
Gilvete e Amauri Lírio - comemoram 30 anos de 

casamento, celebrando o amor, a vida, a união 

e a amizade em torno um evento intimista que 

teve como cenário o maravilhoso Hotel Business 

Center Beira Rio, no Recanto do Maestro.

  BODAS DE PÉROLABODAS DE PÉROLA
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Santo Ângelo agora tem Café Santo Ângelo agora tem Café 
Cultura - um espaço bacana e Cultura - um espaço bacana e 
aconchegante.aconchegante.

Bruna Bassani:Bruna Bassani:
A estampa Tie-Dye voltou com A estampa Tie-Dye voltou com 
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Ederson “Nego” Garcia - conceituado coiff eur, que comanda com 

dinamismo e competência o “Nego Hair”, estreou idade nova na última 

terça-feira, 12, sendo alvo de inúmeras homenagens, especialmente de 

seus familiares e amigos. Ao Nego, parabéns e sucesso sempre!
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A partir de amanhã, dia 16, o Clube Gaúcho vive 
a sua maior festa popular: a Novemberfest!!! 

Então, amanhã à noite, todos os caminhos levam 
ao baile de abertura da 27ª Novemberfest, que 
vai ser musicado pelas bandas Renascer e Cosmo 
Express. No início da grande e  esperada noitada, 
Fernanda Winckler - Rainha da 27ª Novemberfest, 
vai coroar a sua sucessora: Ana Carolina Braga 
Meotti - que vai comandar a edição deste ano 
da “Festa da Alegria e de muito Chope”. Pelo que 
tudo indica a função vai ser monumental! 

Já o encerramento da 28ª Novemberfest 
acontece no próximo dia 30, com a realização do 
2º grande baile ao som das bandas Renascer e 
Balança Brasil.

A capa de hoje é ilustrada pelo casal Gilvete 
Lírio - professora da URI e Amauri Lírio - jornalista 
e cerimonialista, que no último fi nal de semana 
celebraram suas Bodas de Pérola, em torno 
uma programação muito bacana e inesquecível, 
de um evento incrível, tendo como cenário o 
maravilhoso Hotel Business Center Beira Rio, no 
Recanto do Maestro. A ocasião reuniu seus fi lhos 
e amigos bem íntimos, que testemunharam a 
renovação dos votos dos 30 anos de casamento, 
durante uma cerimônia que exaltou o amor, a 
união, a família e a amizade.

Também é destaque na edição de hoje a 
estreia do Café Cultura - um espaço aconchegante 
e moderno, que une cultura com lazer e 
entretenimento, aliado a um gostoso café! O Café 
Cultura fi ca na XV de Novembro, 1349, quase 
esquina com a Rua 25 de Julho. Com certeza vale 
conhecer! Você vai se surpreender.

E para encerrar fi ca um convite para as 
meninas entre 14 e 16 anos: Vem aí a 2ª edição do 
“Catálogo de Brotos” em meados de dezembro.

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

Amauri Lírio
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O tie-dye, antiga técnica de tingimento, tradicionalmente utilizada 
por várias culturas no mundo, especialmente asiáticas e africanas. 
Contemporaneamente, o tie-dye teve um ápice entre as décadas de 1960 

e 1970, entre adeptos do movimento hippie. Nos Estados Unidos, foi popularizado 
por músicos como John Sebastian, Janis Joplin, The Grateful Dead e Joe Cocker. 
Hoje, a estampa voltou com tudo e é uma das principais tendências da temporada. 
A estampa aparecerá por toda a parte neste verão, seja em looks completos, 
biquínis e maiôs, bolsas ou sapatos e não ficam restritas apenas às produções 
mais relax e casuais. Apesar da atmosfera mais divertida que ela imprime no 
visual, hoje é possível criar looks bem sofisticados com a estampa.
Nos acompanhe no instagram da Filo (@lojafilo), vamos mostrar um pouco 

da nossa moratona para fazer a coleção do inverno 2020.

Tie-Dye Tie-Dye 
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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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Foto: Marcelle Corrassa|Equipe Vick AlmeidaFoto: Marcelle Corrassa|Equipe Vick Almeida

No domigo passado, dia 10, aconteceu a cerimônia 
de batizado da Maria Eduarda Berwanger Rigo, 

tendo como cenário a Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus, em Passo Fundo. Acima, a Maria Eduarda, 
concentrada durante a cerimônia de seu batismo. 
E abaixo, a Maria Eduarda cercada por seus tios e 
dindos Gugu Donadel e Mariana Berwanger, seus avós 
maternos Denise e César Berwanger, e seus orgulhosos 

pais Andressa e Rafael Rigo, após o batizado.
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Kate Corgosinho e Naian

