





Em Destaque:Em Destaque:
Mais fl ashes da badalada “Festa do Mais fl ashes da badalada “Festa do 
Briefi ng.Briefi ng.

Wedding:Wedding:
Poliana e Rosalvo casam hoje, com bênção Poliana e Rosalvo casam hoje, com bênção 
na Catedral e festa na Etnia Italiana.na Catedral e festa na Etnia Italiana.

Bruna Bassani:Bruna Bassani:
As cores da primavera.As cores da primavera.

Juliana Sarturi Chiusa e Daiana Sarturi Juliana Sarturi Chiusa e Daiana Sarturi 
Massafra, conceituadas fi sioterapeutas Massafra, conceituadas fi sioterapeutas 
celebram o sucesso das Clínicas Sarturi celebram o sucesso das Clínicas Sarturi 
em torno de badalada “garden party”.em torno de badalada “garden party”.

AS IRMÃS SARTURIAS IRMÃS SARTURI
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 A bela da foto é a Gabriela Machado Burkhard, num dos clicks do 
maravilho book fotográfi co assinado por Bárbara Rigo. Aliás, a 

Gabriela, no 1º dia deste mês comemorou o seu 15º aniversário 
sendo o centro das atenções de seus familiares e amigos.
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ECADOECADO

A capa da edição de hoje é ilustrada pelas 

respeitadas e dinâmicas fisioterapeutas, as 

irmãs Juliana Sartuti Chiusa e Daiana Sarturi 

Massafra, que último dia 28, reuniram familiares, 

amigos e clientes em torno de uma concorrida 

“garden party” - na Fisio Belli Sarturi com o 

objetivo de celebrar o sucesso e as suas conquistas, 

ou seja, comemorar os 2 anos da Fisio Belli Sarturi 

e os 13 anos da fisio Clínica Sarturi. O coquetel 

repleto de atrações literamente movimentou 

os jardins da Fisio Belli, ocasião em que as 

irmãs Sarturi apresentaram toda a equipe de 

profissionais de ambas as Clínicas, bem como 

novos aparelhos e revelaram novidades. Aplausos!

Nas páginas de moda, Bruna Bassani, aborda 

hoje, sobre as cores da primavera e uma delas que 

vem com tudo é o AZUL TALCADO. 

Também é destaque nesta edição, mais alguns 

flashes da ainda comentada “Festa do Briefing.

E para finalizar, logo mais à noite todos os 

caminhos levam ao Clube Gaúcho onde acontece 

mais uma edição da eletrizante  e esperada “Festa 

Anos 80, 90 e 2000, com sonorização da Studio 3.

Enfim, BS Magazine: a sociedade passa aqui!

Um ótimo “weekend”. Eu volto na quarta!
Amauri Lírio
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Estação de 
cores lindas 
na natureza, a 

Primavera inspira a 
moda. Tiramos um 
pouco do guarda-
roupa o preto e 
colocamos cor e 
suavidade nas roupas. 
Nas próximas semanas 
falarei dos tons que 
serão presença nas 
vitrines e ruas da 
primavera.
Começamos pelo 
Azul talcado. Tom 
que parece um azul 
clarinho empoeirado, 

se aproximando do 
cinza, lembra as cores 
pastel, que foram 
muito usadas nos 
últimos anos. 
Ele vem com tudo!! 
Cor que remete a 
juventude. Traz frescor 
para as roupas. Foi 
sucesso nas passarelas 
e combina com tudo. 
Pode compor looks 
monocromáticos ou 
combinados a outras 
cores como o branco, 
cinza, bege, outros tons 
pastel, e claro, com 
jeans.

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

Cores da PrimaveraCores da Primavera
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Lisiane Londero e Júlio Cesar Vinãs - desfi lando 
sorrisos e elegância na Festa do Briefi ng, que aconteceu 
recentemente no Clube Gaúcho. 

