
Sábado, 5 de setembro de 2020

Requisitada fotógrafa que se destaca pelo seu 
talento e competência na arte de fotografar, 
celebra hoje, dia 5, o seu aniversário recebendo o 
carinho especial de seus familiares e amigos.

Bárbara Rigo 
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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. (Parte 2)

Dinalva de Souza:
A assassina de 
Canelinha.
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Dr. ROLF MUNER - conceituado médico ginecologista, comemora o seu 
aniversário, nesta seunda-feira, 7, recebendo inúmeros e merecidos 

cumprimentos, especialmente de sua esposa Cris, filhos, nora, genros, netos, demais 
familiares e amigos. Ao amigo e compadre Rolf, parabéns e muitas felicidades!

CAPA
Bárbara Rigo 
Cavalheiro

FOTO
Equipe Bárbara Rigo

O mês de setembro, aliás com os útlimos 
cinco meses, também começa de forma 
atípica devido a pandemia que insiste em 
permancer entre nós! Pois é neste mês 
não teremos o tradicional desfile de “7 De 
Setembro”, a nossa Semana Farroupilha vai 
ser virtual e por aí vai! Mas enfim, seguimos 
firmes e fortes, nos cuidando, usado 
máscara e mantendo o distanciamento 
social na medida do possível! Pois ainda se 
faz muito necessário. Gostando ou não!

A capa de hoje é ilustrada pela conceituada 
e pra lá de requisitada fotógrafa Bárbara 
Rigo Cavalheiro, que com muito talento 
e criatividade se destacando na arte de 
fotografar. Aliás, hoje, 5 de setembro, 
a Bárabra, estreia idade nova, sendo o 
centro de muitas manifestações carinhosas 
motivadas pelo transcurso da data, em 
especial de seu marido Júnior, filhas Gabriela 
e Rafaela, demais familiares e amigos. À 
amiga Bárbara, parabéns! Feliz Aniversário! E 
muito sucesso sempre!

Nas páginas de moda, Bruna Bassani, 
segue evidenciando a série: “Conteúdo 
bacana para ler e fivcar em casa”! Então, 
hoje, tem a segunda parte da história de 
Yves Saint Laurent, criador de um estilo 
inovador da maneira de se vestir da mulher,  
que não foi somente um estilista, mas uma 
figura emblemática do mundo da moda.

Também é destaque 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 esta bela história, segue a  
segunda parte!

No começo de 2009, Pierre Bérge leilou a coleção de 
móveis e objetos pessoais do casal. Arrecadou cerca de 
R$ 574 milhões, sendo que R$ 206 milhões ficaram para o 
Grand Palais (que realizou o leilão) e o restante, Bérge diz 
que doará a filantropia.

A Fundação Yves Saint Laurent possui um acervo 
valioso que consta de: croquis, modelos e desfiles 
assinados por St. Laurent. Todo esse material pode ser 
visto em exposições realizadas por todo o mundo.

A mostra “Yves Saint Laurent – Viagens Extraordinárias” 
chegou ao Rio de Janeiro no dia 26 de maio desse ano, 
e reúne 50 figurinos completos de coleções passadas, 
estilos que serão apresentados em croquis, manequins e 
vídeos. A mostra está no Centro Cultural Banco do Brasil, 
no Rio de Janeiro.

“Yves saint Laurent foi o maior estilista de moda da 
segunda metade do século XX. Ele deu poder às mulheres e 
criou um guarda-roupa moderno para elas.”

(Pierre Bérge)
“Nada é mais belo do que um corpo nu. A roupa mais 

bela que pode vestir uma mulher são os braços do homem 
que ela ama. Mas, para aquelas que não tiveram a sorte de 
encontrar está felicidade, eu estou lá.”

