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BRILHANTE CONQUISTABRILHANTE CONQUISTA
THAYS FERNANDA JESSE KNY, no próximo dia 22, cola grau em Biomedicina, 
pela Faculdade CNEC Santo Ângelo, sendo o centro de inúmeras homenagens, 
especialmente de seu marido Leonardo Kny, seus pais Oneide e Márcia Jesse, 
irmão Thales, demais familiares e amigos. E, no dia 23, a nova Biomédica 
Thays, vai brindar a sua grande conquista, reunindo familiares e amigos em 
torno de uma badalada festa no Salão de Eventos da OAB.







Wedding:Wedding:
O elegante casamento de Aracelli O elegante casamento de Aracelli 
Gomes da Silva e Vinícius Benedetti. Gomes da Silva e Vinícius Benedetti. 

Data Especial:Data Especial:
Valdecir Segato - celebra em alto estilo Valdecir Segato - celebra em alto estilo 
os seus 70 anos.os seus 70 anos.

Dinalva de Souza:Dinalva de Souza:
De Mariana a Brumadinho: o que não De Mariana a Brumadinho: o que não 
se resolve se repete.se resolve se repete.

Sábado, 16 de fevereiro de 2019Sábado, 16 de fevereiro de 2019
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Mauro Kreuz - conceituado e dinâmico professor, administrador e consultor 
de empresas, que reside em São Paulo, mas por muitos anos residiu aqui, 

em Santo Ângelo, onde atuou e com sucesso na URI, foi merecidamente eleito 
presidente do Conselho Federal de Administração CFA. Ao compadre Mauro, 
ao qual sempre digo, que ainda será Ministro, parabéns e sucesso sempre! Com 
certeza fará uma excelente gestão, repleta de resultados extremamente positivos.
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CAPA
Thays Fernada Jesse Kny
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Depois das festas de fi nal de ano, férias (para 
quem teve), na próxima semana inicia o ano le-

tivo. Então, parece, que 2019 vai começar de verda-
de. Claro, que ainda faltam as águas de março para 
encerrar o verão e dimunir esse calorão!!! Daí sim, 
2019, vai engrenar defi nitivamente.  E nós, também, 
porque a partir do dia 2 de março, a nossa revista BS 
Maganize, retorná semanalmente, e tudo voltará a 
sua normalidade com muitas, mas muitas novida-
des! Aguardem!!!

Bem, a capa da edição de hoje é ilustrada, pela jo-
vem Thays Fernanda Jesse Kny, que na próxima sex-
ta-feira, 22, vai receber o diploma de conclusão do 
curso de Biomedicina, pela Faculadade CNEC Santo 
Ângelo. E no dia 23, sábado, a nova Biomédica Thays, 
ao lado de seu marido Leonardo Kny, vai brindar a 
sua brilhante conquista em torno de uma bela festa 
no salão de eventos da OAB. 

Também é destaque na edição de hoje o casa-
mento de Aracelli Gomes da Silva e Vinícius Benedet-
ti, que aconteceu no dia19 de janeiro, e a badalada 
festa dos 70 anos de Valdecir Segato, que movimen-
tou a sede campestre do Clube Gaúcho, no sábado 
que passou!

E para encerrar, a equipe do nosso Jornal, está a 
mil, em torno dos preparativos para o grandioso 
evento em homenagem ao “Dia Internacional da 
Mulher”, agendado para dia 8 de março, no salão 
principal do Clube Gaúcho! Com certeza vai ser uma 
badalada noite recheada com muitas atrações, entre 
elas: o lançamento da 53ª  Revista O Mensageiro - Es-
pecial “Mulheres Inspiradoras desta Terra”. Ainda dá 
tempo de participar, reserve já o seu espaço!

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

Tendências de inverno 2019 para ser usadas já!Tendências de inverno 2019

As manchas que 
vão do tie dye, 

como nos anos 
1960, quanto 
nos dégradés 

que mudam 
de tons foram 

outras propostas 
apresentadas 

pelos criadores 
mineiros.

