
Dupla comemoração

Escola comemora 10 anos

Chá da Vovó

A aniversariante Selma Scherer

Um brinde com as amigas Josiane Erdmann e Leci Kobs

Integrantes da Pastorais Sociais da
Comunidade Católica

Coral da Melhor Idade sob regência de 
Helena e Adão da Silveira

Selma com o filho Rafael e o esposo Irineu

Luã Flores e Silva e
Bety Neiss

Charles e Luíza Vitalis, Bety Neiss, 
Marciane e Jaime Becker

Festa foi prestigiada por familiares de 
alunos e funcionárias da escola

Só quem é avô conta a alegria e a bênção 
de estar com seus netos, pois são mãe e pai 
duas vezes. Dia 26 de julho foi comemorado 
o dia do vovô e da vovó e as Pastorais Sociais, 

sob coordenação de Irena Jost, realizam 
anualmente chá para festejar, na Comunida-
de Católica Santa Teresa. Houve apresenta-
ção do Coral da Melhor Idade e baile.

FIQUE DE OLHO
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NEUSA MEERT

ANIVERSÁRIO
O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vera 

Cruz completou 56 anos no dia 31 de julho. A festa 
para marcar o aniversário foi na quarta-feira, em 
frente à sede da entidade. Por lá, rodei a cuia com 
a diretoria. Fraterno abraço!

DIVULGAÇÃO
Diversas são as visitas de artistas nas unidades 

Arauto em Santa Cruz e Vera Cruz, que enxergam 
a emissora como referência para a divulgação de 
seus trabalhos. Nossa equipe sempre os recebem 
com um caloroso abraço e um gostoso chimarrão.

O dia 20 de julho foi comemorado em 
dose dupla por Selma e Irineu Scherer, pois 
Selma estava de aniversário no mesmo 
dia em que o casal completou 25 anos de 
casamento. Juntamente com o filho Rafael, 
recepcionaram uma extensa lista de convi-
dados para um almoço no Clube Vera Cruz.

ELISÂNGELA JOHANN

LUÃ FLORES

A Escola de Educação 
Infantil Pé Pequeno, sob a 
direção de Bety Neiss, co-
memorou 10 anos de traje-
tória no dia 27 de julho, com 
um jantar realizado na Amo-
ve. Houve apresentações 
das crianças e homenagens 
para celebrar a primeira dé-
cada da Pé Pequeno. 

BAILE DE KERB
É hoje à noite o Baile de Kerb em 
comemoração aos 26 anos do Grupo 
de danças alemãs Frohtanz. Quatro 
grupos de danças confirmaram pre-
sença e a animação será por conta da 
Banda Metais em Brasa.

NOITE ITALIANA 
A AABB de Santa Cruz do Sul pro-
move, dia 9 de agosto, jantar típico 
italiano com uma ampla carta de 
vinhos. O cardápio vai contar com 
tábua de frios como entrada, segui-
da de jantar com sopa de capeletti, 
bife à parmegiana, galeto desossado, 
batata assada à italiana, lasanha de 
brócolis, massa carbonara, risoto ao 
funghi, arroz branco, salada e frutas. 
Na sequência, buffet de sobremesas 
para adoçar a noite. Apresentação do 
Coral da AABB e animação da Banda 
Voga. Ingressos devem ser adquiridos 
até 7 de agosto.

NA LINHA DO TEMPO
A festa alusiva aos anos 80 e 90, Li-
nha do Tempo, terá mais uma edição 
dia 10 de agosto, na Level, com anima-
ção da Banda Viúva Negra.

Aniversário
DIVULGAÇÃO

Theodoro Kopp Sbardelotto, a irmã 
Irena Teichmann, Noeli Kipper e os 

irmãos Laureno Kopp e Lori Kipper

     Noeli Avenisse Kipper, mais conhecida 
como Chica, comemorou 65 anos dia 21 de 
julho, em sua residência. Noeli reuniu fami-
liares e amigos para um saboroso almoço 
e café da tarde.

Veranícia Mueller, Nelsi Funk, Rudilla
Palhano e Jurema Fischborn

Miria Swarowsky, Roselei Peil, Melita 
Raupp, Vali Hoff, Romilda Lauer, Noeli 
Ledur Maciel e o filho João Vitor

Iria Weiss, Helena Nether, 
Elmira Nether e Claudete Strohschoen

Gerci Thiel, Loni Petry, Salomé Finkler e 
Gertrud Griebel


