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EMILLY BARBOSAEMILLY BARBOSA
Feliz da vida, encerra o ano comemorando a  
tripla aprovação para cursar medicina. Ela é 
“Tri-BIXO MED 2019: ACAFE, UCPEL e FAG”.





Festa da Virada:Festa da Virada:
A maior festa da virada da cidade, é o A maior festa da virada da cidade, é o 
Rèveillon 2019 do Clube Gáucho, em Rèveillon 2019 do Clube Gáucho, em 
sua bela sede campestre.sua bela sede campestre.

Data Especial:Data Especial:
Empresário Luciano de Oliveira Empresário Luciano de Oliveira 
celebra seu aniversário em torno de celebra seu aniversário em torno de 
uma descontraída churrascada.uma descontraída churrascada.

Dinalva de Souza:Dinalva de Souza:
Mensagem de Ano Novo.Mensagem de Ano Novo.

Sábado, 29 de dezembro de 2018Sábado, 29 de dezembro de 2018Sábado, 29 de dezembro de 2018
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Rafael Segatto - representou muito bem a Capital das Missões, 
conquistando o 4º lugar, na grande fi nal do Mister Rio Grande do 

Sul 2019, que aconteceu no dia 16 deste mês, no Canoas Parque Hotel, 
em Canoas! O venceder foi Thales Machado, de Taquari! Com esta 
classifi cação, Rafael, carimbou o seu passaporte para participar do 
Mister Brasil 2019! Parabéns e sucesso na fase brasileira do certame.
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Emilly Wentz Barbosa

FOTO
Divulgação

O turbulento ano de 2018, que chegou a estremecer 
relações de amizade e de familiares devido as 

eleições, está chegando ao fi m!!! Sobrevivemos a tudo 
isso, continuaremos sobrevivendo e vivendo, cada um 
com suas aspirações, expectativas, modo de pensar, agir, 
ações, reações, atitudes... Mas com certeza novamente 
os 365 dias passaram a “milhão”!!! Na maioria das vezes o 
tempo nos surpreende, parecendo que não conseguimos 
acompanhá-lo num ritmo praticamente frenético. Nem 
conseguíamos terminar de executar uma tarefa, um 
projeto, uma programação, uma página, um cerimonial, 
um evento... E já estávamos nos dedicando com tudo à 
realização do próximo, ou melhor, dos próximos. Então, ao 
fazer uma rápida retrospectiva do ano, podemos concluir 
que mesmo assim, e apesar de algumas adversidades, 
muito foi feito. Foi um período de concretizar muita coisa 
bacana e produtiva. Sim, seguimos plantando e colhendo 
também!!! O que vale é lembrar do lado bom de 2018!!! 
Coisas não muito legais e negativas, deixamos de lado. 
Temos que aprender a conviver e deletar quando possível!

Bem, mas a capa de hoje, traz a imagem da vitoriosa 
e linda Emilly Barbosa, que conquistou três aprovações 
para cursar medicina. Ela é Tri-Bixo 2019: ACAFE, UCPEL e 
FAG. Felizes também estão seus pais Marlise e Dr. Jaime 
Barbosa - médico especialista em cirurgia do joelho, e seu 
mano Nícolas.  

E o destaque também fi ca para um dos nossos desejos 
para 2018, estampado em cada rosto que fez parte da: 
“HAPPY2019!”

Já a dica para a Festa da Virada é o grande Rèveillon 
2019, que acontece nesta terça-feira, 31, na sede 
campestre do Clube Gaúcho.

Enfi m, BS Magazine: a sociedade passa aqui!
Um belo 2019 para todos nós!
Um ótimo “weekend”. Uma ótima festa da virada! Eu 

volto no 5º dia do próximo ano!
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

Branco da paz é a cor do réveillon. Além de 
toda simbologia, é um clássico e lindo para 
a virada de ano, é a cor favorita ao redor do 

mundo. E veste bem todos os biótipos, basta ter 
o cuidado com o corte e caimento das roupas.
Hoje inspirações de total branco!!!

Feliz Ano Novo!!!!!
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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
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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
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especialista em mechas

Um espaço completo 
esperando por você!

Rua São Carlos, nº344
Próximo a Peixaria do Carlinhos

99627 8059

        Foto: Am
auri Lírio

        Foto: Am
auri Lírio

        Foto: Valentina Lírio

        Foto: Valentina Lírio

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇADETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA

FESTA DE FINAL DE ANO! As dinâmicas empresárias Francesca 
Gunsh e Achelen Della Flora - reuniram, no último dia 20, toda  a sua equipe  
que atua na Magrass para a confraternização de fi nal de ano para brindar 
as inúmeras conquistas alcançadas durante 2018. Na foto, toda a atuante 
e competente equipe Magrass Santo Ângelo, que agora está curtindo o 
feriado de fi m de ano para retornar aos atendimentos com todo o gás, no 
dia 3 de janeiro, próxima quinta-feira.
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PARTICIPAÇÃO PARTICIPAÇÃO 
DE NASCIMENTODE NASCIMENTO

Os papais Alisson e Claúdia Mouser Ketzer 

juntamente com a mana Alícia participam 

com muita alegria o nascimento de

JoaquimJoaquim

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

ocorrido no dia 14 de dezembro de 2018, 

na maternidade do Hospital da UNIMED, 

em Santo Ângelo, pesando 3,805 Kg.

