
Sexta e sábado, 2 e 3 de Abril de 2021
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Nara Diel
Conceituada advogada e professora, celebra nesta 
segunda-feira, dia 5,  o seu 60º aniversário, cercada 
pelo carinho e atenção de sua família, bem como 
por inúmeras felicitações de seus amigos.
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Dinalva de Souza:
Uma homenagem 
especial.

Acontecimento:
As Mulheres Inspiradoras 
em evidência.
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MILTON PILTZ - dinâmico empresário, farmacêutico-bioquímico 
e advogado - acrescentou mais um ano em sua vida, no dia 1º 

deste mês, quinta-feira, sendo o centro da atenções, em especial da 
sua esposa Elisabete Piltz, filhos, nora, genros e netos, bem como dos 
demais familiares e amigos. Ao Milton, parabéns e sucesso sempre!

CAPA
Nara Diel

FOTO
Equipe Vick Almeida

Seguimos com muita fé e muita força, vivendo esse 
momento muito delicado, e querendo ou não, afeta 
a todos nós, sem distinção. Volto a dizer: precisamos 
ter bom senso, e continuar nos cuidando, esse vírus 
pavoroso não trégua! Precisamos continuar usando 
máscaras, higienizando as mãos com alcool em gel, 
não aglomerar, manter o distancimento social, sempre 
que possivel, e procurar ficar em lugares sempre 
arejados e bem ventilados. 

A vacina, mesmo que em passos de tartaruga, 
está chegando. Pois só com todos vacinados, 
poderemos ter a nossa liberdade de volta.

Mas que não está sendo fácil, não está!!! Pois 
temos, que mesmo a “fórceps”, aprender a nos 
reiventar... pensar diferente, especialmente no 
mundo dos negócios, nas relações pessoais... e 
em cada vez mais fazer o bem.... Enfim, repensar 
as nossas atuitudes e comportamento perante 
inúmeras situações do nosso cotidiano. Ainda 
acredito que sairemos mais fortes deste momento 
de medo, de insegurança, de muitas dúvidas... vamos 
ter que evoluir espiritualmente. Assim espero!

A capa desta edição traz a imagem de Nara Diel - 
destacada advogado e professora aposentada, que 
nesta segunda-feira, dia 5, completa nada menos 
que seis décadas, muito bem vividas, sendo alvo de 
inúmeras e merecidas homenagens de toda a sua 
linda família e de seu círculo de amizades. À querida 
e dinâmica Nara, parabéns, muitas felcidades e 
muito sucesso!

Também é destaque na edição de hoje, a 
sequência da cobertura do badalado Drive-Thru 
que marcou o lançamento da 60ª Revista O 
Mensageiro - Especial Mulheres Inspiradoras desta 
Terra, que aconteceu no último dia 25, em frente a 
Dimare Planejados. Confira as fotos de algumas das  
mulheres homenageadas com o troféu “Mulheres 
Inspiradoras desta Terra”. 

Encerrando: “Uma Santa e Abençoada Páscoa a 
todos, nós!!!

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

Amauri Lírio
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VESTIDO CURTO E SOLTO
O vestido é uma peça básica no guarda roupa de toda mulher, pois 

é feminino, confortável e prático de usar uma vez que não se faz 
necessário pensar em combinações de peças, basta escolher os acessórios e 
sair.

Existe uma infinidade de shapes, cores e tecidos fazendo do vestido uma 
peça versátil para ser usada em qualquer ocasião. A inspiração de hoje é o 
vestido curto e soltinho, hoje usado não só em dias quentes, mas o ano inteiro...

Esse modelo é uma peça atemporal e pode ser usado em qualquer ocasião, 
desde um evento simples do dia-a-dia até celebrações noturnas. Tudo vai 
depender do corte e do tecido.

Ele é confortável, fresquinho e, feminino. Entretanto, devem-se tomar 
alguns cuidados para não cair na armadilha da moda, usando uma peça que 
não te deixe linda, leve e solta.