SANTO ÂNGELO TEM UM NOVO E

Contando com o prestígio de seus 

familiares, amigos e novos clientes, o 

dinâmico casal Kate Corgosinho e Lucas 

Gorski, inauguraram e com sucesso o Café 

Cultura, no anoitecer da última quarta-

feira, 13. O Café Cultura, além de oferecer 

um menu especial de cafés, é claro, 

também oferece deliciosos quitutes (doces 

e salgados). Também vale destacar que o 

Café Cultura chegou para unir cultura com 

lazer e entretenimento, pois tem espaço 

para exposição de artes, uma biblioteca 

e uma sala para pequenas reuniões 

privadas. Enfi m, o Café Cultura, que teve 

ambientação de Thiago Prado, fi cou show 

de bola! Aconchegante, moderno e muito 

bacana! Com toda a certeza vale a pena 

conhecer. Você vai se surpreender e se 

tornar o mais novo habitué do Café Cultura, 

que fi ca na Rua XV de Novembro, 1349, 

quase esquina com a Rua 25 de Julho.

Os emprsários Kate Corgosinho e Lucas Gorski - entre Danie
Primeira Dama Neiva Arlete Gorski, e Luciane Gorski (D) - brind

Foto: Amauri LírioFoto
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LI, REFLETI E GOSTEI
“ S I M ,  E U  M E  A S S U S T O  C O M  A  M A L D A D E 

HUMANA, MAS OS QUE SIMULAM A BONDADE 

ME ASSUSTAM AINDA MAIS.” (Pe Fábio de Melo)
Salete Stadlewski e Vera Linck.

LUÍS e MARILISE VOESE - casal-presidente do Clube Gaúcho entre o Casal Símbolo da Novemberfest    
HELGA e  HOTTO, e cercado por FERNANDA WINCKLER (E)- Rainha da 27ª Novemberfest  e a sua 
sucessora ANA CAROLINA BRAGA MEOTTI (D), que recebe a faixa e a coroa de Rainha da 28ª 
Novemberfest, amanhã à noite, no baile de abertura da edição deste ano da “November” que vai ser 
musicado pelas bandas Renascer e Cosmo Express. Simplesmente imperdível!
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Fotos: Amauri LírioFotos: Amauri Lírio

Andressa Willig, que acaba de chegar 
da Irlanda e sua mãe Jaqueline Willig.e Naiana Weber.

VO ESPAÇO: CAFÉ CULTURA

e Daniel Gorski - Prefeito de Salvador das Missões e a 
) - brindando a estreia do Café Cultura, em Santo Ângelo.

Tanara Mantovani e Rose Carioli.

Kate Corgosinho e Viviane Obadowski.

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri LírioFoto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio
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 Com a fi nalidade de celebrar o amor, a vida, a família, a união e a amizade, 
Amauri e Gilvete Lírio - comemoraram em alto estilo os seus 30 anos de 
casamento: Bodas de Peróla, de forma intimista no bem estruturado Hotel 
Business Center Beira Rio - Recanto do Maestro, no  fi nal de semana passado.
 A ocasião reuniu seus fi lhos Valentina e Henrique Lírio, a fi lha do coração 
Ayane Rodrigues, e mais os amigos, escalados na função de padrinhos das 
Bodas de Pérola: Luís Klein e Cláudia Waechter, de Santa Cruz do Sul; Rolf 
e Cristian Muner, de Santo Ângelo; Adriano e Márcia Behr Souza, de Santa 
Maria; Neuri de Oliveira e Nairo de Oliveira, de Balneário Camboriu; Sérgio 
e Arlete Ellwanger, de Cachoeira do Sul, Elton Strapazon e Rossana Ribas, 
de Santo Ângelo - também responsáveis por captar as melhores imagens  
durante todo evento.
 A programação iniciou às 14 horas de sábado, 9, com check- in no hotel, 
ocasião em que os convidados recebram as boas vindas. E ao chegar no 
seu quarto encontraram uma toalha personalizada com seus nomes, uma 
caixa de docinho, by Divina Gula, igualmente personalizados, um brinco de 
pérola e todo roteiro social do evento.
 Por volta das 15 horas, todos vestindo a camiseta convite, criada pela 
Serigraf, se dirigiram ao pergolado do hotel a beira do lago, momento 
em que aconteceu um descontraido piquenique com quitutes especiais 
da Frau Hintz e do Hotel. O piquenique foi o “start” para entrosar melhor o 
grupo. Momento também dos registros fotográfi cos e captura de imagens, 
além do primeiro brinde às bodas.
 Após o piquenique, houve um tempo para descanso e produção para a 
programação noturna das Bodas de Pérola.
 Ao anoitecer, em torno das 19 horas, aconteceu uma happy hour no 
lobby do hotel, ocasião em que todos tiveram o prazer de degustar caipiras 
especiais e quitutes exclusivos produzidos pela Chica Sperling e do hotel. 
E foi neste momento em que o Neuri Oliveira, brindou a todos com uma 
belísisma apresentação musical ao piano. A performance do Neuri foi muito 
aplaudida e elogiada. Afi nal de contas foi uma agradável e bela surpresa.
 Na sequência, ao ar livre, a beira da piscina do Hotel Business Center Beira 
Rio, aconteceu o ponto alto da evento, a  celebração das Bodas de Pérola 
de Amauri e Gilvete. Ele chegou conduzido por sua fi lha Valentina e ela, 
a noiva pelo seu fi lho Henrique. Toda a bela celebração, que foi marcada 
por muita emoção foi conduzido pelo próprio casal! O ápice da cerimônia 
a renovação dos votos e a nova troca de alianças - que foram conduzidas 
pelos fi lhos Valentina e Henrique e pela Ayne - fi lha do coração. Ah! As 
alianças foram criadas com exclusividade por Ari Zenkner. Realmente foi 
marcante, emocionante e inesquecível!
 Para o momento da celebração, a noiva Gil, estava linda e radiante, com 
produção visual assinada pelo seus dindos Neuri e Nairo Oliveira, e vestindo 

