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Novas Lideranças:
A posse dos presidentes 
dos Clubes de Rotary de 
Santo Ângelo.

Dinalva de Souza:
Mundo de injustiças.

Conceituada e dinâmica empresária, está feliz e realizada com a 
sua festejada loja SFERA, que ontem, dia 9, completou 23 anos de 
sucesso, tornando-se referência quando se fala em moda feminina.

Lisandréia Munareto 



Rua Três de Outubro, 361 - (55) 3312-3204 / 9 9709-0755
      oticapaulo.sa          Ótica Paulo - Santo Ângelo

 
Descontos de até 30%

Parcelamento em até 12x sem juros

Óculos de Sol



3JORNAL O MENSAGEIRO | Sabádo, 10 de julho de 2021

IMPRESSÃO
Gráfica e Editora 

Adhara Ltda.

PUBLICAÇÃO
Indústria Gráfica Jornal O 

Mensgaeiro
Avenida Brasil,18 

- Bairro Boa Esperança |
CEP: 98.801-590 |
Santo Ângelo - RS |

Telefone: (55) 3313-4887 
www.jom.com.br
amauri@jom.com.br
jornal@jom.com.br

RECADO

EDIÇÃO E PRODUÇÃO
Amauri Lírio

Jornalista/MTb 19.175

COLABORAÇÃO
Bruna Bassani de Mello

Dinalva de Souza

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA
Juliano Zancan

Rua Três de Outubro, 361 - (55) 3312-3204 / 9 9709-0755
      oticapaulo.sa          Ótica Paulo - Santo Ângelo

 
Descontos de até 30%

Parcelamento em até 12x sem juros

Óculos de Sol

No destaque de hoje, a super querida ROSANE THOMAS KLEE - que se 
destaca em nossa sociedade. Aliás, nesta segunda-feira, 12, a Rosane 

acrescenta mais um ano em sua vida, sendo alvo de muitas manifestações 
carinhosas motivadas pelo transcurso da data especial, principalmente 
de seu marido Beto, filhos Pietro e Paulinne, demais familiares e amigos. À 
amiga Rosane, parabéns, saúde e muitas felicidades!
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CAPA
Lisandréia Munareto

FOTO
Bárbara Rigo Imagens

A Sfera - uma loja especializada em 
moda feminina de qualidade, celebrou 
ontem, dia 9, nada menos que 23 anos 
de existência em Santo Ângelo. Ao longo 
de todo esse tempo, literalmente se 
transformou em referência quando se fala 
no universo do bem vestir feminino. 

E todo esse sucesso alcançado nesse 
período, é o reflexo do trabalho da 
dinâmica empresária Lisandréia Munareto, 
que merecidamente ilustra a capa da 
edição de hoje da nossa revista semanal 
BS Magazine.

Enfim, a Sfera, apenas reflete o bom 
gosto da empresária Lisandréia, que está 
sempre antenada em busca das últimas 
tendências do mundo fashion para 
vestir com modernidade, autencidade e 
elegância, respeitando o estilo da mulher 
missioneira.

Também é destaque nesta edição  a 
posse (virtual), dos novos presidentes dos 
Clubes de Rotary de nossa cidade, além de 
destacarmos alguns dos aniversariantes 
da semana.

Ah! E sobre as novidades? Ainda não 
chegou a hora de revelar!!! Suspense 
sempre é bom para criar uma expectativa 
ainda maior!!!

Enfim, BS Magazine: a sociedade passa 
aqui!

Um ótimo “weekend”. Eu volto no 
sábado!

Amauri Lírio
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A d v o g a d o s A s s o c i a d o s

brunomalletadvogados@yahoo.com   

Contato: 55 3312-6478        

Rua Antunes Ribas, 1250 

  Centro  Santo Ângelo/RS

Um novo 
endereço,
um novo
espaço,

preparado

para melhor

te atender!

Xadrez
Clássico na moda, datado como a padronagem 

mais antiga da história da moda, o xadrez se reinventa 
a cada temporada, apresentando novos mix de cores, 
espessuras e variadas modelagens que encantam.

É uma estampa atemporal e sofisticada para ter no 
seu guarda-roupa - o resultado da produção sempre 
variará conforme a edição do look, o que possibilita 
pensarmos infinitas formas de uso e com diversos 
estilos. Eu amo!!!!!!

