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Henrique LírioHenrique Lírio
Comemora amanhã, dia 2, o seu 13º aniversário em torno da 
“Pet’s Party” ao ar livre, em sua morada. A descontraída ocasião 
que vai reunir sua família e amigos, terá uma “Pet Exposição”, 
entre outras atrações, como a sua “Safi ra”. Pelo que tudo indica 
vai ser uma festa “legal pra cachorro”.





Wedding:Wedding:
Adriano Casagrande e Ana Carolina Adriano Casagrande e Ana Carolina 
Viera - casam hoje com bênção Viera - casam hoje com bênção 
nupcial e festa na Moradas dos Pinos, nupcial e festa na Moradas dos Pinos, 
em São Miguel das Missões.em São Miguel das Missões.

Data Especial:Data Especial:
Paulo “Gasolina” Callegaro  - celebra Paulo “Gasolina” Callegaro  - celebra 
hoje os seus 60 anos com uma baita hoje os seus 60 anos com uma baita 
churrascada na Fazenda Campo churrascada na Fazenda Campo 
Nobre, em Garruchos.Nobre, em Garruchos.

Dinalva de Souza:Dinalva de Souza:
O mapa da vida e as curvas do O mapa da vida e as curvas do 
caminho.caminho.

Sábado, 1º de dezembro de 2018Sábado 1º de dezembro de 2018Sábado 1º de dezembro de 2018
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Chica Sperling - festejada e competente chef em nossa região, com o Henrique 
Fogaça - festejado chef em todo o Brasil, no Seminário Transformando a 

Gastronomia, que aconteceu na UNIJUÍ, no dia 19 de novembro. O Chef Fogaça foi 
um dos palestrantes do evento, assim como a Chica, que teve destacada participação 
no bate-papo sobre modelos de negócios em gastronomia.
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CAPA
Henrique Wolff Lírio 

com sua Safi ra

FOTO
Vick Almeida

Em parceria com o Clube Gaúcho na próxima 
sexta-feira, dia 7, estaremos realizando em 

sua bela e bem estruturada sede campestre a 
“4ª edição do SUMMER EVENING”. Uma badalada 
“garden party“ repleta de atrações, entre elas o 
lançamento da 52ª edição da Revista O Mensageiro 
- Especial Final de Ano, coroação da nova Rainha 
das Piscinas e apresentação das Rainhas do 
Carnaval 2019 do Clube Gaúcho. Pelo jeito, a 
função vai ser monumental. Na próxima edição 
contaremos todos os detalhes!!! Sendo assim, vá se 
agendando!!!

Também destacamos na edição de hoje o 
casamento dos jovens Adriano Casagrande e Ana 
Carolina Viera, que acontece ao ar livre, em São 
Miguel das Missões, bem como a bela churrasca 
em comemoração aos 60 anos do empresários 
Paulo “Gasolina” Callegaro, que tem como cenário 
a fazenda Campo Nobre, em Garruchos. 

E amanhã, 2 de dezembro, é um dia muito 
especial para nós da família Wolff  Lírio, pois é o 
aniversário do nosso Henrique Wolff  Lírio, que 
comemora seus 13 anos. Para celebrar a data, ele 
vai reunir em nossa morada seus amigos e sua 
família, em torno da “Pet’s Party”. Por isso, que o 
Henrique ilustra a capa da “BS Magazine” ao lado 
da sua pug “Safi ra”. Ao nosso queridão Henrique, 
parabéns, felicidades e que Deus ilumine e 
abençoe sempre o teu caminho. Te amamos... pais 
Amauri e Gilvete e mana Valentina Lírio!

Enfi m, BS Magazine: a sociedade passa aqui!
Um ótimo “weekend”. Eu volto na quarta!

Amauri Lírio
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Em Breve 
Celeiro Mágico com:

- Espaço para palestras,
formaturas e eventos em geral 

 
- Festas para todas as idades!

Rua 15 de Novembro, 800 
(55) 3312-9894 ou (55) 99607-5166

Principais tendências para o verão 20 19 para te inspirar!Principais tendências para o verão 20 1

Babados
Babados

Bolsa de PalhaBolsa de Palha

LinhoLinho

LavandaLavanda
NeonNeon
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* Designer - Especialista em moda e comunicação
brunabassani@hotmail.com 
**Interino

* Designer - Especialista em moda e com
brunabassani@hotmail.com 
**I t i

Listras ColoridaListras Coloridass

Principais tendências para o verão 20 19 para te inspirar!0 19 para te inspirar!

Anos 80
Anos 80

E agora, já estão preparadas para arrasar 
com essas tendências do próximo verão?
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Ijuí
Avenida 21 de Abril, 411 - Centro
3333-6472 | 99178-8101

Santo Ângelo
Rua Antunes Ribas, 904 – Centro
3312-1428 | 99111-2404

Ambientes 
para viver bem

Foto: Equipe Vick AlmeidaFoto: Equipe Vick Almeida

Os jovens empresários ADRIANO CASAGRANDE - Dimare 
Planejados e ANA CAROLINA KERBER VIERA - Viera 
Agrocereais, casam no entardecer de hoje com cerimônia 
religiosa na pérgola da piscina, seguida de categorizada festa 
nos jardins da Morada dos Pinos, em São Miguel das Missões.

