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Celebram o amor em Bombinhas - Santa Catarina, tendo 
como cenário o oceano Atlântico. Após a cerimônia, os 
noivos curtiram uma maravilhosa festa ao lado de seus 
familiares e amigos íntimos, ao ar livre e no salão da Casa 
da Praia Eventos, a beira, na praia de Bombinhas.

Rafael e Andréia
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No destaque de hoje, CACILDO MARTINS FERNANDES, que no 
último dia 8, celebrou o seu 59º aniversário, sendo o centro das 

atenções, especialmente de sua filha única Scheila Braga, genro, netos, 
demais familiares e amigos! Ao Cacildo, parabéns e muitas felicidades!

CAPA
Andréia Christmann e 

Rafael Raiter

FOTO
Josiel DS Fotógrafo

Estamos em contagem regressiva e a milhão 
para o evento em celebração ao aniversário de 
jornalismo social de “Amauri Lirio - Briefing Social”, 
agendado para o próximo dia 27, no salão principal 
do Clube Gaúcho. Cabe salientar, que intitulamos 
esta edição do evento, que é a 21ª, como: UMA 
NOITE ESPECIAL: “25+1”, que tem como tema: 
CELEBRANDO A VIDA! Tudo com o propósito  de 
comemorar os nossos 25 anos de comunicação, 
que em 2020, não foi possível realizar o evento 
como havíamos imaginado. Mas este ano, a noitada 
promete ser muito bacana, repleto de atrações, 
beleza, lançamentos e recheado com muitos 
brindes ao lado bom da vida, é claro!

A capa de hoje é ilustrada pelo casal Andréia 
Christmann, conceituada médica e Rafael Raiter, 
respeitado engenheiro civil, que realizaram 
o sonho de celebrar o amor na praia. Foi um 
casamento lindo com celebração a beira da praia 
de Bombinhas - SC, seguida de categorizada festa 
no salão da Casa da Praia Eventos. Realmente foi 
maravilhoso, num lugar lindo e paradisíaco. Por isso 
é o destaque da edição de hoje!

Você sabe o que é “SOCIAL COOL”??? Este é 
o traje para a festa “25+1 Celebrando a VIDA”, 
deste jornalista. Então, vire a página, que a nossa 
colunista de moda, Bruna Bassani,  explica o que é 
esse tal de “Social Cool”.

Encerrando, na última quinta-feira, dia 11 de 
novembro, celebramos as nossas “Bodas de Pinho”! 
Então: “Para essa mulher incrível, que escolhi para 
viver lado a lado, que sempre está junto para o 
que der e vier, superando cada obstáculo, sem 
medir esforços, quero deixar registrado muitos e 
muitos beijos pelos nossos 32 anos de casamento.
Gil, simplesmente, te amo muito! Pois juntos, 
fomos abençoados ao receber os nossos maiores 
e melhores presentes, nossos filhos: Valentina e 
Henrique!!! Sem dúvida a nossa melhor parte!!!

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

Amauri Lírio
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Mais um ano de comemoração em torno do Amauri Lirio, nosso 
agitador de festas e eventos que esta sempre ligado nas 

novidades e adora movimentar a sociedade santo-angelense. 
Sempre inovador, este ano, o traje sugerido pelo Amauri para a festa é 

o “Social Cool”. Hummmmm o que seria este traje?? Vamos às dicas:
Cool em inglês significa legal; e o Estilo Cool é um estilo despojado, 

despreocupado, daquela mulher bem antenada com as tendências 
de moda e que sabe usá-las e misturá-las com perfeição, trazendo um 
visual atual.

O traje Social Cool sugerido pelo Amauri, é algo entre o esporte fino e 
o social, diríamos um esporte fino mais elegante ou um traje social não 
tão formal. Para as mulheres, podemos abusar dos vestidos em todos 
os comprimentos, combinados com bolsas pequenas, pantalonas com 
croppeds, macacões e muitos acessórios lindos que animam qualquer 
produção.

Para os homens, pode ser um terno não tão escuro quanto exige 
um social, assim como um cinza médio, abdicando-se do colete e da 
gravata. Observe que a neste caso a calça deve ser na cor e tecido do 
paletó. Nos acessórios pode se colocar uma camisa social de cores 
claras, com o colarinho desabotoado. Os sapatos também podem 
ser menos clássicos ou formais, modernos, lisos, sem amarração. 
Importante é que seja um sapato de couro.

Nos acompanhe no instagram da Filo (@lojafilo).

