
Brigada Militar de Vera Cruz troca de comando

Verena e Ozi Barboza de Lima festejam Bodas de Ouro
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O novo comandante, tenente Carlos Moisés Savian 
dos Passos, e o sargento Alvise Diogo Soares Félix

Delegado Paulo César Schirrmann e o 
diretor executivo da Kopp Tecnologia, Cláudio Adamy

Casal junto dos filhos Joice, Jadiel e Jonas

Coordenador da Defesa Civil de Santa Cruz, tenente 
José J. Barbosa, sargento Diogo e major Fábio Azevedo, 
sub-comandante do 23º BPM

Gerente adjunto do Banrisul, João Knorst, 
e o membro da Gasvec Arsélio Back

Casal posa com os filhos, noras e netos
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· MUSA DO SOL
Começou a contagem regres-
siva para mais uma edição 
do Concurso Musa do Sol. A 
história do concurso já é bem 
conhecida. Idealizado em 
1987 pelo então editor da 
Folha de Candelária, jornalista 
Marco Antônio Mallmann, para 
divulgar a Praia Carlos Larger, 
o evento foi muito bem aceito 
pela comunidade desde seu 
início. Com abrangência inicial 
municipal, a promoção logo 
tornou-se regional. Hoje, nos 
preparativos de sua 33ª edição 
ininterrupta, a realização não 
divulga apenas a Prainha do 
município: tornou-se uma 
marca registrada de Cande-
lária. Não só pela expressiva 
participação de candidatas 
vindas de diferentes municí-
pios gaúchos, mas também 
pela destacada repercussão da 
promoção, hoje reconhecida 
como a mais importante do 
verão no estado. O evento está 
programado para os dias 2 e 3 
de fevereiro. Silvana Machado 
é a representante de Vera Cruz. 
Bora torcer?

Desde o dia 10 de dezem-
bro do ano passado, o Pelotão 
da Brigada Militar de Vera 
Cruz está sob novo coman-
do. No entanto, foi no dia 28 
de dezembro que ocorreu 
a cerimônia oficial de troca, 
quando o tenente Carlos Moi-
sés Savian dos Passos, de 40 
anos, assumiu no lugar do 
sargento Alvise Diogo Soares 
Félix, que efetuou o pedido 
para a reserva.

A cerimônia ocorreu em 
frente à sede da Brigada Mili-
tar, localizada na rua Tiraden-
tes, esquina com a Alvarenga. 
Quem conduziu a troca foi o 
major Fábio Azevedo, sub-co-
mandante do 23º Batalhão de 
Polícia Militar (BPM). 

O ato foi marcado pela 
presença de autoridades, ex-
comandantes do Pelotão local, 
bem como representantes do 
Grupo de Apoio à Segurança 
de Vera Cruz (Gasvec). Confira 
alguns cliques!

Ozi Barboza de Lima e 
Verena Isolda de Lima com-
pletaram os 50 anos de união 
matrimonial no dia 18 de 
outubro do ano passado, 
mas foi no dia 20 daquele 
mês que reuniram familiares 

e amigos para festejar as Bo-
das de Ouro. A Associação 
dos Servidores Municipais 
foi o local escolhido para a 
bênção do pastor Erenildo 
Schulz e para a realização da 
confraternização. O casal foi 

abraçado pelos filhos Joice 
Adriano, Jonas Alexandre 
e Jadiel Tadei e pelas noras 
Bruna Grunewald, Marília 
Mueller e Daniela Ritzel, 
assim como os netos Louise, 
Pedro e Davi.

A associação foi especial-
mente decorada por Sidônia 
e Aline Helfer de Lima. Além 
do saboroso jantar, houve 
homenagem do pastor e do 
prefeito, Guido Hoff, ao casal 
aniversariante.
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