Para tirar a 
monotonia dos 
looks, sobrepor 
peças é uma 
solução ótima e 
cheia de estilo. 
Pode ser em looks 
lisos ou com peças 
estampas. Vale 
um laço, um nó 
e as misturas de 
materiais. Use 
a criatividade e 
saia da zona de 
conforto.

SobreposiçãoSobreposição

Manch
Manchas!as! 
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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

Tendências de inverno 2019 para ser usadas já!19 para ser usadas já!
Ouro, cobre e 
prata estão entre 
as tenências 
vistas em várias 
passarelas 
nacionais e 
internacionais. 
Em Minas, 
a tendência 
permanecerá 
pelos menos 
até 2020, foi 
confi rmada.

(Final | fonte:  
Rosângela 
Espinossi|Site Terra)

Metalizado!Metalizado! 

Flores e fauna 
foram outras 
apostas do 
Minas Trend, 
especialmente 
em fundo 
escuro, no 
chamado dark 
flower.

Flores!Flores!
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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

 

 

 

O aniversariante Segato ao lado de sua esposa Cleci e cerca
nora Eliane e o filho Paulo, e os netos Lucas e Luisa, filha
e Nathália, no cenário da festa de seus 70 anos. Aliás, a 
homenagem ao vovô Segato, em nome de toda a família!

SEGATO CELEBRA 70 ANOS
No último dia 9, o dinâmico Valdecir Segato, contando 

com a assessoria de sua esposa Cleci, reuniu familiares 
e amigos no Salão Querência, na sede campestre do Clube 
Gaúcho. O motivo: celebrar o seu aniversário de 70 anos. 
A festa, com ambientação de Rapinha, jantar da equipe do 
Macau, chope bem gelado e uma boa música para dançar, 
sob o comando da DJ Thaís Matzenbacher, foi muito bacana 
e divertida. O registro fotográfi co da noite foi de Margarete 
Maciel e o cerimonial por conta do jornalista Amauri Lírio. 
Enfi m, a noitada, foi só de elogios, de muitos parabéns e 
brindes, é claro! Afi nal de contas, tudo esteve perfeito e bem 
a altura do aniversariante Segato! 

GUILHERMINA  TOBIAS - feliz e realizada, no dia 8 
de fevereiro, recebeu merecidamente o diploma de 
conclusão do curso de Direito, pela Faculdade CNEC 
Santo Ângelo sob os intensos aplausos e homenagens, 
especialmente de sua mãe Maria Tobias, irmã Paula e 
cunhado Henrique Weinert, demais familiares e amigos. 
À nova Bacharel em Direito, Guilhermina, parabéns, 
felicidades e sucesso sempre!

UMA BAITA CONQUISTA!UMA BAITA CONQUISTA!

Foto: Edegar Cavalheiro FormaturasFoto: Edegar Cavalheiro Formaturas
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LI, REFLETI E GOSTEI
“SE VOCÊ PROMETEU ALGO, MANTENHA SUA PALAVRA. 
ALÉM DE SER IMPORTANTE PARA SEU CARÁTER, É 
IMPORTANTE PARA ALGUÉM QUE ACREDITA EM VOCÊ!”

HENRIQUE SCREMIN - mais do que feliz, colou grau em 
Direito, pela Faculdade CNEC Santo Ângelo, no último dia 8, 
recebendo o carinho e homenagens de seus pais Andréia e 
Scremim, irmã Caroline, demais familiares e amigos. Ao novo 
advogado, Henrique,  parabéns, sucesso hoje e  sempre!
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i e cercado pelo genro Rafael Medina e a filha Thais, 
sa, filha Cristiane e genro Daniel, e as netas Cecília 
Aliás, a neta Nathália fez uma linda e emocionante 
mília!

