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Formatura:
Weila Tofolo - cola grau 
em Odontologia, pela 
IMED, em Passo Fundo.

Dinalva de Souza:
Inimigo oculto.

Data Especial:
Focco Corretora de 
Seguros celebra 10 anos.

Bruna Giotti Betencourt
Está muito feliz e realizada por ter concluído  e com sucesso o curso de Direito 
pela URI Santo Ângelo. Felizes e orgulhosos também estão seus pais Paulo e 
Simone, e seu irmão Lucas Giotti Bertencourt, bem como demais familiares e 
amigos. Parabéns, Bruna, e muito sucesso nesta nova etapa da sua vida. 
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BÓRIS SOKOLOVICZ - respeitado engenheiro e professor da 
URI, na foto cercado por sua esposa, a fotógrafa Vick e suas filhas 

Helena e Cecília, acrescentou mais um ano em sua vida, na última 
segunda-feira, 22, sendo o centro das atenções, especialmente de 

sua família, e amigos.  Ao Bóris, parabéns e sucesso sempre!

CAPA
Bruna Giotti Betencourt

FOTO
Edegar Cavalheiro 

Formaturas

A pandemia parace não querer dar trégua. 
Quando o ano tenta recomeçar, ou começar 
“tradicionalmente” após o carnaval, seguimos 
travando uma luta constante e cada vez 
pior contra esse vírus pavoroso que chegou 
até nós.  Porém seguimos confiantes que 
em breve (até praticamente final do ano) 
estaremos todos vacinados. É só dessa forma, 
todos vacinados, que poderemos voltar a 
ter, digamos, uma vida normal! Com saúde 
para podermos ter a liberdade de ir e vir 
sem causar mal à ninguém. É o nosso maior 
desejo. Seguimos, então, nos cuidando com 
distanciamento social e álcool em gel.

A nossa capa de hoje é ilustrada pela 
destacada jovem Bruna Giotti Betencourt - 
que está realizada e muito contente por ter 
concluído, e com sucesso, o curso de Direito, 
pela URI Santo Ângelo. Não menos realizados 
e contentes, os orgulhosos pais, Paulo e 
Simone Giotti Betencourt, e o seu mano 
Lucas, também vibram com a bela conquista 
da filha e irmã. À querida, Bruna, parabéns, e 
que você seja muito feliz no exercício de sua 
profissão! 

Nas páginas centrais, o destaque fica para 
os 10 anos da Focco Corretora de Seguros, 
pilotada pela dinâmica corretora Jucelaine de 
Lima Aita. 

Também destacamos a formatura em 
Odontologia da ex-mini Miss Brasil, Weila da 
Motta Tofolo, que aconteceu no último final 
de semana em Passo Fundo.

Já a Bruna Bassani fala sobre EFFORTLESS. 
Aliás você sabe o que significa? Se ainda você 
não leu  essa matéria, vire a página e confira. 

Enfim, BS Magazine: a sociedade passa 
aqui!

Um ótimo “weekend”. Eu volto no sábado!
Amauri Lírio
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Sabe aquele tipo de produção cool que parece que a pessoa 
não teve esforço nenhum na hora de pensar no conjunto das 
peças?

Um look simples e harmonicamente descolado? Para quem 
não conhece, esse efeito ou estilo possui uma definição no 
mundo fashion: EFFORTLESS.

Basicamente se você consegue criar um visual versátil, nem 
elaborado demais, nem básico demais, que funciona tanto em 
ambientes requintados, quanto em situações mais casuais, você 
é effortless.

Levanta a mão quem não deseja um visual que funcione em 
qualquer ocasião e que ainda confira um ar descolado! Eu amo!!!

É por isso que um resultado effortless é perseguido por 
milhares de mulheres antenadas. Outra curiosidade é que esse 
estilo é comumente associado ao modo como as parisienses 
gostam de se vestir, sabe aquele chique sem esforço que nos 
intriga?

E para solucionar essa fórmula “misteriosa” e certeira segue 
algumas dicas e inspirações que te ajudará a conquistar o 
desejado visual “chique e sem esforço”:

-Incluir elementos clássicos num look mais básico traz um 
contraste interessante para a produção e confere um ar mais 
sofisticado.

