
Festa da Associação é sucesso
Seicho no ie confraterniza
no Tito’s Restaurante
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Carine Guedes e Celson Scheibler

Isidor e Onira Hirsch

Coordenadora de reunião de mães da Seicho no ie, Alcí da Costa, 
ladeada pelas preletoras Yeda Neumann e Maria Aparecida 
Gregori

Elaine Stumm, Yeda Neumann, Alcí da Costa, Maria Aparecida
Gregori, Elisa Thiel e Cladir Vieira

Participantes da Seicho no ie

Marlise Gomes, Marcia e Milena Araujo

Caroline Santos e Jeferson LenzLuis e Silvia Brandt

Marcelo Henrique de Carvalho e Thalia Silva
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Nesta edição, destacamos 
mais algumas presenças na 
festa da Associação dos Ser-
vidores Municipais - ASM, que 
completou 35 anos de história. 
Uma bela recepção foi organi-
zada por todos os membros da  
diretora, sob presidência de 
Clarice Seibert. 

Centenas de funcionários 
públicos se reuniram para 
brindar o ano que encerrou, 
na festa realizada no Salão 
dos Espelhos da Comunidade 
Católica Santa Teresa, com 
jantar servido por Vera Soares 
e equipe e música da banda 
Four Melody.

O jantar-dançante já é tra-
dicional no calendário de 
festas de dezembro, e sempre 
é realizado com vistas à valo-
rização do servidor público. 
Nesta edição, em especial, 
ocorrida no dia 14, ainda po-
de-se celebrar as três décadas 
e meia da entidade, com ho-
menagens.

No dia 4 de dezembro,  
aconteceu a última reunião 
do ano da Seicho no ie em 
Vera Cruz. Além da reunião 
de encerramento, foi um mo-
mento para as participantes 

confraternizarem, tendo por 
local o restaurante Tito’s.

A coordenadora de reunião 
de mães da Seicho no ie, Alcí 
da Costa, agradeceu a presen-
ça de todas as participantes.


