
Débora da Silveira festeja formatura em Jornalismo

Na abertura da vindima
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Débora Pricila da Silveira é mais uma vera-cruzense que se formou em janeiro

A formanda com o noivo, Diego Benazzi

Joce Halmenschlager e 
Maiquel Silva, Claudeomir 
Karnopp, Sara Persch, Lenio 
Trevisan, Normélio e Mara 
Reckers, Valdomiro Persch

Formanda recepcionou amigos e familiares

Os pais, Eva Maria e Vilmar, emolduram a bela jornalista
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O dia 12 de janeiro fica-
rá para sempre gravado na 
memória da vera-cruzense 
Débora Pricila da Silveira. Foi o 
dia em que ela colou grau no 
curso de Comunicação Social, 
habilitação em Jornalismo, 
pela Universidade de Santa 
Cruz do Sul (Unisc). 

Após a cerimônia de for-
matura, ocorrida no Auditório 
Central da Universidade, Dé-
bora, acompanha do noivo, 
Diego Benazzi, e de seus pais, 
Eva Maria da Silveira e Vilmar 
Alves da Silveira, recepciona-
ram os convidados no salão 
da Comunidade Católica Nossa 
Senhora Aparecida, da Esquina 
Koelzer, que foi lindamente 
ornamentado por Janice Deco-
rações. No local foi oferecido 
jantar e, após, transcorreu 
o baile, ao som da Máquina 
Total.  

Débora estava radiante 
e muito feliz em um vesti-
do assinado por Zaira Alves. 
Ela foi penteada na Charm’s 
Beauty Saloon e Renata Gas-
sen completou a produção 
com a maquiagem. Digna de 
belos registros!

Ao iniciar o mês de feve-
reiro, os empreendedores 
Valdomiro e Sara Persch pro-
moveram uma cerimônia 
para abrir oficialmente a 
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colheita da uva no empreen-
dimento chamado Videiras 
do Vale, localizado em Linha 
Herval de Baixo, Vale do Sol. 
Muitas foram as autoridades 

regionais que se fizeram 
presentes e apreciaram as 
uvas cultivadas na proprie-
dade. Após os pronuncia-
mentos, parte do primeiro 
escalão da Administração 
Municipal de Vale do Sol 
posou junto dos Persch, 
prestigiando e apoiando o 
evento.

Beleza de verão
Daqueles belos 

registros da 
estação do 
calor! Julia 

Gularte, a Musa 
do Sol 2019, 

que encantou 
os jurados e 

deixou o título 
do maior con-

curso estadual 
de beleza do 

verão em casa, 
Candelária. 

O registro ao 
lado foi feito 
pelo parcei-

ro Vinícius 
Hochscheidt, 
que também 

registrou belas 
imagens da re-
presentante de 

Vera Cruz, Silva-
na Machado.
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