Social Cool
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* Designer - Especialista em Moda e Comunicação
brunabassani@hotmail.com
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naianaodonto
www.naianaodonto.com.br

RENAN CALLEGARO e BRUNA PERINI, 
CLÁUDIA e NEI CALLEGARO 

NEURY OLIVEIRA, RAPHAEL e CAMILA BURKHARD, NAIRO OLIVEIRA, VALENTINA e GILVETE LIRIO, 
BINHO e SOLA CHRISTMANN, ANA CLÁUDIA PICCOLI e UBIRATÃ ALMEIDA

NIVÂNIA e ROBERTO SIMON EDINHO e LAUREN BITTECOURT

NO CASAMENTO DA ANDRÉIA E DO RAFAEL EM BOMBINHAS - SC
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LI, REFLETI E GOSTEI
“ÀS VEZES NÃO HÁ UMA PRÓXIMA VEZ, ÀS 

VEZES NÃO HÁ SEGUNDAS OPORTUNIDADES, 
ÀS VEZES É AGORA OU NUNCA!” 

NEURY OLIVEIRA, RAPHAEL e CAMILA BURKHARD, NAIRO OLIVEIRA, VALENTINA e GILVETE LIRIO, 
BINHO e SOLA CHRISTMANN, ANA CLÁUDIA PICCOLI e UBIRATÃ ALMEIDA

VERA e MÁRIO BOHRER

EDINHO e LAUREN BITTECOURT ROSA e EDUARDO SARTORI

Fotos: Amauri Lirio

NO CASAMENTO DA ANDRÉIA E DO RAFAEL EM BOMBINHAS - SC
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n A conceituada médica Andréia Christmann e o respeitado 
engenheiro civil Rafael Raiter, escolheram a linda praia de 
Bombinhas - Santa Catarina, para celebrar o amor, selar a união 
e festejá-la com tudo o que tem direito, no sábado passado, 6. 
n A noiva, estava belíssima a bordo de um elegante vestido branco 
com um véu e uma delicada grinalda com mini orquídeas no alto da 
cabeça, emolduraram seu belo rosto radiante, que teve seus traços 
realçados pelo perfeito make-up  de Nairo Oliveira e produção de 
cabelos de Neury Oliveira, do Inovare de Santo Ângelo. 
n  A celebração, a beira mar, no deck da Casa Praia, foi linda! 
Emocionante! E conduzida pelo celebrante Amauri Lirio. Já as 
alianças foram conduzidas pala labradora Megan, que deu um show!
n Os cumprimentos aos pais,  Binho e Sola Christmann, Everton 
e Rosana Raiter, e aos noivos foram durante a festa, que teve 
como cenário o salão de eventos da Casa da Praia, a beira mar, 
em Bombinhas, é claro. 
n O roteiro social do casamento iniciou com um coquetel de 
boas vindas ao ar livre nos lounges da Casa da Praia, ao som da 
boa música do Eduardo Acco.
n Após a cerimônia religiosa, seguida da sessão de fotos a beira 
mar, os noivos, Rafael e Andréia - felizes e emocionados chegaram 
ao salão contando a história do casal, através de um vídeo, 
finalizado com palavras ao vivo, e sob intensos e prolongados 
aplausos, momento em que receberam o abraço carinhoso de 
seus orgulhosos pais. 
n Na sequência aconteceram os pronunciamentos dos noivos, 
que aproveitaram para fazer oportunos agradecimentos, bem 
como dos pais deles, padrinhos e madrinhas.
n Após os pronunciamentos, os noivos brindaram a feliz união 
com muita alegria, receberam os merecidos cumprimentos e 
fizeram fotos com os seus convidados, seguido do jantar.
n O serviço gastronômico, tanto o coquetel de boas vindas como 
o jantar (uma seleção de pratos bem elaborados e requintados), 
foi orquestrado com maestria pela equipe da Casa da Praia. Tudo 

harmonizado com espumantes, drinks e cervejas dos melhores 
rótulos. Já como sobremesa foi oferecido docinhos finos e 
tradicionais. 
n Como lembrança, delicados copinhos personalizados do drink 
que auxiliou na indicação da mesa e mais uma foto da polaroid, 
também personalizada.
n Depois do jantar, os noivos abriram a pista, apresentando 
uma bela dança coreografada por Karina Karsten, que foi muito 
aplaudida pelos convidados. 
n A partir daí, a pista bombou até altas horas da madrugada  sob 
o comando do DJ Kako, de Balneário Camboriú - SC. A seleção 
musical foi perfeita. Um show!
n  Para repor a energia dos convidados, que dançaram e se 
divertiram pra valer, na madrugada foram servidos mini paletas 
mexicanas.
n Josiel DS Fotógrafo, de Passo Fundo, e sua equipe foram as 
responsáveis pelo registro fotográfico do memorável casamento, 
que teve as melhores cenas gravadas pela equipe do Josiel DS.
n Tanto o local da cerimônia a beira mar como o salão de eventos 
da Casa da Praia, receberam uma imponente e sofisticada 
decoração assinada por Vivian Maria, que usou flores nobres em 
tons de rosa e branco. Arranjos florais em profusão, com mesas 
decoradas. 
n Todo o cerimonial do memorável e lindo casamento levou a 
assinatura do cerimonialista Amauri Lírio. 
n Tudo perfeito. Tudo bem a altura de Andréia e Rafael, que 
souberam unir simplicidade com nobreza, num cenário 
explêdido, que dispensa mais comentários!  
n A grande ocasião, marcada por muita emoção, energia, beleza 
e descontração, foi alvo de muitos elogios e de muitos brindes, 
é claro!
n  Enfim, os queridos Rafa e Déia, protagonizaram um dos 
casamentos mais belos e badalados da temporada, que foi 
prestigiado por seus familiares e um seleto grupo de amigos.

