






Sweet 15:Sweet 15:
Rafaela Lima da Silva - Rafaela Lima da Silva - 
comemora seus 15 anos em comemora seus 15 anos em 
torno um linda festa surpresa.torno um linda festa surpresa.

Beleza Kids:Beleza Kids:
Maria Manuela Arnold - Maria Manuela Arnold - 
conquista o título de Mini Miss conquista o título de Mini Miss 
Brasil Universo 2020Brasil Universo 2020..

Dinalva de Souza:Dinalva de Souza:
Rodeada de InimigosRodeada de Inimigos..
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Lisiane Müller Lisiane Müller 
Mulher que se destaca em nossa sociedade pela 
sua autenticidade e dinamismo - celebra hoje a sua 
troca de idade sendo o centro das atenções de seus 
familiares e inúmeros amigos.

Sábado, 30 de novembro de 2019Sábado, 30 de novembro de 2019
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Prefeito Municipal de Santo Ângelo - Jacques Barbosa e o advogado 
Itaguaci Meirelles Corrêa - na estreia da Renovarauto. 
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Está defi nido para o próximo dia 13, a partir das 
20 horas e 34 minutos, na bela sede campestre 

do Clube Gaúcho, o esperado e comentado 
evento: “SUMMER EVENING - 5ª Edição”, que 
chega neste ano com novidades. A badalada 
noitada, que novamente vai ser realizada ao ar 
livre tem como atração: coroação das Rainhas 
das Piscinas 2020 do Clube Gaúcho, adulta e 
infantil, apresentação da Corte do Carnaval 
2020 e o lançamento ofi cial da 56ª edição da 
Revista O Mensageiro - Especial Final de Ano. 
Outro ponto alto da noite será o CATÁLOGO de 
BROTOS, momento em que apresentaremos 
e homenagearemos as meninas “Catalogadas 
de 2019”. Pelo que tudo indica, vai ser um belo 
evento, pois vai reunir beleza, glamour, estreia 
jovialidade, mídia, e muito mais. Precisa dizer 
mais? Só que é simplesmente imperdível.

A capa de hoje traz a imagem da dinâmica 
Lisiane Sabo Müller - fi gura de destaque em 
nossa sociedade, que hoje, dia 30, acrescenta 
mais um ano em sua vida sendo alvo de muitas 
manifestações carinhosas pelo transcurso da 
data, especialmente de seu marido Lauri Müller, 
fi lhos, nora, genros e netos, demais familiares e 
amigos. À amiga Lisiane, parabéns, felicidades e 
muito sucesso!

Também em evidência nesta edição, a bela 
festa surpresa dos 15 anos de Rafaela Lima da 
Silva, na sede campestre do Clube Gaúcho.

E hoje à noite todos os caminhos levam ao 
Clube Gaúcho, onde acontece o 2º e último 
grande baile da 28ª Novemberfest ao som das 
bandas Resnacer e Balança Brasil. Claro que não 
dá para perder!

E para fi nalizar: ao nosso queridão Henrique, 
que comemora seus 14 anos nesta segunda-feira, 
2, parabéns, felicidades e que Deus ilumine e 
abençoe sempre o teu caminho. Te amamos... pais 
Amauri e Gilvete e mana Valentina Lirio!Enfi m, BS 
Magazine: a sociedade passa aqui!

Um ótimo “weekend”. Eu volto no sábado!
Amauri Lírio
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LençosLenços
Os lenços, além da funcionalidade de aquecer, são 
ótimos aliados na hora de dar mais graça ao look. 
Antes só usados no pescoço, agora aparecem 
nos cabelos complementando tranças e rabos 
de cavalo; nas bolsas, dando aquele colorido; na 
cintura, fazendo às vezes dos cintos e nos pulsos, 
fazendo um charme como pulseira.
Os lenços continuarão como um acessório 
transformador nos looks nesse verão.
Muitas fashionistas andam apostando no truque 
de styling, seja com calças, vestido, saia ou 
macacão, esse acessório arremata qualquer 
visual de forma certeira, fazendo um toque 
todo autêntico ao look. Uma cara nova as 
produções de diversos estilos. Até os combos mais 
básicos ganham um up, e é a ideia perfeita para 
incrementar seu look naquele dia de preguiça 
fashion.
Nas imagens, ideias de como usar os lenços nas 
produções.
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* Designer - Especialista em moda e comunicação
brunabassani@hotmail.com
* Designer - Especialista em moda e com
brunabassani@hotmail.com

Lenços
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ANA CAROLINA BRAGA MEOTTI - Rainha da 28ª 
Novemberfest - com muita alegria comanda hoje à noite o 
baile de encerramento da “November”  do Clube Gaúcho.

