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Flora Wolff
Uma figura humana muito especial e querida, 
celebra hoje o seu 87º aniversário com muita alegria 
e envolvida por inúmeras  e merecidas homenagens 
pelo transcurso da importante data.

u

u

Celebrando a vida:
Em destaque alguns 
dos aniversariantes da 
semana.

Dinalva de Souza:
Carta para minha MÃE.
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NAIANA WEBER - é só sorrisos com suas filhotas Lavínia 
e Martina - num clic especial de Vick Almeida.

CAPA
Flora Wolff

FOTO
Vick Almeida

Pelo segundo ano consecutivo o “Dia das 
Mães de 2021”, vai ser diferente dos anos 
anteriores, mas não menos importente e 
especial! Por isso reproduzo aqui, novamente 
frases que a Dinalva escreveu na sua coluna, 
em maio de 2020: “Entre tantas opções de 
presentes, nada substitui o desejo que hoje 
impera entre as pessoas, especialmente entre 
as mães: a certeza de poder viver o dia de hoje 
com a esperança do amanhã; de continuar 
vivendo sem a ameaça vil de um vírus que nos 
assombra; a certeza de poder abraçar e beijar 
os filhos todos os dias; a certeza de poder 
comemorar a vida... É esse o presente mais certo 
e mais justo para o Dia das Mães.” 

A capa de hoje traz a imagem de uma pessoa 
alegre e que nos faz muito bem, além de 
ser muito especial em nossas vidas: a minha 
querida sogra Flora Wolff, que com um belo 
sorriso, vive hoje, dia 8  a emoção de completar 
os seus 87 aninhos, muito bem vividos. E 
é claro, que a D. Flora, merecidamente  vai 
receber muitas homenagens carinhosas 
motivadas pelo transcurso da importante data, 
especialmente de seus familiares e amigos. À  
D. Flora, parabéns, felicidades, muita saúde e 
que possamos continuar celebrando esta data 
por muitos e muitos anos.  

Encerrando, amanhã é um domingo muito 
significativo. É o “Dia das Mães”!!! Todas as 
atenções são pra elas! Um beijo especial 
a todas as mamães pela passagem do dia 
dedicado à elas, que transcorre neste domingo, 
dia 9. 

Um beijo cheio de amor para as mamães 
Carmem e Gilvete Lírio, e Flora Wolff. Amamos 
vocês... Amauri, Valentina e Henrique Lírio.

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

Amauri Lírio
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Verde-oliva
O verde-oliva é uma das principais cores da estação, 

aparecendo em peças de tricô, couro, algodão e 
acessórios., principalmente pela sua coloridade, domina 
o street style e 2021 cores, sempre em alta em moda. 
Vale apostar na composição dos looks!

Trata-se da tonalidade perfeita para fugir de tons 
clássicos do inverno, como o preto, que costuma 
dominar o outono e inverno, não é mesmo?

Essa cor pode ser combinada com outras como o 
marrom, bege e ocre, resultando em looks harmônicos, 
atuais e com estilo de sobra, não importa qual seja a 
ocasião. Seja com uma calça simples ou em roupas 
diferenciadas. (Interino - fonte: https://boadicadebeleza.com.br/

moda-inverno-2021)
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* Designer - Especialista em Moda e Comunicação
brunabassani@hotmail.com
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naianaodonto
www.naianaodonto.com.br

NO EXPERIÊNCIAS GOURMET - 1ª Edição

LUCIANA SCHNEIDER e KATE CORGOSINHO 

ELAS DESFILARAM  ESTILO E ELEGÂNCIA  
DURANTE A 1ª EDIÇÃO DO  MUITO 

COMENTADO EXPERIÊNCIAS GOURMET 
QUE ACONTECEU NA DIMARE 

PLANEJADOS, EM SANTO ÂNGELO. 
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LI, REFLETI E GOSTEI
“CONTRA O PRECONCEITO, A INTOLERÂNCIA, A MENTIRA E 
A TRISTEZA JÁ EXITE VACINA. É O AFETO, É O AMOR. ENTÃO, 
DIGA O QUANTO VOCÊ AMA A QUEM VOCÊ AMA. MAS NÃO 
FIQUE SÓ NA DECLARAÇÃO, AME NA PRÁTICA.” (Paulo Gustavo)

ANA CAROLINA VIERA e FRANCINE VIERA MAKVITZ

Fotos: Equipe Bárbara Rigo Imagens

CONCENTRAÇÃO. BÁRBARA 
CAVALHEIRO - registrando detalhes 

e dicas do Experiências Gourmet.
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  Foto:  Equipe Bárbara Rigo Imagens

  Foto:  Equipe Bárbara Rigo Imagens

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA
Entre tanto detalhes que fizeram a diferença da pra lá 
de comentada Experiências Gourmet - 1ª 
edição”, que aconteceu recentemente 
na Dimare, hoje evidenciamos o prato 
principal, do jantar: Salmão Wellington com 
purê de batata doce e molho de manga, 
by Chica Sperling  harmonizado com o 
vinho Aprochego Chardonnay – Viogner, 
da Spohr – Experiências Enológicas, de 
Lisando Spohr. Perfeito!!! Delicioso e lindo!!  
#detalhesquefazemadiferença #boamesa 
#experiênciasgourmet #vinhos

Os irmãos AUGUSTO e MURILO CARRION BERCHT 
clicados num momento muito fofo.

