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Wedding Destination:Wedding Destination:
Fernanda Tonetto  e Edilson Vidor Fernanda Tonetto  e Edilson Vidor 
Neves casaram no maravilhoso Neves casaram no maravilhoso 
Estribo Hotel Estância, em Santo Estribo Hotel Estância, em Santo 
Antônio da Patrulha - RS.Antônio da Patrulha - RS.

BrunaBassani:BrunaBassani:
A calça clochard retornou com A calça clochard retornou com 
força total para compor os mais força total para compor os mais 
diversos tipos de looks.diversos tipos de looks.

Dinalva de Souza:Dinalva de Souza:
O tempo é um produto de O tempo é um produto de 
fabricação própria.fabricação própria.

Dana Hintz &Dana Hintz &  
Dionatan BachDionatan Bach  

Celebraram o amor com cerimônia religiosa na Igreja 
do Relógio, e brindaram a feliz união em torno de uma 
badalada festa no salão principal do Clube Gaúcho.  
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Maikel Freitas e Estêvão Machado - estão para lá de felizes! O motivo: a 
conquista do Prêmio HS Consórcios, pelo 2° lugar no Brasil e o 1º lugar no 

Rio Grande do Sul, entre mais de 600 empresas da HS no Brasil. O importante 
Prêmio que receberam em recente evento em Bento Gonçalves, é o refl exo e 
reconhecimento de trabalho competente e dinâmico que a dupla de sócios vem 

realizando na HS Consórcio. Parabéns e sucesso sempre!
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Para quem acredita que o verão é somente 
temporada de férias, e que a cidade para. 

Ledo engano! A nossa Santo Ângelo continua 
movimentadíssima.

No domingo passado, o Clube Gaúcho, 
comemorou os seus 118 anos, em torno de uma 
grande festa em sua sede campestre. E entre as 
atrações uma disputada Corrida Rústica e muita 
diversão para a garotada. Ainda neste mês, o 
Gaúcho realiza, o seu tradicional Carnaval, com 
duas grandes noitadas e dois bailes infantis.

Na próxima quinta-feira, dia 13, acontece a 
inauguração da VIBE Gastrobar - um novo conceito 
em choperia e pesticaria. A Vibe, pilotada pelos 
empresários Luciano Nahed e Marlusse Brum, 
com certeza vai se transformar no novo point 
da cidade. O lugar é muito bacana, mesmo! Vale 
agendar para conhecer. Você vai se surpreender!

 E no dia 20, acontece a inauguração oficial 
das novas e modernas instalações da Mecautor 
Santo Ângelo. Outro grande acontecimento e 
investimento na Capital das Missões. 

Sem falar nas solenidades e festas de 
formaturas que iniciam na próxima sexta-feira e 
se estendem até meados de março. Realmente a 
cidade não para!

A capa da edição de hoje é ilustrada pelos 
destacados jovens Dana Hintz e Dionatan 
Bach, que casaram no último dia 25, com uma 
emocionante cerimônia religiosa na Igreja do 
Relógio, seguida de uma baita festa, no salão 
principal do Clube Gaúcho.

Outro destaque na edição: o casamento de 
Edilson Vidor Neves e Fernanda Tonetto, que 
aconteceu, no maravilhoso Estribo Hotel Estância, 
em Santo Antônio da Patrulha. Realmente foi uma 
linda celebração do amor! Também evidenciamos 
a exposição “Nossos Talentos”, no Café Cultura.

Nas páginas de moda, Bruna Bassani, 
comenta que, para quem procura por uma 
peça confortável e versátil, a calça clochard é 
um ótimo investimento, já que rende infinitas 
possibilidades de looks. 

Enfim, BS Magazine: a sociedade passa aqui!
Um ótimo “weekend”. Eu volto no dia 22 de 

fevereiro!
Amauri Lírio
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A calça clochard foi bastante usada nos anos 
80 e retornou com força total para compor os 
mais diversos tipos de looks, que variam entre as 
propostas mais sofi sticadas e sociais, até as mais 
casuais e confortáveis.

A peça, que possui um cós alto e larguinho, pode 
ser encontrada nas versões: capri, longa e fl are, 
confeccionadas em tecidos diversos, como: jeans, 
brim, couro, alfaiataria entre outros materiais.

Se você busca por uma peça confortável e versátil, 
esse modelo de calça é um ótimo investimento, já 
que rendem infi nitas possibilidades de looks. 