Foto: Margarete MacielFoto: Margarete Maciel

FESTA DA ALEGRIA E DO CHOPE!FESTA DA ALEGRIA E DO CHOPE!

Foto: Margarete MacielFoto: Margarete Maciel

EM SÃO LUIZ GONZAGA. Valentina Lirio, Anitta Volkmer, Maria Le
Gilvete Lírio, num clic especial, sábado passado, durante o belo e 
de Mauro e Carlos, que foram corretíssimos anfi triões. Foi uma noi

EMOÇÃO E SURPRESA. Rafaela Li
que vem despontando na nova
anos em torno de uma linda e
organizada por seus pais Sérgio 
dia 15, na sede campestre do Cl
bela ambientação assinada po
Vick Almeida e fi lmagens a Pr
emocionada e surpresa recebend

e Jane. E nos detalhes, toda a al
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Foto: Margarete MacielFoto: Margarete Maciel

LI, REFLETI E GOSTEI
“DESPERTA! O MUNDO NÃO VAI DAR PAUSE E 
ESPERAR ATÉ VOCÊ FICAR PRONTO PARA O START.” 

Salete Stadlewski e Vera Linck.

HENRIQUE WOLFF LIRIO - que 
já está curtindo as merecidas 
férias escolares, comemora seus 
14 anos, nesta segunda-feira, dia 
2, sendo o centro das atenções 
de seus pais Amauri e Gil Lirio, 
sua mana Valentina, demais 
familiares e amigos. Ao nosso 
querido Henrique, que sempre 
está com astral elevado, parabéns, 
felicidades e sucesso. Te amamos 
... pai, mãe e mana!!

Fo
to

: V
al

en
tin

a 
Li

ri
o

Fo
to

: V
al

en
tin

a 
Li

ri
o

Fotos: Amauri LírioFotos: Amauri Lírio

Maria Lena Sperotto, Mauro e Carlos Sperotto Volkmer, e 
o belo e super agradável jantar, na aconchegante morada 
uma noite muito bacana e de um descontraído bate papo.

Rafaela Lima da Silva - uma das meninas 
na nova geração, comemorou seus 15 

a linda e emocionante festa surpresa, 
s Sérgio da Silva e Jane Lima, no último 
tre do Clube Gaúcho. A festa teve uma 
nada por Marcos Schmidt, fotos de 

ens a Prisma Vídeos. Acima, Rafaela - 
recebendo o carinho de seus pais Sérgio 
toda a alegria da aniversariante, Rafa!

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio

Fotos: Vick AlmeidaFotos: Vick Almeida

Danilo Karling e Viviane Obadowski - em noite de 
jantar dos Clubes de Rotary, no Fine Art Eventos.
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PS.:  Lindos e falsos, geralmente com recheio de isopor e enfeitados com fi tas 
e laços nada comestíveis, os bolos cenográfi cos são cada vez mais procurados 
pelos noivos, aniversariantes... preocupados em oferecer o melhor e mais 
bonito para seus convidados. 

No “detalhes” de hoje, evidenciamos o bolo cenográfi co 

que fez parte da mesa de doces, das Bodas de Pérola, de 

Amauri  e Gil Lirio, numa criação da talentosa Glauciane 

Veiga, da Divina Gula, que além de bonito, foi produzido 

dentro da temática festa. Já o topo do bolo foi uma 

criação da Imprima, de Luciano Oliveira. E de quebra, 

em detalhes menores, evidenciamos os bem casados e 

os cupcakes exclusivos. Lindos e deliciosos!!! Um show!!! 

