
Dr. LUÍS CARLOS CAVALHEIRO ao lado de sua mulher MARGET, e cercado por 

sua nora Rafaela Bremm (E) e o seu fi lho Lucas Cavalheiro, genro Lourenço 

Basso e sua fi lha Mariana Cavalheiro, fi lha Bárbara Cavalheiro e o genro Daniel 

Barazzetti - brindando o seu 61º aniversário, durante categorizada festa 

intimista que aconteceu no último sábado, 3, em sua aconchegante morada.

Brindando a vida!Brindando a vida!







Sweet 15:Sweet 15:
Alice Cadore da Silva comemorou Alice Cadore da Silva comemorou 
seus 15 anos em torno de uma bela seus 15 anos em torno de uma bela 
festa no Sindicato Rural.festa no Sindicato Rural.

Imperdível:Imperdível:
Clube Gaúcho realiza hoje à noite, o Clube Gaúcho realiza hoje à noite, o 
5º Jantar Baile do Conselho ao som 5º Jantar Baile do Conselho ao som 
do Musical Abertura.do Musical Abertura.

Dinalva de Souza:Dinalva de Souza:
Falando de paiFalando de pai..

Sábado, 10 de agosto de 2019Sábado, 10 de agosto de 2019Sábado, 10 de agosto de 2019Sábado, 10 de agosto de 2019Sábado, 10 de agosto de 2019
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Luís C. M. Mousquer e Jeize Batista - em noite de festa no Salão 

Azul do Clube Gaúcho. Aliás, hoje à noite, a destacada professora 

da UFFS, Jeize Batista, vai reunir familiares e amigos para festejar a 

chegada de seus 43 aninhos em torno de uma descontraída festa, no 

salão de eventos da Fine Art! À amiga Jeize, parabéns e muito sucesso! 
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RECADO

CAPA
Luís Carlos e Marget 

Cavalheiro, seus fi lhos, 
nora e genros

FOTO
Amauri Lírio

Amanhã é o segundo domingo de agosto, 
portanto é o “Dias dos Pais”! Então, além 

daquele abraço e beijo gostoso, o seu pai 
merece um presentinho.  Para isso, basta dar 
uma circulada pelo comércio local e escolher 
aquilo que combina, que faz a cabeça de seu 
pai!!! Afi nal de contas seu pai merece e quer um 
presente. É amanhã!!!

Mas hoje à noite todos os caminhos levam 
ao Clube Gaúcho, onde acontece a 5ª edição 
do Jantar Baile do Conselho do Clube em 
Homemagem aos Pais. E é em homenagem 
aos pais que a banqueteira Chica Sperling vai 
produzir um cardápio mais do que especial. Já 
para animar a noitada, quem entra em cena é o 
Musical Abertura, de Caxias do Sul. Os convites 
ainda podem ser adquiridos na secretaria do 
Clube. Mais informações através do fone: 3313-
2463. Pelo que tudo indica vai ser uma noite 
agradável e bacana, que não dá para perder!

Já a capa de hoje é ilustrada pelo conceituado 
médico e dinâmico Secretário Municipal da 
Saúde, Dr. Luís Carlos Cavalheiro bridando o 
seu aniversário ao lado de sua esposa Marget 
Cavalheiro, fi lhos Lucas, Bárbara e Mariana, nora 
Rafaela e genros Lourenço e Daniel, durante 
a festa super bacana que movimentou a sua 
bela morada, no sábado que passou. Na edição 
de hoje, também é destaque a badalada festa 
dos 15 anos de Alice Cadore da Silva, que seus 
pais Daniel e Letícia Cadore da Silva, fi zeram 
acontecer no salão de eventos do Sindicato 
Rural, no último sábado.

E para encerrar, parabéns para todos nós, pais, 
pela passagem do “Dia dos Pais”, que transcorre 
amanhã. E aos papais que já partiram, assim 
como o meu, a nossa saudade eterna!