No “detalhes” de hoje, vamos evidenciar, 

essa verdadeira delícia: RED VELVET CAKE, 

produzido pela Glauciane Veiga, da Divina 

Gula, é claro! Além de lindo, é pra lá de 

saboroso!!! Sim, ele encanta por sua perfeição 

e sabor! Vale a pena experimentar, Eu provei e 

aprovei!!! #UmaDelícia #LindoeSaboroso

PS.: O Red Velvet Cake fi cou bastante conhecido durante a Segunda Guerra 
Mundial. Com o racionamento de alimento, eles passaram a fazer o bolo com 
beterrabas, que além de ser muito comum nos Estados Unidos, é rica em ferro 
e açúcares, e claro, dá o tom natural avermelhado. Depois da Guerra, com o 
sucesso do bolo, começaram a substituir a beterraba por corante alimentício. 

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

DESTACANDO! Os irmãos Bernardo Augusto Thume,  5 anos e Miguel 
Henrique Thume, 4 meses, são fi lhos de Maiquel e Carine Inês Johann  Thume.
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EMILLY: TRI-BIXO MED 2019!
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Na véspera do Natal, dia 24, já é tradicão a baita churrascada do 
Luciano Deglioumini de Oliveira. O motivo é celebrar a vida! 

Comemorar o aniversário do dinâmico empresário que comanda com 
entusiasmo e competência a Imprima - Recorte, Sinalização e Impressão 
Digital. Então, o Luciano contando com a assessoria de sua esposa Fabi, 
e de seus fi lhos Eduardo e Júlia, além dos sogros Miton e Beti Piltz, foi 
perfeito anfi trião! E sempre é assim! Pois uma das característica da 
família Piltz de Oliveira, é o carisma, aliado ao astral elevado! Enfi m, 
a festa - que foi muito bacana - reuniu familiares e amigos. Na foto à 
esquerda, Luciano ao lado da esposa Fabi e do seu fi lho Eduardo, no 
momento do “parabéns à você”! E abaixo, o aniversariante Luciano (E) - 
feliz em celebrar o lado bom da vida,  pilotando a churrascada com os 
amigos: Gláucio Guarani, Matheus Fucks, Djamal Awad, Xuxa, Andrei 
Tomm, André Tomm, Bruno Mallet, Ênio Miolo, Márcio, Daniel Piltz, 
Gustavo Guarani e o seu sogro  Milton Piltz. 

Emilly Wentz Barbosa - está para lá de 
feliz! E não é pra menos. Ela conquistou 

uma vaga para cursar medicina na FAG - 
Cascavel - PR, outra na UCPEL, em Pelotas  
e mais uma na ACAFE.  Portanto, a Emily 
é Tri-BIXO Medicina 2019. Felizes com 
sua brilhante conquista, também estão 
o seus pais Marlise e o Dr. Jaime Barbosa 
- médico especialista em cirurgia do 
Joelho, e seu irmão Nícolas. Parabéns em 
dose tripla para a Emilly!

CELEBRANDO A VIDA!

Fotos: Amauri LírioFotos: Amauri Lírio

Emilly em momento de sua merecida comemoração, e entre seu 
irmão Nícolas, e seus orgulhos paisJaime e Marlise Barbosa.

        Foto: Am
auri Lírio
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Dinalva Agissé Alves de SouzaDinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.brdinalvas@urisan.tche.br

Neste fi nal de 2018, quero expressar 
meus sentimentos mais sinceros 

para 2019. No próximo ano, desejo que 
nossas vidas sejam repletas de alegrias 
verdadeiras, de muito amor e de, 
principalmente, muita saúde, tudo isso 
aliado a muita prosperidade e sucesso. 
Infelizmente, não temos um atestado de 
isenção para as coisas ruins; então, desejo 
(e peço a Deus) que sejamos revestidos de 
coragem e de força para enfrentarmos o 
que estiver para nós reservado. Que em 
todos os dias sejamos abençoados com a 
graça de poder acordar e viver em paz com 
a nossa família, com nossos amigos, com 
nossos colegas de trabalho, perseverando 
naquilo em que acreditamos e que venha 
contribuir para uma sociedade mais 
harmônica. 

Registro meus votos de que o próximo 

ano chegue carregado de alegres e felizes 
emoções e que todos nós saibamos sempre 
reconhecer a beleza da vida e valorizar a 
simplicidade, eis que a felicidade reside 
nas coisas mais simples, mais singelas e 
que permeiam nossas rotinas. Valho-me 
do grande poeta Carlos Drummond de 
Andrade para traduzir minhas querenças 
para o ano que inicia:

“Desejo a você – Fruto do mato, cheiro de 
jardim, namoro no portão, domingo sem 
chuva, segunda sem mau humor, sábado com 
seu amor, fi lme do Carlitos, chope com seus 
amigos, crônica do Rubem Braga, viver sem 
inimigos, fi lme antigo na TV, ter uma pessoa 
especial e que ela goste de você, música do Tom 
com letra do Chico, frango caipira em pensão 
do interior, ouvir uma palavra amável, ter 
uma surpresa agradável, ver a banda passar, 
noite de lua cheia, rever uma velha amizade, 

ter fé em Deus, não ter que ouvir a palavra 
não, nem nunca, nem jamais, nem adeus. 
Rir como criança, ouvir canto de passarinho, 
sarar de resfriado, escrever um poema de 
amor – que nunca será rasgado, formar um 
par ideal, tomar banho de cachoeira, pegar 
um bronzeado legal, aprender uma nova 
canção, esperar alguém na estação, queijo 
com goiabada, por do sol na roça, uma festa, 
um violão, uma seresta,  recordar o amor 
antigo, ter um ombro amigo, bater palmas de 
alegria, uma tarde amena, calçar um velho 
chinelo, sentar numa poltrona, ouvir a chuva 
no telhado, vinho branco, bolero de Ravel... e 
muito carinho meu!” 

Feliz 2019 para todos!

MENSAGEM DE ANO NOVOMENSAGEM DE ANO NOVO
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