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Bruna Bassani:
As 5 tendências em jeans que vão 
dominar o street style nas próximas 
estações.

Dinalva de Souza:
Tempo: sopro de brisa ou de vento.

Verão:
Os Clubes 28 e Gaúcho abrem neste 
final de semana a temporada de verão.

Data especial:
Paula Weinert comemora a sua troca 
de idade em torno de uma bela festa.

Uma mulher notável, a frente de seu tempo, que se destaca como produtora 
rural e com grande atuação na política e em entidades filantrôpicas, além 
de ser super querida em toda a região missioneira, celebra nesta terça-
feira, 2, o seu 95º aniversário - pra lá de feliz e realizada ao lado de seus 
familiares, em sua fazenda em São Miguel das Missões.

D. ILZA FARIAS DE FARIAS
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Renove sua casa conosco,
aqui na Dimare Planejados.

O PROJETO É POR NOSSA CONTA
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APROVEITE!
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No destaque de hoje o dinâmico presidente do Clube 28 de Maio, ROBERTO 
TESSELE, que ao lado de sua atuante diretoria, logo mais, a partir das 17 horas 

vai pilotar o evento de abertura da Temporada de Verão 2021|2022 da conceituada 
entidade. Pelo que tudo indica, vai ser belo final de tarde com muitas atrações e 
excelente música ao vivo, com Mateus Rasta (reagge e rock) e Miri Bastos (sertanejo).

E o verão já está começando a mostrar a sua cara! 
Pelos menos nos clubes da cidade.

Logo mais,  a partir das 17 horas acontece a 
abertura da Temporada de Verão 2021|2022 na 
sede campestre do Clube 28 de Maio. E para marcar 
a abertura oficial do verão, o presidente do “28”, 
Roberto Tessele e toda a sua diretoria comandam um 
belo evento com chope em dobro, música ao vivo e 
muito mais. Sendo assim, vale dar uma circulada pela 
sede do Clube 28, que está muito bacana e cheia de 
novidades.

Já amanhã, domingo, no final da tarde, é a vez 
do Clube Gaúcho, abrir oficialmente a “Temporada 
de Verão 2021|2022”, na sua bela e aprazível sede 
campestre, em torno de um maravilhoso evento, 
capitaneado pela dinâmica diretoria do Clube, 
presidida por Marilise e Luís Voese. O ponto alto vai 
ser a coração das Rainhas das Piscinas 2021|2022 do 
Clube Gaúcho, categorias: infantil e adulto. Logo após 
a troca de faixas, entra em cena a banda Bom Senso, 
que promete fazer um supershow.  Precisa dizer mais: 
Só que não dá para perder! 

A capa de hoje traz a imagem de uma mulher muito 
querida e conhecida em nossa sociedade: D. Ilza Farias 
de Farias, que nesta terça-feira, dia 2, vai comemorar 
seus 95 anos - muito bem vividos, com seus familiares 
na sua fazenda, em São Miguel das Missões. A D. Ilza, 
se destaca pelo carisma e dinamismo, por ser pra lá 
de bem relacionada em nossa região, e por ter uma 
significativa atuação como produtora rural, na política 
e em entidades filantrôpicas. Assim é a D. Ilza, que 
tem uma bela e rica história de vida. Ela é um exemplo 
para todos que tem o privilégio de desfrutar de seu 
convívio! Então, a amiga D. Ilza, parabéns, saúde, 
saúde, saúde  e muitas felicidades.

Nas páginas de moda, Bruna Bassani, apresenta as 5 
tendências em jeans que prometem dominar o street 
style nas próximas estações. Vire a página e confira!

Já a colunista Dinalva de Souza nos leva a outra 
bela reflexão através do texto: “Tempo: sopro de brisa 
ou de vento”.

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

Amauri Lírio
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* Designer - Especialista em Moda e Comunicação
brunabassani@hotmail.com

Desde o seu surgimento nas indústrias, até 
sua popularização e a primeira aparição nas 

passarelas, em 1970, a CALÇA JEANS se tornou um 
clássico incontestável.

Toda temporada surgem modelos novos da calça 
mais democrática de todas, tem opção pra todos os 
gostos e estilos. Seja uma releitura de algum modelo 
tendência de décadas passadas, ou uma novidade com 
modelagem inovadora e inesperada, o jeans sempre 
está entre as peças mais usadas e queridinhas do 
guarda-roupa.

Fiquem de olho em quais são as 5 TENDÊNCIAS 
EM JEANS que vão dominar o street style nas próximas 
estações.

-Cada vez mais volumosos, o jeans BAGGY veio 
direto dos anos 80 para o armário contemporâneo, e 
com certeza vai ser tendência must have de 2020. 

