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Festa para celebrar os 90 anos de João Marcus Wagner

AGENDA
Netos também prestigiaram os 90 anos de João

No último dia 22 de julho, 
data em que completou seus 
90 anos de vida, João Marcus 
Wagner recebeu todo o cari-
nho da família ao comemorar 
seu aniversário no restauran-
te L’Appetite. Na ocasião, os 
convidados - filhos, netos, 
bisnetos, tataraneta e irmãos 
- foram recepcionados às 11 
horas, no restaurante, onde 
foi servido o saboroso al-
moço. Após, João e a esposa 
Rosália Maria Wagner recep-
cionaram sua família para 
um café da tarde preparado 
com muito carinho na própria 
residência do casal.

Os filhos e familiares de 
Marlise Bonnenberger, Eu-
clides Wagner, Marlene Lúcia 
Mueller (in memorian), Filo-
mena Teixeira, Lisete Lutke, 
Judite Wagner e Gertrudes 
Rosa encheram de alegria o 
aniversário, em que estive-
ram presentes cerca de 70 
convidados, dentre eles 18 
netos,  11 bisnetos e uma 
tataraneta.

João e Rosália receberam os familiares para confraternizar
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Família esteve reunida para celebrar o aniversário Junto dos filhos, João e Rosália comemoraram

· KERB
O Grupo Frohtanz promove o 5º Kerbball (Baile de 
Kerb). No dia 4 de agosto, no salão da Comunidade 
Evangélica do centro. A animação será da Orquestra 
Metais em Brasa. A programação inicia com culto, às 
19 horas, desfile festivo com bandinha da igreja até o 
salão, às 20 horas, e jantar típico. Os ingressos estão es-
gotados. Apresentações e baile a partir das 21h30min.

· ALMOÇO
A Comunidade Católica Santa Teresa realiza al-

moço de confraternização no dia 5 de agosto, 
domingo, a partir das 12 horas, no salão dos es-
pelhos. Ingressos com integrantes da diretoria, a 
R$ 22 adulto e R$ 10 para crianças de 6 a 12 anos. 
Os ingressos são limitados.

· HOSPITAL VALE DO SOL
O Hospital Vale do Sol promove a 15ª Festa Be-
neficente neste sábado e domingo, no Ginásio 
Evangélico de Vale do Sol. No dia 4, pela manhã, 
começam os preparativos, e a partir das 10 horas 

haverá venda de cucas e pães. No dia 5, domingo, 
às 10 horas, acontece o Culto Ecumênico na Igreja 
Evangélica, com a participação do Coral da Afubra. 
Às 12 horas será servido o prato típico do Muni-
cípio, a boia forte, acompanhada de pão caseiro. 
Depois do almoço, muitas atrações com Matheus e 
Fabiano, Der Deutsche Jugendtanz, Banda Atitude 
e banda Doce Desejo. Os Ingressos antecipados 
estão à venda ao valor de R$ 18, na secretaria da 
casa de saúde e com os funcionários e a diretoria 
do hospital.


