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Sábado, 27 de junho de 2020

Feliz e realizada, celebrou, ontem 26, os seus 87 anos 
muito bem vividos, sendo o centro das atenções 
especialmente de suas filhas Ligia Teloken e Nara de 
Oliveira Liberalesso, netos Kristian e Kelvin Teloken, 
Larissa e Lisiane Liberalesso, demais familiares e amigos.

Irena N. de Oliveira

u

u

u

Em Destaque:
Rafaela Strapazon 
comemora seus 15 anos, em 
família.

Bruna Bassani:
Conteúdo para ler e ficar em 
casa! (Parte II)

Dinalva de Souza:
Vivendo na incerteza e na 
instabilidade.
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TAÍS DE MOURA BERNARDI e as suas filhas Yasmin e Lara - num clic 
especial - Mãe & Filhas, assinado pela renomada fotógrafa Bárbara Rigo! 

CAPA
Irena Nascimento 

de Oliveira

FOTO
Divulgação

Querendo ou não o tempo passa! E cá 
estamos no final do 6º mês do ano. E há mais 
de 100 dias, estamos convivendo com essa 
nova realidade. Na verdade, vivendo esse 
momento delicado de pandemia que ainda 
não passou, mas vai passar!!! E que seja em 
breve! Então, seguimos dando ênfase para: 
Do que eles sentem falta? Um espaço 
onde evidenciamos algumas das muitas 
people, personalidades ou personas da 
cidade que nesse período estão curtindo 
ainda mais as suas casas, e aproveitam para 
nos contar do que sentem falta e aonde 
pretendem ir ou fazer, assim que passar 
essa fase de distanciamento social. Porém 
precisamos continuar procedendo com 
as recomendações referente a prevenção 
ao Coronavírus - COVID-19. Vamos nos 
cuidar e dentro do possível continuar com 
o distanciamento social, usar máscara, para 
que logo  tudo volte a sua normalidade! 

A capa de hoje é ilutrada pela elegância 
de Irena Nascimento de Oliveira, que ontem, 
dia 26, pra lá de feliz e emocionada, celebrou 
o seu 87º aniversário, sendo alvo de muitas 
e merecidas homenagens, especialmente 
de suas filhas Ligia Teloken e Nara de 
Oliveira  Liberalesso, netos Kristian e Kelvin 
Teloken, Larissa e Lisiane Liberalesso, demais 
familiares e amigos. À D. Irena, parabéns, 
saúde e muitas felicidades! E é claro, a 
comemoração foi em família.

Nas páginas de moda, Bruna Bassani, 
comenta sobre “O rei do exagero “e as 
extravagâncias de Luís XV na moda e a moda 
pós guerra!

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

Amauri Lirio
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Conteúdo para ler e ficar em casa! 
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* Designer - Especialista em moda e comunicação
brunabassani@hotmail.com

Continuando nossa giro pela moda, hoje falaremos sobre “O rei do exagero 
“e as extravagâncias de Luis XV na moda e a moda pós guerra. 

A extravagância na história da moda tem nome de rei. Luís XIV é conhecido na 
história da moda, entre outras coisas, por usar roupas extravagantes. A ideia era 
enfatizar a superioridade francesa através da vestimenta.

Durante o reinado de Luís XV, as armações responsáveis por dar volume as 
saias das mulheres francesas assumiram um volume grandioso. Historiadores 
relatam que era quase impossível que duas mulheres ocupassem o mesmo sofá 
devido ao volume das armações.

O “pai da alta-costura”
Ao contar a história da moda é impossível não falar de Charles Frederick 

Worth, o artesão responsável por abrir o primeiro ateliê de alta-costura em Paris, 
em 1858.

Conhecido como o “pai da alta-costura”, o nome de Worth ficou eternizado 
na moda. O estilista inglês é lembrado por ter substituído a crinolina pela 
anquinha, um tipo de armação utilizada para dar volume aos quadris e traseiro 
da mulher.

A silhueta dos modelos de Worth dominaram o período da Belle Époque. O 
estilo de corpo ampulheta com volume nos quadris e ombros e cintura fina 
dominou a época.

A Primeira Guerra Mundial e o guarda-roupa feminino
Momentos traumáticos como a Primeira Guerra Mundial exerceram influência 

na história da moda.

