
Celebrando a vida! Celebrando a vida! 
Empresário LUCIANO de OLIVEIRA ao lado de sua esposa FABI 
- num descontraído clic durante a tradicional e concorrida 
churrascada em comemoração ao seu aniversário, que 
sempre reúne familiares e amigos  na véspera de Natal.





Festa da Virada:Festa da Virada:
A maior festa da virada da A maior festa da virada da 
cidade é o Rèveillon 2020 do cidade é o Rèveillon 2020 do 
Clube Gáucho, que acontece Clube Gáucho, que acontece 
hoje à noite, em sua bela hoje à noite, em sua bela 
sede campestre.sede campestre.

Bruna Bassani:Bruna Bassani:
Use o que você se sente bem  Use o que você se sente bem  
para festejar a chegada do para festejar a chegada do 
novo ano.novo ano.

Dinalva de Souza:Dinalva de Souza:
É hora de recomeçar o É hora de recomeçar o 
calendário.calendário.

Terça-feira, 31 de dezembro de 2019Terça-feira, 31 de dezembro de 2019
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Rosângela e Roseléia Prestes - celebraram seus 39 anos, no último 
dia 22, reunindo amigas em torno de uma descontraída festa, 

salão de eventos  do Edifício Rocco!
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ECADO

CAPA
Fabiane e Luciano 

Deglioumini de Oliveira
FOTO

Divulgação

Assim como o show do Roberto Carlos, na Globo, 
é uma tradição no mês de dezembro, a grande 

churrascada do Luciano Deglioumini de Oliveira, 
em comemoração ao seu aniversário, em 24 de 
dezembro, também é. Tudo com o motivo de celebrar 
a vida! E isso o Luciano, dinâmico empresário que 
comanda com competência a Imprima - Recorte, 
Sinalização e Impressão Digital, sabe fazer muito 
bem. Então, o Luciano contando com a assessoria de 
sua esposa Fabiane, e de seus fi lhos Eduardo e Júlia, 
além dos sogros Milton e Beti Piltz, como sempre, foi 
perfeito anfi trião! Uma das marcas da família Piltz de 
Oliveira, é o carisma, aliado ao astral elevado, o que 
acaba proporcionando uma festa - sempre muito 
bacana, descontraída e com uma baita energia. E 
é por isso que o empresário Luciano de Oliveira 
ao lado de sua esposa Fabi, ilustra a capa de hoje, 
num descontraído registro durante a concorrida 
churrascada. 

O destaque de hoje, fi ca para um dos nossos 
desejos para o novo ano, estampado em cada rosto 
que fez parte do: “FELIZ 2020!”

Já a dica para a Festa da Virada é o grande 
Rèveillon 2020, que acontece logo mais à noite, na 
sede campestre do Clube Gaúcho.

E para encerrar: O ano de 2019  chega ao fi m! 
Mais um ano que novamente passou rapidíssimo! 
E cada vez mais o tempo nos surpreende e nos 
mostra, pelo menos aparentemente, que não 
vamos conseguir acompanhá-lo. Mas não tem jeito! 
Literalmente o mundo não para! Então, não sobra 
muito tempo para fi carmos divagando. Temos que 
agir, ter atitude, determinação e persistência, para 
seguirmos fi rmes e fortes na constante busca da 
concretização de nossos sonhos! Vivendo e curtindo 
cada minuto com muita intensidade, pois sempre 
vamos ter muito a fazer e a realizar. E o que entra 
em pauta no fi nal de ano? Olhar para trás e ver com 
bons olhos que muito foi feito, que realizamos e 
conseguimos coisas bacanas! Portanto, é hora de 
agradecer, e planejar porque podemos muito mais. 
Isso eu não tenho dúvida!

E que 2020, simplesmente nos surpreenda! 
Positivamente, é claro!

Um ótimo “weekend”.  Uma ótima festa da virada! 
Eu volto no 4º dia do próximo ano!