Confi ra nas imagens inspirações e algumas dicas:
Mulheres com quadris mais largos que receiam 

usarem a peça por ser um modelo que realça a 
região, a inclusão de uma terceira peça no look 
garantirá um shape mais reto e evitará insegurança 
ao usar a calça clochard.
Para as baixinhas que têm medo que essa peça 

achate a estatura, produções monocromáticas são 
certeiras e sempre elegantes.
Se desejar um look mais despojado aposte em 

combinações com camisetas. Elas são perfeitas para 
gerarem um mix entre o formal e casual.
A calça clochard pode ser usada com vários 

modelos de sapato: fl ats, tênis, scarpins, sandálias 
altas, etc. A escolha desse acessório dependerá da 
ocasião que usará.
Uma dica para quem gosta de sofisticar o 

look é substituir a faixa da cintura por um cinto de 
qualidade.

E nos acompanhe também no instagram 
da Filo (@lojafi lo)

Calça clochardCalça clochard
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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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Protagosnistas de uma bela história de amor, Fernanda Tonetto 
e Edilson Vidor Neves, casaram no dia 18 de janeiro sob as 

bênçãos de seus pais Fernando e Claudete Tonetto, Dalzon e Neli 
Neves, e de seus fi lhos Martin e Helena, com cerimônia ao ar livre 
conduzida pelo celebrante Amauri Lírio, nos jardins do Estribo 
Hotel Estância, em Santo Antônio da Patrulha. Após a bênção, que 
foi marcada por muita emoção, e com cortina musical de Claus 
Jerke e Oséias, os convidados foram recepcionados no salão de 
eventos do Estribo Hotel Estância, que também recebeu uma bela 
ambientação assinada por Salete Stadlewski. Enfi m, foi uma ocasião 
intimista muito bacana, alvo de muitos elogios pela alegria, beleza 
e descontração. Acima um dos momentos da celebração. À direita, 
os noivos num dos belos registros do casamento. E nas fotos abaixo, 
um brinde especial ao amor, destacando todos os que estiveram 
prestigiando e testemunhando a união de Fernanda e Edilson.

Foto: Bárbara RigoFoto: Bárbara Rigo  FERNANDA E EDILSON CELEBRAM O A

O Café Cultura, da empresária Kate Corgosinho, até o dia 28, 
está com a bela exposição de arte: “Nossos Talentos”, que 

vale a pena conferir de perto. Na foto: a empresária Kate, que 
aniversariou no último dia 4, com os  artistas, os “Nossos Talentos” 
Maria Eunice Sisti Fabrício, Elton Gilberto Backes e Maria Eduarda 
Welzbacher (discípulos do mestre Fabiano Millani) - autores das 
maravilhosas obras, clicados na estreia da exposição! Na próxima 
edição mais detalhes desta bela iniciativa do Café Cultura, de 

valorizar os artistas da nossa terra.

Ana Maria 
Drabik - querida 

e carismática, 
acrescentou mais 

um ano em sua 
vida na última 

quarta-feira, dia 
5, sendo o centro 

das atenções,  
especialmente 
de seu marido, 

Giancarlo Baretta, 
demais familiares 

e amigos. À Ana 
Maria, parabéns e 

muitas felicidades!

FELIZ ANIVERSÁRIOFELIZ ANIVERSÁRIO

NOSSOS TALENTOSNOSSOS TALENTOS
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Loja e clinica aberta de segunda a sexta até as 22h 
 Rua Marquês do Herval, 2109 Fone: 3312-6877/ 99661-1680 

 
Terça pague o banho e ganhe uma tosa higiênica. 
Quarta 20% de desconto nas tosas á maquina. 
Quinta pague o banho e ganhe uma hidratação. 

A auQmia conta 
agora com auQmia 
play, um espaço 
projetado para 
seu cão passar o 
dia. Proporciona 
uma rotina de 
brincadeiras, 
integração com 
outros cães. 
. É uma ótima 
opção para os 
cães que passam 
muito tempo 
sozinhos em casa.  
Temos várias 
opções de 
pacotes, venha 
conhecer! 
 

Carla Munareto - mulher dinâmica e elegante, comemorou a sua troca idade reunindo amigas, no último dia 30, 
em torno de  uma “happy hour”, no Rolla Prime. Na foto: Beti Campos, Mara Steinke, Lisandréia Munareto, Isadora 

Munareto, Mara Munareto, a aniversariante Carla Munareto, Meri Munareto e Susana Costa - brindando a data especial.

LI, REFLETI E GOSTEI
“A VIDA É COMO UM BUMERANGUE: TUDO O QUE VOCÊ 

MANDA, ELA TE DEVOLVE.”

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio

PAULO “FINO” KUSIAK, que atua com dinamismo 
no “staff ” da Adhara Print Shop, comemorou no 
dia 30 de janeiro, a sua troca de idade, sendo alvo 
de muitas homenagens, especialmente de seus 

familiares e amigos. Ao Fino, parabéns e sucesso!

