
Sábado, 9 de maio de 2020

Flora Wolff
Feliz e emocionada, celebrou ontem, dia 8, o seu 86º 
aniversário, sendo alvo de muitas manifestações carinhosas 
motivadas pelo transcurso da data, especialmente de seus 
filhos Gilvete e Clóvis (from Estados Unidos), genro, nora e  
netos, demais familiares e inúmeros amigos.
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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:
Aproveite o tempo livre 
para pensar no que vestir 
quando puder voltar à 
rotina normal e pisar na rua.

Dinalva de Souza:
O presente certo e justo 
para o Dia das Mães.
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Eveline Almeida Everling Carvalho - destacada empresária que dirige a Casa de 
Carnes Callegaro e atuante agropecoarista, leia-se Grupo Everling, estrou idade 

nova, ontem, dia 8, sendo o centro das atenções, especialmente de seu marido Carlos 
Eduardo Carvalho, demais familiares e amigos. À Eveline, parabéns e sucesso sempre!

CAPA
Flora Wolff

FOTO
Lidi | Equipe Bárbara Rigo

Com toda a certeza o “Dia das Mães de 
2020”, vai ser diferente de todos os outros, e 
ficará marcado na história! Por isso reproduzo 
aqui, o último parágrafo da coluna de hoje 
da Dinalva, que brilhantemente encerrou 
dizendo: “Entre tantas opções de presentes, 
nada substitui o desejo que hoje impera 
entre as pessoas, especialmente entre as 
mães: a certeza de poder viver o dia de hoje 
com a esperança do amanhã; de continuar 
vivendo sem a ameaça vil de um vírus que nos 
assombra; a certeza de poder abraçar e beijar 
os filhos todos os dias; a certeza de poder 
comemorar a vida... É esse o presente mais 
certo e mais justo para o Dia das Mães.” Então, 
aproveita e leia a coluna na  íntegra, que está 
publicada na página 10, desta edição. Como 
sempre, vale muito a pena!

A capa de hoje é ilustrada por uma pessoa 
muito especial em nossas vidas, a minha 
querida sogra Flora Wolff, que toda feliz e 
muito emocionada, completou ontem, dia 8, 
os seus 86 aninhos, muito bem vividos. E é 
claro, que a D. Flora, merecidamente  recebeu 
muitas homenagens e cumprimentos, 
especialmente de seus familiares e amigos. À  
D. Flora, parabéns, felicidades, muita saúde e 
que possamos celebrar esta data por muitos 
e muitos anos.  

Encerrando, amanhã é um domingo muito 
importante. É o “Dia das Mães”!!! Todas as 
atenções são pra elas! Um beijo especial 
a todas as mamães pela passagem do dia 
dedicado à elas, que transcorre neste dia 
10. Um beijo cheio de amor para as mamães 
Carmem e Gilvete Lírio, e Flora Wolff. Amamos 
vocês... Amauri, Valentina e Henrique Lírio.

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

Amauri Lírio
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Estamos muito em casa ultimamente, por um 
motivo muito sério e preocupante, assim, 
tendemos a não ligar muito para o que vamos 

vestir, mas esta comprovado que a roupa não pe um 
elemento fútil, mas sim algo que pode nos deixar mais 
motivadas e alegre. Defendo a teoria de que colocar 
o visual no lugar, mesmo para ficar vagando de um 
cômodo para outro, pode ajudar você a trabalhar melhor 
e não perder suas referências visuais. Mas o que você 
também pode fazer nesse tempo livre é pensar no que 
vestir quando puder voltar à rotina normal e pisar na 
rua. Esse tempo em casa permite que possamos aflorar 
nossa criatividade em muitos quesitos e se a moda é um 
assunto que te interessa certamente você já está olhando 
para o seu armário de uma maneira diferente e pensando 
em combinações diversas para o mundo lá fora. Nós 
sempre temos aquela ideia ultrapassada de algumas 
roupas e acessórios foram feitos apenas para ocasiões 

