
HELENA
Almeida Sokolovicz
Linda e feliz completa nesta segunda-feira, 27, o 
seu 2º aniversário, sendo muito paparicada pelos 
seus pais, Bóris Sokolovicz e Vick Almeida, pela 
maninha Cecília e demais familiares.
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Em Destaque:
Os aniversariantes da 
semana, que celebram 
a sua data de forma 
diferente em tempos de 
quarentena, ou seja, em 
família.

Bruna Bassani:
Como fazer combinações 
de cores.

Dinalva de Souza:
Dois pássaros no cenário 
de minha vida.
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Joice Figueiredo - que dirige com entusiasmo e competência o Centro 
Óptico - foi muito cumprimentada pelo seu aniversário, que aconteceu na 

quinta-feira passada, dia 23. À Joice parabéns e muito sucesso!

CAPA
Helena Alemida Sokolovicz

FOTO
Vick Almeida

Aos poucos e com muita cautela algumas 
atividades estão retornando, porém é preciso 
continuar procedendo com as recomendações 
referente a prevenção ao Corinavírus - 
COVID-19. 

Vamos nos cuidar e dentro do possível 
continuar com o afastamento social, para que 
em breve tudo volte a sua normalidade! 

E nós aqui, continuamos produzindo a nossa 
revista semanal: BS Magazine, publicando 
fotos e comentando alguns fatos, através de 
registros enviados pelos fotógrafos da cidade 
e imagens capturadas das redes sociais.

Esperamos que muito em breve voltaremos 
a destacar as principais festas, os grandes 
eventos que movimentam a nossa sociedade, 
e que caracterizam o nosso trabalho.

A capa desta edição é ilustrada pelo 
graciosa e muito esperta, Helena Almeida 
Sokolovicz, que nesta segunda-feira, dia 27, 
vai comemorar os seus dois aninhos, cercada 
pelo carinho especial e atenção de seus 
orgulhosos papais, o professor e engenheiro 
civil Bóris Sokolovicz e a fotógrafa Vick 
Almeida, bem como da sua dedicada maninha 
Cecília, demais familiares e amiguinhos. Em 
tempos de quarentena a celebração vai ser 
em família! À Helena, parabéns, felicidades, e 
muitos e muitos anos de vida!!

Já Bruna Bassani, comenta em suas páginas 
sobre as misturas de cores, de como fazer 
as melhores combinações. Enquanto que a 
professora Dinalva, escreve, que muitas vezes, 
a beleza, a energia... estão em coisas simples da 
vida, como por exemplo, apenas dois pássaros 
podem montar um belo  e inspirador cenário!

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

Amauri Lírio
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Mistura de cores
Muitas vezes que atendemos clientes na loja, escutamos 

queixas da mulherada de não saberem como fazer combinações 
de cores. Tento explicar de forma sucinta e leiga para entenderem a 
importância das cores na produção, hoje explico um pouco a vocês.

A cor é o elemento de maior destaque na produção. Na 
visualização da produção, não é a grife, a modelagem, ou o corte 
que chamarão mais atenção, mas sim a COR! Ela é responsável por 
influenciar no humor e na beleza de uma produção.

Hoje em dia há serviços de Análise de Cores — todos têm uma 
cartela de 60 tonalidades nas quais a deixará mais rejuvenescida, 
corada, iluminada e bonita. Todas as cores podem ser usadas mas, 
a cereja do bolo é saber qual a INTENSIDADE desse tom te realçará 
mais.

Essa análise é focada na parte superior do cliente. Ou seja, 
colares, brincos, cor de cabelo, maquiagem, blusas fechadas ou 
gola rolê e unhas fazem uma super diferença quando usadas nas 
cores que realçam a coloração do cliente.