Amauri Lírio
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Estamos entrando em uma nova década. 
Na época em que estudei moda, a moda 
era contada pelas décadas, um glamour.... 
Hoje, tudo anda tão rápido, que falamos 
das tendências por estações...  Uma loucura 
total!!!! As pessoas estão preocupadas com o 
que os outros estão vestindo, com blogueiras, 
com as cores da sua cartela de cores, um 
consumo louco e muita chatice. Estou 
tentando entrar em 2020 bemmm mais relax, 
despreocupada com tendências, modismos e 
bem mais preocupada com conforto e bem 
estar. Uma veia da moda, esta seguindo este 
eixo, ufa! Que 2020 seja mais leve em todos 

os sentidos...
Massss, não poderia deixar de falar sobre a 
virada do ano, sobre as roupas escolhidas, 
sobre como queremos que isso refl ita em 
nossas vidas nos 366 dias de 2020. O branco 
da paz ainda é a cor mais lembrada quando 
falamos em festas de Réveillon, porém, outros 
tons caem super bem para quem não abre 
mão da alegria dos looks. Coral, verde, lilás, 
amarelo,...   Use o que você se sente bem!!  
A seleção de imagens foi pensada para 
diferentes ocasiões – praia, festas, campo, etc. 
Ótimo 2020!!!! E nos acompanhe 
também no instagram da Filo (@lojafi lo)

d dé d d

RÉVEILLON 2020RÉVEILLON 2020
As cores-tendência para usar na viradaAs cores-tendência para usar na virada
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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: Bárbara  Rigo

Foto: Bárbara  Rigo

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇADETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA

PS.: Enfi m, entra e sai temporada, mas os “maxicolares”, 
seguem fi rmes e fortes! Ah! E grandes!!! É claro!!!

Já é de praxe, ou melhor, já é rotina comentar aqui que um 

acessório confere mais charme e bossa para toda e qualquer 

produção visual, da mais básica a mais sofi sticada. Então, 

falando em acessórios: o colar é um acessório que a julherada 

adora, em especial os maxicolares. Portanto, dá uma reparada 

no colar, com bolas e mais bolas, que a elegante Elis Lucca 

desfi lou no Summer Evening, que acontecdeu na sede campestre 

do Clube Gaúcho. O acessório  valorizou e muito o seu modelito 

monocromático ideal para a ocasião! #ClasseeElegância

O garotão da foto, todo cheio de estilo é o BOLÍVAR 
Darolt Ghellar, que comemorou o seu aniversário, 
no último sábado, 28, em torno de uma animada 
festa, que seus pais Paolla Darolt e o médico 

Bolívar Ghellar, fi zeram na  Associação Médica.

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

RAFAELA 
Obregon 
Mello - linda 
e querida, 
comemorou 
no último dia 
28, o seu 13º 
aniversário, 
sendo o centro 
das atenções 
de seus pais 
Nelson e 
Alcinara, da 
mana Cecília, 
demais 
familiares e 
amigos. 
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MATIAS Tomé - feliz e estiloso clicado entre seus 
orgulhosos pais Simone e Mauro Tomé, e seus irmãos 
Mateus e Maura, no cenário da sua bela festa em 
comemoração aos seu 1º aninho, que aconteceu no 

último dia 21, no Celeiro Festas & Eventos. 
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Janaina Girardi, Lisiane Piltz, Glauciane Veiga, Tati Piltz, Fabi Piltz de Oliveira, Beti Piltz, 
Henrique e Valentina Lírio, Renan Miollo, Ângela Piltz, Gilvete Lirio e Adriane Miollo.

Alexandre Piltz, Aécio Hendges, Luciano, 
Junior Pizzoni e Charles Orlandi.

Milton Piltz, Gustavo de Oliveira, Danilo Karling, Marcio, Marcelo 
Medeiros, Charles Orlandi, Daniel Piltz, Luciano de Oliveira, Ênio 

Miollo, Roger Jaekel, Nívio Braz e Adriano de Oliveira.

Dilene, Luciano de Oliveira, Leandro Oliveira, 
Adriano, Pedro Henrique e Alice de Oliveira, e 

Ana  Müller,  Vicerlei e Rodrigo.

Fotos: Amauri LirioFotos: Amauri Lirio

Milton Piltz, Luciano de Oliveira e Bruno 
Mallet - no comando da churrasqueira.

NA CHURRASCADA DO 
LUCIANO DE OLIVEIRA

Juliana Famoso, Rafaela Lima, Carolina Pippi, Rodrigo e Cristiane Fruet, 
Gabriela  Winckler, Laiz Prieb, Luiza Prieb (Broto Catologada 2019), 

Henrique Callegaro, Saulo  Morais, Tiago Hammacher e Diego Folatre.