-A combinação com t-shirt e calça jeans pode ser finalizada 
com scarpin ou sandália de tiras. A variedade de camisetas 
bacanas e de qualidade são infinitas, e é uma ótima opção 
para o verão que se aproxima. Se quiser dar aquela “elegância 
master” é só incrementar um blazer moderno.

-Inserir peças casuais num visual mais elegante também traz 
frescor e confere aquele toque moderno.

Atualizar a produção camisa social e flat com calça jeans 
(slouchy, boyfriend, etc) e bolsa de palha tem um resultado 
simples, versátil e que cai bem em diversas situações.

E nos acompanhe também no instagram da Filo (@
lojafilo)

Básico Elegante
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* Designer - Especialista em Moda e Comunicação
brunabassani@hotmail.com
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 (55) 3312-1627           (55) 98412-1627            

naianaodonto
www.naianaodonto.com.br

Rua 15 de Novembro, 1168 - Sala 206
Clínica Medcenter, Santo Ângelo - RS

REABILITAÇÃO ORAL & ESTÉTICA
LENTES DE CONTATO ORAL . RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS

CLAREAMENTO DENTAL . FACETAS DE PORCELANA E RESINA

Alta tecnologia usada na
arte de transformar sorrisos!

Corretora Jucelaine de Lima Aita 
- feliz e realizada com sucesso da 

Focco Corretora de Seguros.

A dinâmica equipe da Focco Corretora de Seguros: Iolete Fernandes, Felipe 
Aita, Kássia Bervian, Jucelaine de Lima Aita, Renata Makvitz e Vicenzo 
Tonetto - brindando o sucesso dos 10 anos da Focco em Santo Ângelo.

 Corretora Jucelaine de Lima Aita com seu marido Cássio Aita e cercada 
pelos filhos Jeancarlo (E), Aline e Felipe (D) - na comemoração dos 10 anos 
da Focco na Capital das Missões. Afinal de contas a família é base de tudo e 

sempre está presente em todos os momentos.

Fotos: Josiane Kraus

FOCCO CORRETORA DE SEGUROS CELEBRA A PRIMEIRA DÉCADA
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LI, REFLETI E GOSTEI
“NÃO TENHA MEDO DE SER DIFERENTE, TENHA 
MEDO DE SER O MESMO QUE TODO MUNDO!”

No dia 19 de fevereiro, a FOCCO Corretora de 
Seguros e Certificado Digital, aqui de Santo 

Ângelo, comandada com competência pela 
experiente corretora Jucelaine de Lima Aita - 
comemorou os seus 10 anos de fundação e de 
excelentes serviços que sempre buscam a satisfação 
de seus inúmeros clientes. 
A Focco trabalha com as maiores seguradoras 
em todos os ramos de seguros e tem buscado 
constantemente o aperfeiçoamento na qualidade 
dos seus serviços. Além de prestar consultoria com 
o obejtivo de oferecer o melhor custo benefício e 
orientando na escolha das coberturas adequadas 
que satisfaçam as necessidades de cada um de seus 
clientes. E para garantir a proteção de seus segurados 
a FOCCO Corretora Seguros atua também no 
mercado de certificação digital através da AR FOCCO 
- Autoridade de Registro para emissão de Certificado 
Digital, um produto diferenciado, de alta tecnologia 
que garante a identidade do usuário na rede.
Sendo assim, a toda a dinâmica equipe da FOCCO, 
tem motivos de sobra para celebrar a sua primeira 
década de sucesso e vislumbrar um futuro de 
muitas oportunidades e de constante crescimento 
e aperfeiçoamento. Parabéns e vida longa à FOCCO 
Corretora de Seguros!

A dinâmica equipe da Focco Corretora de Seguros: Iolete Fernandes, Felipe 
Aita, Kássia Bervian, Jucelaine de Lima Aita, Renata Makvitz e Vicenzo 
Tonetto - brindando o sucesso dos 10 anos da Focco em Santo Ângelo.

 Corretora Jucelaine de Lima Aita com seu marido Cássio Aita e cercada 
pelos filhos Jeancarlo (E), Aline e Felipe (D) - na comemoração dos 10 anos 
da Focco na Capital das Missões. Afinal de contas a família é base de tudo e 

sempre está presente em todos os momentos.

