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Loila Eduarda 
Branco de Souza 
Uma das belas e destacadas meninas da nova geração, 
comemora domingo, 12, os seus 15 anos, sendo o centro 
das atenções de seus pais Marga Fin e Desidério de 
Souza, demais familiares e amigos.

u

u
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Wedding Destination:
Os médicos Lucas Sartori 
e Gabriela Lorentz Sartori 
casaram em Gramado.

Bruna Bassani:
O Sobretudo - clássico casacão 
de inverno, voltou com tudo e 
é o queridinho da estação.

Dinalva de Souza:
Páscoa da Esperança.
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Sexta-feira e Sábado, 10 e 11 de abril de 2020
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RECADO
Com muita fé e muita força, estamos tendo que 

viver esse momento muito delicado, e querendo 
ou não, afeta a todos nós, sem distinção. Volto a 
dizer: precisamos apelar para o bom senso, pois 
previnir é melhor que remediar! Não tem o que 
pensar ou questionar, temos que nos previnir em 
relação ao Coronavírus - COVID-19! Então, todo o 
cuidado é pouco e aquelas regrinhas básicas de 
higiene nunca se fizeram tão necessárias como 
agora! Portanto, continue lavando bem as mãos  
com água e sabão, detergente ou sabonete, cubra 
a boca ao tossir ou espirrar, use álcool gel e não 
compartilhe objetos de uso pessoal. Além de 
evitar o contato físico, em especial com pessoas 
idosas!!! 

Vamos nos cuidar agora, continuar com o 
afastamento social, para que em breve tudo volte 
a sua normalidade!!! 

Mas que não é fácil, não é!!! Pois temos, que 
mesmo a “fórceps”, aprender a nos reiventar... 
pensar diferente, especialmente no mundo dos 
negócios, nas relações pessoais... em cada vez 
mais fazer o bem.... Enfim, repensar as nossas 
atuitudes e comportamento perante inúmeras 
situações do nosso cotidiano. Acredito que 
sairemos mais fortes deste momento de medo, de 
insegurança, de muitas dúvidas... vamos ter que 
evoluir espiritualmente. Assim espero!

A capa desta edição traz a beleza de Loila 
Eduarda Branco de Souza - uma das belas 
meninas da nova geração, neste domingo, 
dia 12, comemora o seu 15º aniversário. Ela é 
filha de Marga Fin e Desidério de Souza, e para 
marcar esta linda etapa de sua vida, os seus 15 
anos, recentemente fez um maravilhoso book 
fotográfico assinado pela fotógrafa Vick Almeida, 
com produção visual do Espaço da Beleza - by 
Marga Fin e Edinéia Oliveira.

Encerrando: “Uma Santa e Abençoada Páscoa a 
todos, nós!!!

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

Amauri Lírio

Frau Hintz

Divina Gula

Café Cultura
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O garotão da foto é 
o Murilo, 9 meses, 

filho dos médicos Fabién 
e Juliana Carrion Bercht!

CAPA
Loila Eduarda 

Branco de Souza

FOTO
Vick Almeida
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Continuamos falando 
sobre moda das ruas e 
street style nas semanas 

de moda....
E se tem uma peça que chamou 

muita atenção, foi o sobretudo!!! 
Neste inverno, o clássico casacão 
de inverno voltou com tudo e 
vai ser o queridinho, pois além 
de modelagens lindas, é super 
funcional, pois aquece até as 
canelas.....  E nos amamos!!!!!

N o s  a c o m p a n h e  n o 
instagram da Filo (@lojafilo).

Sobretudo
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* Designer - Especialista em moda e comunicação
brunabassani@hotmail.com

Sobretudo
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Siga-nos no Instagram e 
compre em nossa loja online 

TODA LOJA COM
 30 A 40% DE DESCONTO

ENVIAMOS GRATUITAMENTE 
POR CORREIOS OU DELIVERY

@mariahsantashoes
VENDAS 
ONLINE

55 98411-1529

Aceitamos
MERCADO PAGO

OS MÉDICOS LUCAS E GABRIELA ESCOLHERAM A SERRA GAÚCHA PARA DIZER SIM!
Os destacados médicos Lucas Dal Pozzo Sartori – 

