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CHICACHICA
SPERLINGSPERLING
Famosa e conceituada chef, que produz os 
mais badalados banquetes do interior do 
Estado, nesta terça-feira, 7, vai ser o centro 
das atenções. O motivo: o seu aniversário!
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 Asuperquerida Aparecida Bornes Alves - conhecida 
por sua belíssima voz, cercada por seus fi lhos 

Caroline (E), Antônio, Maria do Carmo e Quélli (D) - na 
recente festa em que celebrou os seus 80 anos - muito 
bem vividos, que teve como cenário a AABB.
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RECADO

O Clube Gaúcho na próxima quinta-feira, 9, às 20 
horas, vai ser o palco da apresentação da peça 

teatral: ATÉ QUE A INTERNET NOS SEPARE #OUNÃO. 
A comédia contemporânea dirigida por Fernando 
Gomes tem no elenco a dupla de atores Carol 
Nakamura e Márcio Kieling, e promete arrancar boas 
risadas do público presente ao abordar a infl uência 
da era digital nas relações afetivas. Associados do 
CG podem adquirir seus ingressos na secretaria 
ao valor de R$15,00. Demais interessados devem 
dirigir-se ao SESC Santo Ângelo ou entrar em 
contato pelo telefone 3312-4411 e solicitar mais 
informações.

A capa de hoje é ilustrada pela superquerida 
Chica Sperling - experiente, competente e muito 
requisitada banqueteira, que nesta terça-feira, 7, 
acrescenta mais um ano em sua vida, sendo alvo de 
muitas e merecidas homenagens, especialmente de 
seu marido Rui, fi lho Patrik e nora Jéssica, demais 
familiares e amigos. À amiga Chica, parabéns, 
muitas felicidades, saúde e sucesso!

No próximo sábado, dia 11, acontece a 4ª edição 
do “Jantar Baile do Conselho” do Clube Gaúcho, 
atualmente sob a presidência de Antônio de 
Albuquerque Caetano. O evento que também 
vai ser em homenagem ao “Dia dos Pais”, terá 
menu de Chica Sperling e música ao vivo sob a 
responsabilidade do Musical Abertura, de Caxias do 
Sul! Os convites podem ser adquiridos na secretaria 
do Clube. Mais informações através do fone: 3313-
2463. Pelo que tudo indica vai ser um evento muito 
bacana!

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

Amauri Lírio
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Clássicos da era moderna, as jaquetas 
jeans andavam esquecidas no fundo do 
armário, mas de uns tempos para cá as 
peças voltaram a fi car em evidência e se 
tornaram objeto de desejo. 

Como o foco da moda atualmente 
é nas ruas, as jaquetas voltaram as 
tendências e fazem parte dos looks do 
dia a dia e criam produções urbanas e 
despojadas. 

Entre as peças preferidas estão os 
modelos oversizes, que fi cam ótimos 
combinados com peças casuais como 
calças pretas ou saias midis; Os modelos 
ajustados na cintura, que combinam muito 
bem com peças de alfaiataria ou pecas 
românticas, pois equilibram a produção.

Nas imagens, veja maneiras diferentes 
de estilizar sua jaqueta e inseri-la nas 
mais diversas produções.

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

BRUNA BASSANI MELLO - linda, feliz e plena - num 
belo ensaio fotográfico assinado pela fotógrafa Vick 
Almeida, para marcar a doce espera, o 3º herdeiro 
da família Bassani Mello, que em breve aterrissa 
oficialmente neste planeta.

DOCE ESPERADOCE ESPERA

Foto: Vick AlmeidaFoto: Vick Almeida

MINÉIA 4.1. Ticiane Callegaro, Valentina
Neury de Oliveira, Minéia Bertê Mene
Gilvete Lírio, Patrícia Bertê, Gládis Sc
Maricleia Farias - na festa de níver da Miné

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

NO CLUBE GAÚCHO. Camila Copette e Fábio da Veiga, Juliano Gressler e Iv
Disconzi e Cristiano da Veiga, e Lidia Bohrer da Veiga - na 3ª edição do Home
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LI, REFLETI E GOSTEI
“UMA VEZ QUE VOCÊ ABANDONE A ESPECTATIVA, 

VOCÊ APRENDEU A VIVER.” (Osho)
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FERNANDA SCHONARDIE e MARA OSÓRIO brindando a amizade no Rolla Prime, final 
de semana passado. Aliás, a escultural modelo santo-angelense Fernanda Schornadie, 

veio especialmente de São Paulo, onde reside, para rever familiares e amigos.

alentina Lírio, 
ê Menegahtti, 
ádis Scholl e 
da Minéia.

EM SETEMBRO. Daniela Gonzales e Júlio 
Macedo - estão trazendo uma grande 
novidade para a cidade:  método SUPERA, 
uma veradeira  ginástica para o cérebro.

essler e Ivy Reichert , Manoela Oliz e Diogo Balbinot, Lívia Nold 
do Homena na Cozinha.