-Favorita das musas francesas, a CROPPED FLARE é 
um modelo mais curto da calça boot cut. O item é o mix 
perfeito de vintage e atual e deixa qualquer top muito 
mais cool e fashionista.

-A CROPPED OVERSIZED segue a pegada da 
cropped flare, porém ela é mais soltinha por todo o 
comprimento até a barra. E não se engane! Quanto 
mais larguinha, melhor.

- GRANDPA PANTS -A possível substituta da mom 
jeans dominou o street style e foi presença garantida 
no feed do Instagram de diversas fashion girls. Com a 
cintura super alta e o comprimento super solto a calça é 
nomeada assim por remeter as calças largas de avôs.

- Apesar da MOM JEANS ter perdido um pouco do 
espaço para a grandpa pants, ela se tornou um clássico 
e parece não ter data de validade nem previsão de ir 
embora. A calça mais democrática de todas, funciona 
em qualquer estilo, qualquer ocasião e qualquer corpo.

Nos acompanhe no instagram da Filo (@lojafilo).
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naianaodonto
www.naianaodonto.com.br

BRIANE ZAMBIERI - está feliz e realizada com a estreia do seu amplo e moderno 
espaço, criado em sua residência para comercializar acessórios de alto padrão e belíssimos, 

é claro, que refletem o bom gosto da dinâmica empresária. A coleção de peças são assinadas 
pelas designers Mariana Dias, Gio Bernardes, Nádia Gimenez e Mila Coelho, entre outras. A 
nova Briane Zampieri Acessórios está um luxo e cheia de novidades!!! Agende seu horário 
para conhecer de perto a bela coleção de acessórios, na Avenida Venâncio Aires, 1958 - 
fone|whatsapp: 9.8416-0408.

PAULA WEINERT 
Celebra a vida em alto estilo!

Fotos: DivulgaçãoFoto: Josiane Kraus
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No entardecer do último dia 22, a empresária 
PAULA TOBIAS WEINERT (E), umas das elegantes 

da cidade, reuniu uma penca de mulheres nos jardins 
de sua bela morada, nos altos do Jardim Sabo. O 
motivo? Celebrar em alto estilo a sua troca de idade. A 
festa foi muito bacana e cheia de significados. Na foto 
abaixo, a aniversariante Paula - toda feliz cercada por 
suas amigas que tiveram o privilégio de presenciar um 
momento muito especial.PAULA WEINERT 

Celebra a vida em alto estilo!
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RUI SPERLING - figura 
conhecida em nossa 
cidade, comemora hoje, 
dia 30, o seu aniversário 
ao lado de sua esposa, a 
chef Chica Sperling, filho 
Patrick e nora Jéssica, 
em Santa Catarina. 

FAMÍLIA. Lucas - acadêmico de Medicina, Dra. Bárbara e 
Dra. Mariana Cavalheiro - respeitadas médicas com seus pais 

Marget e Dr. Cavalheiro - num clic bacana para o BS, celebrando 
o níver das  gêmeas Bárbara e Mariana, que estrearam idade 
nova, ontem, dia 29, reunindo a família em Porto Alegre. À 

Bárbara e à Mariana parabéns e sucesso sempre!

EVIDENCIANDO. Sérgio Schneider 
- renomado arquiteto - acrescentou mais 
um ano em sua vida, ontem, dia 29, sendo 
o centro das atenções de sua esposa, a 
fonoaudióloga Heloísa, filhos, demais 
familiares e amigos. Ao Sérgio, parabéns 
e muito sucesso!

Ao Rui e à Elaine, parabéns e 
muitas felicidades!

A dinâmica e conceituada 
psicóloga e psicanalista 

ELAINE WERLE - 
estreou idade nova 

no último dia, 21, 
sendo alvo de muitas e 

merecidas homenagens, 
especialmente de sua 

família e amigos.  

FELIZ ANIVERSÁRIO
Foto: Vick AlmeidaFoto: Divulgação
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(55)997171244 @aurumsaude www.aurumsaude.com 

 Cirurgião-Dentista  
  (CRO 19171) 

 

 Especialista, Mestre 

e Doutor em  

Prótese Dentária 

Cirurgiã-Dentista 
(CRO 21135) 

Especialista, Mestre 

e Doutora em 

Odontopediatria 

Cirurgiã-Dentista 
(CRO 20979) 

Especialista em 
Endodontia 

 Mestre e Doutora 
em Prótese Dental 

Dra. Jéssica 
Barasuol 

Dr. Vinícius 
Wandscher 

Dra. Camila 
de Castro 

Dra. Ana Maria 
Marchionatti 

Fisioterapeuta 
(Crefito 154.205-F) 

Formação 
Internacional em 

Microfisioterapia e 
Leitura Biológica 

 