#criatividadeetalento

    Imagens Prisma Vídeos

Imagens Prisma Vídeos    Imagens Prisma Vídeos

Imagens Prisma Vídeos

    Imagens Prisma Vídeos

Imagens Prisma Vídeos

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇADETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA

A linda garotinha Maria 
Manuela Arnold, 5 
anos, no último final de 

semana esteve em Porto Alegre, 
representando a nossa cidade, 
Santo Ângelo, na etapa final do 
Mini Miss Brasil 2020. E com muita 
desenvoltura, graça e beleza, 
Maria Manuela conquistou, 
merecidamente, o título de “MINI 
MISS BRASIL UNIVERSO 2020”. 
Cabe salientar que a pequena Miss 
Maria Mauela também ostenta 
os títulos de Mini Miss Santo 
Ângelo e Mini Miss Princesa RS. A 
Mini Miss Brasil - Maria Manuela, 
agora se prepara para a etapa 
Internacional em Punta Cana. Nos 
sentimos muito orgulhosos com 

sua brilhante conquista!
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MARIA MANUELAMARIA MANUELA
MINI MISS BRASILMINI MISS BRASIL
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  Imagens Prisma Vídeos

NA NOVEMBERFEST
LÚCIO SILVEIRA, JEFERSON SFREDO, 

AUGUSTO MOTTA, CÉSAR MÜRMANN, CÁSSIO 
AITA, ADOLFO GERLOFF E KURT MÜRMANN.

ANTÔNIO E SÔNIA WINCKLERDIONATAN BACH E DANA HINTZ 

VISITA ILUSTRE NOS CLUBES DE ROTARY
No último dia 21, os 4 clubes de Rotary 
de Santo Ângelo e Rotaract receberam 
a ilustre visita do Governador do distrito 
4660, Roger Roberto, que aproveitou 
para conhecer o Marco Rotário, visitar 
a Prefeitura da Cidade, o Hospital de 
Caridade de Santo Ângelo, o Lar Izabel, 
Lar Carrera Machado e o Lar da Menina, 
onde pode comprovar um pouco 
do  trabalho que os clubes de Rotary 
realizam em nossa comunidade. E à 
noite, na Fine Art Eventos aconteceu a 
reunião festiva, ocasião em que foram 
empossados 8 novos sócios. No RC Cruz 
de Lorena foram empossadas Mariana 
Moraes Tonetto e Aline Antocheves 
Cacenote; no RC Santo Ângelo: 
Márcio Antônio Fucilini, Leandro 
Didonet, Gustavo Barros Santos e Marcos 
Luciano dos Reis, e no RC Santo Ângelo 
Norte: Lindomar Cristani e Rodrigo 
Farias de Melo. Também aconteceu 
a entrega do título Paul Harris para 
Dulce Madureira e Sônia Bess Melchior 
- RC Cruz de Lorena, Gustavo Badalotti
e  João Emar Damian - RC Santo Ângelo, 
e Bernardino de Oliveira Damasceno 
- RC Santo Ângelo Norte. Após a 
solenidade aconteceu um descontraído 
jantar de confraternização.

Cláudio Tescke - Presidente RC Santo Ângelo, Juçara e Nei Rocha - Governador Assistente da 
Área 8,  Elis Lucca - Presidente do Cruz de Lorena, Emir Fronza - Presidente do  RC Santo Ângelo 
Norte, Ivete Rotta - Presidente RC Santo Ângelo Centro Norte, Jaqueline e Roger Roberto - 
Governador Distrito 4660. Abaixo, Marco Cortez - Coordenador Assistente de Imagem Pública 
do Rotary Internacional e Vera Sanchez, Jaqueline e Roger Roberto - Governador Distrito 
4660, Verônica Maliska e Jorge Carneiro - futuro Governador do Distrito. Abaixo e à direita, 
Elis Lucca com as homenageadas com Titulo Paul Harris Sônia Melchior e Dulce Madureira.
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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

Incrível como as coisas 
mudam e como nos 
transformamos com o passar 
dos anos. Pelas transformações 
que me ocorreram, descobri que 
lá em casa – e também em outros 
lugares, como no trabalho, na 
casa de amigos, em lojas, entre 
outros – estou rodeada de 
inimigos.

