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Em Evidência:
O “Celebre 2022” com algumas 
das muitas pessoas que 
circularam no BS em 2021.

Dinalva de Souza:
Eu te desejo...

Celebram o amor renovando votos em torno de uma 
bela cerimônia intimista ao ar livre na sede campestre 
do Clube Gaúcho. Mais detalhes nas páginas: 3 (recado) e 8.

Rodrigo e Cris Fruet
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Renove sua casa conosco,
aqui na Dimare Planejados.

O PROJETO É POR NOSSA CONTA
E FEITO POR ESPECIALISTAS.
APROVEITE!
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p a z ,  s a ú d e ,  a m o r ,  s u c e s s o  e

p r o s p e r i d a d e !
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No destaque de hoje, o 1º SUNSET SPOHR Experiências - agendado para dia 5 
de janeiro, a partir das 18 horas, na Morada dos Margutti, em Entre-Ijuís. O 

evento pilotado pelo sommelier LISANDRO SPOHR e com produção do jornalista 
e cerimonialista AMAURI LIRIO, promete ser muito bacana e cheio de surpresas. O 
ingresso (all inclusive e limitados), é uma camiseta, que pode ser customizada.  Ah! 
Vai ter música ao vivo, taças personalizadas e muito mais. Mas o destaque fica para os 
assados em fogo de chão e para a bela carta de bebidas! Simplesmente IMPERDÍVEL.

CAPA
Rodrigo e 

Cristiane Fruet

FOTO
Ana Gallas

Dentro de poucos instantes o turbulento ano de 2021 
chega ao fim!!! Ou talvez quando você estiver lendo 

o recado, já estejamos em 2022.
Novamente parece que os 365 dias passaram a mil!!! E na 
maioria das vezes o tempo nos surpreende, parecendo 
que não conseguimos acompanhá-lo num ritmo 
praticamente frenético, mesmo diante dessa pandemia, 
que insiste em não nos deixar. 
Então, ao fazer um balanço do ano podemos concluir 
que mesmo com o corre-corre, e algumas vezes “debaixo 
de mau tempo”, muito foi feito. Foi um período de 
concretizar muita coisa bacana e produtiva. Digamos 
assim, foi um ano para plantar!!! Logo, logo, com toda 
a certeza a colheita vai começar. Amém! E é isso que 
queremos lembrar!!!! Coisas não muito legais e negativas, 
vamos deixar pra lá. Temos que aprender a conviver e 
deletar, quando possível!

A capa da nossa revista semanal traz a imagem dos 
destacados Rodrigo e Cristiane Fruet que tiveram o 
privilégio de celebrar o amor, através da renovação 
dos votos, na comemoração de suas Bodas de Safira. 
A cerimônia, intimista e emocionante, foi ao ar livre, 
na sede campestre do Clube Gaúcho, no dia 16 de 
dezembro.  

Nesta sexta-feira, 31, a sede campestre do Clube 
Gaúcho ilumina-se, para receber os associados em torno 
da festa da virada: Rèveillon 2022 do Clube Gaúcho. 
Simplesmente imperdível!

Ah! Destaque para o nosso “CELEBRE 2022”  
transformado num verdadeiro mosaico de fotinhos!

Enfim, BS Magazine: a sociedade passa aqui!
E para encerrar... inspirado nos versos da música 

“Trem-Bala”, de Ana Vilela,  finalizo dizendo: “a gente não 
pode ter tudo, pois qual seria a graça do mundo se fosse 
assim? Por isso, prefira sorriso, e os presentes que a vida 
lhe trouxe. Lembrando que nem tudo o dinheiro pode 
comprar! Então, saiba curtir cada momento que você 
sorriu e compartilhou, e mais, saiba que muitas vezes 
não vale a pena correr contra o tempo para ter sempre 
mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra 
trás!” E fica mesmo!
 “Um 2022 extraordinário para todos nós!”

Um ótimo “weekend”. Eu volto na quarta!
 AMAURI LÍRIO
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* Designer - Especialista em Moda e Comunicação
brunabassani@hotmail.com

A sensualidade, mais uma vez, ronda a temporada 
sem desculpas e sem pudor e se manifesta em 
sua forma mais primitiva e atraente. O estilo foi 
explorado através do toque sedutor das plumas, 
da eletricidade do pink, das texturas metalizadas, 
das referências de subcultura, na estética esportiva 
e também de maneira dramática, com todas suas 
principais características colocadas em uma única 
composição. A moda que marcou o início dos anos 
2000 foram super revisitados e voltaram com tudo 
. Por outro lado, visuais que evocam referências do 
passado e mais ligadas à natureza também estão 
presentes.

Nos acompanhe no instagram da Filo (@
lojafilo).

Feliz 2022!