(Yves St. Laurent)
HISTÓRIA
Celebrado como um dos maiores estilistas do século 

YVES SAINT LAURENT
Conteúdo para ler e ficar em casa! (Parte 2)
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* Designer - Especialista em moda e comunicação
brunabassani@hotmail.com

YVES SAINT LAURENT
20, YVES SAINT-LAURENT, que definiu o guarda-roupa da 
mulher contemporânea, integrou um famoso grupo, de 
designers franceses, responsável por transformar Paris 
na capital da moda mundial. A YVES SAINT-LAURENT se 
transformou em uma marca de luxo mítica francesa.

Yves Henri Donat Mathieu-Saint Laurent, conhecido 
mundialmente por três letra, YSL, tornou-se sinônimo de 
moda e alta costura.

O mestre da moda nasceu no dia 1º de agosto de 1936 
em Ora, cidadezinha litorânea localizada na Argélia e 
aos dezessete anos, enquanto estudava em Paris na 
tradicional École de la Chambre Syndicate de la Haute 
Couture (algo como �Escola da Câmara Sindical de Alta 
Costura�), entrou, em 1954, num concurso patrocinado 
pelo International Wool Secretariat e ganhou o primeiro 
prêmio com um vestido para coquetel. Pouco tempo 
depois, foi contratado pela tradicional marca DIOR como 
assistente de modelagem.

Quando Christian Dior morreu, em 1957, o argelino de 
espírito francês assumiu a direção criativa da sofisticada 
e famosa grife com o desafio de salvar o negócio da ruína 
financeira.

O ÍCONE
Vestiu atrizes, primeiras-damas, cabeças coroadas 

européias, africanas e asiáticas; criou jóias, sapatos, 
acessórios como chapéus, bolsas e outros tão 
significativos que hoje são procurados com lupa em 
brechós do mundo inteiro. Difundiu a transparência e 
também a minissaia, criou vestidos de noiva, colocou 
modelo negra nas passarelas, entre tantas outras 
propostas inovadoras. (Parte final na próxima edição)

Nos acompanhe no instagram da Filo (@
lojafilo).
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Exposição
de produtos

TODA TERÇA | 15h

AO VIVO

@mariahsantashoes

DO QUE ELES SENTEM FALTA?

“ De uma hora para outra a minha rotina diária 
mudou muito. Há 45 anos estou sempre 

envolvida nas minhas  atividades profissionais. 
Faço estas atividades com muito carinho, zelo e 

responsabilidade. Neste momento nossa escola, esta 
fechada devido à pandemia gerando preocupações 

e negociações para manter nossa empresa e os 
empregos que geramos. Eu e o meu esposo optamos 

por morar temporariamente no interior (Águas  
Minerais de Santa  Teresa, Catuípe), onde  além  de 
ficar  mais perto de seu local de trabalho também 
posso  ficar junto e cuidando de minha mãe. Sinto 

falta  de estar próximo a familiares  e amigos. 
Saudades de festas, bailes onde podemos nos divertir 

e interagir  com pessoas. 
Costumo dizer que quero  minha vida de volta. O uso 

da máscara, embora necessária, me sufoca. Apesar 
das dificulades estamos aprendendo e valorizando 

cada novo dia.

Foto: Divulgação

S into falta 
das coisas 

simples, que 
nesse período 
se mostraram 

tão essenciais, 
como  estar na 

presença de 
amigos, um 

abraço apertado, 
compartilhar um 

mate, passear 
aos domingos no 

Brique da Praça. 
Espero que em 

breve possamos 
desfrutar essas 

vivências 
novamente.

“

PRISCILA RODRIGUES

Eu sinto falta de sair à noite, ir num 
barzinho, encontrar amigos, conversar, 

tomar um chopp, ouvir música, dançar. 
Com certeza é uma das coisas que vou 
fazer quando está pandemia acabar.“

SALETE MÜRMANN com seu esposo CESAR

SALETE DIDONET

Foto: Divulgação
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“Quanto tempo ainda vamos 
conviver com isso? 

Pergunta que em algum 
momento já nos fizemos.