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação
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Fotos: Paulo Hernadez Wedding|Equipe Taisaa UggeriFotos: Paulo Hernadez Wedding|Equipe Taisaa Uggeri

M O AMOR DE FORMA INTIMISTA!
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 A  história de amor de Dana Hintz e Dionatan Bach estava escrito nas estrelas 
e dentro desse clima, eles casaram no dia 25 de janeiro, sob as bênçãos de sua 
avó Margit Hintz, de seus pais Reane Hintz (em memória) e Arlindo Severo,  
Dalci e Luis Eugênio Bach.
 A noiva estava bela e radiante - vestindo Kessyn Noivas, com produção 
visual de Nego Hair (cabelos) e Eliane Palmeiro (make up). Já o noivo, vestiu 
um terno bem alinhado da Tevah Santo Ângelo.
 Após a bênção nupcial, a extensa lista de convidados, cerca de 350, foram 
recepcionados no salão principal do Clube Gaúcho.
 Na sequência, felizes e emocionados os noivos, Dana e Dionatan, entraram 
no salão e apresentaram uma bela dança coreografada, homenagearam avós, 
tias-avós, pais e tios,  brindaram a união, agradeceram a presença de todos e 
assistiram ao vídeo que destacou momentos especiais na vida do novo casal, 
com direito a declaração de amor dos noivos.
 Assim que terminou o vídeo foi servido o categorizado jantar, uma seleção de 
poucos e bem elaborados pratos, da grife Chica Sperling, regado por bebidas 
dos melhores rótulos.
 Como sobremesa os anfi triões ofereceram a “Torta dos Noivos” - criada 
excluisvamente pela avó da noiva, Margit Hintz, da Casa de Chá Frau Hintz, 
além de um verdadeiro festival de docinhos da  grife Frau Hintz, é claro!!! Aliás, 
a Frau, também produziu os canapés e salgados do coquetel de boas vindas 
do comentado casamento.
 Após o corte ofi cial do “Bolo”, momento em que os noivos ofereceram as 
primeira fatias, para as mulheres do clã Hintz, eles trocaram os modelitos, 
e  chegaram de moto ao salão para abrir a pista de dança. Ocasião em que  
apresentaram outra bela coreografi a com participação especial de seus 
padrinhos - criada por Ana Paula Ribas. E é claro, receberam novamente, 
intensos e prolongados aplausos de seus convidados. Foi um show!!!
 A noitada de muitos brindes aos noivos, que não escondiam a alegria de 
ver seus familiares e amigos presenciando uma noite muito signifi cativa 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. Cabe salientar, que a Carol Banda Show, também fez a cortina 
musical da cerimônia religiosa. 
 E para repor a energia dos convidados, que dançaram e se divertiram pra 
valer, na madrugada foram servidos, batata frita, docinhos e pastéis. 
  Ah! Também durante a madrugada foram distribuídos chinelos 
personalizados, para a mulherada descer do salto, dar um descanso aos pés, 
e continuar curtindo a festa!
 Bárbara Rigo e sua equipe foram as responsáveis pelo registro fotográfi co 
do memorável casamento que teve as melhores cenas gravadas pela equipe 
de Elton Strapazon, da Prisma Vídeo.
 Tanto a Igreja como o Gaúcho receberam uma bela e imponente, mas ao 
mesmo tempo clean e sofi sticada decoração, com lustres de cristais, arranjos 
fl orais e candelabros em profusão, com mesas bem decoradas. Sem falar na 
mesa de doces, toda dourada, que valorizou ainda mais o grandioso 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 amibientação foi valorizada pela iluminação, pilotada pela equipe da 
Audio Sistemas, de Janilson Martins.
 Como lembrança da festa os noivos ofereceram além dos leques (distribuídos 
na Igreja) e os chinelos, durante a festa, na saída entregaram: bem-casados, 
escalda pés, potinho de mel e suspiros! Tudo devidamente personalizado.
 O cerimonial, bem como toda a produção e organização da festa foi sob a 
responsabilidade do cerimonialista Amauri Lírio e equipe. 
 Enfi m, tudo perfeito. A noite foi repleta de elogios. Sem dúvida foi um 
badalado casamento, que movimentou a agenda de eventos do início da 
nova década!
 Realmente, tudo esteve  bem a altura que os noivos Dana e Dionatan, 
merecem, pois souberam unir simplicidade com sofisticação, além de 
emocionar seus covidados com momentos de rara beleza!

DANA & DIONATAN:DANA & DIONATAN:  
FELIZES PARA SEMPRE!FELIZES PARA SEMPRE!