O assunto de cores vai longe, hoje falo algumas combinações 
que sempre funcionam: 
n vermelho e verde / laranja e azul/ amarelo e roxo: são cores 

complementares no círculo cromático e sempre funcionarão. O 
cuidado que se deve ter é apenas a intensidade dessa cor. Aí se 
quiserem entender melhor estou a disposição no serviço de Análise 
de Cores.
n Cores contrastantes e acesas como: neon, pink, laranja e etc 

perdem essa intensidade quando usada com cores neutras como: 
branco, preto, marrom, azul-marinho, bege, cinza e vinho.
n Cores vizinhas (análogas) no círculo cromático rendem belas 

combinações como: azul e verde, laranja e amarelo, rosa e vermelho, 
roxo e rosa, etc.
n Estampas de onça — marrom e preta — por serem neutras 

combinam com qualquer cor contrastante.
E nos acompanhe também no instagram da Filo (@

lojafilo)
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* Designer - Especialista em moda e comunicação
brunabassani@hotmail.com
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SWEET 15. Camila Melchior - em uma das fotos 
do seu maravilhoso book em comemoração aos seus 

15 anos, produzido pela fotógrafa Bárbara Rigo!

Foto: Bárbara Rigo
Foto: Divulgação

DÉBORA e FELIPE TOSCANI - estão pra lá de felizes 
e emocionados com a chegada da primogênita Bia, 
que em maio aterrissa oficialmente neste planeta!

DOCE ESPERA!

Foto: Vick Almeida

Andradas, 930 - Centro - 3312.8948

FAMÍLIA. Dr. Matheus Brunet - neurocirurgião e Elizete 
Locatelli Brunet com o filho Arthur Locatelli Brunet, num 

clic especial assinado por Vick Almeida.

Foto: Vick Almeida
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VILMA “DEDÉ” DOBERSTEIN  - que atua com 
dinamismo na presidência da LFCC - estreou 
idade nova, na última quinta-feira, 23, recebendo 
inúmeras homenagens de seus familiares e amigos. 

À Dedé, parabéns e muitas felicidades!

Foto: Margarete Maciel

LI, REFLETI E GOSTEI
“NÃO PODEMOS MUDAR AS PESSOAS, MAS 
PODEMOS GERENCIAR AS NOSSAS VIDAS.”

JÚLIA PRZYCZYNSKI - linda e querida, e que ostenta com muito orgulho o título de Broto Santo Ângelo 2019, celebra 
seu aniversário, neste domingo, 26, e com certeza vai ser alvo de muitas manifestações carinhosas, especialmente de seus 
familiares e amigos. À Júlia, parabéns e sucesso sempre! Aliás,  no segundo semestre,  apresentaremos a sucessora de Júlia.
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DESTACANDO. Mathias Bedim 
Pozzebom, 1 ano, todo feliz com seus pais 
Aline da Silva Bedim e Luiz Cleto Pozzebom.

Foto: Bárbara RigoFoto: Bárbara Rigo

EM SÃO PAULO. Jaqueline Tonin - festejou a sua 
troca de idade, no dia 21, terça-feira passada, em casa, 
ao lado da filha Sofia, do seu marido mauro Shotoko e 
à espera da Lara. À Jaque, parabéns e muito sucesso!

Foto: Divulgação
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KIDS

DAVI 
Rech 
Sefstron - 
todo com 
pinta de 
capa de 
revista, 
é o 
orgulho 
e a 
alegria 
maior de 
seus   
pais 
Bruna 
Rech 
e Elzio 
Sefstron.

Você já pensou em um doce com textura 
aveludada? Assim é o Brigacookies. 
lançamento da Divina Gula que  está fazendo 
o maior sucesso. Pois estar em busca de 
inovação, de superação, de novidades ... 
também são detelhes que fazem a diferença. 
E dessa forma, a dinâmica Glauciane Veiga, 
da Divina Gula, vai renovando e aumentando 
a linha de divinos produtos. Enfim, uma 
tentação! #umdelicisopecadofeitoamão 
#valeprovar #delivery

  Foto: Divulgação

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA

Os irmãos SARA e BRUNO, exibindo belos sorrisos em pose especial 
para o BS KIDS. Eles são filhos de Elisa e Fábio Bohnen.
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O garotão gremista foto é o LEONARDO 
Stroschon - que no último dia 22, 
comemorou o seu 7º aniversário, 
recebendo o carinho especial de seus 

pais, demais familiares e amigos.