O LUTO VIVENCIADO DURANTE A GUERRA FEZ COM QUE AS ROUPAS 
FEMININAS ASSUMISSEM TONS SÓBRIOS.

Devido ao momento, conforto passou a ser a palavra de ordem. As mulheres, 
obrigadas a trabalhar durante a guerra, preferiam usar roupas práticas e 
confortáveis.

Outra transformação no vestuário feminino foi o encurtamento das saias. 
A falta de tecidos para a confecção de roupas exigiu que as saias fossem 
encurtadas até a altura dos tornozelos.

Os chapéus, assim como as saias, reduziram de tamanho. O estilo conhecido 
como “clochê” se popularizou. O formato do chapéu permitia que ele se 
ajustasse perfeitamente ao corte de cabelo mais curto, dominante na época.

Nos acompanhe no instagram da Filo (@lojafilo).

(Parte II)Conteúdo para ler e ficar em casa! 
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DO QUE ELES SENTEM FALTA? “

“

Eis que num piscar de olhos, o inimigo deixou de ser pesadelo e se 
transformou em realidade. Primeiros sinais de medo, angústias, 

incertezas. Inicia-se o isolamento, o distanciamento social e o 
lockdown. E agora? O que fazer? Mãos à obra. Começar por onde? Decidimos 
começar pela limpeza das gavetas abarrotadas. Todo aquele excesso de papeis, 
notas fiscais, boletos, recibos, comprovantes de pagamentos começaram a ser 
descartados e foram para o lixo. Em seguida, concentramos no esvaziamento dos 
roupeiros, guarda-roupas e estantes. Classificados os itens, o que não tinha mais 
utilidade foi para a doação. Mas era pouco. O tempo sobrava e era preciso ser 
preenchido. Ele aposentado e ela dando continuidade a suas tarefas profissionais, 
ficou decidido que o primeiro ajudaria no complemento das atividades domésticas. 
Mas ainda havia um tempo de sobra, além das atividades do lar e da atualização 
dos temas que estavam na ordem do dia, precipuamente os atinentes à evolução 
da pandemia. Como preenchê-lo? Assistir aos noticiários para acompanhamento 
dos boletins diários e atualizados sobre a pandemia, era tarefa obrigatória. Sem 
paranoias, evidentemente. Mas era preciso cuidar mais do corpo e da mente. 
Ela deu continuidade às atividades em academia, como musculação e pilatis, 
individualmente é claro. Ele, um pouco avesso e arredio a essa rotina obrigatória, 
optou por exercícios no lar e caminhadas com maior regularidade, jamais 
abandonando o uso da máscara e evitando aglomerações. Mas era preciso cuidar do 
lazer e do entretenimento. Então começamos a assistir séries e filmes da Netflix com 
maior frequência. Mas era preciso cuidar um pouco mais do equilíbrio emocional. 
Então começamos a escutar a boa música. Passamos à audição dos mais variados 
gêneros: desde o jazz, blues, até a nossa MPB, bossa-nova, música pop internacional, 
dentre outros tantos ritmos, melodias e acústicas, sem descurar da leitura de alguns 
bons livros. Mas ainda era preciso alguma coisa mais para preencher esse vazio da 
falta de contato com amigos, familiares e parentes. Então decidimos fazer um pacto 
de renovação e de crescimento espiritual, E com muita fé em Deus, perseverança 
e resiliência, temos a convicção de que a aflição e angústia cederão espaço para a 
construção de um mundo mais fraterno, justo e solidário entre a humanidade. Um 
brinde à brevidade e à transitoriedade dessa pandemia! 

Neste momento que estou vivendo, sinto 
falta de minha liberdade, do convívio com 

amigos, dos abraços e bate papo, de viajar. De 
pegarmos o chimarrão e darmos uma volta 
no brique, de tomarmos chimarrão na praça, 
domingo a tarde, da academia, de sair na rua 
sem medo e sem pressa. Sempre tenho projetos 
a ser desenvolvidos, porém a incerteza do 
momento, me angústia, pois impede certos 
planejamentos. Enquanto isso assessoro minha 
mãe, que com 87 anos (que completará dia 25 
do corrente), necessita de atenção especial, e 
por isso nos vemos esporadicamente, mas nos 
falamos sempre. Tenho assistido lives, filmes, 
faço atividades físicas, ginástica, dança, yoga. 
Meu curso de espanhol retornou, agora online. 
Com minha família já conviviamos bastante, mas 
estou dando atenção ao quesito culinária. Saio de 
casa extremamente o necessário, pois devemos 
respeitar as orientações das autoridades, para que 
possamos retornar as atividades, ao trabalho, o 
mais rápido possível. Quando tudo passar quero 
caminhar pelo centro da cidade, rever meus 
amigos, por em prática meu projeto de viagem 
que teve que ser interrompido.

