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Família linda
Vick Almeida e Bóris Sokolovicz com suas filhas 
Helena e Cecília, que celebrou o seu 7º aniversário, 
na última terça-feira, dia 18.
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Clube Gaúcho:
Drive-Thru especial para 
o Dia dos Namorados.

Dinalva de Souza:
Entre caos e eros, a 
incerteza do amanhã.

Sábado, 22 de Maio de 2021
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No destaque de hoje o querido casal GILSON e NARA 
FAUSTINO, da Refrigeração Missões. A propósito, no dia 

16 deste mês, o Gilson, acrescentou mais um ano em sua vida 
recebendo inúmeros cumprimentos, especialmente de seus 
familiares e amigos. Ao amigo Gilson, parabéns e muitas felicidades!

CAPA
Vick, Bóris, Helena e Cecília 

Almeida Sokolovicz

FOTO
Equipe Vick Almeida

Mesmo neste momento delicado que 
estamos passando, com este vírus pavoroso 
que insiste em ficar entre nós, por isso temos 
que seguir usando máscaras, higienizando 
as mãos com álcool em gel, não aglomerar, 
manter o distancimento social, sempre que 
possível, e procurar ficar em lugares arejados 
e bem ventilados. Mas por outro lado, 
tomando todos os cuidados possíveis, não 
podemos parar! Necessitamos continuar nos 
readaptando e nos adequando a todas as 
novas situações que surgem a cada dia, devido 
a essa pandemia.

E é nesse ritmo, de readaptação em nossa vida 
pessoal e profissional, que na próxima semana 
estaremos lançando a 61ª edição da Revista O 
Mensageiro - Especial Saúde & Bem-Estar.

Esta edição vai estar  recheada com artigos 
interessantes assinados por profissionais da 
saúde, estética e áreas afins. Aguardem!

A capa de hoje traz a imagem da linda 
e querida família Almeida Sokolovicz: a 
conceituada fotógrafa Vick Almeida e o 
não menos conceituado engenheiro civil e 
professor da URI, Bóris Sokolovicz com as filhas 
Cecília e Helena Almeida Sokolovicz. Aliás, o 
mês de maio, em especial o dia 18, tem um 
significado especial e comemoração em dose 
tripla para a família. Sim, no dia 18 de maio, 
Bóris e Vick celebram o aniversário de noivado 
e de casamento, além é claro, do aniversário da 
Cecília, que neste ano  compeltou 7 aninhos. 
Então, parabéns, felicidades e sucesso sempre! 

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

Amauri Lírio
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Croco 
O couro que imita a textura da pele 

de crocodilo é apontado como uma das 
principais tendências para a moda inverno 
2021. Está na alta em moda, como vale notar 
abaixo.

Isso tem a ver com uma característica 
importante da temporada, o mix de texturas, 
que sempre ajuda a montar looks estilosos.

Aposte no couro croco em jaquetas e 
vestidos, por exemplo, ou então em detalhes 
do look, como no cinto ou em uma bolsa com 
design diferenciado, resultando em um visual 
poderoso e elegante. (Interino - fonte: https://
boadicadebeleza.com.br/moda-inverno-2021)
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* Designer - Especialista em Moda e Comunicação
brunabassani@hotmail.com
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naianaodonto
www.naianaodonto.com.br

Foto: Divulgação

FELIZ ANIVERSÁRIO! A destacada professora e dinâmica presidente do 
Clube Gaúcho MARILISE LACROIX VOESE e a sua filha  LUISE LACROIX VOESE 

- conceituada maquiadora, esteta & comestóloga, brindando a vida! Aliás, a 
Marilise, estreia idade nova hoje, dia 22, e a Luise, amanhã, dia 23, ambas sendo 
o centro de inúmeras manifestações carinhosas, em especial de seus familiares 

e amigos. Para as queridas Marilise e Luise, parabéns e sucesso sempre!
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LI, REFLETI E GOSTEI
“POR TRAZ DE CADA OLHAR, EXISTE UMA 

HISTÓRIA QUE NINGUÉM CONHECE... MAS QUE A 
MAIORIA SE ACHA CAPAZ DE JULGAR.” 

A lindinha da foto é a RAFAELA CORDEIRO 
PETRY a segunda herdeira de CAMILA e PEDRO.
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  Foto:  Gilvete Lírio

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA
Como ainda estamos em maio, hoje vamos destacar, a 
homenagem  ao “Dia das Mães” da Escola da URI, que foi 
no formato de um Drive-Thru, ocasião em que cada mãe 
recebeu um kit bem bacana, ou seja, o lanche bem gostoso. 
Mas o detalhe que fez a diferença, foi que ao chegar em 
casa era para acessar o QR code inserido na embalagem do 
lanche,  seguir as instruções: escolher um lugar confortável 
para olhar o vídeo da turma do seu filho e degustar o 
presente. Uma linda e personalizada homenagem cheia de 
emoção e significados!!!  #detalhesquefazemadiferença 
#escoladauri #fazendoadiferença

JULIANA SARTURI CHIUSA - fisioterapeuta e 
empresária, que comanda a Clínica Sarturi - Estética 
e Saúde Integrada - em recente circulada pelo Rio de 

Janeiro, que pra variar continua lindo!

