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Rotary realiza jantar festivo

Fernanda Lovatto e esposo Felipe Tews Ubirajara Almeida e esposa Cláudia Kist

Presidente do Rotary, Ivan Marx, e esposa Jocélia Moraes, 
governador assistente do Rotary 4680, Ademir Kretzmann
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O Rotary Clube vera 
Cruz realizou, no dia 14 
de maio, um jantar festi-
vo para empossar novos 
sócios e homenagear as 
mães pela passagem do 
seu dia.

Após o jantar, o mestre 
de cerimônias e futuro 
presidente da entidade, 
gilberto Frantz, apresen-

tou os novos sócios do 
Clube no município. são 
eles: Carlos Cristiano Paz, 
Ubirajara de Almeida e 
Fernanda Lovatto, desta-
cando a trajetória profis-
sional de cada um.

Em seguida, foi l ida 
uma homenagem às mães 
e todas foram agraciadas 
com um brinde, que foi 

entregue pelo presidente 
Ivan Marx e sua esposa 
Jocélia Moraes. Logo após, 
a presidente da Casa da 
Amizade, senhora gerci 
Thiel, fez a doação de R$ 
500 ao Clube e apresen-
tou  aos presentes o grupo 
“Amigas solidárias”. O gru-
po fará um trabalho social 
voluntário.

A Confraria voltaremos 
se reúne mensalmente para 
reencontrar os amigos, con-
versar e dar boas risadas. 
no dia 10 de maio, o en-

contro foi na residência de 
heinz gewehr, em Linha 
Mato Alto, interior de vera 
Cruz. O anfitrião preparou 
um gostoso jantar.

Confraria Voltaremos

Tocata da Banda de Música

César Bullerjahn, Flávio schünke, Flávio halmenschlager, 
Leandro haas, heinz gewehr e geada

Os 177 anos do 7º Bata-
lhão de Infantaria Blindado 
de santa Cruz do sul foram 
comemorados dia 14 de 
maio, com uma solenidade 

militar na sede do Batalhão, 
e no dia 15 de maio, com 
uma Tocata da Banda de 
Música no auditório do Tea-
tro do Colégio Mauá.

Martin goldmeyer, Ênio Wermuth, Consuelo e o esposo 
Cel. Cristian Cravo, Cel. gerson Rosa Pereira

Laura Bandeira e Carlos 
Cristiano Paz com a filha 
Mariana