“

LÍGIA TELOKEN  e seu filho KRISTIAN

São muitas coisas que sinto falta 
neste período de quarentena, 

dentre elas, de cumprimentar os 
clientes com um aperto de mão 
ou abraço, poder visitar meus pais 
e avós, os quais não visito desde o 
início da pandemia, para protegê-
los. Dos jogos de voleibol, Viagens 
para outras cidades em torneios.  
Mas agora é um momento de 
evitarmos todos esses contatos, 
temos que proteger quem amamos 
e a nós mesmos. 
Eu como empreendedora, faço 
um apelo para que as pessoas 
se cuidem, evitem de sair toda a 
família para fazer compras, usem as 
máscaras de forma correta, sigam 
o protocolo de prevenção, para 
que não aumentem os casos, e 
isso passe logo. Assim o comércio 
não precisará fechar as portas 
novamente. Tenhamos empatia!!!

JAQUELINE LERMEN
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O distanciamento social nos trouxe 
muitas incertezas e dúvidas no 

início, mas no decorrer do tempo 
aprendi que a resiliência e a empatia 
seriam nossas companhias neste 
período. Quando tudo isso acabar, e vai 
passar com certeza, queremos organizar 
um belo evento no Clube Gaúcho para 
matar a saudade das festas e encontrar 
os amigos. Também pretendemos viajar 
e abraçar a todos, voltar ao trabalho, a 
sala de aula com a energia contagiante 
dos meus alunos, uma troca feita 
apenas presencialmente, enfim tudo 
aquilo que fazíamos com naturalidade.
Do que sinto falta, há com certeza  de 
abraçar, beijar, tocar....também das 
saídas pela nossa linda cidade, no 
nosso belo clube, para encontrar as 
pessoas em uma roda de chimarrão. 
Esta pandemia deixou claro que a vida é 
um instante, e nunca havia pensado em 
passar por algo assim. Uma crise dessas 
só conhecia  nos livros de história. 
Temos que nos adaptarmos a realidade. 
Lugar que gostaria de ir quando acabar 
o isolamento? Qualquer lugar cheio de 
gente, de vida, de sorrisos, abraços, dê 
preferência num show, adoro.

“
ANDRÉIA  SPOLAOR  ao lado de seus filhos PEDRO 
HENRIQUE e ANNA JÚLIA e seu marido DARCIONE.

Eis que num piscar de olhos, o inimigo deixou de ser pesadelo e se 
transformou em realidade. Primeiros sinais de medo, angústias, 

