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DATA ESPECIAL:
Carmen Lírio - comemora 
amanhã o seu 93º 
aniversário.

Dinalva de Souza:
Justiça de igualdade para 
a garantia dos Direitos 
Humanos.
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GABRIELA TOSI KERBER e MIGUEL MAICÁ - 
felizes e emocionados, casaram em torno de uma 
cerinônia religiosa cheia de siginificados, seguida 
de uma grandiosa festa nos salões dos Villas Hotel. 
Mais detalhes nas páginas: 3 (recado), 8. e 9.

Celebrando o AMOR
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Renove sua casa conosco,
aqui na Dimare Planejados.

O PROJETO É POR NOSSA CONTA
E FEITO POR ESPECIALISTAS.
APROVEITE!

Você ganha o
segundo par

N A  C O M P R A  D E  U M  P A R  D E  L E N T E S

P R O M O Ç Ã O  A T É  3 1 / 1 2

* V á l i d o  p a r a  a  m e s m a  r e c e i t a
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No destaque de hoje, ANNA JÚLIA SPOLAOR - uma das belas meninas 
da nova gereção, que ontem à noite celebrou seus 15 anos em torno 

uma linda festa, que seus pais Darcione e Andréia Spolaor, fizeram acontecer 
no Salão Metálico, do Clube Gaúcho. 
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CAPA
Gabriela Tosi e 
Miguel Maicá

FOTO
Vick Almeida

Nem parece, mas já estamos praticamente na 
metade do mês de dezembro! Natal chegando! E 
este ano, 2021, que foi transformador e ao mesmo 
tempo desafiador, está chegando ao fim, e com 
muita esperança renovada!  Graças a Deus e a 
vacina também. Pois se estamos retornando aos 
eventos, por exemplo, é sim, graças a bendita 
vacina! Eu acredito!

Então, “vamo que vamo”, a final de contas 
foquete não tem ré!

A capa desta edição traz a imagem da 
felicidade de Gabriela Kerber Tosi - adovogada 
e Miguel Maicá - empresário, que no sábado 
passado celebraram o amor  em alto estilo. Eles 
casaram com cerimônia religiosa na Catedral 
Angelopolitana, sob os olhares e bênçãos de 
suas filhas Martina e Eduarda, demais familiares e 
inúmeros amigos.  Após a celebração, Gabriela e 
Miguel,  recepcionaram seus convidados no Villas 
Hotel em torno de uma linda e animada festa. Ah! 
E cheia de atrações!  

Hoje o dia promete ser muito especial e 
inesquecível para a nossa família. Logo mais à 
noite, vamos reunir familiares e amigos próximos, 
no Clube Gaúcho, para celabrar a vida! Vamos 
celebrar os “15+1” do nosso filho Henrique Lírio, 
em torno de uma festa muito bacana! Pois o 
que se leva dessa vida são os momentos vividos 
intensamente dos quais sentiremos saudades. 
Bora colecionar saudades!

Já Dinalva de Souza nos leva a outra bela 
reflexão através do texto: “Justiça de igualdade 
para a garantia dos direitos humanos”.  Vale dar 
uma lida!

Para encerrar, quero parabenizar minha mãe, a 
D. Carmen, que amanhã, dia 12, comemora o seu 
93º aniversário. Feliz aniversário, minha amada 
mãe! Que Deus continue te abençoando e te 
protegendo. Te amamos muito!

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

Amauri Lirio
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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

CARMEN TEIXEIRA LIRIO - minha querida e 
amada mãe, amanhã, dia 12, está completando 93 

anos, muito bem vividos e graças a Deus com saúde. 
Então, que Deus  nos permita ter a sua companhia 
por muitos e muitos anos, e sempre com muita saúde 
e alegria. Feliz aniversário, D. Carmen!!! Te amamos !!! 
Com carinho seus filhos Leda, Ieda, Paulo, Edi, Odilon e 
Amauri, genros, noras, netos e bisnetos.

DATA ESPECIAL

ROTARY SANTO ÂNGELO
Foto: Divulgação

Na última terça-feira, dia 7, o Restaurante da Sede 
Campestre do Clube Gaúcho foi o cenário do Jantar 

Festivo de Final de Ano do Rotary Santo Ângelo, pilotado 
pelo dinâmico presidente Luciano Flores. A descontraída 

ocasião com jantar assinado por Chica Sperling, teve 
homenagens especiais, bem como a posse de Milton 

Bonini - como novo companheiro do RC Santo Ângelo, 
tendo como padrinho, Fernando Londero. Outro ponto 
alto da confraternização foi a entrega do pin do lema 

do ano pelo Governador Assistente Leandro Jaeger para 
os novos rotarianos já empossados: Fouad Fabio Said, 
Rubilar Mendes de Barros, do Rotray Santo Ângelo e 

Viviane Obadowski, do RC Cruz de Lorena. 