Dicas de como usar o vestido curto e solto para quem quer ressaltar ou 
camuflar a silhueta:
n Para as altas, o vestido solto favorece em qualquer modelo, tecido e/ou 

comprimento;
n Para as baixas e/ou gordinhas os vestidos curtos em tecidos leves e de 

bom caimento, que não tenham muito volume, como os retos ou evasês são 
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* Designer - Especialista em Moda e Comunicação
brunabassani@hotmail.com

VESTIDO CURTO E SOLTO
ótimas opções para quem quer alongar e afinar a silhueta;
n Para quem tem muito busto é necessário escolher 

um modelo com pala abaixo do busto, caso contrário, 
o vestido ficará armado para frente, dando uma ilusão 
de falsa gravidez. A saia do vestido deve ser com pouco 
volume como a evasê;
n Para quem tem barriguinha saliente e quer disfarcá-

la opte pelos vestidos com tecidos de bom caimento e 
retos que não marquem a barriga;
n Os vestidos em malha e algodão são ideais para o 

dia-a-dia. Os vestidos em musseline ou outro tecido mais 
fino são ideais para o traje passeio completo usado em 
eventos semi formais.

O vestido solto vai bem com qualquer calçado, desde 
rasteiras a sandálias mais sofisticadas, tudo vai depender 
do tecido e ocasião.

Continuamos a falar de vestido na próxima semana.
E nos acompanhe também no instagram da Filo 

(@lojafilo)
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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!

MULHERES INSPIRADORAS DESTA TERRA EM EVIDÊNCIA!

MANA CÂMERA

NADIR VIER

MINÉIA BERTÊ MENEGHETTI 

KATE CORGOSINHO

JULIANA SARTURI CHIUSA

DENISE BERWANGER

MEGUI JERKE PIRES

DALVA DE OLIVEIRA
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LI, REFLETI E GOSTEI
“APRENDA A DIZER NÃO. SUA IMAGEM VALE MUITO 

MAIS QUE A SUA VONTADE DE SER GENTIL.”

MULHERES INSPIRADORAS DESTA TERRA EM EVIDÊNCIA!

CAROLINA WERLE LUNKES E RUDIANE MENEGHETTI

MEGUI JERKE PIRES

DALVA DE OLIVEIRA

NARA FAUSTINO

DÉBORA DEZENGRINI

Fotos: Lidi|Equipe Bárbara Rigo
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DESTA TERRA EM EVIDÊNCIA!

DINLAVA DE SOUZA, a autora 
do belo texto em homenagem às 
Mulheres Inspiradoras, que está 

em destaque na 60ª Revista O 
Mensageiro.

EMANUELLE KERBER VIERA, FRANCINE VIERA MAKVITZ e SOLANGE 
DIANE ROHENKOHL - da Viera Odontologia e Biomedicina Estética - 

apoiadora da Drive-Thru “Mulheres Impiradoras” e revista O Mensageiro.

ADRIANE BEHLING e 
ADRIANA SCNEIDER

FABIANE PILTZ DE OLIVEIRA, ELISABETE PILTZ e LISIANE PILTZ

SOLA CHRISTMANN - da Binho & 
Sola Viagens - apoiadora do Drive-

Thru “Mulheres Impiradoras”.MARLISE WERLE
CRISTINA MUNER  

e a sua netinha CLARA

Fotos: Lidi|Equipe Bárbara Rigo
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MARIANA HOLSBACH BERWANGER  - 
estreou idade nova na terça-feira que passou, dia 30, 
recebendo manisfestações carinhosas, motivadas 
pelo transcurso da data, especialmente de seu 
marido Gugu Dinadel, demais familiares e amigos. 
Aliás, a Mariana e o Gugu, estão muito felizes a 
espera da primeira herdeira, Luísa. Então, parabéns e 
felicidades em dose dupla!

