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Sábado, 16 de maio de 2020

Cecília Sokolovicz
Toda linda e com um sorriso mais lindo ainda, completa 
nesta segunda-feira, 18, o seu 6º aniversário, sendo o 
centro das atenções de seus pais, Bóris Sokolovicz e Vick 
Almeida, de sua maninha Helena e demais familiares.

u

u

u

Em Destaque:
Algumas personas 
da cidade revelam o 
que sentem faltam e 
aonde pretendem ir, 
assim que terminar o 
distanciamento social.

Bruna Bassani:
Movimentos de moda que 
surgiram com a quarentena.

Dinalva de Souza:
Uma homenagem de 
carinho (in memoriam).
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Lizete Dieguez Piber - conceituada psicóloga e professora da URI Santo 
Ângelo, estreou idade nova, na quinta-feira, 14, sendo o centro das atenções, 

especialmente de seu marido Celso, filha Luiza, demais familiares e amigos.  Ah! E 
teve “festa” via plataforma Meet!!! À Lizete, parabéns e sucesso sempre!

CAPA
Cecília Almeida Sokolovicz

FOTO
Vick Alemida

Para não fugir, ou de repente até para 
fugir do tema altual: pandemia. A partir de 
hoje estaremos destacando algumas das 
muitas people, personalidades ou personas 
da cidade que estão curtindo as suas casas, 
e nos contam do que sentem falta e aonde 
pretendem ir, assim que passar esse período 
de distanciamento social. Afinal de contas, 
são muitas saudades da Capital das Missões  
de antes da pandemia do Coronavírus.

A capa desta edição traz a belaza infantil 
e meiga, destacada por um sorriso sincero e 
brilhante da Cecília Almeida Sokolovicz, que 
nesta segunda-feira, dia 18, comemora os 
seus seis aninhos, cercada pelos paparicos,  
carinho especial e atenção de seus 
orgulhosos papais, o professor e engenheiro 
civil, Bóris Sokolovicz e a fotógrafa Vick 
Almeida, bem como de sua esperta maninha 
Helena, demais familiares e amiguinhos. 
Em tempos de quarentena a celebração, é 
claro, vai ser em família! À Ceci, parabéns, 
felicidades, e muitos e muitos anos de vida!!

Nas páginas de Bruna Bassani, ela comenta, 
sobre os movimentos de moda que surgiram 
com a quarentena.

Lembrando: é preciso a gente continuar 
procedendo com as recomendações 
referente a prevenção ao Corinavírus - 
COVID-19. Vamos nos cuidar e dentro do 
possível continuar com o afastamento social, 
usar máscara, para que em breve tudo volte 
a sua normalidade! 

Enfim, BS Magazine: a sociedade passa 
aqui!

Um ótimo “weekend”. Eu volto no sábado!
Amauri Lírio
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Movimentos de moda que surgiram com a  quarentena 

A partir de hoje vamos falar de coisas boas que surgiram com a 
pandemia. 

Na moda, novos movimentos vieram para nos deixar mais 
leves e confortáveis. Tendências que podemos abusar, mesmo ficando em 
casa.

 Tons de conforto
Os tons terrosos, que comumente são resgatados durante o outono, 

surgem em uma versão mais clean. Cores de atmosfera empoeirada, 
como os beges, arenosos e cinzas quentes remetem a sensações de calma, 
tranquilidade e conforto – essenciais para este momento.

 A tabela de tons terrosos é rica e abrangente. Ela faz referência a cores 
associadas com a terra, incluindo nuances de marrom, cáqui, areia, caramelo, 
verde escuro, amarelo, mostarda e bege, sendo que cada uma dessas cores 
conta com uma grande diversidade de tonalidades.

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

Movimentos de moda que surgiram com a  quarentena 
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RUA 25 DE JULHO, 479
CALÇADÃO DE SANTO ÂNGELO

O AMOR
ESTÁ NO AR
DEVIDO AO GRANDE SUCESSO, NOSSO 
PARCELAMENTO CONTINUA EM
10X EM TODOS OS CARTÕES.

