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@tevahsantoangelo           

@tevahpremiumsantoangelo

Rua Marques do Herval, 1490
Santo Ângelo 

(55) 3313.1936  

10
SANTO ÂNGELO

anos

Venha comemorar conosco!

Os noivos Andressa e Vanderlei - entre seus pais, Willy Hinz e Sandra Tesche (E), Rudi e Aidê Kroth(D), e 
cercados  por seus padrinhos, daminhas, aia e pajens - no altar da Catedral no final da celebração religiosa. 

n A história de amor de Andressa Hinz e Vanderlei Kroth estava escrito nas estrelas e dentro 
desse clima, eles casaram no sábado passado, dia 16, sob as bênçãos de seus pais Sandra 
Tesche e Willy Hinz, Rudi e Aidê Kroth, na  Catedral. A cerimônia foi musicada pela dupla 
Letícia Stoll e Claus Jerke.
n A noiva estava bela e radiante – com belo modelito branco, com produção visual de Nego 
Hair (cabelos) e Eliane Palmeiro (make up). Já o noivo, vestiu um terno bem alinhado da Tevah 
Santo Ângelo.
n Após a bênção nupcial, os noivos, recepcionaram familiares e amigos  no salão eventos do 
Villas Hotel.
n Na sequência, felizes e emocionados os noivos, Andressa e Vanderlei, entraram no salão, 
brindaram a união, agradeceram a presença de todos e assistiram ao vídeo que destacou 
momentos especiais na vida do novo casal.
n Após o brinde foi servido o categorizado jantar, uma seleção de poucos e bem elaborados 
pratos, com destaque para uma bela mesa de carnes, da grife Chica Sperling, regado por 
bebidas dos melhores rótulos.
n Como sobremesa os anfitriões ofereceram a taça “Chocolamour” - criada por Chica Sperling, 
além de uma linda mesa de doces, com direito a um maravilhoso bolo cenográfico e bem-
casados, da grife Divina Gula.Outro destaque foram os drinks especias da Mrs. M Drinks.
n Depois do jantar, os noivos abriram a pista, dançando “Thousand Years”, coreografada por 
Karina Karsten, e receberam intensos e prolongados aplausos de seus convidados. Foi um 
show!!!
n A noitada de muitos brindes aos noivos, que não escondiam a alegria de ver seus familiares 
e amigos presenciando uma noite muito significativa e inesquecível em suas vidas, evoluiu no 

melhor estilo, com a excelente música da banda Carol Banda Show, de Ijuí, que animou a festa 
até o amanhecer de domingo, com participação especial do DJ Kahuã, da Solaris Som & Luz.
n E para repor a energia dos convidados, que dançaram e se divertiram pra valer, na madrugada 
foram servidos, batata frita, carreteiro e pastéis. 
n Ah! Na cabine fotográfica, da Lu Arts, de Santa Rosa, os convidados fizeram seus registros 
da categorizada ocasião, levando pra casa uma linda lembrança da noite.
n  Vick Almeida e sua equipe foram as responsáveis pelo registro fotográfico do memorável 
casamento que teve as melhores cenas gravadas pela equipe de Cine Vídeo Produtora.
n Tanto a Igreja como o salão do Villas Hotel receberam uma bela e imponente, mas ao mesmo 
tempo clean e sofisticada decoração, com lustres de cristais, arranjos florais e candelabros 
em profusão, com mesas bem decoradas. Sem falar na mesa de doces, na verade um trio de 
mesas douradas, que valorizou ainda mais o bolo e os docinhos personalizados. Tudo numa 
criação do decorador Thiago Prado. Alvo de muitos elogios! Para completar, o adeviso da pista 
personalizado - criado pela Imprima, de Luciano Oliveira, que deu um acabamento especial 
ao decor. Toda a ambientação foi valorizada pela iluminação, pilotada pela equipe da Solaris 
Som & Luz, que também fez a sonorização.
n O cerimonial, bem como toda a produção e organização da festa foi sob a responsabilidade 
do cerimonialista Amauri Lírio e equipe. 
n Enfim, tudo perfeito. A noite foi repleta de elogios. Sem dúvida foi um badalado e lindo 
casamento.
n  Realmente, tudo esteve bem a altura que os noivos Andressa e Vanderlei, merecem, pois 
souberam unir simplicidade com sofisticação, além de emocionar seus convidados com 
momentos de rara beleza!

