
30 de abril de 2020

Dra. Andréia
Lucca Christmann
Feliz e pra lá de realizada,  e em torno de uma solenidade 
intimista, devido ao momento delicado que estamos 
passando, Andréia, merecidamente colou grau em 
Medicina pela Universidade de Passo Fundo - UPF.

u

u
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Dra. Paola Perim:
Alinhadores invisíveis – 
Invisalign – substituem 
a ortodontia com 
aparelhos fixos.

Bruna Bassani:
Roupas confortáveis não 
servem somente para 
passar os dias em casa.

Dinalva de Souza:
Primeiro de maio de 
de 2020 na páginas da 
História.
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Em tempos de quarentena o melhor é ficar com a família! Por isso 
destacamos a família Nascimento Diel: Fernando e Vanessa com suas 

filhas Fernanda, Eduarda e Isabela - num clic assinado por Bárbara Rigo.

RECADO
Os dias passam... o tempo passa... e a 

quarentena continua! E não podemos relaxar! 
Precisamos continuar procedendo com as 
recomendações referente a prevenção ao 
Corinavírus - COVID-19. Portanto, todos nós,  
devemos seguir nos cuidando e dentro do 
possível continuar com o afastamento social, 
usar máscara, para que em breve tudo volte a 
sua normalidade! 

E nós aqui, continuamos em ritmo de 
quarentena, produzindo a nossa revista 
semanal: BS Magazine. Tomara que muito em 
breve possamos voltar a evidenciar festas e 
eventos que movimentam a nossa sociedade.

A capa desta edição traz a imagem da 
Dra. Andréia Lucca Christmann - filha dos 
empresários Binho e Solange Christmann, 
que merecidamente recebeu o diploma 
de conclusão do curso de Medicina, pela 
Universidade de Passo Fundo - UPF, no dia 
24 deste mês. A solenidade de colação de 
grau foi bem intismista, mas com transmissão 
ao vivo via facebook, devido a pandemia do 
novo coronavírus. E suas redes sociais, a nova 
médica, Dra. Andréia, escreveu: “Hoje realizei 
meu sonho, me formei em medicina! Não foi 
como imaginávamos, mas posso dizer que 
foi até melhor! Tive a chance de me formar 
pertinho de 3 amigas sensacionais e tive o 
orgulho de poder falar para elas e em nome 
delas! Me formei com a presença de quem 
mais amo, minha família!” À Dra. Andréia, 
parabéns, felicidades e muito sucesso nesta 
nova etapa em sua vida! 

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

Amauri Lírio

CAPA
Andréia Lucca Christmann

FOTO
Divulgação
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 #FIQUEEMCASA 
Calças confortáveis para usar durante e após a quarentena

Roupas confortáveis não servem somente para 
passar os dias em casa. Hoje, com um movimento 
esportivo importante que moldou totalmente o 
visual “de sair”, calças que antes eram lembradas 
apenas para os dias de preguiça ou para a prática de 
esportes se tornaram um item de estilo da produção, 
que fica muito mais despojada e cool quando 
compostas por peças assim. Esta semana, ate Anna 

Wintour, a chefona da Vogue apareceu em seu Home 
Office com jeans e moletom. 

Nas imagens, modelos que vão garantir o seu 
conforto nesses dias de isolamento, mas que também 
vão fazer parte de looks bem bacanas quando você 
puder sair de casa.

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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NÍVER. Gica Medeiros - minha querida comadre, artista plástica 
que tem um baita talento na arte de fotografar e em trabalhos 
manuais, estreou idade no dia 27 deste mês, em família, lá em 

Torres, onde reside. À Gica, parabéns e muitas felicidades!

Foto: Divulgação

LUÍS ALBERTO VOESE - dinâmico e atuante Secretário 
Municpal da Fazenda e Presidente do Clube Gaúcho, 
comemora neste sábado, 2, a sua troca de idade, 
recebendo os merecidos cumprimentos, especialmente 
de sua esposa Marilise, filhos, demais familiares e 
amigos. Ao Voese, parabéns e sucesso sempre!

FELIZ ANIVERSÁRIO!

