
Hospital Vale do Sol
promove festa beneficente

O Hospital Beneficente de Vale do Sol, em co-
memoração aos 70 anos de fundação, promoveu 
dia 4 de agosto, na Comunidade Evangélica do 
centro, a 16ª Festa Beneficente. Pela manhã teve 
culto ecumênico celebrado pelo pastor Claudinei 
e padre Nelson, com participação do Grupo de 
Flautas Infantojuvenil, e à tarde, após almoço em 
que foi servida a Boia Forte, show musical com 
Luis, Ananda, Juliana e Marco, Grupo de Dan-
ças Gaúchas Tangarás, bandas N’Band e Doce 
Desejo, sendo que a renda do evento foi de R$ 
28.993,50, toda revertida para o Hospital Vale do 
Sol. Confira algumas presenças clicadas por lá.
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REENCONTRO
Mais uma das grandes marcas que investem no 

Grupo Arauto: Colégio Marista São Luís. Gratidão a 
Júlia Ipê e ao diretor Nei Morsch pela acolhida e por 
rodar a cuia conosco. Neste sábado, dia 24, a escola 
realiza o jantar de reencontro dos ex-alunos, a partir 
das 19h30min, no Parque Marista São Luís.

CORAL
Quem gosta de canto coral não pode perder 
o 29º Encontro de Corais, neste sábado, dia 
24, na Comunidade Evangélica centro, a partir 
das 19h30min.

GALINHADA
31 de agosto é dia para colaborar com o Hos-
pital Vera Cruz. Neste sábado, será possível 
levar para casa galinhada a R$ 15. Basta fazer 
sua encomenda até o dia 29, quinta-feira.

LOCOMOTIVA
O Círculo Cultural dos Amigos Viajantes - 
Locomotiva, promove o Jantar do Viajante no 
dia 14 de setembro, com animação da Banda 
Estrela de Ouro.

Mara Reckers e Normélio Reckers Vagner, Deisi e Aurora dos Santos

Soberanas de Vale do Sol embelezaram festa

Ana Julia Wagner e Marcio Bringmann 

Benício Werner e Elfoni Werner

Marco Antonio Dornelles, Márlon 
Alberto Bentlin e Neori Gusson 

Leo Schwingel e os prefeitos 
Giovane Wickert e Guido Hoff

Presidente da Oktoberfest 2019, 
Ênio Wermuth, com as atuais soberanas 

Secretários estaduais marcaram 
presença no evento da ACI, no dia 6

Representantes da Unisc e o secretário de 
Inovação, Ciência e Tecnologia, Luis Lamb

Maiquel Silva e Joce Halmenschlager Marco Machado, Juliana Müller e Luis
Augusto Machado 

Noemia Rathke Becker, Simone Hein,
Lia Machado e Adelia Lopes 

Evento da ACI traz
lideranças políticas

A Associação Comercial e Industrial 
(ACI), de Santa Cruz do Sul, promove 
mensalmente um evento de integração, 
networking e desenvolvimento empresarial, 
dirigido aos associados e à comunidade, o 
Tá na Hora , que traz palestrantes de alto 
nível, do circuito estadual e nacional. Os 
temas abordados são importantes diferen-
ciais, sempre enfocando assuntos atuais e 
de interesse do meio empresarial. No dia 
6 de agosto era esperado o governador 
Eduardo Leite. Ele não conseguiu compa-
recer, mas cinco secretários de governo 
e o procurador geral do RS marcaram 
presença. Na oportunidade, a Rainha e as 
Princesas da Oktoberfest formalizaram o 
convite para o maior evento da região.

SEMANA DO EMPREENDEDOR
De terça a quinta, Vera Cruz viveu a Semana 

do Empreendedor. Entre as palestras, a do diretor
-presidente da Metalúrgica Mor, André Backes. A 
equipe do Grupo Arauto marcou presença e ouviu a 
história de sucesso da empresa, que nasceu familiar 
e hoje é conhecida no mundo todo, sobretudo pela 
fabricação de cadeiras e artigos para lazer. Grati-
dão pelos ensinamentos e pela inspiração, André. 
Fraterno abraço.