Foto: Margarete MacielFoto: Margarete Maciel

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

 PAOLA e LICURGO BURMANN - marcaram 
presença na 3ª edição do evento “Homens na 
Cozinha”, que recentemente lotou o Clube Gaúcho.

Foto: Margarete MacielFoto: Margarete Maciel
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MARINA Ritter Skonieski, com seus pais Paulo e 
Letícia no cenário da linda festa de seus 3 aninhos, que 
aconteceu no dia 14 de julho.

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

PS.: Long necklaces = colares longo! Usando de modo correto, 
sempre conferem mais estilo, mais bossa a uma produção.

O garotão todo feliz da foto é o CRISTIAN Baer Pedotti, 
em pose especial para BS KIDS.

        Foto: Marcelle Corrassa

        Foto: Marcelle Corrassa

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇADETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA

A lindinha da foto é a SOFIA, fi lha de 
Jaqueline e Mauro Shotoko, clicada com 

seus avós corujas Noeli e Vilson Tonin na sua bela 
festa, em comemoração aos seus 2 aninhos, que 
aconteceu no último domingo, em São Paulo.  

Foto: Vick AlmeidaFoto: Vick Almeida
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Muito bacana o long necklaces, que a Maria Tobias - desfi lou 

em recente acontecimento social. O longo colar valorizou  

o eterno pretinho básico, sempre elegante e chique para 

toda e qualquer ocasião.O acessório em dois tons de 

dourado, conferiu um ar cool e moderno para a produção. 

Maria apostou e acertou em cheio no seu look para ocasião! 

Com toda a certeza o colar chamou a atenção e de um “up” 

na sua correta produção visual. #semprenavanguarda 

#elegânciaeatitude

Foto: Marcelle Corrassa|Equipe Vick AlmeidaFoto
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        Foto: Marcelle Corrassa
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Safari na Savana Africana

Giovani, do Laboratório Sanofi e Cristina G. Brondani, que 
integra o “staff ” do SICREDI, da Andradas, acabaram de realizar 

um belo e inesquecível tour pela South África, e é claro fi zeram 
muitos registros, alguns especialmente para o BS.

Fotos: DivulgaçãoFotos: Divulgação

Cape Town | Cidade do Cabo

GENTE JOVEM 
& ENGAJADA

Letícia Bohrer, Rocheli 
Nardes, Fabiana Barz, Pietra 
Reis, do Rotaract Club de 
Santo Ângelo, prestigiando 
a noite de posse dos novos 
presidentes dos Clubes 
de Rotary da Capital das 
Missões.

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio

GESLAINE GUARANI 
- querida e dinâmica - 

comemora amanhã, dia 6,  o 
seu aniversário cercada pelo 

carinho e cumprimentos 
de seus familiares e 

amigos, e especialmente 
de seu marido, Telmo.  À 

Geslaine, parabéns, saúde e 
felicidades sempre!

LUIZ HENRIQUE FRUET 
- fi lho de Rodrigo e Cristiane 
Fruet, na última quarta-feira, 
dia 1º, comemorou o seu 
13º aniversário, reunindo 
amigos e colegas da Escola da 
URI com rodada de pizzas e 
muitos strikes no Arena Grill.

Foto: DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: Marcelle Corrassa|Equipe Vick AlmeidaFoto: Marcelle Corrassa|Equipe Vick Almeida
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Dinalva Agissé Alves de SouzaDinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.brdinalvas@urisan.tche.br

Doutores e patys bumbum versus tecnologia e conhecimentoDoutores e patys bumbum versus tecnologia e conhecimento
Quem é do século passado como eu 

(especialmente da década de setenta para baixo), 
ao olhar na época para o século XXI, deve ter 
projetado uma imagem de futuro em um cenário 
surrealista, em que alta tecnologia e inteligência 
eram palavras de ordem. E realmente, em muitos 
aspectos, somos surpreendidos a cada dia com mais 
descobertas e avanços tecnológicos, os quais nos 
desafi am constantemente a novos aprendizados e 
exigem cada vez mais investimentos em termos de 
conhecimento.

 Como essas novas descobertas estão associadas 
à questão da inteligência, tanto por parte de quem 
as usa e em maior grau por parte de quem as cria, 
impossível não dizer que nesse ponto aquela antiga 
projeção futurista ganha forma de verdade. Para 
não cair na trivialidade de apontar tão somente 
as redes sociais como exemplo da mais alta 
teconologia, recorro à área da medicina que galgou 
avanços até então inimagináveis. Incrível ver o que 
hoje é possível fazer em termos de cirurgias, de 
tratamentos, de procedimentos médicos graças à 

parafernália tecnológica e graças à 
inteligência do homem.

