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Amohre apresenta novidades na reinauguração da loja

Gláucia Kuhn, Grasi Pereira e Jean Almeida

Gláucia Kuhn ao lado da cunhada Michele Bartz e dos pais,
Claudenir e Claudete Kuhn

A reinauguração foi ainda 
em 2018, mas ecoa por aqui 
neste primeiro mês do novo 
ano. Desde o dia 30 de no-
vembro, a loja Amohre está em 
novo endereço, com o intuito 
de proporcionar um espaço 
mais amplo, conforto e co-
modidade aos clientes. O em-
preendimento atende na rua 
Cláudio Manoel, 281, ao lado 
da Caixa Econômica Federal.  
Além da loja, a Amohre agora 
passa a oferecer espaço de 
café/bar, com novidades em 
café expresso e lanches, como 
doces e salgados prontos. Para 
comemorar a reinauguração, 
a proprietária, Gláucia Kuhn, 
recebeu familiares e amigos.

Gláucia, Jean Almeida e Évelin Pritsch

A anfitriã brindando com as amigas
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Gláucia Kuhn e Júlia Iana

Gláucia emoldurada por Muriel Carvalho e Charles Deivis Gehrke

A Comitiva da Festa da Uva 
2019, integrada pela presi-
dente da Comissão Comunitá-
ria, Sandra Mioranzza Randon, 
e pelas soberanas do evento, 
rainha Maiara Perottoni e 
princesas Viviane Piamolini e 
Milena Caregnato, foram re-
cebidas, na tarde de segunda-
feira, dia 14, pelo presidente 
da República, Jair Bolsonaro, 
no Palácio do Planalto, em 
Brasília. Além do convite ofi-
cial para o evento, que ocorre 
de 22 de fevereiro a 10 de 
março, no Parque Mário Ber-
nardino Ramos, em Caxias do 
Sul, Bolsonaro recebeu diver-
sos presentes assinados por 
artistas caxienses.

Em Brasília, presidente Jair Bolsonaro 
recebe convite para a Festa da Uva

À comitiva, o presidente 
disse que fará o possível para 
prestigiar a festa e que, caso 

se confirme, levará equipe de 
técnicos para ampliar a rela-
ção com a Serra Gaúcha. 
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Presidente recebeu comitiva de Caxias do Sul


