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Bruna Bassani:
As cores voltaram com 
tudo na moda pós 
pandemia.

Em Destaque:
Clínica Sorrir Bem 
comemora a primeira 
década.

Dinalva de Souza:
A viagem dos irmãos 
“Os Alves”.
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Sexta-feira e Sábado, 17 e 18 de Junho de 2022

JEIZE BATISTA e LUÍS CARLOS MOUSQUER, 
escolheram o dia 11 de junho para celebrar o amor, 

selar a união e brindá-la em torno de uma cerimônia 
intimista e cheia de significados no Café Cultura.

Celebrando o amor
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CAPA
Jeize Batista e 

Luís Carlos M. Mousquer

FOTO
Divulgação

RECADO
Nesta terça-feira, dia 21 inicia oficialmente 

o inverno no hemisfério sul, porém o inverno 
já mostrou a sua cara desde maio, registrando 
baixíssimas temperaturas e até  grandes geadas, 
aqui na Capital das Missões.

E para marcar o início da estação mais fria do 
ano, as empresárias e consultoras de moda Fátima 
e Bruna Bassani, vão reunir, no entardecer desta 
terça-feira, dia 21, clientes e amigas na sua festejada 
loja Filo. O motivo: evidenciar a moda inverno 2022 
e contar um pouco da experiência vivida no final de 
maio, na Europa, onde tiveram a oportunidade de 
aprimorar os conhecimentos sobre o universo da 
moda. 

Já no dia 23, quinta-feira, os dinâmicos 
empresários Zeca, Fernando e João Vicente Rigo 
celebram o ”Jubileu de Ouro da Mecautor Santo 
Ângelo” - concessionária Volkswagen, em torno da 
”Coletiva 50 anos Mecautor”, reunindo a imprensa 
da região na sua bem estruturada concessionária.

A capa de hoje é ilustrada pela imagem 
do destacado casal Jeize Batista - professora 
universitária e Luís Carlos M. Mousquer - consultor 
empresarial, que no dia 11 de junho, oficializaram 
a união e celebraram o amor em torno de uma 
ocasião intimista com emocionante cerimônia  
seguida de brindes no Café Cultura. Então, aos 
noivos Jeize e Luís, toda a felicidade do mundo!

E depois de uma pausa de 
2 anos, devido a pandemia, 
no dia 9 de julho, a partir 
das 20 horas, acontece no 

salão principal do Clube Gaúcho a 5ª 
edição do tradicional evento “Homens 

na Cozinha” - numa promoção do Rotary Club 
de Santo Ângelo e Clube Gaúcho. O jantar - com 
diversos pratos, inclusive a sobremesa serão 
produzidos pelos rotarianos e também pelos 
diretores do Clube Gaúcho.

Nas páginas de moda, Bruna, comenta que os 
looks coloridos, vibrantes e regados a criatividade 
estão super em alta.

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

Amauri Lírio

No destaque de hoje, a linda família, Vinícius e Francine Viera Makvitz e 
seus filhos Mateus e Benício. Aliás, na quarta-feira, dia 15,  a conceituada 

cirurgiã-dentista Francine Viera Makvitz, especialista e mestre em dentística, 
estreou idade nova, sendo o centro das atenções de sua família e amigos. À 
querida Francine, parabéns, felicidades e sucesso sempre!
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As cores voltaram com 
tudo na moda pós pandemia. 

Queremos alegria e as cores 
trazem isso. Looks coloridos, 

vibrantes e regados a 
criatividade estão super em 
alta. Você precisa concordar 

conosco que não é para 
menos, já que transmitem 

um visual energético e alto 
astral super estiloso. Para 

essa temporada, se jogar no 
universo das cores e suas 

variações é a aposta perfeita 
para uma produção mega 

fashionista. 
Existe uma combinação 

de cores tendência específica 
que já é a queridinha das 

it girls de plantão. É match 
perfeito entre tons de verde 

e rosa super vivos. Mesmo 
sendo uma mistura cheia de 
intensidade, a junção desses 

tons é super harmônico e 
versátil, ou seja, fica incrível 

tanto nos looks para o dia 
a dia, quanto para ocasiões 

noturnas especiais. Ah! 
Inclusive se você estiver 

buscando cores para usar 
nos seus próximos looks 

de inverno, esse é o combo 
perfeito.

A CRIATIVIDADE ESTÁ EM ALTA COM ESSA COMBINAÇÃO DE CORES TENDÊNCIA
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Berwanger Odontologia

* Designer - Especialista em moda e comunicação
   brunabassani@hotmail.com

A CRIATIVIDADE ESTÁ EM ALTA COM ESSA COMBINAÇÃO DE CORES TENDÊNCIA
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naianaodonto
www.naianaodonto.com.br

ÉHOJE!