Os noivos Dana e Dionatan entre familiares,  e cercados  por seus padrinhos, 
aias e pajens - no altar da Igreja do Relógio no fi nal da celebração religiosa. 
E no detalhe, em clima de o amor é lindo, no momento em que eles se 

dirigiam ao Clube Gaúcho para brindar a união.
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Dana e Dionatan com o pai dela Arlindo 
Severo e seus irmãos Eric (D) e Vitor (D).

Os noivos entre a família dele: os pais Luís e Dalci Bach, 
irmão Vinícius e as avós Elvira e Ivone.

Os noivos Dana e Dionatan - felizes e realizados, com os seus 
padrinhos em frente a Igreja do Relógio. E abaixo, em chegada 

triunfal para abrir a pista de dança.

Dionatan e Dana com as crianças do cortejo: 
Isabelly e Maria Hintz, Théo Muner, Clara 
Noronha e Lorenzo. E abaixo, brindando o 

amor na bela festa de casamento.

Os noivos Dionatan e Dana entre os familiares dela: prima Yane Wagner, tios Romel 
Hintz e Elizandra Rocha Silva, prima Isabelly Hintz, irmã Maria, avó Margit Hintz, irmão 

Jorginho, e as tias-avós Irmengard e Tânia Hintz - no belo cenário do enlace.
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

Certa vez, em uma consulta a um médico 
no município de Ijuí, ouvi dele que “o 
tempo é um produto de fabricação própria”. 
Matematicamente, ele distribuiu as horas 
do dia entre as obrigações de trabalho e 
estudo, descanso, lazer e atividades físicas, 
comprovando pela distribuição do número de 
horas a sua teoria.

Fiquei realmente a pensar sobre a questão 
do tempo e concluí que, em grande parte, 
ele tem razão. Somos donos do nosso tempo, 
ou melhor, decidimos o que podemos e 
queremos fazer dele. O tempo está aí, a nosso 
favor, e temos o livre arbítrio de jogar com 
ele, distribuindo os seus dias e horas como 
julgamos melhor. Há quem passe o tempo 
a brincar, como se a vida não tivesse de ser 
levada a sério. Nesse processo, provocam as 
mais inesperadas inconsequências, driblando 
uns, enganando outros, ferindo e magoando 
outros tantos. 

Há quem passe o tempo a amargurar a 
própria vida e, como efeito dominó, a vida dos 
outros. Lastimam o tempo todo, reclamam de 
tudo, culpam o mundo pelos seus dramas, 
pelas suas insatisfações; e assim vão vivendo, 
aumentando a amargura e o desprazer, como 
se a vida fosse tão somente uma triste sensação 
de contrariedade a tudo que se apresenta.

Há, também, aqueles que usam seu tempo 
apenas para as obrigações, sem se darem o 
direito de viverem os seus direitos. Entregam-
se aos negócios, movidos muitas vezes pela 
ambição, pela ânsia desenfreada de mais 
terem, sucumbindo a um processo muito 

mais destrutivo do que edifi cante, pois outros 
valores e outras obrigações são renegados a 
um plano que nunca encontra eco, ou melhor, 
para as quais não há tempo.

Felizmente, há os sábios. Esses são os poucos 
que sabem fazer do seu tempo “um produto 
de fabricação própria”. Esses conseguem 
conciliar, simbioticamente, o tempo para a 
família, para o trabalho, para os estudos, para 
o descanso, o lazer e o tempo necessário para 
cuidar de si próprio. Cultivam o bem-estar e 
procuram promover sua saúde física e mental, 
dedicando algumas horas de seus dias àquilo 
que lhes faz bem e que lhes dá prazer. Como 
prazer e satisfação dizem respeito à própria 
singularidade do sujeito, cabe a cada um 
selecionar a que tipo de atividade deve ou 
pode dedicar-se, reservando o tempo justo 
e necessário para esse fi m, pois, como diz o 
velho ditado, “nem só de pão vive o homem”.

Muitas pessoas, assim como eu, custaram 
e custam a entender que no mundo “há 
tempo de ser cigarra e tempo de ser formiga”. 
Estou, hoje, num processo de reconstrução, 
procurando viver a vida com tempo para 
tudo, inclusive para mim mesma. Como um 
dos meus problemas sempre foi a matemática 
– e todas suas implicaturas – só falta aprender 
a dividir as horas, já que não é possível fazer a 
sua multiplicação, para poder afi rmar, com a 
mesma convicção desse conceituado médico, 
que “o tempo é um produto de fabricação 
própria”.

“O tempo é um produto de fabricação própria”“O tempo é um produto de fabricação própria”
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“O tempo é um produto de fabricação própria””