um elegante modelito da Eclipse que recebeu delicados bordados em 
pérolas feitos pela dinda Cris Muner, e sapato by Mariah Santa Shoes. Já 
o noivo Amauri,  estava muito alinhado, vestindo blazer da Tevah, camisa, 
calça e tênis da Eclipse.
 Depois da celebração, o Salão de Vidro do Hotel, foi o palco do 
categorizado jantar, uma seleção de pratos bem elaborados produzidos 
pelo chef Henrique. Como sobremesa os anfi triões ofereceram a Torta 
Nogueira, de Santa Cruz do Sul, e docinhos fi nos, da Divina Gula, de 
Glauciane da Veiga.
 E foi durante o jantar que Amauri e Gilvete apresentaram um vídeo 
que contou brevemente a história de cada um que esteve presente neste 
momento único e especial, bem a história do casal. A produção do vídeo foi 
da noiva Gil e da Prisma Vídeos, de Enton Strapazon. Com certeza foi outro 
momento de muita emoção.
 Também foi o momento dos pertinentes discursos dos padrinhos, 
fi nalizado com o pronunciamento do noivo Amauri, que encerrou - 
emocionado, homenageando a sua esposa, Gil, entregando um anel de 
pérola, também criado e produzido com exclusividade pelo Ari Zenkner.
 Após, o lobby do hotel o cenário das danças e da boa música até altas 
da madrugada.
 No outro dia, no domingo, 10, após o café da manhã, o grupo foi passear 
para conhecer as belezas do Recanto do Maestro e do Vale Vêneto.
 O encerramento do evento foi em torno de um belo churarasco, na 
Churrascaria do Hotel. Depois do almoço, antes de cada um retornar a sua 
cidade, o casal Gilvete e Amauri, entregou uma lembrança especial para 
cada convidado, marcando dessa forma o fi nal de um encontro maravilhoso.
 Muito obrigado aos nossos fi lhos, padrinhos por atenderem ao nosso 
convite e nos prestigiaram com suas presenças. Obrigado a toda a 
equipe do Hotel Business Center Beira Rio, especialmente a Viviane e ao 
chef Henrique, pelo carinho e atenção em todos momentos. Obrigado 
ao Thiago Prado por nos fornecer elementos para ambienteção de cada 
momento do evento. Obrigado, ao Luciano Oliveira, da Imprima, pelos 
adesivos personalizados e placas exclusivas em mdf, e para os autores das 
imagens, os padrinhos Eltos e Rossana, e o Sérgio. Ah! E obrigado a noiva 
Gil, que cuidou e criou cada detalhe que envolveu cada momento da 
intensa programação.
 Enfi m, para encerrar, só podemos e devemos ser gratos por termos 
vividos momentos incríveis e únicos, emocionantes e inesquecíveis. 
Seremos etermanente gratos por ter o privilégio de celebrar, o amor, a  vida, 
a família, a união e amizade ao lado de pessoas especiais.
 Sem dúvida, tudo muito lindo e perfeito! Nossas Bodas de Pérola foram 
inesquecíveis. 

GIL & AMAURI CELEBRAM BODAS DE PÉROLAGIL & AMAURI CELEBRAM BODAS DE PÉROLA
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GIL & AMAURI CELEBRAM BODAS DE PÉROLA

Gil e Amauri Lírio - cercados por Luís Klein e Cláudia Waechter, Márcia e Adriano Souza, Rolf e Cris Muner, Ayane 
Rodrigues, Henrique Lírio, Arlete e Sérgio Ellwanger, Nairo Oliveira, Valentina Lírio, Neury de Oliveira, Elton Strapazon 

e  Rossana Ribas, nossos padrinhos e fi lhos, no fi nal da cebração das Bodas de Pérolas.