cirurgião plástico e Gabriela Siliprandi Lorentz 
Sartori - residente em Dermatologia escolheram a serra 
gaúcha para celebrar o amor. A benção nupcial teve como 
cenário a Capela dos Anjos, do Hotel Ritta Höppner e a 
sofisticada festa também foi no conceituado Hotel Ritta 
Höppner, em Gramado.  A noiva estava linda e radiante 
– vestindo Pronovias Barcelona, e o noivo vestiu a grife 
Franzen Alfaiataria. Os noivos Lucas e Gabriela – pra lá 
de felizes, ao lado de seus pais César Augusto Sartori  
e Tânia Maria Dal Pozzo Sartori, Willy Tony Lorentz e 
Maria do Carmo Lorentz, brindaram o enlace com muita 
emoção. Toda a organização da badalada e concorrida 
ocasião ficou por conta de Gilmar Júnior, da Gramado 
Boutique Eventos. Enfim, os respeitados médicos, 
Lucas e Gabriela, realizaram um de seus sonhos, e 
proporcionaram momentos de rara beleza aos seus 
convidados, mostrando que ser feliz também é irradiar 
tudo isso a sua volta. O registro fotográfico foi de William 
Nihues e as melhores cenas foram gravadas por William 
Barbosa. E no início de março, o jovem casal, curtiu a 
lua-de-mel circulando por  Viena, Istambul e Cappadocia. 

Lucas e Gabriela - após bênção 
nupcial, na Capela dos Anjos.

Os noivos Gabriela e Lucas entre seus pais, Maria 
do Carmo e Willy Lorentz, Tânia e César Sartori.

E m  c l i m a  d e  o 
amor é lindo, os 
noivos curtiram a 
categorizada festa.
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Thais Crestani e Paulo Afonso Soares 
no Café Cultura - em clima de #TBT!

Foto: Amauri Lirio

LI, REFLETI E GOSTEI
“NÃO FAÇA O VÍRUS CIRCULAR. PROTEJA 

QUEM VOCÊ AMA.” #FIQUEEMCASA

BÁRBARA FLACH DEBACCO - filha de Fernando e Cláudia 
Debacco - beleza que surge na novíssima geração, num belo 

ensaio fotográfico assinado pela fotógrafa Vick Almeida.
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OS MÉDICOS LUCAS E GABRIELA ESCOLHERAM A SERRA GAÚCHA PARA DIZER SIM!

Os médicos Gabriela e Lucas - emocionados 
no momento da troca das alianças.

Fotos: William Nihues
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KIDS

PARTICIPAÇÃO DE 

NASCIMENTO

ocorrido no dia 30 de março de 2020, 
no Hospital da UNIMED, em Santo 

Ângelo, pesando 2,485 Kg 
e medindo 47 centímetros.

Os papais Gilmar e Naiana 
Weber, juntamente com a mana 
Martina, participam com muita 

alegria o nascimento de

LAVÍNIA

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

A lindinha da foto é a HELENA Meotti da 
Silva, que no dia 2 de abril, comemorou 
o seu 3º aniversário para alegria de seus 

pais, demais familiares e amiguinhos.

Foto: Vick Almeida

JOÃO VICTOR e LEONARDO Maier Silva, filhos de Mateus e Fernanda Maier 
Silva, num clic especial assinado prla fotógrafa Bárabra Rigo.
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NOVO  CARDÁPIO CHICA TO GO! 
A chef Chica Sperling que está 

inovando com a “CHICA TO GO”, 
está como Novo Cardápio - Especial 
Páscoa! São pratos prontos para 4 
pessoas,  para você levar para casa. Os 
produtos são feitos com muita higiene 
(especialmente neste momento de 
cuidados redobrados), com alta 
qualidade e com muito carinho. Sem 
falar no sabor especial e inconfundível 
que faz parte da arte de cozinhar de 
Chica Sperling. Segue as novas opções:

01 - BACALHAU A PORTUIGUESA - R$ 95,00
02 - CAMARÃO AO MOLHO CATUPIRI - R$ 95,00
03 - CANELONE 4 QUEIJOS - R$ 40,00
04 - CAPONATO DE BERINGELA –  R$ 25,00
05 - CONCHIGLIONE 4 QUEIJOS -  R$ 40,00
06 - CONCHIGLIONE DE FUNGHI E QUEIJO - R$ 45,00
07 - CONCHIGLIONE DE RICOTA E MANJERICÃO - R$ 40,00 
08 - CONCHIGLIONE DE SALMÃO - R$ 55,00
09 - CONCHIGLIONE TOMATE SECO E RÚCULA - R$ 40,00 
10 - LASANHA DE CAMARÃO - R$ 55,00
11 - PENNE PARISIENSE - R$ 35,00
12 - SALMÃO C/ ERVAS E  AROMA DE LARANJA - R$ 70,00 
13 - TILÁPIA A BELLE MEUNIERE - R$ 65,00
14 - TILÁPIA COM ERVAS - R$ 35,00

ENCOMENDAS: 9.8131-0717
EM HORÁRIO COMERCIAL
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ESPECIAL

MILLENY HUBNER - desfilando beleza e um 
baita sorriso - num clic especial de Bárbara Rigo. 