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

Amauri Lírio
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CojuntosCojuntos
Se antes os conjuntinhos  remetiam a visuais 
ultrapassados, se tornando uma espécie de 
“crime fashion”, hoje se tornaram um hit entre 
as mais estilosas, compondo visuais elegantes, 
charmosos e contemporâneos. Esqueça o 
passado cafona dos visuais combinados e se 
prepare para desejar um look inteiro com peças 
combinadas. Ah! Além de estilosos, os conjuntos 
garantem praticidade para o cotidiano, afi nal, é 
só unir peças de cores ou estampas próximas e 
fi cam bem em qualquer ocasião. Confi ra formas 
de usar e arrasar!
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* Designer - Especialista em moda e comunicação
brunabassani@hotmail.com
* Designer - Especialista em moda e com
brunabassani@hotmail.com
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Marlise Werle - que comanda com competência e 
dinamismo a Bela Forma Academia e a sua filha Dara 
Werle Mentges (abaixo), destacada acadêmica de 
Medicina - UFN, inauguram idade nova amanhã, 
11, sendo alvo de muitas e merecidas homenagens, 
especialmente de seus familiares e amigos. Às amigas, 

Marlise e Dara, parabéns, felicidades e sucesso!
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Feito cinderela e abor
transpirando felicidad

Silva, viveu a noite de se
festa, que seus seus pais D
acontecer, no salão de 
Amauri Lírio, foi muito ba
executada por Thiago Pra
de MR Som & Luz, de Ma
e equipe. Já as melhore
gastronomia pilotada pe
como sobremesa. També
curto para abrir a pista d
a festa com perfeição e p
com o DJ da MR Som &
personalizados! Enfi m,  D
de Alice, e mais do que 
esquerda, a aniversarian
num clic especial na noi
Letícia Cadore da Silva 

Fotos: Lidi|Equipe Bárbara RigoFotos: Lidi|Equipe Bárbara Rigo

Fotos: Luciara Fotografi asFotos: Luciara Fotografi as

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio
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LI, REFLETI E GOSTEI
“ E U  G O S TO  D O  I M P O S S Í V E L  P O R Q U E  L Á  A 

CONCORRÊNCIA É MENOR!” (Walt Disney)

 ALESSANDRA KNORST - engenheira civil - festejou 
seu níver na última quinta-feira, 8, e hoje, 10, é a vez da 
sua mãe  KÁTIA KNORST,  ouvir o tradicional “parabéns 

à você”. À Ale e à Kátia, parabéns e muito sucesso!

a e abordo de um elegante longo em tons de verde, bem como 
felicidade e repartindo simpatia, a bela e querida Alice Cadore da 

oite de seus 15 anos, sábado passado, em torno de uma badalada 
eus pais Daniel e Letícia Cadore da Silva e o seu irmão Breno, fi zeram 

salão de eventos do Sindicato Rural. A festa, com cerimonial de 
muito bacana... emocionante... animada... e com bela ambientação 

hiago Prado, que foi devidamente valorizada pela perfeita iluminação 
uz, de Marlon Donadel. O clic fotográfi co foi de Luciara Fotografi as 
melhores cenas foram gravadas pela Cine Vídeo. A noitada teve 
otada pela equipe de VM Büff et, aliada a uma bela mesa de doces, 

sa. Também vale destacar que a aniversariante vestiu um modelito 
a pista de dança com a moçada do The Boys Drinks, que animaram 
feição e produziram deliciosos drinks para a garotada, juntamente 

MR Som & Luz. Como lembrança da festa, Alice, ofereceu copos 
Enfi m,  Daniel e Letícia, conseguiram realizar mais um dos sonhos 

s do que isso, mostraram que ser feliz é irradiar isso a sua volta. À 
versariante Alice - com produção visual da Diori - Estética e Saúde, 
al na noite de seus 15 anos. Abaixo, Alice entre seus pas Daniel e 
da Silva e seu mano Breno - no cenário da festa de seus 15 anos. Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio
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MARILISE VOESE, LURDES AWAD e EZIANE AUGUSTIN - na 
festa dos 61 anos do médico e secretário municipal da saúde - 

Luís Carlos Cavalheiro, que aconteceu no sábado que passou.
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    Foto: Am
auri Lírio

Foto: Am
auri Lírio

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇADETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA

CAETANO Fasolo, 3 meses, filho de Fernanda 
e Gustavo Fasolo, em pose especial para o BS 
Kids, num registro da fotógrafa Vick Almeida.