Stefani, Clóvis e  Sheron  Borré (Broto 
Catologada 2019), Dolores e Giulia Borré, 

Alesandra de Souza Ost e Charles Ost.

Luís e Marilise Voese - casal-presidente do 
Clube Gaúcho com seus fi lhos Thierri e Cauê.

Luis A. Waihrich  e Karina Karsten, Alexandra Dorneles, Vanessa Machado, 
Nara e Maria Eduarda da Rocha (Broto Catologada 2019), e Suzete Dallacorte.

NO SUMMER EVENING Fotos: Bárbara RigoFotos: Bárbara Rigo

        Foto: Bárbara  Rigo
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

Estamos nos despedindo de 2019. O próximo 
já nos acena, dizendo que é hora de recomeçar o 
calendário. Mas antes de chegar ao primeiro mês 
do ano, precisamos nos despedir dos doze meses 
vividos neste ano ainda em curso, relembrando 
todas as conquistas, as derrotas, as vitórias, 
as perdas, as alegrias, as tristezas... Devemos 
especialmente encaixotar as “coisas” ruins que 
nos aconteceram e riscar esses dias e datas do 
velho calendário. Não é preciso jogá-lo fora; 
basta descartar aquilo que nos magoou, que nos 
machucou, que nos doeu, destacando as “coisas” 
boas que até nós chegaram.

O novo calendário da nossa vida, que mais 
uma vez recomeça junto com o novo ano, deve ser 
projetado a partir do que foi vivido no ano velho. 
A tendência deve ser sempre subir um degrau a 
mais. Assim se em alguns meses de 2019 caímos, 
devemos nos projetar para levantar e nos lançar 
a outras andanças, vivências, experiências... Os 
dias de choro devem dar lugar ao riso; os dias de 
desespero devem dar lugar à esperança; os dias de 
dor devem dar lugar ao alento; os dias de tristeza 
devem dar lugar à alegria; os dias de solidão 
devem dar lugar para os amigos sentarem; os dias 
de desconforto devem dar lugar ao abraço; os dias 
de fragilidade devem dar lugar ao refúgio junto à 
família...

Desejamos a todos um 2020 cheio de tudo: 
de alegrias, de saúde, de conforto, de amor, de 
trabalho, de dinheiro, de partilha, de amizade, 
de companheirismo, de conquistas, de lutas, de 
vitórias, de acertos, de recomeços... Desejamos 
que todos tenham força e dinamismo para sempre 
recomeçarem a toda manhã, sabendo ver na luz 
do dia e no brilho do sol o bálsamo para enfrentar 
o que deve ser enfrentado... Desejamos que 
todos encontrem em Deus a fé e a coragem para 

seguirem em frente e que todos vivam os mais 
puros sentimentos de gratidão e de amor à vida.

E para que refl itamos sobre a melhor forma 
de virarmos as páginas do novo calendário, 
oferecemos aos leitores o poema “Esperança”, do 
grande Mário Quintana, com os nossos sinceros 
votos de que 2020 seja um calendário repleto de 
coisas boas.

ESPERANÇA
Lá bem no alto do décimo segundo andar do Ano
Vive uma louca chamada Esperança
E ela pensa que quando todas as sirenas
Todas as buzinas
Todos os reco-recos tocarem
Atira-se
E
— ó delicioso vôo!
Ela será encontrada miraculosamente incólume 

na calçada,
Outra vez criança...
E em torno dela indagará o povo:
— Como é teu nome, meninazinha de olhos 

verdes?
E ela lhes dirá
(É preciso dizer-lhes tudo de novo!)
Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não 

esqueçam:
— O meu nome é ES-PE-RAN-ÇA...

Novo CalendárioNovo Calendário
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www.lojarekinte.com.br

SUA COMPRA
SEGURA É AQUI!

V
ENDESCONTOS DE 30% A 50%

SOFÁS, MESA DE JANTAR, QUADROS E DECORAÇÕES
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Novo Calendário



QUE
VOCÊ PROCURA

 
FACEBOOK/celeirofestaseeventos
INSTAGRAM@celeirofestaseeventos
 
Rua Quinze de Novembro, 800
Telefones: 055 3312.9894   
055 9 9607.5165

Monitoramento 
exclusivo para 
as crianças. SAIBA MAIS!

3 opções de
ambientes em

seu evento
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O ESPAÇO2020!
GARANTA SUA DATA!


