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Bruna Bassani:Bruna Bassani:
Linhos, conchas e palhas são as Linhos, conchas e palhas são as 
matérias-primas principais na matérias-primas principais na 
moda nesta temporada.moda nesta temporada.

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

Dinalva de Souza:Dinalva de Souza:
Cenário do décimo segundo Cenário do décimo segundo 
andarandar..

Henrique LírioHenrique Lírio
No fi nal de semana passado comemorou os seus 14 
anos em dois momentos. Um reunindo seus amigos e 
outro com a família e seus dindos, em sua residência.

Sábado, 7 de dezembro de 2019Sábado, 7 de dezembro de 2019
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Maria Eduarda da Rocha - uma das belas meninas da nova geração, celebra 
hoje o seu 15º aniversário em torno uma bela festa que sua mãe, Nara 

Machado da Rocha, faz acontecer no salão principal do Clube Gaúcho. 
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e seus amigos
FOTO

Amauri Lirio

Na próxima sexta-feira, dia 13, a partir das 20 
horas e 43 minutos, a bela sede campestre do 
Clube Gaúcho, ilumina-se em torno do esperado 
e comentado evento: “SUMMER EVENING - 5ª 
Edição”. A badalada noitada, que novamente vai 
ser realizada ao ar livre e no Salão Querência, 
tem como atração: o desfi le de despedida 
de Laura Vitória Wobeto Basso - Rainha das 
Piscinas 2019 do Clube Gaúcho que vai coroar 
a sua sucessora Mariani de Cássia Wyzykowski 
e a Rainha Infantil das Piscinas 2020 - Manoela 
Holsbach Medeiros de Farias. Também está na 
programação o lançamento ofi cial da 56ª edição 
da Revista O Mensageiro - Especial Final de Ano, 
e a apresentação das belas do Carnaval 2020: 
Giordana Giordani da Luz (adulto), Joana da Rosa 
Deon Maronesi (infantil) e Fabiana Lemes Ciotti 
(mirim). 

Outro ponto alto da noite será o CATÁLOGO 
de BROTOS, momento em que apresentaremos e 
homenagearemos onzes meninas “Catalogadas 
de 2019”. 

Pelo que tudo indica, vai ser um belo 
evento, pois vai reunir beleza, glamour, estreia, 
jovialidade, mídia, e muito mais. A ambientação 
é de Thiago Prado com sonorização e iluminação 
sob a responsabilidade da equipe MR Produções 
& Eventos, de Marlon Donadel. Precisa dizer mais? 
Só que é simplesmente imperdível.

A capa de hoje traz de Henrique Wolff  Lirio e 
seus amigos - num clic especial durante a festa em 
comemoração aos seus 14 anos, que aconteceu 
em sua residência, no último sábado.

Também em evidência nesta edição, algumas 
das muitas personas que curtiram intensamente a 
28ª Novemberfest, o maior evento do calendário 
social do Clube Gaúcho, que novamente foi 
espetacular e com superlotação em ambos os 
bailes. Méritos da atual diretoria, liderada por Luís 
e Marilise Voese. 

Enfi m, BS Magazine: a sociedade passa aqui!
Um ótimo “weekend”. Eu volto na quarta!

Amauri Lírio
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O natural será protagonista neste 
verão. Linhos, conchas e palhas são 
as matérias primas principais na 
moda na temporada. 

E não tem para ninguém, a bolsa 
de palha é sem dúvida o acessório 
da temporada!

A peça que sempre esteve presente 
no closet das francesas como item-
chave acabou conquistando o 
mundo inteiro. Seu estilo super 
fresh com toque artesanal confere 
um ar leve e divertido ao look, sem 
contar que no verão o artigo nos 
acompanha da praia à cidade sem 
grandes esforços.

O acessório é super versátil, e por 
isso a peça bomba tanto. Outra 
questão é que a bolsa de palha 
surge em variados modelos: toten, 
tiracolo, redonda, quadrada, em 
forma de cestinha, maxi ou mini. 

Sao tantas opções estilosas que 
não tem jeito, uma hora acabamos 
nos rendendo ao toque especial do 
item. Estou amando!!!!!

Nos acompanhe no instagram 
da Filo (@lojafi lo), vamos mostrar 
um pouco da nossa moratona 
para fazer a coleção do inverno 
2020.