Moda 2022
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naianaodonto
www.naianaodonto.com.br
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Fazendo o tradicional balanço de 2021, 
mesmo com  toda a correria diária, ainda 

convivendo com esse vírus pavoroso, realizamos 
muitas coisas. Foi um ano desafiador, mas ao 
mesmo tempo transformador. Conseguimos 
concretrizar e solidificar alguns de nossos 
projetos, bem como iniciar outros, além de 
algumas profundas mudanças!  Várias! Claro, 
como sempre algumas histórias, fatos... nos 
surpreenderam. Normal! Felizmente, a maioria 
positivamente. Também aconteceram episódios 
que serviram para repensarmos nossas atitudes. 
Mas também houveram algumas decepções! 
Deixamos pra lá! E olha que a gente sabe que 
expectativas sempre machucam. Mas tudo isso 
aconteceu para termos novos posicionamentos, 
bem como mais coragem para enfrentar a vida. 
Viver a vida!!! Com certeza seguimos trilhando 
um belo caminho! Afinal de contas temos que 
continuar cumprindo a nossa missão com 
ousadia, competência e inovação! E já disse e 
repito aqui: colocar pessoas, empresas, eventos 
em evidência, essa é a nossa missão. E que 2022 
seja maravilhoso para todos nós, pelo menos 
uma boa e significativa parte! O resto? A gente 
vai tirar de letra e vai resolvendo na medida do 
possível!!! Então... 
CELEBRE A VIDA... CELEBRE 2022!
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n Em torno de uma cerimônia intimista, mas ao mesmo tempo 
emocionante e descontraída, os destatacados e queridos Rodrigo 
e Cristiane Fruet, renovaram os votos, exatamente no dia em que 
comemoraram “Bodas de Safira” (16 anos de casamento), ou seja, no 
dia 16 de dezembro, ao ar livre, tendo como cenário os jardins da sede 
campestre do Clube Gaúcho. 
n Após cerimônia, conduzida por Amauri Lirio e com participação 
especial de Paulo Sassi, os noivos Rodrigo e Cris, emocionados e 
realizados, brindaram a siginificativa data, com jantar assinado por Chica 
Sperling, no restaurante Panorâmico, da sede campestre do Gaúcho. E 
como omo sobremesa, ofereceram o maravilhoso “Bolo dos Noivos”, além 
dos docinhos finos e tradicionais, by Michela Doces.  Feitos com muito 
amor pela dinda Michela Sassi. 
n Tanto o local da cerimônia como do jantar, receberam uma magnífica 
decoração criada por Thiago Prado, que novamente extrapolou nos 
quesitos: beleza, harmonia e riqueza de detalhes. 
n Toda a ocasião teve iluminação e sonorização da Solaris Som & Luz, sob 
o comando do Dj Kahuã. Já as melhores imagens foram captadas pela 
fotógrafa Ana Gallas. Tudo sob o comando o cerimonialista Amauri Lirio. 
n Foi uma ocasião muito bacana, de celebração do amor, do lado bom 
da vida. 
n Enfim, Rodrigo e Cris, felizes e radiantes, souberam valorizar e marcar 
com muita intensidade um momento lindo de suas vidas, e o melhor, 
ainda compartilhando com familiares e amigos íntimos.

Rodrigo e Cristiane celebram o amor

Rodrigo e Cris Frut em momento de emoção 
durante a celebração das bodas e à direita 

com o filho  Luiz Henrique Fruet .

Os noivos Cris e Rodrigo em momentos distintos 
durante a celebração do amor. À esquerda com 

Amauri Lirio e à direita com Paulo Sassi.

Rodrigo e Cris com seus padrinhos Paulo 
e Michela Sassi (E), Gilvete e Amauri Lirio.

Os noivos Cris e 
Rodrigo com Dr. Paulo 

e Claire Azeredo, Maria 
Helena Taborda, Leida 
e Luiz Grzechota, Luiz 
Osório e Maria Elaine 
Fruet. E à direita  com 

o “pajens” Henrique 
Lirio, Luiz Henrique 

Fruet e Lourenço Sassi.

Foto: Ana Gallas
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Foto: Ana Gallas Foto: Ana Gallas

Foto: Amauri Lirio

Foto: Amauri Lirio

Foto: Valentina Lirio

Os noivos em clima de o amor é lindo!
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(55)997171244 @aurumsaude www.aurumsaude.com 

 Cirurgião-Dentista  
  (CRO 19171) 

 

 Especialista, Mestre 

e Doutor em  

Prótese Dentária 

Cirurgiã-Dentista 
(CRO 21135) 

Especialista, Mestre 

e Doutora em 

Odontopediatria 

Cirurgiã-Dentista 
(CRO 20979) 

Especialista em 
Endodontia 

 Mestre e Doutora 
em Prótese Dental 

Dra. Jéssica 
Barasuol 

Dr. Vinícius 
Wandscher 

Dra. Camila 
de Castro 

Dra. Ana Maria 
Marchionatti 

Fisioterapeuta 
(Crefito 154.205-F) 

Formação 
Internacional em 

Microfisioterapia e 
Leitura Biológica 

 

Rua Duque de Caxias, 105, Santo Ângelo 

www.novaerasa.com.br

(55) 3313-1969
(55) 99707-4407
(55) 98442-0444 

R. DUQUE DE CAXIAS 792 CENTRO STO. ÂNGELO RS
 
 

Os melhores imóveis você encontra aqui!