O garotão da foto é o LUIS HENRIQUE CARDOSO BECKER, 
que recentemente fez um aninho para a alegria de seus pais 

MARIELI e LUIS ROBERTO e da mana LAUREN.

EVELINE EVERLING CARVALHO, que atua 
com desatque no Grupo Everling, é o centro 

das atenções de hoje, 8, especialmente de 
seu marido Carlos Edurado Carvalho, demais 
familiares e amigos. O motivo: o seu aniversário. 
À Eveline, parabéns, felicidades e sucesso.
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MARLENE STRAPAZON - querida e carismática, 
estreia idade nova, nesta segunda-feira, 10, e com certeza 
receberá inúmeras homenagens, em especial do seu 
esposo Edson Moreira Rodrigues, filha Bruna, demais 
familiares e amigos. À Marlene, parabéns e muitas 
felicidades!

LUANA RODRIGUÊS - conceituada 
fisioterapeuta esteticista, leia-se Zarah – Spa, 
Saúde e Estética,  comemora o seu aniversário, 
hoje, 8, sendo alvo de muitos cumprimentos 
e homenagens especiais de seus familiares e 
amigos. À Luana, parabéns  e sucesso sempre!
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Foto: Evelyn Fin
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

Carta para minha MÃE
Santo Ângelo, 08 de maio de 2021.

Minha querida Mãe!

Por favor, não se assuste. Não aconteceu nada 
comigo. Pode ficar tranquila. Sei que parece 
estranho receber esta carta, mas há muito tempo 
eu vinha planejando escrever, para deixar 
registrado todo meu amor, carinho, admiração e 
minha gratidão por tudo que você representa em 
minha vida. 

A cada vez que me olho no espelho, vejo seu 
reflexo por trás de tudo o que eu sou e deste 
“eu” em que me transformei e que me encara a 
cada dia a apontar novas verdades sobre a vida. 
Nossas semelhanças não são necessariamente 
físicas. Nossos cabelos são diferentes, a cor dos 
olhos também não é a mesma, a estatura está mais 
a meu favor em termos de altura, a boca e o nariz 
também não são iguais... 

É em termos de atitudes que nossas semelhanças 
se revelam. Você sempre foi um grande exemplo 
na minha vida, um referencial que carrego 
dentro do peito, um troféu que está sempre a me 
mostrar o caminho da virtude. Aprendi o valor 
do respeito. Aprendi que para ser respeitado(a) 
primeiro eu tenho de respeitar. Aprendi que 
o amor é um sentimento que não tem idade. 
Aprendi que para enxergar a vida é preciso usar 
os óculos da consciência para poder vislumbrar 
aquilo que não é visível aos olhos. 

Foi com sua imagem refletida no espelho 
da minha alma que aprendi. Aprendi que o 
desrespeito é uma das principais armas contra a 
harmonia humana, a travar guerras entre casais, 
pais e filhos, entre irmãos, parentes, amigos; 
aprendi que sentimentos, como amor, carinho, 
gratidão, independem das etapas da vida. 
Aprendi a olhar para os lados e a ver a dor de 
quem enfrenta uma batalha pelo pão de cada dia.

Ah, Mãe! Devo confessar que não foi somente 

com seu carinho e dedicação que desenvolvi 
em mim esses sentimentos de apreço por mim, 
pela nossa família, pelos outros. Hoje eu percebo 
que tudo aquilo que parecia ser uma série de 
implicâncias comigo quando você erguia a voz e 
dizia: “Vai já tomar banho!”, “Tem dois minutos 
para arrumar toda essa bagunça”, “Pega um 
pano e limpa essa porcada toda”, “Vai estudar, 
chega de ficar enrolando”, “Quem é esse amigo, 
filho de quem ele é?” nada mais era do que uma 
necessária forma de educar e de amar. E sei que 
vou repetir para os filhos que possam vir um dia.

Ah, Mãe! Como eu aprendi com suas rabugices. 
Com o seu jeito de ser. Sei que não somos iguais, 
pois somos de gerações diferentes. E entre 
gerações há um espaço de tempo que naturaliza 
novas descobertas, inovações, desenvolvimento, 
o que nos faz divergir em alguns aspetos... Mas o 
amor que nutrimos um pelo outro, esse amor que 
nos enlaça como mãe e filho(a) não tem data de 
validade vencida. Ao contrário, ele está sempre 
a nos embalar atitudes, a mover o coração, a 
mostrar os caminhos que temos de percorrer. 

Por tudo isso, Mãe, muito obrigado(a)! Pelo 
amor sem medidas. Pelos ensinamentos. Pela 
mão sempre estendida. Sei que as palavras não 
são capazes de expressar todo meu sentimento de 
filho(a). Então recorro ao Rei Roberto Carlos, que 
você me apresentou quando eu ainda era criança, 
para dizer: “Eu tenho tanto pra lhe falar,/ mas 
com palavras não sei dizer/ como é grande o meu 
amor por você”.

Um feliz e abençoado Dia das Mães!
                                                                                                            

Assinado
De todos os filhos para todas as Mães
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