S
do 
es 
be 

s. 
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ar, 
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m ESTEVÃO MACHADO e MAIKEL FREITAS - que integram com dinamismo a equipe do HS 
Consórcios, estão muito felizes com o desempenho profi ssional alcançado. Na semana 

passada, em Gramado, Estevão e Maikel, receberam uma signifi cativa homenagem pela 
conquista do 27º lugar, entre os 450 corretores do todo o Brasil. Aplausos!

Foto: Edegar Cavalheiro FormaturasFoto: Edegar Cavalheiro Formaturas

 Segato e sua esposa Cleci - felizes celebrando 
a vida ao lado de familiares e amigos.

 Fotos: Margarete Maciel Fotos: Margarete Maciel
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especialista em mechas

Um espaço completo 
esperando por você!

Rua São Carlos, nº344
Próximo a Peixaria do Carlinhos

99627 8059

ENCONTRO. Dr. Edurado Berwanger - Mestre em Prótese e Especialista 
em Cirurgia Bucomaxilofacial e em Implantodontia clicado com o 
Professor Dr. Fabiano Lemos do curso de Mestrado da Faculdade 
São Leopoldo Mandic, no 37º CIOSP - Congresso Internacional de 
Odontologia 2019, que aconteceu recentemente em São Paulo.

BIXO MED 2019. Luís Rogério Santos 
Mousquer Junior - fi lho de Luís e Maria 
Lúcia Mousquer, está muito feliz com 
sua aprovação para cursar Medicina, na 
FEEVALE, em Novo Hamburgo. Parabéns!

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Os jovens Aracelli Gomes da Silva e 
Vinícius Benedetti - casaram no dia 19 

de janeiro,  com bênção nupcial na Catedral 
Angelopolitana. Após a cerimônia religiosa os 
noivos ao lado de seus pais Marilei Gomes da 
Silva, Augusto e Gilda Benedetti, receberam os 
cumprimentos em torno de uma categorizada 
festa, no salão de eventos da AABB, que 
recebeu uma imponente e maravilhosa 
ambientação assinada por Marcos Schmidt. 

Já o jantar foi do chef Fabiano Borges e 
regado por bebidas dos melhores rótulos. A 
animação fi cou por conta do DJ da Fusion 
Sonorização e Iluminação, e as melhores cenas 
foram gravadas pela dupla Elton Strapazon e 
Rossana Ribas. A ocasião, com cerimonial de 
Amauri Lírio, foi só elogios pela alegria, beleza 
e descontração. Enfi m, a festa foi muito bacana 
e linda!! Tudo com o registro fotográfi co de 
Bárbara Rigo e equipe. C

Â
do
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Aracelli & Vinícius

Foto: Bárbara RigoFoto: Bárbara Rigo

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação
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Com o objetivo de curtir um período de férias muito 
especial, em janiero deste ano, a professora da URI Santo 

Ângelo, Gilvete Lírio e a sua filha Valentina - acadêmica 
do curso de Estatística, na UFSM, litralmente colocaram a 
mochila nas costas, e por um período de 20 dias, cruzaram 
o oceano rumo a Europa para realizar a “TRIP MÃE & FILHA”. 
Em solo europeu, circularam por algumas cidades e lugares 
pitorescos de Portugal, Espanha e França. Foi uma viagem 
muito bacana e inesquecível, que contou com a assessoria 
da agência Binho & Sola Viagens, que torna toda e qualquer 
viagem muito mais tranquila e segura. As imagens revelam 
alguns dos muitos lugares que a dupla conheceu ou teve o 
privilégio de retornar para conhecer melhor. #TripMãe&Filha

TRIP MÃE & FILHA

Gilvete e Valentina Lírio - na 
Torre de Belém, em Lisboa.

Gilvete e Valentina Lírio com a amiga e anfi triã Daniela 
Pinto Neves (C) - nas Muralhas em Valença - Portugal.

Torre Eiff el - Paris.

Museu do Louvre - Paris. Disneyland - Paris.
Muita neve nos jardins do Palácio de 
Versalhes - Versalhes, França.

