






People BS:People BS:
Em destaque algumas das Em destaque algumas das 
muitas pessoas que badalammuitas pessoas que badalam
na vida social.na vida social.

Bruna Bassani:Bruna Bassani:
Dicas de como usar e arrasar as Dicas de como usar e arrasar as 
mangas bufantes, tendência do mangas bufantes, tendência do 
verão e do inverno.verão e do inverno.

Dinalva de Souza:Dinalva de Souza:
Mariana: um grande exemploMariana: um grande exemplo..

ANA CAROLINA ANA CAROLINA 
Rainha da 28ª Novemberfest, entre o Casal Símbolo 
do evento, Helga & Hotto, está perfeita no comando 
da “November”: a “Festa da Alegria”, que encerra no 
próximo sábado,  dia 30, com a realização do segundo e 
último grande baile, no salão principal do Clube Gaúcho.
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Sábado, 23 de novembro de 2019Sábado, 23 de novembro de 2019
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Bruno Friederich e Fernanda Winckler - num clic especial durante o 
baile de abertura 28ª Novemberfest, ocasião em que a Fernanda - 

Rainha da 27ª Novemberfest coroou a sua sucessora. 
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O Clube Gaúcho está em clima de 
Novemberfest, a festa da alegria e de 

muito chope. E se depender do sucesso 
do primeiro baile, que foi ao ar no sábado 
passado, o baile de encerramento da 
“November”, agendado para o próximo 
sábado, 30, com certeza o sucesso vai se 
repetir!!! E com público maior ainda!

Cabe lembrar, que o baile de 
encerramento da 28ª Novemberfest será 
animado pelas bandas Renascer e Balança 
Brasil. Já o comando da grande festa é da 
bela que ilustra a capa da edição de hoje: 
Ana Carolina Braga Meotti - Rainha da 28ª 
Novemberfest, juntamente com o casal 
número 1 da Novemberfest, o Seu Hotto 
e a D. Helga. Portanto, vale agendar: no 
próximo dia 30, todos os caminhos levam 
para a Novemberfest, no Clube Gaúcho! 
Precisa dizer mais? Só que é simplesmente 
imperdível!

Evidenciamos também nesta edição 
algumas das muitas personas que  circularam 
pela primeira grande noitada da 28ª 
Novemberfest.

Já nas páginas de Bruna Bassani, você 
fi ca sabendo dicas preciosas de como usar 
mangas bufantes, uma tendência que veio 
com tudo. Aliás, as mangas bufantes estão 
liberadas do verão ao inverno!

E para encerrar fi ca um convite para 
as meninas entre 14 e 16 anos: Vem aí a 2ª 
edição do “Catálogo de Brotos”, inscrições até 
o dia 27 de novembro. Para mais informações 
entre em contato: 9.9975-2004.

Enfi m, BS Magazine: a sociedade passa 
aqui!

Um ótimo “weekend”. Eu volto no sábado!
Amauri Lírio
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Os volumes voltaram com tudo e, com eles a ideia de brincar com as 
proporções. O equilíbrio é primeira coisa que temos que pensar na 
hora de vestir a tendência atual e, o espelho é nosso melhor amigo 
nesta hora.
Vamos as dicas:
 Você pode unir o top de mangas bufantes com calças, saias ou shorts, 
sem restrições. Mas é interessante levar em conta as formas do seu 
corpo para garantir um visual harmonioso. Mulheres que possuem a 
linha do quadril mais larga - tipo físico triângulo - do que a dos ombros, 
por exemplo, podem apostar em mangas com mais volume na região 
superior dos braços.
 Já quem tem a linha dos ombros mais larga do que a do quadril - 
tipo físico triângulo invertido - deve investir numa peça que traga o 
volume bufante das mangas para a região do braço, abaixo do cotovelo 
e perto do punho.
 Algumas mangas bufantes adicionarão volume à região dos ombros, 
e outras à região do quadril, já que têm o excesso de tecido localizado 
abaixo do cotovelo. Depois de defi nido isso é que se parte para a 
combinação e harmonização com as outras peças.
 Não tenha medo de experimentar diferentes combinações, até 
aquelas que você achava meio, digamos, improváveis. Se quiser 
começar aos poucos, combine as mangas com outras peças de cores 
mais neutras.
 Mangas bufantes estão liberadas do inverno ao verão (oba!). A 
diferença é que, nas temperaturas mais altas, elas aparecem em 
modelagens fl uidas e esvoaçantes.
 A melhor receita é sair de casa se achando linda! Vestir uma roupa 
simplesmente por ser tendência não é um bom plano. A manga bufante 
confere movimento à peça, e dessa forma requer um certo charme de 
quem a veste.
Nos acompanhe no instagram da Filo (@lojafi lo), vamos mostrar 
um pouco da nossa moratona para fazer a coleção do inverno 2020.

