
Eloisa e Júlia Berlt comemoram formaturas

Registro de Verão
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Carlos Berlt, Júlia Berlt e Eloisa Berlt em noite de festa

Ivone Bartz, Júlia Berlt, Eloisa Berlt, Ricardo Bartz e Loureno  
Bartz

Juliano, Guido Jr e Maiquel, na largada para a travessia

Eloisa vibra com a formatura em Farmácia
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No dia 11 de janeiro, o 
Auditório Central da Universi-
dade de Santa Cruz do Sul foi 
palco da colação de grau do 
Curso de Farmácia, ocasião em 
que Eloisa Luciana Berlt rece-
beu seu diploma de Bacharel 
em Farmácia.

Após ato solene, Eloisa e 
sua filha, Júlia Thaís Berlt, tam-
bém recentemente formada 
no Ensino Médio da Escola 
Anchieta, em cerimônia que 
ocorreu no dia 21 de dezem-
bro de 2018, deram início à 
comemoração da formatura 
em dose dupla. As formandas 
receberam seus familiares e 
amigos no salão de baixo da 
Comunidade Evangélica de 
Vera Cruz e não faltaram ho-
menagens e muita emoção 
para selar a imensurável con-
quista de mãe e filha.

O verão inspira muitas imagens e eventos bacanas. 
O colega comunicador Maiquel Thessing compartilha o 
registro feito na tradicional Travessia Torres Tramandaí, 
prova de 81 quilômetros realizada no mês de janeiro. 
Na saída da corrida, em Torres, o gerente comercial 
da Arauto FM, que correu na modalidade octeto, en-
controu Guido Hoff Junior e Juliano Swarowsky, que 
participaram na modalidade duplas.
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· BAILINHO
Em Vera Cruz, a folia carna-
valesca este ano será voltada 
apenas ao público infantil. 
Será a terceira edição do Bai-
linho de Carnaval, iniciativa 
criada pela Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, Turismo, 
Esportes e Lazer, em 2017, e 
que deu certo. O evento vai 
ocorrer no dia 2 de março, sá-
bado à tarde, no segundo piso 
do Clube Vera Cruz, a exemplo 
da primeira edição. Da mesma 
forma, a entrada será gratuita 
e, no espaço, que receberá 
decoração temática, serão 
disponibilizados brinquedos 
infláveis para os pequenos 
se divertirem, além de muita 
música e interação.