Rua Duque de Caxias, 105, Santo Ângelo 

O Clube Gaúcho, sob a presidência da dinâmica Marilise Voese, 
realiza amanhã, domingo, a partir das 17 horas a abertura 

oficial da “Temporada de Verão 2021|2022”, da sua bela e bem 
estruturada sede campestre. O final de tarde prome  te ser muito 
bacana e tem como atração, além da declaração da abertura da 
temporada de verão, a coroação das Rainhas das Piscinas, momento 
em que as belas Manoela Holsbach Medeiros de Farias (infantil) e 
Mariani de Cassia Wyzykowski - Rainhas das Piscinas 2019|2020 do 
Clube Gaúcho fazem seus desfiles de despedida do glorioso reinado 
e procedem com a coroação de suas sucessoras, as também belas 
Stela Carvalho Kleinpaul (infantil) e Merolyn Everling Petri - Rainhas 
das Piscinas  2021|2022 do Clube Gaúcho. Logo após, acontece 
o grande show com a banda Bom Senso! Pelo jeito vai ser um 
entardecer muito bacana e repleto de atrações.

AS BELAS DO VERÃO

Stela Carvalho Kleinpaul

Merolyn Everling Petri

Manoela Holsbach Medeiros de Farias (infantil) e Mariani de 
Cassia Wyzykowski - Rainhas das Piscinas 2019|2020.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

TEMPO: SOPRO DE BRISA OU DE VENTO
A vida é um sopro... Quando se sopra, se 
houver no ar apenas uma leve brisa, ela pode 
ser longa; mas, se os ventos nesse momento 
endoidecerem, o sopro logo vai se esvair em 
nada e a vida vai ser penosamente breve. 
“Que pena! Era ainda tão jovem! Tinha tanta 
vida pela frente!” ou “Morreu de velho, 
já tinha mais de noventa anos.” Essas são 
expressões condicionadas à ação do tempo, a 
esse sopro que resume a existência humana.
Ninguém sabe calcular a matemática de sua 
passagem terrena. Nem mesmo explicar por 
que o tempo se faz tão enigmático. Quando 
criança, o tempo segue uma linha horizontal, 
pontilhada como uma fita métrica, que 
possibilita sentir o passar dos dias, das 
semanas, dos meses, dos anos... Quando 
se chega à idade adulta, depois de muitos 
anos vividos e muitas batalhas enfrentadas 
– para quem tem essa sorte – a linha torna-
se vertical. E ela vai encolhendo, fazendo 
os pontinhos dos dias se confundirem 
com as semanas; e os meses a se diluírem 
no passar dos anos, como se estivessem 
em uma maratona, numa corrida louca e 
desenfreada para ver quem chega primeiro à 
linha de chegada, ou melhor, nesse caso, na 
linha da partida. “Meu Deus! Já estamos em 
novembro! Nem senti o ano passar!”
E o tempo vai se evaporando, diluído em 
uma frenética ânsia de simplesmente passar, 
esgotando-se na cruel insistência de uma 
ampulheta em desvario. Impiedoso, segue 
seu curso, cumprindo a enigmática missão 
de sempre ir em frente. E esse “passar do 
tempo” se vai, escorrendo por entre os dedos, 

sem que as mãos possam segurá-lo. O tempo 
vai se vergando ao nada. Assim como as 
costas humanas se vergam, como a querer 
agarrar o tempo, como uma concha a fechar-
se, hermética, para guardar sua pérola...
Mas nada adianta. “Há tempo de nascer 
e há tempo de morrer”. Essa é a sentença 
inexorável da vida. Ou do tempo. E o ser 
humano, por mais que invente coisas, por 
mais que descubra fórmulas, por mais que 
avance em ciência, por mais que ambicione a 
imortalidade, não consegue decifrar a linha 
do seu próprio tempo. A passagem do tempo, 
entre a linha horizontal e sua decadente 
verticalidade, é definida pelo sopro de que 
é feita a vida. Como a suavidade da brisa 
e o furor do vento se alternam – como em 
um jogo de revezamento -, ninguém sabe 
se nascerá em dia de calmaria ou em dia de 
tempestade. 
Essa é a matemática da vida. Com um 
cálculo aberto sem resposta. Se o tempo vai 
ser somado ou diminuído, multiplicado ou 
dividido, ninguém sabe. É uma tabuada 
de enigmas, em que o valor de X nunca é 
determinado. É uma equação de terceiro 
grau, em que as raízes esbarram no mistério 
do tempo, fazendo com que o tempo 
continue para sempre indefinido. O tempo 
é a variável independente. Dono de si, ele 
calcula para cada pessoa o valor de seu X, 
determinando se o sopro será feito de brisa 
ou de vento.
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