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Em setembro inauguramos o Jornal O Mensageiro – nova fase e o “Amauri 
Lírio – Cerimonial & Comunicação”, em novo endereço. Dessa forma 

estamos iniciando uma nova fase profissional e pessoal em novo e moderno 
espaço, e com um novo posicionamento no mercado. Isso é motivo de muito 
orgulho, bem como de muita gratidão a todos que de uma forma ou de outra 
fazem ou fizeram parte da nossa trajetória! 

Como já deu para perceber, estamos encerrando o ano com muitas 
transformações, com muitas mudanças. Entre elas, a partir desta edição, a 63ª, 
a Revista O Mensageiro, reestreia com o nome: BS MAGAZINE – Briefing Social 
por Amauri Lirio.

A nova BS MAGAZINE chega com o especial: “Celebrando a VIDA!” Pois, a 
revista recomeça a evidenciar a vida social da cidade e região, com destaque 
para as festas e eventos, que estão começando a movimentar a nossa 
sociedade. Porém, cabe salientar: tudo cercado de cuidados e protocolos que 
são necessários para este momento delicado que ainda estamos passando.

Portanto esta edição renasce e segue com o objetivo de continuar 
valorizando o lado bom da vida, enaltecendo todos aqueles atores sociais, 
empresários, profissionais liberais... que se destacam naturalmente, e que 
acontecem e fazem acontecer, em especial na região das Missões.

Claro, que seguimos com a nossa marca registrada: ter duas capas, então, 
a deste lado traz a imagem do também jovem médico, Dr. Daniel Barazzetti – 
conceituado cirurgião plástico, que já está fazendo uma bela história de sucesso 
no mundo das cirurgias plásticas e transplante capilar, na Capital das Missões 
e em Florianópolis. E a outra, é ilustrada pelo jovem médico, Dr. Lourenço Sabo 
Müller – respeitado otorrinolaringologista, com atuação em Santo Ângelo e 
em Porto Alegre e que está se tornando referência em rinoplastia, devido a sua 
constante busca pelo aperfeiçoamento.  

Com muito otimismo, de que muito em breve estaremos livres dessa 
pandemia, chega até você, amigo leitor, a 63ª BS MAGAZINE - “Especial 
Celebrando a VIDA”, que foi lançada oficialmente, na tradicional “Festa 
do Briefing”, este ano intitulada da “25 +1”, que celebrou os 26 anos de 
comunicação deste jornalista.

E assim finalizamos o ano de 2021! Um ano para lá de desafiador, para não 
dizer transformador! Porém acreditamos que o novo ano, está chegando 
cheio de expectativas, com um novo ciclo se abrindo para a realização de 
muitos sonhos e de muitas conquistas. Que a gente continue crescendo e se 
desenvolvendo, evoluindo espiritualmente pra nos tornarmos seres humanos 
melhores! E que venha 2022!

Até a próxima!
Amauri Lírio  |   Editor
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Supermercados
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Filial 02 - R. Marechal Floriano, 795 - Centro

Esta edição marca 
o início de uma 

nova fase da Revista 
O Mensageiro, 
que se transforma 
definitivamente em “BS 
MAGAZINE - Briefing 
Social por Amauri Lirio”. 
Mudamos o nome, 
mas o propósito é o 
mesmo!!! Prosseguimos 
com o imenso prazer e 
o privilégio de contar 
o lado bom da vida, de 
celebrar o lado bom 

vida... E nesse clima estamos comemorando 26 anos 
de comunicação, 26 anos de jornalismo, aliado a 
muito trabalho, compromentimento, atualização, 
resiliência, aprendizado... sempre em busca de fazer o 
melhor! Talento, atitude e uma boa dose de ousadia, 
também são características que fazem parte do nosso 
trabalho no mundo do jornalismo e dos eventos! 
Depois um longo período sem eventos devido a 
pandemia, estamos conseguindo aos poucos retomar, 
ainda cercado de todos os cuidados inerentes a esse 
período. Enfim, esta edição, a 63ª,  marca os nossos 26 
anos nesse metiê, que simplesmente amamos e que 
temos muito orgulho! Então, a partir desta página, 
estaremos evidenciando uma parte bacana da vida 
social da cidade e região, que foi possível realizar neste 
segundo semestre. Afinal de contas o consagrado 
“Briefing Social” - a grife do colunismo social no interior 
do Rio Grande do Sul, é produzido para pessoas que 
realmente curtem e aplaudem um colunismo social 
qualificado e sempre atualizado.

