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Mais cliques da quermesse da Comunidade Evangélica

FESTEJOS 

Maria Alves Ferreira Goelzer, Sérgio Goelzer, Paulo Konzen, 
Márcia Konzen e Yuri Gabriel Konzen 

Deisiane de Castro e Felipe Back

 | Para quem quer marcar 
presença no tradicional 
jantar-baile de aniversário 
de Vera Cruz, é bom ficar 
atento. No dia 29 de maio, 
a partir das 8h30min, serão 
comercializados os ingres-
sos. O ponto de venda será 
a Secretaria de Cultura. O 
valor é de R$ 40 por pes-
soa. Somente para a festa, 
sem acesso ao jantar, o 
custo é de R$ 25 anteci-
pado. Na hora, fica R$ 30. 
O jantar-baile acontece 
dia 2 de junho, no Clube 
Vera Cruz. A animação fica 
por conta da Banda Ita-
mone, de Caxias do Sul. 
Como o evento é bastante 
disputado, muito por causa 
da divulgação do resulta-
do da Gincana, as vendas 
costumam encerrar no pri-
meiro dia.

| Thomas Machado, o gau-
chinho que ganhou o cora-
ção do Brasil no The Voice 
Kids, estará em Vera Cruz. 
Show na Praça, dia 3 de 
junho, para marcar os 59 
anos da cidade. O show 
do guri está inserido na 
programação do FelizCida-
de na Praça, que também 
contará com a banda Flor 
da Serra e apresentação 
teatral Asas de um sonho. 
As atrações na Praça José 
Bonifácio vão das 9 às 19 
horas.

A tradicional quermesse 
promovida pela Comunidade 
Evangélica do centro de Vera 
Cruz, no último dia 6 de maio, 
ainda repercute por aqui. O 
almoço foi preparado pela 
equipe de Sônia Goelzer. Com 
salão lotado, com cerca de 400 
pessoas presentes, o evento 
contou  com tenda de pesca-
ria e de trabalhos manuais da 
OASE.

Antes do almoço, foi cele-
brado culto na igreja. A quer-
messe contou com a animação 
do Musical San Carlo. Confira 
os demais registros feitos por 
lá.

Roberta Flores, Joice Schroeder e Renata Flores

Egon Roloff e Flávio Vitalis
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Flávio Schunke e Josiane Erdmann

Soberanas se preparam para o segundo ano de festejos

Beldades em ação
Começa hoje mais uma programação de aniversário de 

Vera Cruz. Pelo segundo ano, a rainha Évelin Pritsch e as prince-
sas Ritiéli Cortes e Elizandra Woyciekoski vão esbanjar simpatia 
para receber a comunidade nos eventos comemorativos.
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