incertezas. Inicia-se o isolamento, o distanciamento social e o 
lockdown. E agora? O que fazer? Mãos à obra. Começar por onde? Decidimos 
começar pela limpeza das gavetas abarrotadas. Todo aquele excesso de papeis, 
notas fiscais, boletos, recibos, comprovantes de pagamentos começaram a ser 
descartados e foram para o lixo. Em seguida, concentramos no esvaziamento dos 
roupeiros, guarda-roupas e estantes. Classificados os itens, o que não tinha mais 
utilidade foi para a doação. Mas era pouco. O tempo sobrava e era preciso ser 
preenchido. Ele aposentado e ela dando continuidade a suas tarefas profissionais, 
ficou decidido que o primeiro ajudaria no complemento das atividades domésticas. 
Mas ainda havia um tempo de sobra, além das atividades do lar e da atualização 
dos temas que estavam na ordem do dia, precipuamente os atinentes à evolução 
da pandemia. Como preenchê-lo? Assistir aos noticiários para acompanhamento 
dos boletins diários e atualizados sobre a pandemia, era tarefa obrigatória. Sem 
paranoias, evidentemente. Mas era preciso cuidar mais do corpo e da mente. 
Ela deu continuidade às atividades em academia, como musculação e pilatis, 
individualmente é claro. Ele, um pouco avesso e arredio a essa rotina obrigatória, 
optou por exercícios no lar e caminhadas com maior regularidade, jamais 
abandonando o uso da máscara e evitando aglomerações. Mas era preciso cuidar do 
lazer e do entretenimento. Então começamos a assistir séries e filmes da Netflix com 
maior frequência. Mas era preciso cuidar um pouco mais do equilíbrio emocional. 
Então começamos a escutar a boa música. Passamos à audição dos mais variados 
gêneros: desde o jazz, blues, até a nossa MPB, bossa-nova, música pop internacional, 
dentre outros tantos ritmos, melodias e acústicas, sem descurar da leitura de alguns 
bons livros. Mas ainda era preciso alguma coisa mais para preencher esse vazio da 
falta de contato com amigos, familiares e parentes. Então decidimos fazer um pacto 
de renovação e de crescimento espiritual, E com muita fé em Deus, perseverança 
e resiliência, temos a convicção de que a aflição e angústia cederão espaço para a 
construção de um mundo mais fraterno, justo e solidário entre a humanidade. Um 
brinde à brevidade e à transitoriedade dessa pandemia! 

ANA MARIA DRABIK e seu 
esposo GIANCARLO C. BARETTA
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KIDS

PARTICIPAÇÃO DE 

NASCIMENTO

ocorrido no dia 22 de junho de 2020, em Santo Ângelo, 
pesando 3,650 Kg e medindo 49 centímetros.

Os papais PEDRO e CAMILA, juntamente com a 
maninha CAROLINA CORDEIRO PETRY  participam 

com muita alegria o nascimento de

RAFAELA

Foto: Divulgação

A mamãe RAIELE MICK - toda feliz e radiante com seus pimpolhos 
BÁRBARA e ARTHUR em pose especial para o BS KIDS!
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Sétimo mês dos queridos BERNARDO 
e  M AT E U S ,  f i lhos de DA N I E L L E  e 
MARCEL UGGERI, junto com o maninho 
LORENZO, num belo ensaio fotográfico 

realizado na Catedral.
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New Born da querida BIA, filha de Débora e Felipe Toscani.

Foto: Vick Almeida
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Especialista em catarata e glaucoma pela UFPR;

Especialista em oftalmopediatria e estrabismo 
pela Santa Casa de POA.

RQE 35036 / CRM RS 39517

AGENDE O SEU ATENDIMENTO! (55) 9 9664-3232

ATENDIMENTO

&
ATENDIMENTO

Adulto Pediátrico

Av. Rio Grande do Sul, 1067
Santo Ângelo – RS.Ângelo
Telefone: (55) 3313 1954

RAFAELA STRAPAZON - uma das meninas 
que vem despontando na nova geração, filha de 
Nádia Turcato e de Élton Strapazon, comemorou 
seus 15 anos, no último dia 16, em família.

JÉSSICA DAVID ETGES e NEIDE 
WILPERT ETGES - estão felizes com 
sucesso da Augustine Boutique, que 
inclusive está repleta de novidades da 
moda inverno 2020.

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

Os pratos da CHICA TO GO - são feitos com carinho e com selo 
de qualidade - Chica Sperling! Além do cardápio tradicional de 
congelados (publicado abaixo), a chef Chica produz o “PRATO 
DO DIA”, ficam prontos a partir das 11 horas,  para você comer no 
almoço, sem precisar descongelar! Marmitex em porções para duas 
pessoas. Resumindo, a CHICA TO GO são paratos deliciosos com 
todo o requinte, sabor e aroma que você merece! E tem a finalidade 

de oferecer pratos feitos no dia ou em opção congelados.  

ENCOMENDAS: 9.8131-0717 (Horário comercial)

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

Não tem nada pior do que viver em clima de incerteza 
e de instabilidade. Não saber o que pode acontecer de 
uma hora para outra e saber que algo que é posto no 
momento logo já não será mais, mexe com as nossas 
estruturas internas e nos desestabiliza de tal forma 
que incerteza e instabilidade viram companheiras 
de toda hora. E esses dois estados - de incerteza e de 
instabilidade - têm andado junto conosco diariamente, 
como um fantasma mal assombrado que está sempre 
nos rondando e pronto para nos dar o maior susto. 