(47) 3268-1505
(47) 99272-3322

www.novaeraitapema.com.br

R. DUQUE DE CAXIAS 792 CENTRO STO. ÂNGELO RS

(55) 3313-3933
(55) 99675-0369

Filial
Itapema/SC

Matriz 
Santo Ângelo

NOVA ERA 
ITAPEMA/SC

A lindinha da foto é a MARIA CECÍLIA 
BARBOSA GERHARD - que no dia 

18 de dezembro, em Porto Alegre, foi 
merecidamente eleita Miss Baby Rio 
Grande do Sul 2022 - Oficial, em concurso 
promovido pela Produtora Space, dirigida 
por Cássio Pardo e Thiago Fagundes. Agora 
a pequena miss Maria Cecília começa a 
sua preparação para representar o Estado 
no Miss Baby Brasil que acontecerá 
em outubro de 2022, em Porto Alegre. 
Parabéns, Maria Cecília!!!

Em dezembro é tradicional o show do Roberto Carlos, na Globo, que 
teve uma pausa em 2020, devido a pandemia, mas este ano retornou, 

assim como a grande churrascada do Luciano Deglioumini de Oliveira, em 
comemoração ao seu aniversário, em 24 de dezembro. Tudo com o motivo 
de celebrar a vida, e ainda nos  tempos de hoje, com mais intesidade! E 
isso o Luciano, dinâmico empresário que comanda com competência a 
Imprima - Comunicação Visual, sabe fazer muito bem. Então, o Luciano 
contando com a assessoria de sua esposa Fabiane, e de seus filhos Eduardo 
e Júlia, além dos sogros Milton e Beti Piltz, como sempre, foi perfeito 
anfitrião! 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. Na foto acima, Luciano 
com sua esposa Fabi, e os filhos Edurado e Júlia. E abaixo, o aniversariante 
Luciano entre os amigos João Farias (E), Charles Orlandi, André “Café” 
Peccin e Roger Farias, que auxiliaram na tafera de assar o tradicional 
churrasco.
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Foto: Amauri Lirio
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ENTRE AMIGOS. Valentina Lirio com a Safira, Gilvete Lirio, Tatiana e Lisandro Spohr, Amauri Lirio, Ana Carolina e Adriano 
Casagrande, Thiago Prado e Eder “Nego” Garcia - em recente e descontraída ocasião de final de ano na “Morada dos Lirios”.

Foto: Henrique Lirio
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

“EU TE DESEJO...”
O ano se finda, deixando para trás doze 
meses em que vivemos as incertezas e 
as angústias provocadas pela pandemia. 
Muitas pessoas se foram, deixando 
entre nós a saudade e a tristeza de vê-
las sucumbirem à letalidade de um 
vírus. Muitas outras também da vida 
se despediram, levadas por diferentes 
doenças, por acidentes, por tragédias, por 
assassinatos... Muitos crimes andaram 
soltos pelos meses e dias do ano, deixando 
para a sociedade um rastro de insegurança 
que se estendeu por todos os lados. 
Roubos, assaltos, crimes de variados tipos, 
assassinatos, organizações criminosas, 
entre outros, não faltaram em 2021, 
somando-se ao terror da pandemia.
Mas veio a vacinação... em uma, duas, 
três doses. E a esperança aos poucos foi 
se abrindo, deixando transparecer novas 
luzes a nos iluminar o novo ano. E para o 
ano novo eu te desejo: muita saúde para 
não sucumbir a doenças; muitas alegrias 
para não precisar chorar; boa-venturança 
para não padecer tristezas; muita 
prosperidade para não precisar recuar; 
muita fé para poder sonhar...
Eu te desejo “vida, longa vida”, assim 
como diz a composição de Flávia 
Wenceslau Sartori, interpretada por várias 
vozes, entre elas a do Padre Fábio de Melo, 
da qual me valho para expressar meus 
votos de um feliz ano novo para todos.

“Eu te desejo vida, longa vida
Te desejo a sorte de tudo que é bom
De toda alegria, ter a companhia
Colorindo a estrada em seu mais belo tom
Eu te desejo a chuva na varanda
Molhando a roseira pra desabrochar
E dias de sol pra fazer os teus planos
Nas coisas mais simples que se imaginar
Eu te desejo a paz de uma andorinha
No voo perfeito, contemplando o mar
E que a fé movedora de qualquer montanha
Te renove sempre, te faça sonhar
Mas se vier as horas de melancolia
Que a lua tão meiga venha te afagar
E que a mais doce estrela seja tua guia
Como mãe singela a te orientar
Eu te desejo mais que mil amigos
A poesia que todo poeta esperou
Coração de menino cheio de esperança
Voz de pai amigo e olhar de avô.”

Que 2022 seja um ano bom 
para todos nós, renovados 

na fé e na esperança 
de poder sonhar.



11Sexta-feira e Sábado, 31 de dezembro de 2021 e 1º de janeiro de 2022