Santiago de Compostela - Espanha.
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Dinalva Agissé Alves de SouzaDinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.brdinalvas@urisan.tche.br

Diz o velho ditado que “aquilo que não se resolve 
se repete”. No ano de 2015, o Brasil presenciou 
o rompimento da barragem no distrito de Bento 
Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais, em um 
desastre que deixou dezenove mortos e mais uma 
população inteira como vítima, fragilizada pelas 
grandes e substanciais perdas que tiveram. Até 
agora a situação não foi resolvida e as famílias que 
perderam suas casas e seus empregos vivem em 
condições improvisadas, morando em apartamentos 
alugados, sem emprego e à espera de justiça, para 
que tenham pelo menos um pequeno resgate da 
vida que tinham anteriormente. A promessa feita 
pela empresa Samarco de reconstrução de suas 
comunidades continua em “banho-maria” em meio 
ao abandono que hoje caracteriza os lugares que 
foram afetados pelo rompimento da barragem. 

Esse desastre que deveria ser o mote para a 
adoção de medidas essencialmente preventivas 
para evitar acidentes como esse parece que não 
despertou a consciência necessária nesse sentido. 
E foi pela falta dessas medidas que no dia 25 de 
janeiro presenciamos mais um grande desastre com 
rejeitos de mineração no Brasil, com o rompimento 
da barragem da Vale na Mina Córrego do Feijão, em 

Brumandinho, município da região metropolitana de 
Belo Horizonte. 

O alto número de mortos e o número de pessoas 
que continuam desaparecidas dão a proporção 
do que isso representa. As imagens não deixam 
dúvida quanto à fúria do mar de lama que se 
alastrou de forma estrondosa, destruindo tudo que 
estivesse pela frente, atingindo parte da empresa e 
de comunidades vizinhas. Não restam dúvidas de 
que essa é uma das maiores tragédias ocorridas no 
país, com grandes perdas humanas e ambientais. 
Cada vida perdida na lama de mineração signifi ca 
a intensidade da dor e do sofrimento da família, 
dos amigos, da comunidade. Cada rastro de lama 
a escorrer pelo solo representa um dano ao meio 
ambiente de proporções incalculáveis.

Mas em meio a esse trágico contexto, há de aclamar 
especialmente o trabalho do Corpo de Bombeiros. 
Incansáveis, esses profi ssionais se lançaram na lama 
à procura de vida e continuam sem medir esforços 
em busca dos desaparecidos. Mesmo cientes de 
que, passados tantos dias, a possibilidade de vida 
dá lugar a corpos soterrados pela lama, fazem o 
possível para o resgate das pessoas desaparecidas, 
nem que seja para entregar seus corpos às famílias 

para proporcionar-lhes um enterro digno.
A herança dessas duas tragédias é um rastro de 

dor, com certeza infi nitamente maior que o rastro 
de lama causado pelo rompimento dessas duas 
barragens. Nenhuma indenização, por maior que 
seja, será capaz de apagar o sofrimento das famílias 
que perderam seus entes queridos nesses lamentáveis 
episódios, que poderiam ter sido evitados se os 
cuidados necessários tivessem sido tomados como 
deveria ser. É urgente que se reforcem as vistorias 
junto às demais barragens de mineração, com a 
adoção de medidas preventivas, pois só assim outras 
ocorrências poderão ser evitadas. As empresas 
responsáveis devem assumir esse compromisso com 
o país, com a população, com a comunidade, com 
seus trabalhadores, pois acidentes como esses não 
devem mais ocorrer. As tragédias de Mariana e de 
Brumadinho devem ser defi nitivamente resolvidas 
para que não mais aconteçam desastres como esses, 
pois, afi nal de contas, todos nós sabemos que “aquilo 
que não se resolve se repete”, e ninguém quer ver 
tristes histórias como essas se repetirem.

De Mariana a Brumadinho:De Mariana a Brumadinho:  
o que não se resolve se repete o que não se resolve se repete 
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