JÚLIA Allana Heldt comemorou 
os seus 5 aninhos, em torno de 
uma baita festa que seus pais 
Cátia e André Heldt f izeram 
acontecer no Parque das Fontes, 

no dia 27 de julho.
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Os acessórios são usados para reafi rmar traços de 

personalidade, bem como revelar o estilo de cada pessoa, além 

de ajudar a diversifi car o guarda roupa. Na maioria das vezes, 

dependendo da tendência, viram até objetos de desejo. Mas, 

enfi m, não tenho dúvidas: os detalhes fazem a diferença! Então, 

dá uma olhada nos brincos que a fashionista Nadir Vier, desfi lou 

em recente e badalado evento na Mariah Santa Shoes.  Fez a 

diferença, criou um ponto de luz interessante  e ainda valorizou 

a sua arrojada produção para a ocasião em que optou pelo 

cabelo preso! #AtitudeeEstilo #Elegância

PS.: Enfi m, entra e sai temporada, mas os “maxibrincos”, continuam 
em alta. E quanto maiores, dependendo da produção, melhor!

O garotão da foto é LUCAS Andres 
Moreira - filhos dos médicos Carina 
e Evandro, num clic especial  da 

fotógrafa Bárbara Rigo. 
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EM TORNO DO DR. CAVALHEIRO!
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  Foto: Am
auri Lírio

No último sábado, 3, o conceituado médico Luís Carlos 
Cavalheiro - dinâmico Secretário Municipal da Saúde, abriu 
as portas de sua aconchegante morada para celebrar o 
seu 61º aniversário em torno de uma festa intimista muito 
bacana e divertida, com gastronomia no sistema fi nger food 
e mini porções, pilotada com maestria pela banqueteira Chica 
Sperling, bebidas dos melhores rótulos e para adoçar “Taça 
Chocolamour” by Chica Sperling, além de docinhos da Michela 
Doces. Marget, surpreendeu a todos ao apresentar um vídeo 
que destacou a trajetória de seu marido, Dr. Cavalheiro, que não 
conseguiu segurar as lágrimas ao ver fatos e fotos marcantes 
de vida. Após o vídeo com produção de Elton Strapazon, da 

Prisma Videos e do jornalista e cerimonialista Amauri Lírio, 
o aniversariante, emocionado, fez o seu pronunciamento, 
ouviu o parabéns à você, assoprou as velinhas de seus 61anos 
e procedeu com um brinde à data especial. Contando com 
assessoria de sua sempre elegante e dinâmica mulher, Marget 
Cavalheiro, bem como de seus fi lhos, nora e genros, Dr. 
Cavalheiro - estava feliz e radiante brindando a vida, o lado 
bom da vida!!! Enfi m, uma ocasião extremamente agradável e 
pra lá de bacana! No alto, o aniversariante, Cavalheiro (C) entre 
os amigos, César Bellinaso (E), Nader Awad, Rafael Kurtz 

Rodrigues, Luís Voese, Rogério Colpo Calegaro, prefeito 
Jacques Barbosa, Eduardo Fernandes e Itaner Henkes.

EM TORNO DO DR. CAVALHEIRO!EM TORNO DO DR. CAVALHEIRO!

Cavalheiro no momento que assoprou as velinhas do 61º aniversário cercado pelo seu genro Daniel Barazzetti (E) 
- cirurgião plástico, nora Rafaela Bremm, fi lho Lucas - acadêmico de medicina,  fi lha Bárbara - médica anestesista, 
esposa Marget Thomé Cavalheiro, fi lha Mariana - médica oftalmologista e o genro Lorenço Basso, da GKN Driveline. 
E abaixo, o Cavalheiro ao lado da sua Marget e cercado pelas amigas que marcaram presença na categorizada festa.

Fotos: Amauri LírioFotos: Amauri Lírio
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Para falar de pai, nada melhor do que a voz de 
fi lhos. Assim, transcrevo a seguir depoimentos de 
jovens adolescentes (de 15 a 17 anos) que expressarem 
seus pensamentos e opiniões sobre a importância do 
papel do pai no contexto familiar e social.

“O pai é importante porque geralmente é mais 
rígido e ensina as regras sociais para os fi lhos.”

“O pai é um exemplo, é alguém para se espelhar, 
para seguir os passos, para ver suas pegadas e 
admirar a importância de seus atos.”

“O pai em uma família é fundamental. Uma família 
é constituída de alicerces e o pai é um deles, talvez o 
mais importante, aquele que garante a estabilidade da 
família. Um pai tem várias funções e tem de cumpri-
las em tempo integral. Ele realiza a tarefa de marido, 
amigo, companheiro, tutor, colega, psicólogo, médico 
e professor da escola da vida entre muitas outras 
como a de zelador, só que um zelador um pouquinho 
diferente: o zelador que protege a vida de seus fi lhos. 