Dra. JULIANA CARRION BERCHT, JAQUELINE ELY, FLÁVIA MACHADO e ANA CAROLINA KERBER VIERA, no 
coquetel harmonizado de lançamento da coleção Verão 2022 de óculos de sol, armações e relógios da Ótica 
Paulo, de Santo Ângelo, com participação especial da Loja Filo, que desfilou modelitos da sua nova coleção.

No final da tarde do dia 30 de outubro, o casal-presidente do 
Clube 28 de Maio, ROBERTO TESSELE e Briane Zampieri,  

comandaram e com sucesso a abertura da Temporada de Verão 
2021|2022 da sede campestre da entidade. Foi uma ocasião 
muito bacana, que contou com a boa música ao vivo de Mateus 
Rasta (reagge e rock) e Miri Bastos (sertanejo). 

VERÃO 2022 
NO CLUBE 28

EVIDENCIANDO



10 | Novembro de 2021 |  | Novembro de 2021 |  11



12 | Novembro de 2021 |  | Novembro de 2021 |  13

Lançamento da 62ª Revista O Mensageiro - Saúde & Bem-Estar

No dia 15 de setembro, depois de mais de um 
ano, felizes e emocionados, realizamos o 

lançamento da revista de forma presencial, no salão 
de eventos do Villas Hotel, que recebeu uma bela e 
muito elogiada ambientação assinada por Thiago 
Prado, que foi valorizada pela perfeita iluminação 
da MR Som & Luz, que também fez a sonorização do 
evento.

E foi neste cenário, que lançamos oficialmente e 
com enorme sucesso, a  62ª Revista O Mensageiro 
- Especial Saúde & Bem-Estar, que contou com 
apresença dos anunciantes e convidados especiais. 
na verdade esta foi a última edição com o nome 
“Revista O Mensageiro”, pois a partir desta se 
transforma em “BS MAGAZINE”.

Cabe salientar que uma das capas é ilustrada 

pela conceituada Biomédica - especialista em 
Harmonização Facial, Dra. Fernanda Porsch, numa 
foto assinada pela fotógrafa Bárbara Rigo. E a 
outra, traz a imagem da competente e dinâmica 
Viviane Obadowwski, que se destaca pelo seu 
conhecimento e experiência no mundo da 
administração empresarial e mentoria. A foto da 
Viviane foi de autoria da fotógrafa Vick Almeida.

O lançamento girou em torno de um 
categorizado coquetel pilotado por Chica Sperling, 
que fez  maravilhosas tábuas de queijos e outras 
iguarias (uma para cada mesa), além de servir 
também uma variedade de canapés especiais, 
quentes e frios. Sem falar no escondidinho de carne, 
que foi a sensação do coquetel. Tudo harmonizado 
com vinhos e espumantes dos melhores rótulos, da 

Spohr Vinhos, do Lisandro Spohr.
Encerrando, a 62ª Revista  O Mensageiro - Especial 

Saúde & Bem-Estar, ficou um LUXO! São nada menos 
que 56 páginas - impressas na melhor qualiadade 
pela Gráfica Adhara Print Shop. Nosso muito 
obrigado a todos que participaram desta edição 
por continuarem acreditando em nosso trabalho. 
Obrigado à equipe do Jornal O Mensageiro, e em 
especial ao Villas Hotel, dos empresários Beto e 
Janice Marcante pela decisiva participação no 
evento. #gratidão