NAIANA FERNADEZ WEBER - além de cirurgiã-
dentista, dirige a festejada Mariah Santa Shoes - 
desfilando uma produção que é cara do inverno!

Foto: Divulgação

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o



9JORNAL O MENSAGEIRO | Sabádo, 22 de maio de 2021

GABRIELA DIAS SEIXAS - entre seu irmão MATEUS (E) e seus 
pais RUBENS e MARIEL, num registro especial da celebração 

seus 15 anos que aconteceu no 19 de maio, em família.

Para marcar uma bela etapa de sua 
vida, os seus 15 anos, GIOVANA 
PIPPI  - uma das belas meninas 
da nova geração, realizou um 

maravilhoso book fotográfico, 
assinado por Vick Almeida.

EDUARDA - toda feliz, com seus pais CRISTIANE 
BITTENCOURT FRIZZO e MAURÍCIO FRIZZO, e a mana 

RAFAELA - na comemoração de seu primeiro aninho.

Foto: Vick Almeida

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

ENTRE CAOS E EROS, A INCERTEZA DO AMANHÃ
Estamos vivendo, sem dúvida, “tempos 

bicudos”. Há no ar uma nuvem pesada que 
espalha sobre a humanidade um estranho 
sentimento de incerteza e de insegurança. A 
perspectiva de um futuro, antes planejado e 
vislumbrado como algo possível, mostra-se 
opaco, incerto. Ou, pior ainda, conforme a 
“cerração” do dia ele nem ao menos se mostra.

O prolongamento da pandemia do coronavírus, 
que insiste em se estender pelo tempo e pelo 
espaço, tem provocado uma série de efeitos 
sobre as pessoas e sobre o estado das “coisas” 
no mundo. Assim como a Peste Negra, que teve 
como consequência verdadeiros colapsos do 
ponto de vista histórico, social e biológico, além 
de seus efeitos políticos e econômicos, a atual 
pandemia tem provocado um estado de caos por 
onde passa, desordenando tudo o que estava em 
equilíbrio, mesmo que esse equilíbrio estivesse 
em muitas vezes a tremular em “corda bamba”. 

Dentro desta perspectiva, de uma normalidade 
social à qual estávamos acostumados, vivíamos 
à sombra de Eros, filho avesso ao Caos, seguindo 
nossas vidas de acordo com nossas intenções e 
nossos planos.  Mesmo que muitos falhassem 
ou não se concretizassem, o ritmo dos sonhos 
continuava no embalo da esperança. Afinal, 
alterações possíveis e mudanças de rumo sempre 
compuseram o mapa de nossos planejamentos. 

Mas o coronavírus deitou Eros em um berço que 
não é esplêndido. Mês a mês, desde que invadiu 
nossas vidas, esse vírus vem desnorteando tudo. 
E o futuro, que antes era a certeza do hoje, virou 
uma incógnita. Ou melhor, virou um ponto de 
interrogação, pois ninguém sabe mais o que 
representa o dia de amanhã. A duras penas, 
descobrimos que o tempo dos verbos que nos 
conjugam só tem a certeza do presente e do 

pretérito do que fomos. O futuro, talvez, fique 
apenas atrelado ao que seria ou ao que poderia 
ter sido, sem chance para o uso certeiro das 
desinências do “eu serei, tu serás, nós seremos, 
eles serão”.

Esse é um dos piores efeitos da atual pandemia: 
provocar uma confusão total, uma desordem 
entre o que nós somos e o que podemos deixar de 
ser a qualquer momento. É o vazio do amanhã. 
De um amanhã que não sabe se poderá ou 
não abrir suas portas e janelas. De um amanhã 
incerto, regido no dia de hoje pela agressividade 
de um vírus que se espelhou de forma perversa 
no reflexo da maldade, da mortalidade. É a Teoria 
do Caos a nos governar, a nos dizer que o hoje é o 
hoje. O amanhã ninguém sabe. 

Não temos na pele as manchas negras 
provocadas pela peste bubônica. Mas estamos 
carregando na alma as “manchas” do medo, da 
insegurança, das incertezas que nos acometem 
nesses tempos de pandemia e de coronavírus.  
Sem poder bater as asas, somos borboletas sem 
efeitos. De máscara no rosto, ficamos à espera de 
uma nova nuvem. Uma nuvem que nos devolva 
o dia de amanhã, que nos resgate a esperança 
do futuro. Se viver o dia de hoje tornou-se um 
imperativo, tal a incerteza do “depois”, é preciso 
que nossos olhos voltem a enxergar além do que 
veem hoje. O alcance dos olhos deve ser o alcance 
do coração. Abaixo o vazio e a desordem de 
Caos! É preciso proclamar nosso “Eros” interno 
para que o amanhã bata de novo à nossa porta 
e, insistente, se ofereça a voltar a fazer parte de 
nossas vidas.
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