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Sábado, 11 de Junho de 2022

Dedicada e dinâmica Mestranda em Estatística, na Universidade 
Estadual de Campinas - UNICAMP, aterrissa amanhã, dia 12, na 
Capital das Missões para celebrar o seu 24º aniversário, ao lado de 
seus pais Amauri e Gilvete Lírio, do seu mano Henrique, e avó Flora.  
Além de receber  merecidas homenagens de seus amigos.

Valentina Wolff Lirio
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A dedicada e dinâmica Mestranda em  Estatística, na Universidade 
Estadual de Campinas - UNICAM, aterrissa amanhã, dia 12, na Capital 
das Missões para celebrar o seu 24º aniversário, ao lado de seus pais 
Amauri e Gilvete Lírio, do seu mano Henrique, e avó Flora.  Além de 
reeceber  merecidas homenagens de seus amigos.

Valentina Wolff Lirio

CAPA
Valentina Wolff Lirio

FOTO
Vick Almeida

RECADO

No destaque de hoje, a super querida MARIA GENI HOLSBACH com 
suas filhas  ANELISE ROCHA (E) e DENISE BERWANGER - que no dia 

1º de junho, celebrou o 78º aniversário, reunindo sua família e amigas, na 
Casa de Chá Frau Hintz. À D. Geni, parabéns, saúde e muitas felicidades!

Uma das nossas características é sempre que 
possível celebrar a vida! E quando é possível 
celebrar em dose dupla, melhor ainda.  

E amanhã, dia 12 junho, a nossa família Wolff 
Lirio, tem celebração do amor em dose dupla. 
Desde 1998, a Gil e eu, comemoramos o Dia dos 
Namorados em família. Foi exatamente, no dia 
12 de junho de 1998, uma sexta-feira, muito fria, 
que recebemos o melhor presente do “Dia dos 
Namorados”, a nossa primogênita Valentina, razão 
de nossas vidas, ao lado do Henrique que chegou 
em 2005. Eles representam o que de melhor já 
fizemos, amamos e cuidamos nesta vida! 

Então, amanhã, 12, Dia dos Namorados, é o dia 
dela, da nossa Valentina, menina de personalidade 
marcante, cheia de convicções e para lá de bem 
articulada. Menina decidida que vai longe e vai 
realizar ainda muitos de seus sonhos e objetivos. 
Isso muito nos orgulha.  Ela é querida e responsável, 
aplicadíssima nos estudos,  especialmente neste 
ano que está cursando Mestrado em Estatística, na 
UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas - SP. 
E para a nossa alegria, a Valentina, vem de Campinas, 
aterrissando aqui em Santo Ângelo, amanhã, para 
curtir o seu ”bday” junto conosco!

Logo, a capa de hoje é uma homenagem a 
aniversariante do Dia dos Namorados, a autêntica 
e destacada Valentina Wolff Lirio, que comemora 
amanhã, em família, o seu 24º aniversário. À nossa 
querida filha Valentina, parabéns! Feliz aniversário! 
Que a tua nova volta em torno do sol seja muito 
bacana. Você merece! E  que Deus continue te 
abençoando sempre! Te amamos muito... Bejos... 
pais Amauri e Gil e mano Henrique!

Antes de finalizar, lembrando: logo mais à noite 
tem Jantar dos Namorados no Clube Gaúcho. Com 
certeza vai ser uma noite pra lá de romântica.

Encerrando o recado: um beijo super especial 
para minha eterna namorada Gil!! Te amo e admiro 
muito! Feliz Valentine’s Day!

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

Amauri Lírio
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Continuando nos vestidos 
de inverno para mostrar que é 
possível usar vestido no frio e 
ficar linda e protegida. Basta 

trazer os elementos certos para o 
look.