Foto: Divulgação

Foto: Bárbara Rigo
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ESPECIAL

1. BERINGELA PROVENÇAL - R$ 35,00
2. CAMARÃO AO MOLHO BECHAMEL - R$ 95,00
3. CONCHIGLIONE 4 QUEIJOS -  R$ 40,00
4. CONCHIGLIONE DE RICOTA, TOMATE E MANJERICÃO - R$ 40,00
5. CONCHIGLIONE DE SALMÃO - R$ 45,00
6. CONCHIGLIONE TOMATE SECO E RÚCULA - R$ 40,00
7. COXA DESOSSADA COM MOLHO DE LARANJA - R$ 30,00
8. DELÍCIA DE FRANGO - R$ 30,00
9. FILÉ AO MOLHO DE VINHO - R$ 50,00
10. FILÉ DE FRANGO AO MOLHO GORGONZOLA - R$ 35,00
11. FILÉ DONA CHICA - R$ 55,00

12. FILÉ PARMEGIANA - R$ 55,00
13. FRANGO CORDON BLEU NO MOLHO SUGO - R$ 30,00
14. LASANHA BOLOGNESA - R$ 40,00
15. LASANHA DE FILÉ - R$ 45,00
16. LASANHA DE FRANGO - R$ 35,00
17. LASANHA DE RICOTA, TOMATE E MANJERICÃO - R$ 35,00
18. SALMÃO C/ AROMA DE LARANJA - R$ 65,00
19. TILÁPIA AO MOLHO ESPECIAL - R$ 35,00

TO GO

Pratos prontos para 4 pessoas,  para você levar 
para casa - produzidos pela Chef Chica Sperling.  
Os produtos são feitos com muita higiene, com 
alta qualidade e com muito carinho. Sem falar no 
sabor especial e inconfundível que faz parte da 

arte de cozinhar de Chica Sperling. 

FEIJOADA, CREME DE MORANGA 
E CREME DE ALHO-PORÓNOVIDADE! 

ENCOMENDAS: 9.8131-0717 (Horário comercial)

ISADORA SCHOLL - que atua com dinamismo 
no comando da Kanto Verde - Produtos Naturais, 
estreou idade nova na segunda-feira passada, dia 
20, recebendo muitas homenagens, especialmente 
de sua família e inúmeros amigos. À Isadora, 
parabéns e sucesso sempre!

LISIANE BERWANGER - querida e carismática, 
acrescentou mais um ano em sua vida, no último 

dia 20, sendo o centro das atenções de seu marido 
Dr. Eduardo Berwanger, filhas, demais familiares e 

amigos. À Lisiane, parabéns e muitas felicidades.
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Foto: Divulgação
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

Hoje estou naqueles dias de melancolia total. 
Digo “naqueles” porque essa sensação não é fruto 
da raridade ou do excepcional. Ao contrário, 
seguidamente me sinto taciturna, com um estranho 
sentimento de nostalgia acompanhado de uma 
tristeza aparentemente sem motivo e que eu não sei 
definir por que me ataca. Quando assim me encontro, 
tenho dificuldades para me concentrar e de fixar 
os pensamentos em um único fato ou assunto. Um 
turbilhão de imagens e de ideias começa a desfilar 
pela minha cabeça, sem que eu consiga me ater a algo 
em especial. O dia recém começou e de onde estou 
dois pássaros, indiferentes às minhas ânsias, parecem 
apenas contemplar o infinito deste dia que se anuncia 
sombrio e nublado.

