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Noite inesquecível para Jeyson e Camila

AGENDA

Jeyson e Camila tornaram o 14 de abril inesquecível

Os noivos e o pajem Lorenzo emoldurados por Mário Rocha e 
Andréa Klafke, mãe do noivo

| Neste sábado, a ACEA promove sua tradicional 
Noite da Galinhada, a partir das 20 horas. Confi-
ra abaixo todas as informações e prestigie! Vai 
ter até recreacionista para entreter a criançada.

| O Grupo Frohtanz promove o 5º Kerbball (Baile 
de Kerb). Será no dia 4 de agosto, no salão da 
Comunidade Evangélica do centro. A animação 
será da Orquestra Metais em Brasa. 

O dia 14 de abril de 2018 
para sempre ficará na me-
mória de Jeyson Klafke Rosa 
e Camila Fernanda Roos. Foi 
a data escolhida para os noi-
vos subirem ao altar da Igreja 
Matriz Santa Teresa para ofi-
cializar o amor na cerimônia 
religiosa ministrada pelo 
padre Dionísio Kist. Os filhos 
de Andréa Maria Klafke e An-
tônio Sidnei da Silva Rosa (IM) 
e Marlene Marta Roos e João 
Ereci Roos viveram uma noite 
repleta de sorrisos, emoções 
e diversão. Sob o olhar atento 
dos padrinhos, Patricia Dhiel e 
Maurício Chagas, Ritiéli Cortes 
e Felipe Kist, Ana Paula Grasel 
e Carlos Jardel Henn, Marieli 
Andrade Auler e Rafael Auler 
(que, por sinal, encantou a 
todos cantando na cerimô-
nia), Jéssica Klafke Rosa e 
Leandro Petry, Shana Wiesel 
e Diego Roos e a dama de 
honra Natielli Quoos, Jeyson e 
Camila ainda tiveram o brilho 
das crianças para emocionar 
a ocasião. Amanda Theisen  
e Pedro Henrique Almeida 
anunciaram a chegada da 
noiva, enquanto que Mariana 
Roos e Lorenzo Rocha condu-
ziram as alianças.

Deslumbrante em mode-
lo assinado pelo Atelier dos 
Vestidos, Camila foi penteada 
e maquiada pela equipe de 
Matheus Araújo. Os noivos 
recepcionaram os convida-
dos no salão da Comunidade 
Evangélica do centro, que foi 
decorado pela Inspyre Deco-
ração. O jantar, elogiadíssimo, 
foi preparado pelo Buffet 
Gutes Essen, de Candelária.  

Não faltaram homena-
gens de padrinhos e amigos, 
além de dança especial que 
envolveu e divertiu a todos. 
A animação esteve completa 
até o sol raiar com a dupla ser-
taneja Bruno e Adriano, de Rio 
Pardo, e DJ Paulinho Robardo.

Recém casados, Jeyson e 
Camila aproveitaram as bele-
zas de Maceió para desfrutar 
a Lua de Mel, o que coroou o 
mês de abril para o casal de 
apaixonados.

Padrinhos abençoaram a união de Camila e Jeyson

João e Marlene, pais da noiva, compartilharam a felicidade do 
casal
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Brinde em família celebrou a união de Jeyson e Camila


