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Em Evidência:
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Algumas das muitas
presenças no “Celebrando a
VIDA”.

Dinalva de Souza:
u

Foto: Luciara Fotografias

Com o pé no “décimo
segundo andar do ano”.

Anna Júlia Spolaor
Celebra seus 15 anos em torno de uma badalada festa no
salão principal do Clube Gaúcho, marcada por muita emoção
e beleza. Mais detalhes nas páginas: 3 (recado), 8. e 9.

Renove sua casa conosco,
aqui na Dimare Planejados.
O PROJETO É POR NOSSA CONTA
E FEITO POR ESPECIALISTAS.
APROVEITE!

(55) 3312-1428 / (55) 99111 - 2404 • Rua Marquês de Tamandaré, 950 Sala 3
Centro (Antiga Algodoeira) - Santo Ângelo - RS

NA COMPRA DE UM PAR DE LENTES

Você ganha o
segundo par
PROMOÇÃO ATÉ 31/12

*Válido para a mesma receita

Foto: Divulgação

JORNAL O MENSAGEIRO | Sabádo, 18 de dezembro de 2021

N

o destaque de hoje, o nobre casal JOSÉ RICARDO
MARGUTTI e RAQUEL MARGUTTI - conceituados
advogados - clicados no circuito social da cidade.
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No próximo sábado, é dia 25 de
dezembro, é Natal!!
Então, para que todos tenham tempo de
fazer as suas compras de Natal, na próxima
semana, de segunda-feira até quinta-feira,
o comércio local tem um horário especial
e bem esticado até às 22 horas. Inclusive
amanhã, domingo, o comércio vai estar
aberto das 16 horas até às 22 horas.
Taí uma boa oportunidade para fazer as
compras com mais tranquilidade.
E que a gente não esqueça de viver e
praticar o veradadeiro espírito de Natal!
A capa desta edição é ilustrada por Anna
Júlia Spolaor - uma das belas meninas
da cidade, que no último dia 10, festejou
o seu 15º aniversário com uma festa
maravilhosa no salão principal do Clube
Gaúcho. A aniversariante Anna Júlia, filha
de Darcione e Andréia Spolaor e mana
de Pedro Henrique, viveu intesamente a
noite maior de sua vida compartilhando
com seus familiares e amigos. Confira nas
páginas 8 e 9.
Já Dinalva de Souza nos leva a outra bela
reflexão através do texto: “Com o pé no
“décimo segundo andar do ano”. Vale dar
uma lida!
Na próxima edição a cobertura completa
da festa de aniversário “15+1” do Henrique
Lírio.
Enfim, BS Magazine: a sociedade passa
aqui!
Um ótimo “weekend”. Eu volto no
sábado!
Amauri Lirio
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* Designer - Especialista em Moda e Comunicação
brunabassani@hotmail.com

A

moda vai muito além de roupa que habitualmente a gente
veste, inclui estilo de vida. A moda atravessa gerações e
gerações, representa uma década, faz história acontecer. A
moda se concentra na sociedade desde sempre.
Algumas mudanças de consumo vão surgir no pós pandemia, porém,
isso só o tempo dirá, e até a própria moda nos pregará muitas surpresas
ao longo do ano.
De acordo com os
principais desfiles da
NYFW SS 21, as tendências
para o Verão 2022
marcam modelos com
transparências, rede
como telas para destacar
os looks, ombreiras
marcadas, crochê e muito
mais.
Conforme a WGSN as
principais cores como
o laranja-escuro, rosa
carmim, rosa roxo, amarelo
brilhante, verde limão,
aquário, ouro, violeta são
algumas cores quentes
que conquistará nossos
corações na primavera
verão 2022. Então, se
joga nas cores e guarde o
pretinho básico para outra
estação.
Nos acompanhe no
instagram da Filo (@
lojafilo).
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NA FESTA DO BRIEFING

MARLENE e MOACIR RIGO

LEILA WERLE e REN

Fotos: Equipe Bárbara Rigo

No dia 9 de dezembro aconteceu a formatura do Ensino
Médio do Colégio Militar de Porto Alegre - CMPA, e entre
os formandos MATEUS PLETSCH, filho de Elieser Lourega
Pletsch e Ana Cristina Balensiefer Simon, que celebrou esse
momento juntamente com os familiares mais próximos.
E para a alegria e orgulho de seus pais, Mateus já está
aprovado com a nota do Enem do ano passado para iniciar o
curso de Licenciatura em Física na UFRGS agora em Janeiro.
Ao Mateus, parabéns em dose dupla e muito sucesso!
Na foto acima, Mateus, entre seus avós Dalva e Nelson
Pletsch, e seu pai Elieser Pletsch. E abaixo, Mateus com
seu irmão Miguel Balenseifer Rosa e sua mãe Ana Cristina
Balensiefer Simon, logo após a solenidade de formatura.

