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Servidores comemoram os 35 anos da Associação em prestigiado jantar-baile

Atual diretoria da Associação dos Servidores Municipais de Vera Cruz, sob presidência de Clarice Seibert

Ex-presidentes foram
reconhecidos em noite

de homenagens

Gladis e Rene Gerhard

Sr. Idefonso dos Santos entre o prefeito Guido Hoff e a presidente 
Clarice Seibert

Ilica e Neri Goecks

Daisi Riss e Beatriz Rosauro

Alcemiro e Maria de Lourdes da Silva

Robson Tatsch e Silvana Santos

Leomar e Orlanda Fontoura

Maria Teresa Lara e Lucia Teresinha Kessler

Eurico Matias e Daniela Ritzel

Beloni dos Santos e Marcia BrandtEdiles Melo, Gricela Schantez e Iara Rodrigues

Lidiane e Henrique Capelleti Luis Carlos e Cristina Rabuske

A tradicional promoção 
da Associação dos Servidores 
Municipais de Vera Cruz, sob 
presidência de Clarice Seibert, 
este ano foi ainda mais espe-
cial. A festa de integração foi 
também pela comemoração 
de 35 anos de fundação  da 
ASM, que ocorreu em 19 de 
novembro de 1983. A festa 
aconteceu ao findar de 2018, 
no dia 14 de dezembro, no 
Salão dos Espelhos da Comu-
nidade Santa Teresa. Centenas 
de funcionários públicos se 
reuniram para brindar o ano 
que encerrou e fortalecer laços 
de amizade com os colegas.

Houve, também, homena-
gem especial a diversas pes-
soas que ao longo destas três 
décadas e meia auxiliaram 
no crescimento e estiveram 
sempre presentes na Asso-
ciação. Dentre elas estava o 
senhor Idefonso dos Santos, 
um dos sócios mais antigos e 
que nunca faltou a nenhuma 
confraternização da entidade. 
Recebeu o reconhecimento 
representando todos os asso-
ciados. 

Com cardápio servido por 
Vera Soares e equipe e co-
mandando a churrasqueira 
Arsênio Konzen e equipe, a 
empolgante festa foi animada 
pelos acordes da banda Four 
Melody. Nas palavras da pre-
sidente Clarice, o evento serve 
de estímulo e agradecimento 
ao trabalho que desenvolvem 
os servidores municipais, com 
empenho e dedicação, além 
de brindar os 35 anos de histó-
ria, em especial. Muitos secre-
tários e o prefeito Guido Hoff 
estiveram entre os presentes. 
O Prefeito saudou a todos e 
desejou um 2019 de união e 
prosperidade. E não faltou a 
presença do Papai Noel, que 
distribuiu sorrisos, balas, uma 
bolsa térmica e caneca perso-
nalizada alusiva aos 35 anos e 
mais panetone aos servidores.

Confira as imagens capta-
das por nossa equipe na festa.
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