E hoje, agradecemos por termos esta pessoa 
tão especial em nossas vidas.”

“O pai nos dá alegria, ele está sempre 
presente nas horas difíceis. Quando 
ainda somos crianças, ele é o nosso 
super-herói e acreditamos que ninguém 
o derrota. O pai nos transmite amor e 
confi ança. Com ele aprendemos a ter 
força de vontade para lutar e vencer os 
desafi os da vida que, com certeza, ele já 

superou.”
“O pai é uma das fi guras mais 

importantes de nossas vidas, tanto 
no contexto familiar, quanto no social. 
Quando pequenos é ele quem lê uma 

historinha para dormirmos e fi ca do nosso 
lado quando estamos doentes. Então o tempo 
passa, crescemos e vemos que ainda precisamos 
dele do nosso lado. Ele nos ajuda numa tarefa 
difícil, soluciona os nossos problemas e responde 
as nossas perguntas sem reclamar. E não é só 

isso não. Ele nos leva para a escola, paga 
os nossos estudos e nos ensina as regras 
da vida. Por isso, nesse dia dos pais, quero 

desejar-lhe toda a felicidade do mundo, 

porque eu sei que você merece isso e muito mais!”
“A fi gura paternal é muito importante para a 

formação do cidadão. Há algumas pessoas que não 
têm a oportunidade de conhecer o seu pai; isso 
realmente é uma pena, pois o pai é tão importante 
quanto a mãe. Apesar de ele não amamentar e tal, ele 
dá à criança mais amor, carinho e segurança. Com 
tudo isso, a fi gura paternal torna-se indispensável 
em qualquer lar.”

“É importante para auxiliar o fi lho e dar dinheiro 
para ele”.

“A presença do pai na família é fundamental 
para uma formação equilibrada de um ser humano. 
Ele infl uencia na personalidade de uma criança, 
positivamente, se estiver presente auxiliando-o e 
dando-lhe toda a assistência necessária. A fi gura do 
pai é muito importante para a formação intelectual e 
social.”

“O pai é a base da família. Ele é quem dá os 
melhores conselhos, ele é quem apoia nossas ideias e 
fantasias, transformadoras em planos concretos. Por 
tudo isso, PAI é poder, PAI  é segurança, PAI é amor, 
Completa forma de perfeição familiar, simplesmente 
para nos completar.”

“Pai é uma palavra que tem força, que expressa 
respeito, muitas vezes autoridade.”

“Pai, ‘o velho’ chamado, muitas vezes, pelos fi lhos 
adolescentes, pode passar por chato ou autoritário, 
mas o que ele quer de verdade é nosso bem, a 
vontade dele é estar sempre ao nosso lado, mas não 
pode; então ele tenta nos preparar para o mundo, 
nos dando amor, carinho com seus conselhos sábios, 
nos dando força. Obrigado, pai, por você existir e 
caminhar junto comigo, te amo e um Feliz Dia dos 
Pais, pois você merece!”

Com a voz desses fi lhos, vai meu abraço carinhoso 
a todos os pais, especialmente para o Camrobert, 
pai dos meus fi lhos, para meus irmãos e cunhados, 
pais de meus sobrinhos, para o Fabrício, pai do meu 
neto, e para todos meus amigos e colegas pais, com 
destaque para o querido amigo Amauri, com quem 
partilho esta coluna semanal.

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

Falando de PaiFalando de Pai
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Rua Quinze  de  Novembro ,  800/rekintesantoangelo @rekintesa 55. 99919 4230
55. 3312.4230

W W W . L O J A R E K I N T E . C O M . B R  

OPÇÕES DE 
LEMBRANÇAS
E PRESENTES
ELE MERECE

#VEMNAREKINTE
#NAODEIXAPRADEPOIS

HORÁRIO ESPECIAL NESSE 
SÁBADO DIA 10 

ATENDIMENTO DAS 09h às 12h e das 14h às 17h

OPÇÕES DE
r



Rua Quinze de Novembro, 800

celeirofestaseeventos

@celeirofestaseeventos
Telefones:  

055 3312.9894     055 9 9607.5165