Dois fatos cruciais são responsáveis por isso tudo neste 
atual contexto de tantas adversidades. O primeiro é a 
instabilidade que paira sobre o governo federal, pois 
nunca sabemos até que ponto o que é dito por parte do 
governo tem fundamento, principalmente quando as 
palavras saem da boca do senhor Presidente. Isso não 
quer dizer que todo governo tenha de ser execrado, pois 
como em todos os setores sempre há pessoas de bem 
que cumprem suas responsabilidades, preocupando-se 
com seus compromissos e buscando a melhor forma de 
fazê-los.

Mas, quando se trata do Senhor Jair Messias 
Bolsonaro, tudo gera insegurança. Quando ele convidou 
o Juiz Sérgio Moro para assumir o Ministério da Justiça, 
criei em mim (e creio que grande parte da população 
também) a expectativa da certeza. A forma como vinha 
sendo tratada a questão da corrupção, por meio da 
Operação Lava Jato, denotava um caminho que parecia 
promissor em termos de combate à corrupção. Surpresa 
para todos quando o Senhor Presidente armou a arapuca 
promovendo uma mudança inesperada no comando da 
Polícia Federal, fato do qual resultou a saída do Juiz 
Sérgio Moro do Ministério da Justiça e que reforça a 
sensação de incerteza quanto a se fazer justiça acerca da 
corrupção no país.

O segundo fato, e que se coloca acima de tudo em 
termos de importância, também está vinculado ao 
governo. Desde que começamos a viver sob a ameaça do 
coronavírus, o que mais presenciamos é a controvérsia 
de medidas sobre os cuidados necessários para a 
prevenção da CoviD-19. No início desse episódio, 
enquanto o então Ministro da Saúde Luiz Henrique 
Mandetta avançava por um caminho de segurança, no 
sentido de melhor orientar a população e tomar medidas 
plausíveis de combate ao vírus no país, o que vimos foi o 

Presidente agir como um menino birrento, preocupado 
em ficar com a corda no incoerente jogo de força que 
travou contra o Ministério da Saúde. 

Inconsequente, tanto em atos como em palavras, 
o Senhor Bolsonaro foi um péssimo exemplo de 
desrespeito às orientações dadas quando ao isolamento 
social, quanto à distância a ser mantida entre as pessoas 
e quanto ao necessário uso de máscaras. De igual forma, 
demonstrou descaso a esse grave problema de caráter 
mundial ao definir a doença como uma gripezinha, 
menosprezando e contradizendo as afirmações advindas 
da área da saúde e da ciência. 

Na sequência, acompanhamos a queda do Ministro 
Mandetta que foi substituído pelo Senhor Nelson 
Teich, o qual passou inicialmente a impressão de que 
estava navegando em mar tempestuoso sem saber 
que medidas adotar em meio à tempestade em que foi 
parar. Nos poucos dias em que esteve à frente desse 
Ministério, o Ministro Teich deparou-se com os mesmos 
problemas de incompatibilidade com o Presidente, 
quanto às estratégias de combate ao vírus em relação 
ao isolamento social e ao uso da cloroquina, indicado 
por Jair Bolsonaro como medicamento para tratar a 
CoviD-19, o que resultou em sua espontânea saída do 
cargo.

Não há, pois, como não nos alarmarmos com todo 
esse clima de incerteza e de instabilidade que paira 
sobre nós. A situação se tornou muito difícil devido à 
pandemia do coronavírus e as dificuldades se tornam 
maiores ainda quando tudo se mostra incerto e instável. 
Adotar uma linha de frente por parte dos governos (e 
neste caso incluo as três esferas governamentais), no 
sentido de apontar saídas viáveis para o enfrentamento 
das crises - da saúde e da economia -, é uma medida que 
pode contribuir para, pelo menos, deixar a população 
menos aflita nesse sentido.  Para isso, no entanto, é 
preciso, antes de mais nada, maturidade e consciência 
para tratar dessas duas questões com a seriedade que 
merecem, com medidas maduras e seguras que possam 
inverter a curto prazo esse terrível quadro de incerteza e 
de instabilidade que tomou conta dos brasileiros.

Vivendo na incerteza e na instabilidade
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