
Imi forma 12 estudantes no Ensino Médio
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Os formandos com professores e equipe diretiva do Instituto Sinodal Imigrante

As formandas após a solenidade, em frente à Igreja Evangélica

Após a solenidade, alunos seguiram para a comemoraçãoOs formandos com a professora homenageada, Suzan Wendler

Os meninos também posaram para fotos
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· GINCANA
Como os vera-cruzenses respiram gincana, a movimentação das equipes já é 
visível para somar recursos para as disputas do ano. Neste sábado, dia 9, a equi-
pe BO1, de Ferraz, vai preparar um jantar na Comunidade Sagrado Coração de 
Jesus, em Entrada Ferraz, a partir das 20h30min. Na animação: Banda Harmonia. 
Cardápio: galeto, arroz, massa, molho e saladas. Ingressos com integrantes da 

Equipe BO1a R$ 20 adulto e R$ 10 crianças de 6 a 10 anos. No dia 20 de abril, 
a equipe Fumaceira também está prevendo o seu evento, com detalhes ainda 
a anunciar. Já entre as equipes da Gincana Municipal, várias ações começam a 
ganhar forma. Dos eventos, quem está a mil é a Kaimana, com a organização 
do jantar-baile pelos 30 anos da equipe, no dia 9 de março, na Comunidade 
Católica Santa Teresa. 

O dia 14 de dezembro de 2018 
foi especial para a turma do Ensino 
Médio do Instituto Sinodal Imigrante, 
o Imi. Isso porque 12 alunos da escola 
concluíram sua formação no ensino 
médio. A solenidade de formatura 
ocorreu na Igreja Evangélica de Con-
fissão Luterana, que fica no centro de 
Vera Cruz. A cerimônia contou com a 
presença de familiares dos estudantes, 
professores e amigos.

As estudantes Júlia Bortolin dos 
Santos e Eduarda Gassen Boeira foram 
as oradoras da turma em nome dos 
colegas. Eduarda também fez o jura-
mento. A solenidade contou, ainda, 
com discursos da paraninfa e profes-
sora homenageada, Suzan Wendler, 
da diretora Tânia Eichwald e da coor-
denadora Danieli Eichwald. 

Após a cerimônia, os formandos 
seguiram para as suas comemorações 
particulares. Para a família do Imi, é 
um momento de desejar que a cami-
nhada dos alunos prossiga com novos 
desafios, crescimento, sucesso e muita 
felicidade. Um brinde aos formandos:
| Davi Augusto Kern;
| Diogo Adriel Sehnem;
| Eduarda Elisa Swarowsky;
| Eduarda Gassen Boeira;
| Eduardo Stein Forsthofer;
| Eduardo Vinicius Kohls;
| Júlia Bortolin dos Santos;
| Milena Macedo;
| Nicole Thaís Forster;
| Otavio Henrique Wailand Kohls;
| Tainara Vanessa Seibel;
| Vitória dos Santos de Vargas.