Estamos sentindo falta de várias coisas!  
Encontros familiares, festas, eventos, viagens 
... mas o que de fato estamos contando os 
dias para acontecer é um super encontro 
com os amigos queridos num local que 
amamos que é o Armazém Coruja!

Antigamente já diziam: NESSES TEMPOS BICUDOS, ficar 
em casa mudou nossa expectativa e planos. Minha filha 
mais nova, vejo uma vez por semana, sem beijos e sem 
abraços. A outra filha, mora em Passo Fundo, infelizmente 
não podemos encontrar. Imagina a saudade, e a neta, então, 
meu coração fica apertado de saudades. Minha saída de 
casa é restrita, somente o necessário, e olha que adoro sair, ir 
a eventos, receber amigos, sinto falta disso também. Mas vai 
passar e vamos nos fortalecer, matar a saudade, logo,logo.
Em casa, com o marido, jogamos, fazemos  palavras 
cruzadas, olhamos filmes, lemos e até montamos quebra-
cabeça, algumas coisas que antes não fazíamos. Pedimos a 
Deus que nos de força, paciência e perseverança, para que 
logo possamos voltar a abraçar aqueles que amamos.

DO QUE ELES SENTEM FALTA?
A partir de hoje estaremos destacando algumas 
das muitas people, personalidades ou personas 
da cidade que estão curtindo as suas casas, e 
aproveitam para nos contam do que sentem falta 

e aonde pretendem ir e|ou fazer, assim que passar 
esse período de distanciamento social. Afinal 
de contas, são muitas saudades da Capital das 
Missões de antes da pandemia do Coronavírus.

“
“

“

Dr. Renato Salzano 
e Leila Werle

Quando questionada do que sinto 
mais falta durante este distanciamento 
social, eu respondo: Sinto falta da minha 
liberdade. Do não poder sair para minhas 
atividades diárias. De não poder abraçar 
e conversar com as pessoas. Do nada ser 
natural, tem que ter cuidados redobrados. 
Apesar do distanciamento social continuo 
convivendo com os meus filhos e netos, 
fazendo nossos almoços semanais, 
segundas, quartas e sextas-feiras. Gratidão 
por estarmos passando esta Pandemia 
muito bem de saúde e oro pelos que 
precisam nesse momento. Sabemos que 
nosso isolamento é pelo bem de todos 
e todas as aprovações serão vencidas. 
Quando acabar este distanciamento, 
pretendo sair a caminhar livre pelas ruas 
de nossa cidade. 
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Antigamente já diziam: NESSES TEMPOS BICUDOS, ficar 
em casa mudou nossa expectativa e planos. Minha filha 
mais nova, vejo uma vez por semana, sem beijos e sem 
abraços. A outra filha, mora em Passo Fundo, infelizmente 
não podemos encontrar. Imagina a saudade, e a neta, então, 
meu coração fica apertado de saudades. Minha saída de 
casa é restrita, somente o necessário, e olha que adoro sair, ir 
a eventos, receber amigos, sinto falta disso também. Mas vai 
passar e vamos nos fortalecer, matar a saudade, logo,logo.
Em casa, com o marido, jogamos, fazemos  palavras 
cruzadas, olhamos filmes, lemos e até montamos quebra-
cabeça, algumas coisas que antes não fazíamos. Pedimos a 
Deus que nos de força, paciência e perseverança, para que 
logo possamos voltar a abraçar aqueles que amamos.

Estamos vivendo um momento 
único, o qual jamais imaginávamos 
passar, muito triste. Quantas vidas se 
foram, além da tensão e expectativa 
do nosso dia a dia na esperança de 
que tudo passe logo e possamos 
voltar à vida normal. Nosso dia a dia 
tem sido mais do que uma rotina, 
“em casa”, saindo extremamente o 
necessário para abastecer a casa e 
outras eventualidades. Sentimos 
falta do convívio com os amigos, dos 
encontros familiares, da visita das 
filhas que moram em outras cidades, 
reuniões dos nossos clubes de 
serviços, nossas saidinhas para jantar 
fora, enfim estamos em uma rotina 
atípica, literalmente confinados. 
Tão logo superada esta Pandemia, 
faremos uma viagem já planejada, 

“ voltaremos ao convívio social e familiar, 
as nossas reuniões e encontros com 
pessoas amigas, respiraremos mais 
aliviados e com certeza de que o 
pesadelo passou. Torcemos pela 
recuperação daqueles que contraíram 
este mal e lamentamos as perdas dos 
que se foram.  A palavra do momento é 
saúde e esperança de dias melhores.