Para não ter erro, a dica é apostar nos clássicos e 
usar a criatividade nas composições para produções 
autênticos e com a sua personalidade.

Nos acompanhe no instagram da Filo (@lojafilo).
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* Designer - Especialista em Moda e Comunicação
brunabassani@hotmail.com
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naianaodonto
www.naianaodonto.com.br

FABIANA LEMES CIOTTI 
A bela Rainha Mirim do Carnaval Infantil do Clube Gaúcho, comemorou o 
seu 11º aniversário no último dia 6, cercada pelo carinho especial de seus 
pais Emilena Lemes e Luís Fabiano Ciotti. À Fabi, parabéns! Feliz aniversário! 

Hedson e Iris Mattana,  Carmen Lúcia e José Augusto Zanetti - na Vibe Gastrobar.

TATIANA SCHNEIDER PILTZ - dinâmica e querida empresária 
que dirige com sucesso a sua conceituada loja Paralelo 28, estreia idade 
nova amanhã, domingo, dia 11, sendo alvo de muitas homenagens, 
em especial de seu marido Daniel Piltz, filhos Luise e Diego, demais 
familiares e amigos. À amiga Tati, parabéns e sucesso sempre!

FELIZ ANIVERSÁRIO! 
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LI, REFLETI E GOSTEI
“O QUE VOCÊ TEM TODO MUNDO PODE TER, O QUE 
VOCÊ É, NINGUÉM PODE SER.” (Constanza Pascolatto)

FABIANA LEMES CIOTTI 
A bela Rainha Mirim do Carnaval Infantil do Clube Gaúcho, comemorou o 
seu 11º aniversário no último dia 6, cercada pelo carinho especial de seus 
pais Emilena Lemes e Luís Fabiano Ciotti. À Fabi, parabéns! Feliz aniversário! 

Hedson e Iris Mattana,  Carmen Lúcia e José Augusto Zanetti - na Vibe Gastrobar.

Vera Niewinski e Salete Didonet 
- na Vibe Gastrobar.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação



8 JORNAL O MENSAGEIRO | Sabádo, 10 de julho de 2021

www.novaerasa.com.br

www.novaeraitapema.com.br

No dia 1º de julho começou oficialmente o ano 
Rotário 2021/2022 com o Lema: “SERVIR PARA 

TRANSFORMAR VIDAS”! O tema foi  escolhido pelo 
Presidente eleito do Rotary International, Shekhar 
Mehta. E no dia  3 de julho, em uma cerimônia virtual, 
assumiram a Governadora Distrital  Geni Zandoná 
Gehlen, de Palmeira das Missões e os Presidentes dos 62 
Clubes do Distrito 4660. Já nos Clubes de Santo Ângelo 

tomaram posse os Presidentes:  no Rotary Club de Santo 
Ângelo - Luciano Lencini Flores; no Rotary Club de Santo 
Ângelo – Norte, Dailton Rogério Tisott; no Rotary Club de 
Santo Ângelo - Cruz de Lorena, Maria Lucia Albuquerque 
Brondani e no Rotary Club de Santo Ângelo – Centro 
Norte, Jucelaine de Lima Aita. Parabéns aos novos 
presidentes e muito sucesso em todas as suas inciativas 
em prol do bem comum.

  OS NOVOS PRESIDENTES 
DOS CLUBES  DE ROTARY 

DE SANTO ÂNGELO

Luciano Lencini Flores
Rotary Club de Santo Ângelo

Maria Lucia Albuquerque Brondani
Rotary Club de Santo Ângelo-Cruz de Lorena

Dailton Rogério Tisott
Rotary Club de Santo Ângelo – Norte

Jucelaine de Lima Aita
Rotary Club de Santo Ângelo – Centro Norte

Foto: Divulgação
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Foto: Amauri Lirio

Foto: Josiane Kraus
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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 

LOURENÇO SASSI, aluno do 1º ano do 
ensino médio da Escola da URI, comemorou em 

família, o seu 15º aniversário, no 
dia 1º de julho. Porém dividiu a 

sua festa, entregando um kit  
delicioso (foto menor) para 

seus amigos mais próximos, 
no endereço de cada um. 
Ao Lourenço, parabéns e 

muito sucesso! 

