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Conceituada professora da rede pública e que atua com 
dinamismo na diretoria do Clube Gaúcho ao lado de seu 
marido, Darcione Spolaor - vice-presidente social, no dia 
7 de setembro, celebrou em família, o seu anivesário!

Andréia Spolaor

u

u

u

Em Destaque:
Outras people da 
cidade revelam do 
que sentem falta e 
aonde pretendem ir, 
assim que terminar o 
distanciamento social.

Bruna Bassani:
Yves Saint Laurent - o 
grande mestre da alta 
costura. (Final)

Dinalva de Souza:
A fragilidade humana.
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Na semana passada, recebemos das mãos da Rosicler Moreira - past presidente do 
Lions Universitário 2019-2020, o certificado que confere o título de “Amigo do 

Lions”, pelo relevante apoio prestado aos ideais leonísticos. Muito feliz e agradecido 
pelo reconhecimento! Apenas continuo repetindo: podem sempre contar consosco 
para fazermos a diferença em nossa sociedade!!

CAPA
Andréia Spolaor

FOTO
Luciara Fotografias

Devido a pandemia, a nossa tradicional 
Semana Farroupilha, será basicamente 
virtual, afinal de contas ainda não é 
permitido aglomerações. Mas, mesmo de 
uma forma diferenciada vamos enaltecer  
os nossos costumes e tradições inerentes 
a todos nós, gaúchos, que amamos a  
nossa querência!

A capa de hoje é ilustrada pela 
respeitada professora da rede ensino 
público Andreia Spolaor, que tem forte 
atuação na atual diretoria do Clube 
Gaúcho, juntamente com seu marido 
Darcione Spolaor - vice-presidente social 
do nosso centenário Clube. Aliás, na 
última segunda-feira, dia 7 de setembro, 
a Andreia, estreou idade nova, sendo 
o centro de muitas manifestações 
carinhosas motivadas pela data, em 
especial de seu marido Darcione, filhos 
Pedro Henrique e Anna Júlia, demais 
familiares e amigos. À Andreia, parabéns, 
felicidades e muito sucesso sempre!

Nas páginas de moda, Bruna Bassani, 
a série: “Conteúdo bacana para ler e ficar 
em casa” tem a terceira e última parte 
sobre o grande mestre da alta-costura que 
revolucionou a moda do século XX: Ives 
Saint Lauret.

Também seguimos destacando outras 
people que nos contam do que sentem 
falta e onde querem ir assim quer 
terminar essa pandeia!

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

sábado!
Amauri Lirio
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Uma das figuras mais atuantes do mundo da moda, 
YVES SAINT LAURENT foi o grande mestre 
da alta-costura que revolucionou a moda do 

século XX. Criador de um estilo inovador da maneira de se 
vestir da mulher, não foi somente um estilista, mas uma 
figura emblemática do mundo da moda. Então, para você 
está acompanhando segue o final desta história.

A INFLUÊNCIA MILITAR 
E O SMOKING FEMININO

 Foi com a ajuda do cinema que o estilista criou os 
casacos Saint Laurent em estilo militar que acabaram 
se tornando um tema recorrente em sua carreira. Saint 
Laurent encontrou inspiração para o figurino de Séverine 
em uma loja de roupas do exército em Nova York, para 
onde viajou ao lançar seu perfume Y. Além de Catherine 
Deneuve, outras musas tiveram um papel fundamental 

Conteúdo para ler e ficar em casa! (Final)

na vida do estilista, como Loulou de La Falaise e Betty 
Catroux.

Em 1966, a história da moda passava por uma de suas 
principais transformações, quando Saint Laurent e Bergé 
abriram a boutique Rive Gauche para comercializar 
sua linha prêt-à-porter. A coleção outono/inverno 
daquele ano teve como destaque o Le Smoking, uma 
versão feminina do black tie que oferecia as mulheres a 
oportunidade de substituir os vestidos longos por calças 
femininas em eventos mais sofisticados.