MARIA EDUARDA CERETTA - dá o ar da sua 
graça no BS Magazine, através de uma das belas fotos 
do seu “Book de 15”, com assinarura de Bárbara Rigo. 
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Foto: Bárbara Rigo

NEW 
BORN! 

Alice Ianiski 
Fachim e seus 

orgulhosos 
papais Marília 

e Patrick - 
tendo como 

cenário a sua 
aconchegante 

morada.

Foto: Vick Almeida
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Fomos criados e criamos nossos filhos com a 
tradição da Semana Santa. Embora essa tradição hoje 
não seja vivida com a mesma intensidade e com o 
mesmo fervor e devoção como em épocas passadas, 
certo é que todas as pessoas cristãs se preparam para 
viver esse momento, em perfeita comunhão com suas 
crenças e os rituais que a ocasião requer.

Acostumamo-nos com a correria desse período. 
Com a corrida desenfreada ao mercado para a compra 
do tradicional peixe para o almoço diferenciado de 
sexta-feira santa. Com a organização de cestas de 
Páscoa, produção de doces e bombons. Com a busca 
de chocolates e mais chocolates para presentear 
filhos, netos, sobrinhos, afilhados, amigos. Com o 
planejamento do almoço de Páscoa. Com o encontro 
entre família, entre parentes e amigos.

Mesmo de formas diferentes, preparamo-nos para 
viver a Páscoa. Para sentir a Páscoa. E a ela nos 
entregar, por meio de orações, de rituais nas igrejas, 
nos encontros de fraternidade, na convivência em 
família. Por mais que tenhamos uma histórica tradição 
de como viver esses dias, sempre tivemos a liberdade 
de nos programar para um encontro diferente, para 
mais uma Páscoa a ser vivida e sentida. E foi isso que 
até agora nos mobilizou para essa época tão especial 
do ano, em que comemoramos a ressurreição de 
Cristo e nos renovamos em fé e esperança para dar 
continuidade à vida na luta de todo dia.

Parafraseando a música “O portão”, do rei Roberto 
Carlos, podemos dizer que neste ano, porém, “nada 
está igual como era antes, quase tudo se modificou”. 
O iminente perigo provocado pela presença do 
coronavírus desestabilizou a nossa vida, alterou 
nossa rotina e nos exige atitudes diferentes.  A 
ousadia desse vírus não tem limite. E como não tem 
limite, não respeita nem mesmo a nossa tão esperada 
e sagrada Páscoa. É um monstro, um intruso, 
totalmente indesejado, que se alojou entre nós nos 
ameaçando a qualquer hora. É o algoz que nos 
atormenta; que nos desestabiliza. Que nos faz recuar 

na vontade de sair, de passear, de viajar, de visitar 
um amigo. É o inimigo mortal que nos assombra. É 
a sombra cruel da morte que nos espreita os passos. 
Que nos reduz ao isolamento. Um ser desprezível 
que nos afeta a alma. Que se dá o direito de alterar 
a nossa vida. Que intercede no nosso modo de viver, 
alterando até mesmo o nosso jeito de ser e de viver a 
Páscoa.

Teremos, no mundo todo, uma Páscoa diferente. 
As famílias, reduzidas aos membros mais próximos, 
não estarão todas reunidas. Os abraços serão virtuais; 
apenas emitidos, mas não sentidos. Os chocolates 
a serem doados como presentes ficarão apenas 
congelados em intenção. As igrejas fecharão suas 
portas. A vigília a Cristo dará lugar a uma vigília 
com máscaras para não sermos infectados pelo vírus. 
As procissões não sairão às ruas. Suas luzes ficarão 
apagadas. Os andores ficarão aguardando braços 
para carregá-los. A alegria da Páscoa será substituída 
pelo medo da doença. O corre-corre sentar-se-á 
calado e triste no quintal de cada casa. A partilha 
entre parentes, amigos, colegas dará lugar a um 
solitário e injusto confinamento...

E a esperança??? Ah! A esperança! Atordoada com 
tantos desatinos vai andar como louca. Com medo 
de que o vírus a mate no coração das pessoas, ela 
vai percorrer sem trégua todos nossos caminhos. 
Mesmo cabisbaixa, é ela que vai nos apontar o sol. 
É ela, e somente ela, que vai nos ajudar a enfrentar 
este terrível momento, para que possamos recomeçar 
e fazer de cada dia uma nova Páscoa. Uma Páscoa 
verdadeira, vivida e sentida em comunhão com a 
família, com parentes, amigos... Uma Páscoa para 
reverenciar nossa fé e tradição cristã. Uma Páscoa 
para darmos continuidade à história e à cultura 
da Semana Santa. Uma Páscoa sem sombras de 
isolamento, bordada com as cores da renovação.

PÁSCOA DA ESPERANÇA

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