Foto: Divulgação
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Arespeitada e querida enfermeira DANIELE 
FARIAS DE FARIAS BERWANGER, celebrou 

mais um ano em sua vida, no último dia 29, sendo 
o centro das atenções, em especial de seus filhos 
Gabriel e Cássia, do Pedro Henrique Ruwer, demais 
familiares e inúmeros amigos. À Dani, parabéns, 
sucesso e muitas felicidades!
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

UMA HOMENAGEM ESPECIAL
Na Páscoa de 2020, quando estávamos no 

começo da pandemia da covid-19 e quando 
tivemos de viver essa data de acordo com a 
recém-imposta medida de isolamento social, 
pensávamos que a situação seria brevemente 
resolvida e que no próximo ano tudo voltaria à 
sua normalidade.

Eis-nos então em 2021, em pleno período de 
Páscoa, convivendo mais uma vez com essa 
triste e cruel realidade que se abateu sobre a 
humanidade. O coronavírus não desapareceu 
e a covid-19 atinge proporções inimagináveis, 
com um salto estrondoso de mortos e de 
infectados. No Brasil, já são mais de 300.000 mil 
vítimas fatais, com uma amarga projeção de 
atingirmos até julho deste ano perto de meio 
milhão de pessoas mortas devido a essa doença. 
Essa projeção foi feita pelo neurocientista e 
pesquisador Miguel Nicolelis, da Universidade 
Duke, nos Estados Unidos, em uma entrevista na 
qual alerta para um possível e futuro colapso no 
Brasil, caso não sejam tomadas medidas radicais 
para conter a transmissão desse vírus, que está 
cada vez mais acelerada.

No combate à doença, estão na linha de frente 
milhares de profissionais da área da saúde. 
Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
laboratoristas, atendentes, e mais tantos outros 
envolvidos diretamente, a cada dia que saem 
de suas casas para o trabalho se põem na 
zona de risco, com grandes possibilidades de 
se tornarem as próximas vítimas do mal que 
tentam combater. Apesar dos equipamentos 
de proteção, esses profissionais – médicos e 
enfermeiros especialmente - estão expostos a uma 
alta quantidade viral pelo contato com pessoas 
infectadas, o que aumenta o risco de serem 
igualmente contaminados pelo coronavírus.

Além dessa ameaça a que estão constantemente 
submetidos, tem o fator emocional que se torna 
outro agravante para todos os trabalhadores 
da área da saúde. O nível de estresse é grande; 

além do medo de contrair a doença, há o medo 
maior de levar o vírus para dentro de suas casas 
vindo a transmitir para seus familiares. Em 
vista disso, ansiedade e depressão se tornam 
efeitos imediatos, afetando esses profissionais 
de forma direta e contribuindo, com isso, para 
o agravamento da situação que já é caótica e 
desesperadora.

Por isso tudo, nesta Páscoa de 2021 (ano que vai 
para a História na sequência de 2020), além das 
homenagens à ressurreição de Cristo, devemos 
prestar nossa homenagem de reconhecimento e 
de agradecimento a todos esses trabalhadores. 
A tragédia provocada pelo coronavírus seria 
infinitamente muito maior se não fosse sua 
atuação direta no combate à doença. Uma atuação 
em que se alia aos conhecimentos da área todo 
um sentimento de humanidade, colocando-se a 
serviço da saúde do outro. A disposição, a doação 
e a boa vontade desses profissionais não podem 
passar despercebidas: há de se honrá-las sempre, 
preservando na memória o altruísmo de milhares 
de médicos, enfermeiros e demais profissionais 
que atuam como personagens principais de uma 
história que precisa ter um final feliz.

E a melhor forma de homenageá-los é, sem 
dúvida, contribuir para a erradicação do vírus, 
impedindo que seu alastramento se torne 
maior do que já é. As salvas de palmas a esses 
profissionais devem vir acompanhadas de 
atitudes de bom senso e de conscientização acerca 
da gravidade do problema. Evitar novos colapsos 
em decorrência dessa doença, cada um fazendo 
a parte que lhe cabe, é a reverência que deve ser 
feita a todos os trabalhadores que estão na luta 
diária contra a covid-19. 

Uma abençoada Páscoa para todos e que no 
próximo ano estejamos verdadeiramente livres 
desse mal que se abateu sobre a humanidade.
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