Foto: Maragete macuel

Foto: Divulgação

ENTRE AMIGOS. Renan Miollo, Bruna Betencourt, a formanda Bárbara Segatto Copetti e Valentina Lirio - no 
cenário da festa em que a Bárbara, celebrou a conquista do diploma de conclusão do curso de Pedagogia pela URI - 
Santo Ângelo, no dia 7 de março.  Aliás, ontem , dia 29, a Bruna, acadêmica de Direito da URI - Santo Ângelo, inaugurou 
idade nova, sendo o centro das atenções de sua fiamília e amigos. Então, à Bárbara, parabéns pela sua brilhante 

conquista e muito sucesso nesta nova etapa de sua vida. E à Bruna, parabéns pelo níver e sucesso sempre!
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MARLISE BARBOSA - que se destaca pelo 
engajamento em causas sociais, comemorou seu 
aniversário na última segunda-feira, 27, recebendo 
muitas homenagens, especialmente de seus familiares 

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

Foto: Divulgação

LI, REFLETI E GOSTEI
“SABER QUEM VOCÊ É, É MUITO MAIS IMPORTANTE 

DO QUE SABER O QUE ACHAM DE VOCÊ.”

FAMÍLIA. Fabiane e Juliano - felizes e orgulhosos com 
seus filhos Vicente e Martina de Lima Wendt - num clic 

especial da fotógrafa Bárbara Rigo.
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Foto: Bárbara Rigo

Foto: Cleison Radons

ENTRE AMIGOS. Renan Miollo, Bruna Betencourt, a formanda Bárbara Segatto Copetti e Valentina Lirio - no 
cenário da festa em que a Bárbara, celebrou a conquista do diploma de conclusão do curso de Pedagogia pela URI - 
Santo Ângelo, no dia 7 de março.  Aliás, ontem , dia 29, a Bruna, acadêmica de Direito da URI - Santo Ângelo, inaugurou 
idade nova, sendo o centro das atenções de sua fiamília e amigos. Então, à Bárbara, parabéns pela sua brilhante 

conquista e muito sucesso nesta nova etapa de sua vida. E à Bruna, parabéns pelo níver e sucesso sempre!

As manas THAÍS, DANIELE e LETÍCIA FARIAS DE FARIAS BERWANGER - celebrando a vida, celebrando o lado 
bom da vida, em família. Na terça-feira, 28, a Thais - destacada cirurgiã-dentista e a Letícia- conceituada advogada, comemoraram a 

troca de idade, sendo o centro das atenções de seus familiares e amigos! À Thaís e à Letícia - parabéns e muito sucesso!
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KIDS

CAROLINA 
Domingues, 
menina linda 
e querida,  
completou 
o seu 7º 
aniversário no 
dia 22 deste 
mês, sendo 
o centro das 
atenções de 
seus pais Marlei 
e Marcelo 
Domingues, 
demais 
familiares e 
amigos.

PARTICIPAÇÃO DE NASCIMENTO
Os papais Juliano e Ivy Reichert Gressler participam 

com muita alegria o nascimento de

Vicente

Foto: Divulgação

ocorrido no dia 28 de abril de 2020, na maternidade 
do Hospital da UNIMED, em Santo Ângelo, pesando 

3,295 Kg e medindo 47 centímetros.

Os irmãos MIGUEL e FELIPE, cheios de estilo em pose especial para 
o BS KIDS. Eles são filhos de Aline Koch e Gustavo Heinen.
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A menina linda da foto é a CAROLINA 
Posser Garbinatto, 1 aninho, filha dos 
papais-corujas Jonice Posser e Paulo 

Cézar Garbinatto.

Foto: Bárbara Rigo

Foto: Vick Almeida
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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)

Aliando tecnologia e arte de forma inovadora, 
o sistema Invisalign surge como sistema 
de alinhadores mais moderno do mundo, 

detendo mais de 900 patentes, com mais de 20 anos 
em pesquisas. A tecnologia empregada no Invisalign 
promove menos desconforto e dor durante o tratamento, 
pois se trata de uma peça única, removível e produzida 
com material delicado.
O planejamento para todas as correções é feito pela 
ortodontista com mais de 15 anos de experiência 
junto com o software em 3D a partir do escaneamento 
digital das arcadas no consultório da Dra. Paola Perim 
Burmann.
Cabe salientar, que o trabalho do ortodontista é crucial 
para o planejamento adequado em cada tipo de 
alteração. O alinhador é personalizado e o paciente já terá 
a previsão de quanto tempo usará o alinhador invisível e 
como ficará o sorriso.
Lembrando: o paciente deve buscar uma clínica 
credenciada Invisalign e avaliar a experiência do 
ortodontista em relação a técnica. Para cada fase do 
tratamento, um alinhador específico deve ser utilizado 
para se adequar as mudanças geradas nos dentes e 
promover os ajustes seguintes
A grande vantagem é que os alinhadores são 
transparentes e, portanto, praticamente invisível. Além do 
tempo de tratamento ser mais rápido que o tratamento 
ortodôntico tradicional, garantindo previsivibilidade e 
conforto.
As crianças a partir dos 6 anos de idade podem corrigir 
problemas simples e complexos de forma tranquila e 
confortável.  Para conhecer melhor o maravilhoso sistema 
INVISALIGN, basta entrar em contato com a Dra. Paola 
(33124-0312 ou 9.9925-3600). Você vai se surpreender!