Meu maior inimigo se 
defronta comigo em tamanho 
natural. Fica dia e noite parado 
no meu quarto e está sempre 
a apontar as mudanças que se 
impuseram sobre meu corpo e 
sobre meu rosto. Terrivelmente 
autêntico, acusa minhas 
rugas, aponta imperfeições, 
declara gorduras e marcas 
inconvenientes. Pior que isso, 
acusa o tempo que passou, 
inexorável e imperturbável, 
mostrando as marcas que 
deixou.

Bobagem pensar que cada 
ruga encerra uma história. 
Para esse meu inimigo minhas 
dores não importam, minhas 
mágoas não contam, minha luta 
não interessa. Cada vez mais 
meu inimigo fi ca a apontar a 
passagem do tempo. Ruga é 
ruga. De tudo que se faz, de tudo 
que se vive, do quanto se luta: 
esse é o efeito inevitável que um 
dia chega e passa a tomar conta 
de nós.

Quando tento escapar dele, 
deparo-me com outro que 

também fi ca no meu quarto a 
me espreitar. Por sorte, esse só 
me revela da cintura para cima 
e isso, por vezes, me faz pensar 
que é meu amigo. Mas logo ele 
me chama a atenção, fazendo-
me olhar para um pôster na 
parede, bem ao seu lado, que 
me retrata no auge dos meus 
18 anos de idade. Na claridade 
do quarto – pela luz do sol ou 
da lâmpada acesa – ele me diz 
apenas: “Quanta diferença!” 
Sem palavras para dizer, 
faço apenas uma careta, um 
trejeito disfarçado que uso para 
expressar minha passividade e 
minha impossibilidade de reagir 
ante ao fato constatado e pelo 
tempo consumado.  

Corro, então, para o banheiro. 
Em um canto, mais um inimigo. 
Esse, porém, mais parece um 
velho soldado que vai para a 
guerra sem saber por que e, por 
isso, acaba fi cando com pena do 
adversário. Assim, ele não me 
acusa de nada. Ao contrário, 
tenta camufl ar minha imagem, 
alisando meu rosto, alongando 
meu corpo, diminuindo o peso 
de tantos anos já vividos. Gosto 
dele, apesar de estar incluído 
no conjunto desses inimigos 
que insistem em revelar minha 
imagem sempre atualizada.

Sem ter o que fazer, percorro 
outras peças da casa. Em cada 
uma delas, há um deles. E como 
num gesto ensaiado dizem, cada 

um a seu tempo e a seu modo, que 
não adianta querer lutar contra 
o inevitável. Silenciosamente 
me fazem enxergar que o tempo 
não para; fazem-me perceber 
que essa que me olha hoje já não 
é mais a menina de um passado 
longínquo, que não é a moça do 
retrato na parede. Tento, então, 
me convencer disto: da certeza 
de que essa que me olha não é 
o “eu” do passado, mas a outra 
que estava dentro de mim. 
Uma outra que, aos poucos, se 
revela em nova imagem, cujas 
características são as chamadas 
“marcas de expressão” que não 
se encontram na infância, nem 
na mocidade.

Impassível diante da 
impossibilidade de reverter 
essa nova verdade, recorro 
às palavras da madrasta da 
Branca de Neve e “mudamente” 
pergunto: “Espelho mágico, 
espelho meu, há no mundo 
alguém mais bonito do que eu?” 
E sem esperar resposta, refugio-
me nas minhas novas vaidades, 
tentando convencer-me, apesar 
de todos meus “inimigos”, das 
palavras do psiquiatra Cury, 
quando ele diz que “se o tempo 
envelhecer o seu corpo, mas 
não envelhecer a sua emoção, 
você será sempre feliz”. (p.103 
– Cury)

(Reedição)

Rodeada de inimigosRodeada de inimigos
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ESTOFADOS
COM ATÉ!

30%
OFF

ÚLTIMOS DIAS!

ACESSE NOSSO SITE!AACCEESSSSEE NNOSSO SITE!
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Rodeada de inimigos



C E L E I R O  C O N T A  C O M  E S T R U T U R A
P A R A  D U A S  F E S T A S  S I M U L T Â N E A S

Telefones:  
055 3312.9894    
055 9 9607.5165

Rua Quinze de Novembro, 800

celeirofestaseeventos

@celeirofestaseeventos