Milton e Elisabete Piltz

Lauri e Lisiane Müller

César e Denise Berwanger 
e a filha Mariana
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KIDS

ARTHUR 
Henrique  
Fruet, 3 
anos, 
exibindo 
um sorriso 
lindo - 
num clic 
especial 
assinado 
pela 
fotógrafa 
Bárbara 
Rigo.GIOVANNA de Bortoli, 2 anos, 

toda cheia de estilo em pose 
especial para o BS Kids.

Foto: Bárbara Rigo

Foto: Bárbara Rigo

O garotão da foto, todo faceiro, é o MATEUS, com seus pais Vinícius e Francine 
Viera Makvitz, que na última quarta-feira, 13, comemorou o seu 2º aniversário.
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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 em marmitex,  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. 

ENCOMENDAS: 9.8131-0717 (Horário comercial)

PRATOS DO DIA 
E SOBREMESAS NOVIDADE! 
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ESPECIAL

SOFIA STIVAL KIPPER - num clic especial 
assinado pela fotógrafa Bárbara Rigo, para 
marcar em alto estilo a etapa de seus 15 anos.

FILHA & MÃE.  Natália  Mildner - médica  
dermatologista e  sua mãe Jane Mildner - 

dentista -  em  recente ensaio fotográfico para 
o álbum de família, by Vick Almeida.
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Foto: Bárbara Rigo

DATA 
ESPECIAL.

Lucia Ottãno - figura 
querida, elegante 
e muito dinâmica, 
na foto ao lado de 
seu marido Jorge, 

celebrou ontem, 15, 
o seu aniversário, 

recebendo inúmeras 
manifestações 

carinhosas pelo 
transcurso da data,  

especialmente de 
seus familiares e 
amigos. À Lúcia, 

parabéns e muitas 
felicidades.

Foto: Margarete Maciel
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

A Letícia entrou na nossa história de vida em 2011, 
quando ingressou no Curso de Letras da URI.  A turma, 
que não era grande, possibilitou uma aproximação 
maior entre colegas e professores, permitindo-nos 
conhecer melhor uns aos outros e estreitando laços de 
carinho e de amizade que nasceram entre nós.

Durante a realização do curso, Letícia Lírio Rodrigues 
dos Santos (esse era seu nome completo) sempre se 
dedicou às atividades acadêmicas com uma serenidade 
que chamou a atenção. Com um sorriso constante, a 
morena bonita, mãe na época de um menino de três anos 
(hoje com onze anos), foi vencendo as adversidades com 
garra e com vontade de vencer. E foi no caminho do 
curso que, pela segunda vez, ela se tornou mãe, então 
de uma menina, que hoje está com seis anos de idade.

Letícia formou-se. Tornou-se professora. Mas suas 
provações não cessaram com 
o diploma conquistado. Mais 
ou menos há três anos, ela 
começou a enfrentar o maior 
desafio de sua vida. O câncer 
inesperado veio de encontro 
a seus sonhos e projetos de 
vida. Desde que surgiu a 
doença, ela soube enfrentar 
com perseverança e bravura. 
Nem mesmo quando seu 
longo cabelo cacheado caiu, 
ela se entregou ao desânimo. 
Sempre com fé e esperança 
e sem jamais abandonar o 
sorriso, ela lutou contra esse 
inimigo tão cruel, em uma 
batalha que não teve um final 
feliz. No dia 02 de maio (2020) ela partiu, deixando um 
vazio e uma dor enorme em seus filhos, seu esposo, seus 
pais, familiares, amigos, colegas... 

Por tudo que a Letícia foi durante sua vida, por seu 
exemplo de coragem, vai a nossa homenagem sincera. 
Uma homenagem de várias vozes, de seus professores e 
de seus colegas do Curso de Letras, como uma forma de 
manifestar o carinho e a dor do sentimento de perda por 
sua prematura partida. 