Combinar vestidos com 
coturno e jaqueta jeans com um 

vestido midi esvoaçante é uma 
excelente alternativa para os dias 

de meia-estação ou, quando as 
temperaturas caírem de vez, por 
que não investir em um modelo 

longo e usá-lo com jaquetas 
puffer? Dessa forma, você garante 

conforto, estilo e proteção.
Para quem está de home office, 

então, nada melhor do que se 
manter confortável. Por isso, 

escolha um vestido longo bem 
leve e, por cima, combinar um 

casaco de tricô preto.
Se você prefere uma peça 
de maior impacto, que tal 
experimentar um casaco 

alongado? Ele é moderno, 
descolado e definitivamente vai 
te manter aquecida. Para os pés, 
essa é a hora ideal para usar seu 

coturno favorito.
Colocar uma blusa mais ampla 

de gola alta por cima do seu look 
também é uma boa solução para 

usar o seu vestido no inverno. 

INSPIRAÇÕES PARA USAR VESTIDO NO INVERNO E SE MANTER ESTILOSA
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Berwanger Odontologia

* Designer - Especialista em moda e comunicação
   brunabassani@hotmail.com

INSPIRAÇÕES PARA USAR VESTIDO NO INVERNO E SE MANTER ESTILOSA
Ah, e não tenha medo de 

apostar nos tons mais claros, 
eles são sofisticados e também 
funcionam muito bem durante a 
estação mais fria do ano.

Se você prefere produções 
que fogem do óbvio, então 
por que não brincar com várias 
sobreposições? Por exemplo, 
experimente colocar um vestido 
midi por cima de uma blusa de 
mangas longas e uma calça jeans!

Outra forma bem divertida de 
se usar o vestido no inverno é 
apostar em um visual colorido e 
confortável, com direito a tênis 
e um casaco de pelúcia bem 
vibrante.

No entanto, se você prefere 
combinações mais sóbrias, nada 
melhor do que o tradicional P&B. 
Para isso, pegue seu vestido preto 
favorito e combine-o com uma 
blusa de mangas longas e botas 
de cano bem alto.

As jaquetas puffer - ou 
windbreakers - são aquele casaco 
de inverno que possuem um 
mood mais cool e sempre deixam 
o visual levemente mais esportivo. 
Além disso, são bem quentes e 
ótimos companheiros para os dias 
mais frios, por isso, não hesite em 
usá-los com vestidos nas próximas 
estações.
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naianaodonto
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 SANTO ÂNGELO AGORA TEM BECKER SUPERMERCADO

A Família Becker: Rejane e Jorge Becker, com a nora Janaina e o filho Maico Becker, a nora Daniele e o filho 
Mateus Becker,  a filha Dessana e o genro Gustavo Ghellar, e seus netos Benício, Rafaela, Manoela, Eduarda, 

Cecília e Luísa -  felizes e realizados com a inauguração oficial do Becker Supermercado.

A inauguração do Becker Supermercado – é a 
realização de um sonho do empresário Jorge 
Becker, sua esposa Rejane, e de seus filhos Mateus, 
Maico e Dessana, ou seja, da família Becker, que 
literalmente tornou-se realidade na manhã da 
última quarta-feira, dia 8.

MARILISE e LUÍS 
VOESE - casal-

presidente do Clube 
Gaúcho, juntamente 

com os demais 
integrantes de sua 

diretoria, recepcionam 
os casais enamorados 

da cidade e região 
logo mais à noite, a 
partir das 20 horas, 

no Palácio Metálico, 
em torno do bem 

organizado “JANTAR 
DOS NAMORADOS”. 
A ocasião com jantar 
bem elaborado pela 
chef Chica Sperling 

ao som da boa música 
da talentosa dupla 

Carol e PC, promete 
ser muito romântica. 

Então não dá para 
perder!

ÉHOJE!
Foto: Exclusiva

NOITE AGRADÁVEL.  Marco Antônio Cortez e Vera Sanchez, Gilvete 
e Amauri Lirio, Carlos Miguel (Neco) e Gládis Scholl, Cecília Cassol e Paulo 
Cezar Klitzke - na feijoada em que o Neco comemorou a sua troca de idade, 
recepcionando amigos e sua morada.

Foto: Henrique Lirio
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 SANTO ÂNGELO AGORA TEM BECKER SUPERMERCADO

A Família Becker: Rejane e Jorge Becker, com a nora Janaina e o filho Maico Becker, a nora Daniele e o filho 
Mateus Becker,  a filha Dessana e o genro Gustavo Ghellar, e seus netos Benício, Rafaela, Manoela, Eduarda, 

Cecília e Luísa -  felizes e realizados com a inauguração oficial do Becker Supermercado.