Adaptado à silhueta feminina, o smoking conquistou 
Bianca Jagger, Lauren Bacall e Liza Minelli, bem como as 
assistentes de Yves Saint Laurent, sendo imortalizado em 
uma fotografia estilo noir de Helmut Newton em 1975. 
Desde então, uma versão do clássico passou a fazer 
parte de cada coleção da Saint Laurent assinada por seus 
sucessores: Alber Elbaz, Tom Ford e Stefano Pilati.
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* Designer - Especialista em moda e comunicação
brunabassani@hotmail.com

YVES SAINT LAURENT
Em 1970, Yves Saint Laurent lançou a sua 

primeira coleção masculina repetindo o sucesso 
das suas coleções anteriores. Mesmo após a morte 
do gênio, em 2008, a grife Saint Laurent conserva 
sua atemporalidade. Hoje, o universo Saint Laurent 
masculino e feminino apresenta uma proposta 
contemporânea com detalhes inspirados no 
glamour rock ‘n’ roll, valorizando uma alfaiataria 
moderna, silhuetas sedutoras e estampas exóticas 
que expressam uma elegância rebelde e original.

O MUSEU DA MODA
Em 1986, Saint-Laurent foi o primeiro estilista no 

mundo a exibir seus trabalhos em um museu – o 
Louvre, em Paris. Esse era apenas o presságio do 
que estaria por vir: em 2002, a despedida do gênio 
também marcou a inauguração do único museu no 
mundo dedicado ao trabalho de um único estilista, 
a Fundação Pierre Bergé � Yves Saint Laurent. 
Distante meia hora do centro da capital francesa, 
conta com um acervo de 5 mil peças de vestuário, 
2 mil pares de sapatos, mais de 10 mil exemplares 
de jóias e centenas de chapéus, reunidos desde os 
tempos do estilista na maison Dior.

A MARCA NO MUNDO
A marca YVES SAINT-LAURENT possui atualmente 

mais de 60 lojas localizadas nos maiores centros 
da moda, além de ter seus produtos vendidos em 
sofisticadas lojas de departamentos e boutiques 
multimarcas. A divisão de beleza da grife 
francesa, conhecida como YSL Beauté, foi vendida 
recentemente a gigante L´Óreal por US$ 1.68 
bilhões. (Final)

Nos acompanhe no instagram da Filo (@
lojafilo).
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DO QUE ELES SENTEM FALTA?

“Em período de isolamento 
social, é mais fácil notar 

o quanto os gestos simples, 
os quais não prestávamos 
atenção, estão incorporados 
ao cotidiano. Acho que nunca 
senti tanta falta necessidade 
de um abraço amigo nesses 
últimos tempos. Mas não de um 
abraço de saudade e sim de um 
abraço do dia a dia, aquele que 
demonstra o amor constante 
que você sente pela pessoa. 
Saudades da rotina, do trabalho, 
dos amigos, das festas e de 
viajar ao lado das pessoas que 
amo. Como aprendizado disso 
tudo é, sem sombra de dúvidas, 
saber prezar e valorizar o que 
de mais precioso temos: a 
liberdade.

Foto: Divulgação Saudades dos 
abraços apertados, 

dos sorrisos largos  
e descobertos. 
Saudades da 
mala pronta e do 
sentimento bom 
de frio na barriga, 
aquele que dá antes 
de encontrar os meus 
amigos e familiares 
que estão longe. 
Porque quando 
isso acontece vira 
festa, e por falar 
em festa, aaaai que 
saudade! Logo, logo 
isso vai passar e nós 
poderemos estar com 
os nossos juntinhos e 
comemorando.

KATE CORGOSINHO

CLÁUDIA MOTTA com seu esposo 
AUGUSTO e sua filha ALECSYA

CRISTIANE SANTANA

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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DO QUE ELES SENTEM FALTA?

“O tempo a mais dentro de casa,  
motivados pelo distanciamento 

social na pandemia,  nos leva  a 
sentir falta do ir e vir sem medo de 
se contaminar, do contato físico 
com minha mãe,  de sentar num bar 
para tomar um chope sem receio. 
Assim que a acabar esse período de 
#FIQUEEMCASA  darei muitos beijos 
na minha mãe.  
Depois abraçarei as pessoas que 
me são queridas. Pretendo viajar 
com meu esposo e amigos. E tão 
logo termine a quarentena reunirei 
a turma da canastra e do mexe- 
mexe num encontro descontraído e 
animado. 
E por fim guardarei a máscara como 
lembrança de dias conturbados. Será 
uma vingança a todo esse tempo 
de isolamento que o COVID 19 nos 
impõe. 
Esperamos que venha a vacina para 
imunizar a população brasileira 
e ao redor do mundo. Gratidão 
pela saúde.  Gratidão pela vida das 
pessoas recuperadas.

