrou 
o seu aniversário no último dia 20, cercado pelo carinho 
e homenagens de sua família e amigos. Na foto Roger 
Ottaño e sua esposa Ana Luiza, seus filhos Mariana e 
Marco Antônio, e seus pais Jorge e Lúcia Ottaño, que 
foram especialmente para Palmas, abraçar o filho.

Joice Figueiredo e seu filho Vinícius - num clic especial na “Festa 
do Briefing “Celebrando a Vida”. Aliás, a dinâmica empresária 

Joice  ao lado de seus filhos, e contando com o prestigio de 
clientes e amigos, inaugurou, na última sexta-feira, a segunda 
loja do Centro Óptico em Santo Ângelo. A nova loja do Centro 
Óptico, que ficou muito bacana e que está cheia de novidades, 
fica na Marechal Floriano, 1226 (na antiga Sorveteria Creneve).

Alguns detalhes personalizados da festa: copos, balde, convite, troféu, souplast, chinelo e o mini bolo!!!

Henrique Lirio cercado por seus amigos e amigas que marcaram presença na sua festa de aniversário “15+1”.
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Foto: Divulgação

NÍVER. Eloisa Prestes, que integra com 
dinamismo a equipe do Inovare Salão de 
Beleza, estreou idade nova, no dia 17 deste 
mês, sendo alvo de inúmeras homenagens. 
À Elo, parabéns e muitas felicidades. 

Foto: Vick Almeida



1110 JORNAL O MENSAGEIRO | Sexta-feira e sabádo, 24 e 25 de dezembro de 2021JORNAL O MENSAGEIRO | Sexta-feira e sabádo, 24 e 25 de dezembro de 2021

Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

NATAL DO RECOMEÇO
Recomeçar! É essa sensação de recomeço que 
tenho nesta véspera do Natal de 2021, depois de 
termos vivido quase dois anos sob a égide da 
pandemia da covid-19 que se instaurou sobre a 
humanidade durante esse período. Embora não 
estejamos totalmente livres do coronavírus, a 
vacinação nos permite, aos poucos, voltar à nossa 
normalidade nos convidando a começar de novo. 
Recomeçar, após todos esses meses em que 
tivemos de nos submeter a medidas de 
isolamento e de distanciamento e em que 
precisamos alterar radicalmente nossas 
rotinas, significa um novo “começar a ser”. O 
uso intensivo de álcool gel e as máscaras que 
passaram a nos cobrir parte do rosto nos remetem 
a um “produzir-se novamente”, a um novo modo 
de ser e de agir que se assenta e se legitima na 
necessária conscientização acerca do valor da 
saúde e da preservação da vida.
Nesse novo recomeço, as luzes se acenderam. 
Dentro de cada um de nós, lampejam brilhos 
coloridos de esperança e de renovação. É um 
novo cenário que se anuncia. É uma “nova 
era” que nasce, assim como a que nasceu com 
a chegada do menino Jesus, a quem louvamos 
histórica e tradicionalmente na noite de Natal. É 
um estado de espírito inovador que nos convida 
a celebrar a vida; que nos leva a querer queimar 
tudo de ruim que vivemos e presenciamos 
durante a pandemia; que nos convida a esquecer 
os medos e as angústias sentidas. É um novo 
sentimento que nos ensina a valorizar a vida, que 
nos mostra o valor de simplesmente podermos 
respirar sem que precisemos de um tubo de 
oxigênio para isso. Um sentimento que nos 
convida a conjugar os verbos da nossa existência 
no tempo presente, sem ter medo do futuro e sem 
as más e tristes lembranças do passado.

É preciso que essa sensação de recomeço esteja 
presente em todos nós. Nossa vida em sociedade 
requer comportamentos coletivos, pois viver 
em sociedade nada mais é do que dividir e 
compartilhar direitos e cumprir deveres. Nesse 
recomeçar, que ainda não é certeiramente um 
pós-pandemia, para podermos dividir e viver 
nossos direitos na plenitude, precisamos que 
todos cumpram com seu dever de se preservar e 
de preservar a vida do outro. As luzes do Natal 
que se acenderam em nós devem ser as mesmas 
a iluminar nossas atitudes e comportamentos 
futuros para que possamos, realmente, viver essa 
“nova era” livres da maldição do coronavírus.
A interrupção que tivemos, que cortou nossa 
normalidade por quase dois anos, tem de servir 
de estímulo para que nossas luzes internas se 
mantenham acesas iluminando os caminhos que 
temos de continuar trilhando. Nesse recomeçar, 
cada pessoa deve ter o compromisso de manter 
sua vela acesa, cuidando para que ela não se 
apague ao sopro dos ventos. E, caso apague, 
tratar imediatamente de reacendê-la, mesmo 
que para isso tenha de soprar uma, duas, três... 
quantas vezes forem necessárias para que a luz 
permaneça a brilhar.
O Natal nos convida a uma procissão de novos 
sentimentos, a uma renovação de esperanças, em 
que o andor é a decisão de cada um e de todos 
nós a fazer um novo mundo. Sabemos que não 
podemos mudar a base da existência que hoje 
temos; mas também sabemos que “um mundo 
novo é possível”. Depende apenas de nossa 
vontade e de nossas atitudes. Assim, um feliz 
e abençoado Natal, com muita alegria e muita 
comemoração, com máscara no rosto e álcool gel 
nas mãos.