FAMÍLIA LINDA! Glauciane Veiga e Marcos Müllich com 
o filho, o sorridente Lorenzo. Aliás, na segunda-feira, dia 13, 
Marcos, que ao lado da Glau, comanda e com sucesso a Divina 
Gula, comemorou a sua troca de idade, recebendo inúmeros 
cumprimentos. Ao amigo Marcos, parabéns e sucesso sempre!

VALENTINA LIRIO - celebrou o seu 24º 
aniversário no último domingo, 12, ao lado de 

sua família, e de alguns amigos que a surpreenderam 
com suas presenças. A agradável ocasião teve os 
deliciosos quitutes da Casa de Chá Frauz Hintz, além 
dos também deliciosos docinhos e bolo (lindo) da 
Michela Doces, harmonizados com um chá especial 
preparado pela mãe da aniverversariante. Tudo isso 
aliado a muitos papos e boas risadas. Afinal de contas, 
o que vale, é ter o privilégio de poder comemorar o 
lado bom vida, mesmo que seja de forma simples, 
mas sempre cheia de significados. Na foto acima, 
Valentina Lírio entre seu irmão Henrique, sua mãe 
Gilvete e seu pai Amauri Lirio (D).

Valentina com os amigos Renan Piltz Miollo (E), 
Gabriela Godoy, Isadora Nikititz e Bruna Betencourt.

Valentina e os seus dindos Leda e Romeu Weierbacher. Aliás, a Ledinha, 
comemora nesta sexta-feira, 17, o seu aniversário, reunindo amigas 
na Paneoli. À querida comadre, Leda, parabéns e muitas felicidades.

Valentina entre Cláudia e Ana Ilgenfritz Toso

A avó Flora Wolff, toda feliz com sua neta Valentina.

Foto: Amauri Lírio

Foto: Amauri Lírio

Fotos: Ana Ilgenfritz Toso

JANTAR DOS NAMORADOS DO GAÚCHO

LUÍS e MARILISE VOESE casal-presidente, AUGUSTO e CLÁUDIA 
MOTTA - casal vice-presidente financeiro, ANDRÉIA e DARCIONE 

SPOLAOR - casal vice-presidente social do Clube Gaúcho, 
organizaram e comandaram o Jantar dos Namorados que 

aconteceu no sábado passado, no Palácio Metálico. A ocasião, 
que reúniu inúmeros casais enamorados, teve jantar de Chica 

Sperling, decoração de Márcia Pippi e música da dupla Carol e PC.
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LI, REFLETI E GOSTEI
“ALGUMAS PESSOAS NUNCA IRÃO GOSTAR DE VOCÊ, 
PORQUE O SEU ESPÍRITO IRRITA OS DEMÔNIOS DELAS.”

Foto: Divulgação

EM EVIDÊNCIA
A mamãe Janice Ribeiro com suas lindas filhas 
Amanda Joner e Alice Ribeiro da Rosa para a 

alegria do orgulho marido e papai Vinicius da Rosa.
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Dra. Bruna com seu irmão Vitor, que também 
atua como cirurgião-dentista na Sorrir Bem.          Dra. Bruna Rigo, seu esposo João Vicente e filho Bernardo.         

Dra. Bruna brindando o 
aniversário de 10 anos 
da Clínica Sorrir Bem. 

Fotos: Divulgação

CLÍNICA SORRIR BEM CELEBRA 10 ANOS

No dia 9 de junho, a cirurgiã-dentista Bruna 
Rigo reuniu sua equipe e familiares para 

celebrar a reinauguração da sua moderna 
Clínica Sorrir Bem. O encontro marcou além de 
uma completa reforma do espaço, o aniversário 
de 10 anos do Centro Odontológico. Bruna, que 
é especialista em transformação de sorrisos com 
facetas em resina composta, traduz sua emoção: 
“um sentimento de alegria e também de muita 
gratidão nesses 10 anos de história”! E hoje ela 
aproveita este espaço para agradecer a todas as 
mensagens de carinho e convida a todos para 
conhecer a inovadora e aconchegante Clínica, 
localizada na Rua Antunes Ribas, 1251, quase 
esquina com a Sete de Setembro. Conheça mais 
do trabalho pelas redes sociais @drabrunarigo. 
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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 

Em busca do constante aperfeiçoamento e 
com o objetivo de sempre oferecer o melhor 

e novidades aos seus pacientes, a Dra. 
FERNANDA PORSCH - conceituada Biomédica 

Esteta, em maio, esteve nos Estados Unidos 
realizando o segundo módulo de sua residência 
em Medicina Estetica e Anti aging que acontece 

na Harvard Medical School, em Boston. Neste 
segundo módulo os estudos são voltados para 

a parte de mapeamento facial e técnicas para 
uma boa Harmonização Facial.

A Biomédica esteta Fernanda Porsch em Havard, uma 
das melhores universidades do mundo, em busca  de 

aperfeiçoamento em tratamentos estéticos faciais.