WEDDING!WEDDING!

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio

 À mara, parabénsBRINDE ESPECIAL. Marisa Campos, Éder “Nego
Lisandréia Munareto, Thiago Prado e Carla Muna
inauguração da Thiago Prado - Flores e Interiores.

PRODUTORAS RURAIS. Fátima Mousquer, Roséli Vieceli, 
Callegaro, Normali Iven, Mariléia Bittencourt e Lauren
Sindicato Rural, que aconteceu no último dia 26.
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LI, REFLETI E GOSTEI
“NINGUÉM É MELHOR QUE NINGUÉM, MAS ALGUNS SE 
DESTACAM POR SEU CARÁTER E OUTROS PELA FALTA DELE.”

SALETE SERRA e CLÉLIA KOOCH - desfi lando sorrisos 
e elegância no Jantar Tropical do Rotary Cruz de Lorena, 
que aconteceu recentemente no Salão Azul.

O dinâmico empresário PAULO “GASOLINA” CALLEGARO, um dos diretores do Frigorífi co Callegaro, contando com a 
assessoria de sua esposa Arlete, fi lhas Ana Rita e Fernanda, comemora hoje os seus 60 anos, em torno de uma baita 

churrascada, a partir das 11 horas, na Fazenda Campo Nobre, em Garruchos. #60DOGASO

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio
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 À mara, parabéns
r “Nego” Garcia, 
la Munareto - na 

eriores.
ESTREIA. Rosane e Bruna Krinski - 
na Thiago Prado - Flores e Interiores.

Vieceli, Helena Andrade, Maria Marilene de Conti, Cláudia 
e Lauren Voese Krüger - na posse da nova diretoria do 

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio
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especialista em mechas

Um espaço completo 
esperando por você!

Rua São Carlos, nº344
Próximo a Peixaria do Carlinhos

99627 8059

Para fazer a diferença, em especial nos detalhes, pois 

são eles que fazem a diferença, estamos na constante 

busca do aperfeiçoamento e atualização, porque isso 

faz a diferença para todo e qualquer profi ssional que 

procura se manter no topo, e que a cada dia quer 

crescer e ser referência na área em que atua. Por isso, 

participamos no Sheraton Hotel do  do “Wedding 

Day Porto Alegre 2018”, ministrado pelo conceituado 

cerimonialista Roberto Cohen. Foi um dia de intensa 

aula prática! Enfi m, sempre vale se atualizar!!!!! 

#semprenavanguarda #atualizaçãoeaprimoramento

        Foto: Am
auri Lírio

        Foto: Am
auri Lírio

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇADETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA

Foto: DuvulgaçãoFoto: Duvulgação

ARTHUR Lyra Milanesi - desfi lando sorrisos 
no BS Kids, para a alegria dos pais Mardieli de 
Oliveira Lyra Milanesi e Ricardo Milanesi.

A lindinha da foto CAROLINA Vieira da Rocha - 
fi lha de Silvana Medeiros e Adjamar da Rocha, que no 
dia 10 de dezembro comemora seus 6 aninhos.

GABRIELA Bianchi Cogo, 8 anos e MARIA Eduarda Cogo 
Figueiredo, 1 ano - em pose especial para o BS Kids.

Foto: Bárbara RigoFoto: Bárbara Rigo
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        Foto: Am
auri Lírio

A partir de segunda-feira, 3 de dezembro, nos despedimos 
da gerente Leticia Stringuini Fraga, que por quatro anos e 
meio administrou com muita competência e engajamento 

a Agência do Sicredi Santo Ângelo Centro. Nesse período 
enfrentamos desafios, compartilhamos muitas conquistas e 
alegrias. Fica o nosso agradecimento por toda a dedicação e 
carinho investidos em nós! Fomos mais que apenas colegas, 
nos tornamos grandes amigos!  #JUNTOSSOMOSMAISFORTES.
Desejamos sucesso e muitas realizações, com carinho dos 

amigos da Agência Santo Ângelo Centro.

FLORES & INTERIORESFLORES & INTERIORES

Fo
to

: J
os

ia
ne

 K
ra

us
Fo

to
: J

os
ia

ne
 K

ra
us

VALEU, LETÍCIA!
VALEU, LETÍCIA!

Thiago Prado - conceituado decorador de festas e eventos, que se destaca 
pelo seu talento e criatividade, contando com o prestígio de familiares, 
amigos e clientes, inaugurou e com sucesso, no dia 22 de novembro a  
sua loja:  “THIAGO PRADO - Flores e Interiores, em torno de um badalado 
coquetel. A loja está um luxo e com muitas novidades, especialmente em 
decoração natalina e fl ores com toque personalizado. A Thiago Prado - Flores 
e Interiores - está localizada na 25 de julho, 291, sala 3. Vale ver de perto!

Thiago Prado - feliz  da vida, cercado por seus familiares, clientes e 
amigos, brindando a estreia da “Thiago Prado - Flores e Interiores.
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Dinalva Agissé Alves de SouzaDinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.brdinalvas@urisan.tche.br

Alguém disse pela primeira vez e muita gente 
passou a repetir o já velho clichê “Viver não é fácil”. 
Para não cair na mesmice e apenas repetir o dito, 
prefi ro metaforizar a vida associando-a a uma estrada. 
Não uma estrada linear e limpa em percurso, mas 
como um caminho sinuoso, com uma sequência de 
severas curvas a ponto de não permitir ultrapassagem 
alguma.

Penso então que, quando uma pessoa nasce, 
recebe o mapa da sua vida, com a sinalização de 
todas as estradas que deverá percorrer durante sua 
existência. Não importam os anos que terá a sua 
frente. Umas viverão longamente; outras terão uma 
redução de tempo; algumas farão apenas breve 
passagem; algumas tantas viverão um tempo médio; 
outras apenas passarão por aqui, numa passagem 
relâmpago. 

Mas certo é que todas as pessoas deverão fazer o 
contorno de seu mapa. Nesse mapa não há desvios 
nem pontes para encurtar distâncias ou mesmo 
para desviar obstáculos. Ricas ou pobres, boas ou 
más, alegres ou tristes, sejam lá quais forem suas 
características, as pessoas terão de enfrentar aquilo 
que está traçado no seu mapa, andando pelos 
percursos de seus caminhos. Para algumas, não sei 
por que, a estrada se tapa de pedras. Poderia ser 
forrada por simples folhas a caírem de árvores. Ou 
ser colorida pelas fl ores que os ventos trazem. Mas 
não! Imutável no jeito que tem de ser, a estrada deixa-
se encher de pedras, fazendo do pedregulho uma 
arapuca para quem pensa apenas em viver a vida de 
forma mais simples e mais amena.

Ninguém sabe quantas pedras terá de afastar de 
seu caminho. Nem quantas vezes irá cair ao nelas 
tropeçar. Muito menos quantas delas irão lhes trompar 
seus pés e pernas, abrindo-lhe feridas. Muitas feridas. 
Algumas mais tênues, mais superfi ciais, com dores 
semelhantes às ardiduras de tão somente alguns 
arranhões. Outras, porém, irão cravar-lhe a carne, 
com dores a propagar-se pelas veias de seu sangue. 
Cruéis, deixarão suas nódoas. Serão para sempre 
amargas cicatrizes a lhe amargurarem a alma.

Petrifi cadas como julgam que devem fi car 
pelos caminhos da existência, essas pedras se 
autodenominam por nomes diferentes. Formam 
grupos com variáveis defi nidas. Grupo da família, 
que abriga membros às vezes com pensamentos, 
atitudes e comportamentos tão avessos uns aos outros, 
causando mágoas, dores, desacertos. Grupo dos 
amores, com seus altos e baixos; é o grupo das falsas 
promessas, das palavras vãs, dos amores jurados para 
uma vida toda, mas que logo se diluem nas primeiras 
intolerâncias. Grupo do trabalho, com a carreira 
profi ssional se vendo às voltas de tantos entraves, com 
tantas injustiças, com tanta luta a ser constantemente 
travada, com tantas sombras a escurecerem esses 
caminhos. Grupo da realização pessoal, com todos 
os desafi os que se interpõem à satisfação dos desejos, 
dos quereres, das carências. Enfi m de tudo o que uma 
pessoa precisa fazer e realizar para poder viver bem, 
na plenitude do mapa de suas andanças. 

Não há como alguém se desviar disso. A vida impõe 
uma série de obrigações, de fazeres, de imposições, 
de entraves. A vida põe no caminho muitas pedras. 
Todavia é justamente isso que permite que a vida 
seja vivida com intensidade. A cada pedra desviada, 
a satisfação do obstáculo vencido. A cada pedra 
transposta, a alegria de uma batalha ganha. A cada 
pedra que fi ca para trás, a espera do futuro. A cada 
pedra vencida, a certeza da força interna para vencer 
outras tantas pedras. A certeza da capacidade de 
superação. A certeza de que os problemas são parte 
integrante do mapa da existência. A certeza de que 
o contorno desse trajeto foi traçado com as cores da 
esperança. E que a esperança é a sola resistente do 
calçado para que se percorra esse mapa. O mapa da 
história de vida de cada pessoa, com o desenho de 
todas as estradas que terá de percorrer e de todas as 
curvas que terá de transpor, para viver de tal forma 
que não precise repetir a cada dia o cansado e batido 
dito “Viver não é fácil”.

O mapa da vida e as curvas do caminhoO mapa da vida e as curvas do caminho
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