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Teresafest reúne centenas de pessoas na Comunidade Católica

AGENDA

Flávio e Gládis Stoeckel e Marilise e Antonio Freitas

Leandra Oliveira e Felipe Stoeckel

 | Aos apreciadores das 
cervejas especiais e arte-
sanais, uma dica: vem aí o 
1° Cervera, dia 8 de dezem-
bro. A festa e o concurso de 
cervejas de panela de Vera 
Cruz, com mais de 25 estilos 
de cerveja, são organiza-
dos pela Cervale.
Será no dia 8 de dezembro, 
no Parque de Eventos, em 
Vera Cruz. A turma da Sou-
za’s Bier tem todos os de-
talhes! Parte da renda será 
revertida para a Adae. Os 
ingressos já estão disponí-
veis. Copo do evento e de-
gustação livre a R$ 80. Ah, 
vai ter atrações musicais e 
praça de alimentação.

A 24ª edição da Teresafest 
foi celebrada no dia 27 de 
outubro, reunindo centenas 
de pessoas na programação. 
A peregrinação da Santa Te-
resa culminou em uma missa 
festiva, com a junção dos re-
presentantes dos 22 núcleos 
e comunidades de Vera Cruz. 
Após a missa festiva ocorreu a 
carreata pelas ruas da cidade, 
com a bênção dos veículos em 
frente à Praça José Bonifácio. 
E para encerrar os festejos, 
o jantar-baile, no salão de 
festas, foi muito prestigiado. 
A diretoria da Comunidade, 
presidida por Luís Carlos Dhiel, 
foi responsável pela recepção 
aos inúmeros convidados. A 
animação do jantar ficou por 
conta da Banda Nova Geração 
e o Nosso Jornal marcou pre-
sença, confira alguns registros 
feitos por lá.

Clementina, Paula e Telmo Eichner, 
Gladis e Jorge Loebens e Arlindo Eichner

Laureno e Reni Maria Blank
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Edvino e Vali Hoff e Nelci e Danilo Paulitsch

Alceu Silva, Joana Rodrigues, Rose e Marlise da Silva, 
Heloísa Garcia e Leonildo da Silva

Paulo e Nanci Severo