Mangas Bufantes Mangas Bufantes 
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* Designer - Especialista em moda e comunicação
brunabassani@hotmail.com
* Designer - Especialista em moda e com
brunabassani@hotmail.com
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Foto: Marcelle Corrassa|Equipe Vick AlmeidaFoto: Marcelle Corrassa|Equipe Vick Almeida

Josiane Kraus - dinâmica consultora de vendas 
aqui do nosso Jornal, e Márcia Posai - que atua 
com dinamismo no JM e na assessoria de eventos, 
celebram hoje, 23, a troca de idade, sendo o centro 
das atenções de seus familiares e amigos. À Josiane e 

à Márcia, parabéns, felicidades e sucesso sempre!
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Foto: Vick AlmeidaFoto: Vick Almeida

NO 
NO CAFÉ CULTURA. Rossana Ribas e Elton Strapazon.

FAMÍLIA NA NOVEMBERFEST.  Ana Carolina Braga Meotti - Ra
Sedinara e Lorí Meotti, e sua mana A

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio

Josiane Kraus

Márcia Posai
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LI, REFLETI E GOSTEI
“VOCÊ INSPIRA PESSOAS QUE FINGEM 

NÃO TE VER, ACREDITE.” 
Salete Stadlewski e Vera Linck.

ANA CAROLINA BRAGA MEOTTI - Rainha da 28ª Novemberfest entre MARILISE e LUÍS VOESE - 
casal-presidente do Clube Gaúcho e cercada por JOCELITO (E) e CARMEN ZBOROWSKI -  casal vice-
presidente fi nanceiro, ANDRÉIA e DARCIONE SPOLAOR (D) - casal vice-presicente social - felizes 
com o sucesso da 28ª Novembesfest, a maior festa do calendário de eventos  do Clube Gaúcho, que 
encerra, no próximo sábado, 30,  com a realização do segundo e último baile.
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Fotos: Amauri LírioFotos: Amauri Lírio

NO CAFÉ CULTURA II. Valéria Frank Gallert, Kate  
Corgosinho, Vitória Frank Gallert.

otti - Rainha da 28ª Novemberfest -  com seus seus pais 
mana Ana Júlia Braga Meotti.

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio

Foto: Margarete MacielFoto: Margarete Maciel

Foto: Margarete MacielFoto: Margarete Maciel

Jeferson e Allyne Sfredo - curtindo o 
primeiro grande baile da 28ª Novemberfest.
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PS.: Enfi m, entra e sai temporada, mas os “maxicolares”, 
seguem fi rmes e fortes! Ah! E grandes!!! É claro!!!

Sempre comentamos aqui que um acessório confere mais charme 

e bossa para toda e qualquer produção visual, da mais básica a 

mais sofi sticada. Então, falando em acessórios: seguem na pauta 

os colares, em especial os maxicolares. Portanto, dá uma olhada 

no colar, que a fashionista Leila Werle desfi lou em recente e 

badalado coquetel de lançamento da coleção verão 2020 de óculos 

da Ótica Paulo. O acessório em dourado  e turquesa, criou um 

ponto de luz que valorizou o seu vestido bem básico fl oral, outra 

tendência do verão! #BomGosto #EstiloeElegancia

A lindinha da foto é  CECÍLIA, 
2 anos,  fi lha de Kellyn  e Daniel 

Azevedo Marquardt.

    Foto: Amauri Lírio

Foto: Amauri Lírio

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇADETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA

O garotão da foto é o CAETANO, 7 meses, fi lho de Fernanda Schwickert e 
Gustavo Fasolo, num clic especial de Vick Almeida.

No último dia 16, THÉO MARTINS MUNER, feliz da vida comemorou o seu 
4º aniversário, em torno de uma animada festa, que teve como cenário o 
Brincalhão Casa de Festas, em Canoas. Na foto, o aniversariante Théo entre sua 
mãe Carina Martins (E), vovó Cris Muner, bisavó Dulce Muner, seu pai Rolfi nho 

Muner, priminha Clara, e vovô Rolf Muner.