Há ao meu redor um silêncio quase absoluto. Sei 
que não vai durar. Mas é como se ele – o silêncio – 
fosse o cúmplice discreto das minhas angústias. A 
árvore à minha frente está quieta. Suas folhas não 
se mexem, inertes à brisa que levemente sopra e que 
me toca. É esse toque suave da brisa em meu rosto 
e em meus braços que me chama à razão. Há muita 
coisa para fazer; muita coisa para dizer; muita coisa 
para me ocupar... Não posso, pois, me entregar a 
esse desvairado devaneio sem sentido, sem pé e sem 
cabeça. 

Ao longe, ouço vozes de pessoas que começam uma 
conversa. Um motor ronca sem pressa. Outro pássaro 
canta. Penso, então, nas dores alheias. Em todas as 
mães que perdem seus filhos para as guerras da vida. 
Em todas as pessoas que hoje vivem sob a custódia do 
medo, em meio à insegurança do amanhã. Em todas 
as vítimas indefesas de um covarde vírus que chegou 
para matar e para bagunçar a ordem social. Penso no 
que é a vida, com o passar inevitável do tempo, com o 
rastro de rugas e de amarguras que ele vai deixando. 
Penso sobre a nossa existência e tudo que temos de 
fazer enquanto aqui estamos para poder cumprir com 
tudo o que a vida nos exige.  

Para desviar o pensamento dessa inevitável sina 
humana, olho novamente para fora. Os pássaros 
continuam na sua estranha contemplação, parados em 
cima do telhado. Imagino que constituam um casal, 

pois só um casal permaneceria tanto tempo junto, sem 
pios e sem barulho. Só um casal, na liberdade do passar 
do tempo, poderia ficar lado a lado sem conversar, 
fazendo do silêncio o intérprete mudo de tudo que 
poderia ser dito em palavras, mas que se revela pela 
intensidade do olhar, mesmo que esse olhar pareça 
vaga ou mesmo distante. 

Mais vozes eu ouço. Mais vozes se aproximam de 
onde estou. Olho mais uma vez pela janela. Outros 
dois pássaros voam e pousam na árvore que continua 
inerte. São pombas. Símbolo da paz. Mas essas não 
são brancas. São de uma tonalidade cinzenta e sei 
que, sozinhas, não conseguirão evitar as discórdias, as 
brigas, os conflitos, as guerras, os vírus que chegam 
sem aviso prévio... Seria preciso que os homens, 
todos os homens, no sentido geral da humanidade, se 
conscientizassem de que a vida é simplesmente muito 
curta e muito rápida para que o tempo seja gasto com 
tragédias. 

Nunca fui boa em Biologia. Pouquíssimo é o que sei 
de fauna e de flora. Não reconheço os pássaros que 
continuam no telhado à minha frente. Eles estão agora 
um de costa para o outro, cada um deles virado para 
um lado. Só agora é que imagino que estão ali por 
minha causa. Eles estão de vigia, fazendo uma tocaia 
para me proteger das minhas próprias amarguras, das 
minhas dúvidas, das minhas assombrações...

Ao olhá-los mais uma vez e ao sentir a calmaria de 
uma paz bucólica, agradeço suas presenças. “Sejam 
bem-vindos! Vocês estão mudando meu dia”. São 
esses pássaros que me chamam para o dia. São esses 
pássaros que revelam minha força.  Que estampam a 
vida. Que fazem minha paisagem. Mesmo sabendo 
que minhas sensações nostálgicas vão continuar, faço 
da fragilidade dessas aves minha energia. E é essa 
energia que me faz continuar, apostando sempre na 
minha capacidade de fazer de cada dia um recomeço 
do meu próprio dia, recriando mais um cenário na 
paisagem da minha vida. 

(Crônica adaptada - abril de 2020)

Dois pássaros no cenário da minha vida
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