
Os 95 anos de Ilga Merten foram bem festejados

Relembrando os 80 anos de Acédia Sehnem
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A aniversariante Ilga Merten estava radiante na comemoração dos 95 anos

MÚLTIPLAS

S OCIAL 14ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2018

· GASVEC
O jantar dançante em benefí-
cio ao Gasvec está agendado 
para o dia 18 de agosto, na 
Comunidade Católica Santa 
Teresa, com início às 20 horas 
e animação da banda Munich. 
No cardápio, bife ao molho 
madeira com champion, pernil 
suíno desossado, filé de peixe, 
bife de peito de frango, arroz, 
massa, maionese e saladas va-
riadas. Os ingressos podem ser 
adquiridos no valor de R$ 35 
(adulto) e de R$ 20 (crianças 
de seis a 10 anos), podendo 
ser adquiridos no Back Super-
mecado, na sede do Grupo 
Arauto e com os membros da 
Gasvec. Em prol da segurança 
do município, o Grupo Arauto é 
apoiador na divulgação deste 
evento.

No dia 16 de março, dona 
Ilga Merten reuniu, na Acea, 
familiares, amigos e médicos 
para festejar os seus 95 anos 
de vida.

A aniversariante estava ra-
diante, esbanjando alegria, e 
recepcionou seus convidados 
ao lado das filhas Nadir Mer-
ten, Vera Soares e Almerinda 
Thier, dos netos, bisnetos e do 
tataraneto. Depois das home-
nagens e do parabéns para 
dona Ilga, foi servido delicioso 
jantar, seguido de tortas e 
docinhos.

Com as filhas, Nadir Merten, Vera Soares e 
Almerinda Thier

... e com os bisnetos, celebrando geraçõesAniversariante posa com as netas na comemoração...

Foi no dia 21 de abril a 
comemoração dos 80 anos 
de Acédia Margarida Sehnem, 
que foram completados em 
12 de abril. A festa contou com 
a presença dos filhos, netos, 
bisnetos e amigos de dona 
Acédia, e foi realizada na sede 
da Amove, no bairro Esmeral-
da, em Vera Cruz.

Confira alguns registros da 
festa de 80 anos enviados pela 
família!

Com os genros Valdomiro Assmann, Sérgio Santos, Canisio 
Hammes e Osmar Noy

Com as noras Mara, Vera, Doneti, Andreia, Luciane e Marlise 
Sehnem
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