ANDRESSA & VANDERLEI:  
Felizes para sempre! 
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• Médico especialista em
harmonização facial e corporal;

• Estética Facial e Corporal;
• Fisio dermatofuncional;

• Nutricionista;
• Manicure;

Av. Rio Grande do Sul, 587         (55) 9 9999-7757
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No final da tarde do dia 31 de outubro, o 
Clube Gaúcho, contando com a presença 

de associados e convidados especiais, 
procedeu com a abertura oficial da “Temporada 
de Verão 2021|2022”, em sua bela e aprazível 
sede campestre. Logo após declarada aberta a 
“Temporada de Verão” pela Presidente Marilise 
Voese, aconteceu a coroação das Rainhas das 
Piscinas, momento em que as belas Manoela 
Holsbach Medeiros de Farias (infantil) e Mariani 
de Cassia Wyzykowski - Rainhas das Piscinas 
2019|2020 do Clube Gaúcho se despediram 
do brilhante reinado e procederam com a 
coroação de suas sucessoras, as também 
belas Stela Carvalho Kleinpaul (infantil) e 
Merolyn Everling Petri - Rainhas das Piscinas  
2021|2022 do Clube Gaúcho. Na sequência, 
entrou em cena a banda Bom Senso, que 
fez um baita show, marcando em alto estilo 
o início da temporada de verão no Gaúcho. 
na foto à esquerda: As Soberanas do Clube 
Gaúcho: Gabriela Loureiro - Princesa, Julia 
Przyczynski - Rainha, Marcela Niewinski 
Ferreira- Princesa, as Rainhas das Piscinas 
Stela Carvalho Kleinpaul (2021|2022 - 
Infantil) e Merolyn Everling Petri (2021|2022), 
Ana Carolina Meotti - Rainha das 28ª 
Novemberfest, Lauren Gomes Carvalho - 38º 
Prenda do Carreteiro e Giorgana Giordani da 
Luz - Rainha do Carnaval - 2020, cercadas pelos 
integrantes da diretoria do Clube Gaúcho - na 
abertura do verão 2022 da entidade.

ABERTA A 
TEMPORADA 
DE VERÃO NO 
CLUBE GAÚCHO

As Soberanas do Clube Gaúcho: Gabriela Loureiro - Princesa, Julia Przyczynski - Rainha, Marcela Niewinski Ferreira- Princesa, as 
Rainhas das Piscinas Stela Carvalho Kleinpaul (2021|2022 - Infantil) e Merolyn Everling Petri (2021|2022), Ana Carolina Meotti - 

Rainha das 28ª Novemberfest, Lauren Gomes Carvalho - 38º Prenda do Carreteiro e Giorgana Giordani da Luz - Rainha do carnaval 
- 2020, cercadas pelos integrantes da diretoreia do Clube Gaúcho - na abertura do verão 2022 da entidade.

O casal-presidente do Clube Gaúcho, Luís e Marilise Voese, as Rainhas das Piscinas do Gaúcho, Manoela 
Holsbach Medeiros de Farias (2019|2020), Stela Carvalho Kleinpaul (2021|2022), Merolyn Everling Petri 

(2021|2022) e Mariani de Cassia Wyzykowski (2019|2020), Andreia e Darcione Spolaor - casal vice-presidente 
social e Jocelito Zborowski - vice-presidente financeiro - no momento de homenagens para as Rainhas.
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As Soberanas 2019|2020: 
Carolina Bracht da Veiga - 

Princesa, Julia Lima - Rainha 
e Renata Pulcinelli - Princesa, 

no momento em que 
emocionadas se despediram 

do glorioso reinado e 
receberam merecidas 

honenagens. E à direita, as 
novas Soberanas do Clube 

Gaúcho 2021|2022: Marcela 
Niewinski Ferreira- Princesa, 
Julia Przyczynski - Rainha e 

Gabriela Raguzzoni Loureiro 
- Princesa, entre Darcione 

(D) e Andréia Spolaor - casal 
vice-presidente social, Marilise 
Luis Voese(E) - casal presidente 

do Clube Gaúcho, num clic 
especial logo após a coroação.

Prefeito Jacques e Juliana Barbosa, Lisiane e Lauri Müller - ex-presidente do Conselho 
Deliberativo, Andréia e Darcione Spolaor -  casal vice-presidente social, Marilise e Luís Voese - 

casal presidente do Clube Gaúcho, Robriane e Eduardo Loureiro - Deputado Estadual, Francine 
e Vinícius Makvitz - presidente do Conselho Deliberativo - brindando a reinauguração oficial 

do “Palácio Metálico” e do novo jardim iluminado da sede social do Clube. 

Em torno de um categorizado coquetel, a diretoria do Clube Gaúcho, liderada com 
dinamismo por Marilise Lacroix Voese, recepcionou, na quinta-feira passada, 