Bolsas de VerãoBolsas de Verão
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* Designer - Especialista em moda e comunicação
brunabassani@hotmail.com
* Designer - Especialista em moda e com
brunabassani@hotmail.com

Bolsas de Verão
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Como é bom gostar e poder celebrar a 
vida! Assim é o Henrique Wolff Lirio, que 

adora uma junção. Então, imagina no dia de 
seu aniversário! E desta vez comemorou os 
seus 14 anos em dois momentos distintos, 
em sua residência. Ah! E com o tema: 
Grêmio! O primeiro, foi no sábado passado, 
30, ocasião em que reunião a galera para 
festejar o seu 14º níver, com direito a posão. 
E na segunda-feira, 2, dia oficial de seu 
aniversário, reuniu familiares,  seus dindos e 
amigos bem íntimos! Tudo bem do jeito que 
ele gosta, com quitutes da Frau Hintz e Chica 
Sperling, docinhos da Michela Doces, bolo e 
cupcakes da Divina Gula! Enfim, na maioria 
das vezes a felicidade está em pequenas 
coisas, pequenos gestos, pequenas atitudes! 
Pois ser feliz é compartilhar energia positiva 
e dividir as alegrias, assim é o Henrique! No 
alto o aniversariante Henrique entre sua mãe 
Gil, mana Valentina e seu pai AmauriLirio. À 
esquerda, o gremista Henrique festajando 
seus 14 anos e à direita com sua orgulhosa 
avó Flora Wolff.

HENRIQUE LIRIO: 1.4!HENRIQUE LIRIO: 1.4!
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LI, REFLETI E GOSTEI
“VOCÊ PODE MUDAR O MUNDO, BASTA SER GRATO 

PELA VIDA E ACREDITAR EM VOCÊ MESMO.” 

Os médicos FÁBIEN e JULIANA com o fi lho MURILO CARRION BERCHT e mais o 
“guardião” Tito, em clima de Natal, num belo registro da fotógrafa Vick Almeida.

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio
Foto: Josiane KrausFoto: Josiane Kraus

Carina Andres - médica dermatologista e Evelise 
Bürmann na estreia da Renovarauto.
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PS.:  Se você ainda não foi ao Café Cultura, vale conferir de perto. O espaço 
é muito bacana, aconchegante e tem um menu mais do que especial! Café 
Cultura fi ca na XV de Novembro, 1349, quase esquina com a 25 de Julho.

No “detalhes” de hoje, evidenciamos um dos cafés que você 

encontra no Café Cultura. Olha só que bacana e como que é 

servido o “Café Mineiro”. Bem original e uma delícia! Imagina 

este café ou qualquer outro do menu do Café Cultura aliado a  

um verdadeiro pão de queijo mineiro? Ou de repente com uma 

bela taça ou doces natalinos, que foram lançados na última 

quarta-feira? Simplesmente uma delícia!!!  #criatividade 

#valeprovar #eurecomendo #lindoegostoso

As lindinhas da foto são HELENA e CECÍLIA Almeida Sokolovicz 
- fi lhas de Boris e Vick, ansiosas a espera do Papai Noel. E abaixo, 
MARIA EDUARDA Berwanger Rigo, fi lha de Andressa e Rafael, 
toda cheia de estilo desfi lando essa cara linda em nosso BS Kids!
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MARTINA WEBER, linda e feliz a 
espera da chegada da maninha 
Lavínia, com sua mãe NAIANA, em 

pose especial para BS Kids.

    Foto: Amauri Lírio

Foto: Amauri Lírio

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇADETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA

Foto: Vick AlmeidaFoto: Vick Almeida
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  Foto: Amauri Lírio

NA NOVEMBERFEST

Luciana Cardinal e Ricardo Dable

Carla e Rodrigo Flores

Prefeito Jacques e Juliana Barbosa 

A Rainha da 28ª Novemberfest - Ana Carolina Braga Meotti entre 
a moçada da Ju-Gaúcho : Jeancarlo Damian, Guilherme Gatelli, 
Bruno Oliveira, George Porto e Eduardo Rambo, Mariana Pires, 

Alessandra Gerloff , Paulinne Klee e Luísa MinettoElaine e Fernando Gomes
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

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

azulcargoexpress.com.br

Estamos, como diz o poeta 
Mário Quintana, no “décimo 
segundo andar do ano”. Mas 
toda poesia que ele imprimiu 
subjetivamente ao poema para 
se referir à despedida de mais 
um ano contrapõe-se à aspereza 
do atual cenário brasileiro. Dois 
mil e dezenove com certeza 
foi um ano de altos e baixos 
(muito mais baixos do que altos), 
com episódios extremamente 
lamentáveis, que nos levam a 
desejar que ele se fi nde, dando 
lugar a novos tempos.