especiais, quando na verdade você pode usar o que 
quiser e quando bem entender, principalmente se aquele 
item especial faz você se sentir mais segura. Selecionei 
alguns looks que contam com peças sofisticadas, como 
casacos mais imponentes, vestidos “de festa”, peças com 
brilho, acessórios metalizados, tecidos nobres e mais 
densos, roupas de alfaiataria geralmente usadas somente 
no escritório etc. misturadas com outras mais casuais, 
como tênis, jeans, malhas, tricôs, camisetas, bermudas, 
moletons entre outras. A ideia aqui é ter uma dose alta 
de sofisticação, sem perder o conforto e a naturalidade 
do visual. Pegue essas referências e comece a fuçar de 
verdade no seu armário. O exercício ajuda a passar o 
tempo, é divertido e você ainda se ajuda na tarefa de 
descobrir novas possibilidades, otimizar seu closet e 
elevar seu estilo pessoal.

E nos acompanhe também no instagram da Filo 
(@lojafilo)
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* Designer - Especialista em moda e comunicação
brunabassani@hotmail.com

Pensando no pós quarentena 
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MÃE & FILHO. 
Bruna Rech e seu filho Davi Rech Sefstron.

Foto: Divulgação

EDSON MOREIRA RODRIGUES e MARLENE 
STRAPAZON - que amanhã, domingo, acrescenta mais 
um ano e sua vida. Aliás, o Edson - Juiz do Trabalho, 
comemorou sua troca de idade, no dia 27 de abril. 
Sendo assim, parabéns e felicidades ao casal!

FELIZ ANIVERSÁRIO!

Foto: Vick Almeida

Foto: Bárbara Rigo

Foto: Vick Almeida

PAIS & FILHAS. 
Pedro Petry e Camila Beck Cordeiro com as 
filhas Carolina e  Rafaela, que chega em junho.
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DIONE MELLO - dinâmica empresária que comanda 
o Posto Nedel, inaugura idade nova amanhã, dia 10, 
recebendo inúmeros cumprimentos de seus familiares 

e amigos. À Dione, parabéns, saúde e felicidades!

Foto: Amauri Lírio

LI, REFLETI E GOSTEI
“A LUA ESTÁ SEMPRE NO CÉU PARA NOS 

LEMBRAR QUE TUDO É UMA FASE.”

MÃE & FILHAS. 
Naiana Weber e suas filhas Martina e Lavínia.
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Foto: Vick Almeida

ROMUALDO e THIELE NASCIMENTO PILECCO juntamente com o primogênito PEDRO - estão curtindo 
a doce espera da segunda herdeira, MARIA CLARA, que aterrissa oficialmente neste planeta até o final deste mês, em 
Lajeado. A vovó  santo-angelense, Graça Nascimento, também está muito feliz e ansiosa pela chegada da neta, Maria Clara.
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KIDS

MIGUEL 
Muchiuti 
Lombarde 
do Carmo, 
1 ano, 
filho de 
Tatiane 
da Silva 
Muchiuti 
e Felipe 
Lombarde 
do Carmo 
- num clic 
especial 
assinado 
pela 
fotógrafa 
Bárbara 
Rigo.RENATO Spier Cossetin, 1 ano, em 

pose especial para o BS Kids.

Foto: Bárbara Rigo

Foto: Bárbara Rigo

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. 

PRATOS ESPECIAIS E SOBREMESAS 
TRADICIONAIS  PARA O DIA DAS MÃES!!!

ENCOMENDAS: 9.8131-0717 (Horário comercial)

A lindinha da foto é a RAFAELLA Bittencort,  toda cheia de estilo 
e com um belo com sorriso, dando ao ar da graça, aqui no BS Kids.
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ESPECIAL

KAUNE SOUTO - num clic especial 
assinado pela fotógrafa Bárbara Rigo, para 
marcar em alto estilo etapa de seus 15 anos.

LÍGIA HESSE, elegante e querida, na foto ao lado 
de seu marido BRUNO HESSE, vice-prefeito de 

Santo Ângelo e presidente da 19ª FENAMILHO, celebra 
hoje, dia 9, o seu aniversário, sendo alvo de muitas 

homenagens, especialmente de sua família e amigos. À 
Lígia, parabéns e muitas felicidades!
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Foto: Bárbara Rigo

Diogo Renner e Vanessa Gebert com filho Arthur Gebert Renner e mais 
o mascote da família, desfilando sorrisos no BS Magazine de hoje.