Foto: Divulgação

MANA CÂMERA

Saudades dos 
abraços apertados, 

dos sorrisos largos  
e descobertos. 
Saudades da 
mala pronta e do 
sentimento bom 
de frio na barriga, 
aquele que dá antes 
de encontrar os meus 
amigos e familiares 
que estão longe. 
Porque quando 
isso acontece vira 
festa, e por falar 
em festa, aaaai que 
saudade! Logo, logo 
isso vai passar e nós 
poderemos estar com 
os nossos juntinhos e 
comemorando.

“

Embora  mantenhamos 
o contato com os 

amigos e familiares, via 
aplicativos, sentimos falta das 
confraternizações e reuniões 
presenciais, nas quais há sempre 
a troca de boas energias. 
Agora temos que entender o 
momento e pensar na nossa 
saúde pessoal e da coletividade, 
pois esta turbulência logo irá 
passar e voltaremos a usufruir 
da liberdade da convivência, de 
viajens, para usufruir novamente 
das belezas que nosso país 
proporciona.

“
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ESPECIAL

FELIZ ANIVERSÁRIO.
NÍCOLAS Barbosa - no dia 2 

de setembro foi o centro das 
atenções de seus pais Jaime e 
Marlise Barbosa, de sua mana 
Emilly, bem como dos demais 

familiares e amigos. O  motivo:  o 
seu 15º aniversário.

Fo
to

: V
ic

k 
A

lm
ei

da

THAÍS LERSCH - foi convidada 
para participar do Miss Rio Grande 
do Sul Latina 2020, e ela escolheu 
representar a nossa cidade. À Thaís, 
que foi Princesa da 18ª Fenamilho, 
vai novamente em busca do sonho 
de ser a Miss RS Latina e certamente 
reúne os predicados para conquistar 
o título.

Foto:Divulgação

JÉSSICA 
SPERLING - feliz 
da vida festejou 
o seu aniversário 
na última quarta-
feira, 9,  recebendo 
o carinho especial 
de seu marido 
Patrick Sperling, 
demais familiares 
e amigos. Aliás, a 
Jéssica e o Patrick 
acabam de fixar 
residência em 
Joinville - SC. À 
Jéssica, parabéns e 
muito sucesso!!!

O jovem casal 
EDUARDA 

e GUSTAVO 
BERNARDI 

estão 
curtindo 

intensamente  
a doce 

espera da 
primogênita 

LAURA, 
que muito 

em breve 
aterrissa 

oficialmente 
neste 

planeta.

BELEZA

DATA ESPECIAL 

DOCE ESPERA

Foto: Divulgação

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

ESPECIAL

 TATIANA e ROBERTO BASSO com filhos 
BEATRIZ e RODRIGO - numa linda foto assinada por 
Vick Almeida, especialmente para o álbum de família.

PAULINNE THOMAS KLEE - destaca 
acadêmica do curso de Engenharia Civil - URI 
Santo Ângelo, comemora a sua troca de idade, 
nesta sexta-feira, 11, sendo alvo de muitas  e 
merecidas homenagens, em especial de seus pais 
Beto e Rosane Klee, do seu mano Pietro (direto da 
Austrália), demais familiares e amigos. À querida 
Paulinne, parabéns e muito sucesso!
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Foto: Vick Almeida

01. Camarão Com molho Cremos de queijo - r$ 105,00
02. esCalopes ao  molho de 3 mostardas -  r$ 65,00
03. esCalopes Com molho de vinho e Champignon - r$ 65,00
04. Filé à parmegiana - r$ 65,00
05. Filé de Frango no molho beChamel Com 4 queijos - r$  45,00
06. Filé dona ChiCa - r$ 65,00
07. Filé no molho de gorgonzola- r$ 65,00
08. medalhões de Filé C/Creme de gorgonzola e Cebola Caramelada - r$ 70,00
09. rolinho de Filé de Frango no molho marmorizado - r$ 45,00
10. salmão Com Crosta de laranja - r$  80,00
11. salmão Com molho Cheddar - r$ 75,00
12. tilápia ao molho de alCaparras - r$ 55,00

01.  Canelone de palmito pupunha e queijo Com molho de tomate - r$ 40,00
02. Canelone de presunto e queijo - r$ 35,00
03. Canelone de riCota e manjeriCão - r$ 40,00
04. ConChiglione de Camarão Com molho beChamel - r$ 55,00
05. ConChiglione de quatro queijos - r$ 55,00
06. ConChiglione de salmão - r$ 55,00
07. ConChiglione de tomate seCo e rúCulas - r$ 55,00
08. lasanha bolognesa - r$35,00
09. lasanha de Filé - r$ 55,00
10. lasanha de Frango - r$ 35,00