ELISABETE PILTZ, LISIANE PILTZ e BRUNO
MALLET, e MARIA LUIZA VIERA MALLET

ELAINE WERLE e Dr. PERCI WEBER

www.naianaodonto.com.br
naianaodonto
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NATO SALZANO

EGMAR e NADIR VIER
Foto: Divulgação

ITHRI VARGAS,
ME MACHADO,
TIANE CHAVES,
TINA LIRIO (em
ENRIQUE LÍRIO,
BUENO, FLORA
GILVETE LIRIO.
uinta-feira, 16, o
- acadêmico de
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ova, sendo alvo
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O MEDEIROS
RÍCIA BERTÊ

G

USTAVO RIBEIRO LIRIO - que atua com
dinamismo na equipe da barbearia Coutinho,
comemora hoje, 18, o seu aniversário, sendo o
centro das atenções de sua família e amigos. Ao
meu sobrinho Gustavo, parabéns e sucesso sempre!

LUANA THEICHMANN e
PAULO FAGUNDES

LI, REFLETI E GOSTEI
“ÀS VEZES MAIS IMPORTANTE DO QUE SABER IR,
É SABER PRA ONDE NÃO SE DEVE VOLTAR.”

7

8

JORNAL O MENSAGEIRO | Sabádo, 18 de dezembro de 2021

EMOÇÃO E LUXO MARCAM OS 15 ANOS DE ANNA JULIA SPOLAOR

F

eito uma verdadeira cinderela e abordo de um elegante
longo em tons de rosa criado pelo estilista Luiz Machado,
bem como transpirando felicidade e repartindo simpatia, a
bela e querida Anna Julia Spolaor, viveu a noite de seus 15
anos, no dia 10 deste mês, em torno de uma baita festa, que
seus seus pais Darcione e Andréia Spolaor, e o seu irmão
Pedro Henrique, fizeram acontecer, no salão principal do
Clube Gaúcho. A festa, com cerimonial de Amauri Lírio, foi
um sonho... emocionante... animada... sofisticada ... e com
magnífica ambientação criada por Thiago Prado, que foi
devidamente valorizada pela perfeita iluminação de MR Som &
Luz, de Marlon Donadel. Um gigantesco telão de led e arranjos
de flores nobres e verdes em profusão foram referência na
decoração. O clic fotográfico foi de Luciara Fotografias e
equipe. Já as melhores cenas foram gravadas Prisma Vídeos,
de Rossana e Elton Strapazon. A noitada teve gastronomia no
sistema figer food e mini porções, pilotada com maestria pela
Fotos: Luciara Fotografias

banqueteira Chica Sperling, aliada a uma bela mesa de doces
da Divina Gula e da Daiane Brum. Também vale destacar que
a aniversariante vestiu um modelito curto para abrir a pista
dança com a moçada do The Boys Drinks, que animaram a
festa com perfeição e produziram deliciosos drinks para a
garotada, juntamente com o DJ Boss, da MR Som & Luz. Como
lembrança da festa, Anna Júlia, ofereceu taças personalizados,
sabonetes veganos e fotos personalizadas da L.E Cabines
Fotográficas! Enfim, Darcione e Andréia, conseguiram realizar
mais um dos sonhos de Anna Júlia, e mais do que isso,
proporcionar aos seus convidados um espetáculo de rara
beleza, mostrando que ser feliz é irradiar isso a sua volta. A
festa foi um dos acontecimentos marcantes desta temporada
em Santo Ângelo. Acima, Anna Júlia - linda e realizada - no
cenário da sua festa de 15. E abaixo Anna Júlia entre seus pais
Darcione e Andréia Spolaore seu mano Pedro Henrique brindando com alegria o seus 15 anos.
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Anna Júlia cercada pela ala jovem
que pontificou na sua badalada festa
em comemoração aos seus 15 anos.
À esquerda, a bela aniversariante,
Anna Júlia, num clic especial, num dos
cenários da festa. Abaixo e à eaquerda,
no instante em que Anna abriu a
pista de dança acompanhada pela
moçada do The Boys Drinks. E abaixo,
o momento mágico da valsa, da Anna
Júlia com seu pai Darcione Spolaor.
A valsa foi coreografada por Jeferson
Morais ao som da música Ana Júlia,
transformada em ritmo de valsa por
Claus Jerke.

Os melhores imóveis você encontra aqui!