Magme e Fernando Londero, Milton Bonini e Viviane 
Obadowski, e o Presidente do Rotary Santo Ângelo Luciano 

Flores, no momento da posse do Milton Bonini. E abaixo, 
o Governador Assistente, Leandro Jaeger com os novos 

rotarianos Fouad Fabio Said, Rubilar Mendes de Barros, 
do Rotarya Santo Ângelo e Viviane Obadowski, do Cruz de 

Lorena, na entrega do PIN.

Fotos: Amauri Lirio

LIONS CENTRO
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No final de novembro, o  CL Élio de Oliveira e CaL Marilene 
de Oliveira (foto acima), no final de novembro, foram 

reconduzidos à presidência Lions Clube Santo Ângelo Centro, 
juntamente com os demais membros da sua diretoria, para  
a gestão 2021-2022. Isso é o reflexo do brilhante trabalho 
realizado na gestão anterior, o que motivou inúmeras 
homenagens. Na ocasião, Bruna Arruda (abaixo), foi 
empossada como nova associada do Clube. Também cabe 
salientar, que o Lions Centro trabalha em vários projetos, dentre 
eles: Sopão solidário, todos os sábados no Bairro João Goulart, 
Enxoval do Bebê, junto ao HSA, Brechó da Solidariedade,  
permanente no Shoping das Fábricas e o Chá Da Vovó, realizado 
anualmente. Ao presidente reeleito, Élio, e toda a sua diretoria, 
parabéns e muito sucesso em todas as suas iniciativas. 

LI, REFLETI E GOSTEI
“É ATRAVESSANDO OS DESERTOS DA VIDA 
QUE CONHECEMOS O MELHOR DE NÓS E O 

PIOR DE ALGUMAS PESSOAS.” 

RAQUEL MARGUTTI - conceituada advogada, 
amanhã, dia 12, estreia idade nova, sendo o 

centro das atenções, em especial de seu marido 
Margutti, filhos Pedro e Amanda, demais familiares 
e amigos. À querida  Raquel, parabéns, felicidades e 

sucesso sempre! 

Foto: Divulgação

Fotos: Divulgação

LIONS CENTRO
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n  Protagonistas de um dos casamentos mais animados e divertidos da 
temporada, a conceituada Advogada Gabriela Kerber Tosi e o dinâmico 
empresário Miguel Maicá, da Maicá Window Film,  reuniram inúmeros amigos 
e familiares para selar a união e festejá-la com tudo o que tem direito, no sábado 
passado. 
n A noiva, usou um belo e chique modelito branco e um longo véu, preso no alto 
da cabeça,  que emoldurou seu belo rosto radiante, para a cerimônia religiosa 
realizada na Catedral Angelopolitana. A bênção nupcial foi emocionante e com 
cortina musical inspirada nas músicas do saudoso Cenair Maicá, pai do noivo.
n Os cumprimentos aos pais,  Gilson e Tânia Tosi,  e Celi Maicá, e aos noivos foram 
durante a festa, que aconteceu nos salões do Villas Hotel.
n Após a cerimônia religiosa, os noivos pra lá de felizes, chegaram para viver 
a festa do dia que se tornaria num dia inesquecível de suas vidas, sob intensos 
e prolongados aplausos, momento em que receberam o carinho de seus pais 
através de longos abraços.
n Em seguida os noivos Maicá e Gabriela procederam com seus pronuncimentos 
com oportunos agradecimentos. Momento em que receberam, uma bela 
homenagem da irmã da noiva, Tatiana Tosi com participação especial das filhas 
dos noivos, Martina e Eduarda.
n  Na sequência, os noivos brindaram a feliz união com muita alegria, e 
imeditamente abriaram a pista com uma bela coreografia, de Karina Karsten, 
que também teve a participação espacial de suas filhas Martina e Eduarda. A 
partir daí da festa evoluiu através do lindo show da Família Maicá, comandado 
pelo irmão do noivo, Patrício Maicá , demais familiares e amigos. 
n Logo após entrou em cena Eduardo Ferraz e banda, seguido do aguardado 
show do festejado Vini Netto, que fez a pista ferver com seu sax iluminado!  Depois 
foi a vez do DJ Dionatan pilotar a sonzeira da pista a o raiar do sol!
n  O serviço gastronômico que funcionou a noite toda, foi com quitutes 
diferenciados e exclusivos da chef Chica Sperling. Já como sobremesa foi 
oferecido o tradicional “Petit Gateau”, além de docinhos finos e tradicionais, da 
Divina Gula e mais os maravilhosos chocolates e bombons de Gramado, que 
deram um toque especial na mesa de doces!
n Vick Almeida e sua equipe foram as responsáveis pelo registro fotográfico do 
memorável casamento, que teve as melhores cenas gravadas por Elton Strapazon 
e Rossana Ribas, da Prisma Vídeos.
n Tanto o local da cerimônia como o da festa receberam ambientação muito 
bacana, executada por Marcos Schmidt.  
n Todo o cerimonial do memorável e lindo casamento levou a assinatura do 
cerimonialista Amauri Lírio. 
n Tudo muito lindo! Enfim, foi um casamento lindo, cheio de significados, 
descontraido, animado e com muitas atrações! 
n Precisa dizer mais? Sim! Aos noivos toda a felicidade do mundo!

