
Festejada formaturaBodas de Ouro de 
Osvino e Neli Pritsch
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O formando em sua noite de conquista, com canudo na mão

Braulio entre a sobrinha Gabriela Lopes e a irmã Sabrina LopesCasal com Nadine e Karine Loebens, Sophia e Kauã Pritsch

O formando com a sobrinha Gabriela, a mãe Teresinha, o pai 
Homero e a irmã Sabrina

Com Denise, Angenor e Sophia 
Pritsch, Karine Loebens e o 

marido Rudinei Paulus, Nadine 
e o namorado Lucas Paulitsch

O casal em noite de comemoração das Bodas de Ouro
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Foi no dia 24 de agosto, na Faculdade Dom Alberto, que Braulio 
da Silva Lopes realizou o sonho de se formar no curso Técnico em 
Enfermagem. A conquista foi celebrada com os pais, Teresinha Bitten-
court da Silva Lopes e Homero Darci da Silva Lopes, e junto da irmã, 
Sabrina da Silva Lopes. Em casa, a equipe do Restaurante L’Apettite 
preparou um saboroso jantar para brindar a conquista de Braulio.

Osvino José e Neli Pritsch 
festejaram os 50 anos de 
matrimônio com bênção no 
dia 21 de setembro, na sede 
da Amove. O padre Dionísio 
Kist celebrou a cerimônia, 
que teve música entoada por 
Sildo e Nair Sausen e grupo. 
A Amove foi decorada com 
rosas vermelhas e brancas e 
o jantar foi caprichosamente 
preparados pela equipe de 
Horst Schuch.

O casal nubente tem os fi-
lhos Ângela (IM) e Angenor e 
foi surpreendido pela família  
por uma linda homenagem 
das netas Karine e Nadine 
Loebens e da nora Denise 
Hirsch. Amigos e familiares se 
divertiram com Osvino e Neli, 
ao som do musical Acordes 
de Ouro, para animar a festa.
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