FOCCO CORRETORA DE SEGUROS CELEBRA A PRIMEIRA DÉCADA
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A lindinha da foto é a HELENA, que 
comemorou os seus 3 aninhos, no dia 1º dia 

de fevereiro, sendo o centro das atenções de seus 
orgulhosos pais Sandro e Janine Fonseca, sua 
mana Manuella e da família  Sublime Eventos.

A super querida ALDA CANTO GHELLAR - estreia idade nova, 
hoje, 27, sendo alvo de muitas e merecidas homenagens, 
especialmente de seu marido, Dr. João Ghellar, filhos, neto, 

demais familiares e amigos. À Alda, parabéns e felicidades! 

Foto: Vick Almeida

No dia 18 de fevereiro, ISADORA NIKITITZ - destacada Cirurgiã- Destista - celebrou os seus 22 aninhos reunindo 
amigas íntimas nos jardins de sua aconchegante morada! Na foto, a aniversariante Isadora Nikititz (C) com suas 
as amigas Paulinne Thomas Klee (E), Maria Eduarda Cargnin Bade, Valentina Wolff Lirio, Luiza Dieguez 

Piber, Bárbara Segatto Copetti e Alessandra Camargo Gerloff (D)- comemorando a data especial.

Foto: Divulgação
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BRILHANTE CONQUISTA
 A fulgurante WEILA DA MOTTA TOFOLO - pra lá de feliz 
e realizada recebeu, no sábado passado, 22, o diploma de 
conclusão do curso de Odontologia, pela IMED, de Passo 

Fundo - sob intensos aplausos e homenagens de seus pais 
Gelso e Marilei da Motta Tofolo, e de seu irmão Gustavo, demais 
familiares e amigos. A solenidade de colação de grau, seguindo 

os protocolos exigidos neste momento,  teve como cenário 
o Gran Palazzo Centro de Eventos, em Passo Fundo.  Após 

a solenidade, a nova cirurgiã-dentista, Weila, brindou a sua 
importante conquista com a família e amigos íntimos. À Weila, 

parabéns e muito sucesso!!! 

CRISTIANE CHAVES 
- dedicada acadêmica do 
curso de Estatística, na UFSM, 
acrescentou ontem, 26, mais 
um ano em sua vida, sendo o 
centro das  atenções de seus 
filhos, neto, demais familiares 
e amigos. À super querida 
Cris, parabéns e muito 
sucesso! 

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Foto: Divulgação Foto: Bárbara Rigo
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WEILA TOFOLO - linda e feliz com sua 
formatura em Odontoligia. E abaixo, a 
nova cirurgiã-dentitsa, Weila, com seus 
pais Gelso e Marilei, e seu mano Gustavo, 
vibrando com sua importante conquista.

WEILA TOFOLO - na 
solenidade colação de grau 

em Odontologia.

ADRIANO SOUZA - 
conceituado Professor Doutor 

da UFSM, recebeu ontem 
inúmeros cumprimentos, 

em especial de sua esposa 
Márcia, filhos Lorenzo e Luiza, 
demais familiares e amigos. O 

motivo: a sua troca de idade. 
Ao amigo Adriano, parabéns e 

sucesso sempre!

FELIZ ANIVERSÁRIO!
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

Inimigo oculto
“De repente, não mais que de 

repente”
Como circunstanciou o poeta
Minha vida se transformou
Sem carta pra dar aviso
Liquidando todo riso
O inimigo chegou.

Em meio à injusta batalha
De adversário oculto
Que chega e logo se ajeita
E nem sequer se faz vulto
Busco na rima consolo
Pra poesia desfeita.

Mesmo banhada em luz
Que o sol em mim irradia
O meu rosto vira fera.
E pra aumentar a agonia
Este mais novo inimigo
Não sabe o que é espera.

Travo em mim uma luta
De sentimentos diversos 
Raiva, receio, aflição
Sentidos tão adversos
Guerreira em isolamento
Com medo da solidão.

Então eu choro! 
Choro lágrimas em rosto
Sem vergonha de chorar
Meu choro não é desgosto
Meu choro é das saudades
Que estão a se anunciar.

(Escrito em 20 de março de 2020, no início do 
período de isolamento social

devido à pandemia do coronavírus)
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