Valentina, Henrique e Ayane 
conduzindo as alianças.

A noiva Gil 
Lírio em pose 

especial. 
À direita 
Gil sendo 

conduzida 
por seu fi lho 
Henrique até 

cerimônia. 
E abaixo, 

momento da  
celebração 
das Bodas.

Amauri e Gil no 
cenário do jantar 

das Bodas.

Amauri e Gil e seus fi lhos Valentina e 
Henrique, durante o piquenique e abaixo,na 

Happy Hour no lobby do Hotel.

Detalhes: 
Mesa do 

piquenique 
e abaixo, os 
mimos aos 

convidados.

Amauri e Gil, em clima de 
o amor é lindo.

Amauri e Gil, em detalhes 
que fazem a diferença.

Um  clic especial com todo o grupo 
no cenário do piquenique .

Imagens: Sul Fotos Digital | Prisma VídeosImagens: Sul Fotos Digital | Prisma Vídeos
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Tenho medo de que o mês de novembro 
mude o rumo dos ventos. Estamos nós, po-
pulação brasileira, em uma fase em que os 
ventos precisam continuar soprando como 
nossos aliados. Eles não precisam virar 
tempestade, mas é preciso que soprem. E 
que soprem com força, com vontade. Cos-
tumamos ouvir e também costumamos re-
petir que o povo tem memória curta. Em se 
tratando de mídia e de política, sabemos o 
quanto isso é verdade e é isso que assusta.

O novembro anuncia o final de ano e 
junto com ele a preparação para as grandes 
festas de Natal e de Ano Novo. As cidades 
se mobilizam para a organização desses 
eventos e as pessoas, na grande maioria, 
canalizam sua atenção para essas duas 
importantes datas. Em vista disso, outras 
questões de significativa importância aca-
bam ficando de lado e, por ficarem de lado, 
acabam sendo esquecidas. 

E isso não pode acontecer. O véu que 
parece querer se estender sobre as ques-
tões políticas não pode vedar o que precisa 
ficar sempre visível e o que tem de ser dito 
de forma constante. Os casos de corrupção 
no país, com tudo o que a questão implica, 
são de uma gravidade ímpar e de uma im-
portância muito grande para se deixarem 
camuflar por outros interesses imediatos. 
Como a mídia tem participação decisiva 
nesse quesito, por meio do direcionamen-
to de seus programas, noticiários, propa-
gandas e, de forma muito especial, pelos 
chamamentos que faz, tenho medo de que 
operações anticorrupção e outras tantas 
que envolvem o cenário político percam 
seu ibope para os comerciais apelativos 

das festas de finais de anos e para outras 
notícias que se fizerem imediatas.

Faço questão de dizer que sou fã ardoro-
sa de todo o ornato que envolve o Natal e 
essa época do ano. Isso, porém, não pode se 
tornar um entrave para que caia no esque-
cimento a crise política que se instaurou no 
país, com casos infindáveis de corrupção e 
com um governo que desde o início se vê 
envolvido em conflitos diversos. É preciso, 
mais do que nunca, que os problemas do 
cenário brasileiro, como os casos inesgotá-
veis de corrupção, sejam constantemente 
noticiados. É necessário que fique visível 
para todos o que está acontecendo e os ru-
mos que direcionam o país em relação ao 
ano que se anuncia e ao futuro de todos os 
brasileiros. 

Por isso, é que tenho medo de que mu-
dem os rumos dos ventos. Os ventos de no-
vembro precisam continuar soprando com 
força. São esses os ventos que vão fazer 
com que a população se mantenha alerta 
e que continue atenta à tremenda barbárie 
de colarinho branco que tanta vergonha 
nos causa. Afinal, se é verdade o que pre-
ga o ditado popular de que “o povo tem 
memória curta”, é preciso que as memó-
rias estejam constantemente revitalizadas. 
Se disso dependem as mobilizações contra 
a corrupção e contra os corruptos e a luta 
por um país melhor, então que soprem os 
ventos de novembro para que as atenções 
das festas de final de ano não apaguem os 
rastros das operações necessárias para lim-
par o país.

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

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

azulcargoexpress.com.br

Ventos de novembro IIVentos de novembro II
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www.lojarekinte.com.br

A PARTIR DO DIA 18/11
SOFÁ COM 50%

MESA DE JANTAR COM 50%
QUADROS 50% 

DECORAÇÕES 50%
APARADOR 50%

Ventos de novembro II