Foto: Vick AlmeidaFoto: Vick Almeida

Foto: Vick AlmeidaFoto: Vick Almeida
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  Foto: Amauri Lírio
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NA NOVEMBERFEST

CÉSAR E SALETE MÜRMANN

KURT E CINARA MÜRMANN

NAYLANE PETRI E FELIPE DAMIAN 

NELSON E ALCINARA MELLO. 
Aliás, hoje a Alcinara comemora 
a troca de idade, sendo alvo de 
muitas homenagens. À Alcinara 

parabéns e sucesso sempre. CALLEGARO E PÂMELAMARISELA E LÚCIO SILVEIRA
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Mariana é uma menina de sete anos. Desde muito 
pequena ela se destaca por ter um comportamento sui 
generis e por sua perspicácia em relação às atitudes 
dos adultos. Fisicamente, é uma garota muito bonita, 
com um vasto cabelo claro, cacheado nas pontas, o qual 
lhe realça sua beleza de garotinha. Mariana Portella 
Alves Rodrigues é minha sobrinha neta, fi lha da minha 
querida sobrinha Carolina Portella Alves e do seu 
esposo Silvano Rodrigues.

A Mariana sempre nos surpreende. Certo dia ela 
me perguntou se meus alunos eram adultos. Quando 
respondi que sim, ela falou que então teria que se 
preparar melhor para ir a minha aula e apresentar 
um projeto que ela estava fazendo por meio de uma 
gravação em vídeo, pois seria diferente conversar com 
eles, fazendo uma alusão aos alunos pequenos. Aliás, 
vídeos para a internet é uma das coisas de que ela 
gosta de fazer, incluindo demonstração dos produtos 
de vendas da empresa Carol Baby (de propriedade de 
sua mãe, minha sobrinha), em que ela atua com muita 
competência.

Há dias, porém, ela nos surpreendeu muito mais. Ao 
chegar a sua casa, em certo dia após a aula, ela disse 
para a mãe dela que queria cortar o cabelo, justifi cando 
imediatamente o motivo. Com muita segurança, 
explicou que queria doar seu cabelo para as crianças 
com câncer. Minha sobrinha pensou que se tratava 
simplesmente de algo que uma criança diz em um dia, 
mas que esquece logo depois. Enganada, deparou-se 
com a decisão tomada pela Mariana e o jeito foi levá-la 
para cortar seu lindo cabelo de cachos dourados. Sua 
atitude foi tão surpreendente, que a professora decidiu 
seguir seus passos e também cortou seu cabelo, doando 
para a mesma fi nalidade de sua pequena aluna.

A atitude de Mariana me comoveu profundamente. 
Primeiro porque eu tenho um certo fetiche com meu 
cabelo, como se minha verdadeira identidade estivesse 
nele, o que me leva a rejeitar qualquer possibilidade 
de usá-lo curto. Em segundo lugar, e principalmente, 
porque a Mariana está aí a nos provar o quanto essa 
nova geração tem um olhar bem mais complacente para 
com a dor do outro. Em sua decisão estão implicados 
vários fatores, tais como a percepção da realidade, a 
compreensão de doenças de extrema gravidade como 
o câncer, o reconhecimento de que qualquer pessoa 
pode ajudar os mais necessitados de acordo com suas 

limitações e possibilidades, o princípio da solidariedade, 
a ajuda humanitária, o desapego da vaidade, entre 
outros.

O gesto da Mariana, que pode até parecer simples 
aos olhos de algumas pessoas, é um grande exemplo 
a ser seguido. Hoje, no Brasil, segundo dados da 
Organização Mundial da Saúde, o câncer infanto-juvenil 
é a principal causa de morte por doenças entre crianças 
e adolescentes na faixa etária de zero a dezenove anos, 
com um novo caso surgindo a cada hora, com uma 
tendência de aumento para os próximos anos. Essas 
crianças e jovens vão sofrer as consequências da doença 
e dos tratamentos afi ns, incluindo a perda de seus 
cabelos, fato que sensibilizou a Mariana para o corte e 
a doação de suas mechas para a confecção de perucas a 
serem doadas para essas pessoas.

Por essa razão, eu reverencio as pessoas que se doam 
a essa justa causa, especialmente a minha sobrinha 
neta, que eu cito como referência de ação solidária com 
seus apenas sete aninhos de idade. Se cada pessoa se 
engajar em uma luta social, com suas mãos dispostas 
a se estenderem à dor dos outros, teremos com certeza 
um mundo melhor, mais solidário e mais suscetível ao 
sofrimento de tantas pessoas que passam por situações 
de difi culdades, como o enfrentamento de doenças 
como o câncer que atinge adultos, jovens e crianças.

Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

Visite nosso site e encontre a loja mais próxima de você:

azulcargoexpress.com.br

Mariana: um grande exemploMariana: um grande exemplo
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www.lojarekinte.com.br

FECHA MÊS DE NOVEMBRO
SOFÁ COM 50%

MESA DE JANTAR COM 50%
QUADROS 50% 

DECORAÇÕES 50%
APARADOR 50%

Mariana: um grande exemplo




