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Festa aborda “O mundo 
mágico da Disney”

FOTOs divulgaçãO

COMO PARTICIPAR

SYMBOL IDIOMAS

Este espaço é uma oportunidade para divulgar os projetos 
desenvolvidos pelos educandários de Vera Cruz e Vale do 
Sol. Vale mostrar registros desde a educação infantil até o 
ensino médio. Aquele recreio diferente, a feira de ciências, 
a hora do conto, um passeio ou uma visita importante que 

a escola recebeu. Essas e outras ações pedagógicas podem 
aparecer aqui. Como participar? Basta enviar para o e-mail 
materia@jornalarauto.com.br as fotos da atividade realiza-
da, junto com um tópico informando sobre a finalidade da 
ação. É gratuito!

Anualmente, no mês de outubro, a Symbol Idiomas 
realiza sua Festa a Fantasia, ou em inglês “Costume Party”. 
Desde 2016 a escola adota o nome de Festa a Fantasia, 
alusiva ao “Halloween”, celebrado em 31 de outubro. O 
evento aconteceu no dia 27. A criançada pôde usar sua 
fantasia preferida e participar de muitas brincadeiras e 
muita descontração. Neste ano, o tema foi “The magic 
world of Disney”, que na tradução quer dizer “O mundo 
mágico da Disney”.

Teve muita criatividade, fantasias lindas, descontraídas 
e algumas até aterrorizantes! Confira alguns cliques!

FOTO divulgaçãO

CINTIA VITÓRIA DE BRUM RISTOW
Cintia Vitória de Brum Ristow completou seus 13 anos 
no dia 26 de outubro. Nesta data, a garota festejou em 
casa, ao lado dos pais Almiro Ristow e Mônica Joselaine 
de Brum Ristow o seu aniversário. A família recebeu 
familiares e amigos. As fotos da comemoração ficaram a 
cargo de Angélica Pereira. Parabéns, Cintia!

TROCO SOLIDÁRIO
Você contribui? O Hospi-

tal precisa muito de você. 
Nos caixas dos supermerca-
dos há urnas de arrecadação 
do troco solidário. Para você 
talvez represente pouco, 
mas para a instituição é mui-
to. Os recursos financeiros 
arrecadados são utilizados 
para melhorias internas. É 
mais conforto e bem-estar 
a todas as pessoas que ne-
cessitam dos servidos do 
hospital.

DOAÇÃO
O Hospital Vera Cruz agra-

dece a doação de R$ 1.500 
realizada pela Pastoral So-
cial, da Esquina Koelzer. O 
recurso doado, conforme 
vontade das integrantes da 
Pastoral, é destinado para o 
HVC investir na compra de 
uma TV para ser colocada na 
hotelaria de um dos novos 
quartos da instituição. Lindo 
gesto de parceria e solida-
riedade.

HORÁRIOS DE VISITA
Manhã: 10h às 11h
Tarde: 15h às 16h
Respeite. O Hospital Vera 

Cruz não possui outros horá-
rios de visita.

PACIENTES ATENDIDOS 
NO PLANTÃO
Informamos que os pa-

cientes, que buscam por 
atendimento na Unidade de 
Urgência e Emergência têm 
direito a um acompanhante. 
Os demais familiares devem 
aguardar na recepção do 
hospital. Agradecemos a 
compreensão.