A pandemia nos tirou abraços, 
convivências, beijos... e nos fez 

pensar em tantos detalhes que as 
vezes passavam despercebidos 
em nossa rotina, a falta que faz 

irmos visitar um amigo, o café sem 
restrições na padaria preferida e 

também como era bonita e alegre 
a aglomeração de pessoas em 

praças, clubes, igrejas, colégios...
Por fim, agora temos que nos 

adequar ao momento fazendo 
nossa parte. Santo Ângelo é uma 

cidade que me encanta, minha 
história foi escrita aqui desde que 
nasci no interior, fiz faculdade na 

cidade, trabalhei como professora, 
veio o nascimento dos filhos, os 

primeiros clientes da empresa e o 
desenvolvimento profissional. 

Posso afirmar que o melhor lugar 
de estar assim que a pandemia 

passar, é aqui, na minha cidade! 
Quem sabe numa Capela ou 

numa celebração familiar, com 
amigos ou clientes, porém com 

a certeza que continuaremos 
motivados projetando novos 

sonhos. 
Tudo passa!

A próposito, amanhã, dia 6, a  
consagrada decoradora Salete, 

estreia idade nova, sendo 
alvo de muitas e merecidas 

homenagens, especialmente 
do marido Luís, filhos, noras 
e netos, demais familiares e 

amigos. À minha querida amiga 
e comadre Salete, parabéns e 

sucesso sempre!
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SALETE STADLEWSKI

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

SALETE MÜRMANN com seu esposo CESAR
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SANTO ANGELO: RUA 25 DE JULHO N°339 - SALA B

(55) 3312-2412 OU (55)9-9999-2412BÁSICA SANTO ÂNGELO

BASICASANTOANGELO

ESPECIAL

FAMÍLIA.
Empresários Janice e Beto 

Marcante com seus filhos Davi, 
Sofia e Arthur num belo registro 

para o álbum de família assinado 
pela fotógrafa Vick Almeida.
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VIVIANE OBADOWSKI - dinâmica 
e atuante empresária, professora 
universitária, mentora e palestrante 
sobre Varejo, inaugura idade 
nova, amanhã, dia 6, recebendo 
homenagens carinhosas, 
especialmente do seu filho Arthur, 
demais familiares e amigos. À amiga 
Vivi, parabéns e muitas felicidades!

Foto:Divulgação

ALMERINDA 
DORNELLES DA 
ROSA (Ereni) 
- feliz da vida 
festejou o seu 
aniversário no 
último dia 2,  
recebendo o 
carinho especial 
de seu marido 
Arlindo Gagliotto, 
filhos Gladimir e 
Glades Dornelles, 
nora Andréia e 
de seus netos. 
À D. Almerinda, 
parabéns!!!

A lindinha da 
foto é a CECÍLIA 

VALANDRO -  que 
amanhã, 6, vai 

festejar o seu 4º 
aniversário sendo 
muito paparicada 

por seus orgulhosos 
pais Felipe Valandro 

e Bárbara Teixeira, 
pela sua irmã 

Maitê Valandro, 
e pela sua dinda 

Alecsya Motta, 
demais familiares e 

amiguinhos!

FELIZ 
ANIVERSÁRIO!

DATA ESPECIAL 

DESTAQUE INFANTIL

Foto: Fernando Gomes

Foto:Divulgação
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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

ADRIANA SCHNEIDER - que dirige com 
competência a KNN Idiomas - Kingsway, vai ser o centro 
das atenções de suas filhas Júlia e Ana Carolina, demais 
familiares e amigos, nesta segunda-feira, 7. Omotivo: a 
sua troca de idade. À Adriana, parabéns e sucesso sempre!

