
Theobaldo e Hildegard celebram Bodas de Diamante

Ainda da Teresafest
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Padre Dionísio celebrou a renovação de votos do casal

Leandro e Angela Loebens emolduram o casal

Luiz e Eveline Klinger com o filho Vítor, Danilo Finkler, os noivos, 
Ana Lorena Finkler, Angélica Finkler e Ezequiel Soder

Hildegard e Theobaldo comemoraram 60 anos de união

Milena Bartz, José Regert, os noivos, Ismenie e Mateus Regert

Gláucia e Flaviel Funck com a filha Flávia, o casal, Felipe Funck, 
Maria Elenice e esposo Flávio Funck
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· CERVERA
Aos apreciadores das cervejas 
especiais e artesanais, uma 
dica: vem aí o 1° Cervera, dia 8 
de dezembro. A festa e o con-
curso de cervejas de panela 
de Vera Cruz, com mais de 25 
estilos de cerveja, são organi-
zados pela Cervale. Será no dia 
8 de dezembro, no Parque de 
Eventos, em Vera Cruz. Parte 
da renda será revertida para 
a Adae. Os ingressos já estão 
disponíveis. Copo do evento e 
degustação livre a R$ 80. Ah, 
terá atrações musicais e praça 
de alimentação.

Theobaldo e Hildegard 
Regert festejaram os 60 anos 
de casados, as Bodas de Dia-
mante, no dia 11 de julho, 
às 11 horas, com celebração 
conduzida pelo padre Dionísio 
Kist e recepção na Associação 
Cultural e Esportiva Alliance 
One (Acea). Estiveram pre-
sentes na ocasião familiares 
e amigos, que apreciaram o 
caprichado almoço servido 
pela equipe de Rufino e Vera 
Wagner, além dos doces e das 
tortas preparados pela neta 
Angélica. Não faltaram na 
ocasião a filha Ana Lorena com 
o esposo Danilo Finkler e sua 
família; a filha Maria Elenice 
Funck e o esposo Flávio Funck, 
também com a família; o filho 
José Regert e esposa Ismenie 
e família; o filho João Regert 
e esposa Clarice e a família; 
e ainda a filha Angela Regert 
Loebens com o esposo Lean-
dro Loebens.

O casal foi homenageado 
pelos netos, netas e bisnetos. 
Após, a animação foi da Banda 
São Livre.

Clarice e João Regert, casal, Liliane Regert, Patrícia Regert e Luis 
Cursino com a filha Amanda

Fabiano Petry e Adriane Arndt

A 24ª edição da Teresafest foi celebrada 
no dia 27 de outubro e reuniu centenas 
de pessoas na programação. Vários foram 
os cliques que a equipe do Nosso Jornal 
fez durante o evento, que culminou com 
jantar-baile no salão de festas da Comu-
nidade Católica Santa Teresa. A animação 
do jantar ficou por conta da Banda Nova 
Geração e esse foi um dos tantos eventos 
marcantes do mês de outubro.