E é justamente neste ponto que me 
questiono como, em plena era altamente 
tecnológica e das mais sofi sticadas 
inteligências, com pleno acesso à 
informação, pessoas se deixam 
enganar ou seduzir por métodos 
nada inteligentes e de procedência 
duvidosa. Sem tecnologia, sem 
sofi sticação e, pior de tudo, sem 
conhecimento de causa, ou com 
conhecimento e sem escrúpulo 
nenhum, pessoas se dão o direito 
de operar procedimentos médicos; 

outras, no lado inverso, deixam-se 
envolver por falsas promessas, levadas pelo impulso 
da vaidade e por um desejo (inconsequente) de 
mudança, como deixar o bumbum mais empinado, 
os seios maiores, a barriguinha lisa, entre outras 
intenções e metas do gênero. 

É o caso das vítimas da Paty Bumbum, 
Patrícia Silva dos Santos, que exercia ilegalmente 

a medicina, realizando procedimentos estéticos 
“nada recomendados” e, ainda, aplicando silicone 
industrial em organismo humano. Depois da 
Paty Bumbum, novos casos foram denunciados, 
além do caso envolvendo o Dr. Bumbum, do qual 
resultou a morte da bancária Lilian Calixto, após 
um procedimento estético para remodelagem dos 
glúteos. Chamou também a atenção o caso da médica 
que perfurou o intestino de uma paciente após uma 
cirurgia. Além de provocar o dano à paciente, a 
médica ainda se deu o direito de ridicularizá-la, 
debochando da reclamante e sugerindo que ela 
comesse a secreção que estava saindo pela cicatriz 
da cirurgia. 

São casos como esses e muitos outros que 
apontam para um paradoxo entre as tecnologias de 
ponta, que deveriam ser utilizadas para a garantia 
de efi ciência e de progresso, e o primitivismo que 
acompanha determinados procedimentos, como se 
estivéssemos vivendo ainda em séculos passados. 
Com tantos meios de informação e fontes de 
pesquisas disponíveis para pesquisa e estudo, parece 
impossível que ainda haja pessoas que se deixem 
enganar dessa forma, entregando seu corpo aos 
“cuidados” de qualquer pessoa. Para mim, essa é 
uma atitude incompatível com o período de agora, 
quando há todas as possibilidades de consulta e de 
busca de informações tanto acerca de pessoas como 
acerca de formas de tratar e de resolver alguma coisa.

Muitos dos danos causados são irreversíveis. 
E muitas pessoas, vítimas desses tipos de 
procedimento, terão de adapatar-se às sequelas que 
restaram, lastimando o erro de terem se submetido 
às mãos levianas de quem age e opera sem pudor 
nenhum. Tecnologia e conhecimento, imperativos 
do século XXI, devem andar de mãos dadas, a fi m 
de proporcionar maior garantia quando se trata de 
saúde. Cabe às pessoas em geral a consciência de 
que a saúde deve estar, sempre, acima da vaidade. 
Caso contrário, muitas serão ainda as vítimas de 
doutores e patys bumbum, para os quais qualquer 
forma de tratamento é uma aliada de ganho fácil e 
de falta de caráter e de respeito ao próximo.

Patronesse
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Doutores e patys bumbum versus tecnologia e conhecimento

FORMANDOS 
MATEMÁTICA 
2 0 1 8

  DAIANE Carina MoraesDAIANE Carina Moraes

KAREN Regina MichelonKAREN Regina Michelon

ESTTEFANI Duarte BrumESTTEFANI Duarte Brum

LILIAN Fátima Ancerowicz LILIAN Fátima Ancerowicz 

CAIO Jacques de OliveiraCAIO Jacques de OliveiraBRUNA Lara da CostaBRUNA Lara da Costa CLARA de Mello MacielCLARA de Mello Maciel

FERNANDA Pinto LenzFERNANDA Pinto Lenz

TAIS Portela ArenhartTAIS Portela Arenhart
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BRUNA Lara da Costa (Oradora), CAIO Jacques 
de Oliveira, CLARA de Mello Maciel (Oradora), 
DAIANE Carina Moraes, ESTTEFANI Duarte Brum, 

FERNANDA Pinto Lenz, KAREN Michelon, LILIAN Fátima 
Ancerowicz e TAIS Portela Arenhart (Juramentista) - 
felizes e realizados recebem merecidamente o diploma 
de conclusão do curso de Matemática 2018|2, pela URI - 
Santo Ângelo. A solenidade de colação de grau acontece 
hoje, 4 de agosto, no Salão Nobre do Clube Gaúcho. 
Aos novos matemáticos e meus queridos afi lhados, 
parabéns e muito sucesso ao longo de toda a caminhada 
profi ssional que começa ofi cialmente a partir de hoje! 

ParaninfaParaninfa
Gilvete Wolff  Lírio

Carlos Ronei F. AlmeidaAna Maria R. Dutra Jacira B. AlfremRúbia D. Mantai

PatronessePatronesse Amiga da TurmaAmiga da Turma Professores  HomenageadosProfessores  Homenageados

Com carinho... professora GILVETE LÍRIO - Paraninfa

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação




