






Festa do Briefi ng:Festa do Briefi ng:
Mais fl ashes do badalado evento que Mais fl ashes do badalado evento que 
ainda rende comentários na cidade.ainda rende comentários na cidade.

Duas décadas de sucesso:Duas décadas de sucesso:
Lisandreia Munareto celebra os 20 Lisandreia Munareto celebra os 20 
anos da sua festejada loja Sfera.anos da sua festejada loja Sfera.

Seis décadas:Seis décadas:
Kika Veiga - comemora em altoKika Veiga - comemora em alto
estilo os seus 60 anos na AABB.estilo os seus 60 anos na AABB.

BRUNA BASSANIBRUNA BASSANI
Nossa renomada colunista - conceituda designer e especialista 
em moda e comunicação, curtindo a doce espera do 3º herdeiro, 
brindou na quinta-feira, 5, o seu aniversário, sendo alvo de muitas 
homenagens, especialmente de seu marido Mauro Mello, de seus 
fi lhos Bento e Inácio, demais familiares e amigos.
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Sábado, 7 de julho de 2018Sábado 7 de julho de 2018Sábado 7 de julho de 2018
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 ISADORA Flores - uma das destacadas meninas que vem surgindo na 
novíssima geração, festejou seus 15 anos em torno de uma badalada 

festa que sua mãe Cristina Paludo dos Santos e seu pai Rodrigo Flores - 
fi zeram acontecer, no dia 23 de junho, no Salão Azul do Clube Gaúcho.

RECADO

A capa de hoje é para homenagear a nossa 
querida e competente colunista, Bruna 

Bassani Mello - conceituada designer, especialista 
em moda e comunicação. Ela também divide seu 
tempo na direção da loja Filo ao lado de sua mãe 
Fátima Bassani, além de fazer as pesquisas para 
semanalmente escrever matérias sobre o mundo 
fashion para a nossa BS Magazine. Aliás, a Bruna, 
está para lá de feliz, ao lado de seu marido Mauro, 
fi lhos Bento e Inácio, à espera do 3º herdeiro!!! 
Então, Bruna, parabéns e sucesso sempre!!! 

Em clima de Copa do Mundo, Bruna Bassani, 
em suas páginas dá sugestões de looks para você 
torcer cheia de estilo.

Logo mais à noite a partir das 20 horas e 30 
minutos o salão principal do Clube Gaúcho se 
transforma no palco da 3ª edição do evento 
“Homens na Cozinha” - numa promoção do Rotary 
Club de Santo Ângelo e Clube Gaúcho. O esperado 
jantar - com diversos pratos, inclusive a sobremesa 
serão produzidos pelos rotarianos e também pelos 
diretores do Clube Gaúcho. 

Também nesta edição destacamos os 20 anos 
de sucesso da loja Sfera, da empresária Lisandréia 
Munareto, e os 60 anos da querida Kika Veiga, 
além da grande festa de 40 anos dos amigos 
Fabiane Piltz e Múcio Muniz, que acontece hoje, 
na ASCOSA.

Enfi m, BS Magazine: a sociedade passsa aqui!
Um ótimo “weekend”. Eu volto na quarta!

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

Para valer a pena a leitura, espero que 
quando vocês estiverem lendo esta coluna, 
o Brasil tenha passado pela Bélgica para 
semifi nal. 
Quem aí esta empolgada com a copa? 
Mesmo iniciando meio borocoxo, agora 

pegamos gosto pelos jogos e todo tumulto 
que a copa provoca. Junções entre amigos, 
bolões no serviço.... é uma diversão. 
Hoje, dicas de como criar combinações 
femininas com as cores canarinho para 
assistir os jogos e vibrar pela nossa seleção.

Looks para a Copa:Looks para a Copa:  inspirações para torcer com
 estilo

inspirações para torcer com
 estilo
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Ijuí
Avenida 21 de Abril, 411 - Centro
3333-6472 | 99178-8101

Santo Ângelo
Rua Antunes Ribas, 904 – Centro
3312-1428 | 99111-2404

Ambientes 
para viver bem

LISANDRÉIA MUNARETO - está feliz e realizada 
pessoalmente e profi ssionalmente. E motivos não faltam! 
Na segunda-feira, dia 9, a sua festejada loja SFERA, 
comemora 20 anos de muito sucesso. Então, a data 
especial vai ser celebrada com descontos especialíssimos 
para as suas clientes e na quarta-feira, dia 11, Lisandréia 
reúne suas clientes e amigas para brindar com “champs” 
as duas décadas de sua bem estruturada Sfera - uma loja 
que virou referência na região.

SINCE 1998SINCE 1998

ENCONTRO DE GOVERNADORES DO ROTARY DISTRITO 4660. Antôni
Carlos Fillipe - 2010|2011, Adão José Fighera - 2018|2019 e Marco Antôni
Cortez - 2011|2012 - na recente posse dos novos presidentes do clubes d
Rotary de Santo Ângelo, que aconteceu no Clube Gaúcho.

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio

SEIS DÉCADAS. A superquerida  e dinâmica Kika Veiga - celebrou no último
familiares e amigos, em torno de festa pra lá de agradável na AABB. Na foto
Veiga, Glauciane Veiga, Anelize Meneghetti, Vanessa Perim e Tiago Veiga, e
Rafael Bianchin e Marcos Müllich - na alegre e descontraída celebração das se

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação
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LI, REFLETI E GOSTEI

Foto: Marcelle Corrassa|Equipe Vick AlmeidaFoto: Marcelle Corrassa|Equipe Vick AlmeidaFoto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

 LEDA MARIA CORREA - no último domigo, 17, 
foi o centro das atenções de seus familiares e amigos. 
O motivo, a sua troca de idade. À querida comadre 
Leda, parabéns, saúde e felicidades sempre!

“É O INESPERADO QUE MUDA NOSSAS VIDAS!
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TATIANA RECKZIEGEL - engenheira e professora da URI Santo Ângelo e Dr. LUÍS 
ANTÔNIO RIGO DE CARVALHO - cirurgião plástico, no Partenon - Atenas, Grécia, num 

clic especial para o BS Magazine.
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. Antônio 
o Antônio 
clubes de 

FELIZ ANIVERSÁRIO! Toscani e Dalva - no circuito 
social. Aliás, hoje a dinâmica Dalva - leia-se Toscani 
e Valentini - Esquadrias em PVC, Alumínio, Vidro 
Temperado e Madeira, estreia idade, sendo o 
centro das atenções de seus familiares e  amigos. 
À Dalva, parabéns e muitas felcidades!”

no último sábado, os seus 60 anos muito bem vividos, reunindo 
B. Na foto, Ângelo Meneghetti, Lídio Veiga, a aniversariante Kika 

Veiga, e agachados Ângelo Rogério Meneghetti, Lidiane Veiga, 
ão das seis décadas da Kika.

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Fotos: Marcelle Corrassa|Equipe Vick AlmeidaFotos: Marcelle Corrassa|Equipe Vick Almeida
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LOURENÇO Sassi - fi lho de Paulo e Michela 
Medeiros Sassi - comemorou o seu aniversário, 
no último domingo, dia 1º, em torno de um 
descontraído churrasco em sua residência.

ANTÔNIA Mustafá - toda feliz - na festa de seu 1º 
aninho, que seus pais Riade e Vanessa Mustafá, fi zeram 
acontecer, no dia 23 de junho, em Guarani das Missões.

ISABELA Moreira com sua tia ANA MARIA Drabik - desfi lando sorrisos 
e elegância no “Chá da Vovó”!

    Foto: Amauri Lírio

Foto: Amauri Lírio

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇADETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA
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Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Foto: Marcelle Corrassa|Equipe Vick AlmeidaFoto: Marcelle Corrassa|Equipe Vick Almeida

PS.: Enfi m, entra e sai temporada, mas os “maxicolares”, 
seguem fi rmes e fortes! Ah! E grandes!!! É claro!!!

Já é de praxe, pois este é o espaço dedicado para  

comentar que um acessório confere mais estilo e bossa 

para toda e qualquer produção visual, da mais básica 

a mais sofi sticada. Então, falando em acessórios: 

novamente evidenciamos os colares, em especial os 

maxicolares. Portanto, dá uma reparada no colar, que a 

Rosa Marcondes desfi lou na recente e concorrida posse 

dos novos presidentes dos clubes de Rotary de Santo 

Ângelo, que aconteceu no Clube Gaúcho. O acessório 

todo em prata criou um ponto de luz que valorizou o seu 

pretinho básico! #BomGosto #EstiloeElegancia

N

#40tões 
Foto: Marcelle Corrasa|Equipe Vick Alemida
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s 

  Foto: Amauri Lírio

Tairone e Lúcia Knapp

DESTAQUES EM EVENTO ROTARIANO

DESTAQUES NA FESTA DO BRIEFING

Fabiano Ciotti e Emilena Lemes Veralene Foli e Jorge Alerico

Neiva Barbosa, Normali Iven, Cristina Moraes, Cris Muner, Clélia Koch, Denise Berwanger e Elis Lucca  
na noite de posse de Denise como Presidente do Rotary Cruz de Lorena
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Os amigos de longa 
data Fabiane Piltz 

e Múcio Muniz 
comemoram hoje os 

seus 40 anos em torno 
de uma baita festa no 
salão de eventos da 

ASCOSA, no Parque da 
Fenamilho. Pelo que 
tudo indica, a função 
vai ser monumental 

e promete reunir 
seus familiares e uma 
gigantesca penca de 

amigos!!!

#40tões #40tões 

Fabiane Piltz e Luciano de Oliveira Graciela Hommerding e Múcio Muniz

Foto: Marcelle Corrasa|Equipe Vick AlemidaFoto: Marcelle Corrasa|Equipe Vick Alemida Foto: Arquivo PessoalFoto: Arquivo Pessoal
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Dinalva Agissé Alves de SouzaDinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.brdinalvas@urisan.tche.br

Uso consciente das redes sociaisUso consciente das redes sociais
As redes sociais inovaram as formas de 

comunicação e de interação social. Sem dúvida 
nenhuma, muito auxiliam e facilitam no sentido 
de promover contatos e conversas on-line 
imediatas, sobrepondo-se ao tempo e às distâncias 
– físicas e geográfi cas. As redes sociais, além de 
permitirem a aproximação – mesmo virtual – 
entre as pessoas, estão ao alcance de todos de 
forma democrática. Sua ascensão, a cada dia mais 
dinâmica, se deve ao fato de que, de um jeito 
ou de outro, é usada pela população em geral. 
Hoje, não há quem não se valha dessa tecnologia 
para alguma fi nalidade e esse fator permite a 
evidente constatação de que o uso dessas redes 
está incorporado à vida cotidiana das crianças, 

dos jovens e dos adultos, portanto 
independentemente de faixa etária 
e de classe social.

Com características que as 
diferenciam de outros meios 
de comunicação, as redes 
apresentam uma série de 
vantagens entre as quais se 
destacam a facilidade de 
acesso e a agilidade em 
termos de propagação das 
informações e das notícias 
por elas veiculadas. Além 
disso, assumem um 
caráter eminentemente 
social quando são 
usadas para divulgar 
e acelerar campanhas 
solidárias, contribuindo 
para a resolução de 
muitos problemas e 
consolidando ações 

comunitárias. 
Mas todo esse refl exo das redes em 

torno de seus benefícios se contrapõe ao outro 
lado, que é o lado ruim, perverso e extremamente 

negativo. Destaca-se, nesse sentido, mais 
precisamente a intensa exposição da vida das 
pessoas pela utilização de todos esses recursos. 
Não há mais privacidade. Textos e imagens 
evidenciam o público, sem que haja uma ponte 
entre o privado e o permitido. Dessa forma, o que 
deveria ser preservado acaba se emaranhando 
nas redes e, lá caindo, perde-se a essência do 
reservado, dando um adeus defi nitivo ao que 
deveria ser particularizado. Como uma foto, 
uma notícia, um fato qualquer não são sujeitos 
autônomos, mas apenas o objeto da ação de 
alguém, é sobre esse alguém que devem recair as 
refl exões acerca da responsabilidade das redes 
sociais. 

O uso das redes sociais não pode 
desconsiderar o compromisso moral que o ato 
em si requer. Nesse sentido, a ética deve servir 
como um princípio, balizando a conduta e o 
comportamento humano. Infelizmente, ninguém 
tem o poder de obrigar alguém a ser ético e, por 
isso, muitos fatos, que deveriam reservar-se 
em discrição, tornam-se públicos, provocando 
situações desconfortáveis ou mesmo trazendo 
sérios prejuízos às pessoas envolvidas. Da 
mesma forma, outros fatos – muitos outros – 
ganharão as telas das redes sociais de forma 
irresponsável e inconsequente. 

O que devemos esperar é que haja 
conscientização por parte dos usuários para 
um uso consciente e benéfi co do mundo em 
rede, com o devido respeito às pessoas, à vida, 
à individualidade, à morte, à privacidade... As 
redes sociais devem ser um instrumento positivo 
a favor das relações interpessoais, facilitando a 
comunicação e a interação entre as pessoas e não 
uma forma de ataque e de afronta como vêm 
sendo covardemente usadas por quem ainda não 
aprendeu a respeitar seus semelhantes.



11JORNAL O MENSAGEIRO | Sábado, 7 de julho de 2018

Uso consciente das redes sociais