Fotos: Marcos Demeneghi

E a realização deste sonho é muito mais que o reflexo de 
muito trabalho desta nobre família, que há 22 anos veio de 
São Luiz Gonzaga e aterrissou na Capital das Missões com 
uma missão, a missão de empreender, para gerar empregos 
e renda.
A primeira empresa da família foi o Latícinios Irmãos Becker, 
depois vieram a Revenda de Carros e a Europeças. 
E com esse pensamento, com essa filosofia, com essa 
vocação de empreender, aos poucos o sonho do Becker 
Supermercado foi se intensificando e a decisão de abrir um 
supermercado sólido, bem estruturado e com relevância 
econômica e social, além de moderno e funcional, só 
foi possível pela união e pela firmeza de propósitos dos 
empresários, amparados pelo apoio incondicional de suas 
famílias.
E é graças ao sonho de empreendedores como o empresário 
Jorge, sua esposa Rejane, e seus filhos, que não se intimidam 
com as dificuldades, que aceitam novos desafios a cada dia, 
que lutam e trabalham muito, que a nossa cidade e região 
ganham um verdadeiro presente: o BECKER Supermercado, 
que chega com um novo conceito em supermercado, para 
Santo Ângelo e para toda a nossa região.
Sendo assim, fica o convite: vale a pena conhecer o Becker 
Supermercado – na Marechal Floriano, 3757, zona norte da 
cidade! Você vai se surpreender e se encantar!

LI, REFLETI E GOSTEI
“O SOL NASCE PARA TODOS, 

A SOMBRA É PRA QUEM PLANTA.”

Foto: Divulgação

ISABELLY uma das belas menininhas da cidade - fillha 
de Elisandra Rocha Silva e Romel Hintz Wagner - completou 
seus 13 aninhos, na quinta-feira passada, dia 9, sendo alvo 

de muitas e merecidas homenagens, mas a data vai ser 
celebrada hoje, no Meia de Elfo Donuteria com sua família e 

amigos. À Isabelly, parabéns e muitas felicidades.
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Paulo e Márcia Condah, Dr. Márcio e Carmem Carrion, Cátia e Celso Borges.           

Fotos: Rafaela Chaves

NO JANTAR DOS 3 ANOS DAS ÓTICAS PAULO SANTO ÂNGELO

Paulo e Márcia Condah, Janice e Beto 
Marcante, Cátia e Celso Borges.           

Rejane Becker, Dessana Becker Ghellar 
e Marget Cavalheiro.           Lenir Jetske, Raquel e Luís Gubert.           Ale e Suzy Ferrari.           

Amauri e Gilvete Lirio, Paulo e Márcia 
Condah, Cátia e Celso Borges.           

Jaqueline e Paulo Ely, Fernando e 
Magme Londero, e Martina Londero.           

Nestor e Clélia Koch, Amanda e Raquel Margutti, 
Daniela Karling, Rose e Pascoal Carioli.           
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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 
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ELAS DEFILARAM A COLEÇÃO 
DE ÓCULOS  DAS ÓTICAS 

PAULO SANTO ÂNGELO E DOS 
ACESSÓRIOS DA RAQUEL 

GUBERT, NO VILLAS HOTEL

DANIELA KARLING - Engenheira Civil

Dra. BÁRBARA CAVALHEIRO - Médica Anestesista

RAQUEL MARGUTTI - Advogada

KATE CORGOSINHO - Empresária

TAÍSE DOBNER - Nutricionista

ETIELLY BATTU - MaquiadoraLUTHIANNE LUNARDI- Advogada

Fotos: Rafaela Chaves
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Policial idealizado para a prática de uma polícia cidadã
O papel social da polícia inevitavelmente remete 

à ideia de uma corporação voltada aos princípios 
da ordem, da segurança e do cumprimento da 
justiça. Essa ideia de polícia anda desde muito 
cedo com outras concepções que vão se criando 
ao longo da vida, contribuindo para a construção 
de um mapa social estruturado e bem organizado 
do que representa (ou do que deveria representar) 
a vida em sociedade. O imaginário infantil capta 
esse ideal e, de forma intensa, a figura desse 
profissional passa a se refletir em um desejo futuro.  
Meninos e meninas tomam para a si o sonho de se 
tornarem policiais para garantir a ordem na cidade, 
prender criminosos, evitar roubos, render ladrões 
e assassinos, salvar e resguardar a vida das pessoas 
de bem.