Dra. LETÍCIA SABO MÜLLER - conceituada 
médica dermatologista em São Paulo, comemora o 
seu aniversário, nesta segunda-feira, 7, sendo alvo 
de muitas  e merecidas homenagens, em especial 
de seu marido Dr. Rodrigo Prata Rocha, do seu filho 
Bernardo, demais familiares e amigos. À minha amiga 
Letícia, 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

TO GO

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

A maldade é definida como uma característica do 
que é ruim, de tudo aquilo que foge a um padrão 
de ética comportamental e que resulte em danos a 
uma pessoa, a um animal ou à sociedade. Sinônima 
de crueldade, de atrocidade, de barbaridade, a 
maldade está relacionada a tudo aquilo que possa 
ser destruído, opondo-se ao sentido de bondade e de 
virtude.  As pessoas que fazem da maldade um meio 
para a satisfação de seus sombrios desejos colocam 
seus interesses atrozes acima de tudo. Desumanas, 
agem em nome de seus egoísmos, em atos e atitudes 
de malvadeza.

Nessa mesma linha, a perversidade pode ser 
entendida como uma característica da maldade, 
como uma tendência para o mal, para as 
atrocidades. Pela perversão perpassa a intenção 
de transgredir a ordem natural das coisas, de 
desestabilizar as normas sociais, caracterizando-se 
não apenas como um desvio de comportamento, 
mas como um fenômeno do mal, em que se incluem 
sentimentos de crueldade e de malignidade.

Maldade e perversidade. Foram esses dois 
substantivos, de sentidos semelhantes, que me 
vieram à tona quando tomei conhecimento do atroz 
crime recentemente ocorrido em Canelinha (SC), no 
dia 27 de agosto (2020), e que se apresenta como um 
verdadeiro e desolador cenário de filme de terror. 
Esse crime, que parece tema de ficção, chocou a 
sociedade como um todo, suscitando sentimentos de 
espanto e de incredulidade frente à brutalidade e à 
intenção que levou ao crime.

É inimaginável o que ocorreu. O enredo, composto 
por duas “amigas”, supostamente ambas grávidas 
em final de gestação, envolve uma trama de 
perversidade e de premeditação. A jovem Flávia 
Godinho Mafra, de 24 anos, à espera do nascimento 
de seu bebê, foi brutalmente morta e teve seu bebê 
arrancado de seu ventre pela falsa e cruel “amiga” 

que a arrastou para o local do crime. Fantasiando 
uma situação de convencimento, com a proposta de 
um chá de fralda surpresa, a falsa grávida chegou 
ao lugar, previamente definido para o crime, com 
a “amiga”, dando-lhe de imediato uma tijolada na 
cabeça, seguida de outros golpes. Na sequência, 
valendo-se de um estilete, ela cortou a barriga de 
Flávia e retirou o bebê, forjando posteriormente uma 
situação de “parto” na tentativa de convencimento 
de que que o bebê era seu.

Tudo planejado. Tudo preparado por uma mente 
perversa que põe seus insanos interesses à frente 
de tudo e de todos. A maldade nesse crime é 
imensurável. Não há nada que justifique tamanha 
barbárie. Os sonhos, intenções, dores ou sofrimentos 
de uma pessoa nunca podem se tornar justificativa 
do mal causado a alguém. Nenhum motivo justifica 
o extremo desse caso. Especialmente, porque foi 
tudo premeditado. De forma fria, cruel, perversa.

As interrogações em torno desse brutal assassinato 
não mudam o resultado final: uma jovem mãe foi 
morta a tijoladas, sua barriga foi dilacerada com um 
estilete, o bebê foi arrancado de seu vente, o sonho 
da maternidade morreu com a jovem, ficou uma 
família a chorar sua perda, uma família destruída e 
fragmentada pela maldade e perversidade de uma 
mente assassina. 

Justiça! Essa é agora a palavra de ordem para esse 
escabroso caso. Essa terrível e chocante trama há de 
ter uma cena de encerramento, em que a criminosa 
e quem a ajudou na realização do crime sejam 
condenados com as mais duras e longas penas, para 
que a sociedade se livre de pessoas más e perversas 
como a assassina de Canelinha.

A assassina de Canelinha
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