EM EVIDÊNCIAEM EVIDÊNCIA

Foto: Marcelle Corrassa|Equipe Vick AlmeidaFoto: Marcelle Corrassa|Equipe Vick Almeida

Fotos: Marcelle Corrassa|Equipe Vick AlmeidaFotos: Marcelle Corrassa|Equipe Vick Almeida

CELEBRANDO A VIDA. No último dia 29, a superquerida e dinâmica empresária Nara F
do esposo Gilson, fi lho Jota, nora Luciane e neto Gabriel, reuniu amigos íntimos no 
em torno de um descontraído jantar. No registro da ocasião especial, Amauri Lírio, S
e Cláudio da Luz, Monalisa Faustino, Gilvete Lírio, Luciane Steinke, Valentina Lírio,
Cacaio Brasil, Ione e Clodo Benvenutti, Lauri Müller e Jota Faustino, e mais as crianç

DESTACANDO. Dr. Roberto
e sua esposa Deise e a fi lh
dois anos da Fisio Belli Sar

PRESENÇA. Clélia e Nestor Koch - 
comentada “Festa do Briefi ng”,
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LI, REFLETI E GOSTEI
“A distância entre o sonho e a conquista. 

chama-se: ATITUDE.“

Neusa Perius, Paula Tobias Weinert, Carla Jaskulski e 
Janice Fritz - no descolado acontecimento: “Schutz 

VIP Party”, que movimentou a Eclipse Calçados. 

Foto: Pamela RomanziniFoto: Pamela Romanzini

ária Nara Faustino, da Missões Refrigeração, contando com a assessoria 
timos no espaço VIP do Arena Grill, para celebrar a sua troca de idade, 

uri Lírio, Sérgio e Heloisa Schneider, Lisiane Sabo Müller, Mana Câmera 
tina Lírio, a aniversariante Nara Faustino e Gilson Faustino, Viviane e 

as crianças Guilherme Dalla Corte, Gabriel Faustino e Henrique Lírio.

ROSALVO HEPP FRANCO e POLIANA SANTIN - 
casam hoje com cerimônia religiosa na Catedral 
Angelopolitana, seguida de categorizada festa na 
casa da Etnia Italiana, no Parque da Fenamilho.

Foto: Vick AlmeidaFoto: Vick Almeida

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Roberto Chaves - médico  com  o engenheiro Campos 
e e a fi lha Gabi - na “garden party” que celebrou os 
Belli Sarturi e os 13 anos da Fsio Clínica Sarturi.
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    Fotos: Marcelle Corrassa|Equipe Vick Alm
eida

Fotos: Marcelle Corrassa|Equipe Vick Alm
eida

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇADETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA

O garotão Lucas 
Grzechota - clicado 

entre a sua mana Júlia e 
sua mãe Jeize, no cenário 
da festa em comemoração 
aos seus 9 anos que 
aconteceu recentemente 
na sede campestre do 
Clube Gaúcho.

A lindinha da foto é a 
Luiza, 4 meses, fi lha dos 

médicos Carina Andres e 
Evandro Moreira.

E hoje ainda vamos mostrar mais alguns dos muitos 

detalhes que fi zeram a diferença  na “17ª edição 

da Festa do Briefi ng”, que aconteceu no dia 16 de 

setembro, no Clube Gaúcho, e que movimentou a 

sociedade de A a Z. Desta vez o destaque é o “Bolo 

Vulcão” que foi colocado em cada mesa da festa 

(tipo um “after the dessert”), 

numa produção da Fura Bolo, 

pilotada por Marne Figueiredo 

Selle. Aliás, além de lindos são 

delciosos e tem em diversos sabores 

e formatos! #dedaraguanaboca 

#aforçadobriefi ng #umadelícia 

#furaboloprazeracadamordida

      
      

Débora Schmidt e Alexandre Maicá com os fi lhos Daniela Schmidt 
e Guilherme Schmidt Maicá em pose especial para o álbum 

de família. Aliás, amanhã, o garotão Guilherme comemora o seu 1º 
aniversário – sendo o centro das atenções de todos.

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação
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Foto: Vick AlmeidaFoto: Vick Almeida
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  Fotos: Marcelle Corrassa|Equipe Vick Alm
eida

Fotos: Marcelle Corrassa|Equipe Vick AlmeidaFotos: Marcelle Corrassa|Equipe Vick Almeida

DESTAQUES NA FESTA DO BRIEFING DESTAQUES NA FESTA DO BRIEFING 

Cinara e Kurt Mürmann, Sueli Enéas, 
Luciano e Jaqueline Willig.

