
Homenagem à imigração alemã

Pastor Norberto Hirschmann, Mártin Nyland e o
presidente da Comunidade, Rogério Blank

Adriana Krause, Márcia Silva, Reinilda Krause e 
Talita Radtke

Loreno e Martina Nyland, João José da Silva, 
Maristela da Silva e Caroline da Silva

Juliano e Nádia Almeida com o pequeno
Joaquim, Fernando Bencke e Méri Blank
com o filho Murilo e Leocádia Helfer

Ex-colegas da Escola Lepage, de Candelária, Charles e
Miriam Kahmann, Helena e Iro Beise, Traudi e Loreno
Nyland, Lucere e Jair Gehres

A Congregação Evan-
gélica Luterana Cristã, da 
localidade de Ferraz, no 
interior no município, realiza 
anualmente, no feriado do  
dia 1º de maio, a Festa em 
homenagem à imigração 
alemã.

Após o culto, houve 
apresentação do grupo de 
danças alemãs Jugentanz, 
almoço e, à tarde, grande 
baile, coroando de êxito o 
evento.

| Hoje à noite a ACEA promove jantar-baile de aniver-
sário com animação da Banda Alma Livre.
| Amanhã à tarde, 18 de maio, chá com escolha da 
corte na Escola Vera Cruz. 17 meninas e 13 meninos 
concorrem ao título de Rainha e Rei da Escola.
| Também amanhã à tarde, a Escola Anchieta realiza 
chá em homenagem às mães com desfile de modas.
| Domingo, 19 de maio, a comunidade Evangélica de 
Linha Andréas realiza quermesse anual.
| Tem diversos atrativos para o final de semana. Um 
deles não é festa, mas é tão bom quanto. A Padaria 
Lisaruth, em Pinheiral, te espera com um delicioso 
café colonial!

FIQUE DE OLHO

ARAUTO | Sexta-feira e sábado, 17 e 18 de maio de 201904 05

fOTOS neUSA MeeRT

DivULgAçãO

neUSA MeeRT

neUSA MeeRT

neUSA MeeRT

EMPREENDEDORISMO
nubiana Oliveira foi a palestrante da noite de 

quarta-feira da Semana do empreendedor de San-
ta Cruz do Sul. No auditório da Assemp, em uma 
promoção da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), 
ela falou sobre: “Seja um líder de alta performance”, 
destacando, entre outras coisas, que as novas em-
presas querem pessoas que não desistam. Antes de 
iniciar o evento, rodei a cuia com o presidente Márcio 
Martins e a palestrante. fraterno abraço!

VISITA
O grupo Arauto de Comunicação recebeu nesta 

semana a visita do secretário de Cultura, Turismo, 
Esportes e Lazer de Vera Cruz, Marcelo Henrique de 
Carvalho. ele ultima os preparativos dos festejos do 
aniversário de 60 anos do município, que incluem a 
tradicional Gincana e a Feira da Produção. Gratidão 
pela visita, Secretário!

O Coral vozes do An-
chieta, sob a regência de 
Celso Sehnem, encantou a 
comunidade presente na 
missa em homenagem às 
mães, no dia 11 de maio.

na foto ao lado, Celso 
Sehnem e a diretora Claúdia 
Heinen com o Coral Vozes 
do Anchieta.

Em Evidência

Uma noite de jazz

Voz e violão
Homenagem
às mães

O gAC – grupo de Ação 
Comunitária -  de Santa Cruz 
do Sul, reuniu-se na tarde de 13 
de maio, no Soder Hotel, para 
comemorar os aniversários de 
Iria Soder, Lourdes Nyland, Lígia 
Schilling e Lori Keller e dar posse 
à nova presidente da entidade, 
quando Marlene Boesing passou 
o cargo a Leonor Weiner. Esta-
vam presentes iracema Helfer, 
Marina Mueller, Luísa Schirmann, 
Renate Moraes, Vera Assmann, 
Traude Schreiner, Luci Dreher, 
Marlene Molz, Leci Moresco, 
Célia Menezes.

   Um espetáculo de jazz, 
num  tributo a Herb Alpert & 
The Tijuana Brass, idealizado 
por Donato Weiss,  lotou o au-
ditório do Colégio Mauá no dia 
26 de abril para apreciar a boa 
música executada por excelen-
tes músicos. 

Gilnei Elwanger, André Dreher, 
Jandir Neis, Donato Weiss, 
Lucas Kist e Samuel Weiss

Maro Reckziegel fez uma 
apresentação na Choperia Ams-
terdã, em Santa Cruz do Sul,  no 
dia 26 de abril, interpretando 
músicas nacionais e interna-
cionais e arrancando muitos 
aplausos dos presentes.

Maro Reckziegel em 
sua performance
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