A BODA DE GABRIELA & MAICÁ

Os noivos Gabriela Tosi e Miguel Maicá com suas 
filhas e aias Martina e Eduarda, no momento do 

acolhimento das alianças. E no alto, um clic especial 
dos noivos Gabriela e Miguel cercados por seus 

padrinhos e madrinhas, em frente a Catedral, logo 
após a celebração da união do casal.

Fotos: Vick Almeida
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Rua Duque de Caxias, 105, Santo Ângelo 

Os noivos Gabriela Tosi e Miguel Maicá 
- emocionados e radiantes - chegando 
ao salão do Villas Hotel para viver 
a festa da celebração do amor.  À 
esquerda, Gabriela  Miguel com suas 
filhas Martina e Eduarda com a família 
da noiva. Bem abaixo e à esquerda, 
com a família dele. E abaixo, Gabriela 
e Miguel, num maravilhoso registro 
da fotógrafa Vick Almeida, tendo a 
Catedral como pano de fundo.

Fotos: Vick Almeida
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

JUSTIÇA DE IGUALDADE PARA A 
GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS

Dez de dezembro é o Dia Internacional dos 
Direitos Humanos. Essa data é comemorada 
desde 1950, com base na oficialização da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos pela 
ONU, proclamada dois anos antes. No período 
2020-2021, o tema foi proferido por meio da 
sentença “Defender os Direitos Humanos”, em 
consonância com o atual contexto pandêmico 
enfrentado mundialmente, com vistas à 
possibilidade de reconstrução de um mundo 
melhor.
Quando pensamos em direitos humanos, vem 
à tona uma série de fatores, que vão desde o 
direito à saúde, alimentação, moradia, segurança, 
entre tantos outros, até o direito inalienável à 
vida. Afora o coronavírus que justamente nesse 
período matou de forma implacável e alheio 
a tudo, o que temos visto, infelizmente, é uma 
sequência de afronta aos direitos básicos da 
pessoa humana.
A começar pelas tantas vidas que são leviana 
e banalmente tiradas pela insanidade cruel e 
assassina e por mãos carrascas de outras tantas 
pessoas que se dizem humanas e que se dão 
o direito de matar. Não é preciso vasculhar 
exemplos para tal afirmação, porque somos 
notificados a cada dia sobre crimes dos mais 
variados tipos que nos chocam e que colocam em 
crise os direitos humanos.
Crimes praticados contra as mulheres, devido a 
uma questão de gênero, e crimes cometidos em 
decorrência do preconceito e do racismo são os 
que mais nos assustam e que nos assombram tal a 
intolerância e falta de respeito para com o outro. 
Crimes recentes, com pessoas sendo mortas por 
qualquer motivo torpe,  estão aí a comprovar a 
fragilidade de garantia do direito à vida.

Muitos outros fatores estão implicados quando 
a questão diz respeito aos direitos humanos, 
podendo ser citada a quebra desse direito para 
milhares de pessoas que vivem na miserabilidade, 
que passam fome, que não têm moradia, que 
não têm acesso aos meios de saúde. Podem ser 
acrescentadas as pessoas que são covardemente 
exploradas, quer seja por forma de trabalho 
em condições escravas, trabalho infantil ou por 
exploração sexual. Somado a isso tudo, ainda tem 
a pandemia do coronavírus que de uma forma 
ou de outra acentuou a gravidade da situação, 
tornando mais reais as diferenças e levando, 
consequentemente, a mais crimes.
“Defender os direitos humanos” deve ser, 
portanto, uma sentença a ser proclamada a 
favor da vida do outro, incluindo o respeito 
às diferenças e à individualidade, para que 
não haja mais mortes de inocentes devido à 
irracionalidade e perversidade de quem mata 
em nome de atitudes machistas, racistas, 
homofóbicas... “Defender os direitos humanos” 
deve ser, acima de tudo, reconhecer a condição 
de vítima e a condição de culpado para que sejam 
tratadas de forma justa e coerente. Além disso, 
a garantia dos direitos humanos não pode ser 
interpretada apenas pelo viés da criminalidade. 
Muito mais do que isso, ela deve ser entendida 
como uma emergente necessidade de implantação 
de políticas públicas capazes de diminuir as 
diferenças sociais e permitir uma vida digna para 
todos. Justiça de igualdade em todos os aspectos 
há de ser a melhor forma de garantir os direitos 
humanos.
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