Foto: Bárbara Rigo
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

Primeiro de maio de 2020 nas páginas da História
Estamos vivendo um período histórico de extrema 

dificuldade. De repente, vimo-nos atacados por 
um inimigo oculto, invisível aos olhos, mas com 
um potencial de letalidade que amedronta e que 
traz à tona a nossa singular vulnerabilidade.

Diante desse novo inimigo, reconhecemos o 
quanto somos frágeis, o quanto nada somos. É 
frente a esse potente adversário que podemos 
comparar nossa vida a um mísero grão de areia, 
jogado ao tempo, entregue indefeso às intempéries, 
às terríveis tempestades que se anunciam por meio 
de sombrias e devastadoras nuvens. 

Como mães, nosso coração bate mais forte e 
nossos medos avultam em tamanho e aflição. 
Não sabemos o que nos espera, pois qualquer 
pessoa - incluindo nossos filhos e netos - pode 
se tornar de uma hora para outra a próxima 
vítima da CoviD-19. Como mães, vimo-nos e 
sentimo-nos impotentes diante desse ameaçador 
inimigo. Como mães, estamos isoladas nas nossas 
incapacidades, incapazes de fazer alguma coisa 
que mude o cruel curso dessa monstruosa doença. 
Estamos fechadas nos nossos medos, estamos 
estarrecidas, vendo o mundo ruir-se nas garras de 
tão miserável e impiedoso vírus, que mata tanta 
gente sem nenhum vestígio de piedade. 

Potências inteiras estão desmoronando. 
Verdades que pareciam incontestáveis estão 
sendo substituídas por pontos de interrogação. 
Certezas transformaram-se em dúvidas. E o dia de 
amanhã, como diz o velho ditado e o bom cristão, 
“a Deus pertence”.  E é pelo dia de amanhã, como 
mães, que pedimos a Deus: por nós, por nossos 
filhos, por nossos netos, por nossos irmãos, pelos 
familiares, pelos amigos, pela humanidade... 
Para que tenhamos depois deste tão inusitado e 
inseguro Dia das Mães outros tantos futuros dias 
para comemorarmos todas as datas festivas que 
fazem parte do nosso calendário de vida. Para que 
tenhamos a segurança do futuro, sem a ameaça 

dessa doença tão cruel que está a arrasar famílias, 
comunidades, nações.

Como mães, pedimos a Deus sua clemência. 
Como mães, pedimos a Deus que Ele afaste 
de nós esse vírus, acabando com essa terrível 
malevolência que paira sobre a humanidade. 
As vidas que se foram não voltam. Estão todas 
enterradas sob o véu da incredulidade disso tudo. 
Suas covas, dispostas lado a lado, em sequência 
contínua, são números estatísticos de uma escala 
sem precedentes, de gráficos que não tinham sido 
planejados, sequer imaginados.

É sob a custódia do medo, da insegurança e do 
terror provocado pelo coronavírus que viveremos 
o Dia das Mães de 2020. Muitas mães não poderão 
sequer abraçar e beijar seus filhos. Outras tantas 
os abraçarão com braços cruzados de medo. 
Mas todas, com certeza, viverão esse dia com 
a esperança de que no próximo ano essa data 
possa ser comemorada como merece, recheada 
de alegrias e repleta de paz, sem mais ameaças 
adversárias.

O melhor presente para as Mães neste ano é, 
portanto, ver enfraquecer esse inimigo invisível, 
sentindo-o desintegrar-se para sempre, sem mais 
representar uma fonte de perigo. Joias, carros, 
viagens, roupas, calçados, celulares, eletrônicos, 
eletrodomésticos... Entre tantas opções de 
presentes, nada substitui o desejo que hoje impera 
entre as pessoas, especialmente entre as mães: 
a certeza de poder viver o dia de hoje com a 
esperança do amanhã; de continuar vivendo sem 
a ameaça vil de um vírus que nos assombra; a 
certeza de poder abraçar e beijar os filhos todos os 
dias; a certeza de poder comemorar a vida... É esse 
o presente mais certo e mais justo para o Dia das 
Mães.
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