“Letícia, que os anjos a protejam em seu leve e 
inesperado voo para o infinito. Era muito cedo para 
essa viagem. Eram tantos sonhos e planos para o futuro. 
Mas havia “uma pedra no caminho” que a impediu 
de realizá-los. E “se longe é um lugar que não existe”, 
você continuará em nossa memória como a imagem 
inesquecível e inspiradora da mulher, mãe, esposa, 
amiga e aluna calorosa, solidária, guerreira... até o fim.”

 Dra. Nelci Müller – Professora da área de Letras

“Letícia: Colocando as palavras com que você me 
respondeu quando perguntei como você estava, no 
whatsapp: -Estou bem, profe... Quando soube que 
partiu, lembrei da sua resposta. Era como se você 
estivesse preparada para o encantamento... Esteja bem, 
guerreira... Peça a Deus para consolar os seus que 
ficaram, para que as lembranças boas sejam um alento...” 

Ana Helena Dias – Professora da área de Letras

“Quando eu fecho os olhos e me lembro da Letícia, eu 
a enxergo com aquele sorrisão estampado na cara. Era 

assim que ela costumava levar a vida: animada, otimista 
e cheia de sonhos. Hoje, é estranho pensar que nunca 
mais nos encontraremos fisicamente, mas acredito que 
cada pessoa que passa pelo nosso caminho nos deixa 
algo, e a Letícia deixou muito dela em mim, muitas 
coisas lindas e sentimentos bons que sempre serão 
lembrados. É como se carregasse um pouquinho dela no 
meu jeito, nas minhas ações e discursos. Então, por tudo 
isso, gratidão, minha querida Letícia.” 

Daiane Stocker - Amiga e colega de área e profissão 

“Lembranças... Das junções sempre repletas de 
brincadeiras, lembranças do passado e piadas sem graça 
que nos faziam tão bem... Da amizade, cumplicidade e 
parceria que passavam tanta confiança, faziam perder 
o medo de apostar na vida e seguir em frente. Às 

vezes em meio a tantas 
adversidades... uma ideia, 
uma palavra de segurança 
e estávamos prontos 
“para outra”. Não havia 
“tempo feio”, se acreditava 
e havia chance de dar 
certo, então era possível. 
Pena o destino não pensar 
assim, mas quem sou 
eu para questionar os 
planos de Deus, não é 
mesmo?... Se me permite, 
em algumas palavras eu te 
descrevo: alegre, confiante, 
batalhadora, amável e, por 
que não, sonhadora. Enfim, 
minha amiga, eu guardarei 

as melhores lembranças de ti.”
 Jeferson Ubiratan Perlin Peres – Amigo e colega de área e profissão

“Toda vez que pensar em uma mulher guerreira e de 
muita fé, certamente lembrarei da Letícia, tenho certeza 
de que ela combateu o bom combate e guardou a fé, 
como diz em 2 Timóteo 4:7. Foi um prazer fazer parte da 
tua história minha amiga, saudades.”  

Aline Almeida Paz Dias - Amiga e colega de área e profissão

“Considero-me uma pessoa de sorte por ter tido a 
honra de conhecê-la e ser sua amiga. Você sempre foi 
aquela pessoa humilde, de coração enorme, sincero e 
verdadeiro. Sua beleza interior era singular, diferente 
de todas as outras, tinha a capacidade de fazer com que 
os outros mostrassem o seu melhor lado, uma amiga, 
mãe, colega, esposa, filha, professora que jamais ficará 
esquecida, pois deixou seu melhor em nós, o seu amor 
pela vida e sua fé infinita. Você sempre dizia que não 
devemos duvidar ou questionar a vontade de Deus, 
pois Ele sabe e cuida de tudo, mesmo que, em muitos 
momentos, não entendamos seus desígnios. Você partiu, 
mas a amizade que existiu entre nós permanecerá para 
sempre em nossos corações e nele ficarão eternamente 
gravadas as lindas memórias de tudo que juntas 
vivemos. Até um dia, minha amiga!!!”

Laís Waechter Teloken - Amiga e colega de área e profissão
Até um dia, Letícia!

Uma homenagem de carinho (in memoriam)

Turma de Letras em viagem a Gramado e Canela.
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