Matriz
Santo Ângelo

(55) 3313-1969
(55) 99707-4407
(55) 98442-0444
www.novaerasa.com.br

R. DUQUE DE CAXIAS 792 CENTRO STO. ÂNGELO RS

Filial
Itapema/SC

NOVA ERA
ITAPEMA/SC
(47) 3268-1505
(47) 99272-3322
www.novaeraitapema.com.br

(55) 3313-3933
(55) 99675-0369
R. DUQUE DE CAXIAS 792 CENTRO STO. ÂNGELO RS

Dra. Ana Maria
Marchionatti

Dra. Jéssica
Barasuol

Dr. Vinícius
Wandscher

Cirurgiã-Dentista

Cirurgiã-Dentista

Cirurgião-Dentista

Fisioterapeuta

(CRO 20979)

(CRO 21135)

(CRO 19171)

(Crefito 154.205-F)

Especialista, Mestre

Especialista, Mestre

e Doutora em

e Doutor em

Odontopediatria

Prótese Dentária

Especialista em
Endodontia
Mestre e Doutora
em Prótese Dental

(55)997171244

www.aurumsaude.com

@aurumsaude

Rua Duque de Caxias, 105, Santo Ângelo

Dra. Camila
de Castro

Formação
Internacional em

Microfisioterapia e
Leitura Biológica
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COM O PÉ NO “DÉCIMO
SEGUNDO ANDAR DO ANO”

Dez de dezembro é o Dia Internacional dos Estamos
com o pé, como diz o grande poeta Mário Quintana,
no “décimo segundo andar do Ano”. Não sei vocês,
caros leitores, mas eu estou com a sensação de que
“não vi passar” o tempo, traduzido nos dias e nos
meses deste ano que se finda. Entre tantos fatos de
ordem particular que me afetaram e outros tantos de
caráter sócio-político que me assombraram - e que
ainda me assombram -, os meses foram passando.
Nesse passar do tempo, as semanas se reduziram aos
dias; os dias a horas; as horas à estranha sensação de
que tudo passa muito rápido, como se ele, o tempo,
estivesse com uma pressa desenfreada. Pior, como
se fosse uma espécie de vendaval a “varrer” com sua
fúria esse querer insistente que faz com que eu me
agarre cada vez mais à vida.
Penso, então, que quando era muito jovem a
passagem do tempo não me assombrava. Como toda
pessoa “na flor da idade”, meus olhos se voltavam
somente para o futuro e esse sempre parecia distante.
Hoje, porém, muito do meu futuro já virou passado e
o que tenho dele, à frente, é o meu presente. E é com
esse que tenho de me preocupar.
É bom olhar para trás e ver que nossa caminhada
ganhou distâncias, muitas até mesmo nem sequer
imaginadas. Alguns ideais atingidos; algumas metas
alcançadas; muitos obstáculos vencidos; tantas
pedras que precisei arredar dos meus caminhos...
E tantos sonhos... Alguns se desnudaram à minha
frente, tornando-se verdade. Outros, ao contrário,
tornaram-se distantes. Tão distantes, que se perderam
nas névoas utópicas de minhas loucas e desvairadas
pretensões. Não que fossem sonhos loucos a ponto
de se tornarem uma mera ilusão de meus simples
quereres fantasiosos, mas loucos porque se fizeram
impossíveis. Inatingíveis. Fora dos meus domínios,
em um “além fronteira” de meus limites tão estreitos.
Como se diz no mais puro vernáculo francês, “C’est
la vie”. Não me valho dessa sentença para expressar
um mero sentimento de conformismo mediante
a inevitabilidade das questões da vida, mas para
traduzir a impotência que por tantas vezes me

impede de mudar o curso da história. Ou, ainda, de
tentar “dar a volta por cima”, mesmo quando o chão
está escorregadio e insiste em me deitar nas frias e
insensíveis pedras do meu caminho.
Nesse meu trajeto de nostalgia, em que me afundo
ante a impossibilidade de estagnar o tempo, valho-me
mais uma vez de Drummond para gritar que “Tinha
uma pedra no meio do caminho/ Tinha uma pedra/
No meio do caminho tinha uma pedra.” Hoje, minhas
pedras são o tempo. Melhor dizendo, é o passar do
tempo, na sua insistência de andar de forma quase
imperceptível. Na sua rotina de logo amanhecer e já
anoitecer, sem que eu tivesse tempo de viver o dia. Na
sua teimosia de querer passar rápido quando eu não
tenho essa pressa que ele insiste em ter. Quando o que
eu quero, simplesmente, é que ele pare seus ponteiros
e que se “arraste” de forma lenta e demorada nesse
seu persistente trabalho de passar o tempo.
Tenho um relógio dentro de mim que não funciona
igual ao relógio que tenho pendurado em uma parede
de minha casa. Enquanto os ponteiros deste último
se ritmam ao passar dos segundos, dos minutos,
das horas, de forma incansável, o relógio que me
transpassa o corpo quer andar em sentido inverso. Ele
não tem pressa. Ao contrário, quer que os segundos
se façam dias; que os minutos se façam meses; que as
horas se façam anos; que os anos se façam um novo
curso do tempo. Para que os anos não passem tão
ligeiro. Para que não eu não tenha essa sensação de
não ter vivido de forma plena os meses que foram se
passando, um na sequência do outro, sem direito à
parada. Como meu relógio não pode voltar no tempo,
com os ponteiros fazendo o percurso inverso, resta
apostar em uma nova forma de transitar entre os doze
andares do ano para que, nos próximos anos, quando
eu chegar ao décimo segundo andar, eu possa sentir,
em meu âmago, um jeito novo e leve de ver passar o
tempo.

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