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Liga de Combate ao Câncer festeja 25 anos

MÚLTIPLAS

Diretoria, conselho e voluntárias da Liga em noite especial

Márcia Pauli, Mariane Hinterholz e Liane Blész e de pé, Carlos e 
Janine Griebel

 | A  confraternização de fim 
de ano da Associação dos 
Servidores Municipais de 
Vera Cruz está agendada 
para o dia 14 de dezembro, 
no salão da Comunidade 
Católica Santa Teresa. Os 
associados devem retirar o 
convite para a festa no RH 
da Prefeitura, com Ângela 
ou Ieda, a partir do dia 10 
de novembro.
| O Grupo Escoteiro Vera 
Cruz comemora neste sába-
do, 10 de novembro, seus 
30 anos em jantar dançan-
te na Comunidade Católica 
Santa Teresa, a partir das 
20 horas. No cardápio, bife 
ao molho madeira, gale-
to, carne de porco, arroz, 
massa e saladas diversas, 
incluindo buffet de sobre-
mesas. Após, animação do 
Portal do Baile. Ingressos 
ao valor de R$ 25 para 
adulto e R$ 15 (seis a 12 
anos).

Foi na noite de 19 de ou-
tubro que a Liga Feminina de 
Combate ao Câncer de Vera 
Cruz comemorou os 25 anos 
de trajetória no município, 
com jantar-baile realizado no 
salão dos espelhos da Comu-
nidade Católica Santa Teresa, 
evento que foi animado pela 
N’Band.

Mais de 400 pessoas pres-
tigiaram a entidade, reconhe-
cida pela atuação social de 
suas voluntárias em prol dos 
doentes de câncer do municí-
pio. A presidente, Marilise Iser, 
informou que o lucro da festa 
somou R$ 10.982,87, e agra-
dece aos patrocinadores, que 
através de doações oportuni-
zaram este resultado, e a todas 
as pessoas que prestigiaram o 
aniversário. Na ocasião, foram 
homenageadas as ex-presi-
dentes presentes na ocasião 
festiva: Maria Nelsi Mueller, 
Lígia Rieck e a atual, Marilise 
Iser, além de Wally Dummer 
como tesoureira por mais de 
20 anos. 

Confira algumas presen-
ças clicadas por lá pela nossa 
equipe.

Wally Dumer, Maria Nelsi Mueller, Lígia Rieck e Marilise Iser

De pé, Gilmar e Dóris Iser, com João, Ângela e Carolina Iser
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De pé: Débora Peil e Rodrigo Nascimento e sentados, 
Roselei e Davi Peil