Al i n h a d o re s  i nv i s í ve i s  – 
INVISALING – substituem a 
ortodontia com aparelhos fixos

Dra. Paola Perim Burmann 
Ortodontista

Foto: Vick Almeida
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

A expectativa dos trabalhadores para o dia 
primeiro de maio deste ano (2020) sucumbiu às 
sombras aterradoras do coronavírus. Pouco ou 
quase nada há para comemorar.  O momento é 
de extrema fragilidade em relação à economia e 
ao trabalho e esse é um mal que nos assusta e que 
nos assombra, com uma grande probabilidade 
de “contágio”, sem direito a aviso prévio.

Desde que começamos a viver a pandemia da 
Covid-19, vimo-nos todos em um grande mar 
de incertezas, cercados de ameaças, em uma 
navegação entregue aos rumos dos ventos, sem 
saber para onde estamos indo. O contingente 
de desempregados, que já era expressivamente 
grande (hoje o Brasil tem em torno de mais 
de onze milhões de pessoas desempregadas), 
ganhou novas proporções, tal o número de 
trabalhadores que perderam seu emprego como 
consequência do emergente isolamento social.

Assim que foi decretado o isolamento como 
a principal medida de prevenção contra o 
coronavírus, vimos se fecharem as portas da 
indústria, do comércio, dos setores públicos, do 
funcionalismo, das escolas, das academias, enfim 
de tudo o que move a vida em sociedade. Como 
uma roda-viva, a vida então vem se modificando. 
As pessoas, por não poderem sair às ruas, não 
compram; sem consumidores, as lojas fechadas 
não vendem; não havendo vendas, os produtos 
ficam parados; produtos em repouso inibem 
o trabalho da produção; a falta de produção 
não gera recursos; a falta de recursos não gera 
dinheiro e assim de forma sucessiva, em um 
efeito dominó alarmante, cujo resultado final é 
a evidente redução da capacidade de emprego.

Muitas pessoas são vítimas desse trágico e infeliz 
circuito. Na mesma linha, outras tantas amargam 

a incerteza do dia seguinte. Conscientes da 
situação, milhares de pessoas vivem a dúvida do 
amanhã se perguntando se estarão empregadas 
quando acordarem no outro dia. Como são 
muitas as consequências negativas do ponto de 
vista econômico desse período de isolamento, 
sabemos que ainda serão muitos os profissionais 
e trabalhadores a amargar o achatamento de suas 
condições financeiras, quer seja pela redução de 
seus salários quer seja, pior ainda, pela falta de 
salário em função do desemprego.

Não há, em meio a esse desolador cenário, 
lugar para festivas comemorações. O momento 
é crucial e exige de todos os trabalhadores o 
comprometimento necessário, tanto para o 
combate dessa grande epidemia como para 
enfrentar esse espinhoso momento de crise. O 
tradicional churrasco deve, portanto, ficar em 
stand by, substituindo o calor das brasas pelas 
imagens virtuais, e as homenagens devem se 
restringir às redes sociais, pois sabemos que hoje, 
devido às atuais contingências, essa é a melhor 
forma de prestigiar os trabalhadores, dando-lhes 
segurança e lhes resguardando a vida.

Frente a esse contingencial panorama, resta-nos 
recorrer ao poema “José” do grande poeta Carlos 
Drummond de Andrade, valendo-nos de sua 
indagação “E agora, José?” para expressar nossa 
suscetibilidade para com toda esta situação. O 
sentimento de solidão e de desesperança expresso 
pelo eu-lírico do poema revela o desamparo que 
se avizinha aos trabalhadores neste primeiro de 
maio de 2020 – Dia do Trabalho – que há de ficar 
registrado para sempre nas páginas da História.

Primeiro de maio de 2020 nas páginas da História
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