14, autoridades e conviwdados especiais. O motivo: reinaugurar o salão nobre, 
conhecido por “Palácio Metálico”, e o jardim da sede social do Clube Gaúcho, bem 
como coroar suas novas Soberanas. A ocasião iniciou com o ato de reinauguração, 
que transformou novamente o salão nobre do Clube Gaúcho, em Palácio Metálico, 
que está totalmente revitalizado, ou seja, com profundas melhorias do piso ao 
telhado.  Pois a atual diretoria, sempre procurando atender os anseios de seu quadro 
social, razão da existência do Clube, apresentou oficialmente ontem, o novo “Palácio 
Metálico”, que já foi e continuará sendo palco de memoráveis eventos, bem como a 
nova área externa, o novo jardim da sede social que possui uma bela e diferenciada 
iluminação, salientando a exuberância do majestoso Palácio Metálico. Em seguida 
aconteceu o desfile de despedida das belas Soberanas  2019|2020: Rainha Julia 
Lima e das Princesas Renata Pulcinelli e Carolina Bracht da Veiga, que emocionadas, 
mas com sentimento de missão cumprida, coroaram as suas sucessoaras: Julia 
Przyczynski - Rainha, Gabriela Raguzzoni Loureiro e Marcela Niewinski Ferreira - 
Princesas, as Soberanas 2021|2022 do Clube Gaúcho, que com beleza e desenvoltura 
terão um brilhante reinado. Enfim, foi uma noite  de reinaugiração, beleza e glamour 
que registra outro importante fato na rica e centenária história do Clube Gaúcho.

Beleza e glamour marcam a reinauguração do “Palácio Metálico”! 

laboutiquesantoangelo
R U A  M A R Q U Ê S  D O  H E R V A L ,  1 5 1 5
C E N T R O  -  S A N T O  Â N G E L O

Que o seu Natal seja maravilhoso!
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Av. Brasil, 1256 - Centro
@oligoflorasantoangelo

www.oligoflora.com.br
55 98429-3851 | 55 3313-5141

No entardecer do dia 22 
de outubro, a empresária 
PAULA TOBIAS WEINERT 
(E), umas das elegantes 
da cidade, reuniu uma 
penca de mulheres 
nos jardins de sua bela 
morada, nos altos do 
Jardim Sabo. O motivo? 
Celebrar em alto estilo a 
sua troca de idade. A festa 
foi muito bacana e cheia 
de significados. Na foto 
abaixo, a aniversariante 
Paula - toda feliz cercada 
por suas amigas que 
tiveram o privilégio de 
presenciar um momento 
muito especial.

PAULA WEINERT 
Celebra a vida!

No dis 25 de setembro a destacada Marthina 
Fenstenseifer Brissow - menina querida da 

nova geração, celebrou seus 15 anos em sua 
residência na companhia de seus orgulhosos pais 
Délcio Brissow e Inara Fenstenseifer, padrinhos 
e amigos. A festa que teve um astral elevado, 
foi bem a altura da aniversariante Marthina, que 
estava linda e feliz em ter privilégio de curtir 
intensamente a noite de seus 15 anos.

MARTHINA 15 ANOS



32 | Novembro de 2021 |  | Novembro de 2021 |  33

Dr. Juliano e Ivy Gressler, Dr. Diogo Balbinoti e Manoela Oliz, 
Dra. Luisa Gazzola e Dr. Maurício Carrion, Paula e Henrique Weinert.

EM EVIDÊNCIA

Dra. Bárbara Cavalheiro, Rejane 
Becker e Dessana Becker Ghellar

A ORAL Unic Implantes - uma clínica ampla, muito 
bem estruturada e moderna que conta com as mais 

avançadas tecnologias do mundo da odontologia, foi 
inaugurada no dia 29 de setembro em torno de uma 
concorrida solenidade, seguida de um categorizado 
coquetel, momento em que as autoridades e convidados 
especiais tiveram a oportunidade de conhecer as belas 
instalações da bem montada clínica. Cabe salientar que 
a ORAL Unic Implantes é uma clínica especializada em 
implantodontia e com procedimentos de estética orofacial, 
como lentes de contato dental, ortodontia, alinhadores 
invisíveis, botox, bichectomia, entre outros. A Oral Unic 
Implantes Santo Ângelo, está localizada na Rua Marechal 
Floriano, 1734. Na foto acima AUGUSTO DARTORA - 
dentista e diretor clínico e sua namorada ANDRESSA 
PORTELA (E), com os sócios e empreendedores FÁBIO e 
ELISA BOHNEN, MARLISE e ANDRÉ NUNES, GUSTAVO 
DA SILVA e GRAZIELLI SPLENDOR BIGUELINI, e WALTER 
MENDES - felizes com o sucesso da inauguração do novo 
empreendimento, a Oral Unic, em  Santo Ângelo.

ORAL UNIC IMPLANTES EM SANTO ÂNGELO

Mauro e Bruna Bassani Melo,
e Guto Bassani
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NO BADALADO COQUETEL DE LANÇAMENTO 
DA COLEÇÃO VERÃO 2022 DA ÓTICA PAULO

Cássia Guasso e 
Dra. Paola Perim Burmann Kate Corgosinho e Taíse Dobner

Luiza Teixeira, Juliana Barbosa, Mara Viera e Marget Cavalheiro
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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 dia 6 de novembro. 
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.

A celebração do casamento de 
Andréia e Rafael foi simplesmente 

emocionante e inesquecível.

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

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
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