Começamos o dia primeiro 
deste ano com a expectativa 
dos novos governos - federal e 
estadual. Apesar de o resultado 
das urnas não ser o esperado, 
sempre se planta uma certa 
esperança em torno dos novos 
governantes - mesmo que mínima 
- na expectativa de que eles se 
voltem para as necessidades 
emergências da população como 
um todo e de que assumam seus 
postos de chefes – de estado e da 
nação – com o brio e a nobreza 
que o cargo e a função requerem.

Tão logo, porém, passaram os 
primeiros meses, essa pequena 
esperança foi se transformando 
em uma grande decepção. O 
que temos visto e ouvido é de 
nos colocar em estado extremo 
de vergonha. A começar pelo 
Presidente Bolsonaro que 
não conhece trava-língua. A 
eloquência, e até certa discrição 
de seu discurso de posse, logo 
foi trocada pela inconsequência 
de suas palavras. Imprudente 
com o que fala, ele solta o verbo 

numa sequência de asneiras 
e de “barbaridades” que nos 
fazem enrubescer mesmo que 
estejamos sozinhos em nossas 
casas em frente à televisão. 

Como essas asneiras são de 
conhecimento dos brasileiros 
não há necessidade de aqui citá-
las uma a uma. Basta lembrarmos 
uma das últimas, quando ele se 
refere aos incêndios na Amazônia 
afi rmando que o ator Leonardo 
DiCaprio fi nanciou as ONGs 
responsáveis pelas chamas 
incendiárias. Não sei quais são as 
bases de tal afi rmação e também 
não sei se isso tem ou não um 
fundo possível de verdade. Mas 
o certo é que esse modo de falar, 
atacando as pessoas, dizendo, 
como se diz, “o que lhe vem na 
telha” não condiz com a postura 
de um Presidente, que tem o 
dever de representar o país com 
a sobriedade e a seriedade que o 
país merece.

Já no plano estadual, o que 
vimos foi a “carinha” bonitinha 
do Leite tirar a máscara. As 
críticas que fazia ao concorrente 
enquanto era candidato ao 
governo do estado faziam 
crer que ele faria uma gestão 
completamente diferente.  Foi 
essa promessa de virar o jogo no 
Rio Grande do Sul que fez com 
que o funcionalismo público 
estadual depositasse nele suas 
esperanças. Cansados de serem 
massacrados pelo governo 
anterior, com salários atrasados e 
parcelados, com décimo terceiro 
fi nanciado, e sem expectativas 
de melhoras, os trabalhadores 

confi aram no novo governador.
Todavia, os meses passaram 

e os problemas que deveriam 
ter sido sanados retornaram, 
mais uma vez atingindo em 
cheio o bolso do funcionalismo. 
Professores, policiais, demais 
funcionários estaduais voltaram 
a amargar o atraso do salário que 
também voltou a ser parcelado. 
Esse fato, juntamente com outros 
também de extrema gravidade, 
fi zerem com que os professores 
mais uma vez se unissem na 
sua luta (que parece ser eterna) 
em busca de seus direitos e na 
manutenção de suas conquistas. 

Essas são duas graves razões 
para um cenário sem poesia. 
Chegar ao décimo andar do 
ano, sem vislumbres de melhora 
e com a quase certeza de que 
não vamos ter mudanças, pelo 
menos imediatamente, são 
situações dissonantes que tiram 
toda e qualquer possibilidade de 
vermos este ano servir de tema 
para doces e amenas poesias. 
Toda rima que há de ser colocada 
em verso deve ser para revelar a 
vergonha de termos governos 
que não estão nos representando 
como povo e como população 
sofrida. Para a fala inconsequente 
do presidente e para o atraso 
dos salários dos trabalhadores 
estaduais não há rimas, pois até 
a “louca chamada esperança” 
do poeta está desiludida com o 
cenário deste último andar do 
ano.

Cenário do décimo segundo andarCenário do décimo segundo andar
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www.lojarekinte.com.br

OFERTAS IMPERDÍVEIS!
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SOFÁS
MESA DE JANTAR 

QUADROS  
DECORAÇÕES

SUA COMPRA
SEGURA É AQUI!
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Cenário do décimo segundo andar



Telefones:  
055 3312.9894    
055 9 9607.5165

Rua Quinze de Novembro, 800

celeirofestaseeventos

@celeirofestaseeventos