Fabiane e Luciano 
de Oliveira.Mara e Sérgio Bohrz.

Janaína Girardi e 
Alexandre Piltz.Fernando e Denise Lenz.

Berenice e Jeferson Wbatuba, Keth e 
Cristiano Weber, e Cláudio Duarte.

Alessandra Appel e Anderson Kruger, Hedson Mattana e Iris Mattana Sandra Coppetti e Pablo Mattana.
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Dinalva Agissé Alves de SouzaDinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.brdinalvas@urisan.tche.br

Atendimento: 7h às 11:30 - 13h30 às 17h

Neste fi nal de semana, de sexta a domingo (6 a 8 
de outubro de 2017), acontece o 16º Acampamento 
da Poesia, promovido em parceria pela Prefeitura 
de Entre-Ijuís, através da Secretaria de Educação e 
Cultura, e a ASLE – Academia Santo-angelense de 
Letras, contando com o apoio do Parque das Fontes, 
fi el parceiro do evento e sede do acampamento 
desde sua primeira edição. Participam do 
Acampamento poetas de vários municípios gaúchos, 
de outros estados e também de países vizinhos. 

Durante esses três dias, os poetas cruzam seus 
olhares em torno de diferentes temas, que passaram 
o ano todo aguardando suas rimas para, durante o 
evento, transformarem-se em poesia. Uma poesia 
nada mais é do que uma manifestação artística, em 
que os “pincéis” para colorir as paisagens são as 
palavras. A poesia se caracteriza essencialmente 
pela estética da linguagem. É por ela que o autor 
expressa seu lirismo e sentimentos acerca das 
pessoas e do mundo e é ela que permite ao leitor 
construir sentidos a partir dos conteúdos descritos 
pelas palavras. É um jogo de emoções em verso: 
cruzadas em rimas, desenhadas em ritmos e 
delineadas em signifi cados.

Há muita gente que não gosta de poesia. Que não 
acredita no poeta. Que interpreta a poesia como algo 
inútil. Há muita gente que vê na poesia uma forma 
arcaica e impressionista de enxergar o mundo. Que 
traduz poeta e obra como alienados... Felizmente, ao 
contrário dessas pessoas, há um contingente muito 
maior que vê e sente a poesia como uma maneira de 
desvelar a realidade, mostrando tudo aquilo que os 
olhos no seu modo normal de ver não conseguem 
enxergar. Conforme bem diz Ott o Lara Resende, 
escritor e jornalista mineiro: “O poeta é capaz de ver 
pela primeira vez o que de tão visto ninguém vê. Há 
pai que nunca viu o próprio fi lho. Marido que nunca 
viu a própria mulher. (...) Nossos olhos se gastam no 
dia a dia, opacos. É por aí que se instala no coração o 
monstro da indiferença”.

O mundo é, em alguns pontos, cruel demais 
para que afastemos de nós a poesia. Quando 
me perguntam, então, para que a literatura 
serve, costumo estufar o peito para dizer que a 

literatura serve para que o leitor tenha um olhar 
mais complacente para com a humanidade. Serve 
para que o leitor desenvolva uma visão mais 
refl exiva sobre a vida em sociedade, sobre toda 
essa estrutura social que se assenta injustamente 
sobre a desigualdade, as adversidades e a maldade 
humana. 

E se me perguntarem para que serve a poesia, 
direi da mesma forma, com o peito estufado, que 
se a poesia, o poema fossem cultivados como uma 
arte, como um instrumento dos obreiros de todo dia, 
inspirando todo amanhecer e enternecendo todo 
anoitecer, muitas mãos armadas e muitos corações 
drogados poderiam se render à essência de suas 
rimas. Muitos tiros poderiam ser substituídos pelo 
perdão; muitas drogas poderiam ser varridas para 
os ecos da escuridão. As apologias ao crime, ao 
terrorismo, às insanidades poderiam ser substituídas 
pela leveza e a sonoridade de seus versos.

