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Os 15 anos de Letícia

Tendência

Aniversário

A aniversariante Letícia com a família, mãe Maria
Helena, mana Amanda, irmãos Guilherme e Gustavo 
de Vargas e Leandro Soares

Pâmela Couto, Adenise Frey, Cleusa da Silva,
Adriana Schneider Silva, Cácia Morsch, Geliana
da Silva e Juliane Theisen

Letícia de Vargas com
a mãe Maria Helena

Letícia com alguns amigos

Leci e Évelin Pritsch

Legenda em uma linha
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A tão sonhada idade dos 15 anos 
chegou para Letícia de Vargas dia 
13 de julho. E a festa, planejada dia 
após dia, durante um ano, aconte-
ceu dia 20 de julho, na Associação 
dos Servidores Municipais. Acom-
panhada do irmão Guilherme, Letí-
cia deu a volta no salão, enquanto 
seu irmão Gustavo a aguardava 
para trocar a sapatilha pelo sapato 
social, simbolizando a mudança da 
fase infantil para a  adolescência. 
Logo após, dançou a valsa com 
Leandro Soares, seus irmãos e pa-
drinhos. Seguiu-se o jantar, doces 
e muita dança ao som do DJ Régis 
Magal.

na tarde de 20 de julho, Évelin Pritsch expôs as 
novas tendências em maquiagem do Empório do Gla-

mour, junto a Modas Dri, de Adriana Schneider Silva, que 
aproveitou a tarde para fazer uma liquidação na loja.

KERBALL
O Grupo de danças a lemãs 
Fröhtanz comemora 26 anos no 
dia 3 de agosto, quando realizará 
a 6ª edição do Kerball. Participarão 
do evento os grupos 25 de julho e 
Oktobertanz, vindo de Santa Cruz 
do Sul, Immerlustig de Santa Ma-
ria, Freunschaftstanz de Sinimbu 
e Sterntanz, de Linha Andréas. 
Ingressos ainda podem ser adqui-
ridos na Secretaria da Comunidade 
Evangélica ou com os integrantes 
do Frohtanz.

AGENDA

Dia 14 de junho foi a data para comemorar os 7 anos 
da Mariana da Motta Konzen (foto) com uma linda 
festa da Lol no Espaço Allegra Park, em Araranguá, 
Santa Catarina. Junto da maninha Isabela, da mamãe 
Ana Paula e do papai Maicon Konzen, recebeu uma 
extensa lista de convidados que se divertiram durante 
toda a noite.
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