HAPPY BIRTHDAY!
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LOURENÇO SASSI - celebrando o seu  
“1.5”, e abaixo com seus pais PAULO e 
MICHELA SASSI e sua irmã Geovana.
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Dinalva Agissé Alves de Souza
dinalvas@urisan.tche.br

MUNDO DE INJUSTIÇAS
O mundo não é justo. Apesar de todas as pessoas 

nascerem em iguais condições e serem constituídas 
da mesma “massa” humana, a sociedade, tal como 
ela é em sua desigual pirâmide estrutural, logo 
coloca a grande maioria em um mar de pobreza, 
de miséria, de fragilidade, reservando o topo para 
um número reduzido de privilegiados. No meio 
caem todas aquelas pessoas que viverão às duras 
penas, lutando desesperadamente para tentar subir 
pelo menos um degrau a mais ou para não caírem 
vertiginosamente para o andar de baixo.

Nesse mundo de desigualdades, às quais se 
somam tantos outros fatores, como o direito que 
muitos criminosos se atribuem de roubar, de matar, 
de ceifar tantas vidas, de mutilar tantos inocentes, a 
justiça entra como um imperativo para o equilíbrio 
da vida em sociedade. Como o próprio nome indica, 
a justiça tem sob sua custódia a manutenção da 
ordem social por meio da preservação dos direitos 
de todo cidadão, os quais perpassam os princípios 
da legalidade e da igualdade entre os seres.

Mas o que dizer quando, além de uma pessoa 
viver em estado premente de desigualdade e em 
alguns casos com parte de seus direitos naturais 
negados, ela se torna vítima da injustiça da própria 
justiça? Em muitos lugares do mundo, inocentes 
são acusados e condenados por crimes que não 
cometeram. No Brasil, há vários exemplos desse tipo 
de injustiça, como o caso de *Jamerson Gonçalves, 
um senhor trabalhador do Rio de Janeiro, que tem 
sua foto estampada em um catálogo de suspeito, 
tendo sido preso e acusado três vezes de crime de 
morte e roubo. Mesmo tendo sido comprovada 
sua inocência, ele continua com sua foto entre os 
suspeitos, tendo de viver em estado permanente de 
alerta.

Outro caso é o de *Lucas Moreira de Souza, jovem 
que ficou presto por quase três anos no Distrito 
Federal, acusado de roubo e de outros crimes que 
não cometeu com uma condenação de 77 anos 
de prisão. Mesmo o verdadeiro criminoso sendo 
referido como um homem manco, Lucas foi preso 

e condenado, apesar de não ter nenhum tipo de 
problema físico como esse. E mesmo tendo sido 
cometido outro crime semelhante com a indicação 
de um criminoso “manco” enquanto ele estava 
preso, fato que apontava para sua inocência, ele 
permaneceu na prisão por todo esse tempo.

Outros casos apontam para erros cometidos 
pela justiça, impulsionados pela inconsistência de 
provas, com a condenação de pessoas inocentes, 
conforme temos vistos pelos meios de divulgação 
e de comunicação. A pressa em querer apontar um 
culpado de um crime pode ser, em alguns casos, 
uma das causas desse grave tipo de erro, do qual se 
originam efeitos e consequências terríveis tanto para 
a pessoa acusada e condenada injustamente quanto 
para seus familiares mais próximos, que muitas 
vezes não têm nem ao menos condições de lutar 
contra tamanha injustiça.

O mundo não é justo também por isso. Não 
bastasse o fato de grande parte das pessoas estarem 
na camada mais baixa da pirâmide social, tendo de 
enfrentar a cada dia uma verdadeira batalha pela 
sobrevivência, muitas delas ainda estão sujeitas a 
serem apontadas como possíveis criminosas. Claro 
que erros podem acontecer; isso é uma prerrogativa 
da condição humana, já que ninguém é perfeito. 
Mas há uma extrema necessidade quando se trata 
de fazer justiça de se ter a certeza de quem é de 
fato o criminoso. A vida já é injusta o suficiente em 
muitos casos e uma pessoa ser condenada com base 
em indícios vazios e inconsistentes pode contribuir 
ainda mais para um mundo de injustiças e de 
desigualdades. A justiça tem de representar, acima 
de tudo, o respeito pelo direito de todas as pessoas 
de forma equitativa e sua legitimidade deve se 
estender por todas as camadas sociais.

Fontes de pesquisa: 
https://www.metropoles.com/distrito-federal; sertao24horas.com.br; 

https://extra.globo.com/casos-de-policia
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