Por essas razões, temos de fazer: da literatura, 
uma bandeira a ser hasteada em todos os nossos 
dias nos mastros da nossa existência; do poema, a 
voz sensível a bradar nossos sentimentos e a colorir  
nossas ações cotidianas; do livro, uma arma a ser 
usada para a defesa da nossa consciência acerca do 
mundo e tudo que ele encerra; das palavras, a nossa 
voz para gritar as dores e os sofrimentos; da arte 
literária, um meio para deixar registrada na história 
a nossa sensibilidade acerca do mundo. 

Em uma sociedade que se faz cada vez mais 
tecnocrática, mais informatizada, mais virtual, 
muitas vezes vizinhando com a vulgaridade 
de ações e sentimentos, com a banalização dos 
horrores das guerras, dos assassinatos, das 
bandidagens, precisamos cada vez mais da poesia 
e de olhares poéticos. Porque é esse olhar que 
pode restabelecer a admiração, o assombro, o 
prodígio daquilo que aparentemente ninguém vê 
e que, por não ser visto, ninguém sente. Somente 
a poesia pode abrandar as arranhaduras da vida, 
substituindo armas e feridas pela suavidade de seus 
versos e leveza de suas rimas.

Poesia: jogo de emoções em acampamentoPoesia: jogo de emoções em acampamento
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Os empresários Binho e Sola Christmann - da agência Binho 
& Sola Viagens - acabaram de retornar, juntamente com um 
grupo de passageiros, de outra bela e inesquecível. Desta vez 

o roteiro incluiu: Reino Unido, Inglaterra, Escócia, Irlanda no período 
de 14 a 27 de setembro de 2017. O grupo de passageiros desta 
maravilhosa viagem formado por: Solange e Ruben Christmann, 
Leonir e Alba Zborowski, Edwino Degen e Eva Friederich, Carlos 
Augusto e Rosmeri Kruger, Vera e Mario Bohrer, Braulio e Maria 
Helena da Costa, Moacir e Marlene Rigo, Antonio Jorge e Maria 
Lucia Ottano, Dary e Marlise Thomaz, Inei Anastacia Loeblein, 
Raquel Maria Sa Bittencourt, Honorabele Reck Roberti, Carmem 
Lampert Berwanger, Ieda Maria Furian Sessegolo, Maria Amelia 
Dockorn Zandonai, Marisa e Vicente Costa Beber, Paulo Florencio 
Soares e Lauren Norbert Soares, Paulo Renato Guimaraes Moraes e 

Neusa Moraes Melo, Carmen Maria Coff y Lopes Bisso, Sonia Marilia 
Nazario Ribas, José Paulo e Luiza Migliorini, Genovalter e Ivete 
Rotta, e Cleonice e Oto Ritter, teve a oportunidade de conhecer 
pontos turísticos famosos, bem como lugares interessantes, 
além de outros pitorescos e fantásticos que você só encontra na 
circulando pelo Reino Unido, Inglaterra, Irlanda e Escócia! Tudo com 
acompanhamento personalizado dos agentes de viagens Binho e 
Sola Christmann! Nas fotos, evidenciamos alguns dos lugares que o 
grupo teve o privilégio curtir momentos bacanas e inesquecíveis! E 
novamente lembramos que a Binho & Sola  Viagens, é uma agência 
especializada em organizar viagens - inesquecíveis - para grupos 
especiais! Você pode reunir um grupo de amigos e solicitar um 
roteiro de viagem, ou ainda, pode fazer parte dos grupos que já 
estão realizando belas viagens!!!

Reino Unido, Inglaterra, Escócia, IrlandaReino Unido, Inglaterra, Escócia, Irlanda

No oeste da Irlanda, Monastério de Clonmacnoise, No oeste da Irlanda, Monastério de Clonmacnoise, 
e ao fundo o famoso rio Rio Shanon e ao fundo o famoso rio Rio Shanon 

com  Binho & Solacom  Binho & Sola

Belfast Belfast 
Capital da Irlanda do NorteCapital da Irlanda do Norte




