
Celebram o amor com cerimônia ao ar livre, 

seguida de uma categorizada festa no Casa 

da Etnia Italiana, no Parque da Fenamilho.

GUSTAVO & SIMONEGUSTAVO & SIMONE







Gente Miúda:Gente Miúda:
Antônia Janaina Löff  é o Bebê Antônia Janaina Löff  é o Bebê 
Destaque 2019.Destaque 2019.

Evento:Evento:
Ótica Paulo lança a coleção verão Ótica Paulo lança a coleção verão 
2020 de óculos de sol em torno de 2020 de óculos de sol em torno de 
um badalado coquetel.um badalado coquetel.

Dinalva de Souza:Dinalva de Souza:
Uma experiência na infância comUma experiência na infância com
a dor da mortea dor da morte..
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RUI SPERLING - fi gura pra lá de conhecida em nossa cidade, na quinta-feira, 

31, estreou idade nova, sendo o centro das atenções, especialmente de sua 

esposa, a festejada chef Chica Sperling, de seu fi lho Patrik e de sua nora Jéssica, 

demais familiares e inúmeros amigos. Ao amigo Rui, parabéns, saúde e felicidades!
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ECADO

CAPA
Gustavo Hüffner Meirelles 

e Simone Felipin 

FOTO
Taíssa Uggeri

Estamos em novembro e para quem gosta 
de festa regada a muito chope, é o mês  da 

NOVEMBERFEST do Clube Gaúcho, que chega 
a sua 28ª edição, realizando dois grandes bailes 
defi nidos para os dias 16 e 30 de novembro, 
é claro. O primeiro bailão vai ter animação 
das bandas Renascer e Cosmo Express, e o 
segundo, fi ca por conta das bandas Renascer e 
Balança Brasil. Tudo sob o comando da Rainha 
da 28ª Novemberfest - Ana Carolina Braga 
Meotti e da diretoria do Clube, liderada por 
Luís e Marilise Voese.

Ainda falando em festa do chope, também 
vale destacar que no próximo sábado, dia 9, 
acontece a 33ª edição do Baile do Chopp no 
distrito de Buriti ao som das bandas Meninos 
do Brasil e Danúbio Azul. Sendo assim é só 
se agendar para curtir as festas do mês de 
novembro!

Para a próxima sexta-feira, 8, o associado 
do Clube Gaúcho tem encontro marcado 
na sede campestre para curtir, a partir das 
19 horas, uma HAPPY HOUR com shows das 
duplas, ResenhaA2 e Luydi & Luiz e após a 
festa continua com DJ da MR Produções.

A capa de hoje é ilustrada pelo casal 
Simone Felipin e Gustavo Hüff ner Meirelles, 
que celebraram o amor, no sábado passado 
com cerimônia ao ar livre seguida de uma bela 
festa na Casa da Etnia Italiana, no Parque da 
Fenamilho. Foi um casamento muito bacana 
marcado por muita emoção e alegria.

Também é destaque nesta edição o 
coquetel de lançamento da coleção de óculos 
de sol da Ótica Paulo, o jantar baile que 
marcou em alto estilo os 20 anos do Parque 
das Fontes e os vencedores do concurso Bebê 
Destaque 2019, promovido pelo Lions Clube 
Santo Ângelo Tiaraju.

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

Amauri Lírio
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As cores parecem ser a preocupação fashion do momento. 
Não que sejam algo para preocupar, mas muitas mulheres 
estão atrás das suas cartelas de cores para compor suas 
produções. E Não são só nas roupas, nos acessórios também. 
Na ultima viagem de pedidos para loja, participei de uma 
palestra sobre a importância dos acessórios no nosso dia 
a dia. Tanto para mostrar nossa identidade, como também 
para nos deixar ainda mais bonitas. Nossa sorte é que este 
ano, os acessórios estão como carro-chefe nas produções.
Que o verão pede cores intensas, nós sabemos. Mas nessa 

temporada as combinações de tons solares vão aparecer 
também nos acessórios. São brincos, anéis, colares e até 
broches que combinam diversas pedras (ou qualquer 
outro material, como madeira, plástico, resina etc.) de cores 
diferentes, porém igualmente vibrantes. 
Acessórios com essa característica são ótimos para acender 
o visual com o mínimo esforço, já que qualquer base mais 
simples ganha outra cara quando um brinco, diversas 
pulseiras ou uma combinação de anéis coloridos entram na 
produção. Inspire-se nas imagens!!!!

Acessórios coloridos!!!Acessórios coloridos!!!
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* Designer - Especialista em moda e comunicação
brunabassani@hotmail.com
* Designer - Especialista em moda e com
brunabassani@hotmail.com

Acessórios coloridos!!!!
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Bárbara Werle GreSalete Serra, Elis Lucca, Dalva de Oliveira e Lúcia Ottaño.

Andréia Spolaor, Marilise Voese, Noeli Tonin, Suélen Voese com Am
Condah e  seu pai, Paulo Ricardo Condah - proprietário da Ótica P

Lisi Guimarães e 
Adriane Miollo.

NA ÓTICA PAULO
Foto: Marcelle Corrassa|Equipe Vick AlmeidaFoto: Marcelle Corrassa|Equipe Vick Almeida

Renan Piltz Miollo, que continua a mil na preparação  
para ingressar no curso de Medicina, comemora  

amanhã, dia 3, a sua troca de idade. E na segunda-
feira, dia 4,  é a vez  da Gabriela Godoy - acadêmica de 
Engenharia Química, na UFSM, em Santa Maria, ouvir 
o tradicional “parabéns à você”. Ao Renan e à Gabriela, 

parabéns, felicidades, sucesso sempre!

Gabriela Godoy

Renan Piltz Miollo
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Em torno de um bem prestigiado coquetel 
aconteceu o lançamento ofi cial da bela coleção 
verão 2020 das mais famosas e cobiçadas grifes 
de óculos de sol na Ótica Paulo, que fi ca na Três 
de Outubro, 361, quase esquina com a Marquês 
do Herval. Entre um brinde e outro com 
espumante aliado a degustação de quitutes 
especiais da chef Chica Sperling, a mulherada 
pode ver de perto a coleção de óculos de 
sol exclusiva e cheia de estilo, bem como 
uma variedade de armações com designer 
moderno e arrajado.  Nas fotos algumas das 
muitas presenças no badalado coquetel. Na 
próxima edição tem vamos evidenciar mais 
algumas destacadas presenças.
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LI, REFLETI E GOSTEI
“NÃO SE COBRE TANTO, LEMBRE-SE QUE SOMOS 

ANTES DE TUDO HUMANOS, IMPERFEITOS E ETERNOS 

APRENDIZES NESSA LOUCURA TODA QUE É A VIDA!” 

Werle Grehs.

Salete Stadlewski e Vera Linck.
e com Amanda 
a Ótica Paulo.

Cristina Brondani, Patricia Bertê, 
Juliani Thomaz e Hellen Pinto.

rães e 
iollo. Nadir Vier e Leila Werle.

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

MARA OSÓRIO, dinâmica educadora física, 
que comanda com entusiasmo a “Mara Personal” 
- estreia hoje, 2, idade nova, sendo o centro 
das atenções de sua família e de seu círculo de 

amizades. À Mara, parabéns e muito  sucesso!

Fotos: Amauri LírioFotos: Amauri Lírio
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PARQUE DAS FONTES 20 ANOSPARQUE DAS FONTES 20 ANOS

No último domingo, aconteceu a festa de escolha do Bebê Destaque 2019, 
tendo como cenário o Salão Paroquial da Catedral. Após o desfi le dos 

canditados, que esbajaram graça e encanto, o juri apontou como vencedores:  
Enzo Gabriel de Campos Lima - Bebê Simpatia Menino, Mariah Sophia B. S. 
Vignatti - Bebê Simpatia Menina e Antônia Janaina Löff  - Bebê Destaque 2019. 
O evento, que foi muito bacana, é uma promoção do Lions Clube Santo Ângelo 
Tiaraju, presidido pela dinâmica Maristane Almeida. Abaixo, Jonas e Maristane  

Almeida - presidente do Lions Tiaraju entre Enzo Gabriel  de Campos Lima - 
Bebê Simpatia Menino com sua mãe Michele de Campos (D), Mariah Sophia 

B. S. Vignatti - Bebê Simpatia Menina e seu pai Lucir Vignatti, e Antônia 

Janaina Löff  - Bebê Destaque 2019 com sua mãe Janaina Löff  (E). 

BEBÊ DESTAQUE 2019

Foto: Bárbara RigoFoto: Bárbara Rigo

Em torno de um badalado e concorrido Jantar 
Baile, aconteceu a comemoração dos 20 anos 

do Parque das Fontes, pilotado com dinamismo 
e competência pelo casal Luís e Irene Lucca. A 
ocasião de muitos brindes e parabéns ao Parque 
das Fontes, teve um belo jantar seguido da boa 
música Banda Renascer. Cabe salientar que o 
bem estruturado Parque das Fontes, localizado 
no Entre-Ijuís, tem uma belíssima e ampla área de 
lazer, para você curtir bons momentos com sua 
família num lugar com muito verde, aprazível e 
bem planejado! Na foto ao lado, os empresários 
Irene e Luís Carlos Lucca entre o genro Márcio 
Duarte e a fi lha Ana Paula Lucca Duarte, a nora 
Jalusa e o fi lho Filipe Lucca - felizes com o sucesso 
das duas décadas do Parque das Fontes.
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EM ENTRE-IJUÍS
Os dinâmicos empresários Luiz 

Kiko Sehn e Tanize Sommavilla, 
que comandam com entusiasmo e 
competência a conceituada Luiz Sehn 
Óptica e Joalheria, aqui em Santo 
Ângelo, na última segunda-feira, 28, 
inauguraram e com sucesso, em Entre-
Ijuís, a filial da Luiz Sehn Óptica e 
Joalheria. A nova loja ficou um luxo! 
Ficou bem a altura que o município de 
Entre-ijuís merece! 

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

SIMONE & GUSTAVO: FELIZES PARA SEMPRE!
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Simone e Gustavo entre seus pais Ana Maria Bigolin (E), Ingrid Hüff ner e 
Luiz Fernando Meirelles (D), cercados por suas madrinhas e seus padrinhos, 

aias Ana Luiza e  Carol - no fi nal da cerimônia de casamento.

Os noivos Gustavo e Simone - no momento da cerimônia das águas 

durante a celebração do amor conduzida pelo celebrante Amauri Lírio. 

E abaixo, Gustavo e Simone entre seus pais Luiz Fernando Meirelles 

e Indrid Hüff ner (E), Ana Maria Bigolin e a avó da noiva Domingas 

Bigolin(D), brindando o enlace com muita alegria e emoção. 

 A história de amor Simone Felipin e 
Gustavo Hüff ner Meirelles, estava escrito 
nas estrelas e dentro desse clima eles 
casaram no sábado que passou sob as 
bênçãos de seus pais Ana Maria Bigolin, 
Luiz Fernando Meirelles e Ingrid Hüff ner, 
com cerimônia ao livre em frente a 
Casa da Etnia Italiana, no Parque da 
Fenamilho, conduzida pelo celebrante 
Amauri Lírio.
 Após a bênção, que foi marcada por 
muita emoção, os convidados foram 
recepcionados no salão da Casa da 
Etnia Italiana, que recebeu uma bela 
ambientação assinada por Salete e 
Michel Stadlewski, valorizada pela 
iluminação da Fusion, de Carlos Eduardo, 
que também fez  toda  a sonorização 
tanto da cerimônia como da festa.
 Felizes e emocionados os noivos, 
Simone e Gustavo entraram no salão 
para viver a festa mais importante 
de suas vidas, brindaram a união, 
agradeceram a presença de todos 
num clima muito descontraído, mas ao 
mesmo tempo muito elegante.
 O serviço gastronômico foi preparado 
pela equipe da Etnia Italiana, liderada por 
Ivan Barracchini. Os anfi triões ofereceram 
como sobremesa “Bolo da Noiva” e  
docinhos fi nos da grife Divina Gula.
 Para abrir a pista os noivos 
apresentaram uma bela e aplaudida 
dança coreografada, e a partir daí, o 
comando musical fi cou por conta do DJ 
Carlos Eduardo, da Fusion, que fez todo 
mundo convergir para a pista através de 
um bem selecionado repertório.
 Tudo com cerimonial e celebração  do 
jornalista Amauri Lírio, fotos de Taissa  
Uggeri e fi lmagens de Prisma Vídeos.
 Enfi m, a noite teve muitos elogios 
pela alegria, beleza e descontração.

Fotos: Taissa UggeriFotos: Taissa Uggeri

PARQUE DAS FONTES 20 ANOSS

 
 
  
 
 
 
  

 
 

 

SIMONE & GUSTAVO: FELIZES PARA SEMPRE!SIMONE & GUSTAVO: FELIZES PARA SEMPRE!
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

Visite nosso site e encontre a loja mais próxima de você:

azulcargoexpress.com.br

Aprendi com o passar dos anos a duvidar das 
minhas verdades. Aprendi que as minhas certezas 
estão sempre cercadas de incertezas. Aprendi que 
meus medos estão sempre ligados ao medo do fi m 
da vida. Da minha e de todos aqueles que amo. E foi 
pensando no dia de fi nados e em tudo que a morte 
representa que me reportei para um fato do passado, 
do qual eu guardo lembranças muito tristes, e que me 
fez experimentar a dor de ver uma pessoa querida 
partir para sempre.

Essa minha primeira experiência signifi cativa com a 
morte foi quando eu tinha oito-nove anos. Minha amiga 
Mariazinha (Maria Madalena) tinha mais ou menos a 
mesma idade, um pouco mais que eu. Brincávamos em 
todas as horas que podíamos. Na minha casa, na casa 
dela, na rua, na casa dos moradores da nossa rua. Na 
época morávamos em Santiago e nossas famílias eram 
vizinhas, casas lado a lado, o que nos permitia uma 
convivência intensa, cheia de brincadeiras e de muita 
imaginação sobre o que seríamos no futuro.

Quando chegou o fi nal do ano, não lembro 
nitidamente se foi em 1961 ou 1962 (a memória nos 
prega muitas peças), os pais da Mariazinha e mais 
outras famílias amigas resolveram passar o ano novo 
acampados no mato, em uma pescaria. A mãe da 
minha amiga convidou a mim e a minha irmã mais 
velha para irmos, insistindo para que nossa mãe nos 
deixasse ir. Mas ela foi enfática na sua decisão e nós 
fi camos em casa. Eles partiram. Pais com seus fi lhos, 
com seus familiares e amigos. O meio de transporte 
era um caminhão com todos eles na carroceria. Era dia 
31, véspera de um ano em que eles depositavam suas 
esperanças, com retorno previsto para o fi nal da tarde 
do dia primeiro.

A notícia não demorou a chegar: o caminhão havia 
virado, capotando várias vezes. Um morto e várias 
pessoas machucadas. Entre elas, a Mariazinha. No 
hospital, constataram que ela havia quebrado a perna. 
Quando fui visitá-la, espantou-me a cena: sua perna 
direita estava toda engessada e erguida por uma corda 
suspensa do teto do quarto. Seu rosto estava lindo, 
sem nenhum sinal de machucado. A perna poderia 
ter sarado. Mas a Mariazinha teve o fígado e o baço 
dilacerados. Poucos dias depois ela morreu.

Senti a sua morte. Mas vi a dor dessa morte se 
retorcer em espasmos de extremo sofrimento. Sua 
mãe amargou essa grande tragédia, a ponto de perder 
seu estado de consciência. Foi chocante quando ela, 
visivelmente transtornada, fugiu de casa durante uma 
noite, poucos dias após o enterro da fi lha. Mesmo 
com costelas quebradas, ela andou várias quadras 
carregando uma cadeira, até chegar ao cemitério. 
Lá, colocou a cadeira junto ao muro, subindo nele e 
jogando-se no lado de dentro para poder se postar 
junto ao túmulo e ali urrar o sangue que jorrava de 
suas entranhas. Hoje, quando penso nisso, sinto com 
clareza que as dores de suas costelas fraturadas nada 
eram em comparação à perda da fi lha amada.

Depois disso, ela começou a frequentar o cemitério 
diariamente. No túmulo de minha amiguinha, ela 
pendurou suas roupinhas de menina em cabides, 
colocou seus sapatinhos, suas bonecas... E todos os 
dias ela levava para a fi lha morta as guloseimas de que 
ela tanto gostava: rapaduras, doces, balas... E em todos 
esses momentos ela conversava com a Mariazinha 
como se estivessem juntas, frente a frente.

O tempo passou. Mudanças ocorreram. Mas 
eu nunca esqueci esse meu primeiro contato com a 
morte, que foi verdadeiramente trágico. Depois tive 
tantas outras perdas. Pessoas que eu amava e que até 
hoje moram em meu coração e que habitam minhas 
melhores e doces lembranças. E até hoje não aprendi 
a lidar com a morte. Creio que nunca vou aprender. 
Porque toda morte é dolorida. Toda morte deixa rastros 
de sofrimento. Toda morte é uma incógnita. Apesar 
de ser a única verdade incontestável e a única certeza 
que temos em vida. Como aprendi a refutar minhas 
verdades e a interrogar minhas certezas, vou continuar 
minhas refl exões sobre esse grande mistério que é a 
morte, valendo-me das palavras da grande poetisa 
Cecília Meireles quando ela diz: “E eu fi co a imaginar 
se depois de muito navegar a algum lugar enfi m se 
chega… O que será, talvez, até mais triste. Nem barcas, 
nem gaivotas. Apenas sobre humanas companhias… 
Com que tristeza o horizonte avisto, aproximado e sem 
recurso. Que pena a vida ser só isto…”

Uma experiência na infância com a dor da morteUma experiência na infância com a dor da morte
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www.lojarekinte.com.br
NOVO SITE

Vasos
para ambientes externos e internos!

VENHA CONFERIR!
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Uma experiência na infância com a dor da morte



SEUS MELHORES MOMENTOS,

MERECEM ESSES ESPAÇO!

Eternize suas alegrias nesse lugar especial.

Telefones:  
055 3312.9894    
055 9 9607.5165

Rua Quinze de Novembro, 800

celeirofestaseeventos

@celeirofestaseeventos