ISABELLY HINTZ- toda 
linda e feliz, assoprou 

a velinha do seu 13º 
aniversário, em torno de 
uma bela festa que seus 
pais Elisandra Rocha Silva 
e Romel Hintz Wagner - 
fizeram acontecer no Meia 
de Elfo Donuteria, sábado 
passado. A descontraída 
ocasião reuniu a família e os 
amigos de Isa.

DATA 
ESPECIAL

O dinâmico 
e sempre de 

bem com a 
vida, Nilson 

Scremin, 
comemorou 

o seu 
aniversário, 

na quinta-
feira, dia 16, 
rece  bendo 

o carinho 
especial de  

seus familiares 
e amigos. 

Ao  amigo 
Scremin, 

parabéns 
e muitas 

felicidades.
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A VIAGEM DOS IRMÃOS “OS ALVES”
Após os dois últimos anos, em que tivemos 

de renunciar a muitas de nossas atividades 
costumeiras e de mudar nosso comportamento 
social em função da pandemia, estamos enfim 
de volta à rotina, mesmo que de forma um tanto 
tímida e mesmo com algumas mudanças que 
se impuseram como “sequelas” desse episódio. 
Nesse resgate do que éramos e do fazíamos, 
vamos aos poucos retomando a normalidade, 
embora saibamos que em alguns aspectos nada 
será como antes.

Particularmente, estou muito feliz por poder 
retomar a “viagem dos irmãos”, igualmente 
interrompida a exemplo de outros eventos 
suspensos durante esse período. Há muitos 
anos, o feriado de Corpus Christi está marcado 
na agenda como data fixa para a viagem que 
eu e meus irmãos nos propusemos a fazer 
anualmente. Esses encontros de irmãos (e que 
aos poucos se abrem para outros integrantes 
da família) representam um momento em que 
nós seis ficamos juntos, compartilhando nossas 
histórias e dividindo entre nós nossos problemas 
e preocupações.

Não é uma sessão de terapia, mas é como se 
fosse. Não por podermos falar de tudo que 
nos preocupa, mas porque tudo que dividimos 
durante esse curto período de tempo (em torno 
de três-quatro dias) é feito com base na confiança 
e principalmente intermediado pela narração de 
fatos engraçados que nos divertem e nos relaxam 
como se realmente tivéssemos saído de uma 
sessão terapêutica de relaxamento.

Em meio às conversas, tem os “causos” 
engraçados, a sátira às “furadas” de cada um, as 
gozações de uns em relação aos outros, risadas 
e descontração. Esses são fatores que amenizam 
os percursos e que tornam a viagem alegre e 
prazerosa. Mais importante do que isso, porém, 
é o fato de que somos seis irmãos que se curtem, 
que gostam de ficar unidos e que se preocupam 
uns com os outros. Várias pessoas já nos disseram 

que isso é uma raridade e que é difícil encontrar 
uma família unida como a nossa.

Irmãos distantes, agindo como se fossem 
estranhos; irmãos que se tornam inimigos; irmãos 
que “passam a perna” uns nos outros; irmãos que 
se agridem; irmãos que se matam; irmãos que, 
simplesmente, não se preocupam com a vida do 
outro... Segundo depoimentos de muitas pessoas 
e conforme histórias que conhecemos, essas são 
características comuns e mais frequentes do que 
os sentimentos de fraternidade que deveriam 
existir entre todos. 

Essa viagem, em vista disso, tem conotação 
muito maior do que apenas nos reunir 
como irmãos. Ela é também uma maneira 
de dizer que há entre nós um sentimento de 
preocupação, de carinho, de amor e que gostamos 
verdadeiramente de cada um e de todos. Claro 
que temos pequenos desencontros de ideias como 
é normal em encontros de pessoas. Às vezes, uns 
querem ir para um determinado lugar, outros 
preferem outra cidade, um outro dá uma terceira 
sugestão e, nessas discussões, divergências se 
esbarram. Mas isso nada é se comparado ao afeto 
que nos une e que nos faz abrir mão de um prazer 
individual para nos ajustarmos ao todo, pois para 
nós o mais importante é a união, a amizade e os 
sentimentos que nos unem como irmãos.

Por essas razões, é que nos lançamos a cada 
ano nessa pequena viagem, que tem o sabor de 
família e de fraternidade, com o doce aroma da 
infância e com recheio das muitas lembranças que 
nos povoam a memória e o coração. Como a vida 
é incerta e ninguém sabe o que o futuro reserva, 
eu peço a Deus por mim e pelos meus irmãos 
para que tenhamos a graça de poder fazer outras 
dezenas de edições da viagem dos irmãos “Os 
Alves”.

Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br
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Rua Marques do Herval, 1490 | Santo Ângelo | (55) 3313.1936  

@tevahsantoangelo            @tevahpremiumsantoangelo
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Rua Bento Gonçalves, 983
Santo Angelo, RS

@clinicadeolhoscarrion

(55) 3312-1155
(55) 99970-4733
(55) 99716-2406

Dra. Juliana Carrion B.

Dr. Márcio H. Carrion

Dr. Maurício Z. Carrion


