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Ahhh, e quem não adora estas lembranças de So-
beranas? Em todos os tempos, os reinados mostram 
seu glamour. Estas imagens aqui são um achado, an-
tes mesmo de Vera Cruz se tornar município. Era Villa 
Thereza, portanto, assim como o nome do clube. A 
rainha de 1957 do Esporte Clube Teresa, que aparece 
no centro da foto abaixo, era Therezinha Gruendling. 
Também aparecem, da esquerda para a direita: Ilse e 
Ary Gruendling, Ingeburg Pechmann, Hedi Lersch, Ili 
Beilke, Lissy Schneider e Leonora Machado.

Na imagem abaixo, além de Therezinha, ao centro, 
emoldurada por Ieda Kurz e Leonora Machado, dá 
para ver o cenário criado no evento, com coroa e uma 
flâmula do E. C. Teresa ao centro.

Joseph Fayad é o 
novo governador
Essa é a primeira vez 
que um companheiro 
do Rotary Club 
Vera Cruz assume o  
Distrito 4680. Posse 
ocorreu no sábado

Waldemar Lopes de Moraes repassa o cargo e entrega um boton ao companheiro
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O Distrito 4680 do Ro-
tary Club conta, a 
partir de agora, com 

governador de Vera Cruz. 
Joseph Fayad, do Rotary Club 
Vera Cruz, foi empossado no 
sábado, dia 6, em cerimônia  
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de transmissão nas depen-
dências da Comunidade Ca-
tólica Santa Teresa.

Antes do ato de transmis-
são de cargos, o novo gover-
nador, ao lado de Waldemar  
Lopes de Moraes, que esteve 
à frente do Distrito entre 
2018/2019, recepcionou os 
convidados, entre familia-
res, amigos e companheiros 
rotarianos em um almoço. 
Após, entre explanações, foi 
realizado o ato de posse. 

Joseph Fayad, que gover-
na o distrito no ano rotário 
2019/2020 foi agraciado com 
uma placa. Essa é a primeira 

vez que um companheiro do 
Rotary Club Vera Cruz assu-
me tal posto.

JOSEPH FAYAD
Joseph Michel Fayad nasceu 

no Líbano, em 1962, e veio 
para o Brasil em 1985, a fim 
de conhecer o país do futebol, 
em que gostaria de se tornar 
técnico. Quando se instalou no 
Brasil, sempre esteve ligado às 
questões comunitárias. Fayad 
ingressou no Rotary Club Vera 
Cruz em 2007, foi duas vezes 
presidente, uma vez gover-
nador assistente. Em 2010,  
foi agraciado com o título de 
Cidadão Vera-cruzense.

Rotaract e Interact prestigiam cerimônia de posse

Joseph ladeado por Cleiton Machado e Gabriel Ziani

Os presidentes do Rotaract 
Club e Interact Club de Vera 
Cruz estiveram na cerimônia 
de posse do novo governador 
Joseph Fayad, a fim de presti-
giar o companheiro. Embora 
a posse ocorra somente no 
dia 20 de julho, Cleiton Ma-
chado, do Rotaract, e Gabriel 
Lenz Ziani, do Interact, já 
vêm participando de ativi-
dades. 

A cerimônia de posse ocor-
re às 17h30min, na Associa-
ção dos Moradores do bairro 
Arco-Íris. Cleiton assume no 
lugar de Manoela Thier Sei-
bold e Gabriel assumirá no 

lugar de Laura Vargas.
Também terá a posse do 

Rotary Kids de Vera Cruz, 

e Poliana de Lara Boeira as-
sume no lugar de Manuela 
Carolina Hermes.
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