ANDRÉIA E RAFAEL 
Celebram o amor na praia 

Andréia e Rafael entre seus pais Binho e Sola Christmann (E), Rosana e Everton Raiter (D), e 
cercados por suas madrinhas e seus padrinhos, no final da cerimônia de casamento.
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 Especialista, Mestre 

e Doutor em  
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Dr. Vinícius 
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Marchionatti 

Fisioterapeuta 
(Crefito 154.205-F) 

Formação 
Internacional em 

Microfisioterapia e 
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Rua Duque de Caxias, 105, Santo Ângelo 

A celebração do casamento de Andréia e Rafael 
foi simplesmente emocionante e inesquecível.

Momentos marcantes e de muita 
emoção: dos votos e troca das alianças.

Déia e Rafa em clima de o 
amor é lindo, no final da festa.

Um belo cenário para celebrar um lindo amor: 
Andréia e Rafael.

Fotos: Valentina Lírio
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NEGACIONISMO: VOLUNTÁRIO DA INVERDADE
Entre tantos efeitos gerados pela pandemia do 
coronavírus, podemos dizer que a ampliação 
do negacionismo é uma delas. O caos instalado 
pela pandemia, com todo terror vivido desde 
março de 2020 e com o chocante número de 
mortos no país e no mundo, criou um estado de 
instabilidade e de insegurança tão grande que 
nos colocou em uma grande sala de espera. Não 
à espera de um milagre, mas de uma solução 
imediata para o fatídico problema: a descoberta 
de uma vacina capaz de impedir o avanço cada 
vez maior desse vírus.
A ciência, cumprindo fielmente seu papel junto 
à sociedade, debruçou-se nessa busca, lutando 
contra o tempo e contra todas as marés políticas 
que se interpuseram entre a ciência e a razão. 
Essa mesma razão e ciência que nos trouxeram 
a vacina, apontando para o combate ao vírus e, 
consequentemente, para a redução das mortes 
e dos infectados pelo coronavírus. Essa mesma 
razão e ciência que estão nos devolvendo o 
mundo tal como o tínhamos antes da pandemia.
No entanto, no meio disso tudo, desse 
contexto emergente que nos trouxe a vacina, o 
negacionismo ganhou força. Não há dúvidas de 
que essa teoria se fez (e se faz) valer na prática. 
O número de pessoas contra a vacinação é uma 
mostra de que, em meio à luta pela vida, há 
sempre quem negue a verdade, há sempre quem 
rejeite a ciência, há sempre quem tente deturpar 
os fatos.
Entendido como uma escolha de negar a 
realidade de forma radical e controversa, 
especialmente em se tratando de grandes 
verdades e descobertas científicas, o 
negacionismo se fortalece e ganha maiores 
proporções em situações de fragilidade, 
justamente como a vivida pela pandemia. Nesse 
sentido, a teoria negacionista não só põe em 

choque uma evidência científica, mas também 
corrobora para que mais pessoas coloquem 
sua vida – e a dos outros, incluindo a de seus 
familiares – em risco, já que o coronavírus nada 
entende de teorias conspiratórias.
Há quem jure que o homem não foi à Lua. Há 
quem jure que o holocausto nunca aconteceu. 
Há quem jure que o aquecimento global é uma 
farsa. E há quem defenda que água com limão 
cura a pessoa da Covid-19. Ora! Negar os fatos 
é negar a verdade. E a verdade - em termos de 
pandemia - se colocou à nossa frente em março 
de 2020, quando um minúsculo vírus se interpôs 
entre nós, roubando milhares de vidas e exigindo 
novas formas de combate. A negação dos fatos 
não eliminou o vírus, nem combateu a doença. 
Mas a vacina sim. E vacina é algo concreto. É 
ciência. É conhecimento. É uma descoberta que 
nos proporciona vida.
Então se temos de negar alguma coisa, que seja o 
obscurantismo intelectual. Que seja a conspiração 
contra a verdade. Que seja a inverdade dos fatos. 
Quem conduz e sustenta o negacionismo são as 
pessoas que negam a verdade, defendendo uma 
outra verdade oculta, que rejeitam conceitos, que 
contestam consensos, assim contribuindo para 
interesses políticos e ideológicos que não levam 
em conta o bem da coletividade. Pessoas que 
colocam o fortalecimento de suas crenças acima 
de um bem comum; que negam as evidências dos 
fatos; que arrastam outras tantas pessoas pelos 
polêmicos caminhos da dúvida; que rejeitam a 
veracidade daquilo que é. Negar a inverdade, 
sempre! Negar a verdade, jamais! Ser voluntário 
da inverdade, nunca! Ser voluntário da verdade, 
sempre!

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