Na foto acima, as donas da capa, Dra. 
FERNANDA PORSCH e VIVIANE OBADOWSKI 
entre GILVETE (D) e AMAURI LIRIO (E)  no 
momento do lançamento oficial da 62ª Revista O 
Mensageiro - Especial Saúde & Bem-Estar.
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JANICE e BETO MARCANTE, do Villas Hotel,  LUCIANA e NORINHA SCHNEIDER, 
AMAURI LIRIO, Dra. BÁRBARA CAVALHEIRO, Dra. LUÍSA GAZZOLA e Dr. MAURÍCIO 

CARRION, TATIANA e Dr. GUSTAVO UGGERI.

RENATA E ROSANI PULCINELLI,
e MARILIS TONETTO. 

Dr.  ADRIANO IMPERATORI. 

Dra. PAOLA PERIM BÜRMANN, MARIA DA GLORIA NOTARGIACOMO, 
DINALVA DE SOUZA e LISIANE MÜLLER.

LUCAS GORSKI e KATE CORGOSINHO, 
e THIAGO PRADO -  que fez a 

imponente ambientação do evento. 

ROSSANA RIBAS e 
ELTON STRAPAZON

DIEGO RODRIGUES e 
DAIANA DA ROCHA. 

RODRIGO JAEGER 
ZUCCO e 

RAFAELA PEDÓ

VANDO KNOB HARTMANN - entre 
CÁSSIA HOCH e DÉBORA DE LIMA 

TONETTO, da Unicred Eleva.

MAURÍCIO e MINÉIA MENEGHETTI, HENRIQUE, VALENTINA, 
AMAURI e GILVETE LIRIO, CRISTINA MUNER, MARLISE 

WERLE, ELAINE WERLE e Dr. PERCI WEBER.

No lançamento da 62ª Revista O Mensageiro - Saúde & Bem-Estar
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Cercada pelo carinho e homenagens de seus 
familiares, a super querida e dinâmica produtora 

rural Ilza Farais de Farias - feliz e emocionada, 
celebrou os seus 95 anos, muito bem vividos, na 
última terça-feira, dia 2 de novembro, em torno 
de uma bela churrascada, na sua bem estruturada 
Fazenda Triunfo, em São Miguel das Missões. Pois 

com toda a certeza, completar e comemorar 95 anos 
é dádiva de  Deus e uma conquista pessoal alcançada 
por poucos, ainda mais com saúde e alegria em 
viver. Acima, D. Ilza Farias de Farias - orgulhosa e 
emocionada - cercada por seus familiares e alguns 
amigos que tiveram o privilégio de presenciar a 
comemoração dos seus 95 anos.

 D. Ilza Farias de Farias - toda feliz e elegante - cercada por 
seus filhos Cristina (E) Cézar, Siomara (Chuma) e Mara (D) na 

comemoração de seu 95º aniversário. 

 D. Ilza Farias de Farias - com 
seus colaboradores Antônio e 

Leopoldina e sua filha Luana, que 
participaram da comemoração. 

D. ILZA CELEBRA SEUS 95 ANOS BRILHANTE CONQUISTA

  No dia 14 de agosto, a destacada Paulinne Thomas 
Klee - colou grau em Engenharia Civil, pela URI Santo 
Ângelo,  em torno de uma bela solenidade, no salão 
principal do Clube Gaúcho. Após, a colação de grau, 

Paulinne, brindou a importante conquista em sua 
aconchegante morada, reunindo sua família e amigos 
de forma intimista. Acima, Paulinne - entre seus pais 

Rosane e Beto Klee - pra lá de feliz exibindo o canudo. E 
abaixo a nova engenheira, Paulinne, cercada por suas 

amigas Gabriela Godoy, Alessandra Gerloff, Vitória 
Seibert, Isadora Nikititz e Valentina Lirio.
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Matrículas e rematrículas 

ABERTAS
2022

De 0 a 5 anos
SOB NOVA DIREÇÃO 