A realidade, porém, tem mostrado a vasta 
distância entre o policial idealizado e o policial real. 
Logicamente que, assim como em todas as áreas, há 
sempre os bons e os maus profissionais e a polícia 
não foge desse protótipo, apesar do empenho e do 
excelente senso profissional que orienta o exercício 
de muitos desses profissionais. Arriscar a vida, 
colocar-se em situação de constante perigo, viver 
“cara a cara” com o crime e com o criminoso, ter 
de enfrentar a todo instante situações de risco são 
ações de seu cotidiano, entre outras condições que 
lhes tiram a segurança e que os colocam sempre em 
estado permanente de alerta.

Mas há os que contrariam da pior forma tudo 
isso. Notícias de casos diversos, ocorridos em 
praticamente todos os dias, dão mostras do quanto 
muitos desses profissionais fogem do perfil 
desejado. O número de pessoas mortas por policiais 
vem crescendo de forma assustadora e isso põe 
em descrédito toda uma classe profissional que foi 
criada justamente para agir de forma inversa a essa 
como vem agindo em muitos casos. 

De acordo com dados apontados por Cíntia 
Acayaba e Thiago Reis, G1 (https://g1.globo.com/
sp/sao-paulo/noticia), somente no ano de 2020 o 
Brasil teve o maior número de pessoas mortas pela 

polícia de toda a série histórica desse tipo de crime. 
Quanto ao perfil das vítimas, a maioria é formada 
por homens (embora o número de mulheres 
assassinadas tenha aumentado muito) e em grande 
parte as vítimas da barbárie policial são negras e 
pobres, o que além de configurar crime de racismo 
dá mostras evidentes da instabilidade social e da 
desigualdade de direitos que circundam a vida das 
pessoas negras no Brasil.

É um cenário desolador e desesperador que se 
apresenta aos olhos da sociedade brasileira e do 
mundo. A sequência de casos de mortes provocadas 
pela polícia retrata a desordem e o reverso do que 
deveria ser o trabalho desses profissionais junto 
a suas comunidades. O procedimento ostensivo 
e repressivo adotado por muitos deles vai de 
encontro às finalidades e prerrogativas de suas 
funções como parte de uma estrutura e de um 
organismo social que se exige acima de tudo seguro 
e organizado.  

A situação é grave e completamente inaceitável 
do ponto de vista dos direitos fundamentais de 
todo e qualquer cidadão, das normas de conduta 
e dos princípios da democracia. Os Policiais são 
profissionais extremamente necessários para a 
ordem social, pois é a eles que cabe o profícuo 
dever de gerenciar crises, dirimir conflitos, evitar 
crimes e promover a paz, entre outras funções de 
vital importância. Maus profissionais infelizmente 
vão permanecer mesmo entre aqueles que assumem 
de fato seu papel de guardiões da sociedade e da 
cidadania. Os maus policiais devem ser punidos 
como merecem e como qualquer outra pessoa 
que cometa um crime. Os bons policiais devem 
servir de referência e de exemplo para o cultivo de 
uma polícia cidadã, calcada nos direitos humanos 
e no respeito à vida e às desigualdades. Afinal, 
as crianças devem ter o direito de sonhar e de 
quererem ser um dia os policiais heróis da vida e da 
justiça.

Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br
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Rua Marques do Herval, 1490 | Santo Ângelo | (55) 3313.1936  

@tevahsantoangelo            @tevahpremiumsantoangelo
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Rua Bento Gonçalves, 983
Santo Angelo, RS

@clinicadeolhoscarrion

(55) 3312-1155
(55) 99970-4733
(55) 99716-2406

Dra. Juliana Carrion B.

Dr. Márcio H. Carrion

Dr. Maurício Z. Carrion