ENCOMENDAS: 9.8131-0717 (Horário comercial)

pratos Com Carnes, Frango, peixes e Camarão:

massas:

01. Creme de alho poro Com isCas de Frango

02. Creme de mandioCa Com Calabresa

03. Creme de moranga, Com gorgonzola

04. Feijoada

05. moCotó

dia a dia:

CheF ChiCa sperling
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

Não somos mais do que aquilo que fazemos e 
realizamos durante nossa passagem por esta vida. 
Nossas ações, nossos feitos e nossas relações é 
que dizem de nós, eis que nos traduzimos por 
tão somente aquilo que nos propomos a realizar. 
Ser bom ou mau, justo ou injusto, aprazível 
ou desprezível, honesto ou desonesto é uma 
questão de escolha. As diferenças somos nós que 
socialmente - e não naturalmente - as fazemos. 
É a estrutura social que nos compõe e que nos 
coloca em determinados lugares e espaços, ora 
nos assentando em um, ora nos deslocando para 
outro. De resto, nada somos. Porque quando 
atingidos por doenças, tragédias, fatalidades, 
terminam as diferenças. Somos e ficamos todos 
reduzidos às mesmas condições.

Esse pessimismo, tão próximo da perversidade 
que covardemente me assola, não é apenas um 
estado de espírito que de mim tomou conta 
nesta época do ano, quando me vergo cansada 
pelo tanto que tive de fazer ou por todas as 
adversidades que tive de enfrentar até agora. 
A crueldade de que falo não é decorrente da 
carga de trabalho ou dos tantos compromissos 
assumidos e daqueles que em mim se alojam, 
mesmo sem licença, disfarçando meus ânimos. 
Falo da crueldade e da perversidade da vida.  
Da vida que nos faz nascer em um corpo de 
criança e que logo o transforma em um corpo 
jovem, no qual se assentam sonhos e projetos 
em torno da própria existência e sobre os quais 
nos debruçamos como quem se debruça em uma 
janela para sonhar e viver as paisagens da vida.

Falo da vida que tira o corpo da sua condição de 
jovem e o deforma, às vezes com poucas ou com 
nenhuma possibilidade de reforma. Traumas, 
doenças, dores, sintomas caracterizam um estágio 
da vida em que as setas todas se voltam para 

um mesmo ponto. Um ponto que se apresenta 
como o marco dos nossos projetos de vida e 
que vai fechar para sempre o álbum das nossas 
fotografias. Em cada uma delas uma imagem; em 
cada imagem apenas as sombras das faces que 
nos compuseram em vida.

É nostálgico? É! É muito nostálgico ou, pior que 
isso, é deprimente. Deprime pensar e constatar 
que nossa fragilidade humana é infinitamente 
maior que as nossas vontades, nossos sonhos, 
nossos desejos, nossas realizações, nossas 
construções... Deprime pensar que nossa 
fragilidade é maior que as esperanças que nos 
envolvem. Aliás, a fragilidade humana é maior 
que todas as vaidades, todos os orgulhos, 
todas as empáfias, todos os desdéns, todas as 
arrogâncias, todas as pretensões... Maior ainda, 
muito maior ainda, que todas as fortunas, todos 
os patrimônios, todos os bens materiais, todos 
os ouros, todo o dinheiro do mundo... Porque 
numa situação de doença, especialmente em 
casos de gravidade, numa situação de tragédia, 
a fragilidade de todos é uma só, reduzida às 
mesmas condições. Ricos ou pobres, protagonistas 
ou antagonistas, felizes ou infelizes... todos 
inevitavelmente passam a ser o resultado da 
fragilidade humana.

Não somos fortalezas invencíveis; não somos 
templos a resistirem à perpetuidade. Nossa 
condição humana é esta que nos faz nascer, 
crescer, envelhecer e morrer.  Por isso é que a 
vida deve ser vivida em harmonia, “sem ódio 
e sem rancor”, como profetiza minha querida 
cunhada Eva Leda, pois da vida nada levamos; 
apenas deixamos as marcas do que fomos e do 
que fizemos em vida. (Reedição)

A fragilidade humana
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