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A formatura de Janaína

Janaína Rusch comemorando a conquista em 
Ciências Contábeis

Os pais Vilmar e Lisane Rusch emoldurando a 
graduada Janaína

Janaína e o noivo Guilherme Felipe Seibert 
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A qualificação profissional é sonho de muitos, 
e não foi diferente com a vale-solense Janaína 
Rusch. Seu sonho foi realizado dia 24 de agosto, 
quando colou grau em Ciências Contábeis pela 
unisc. Motivo para comemorar ao lado de pes-
soas especiais no Restaurante Bom Apetite, de 
Vale do Sol, que recebeu decoração de Lisiane 
Fengler, sonorização da JB e um variado bufê 
de doces e salgados de Crisna Raasch. A sur-
presa da noite foi anunciada por Josiléri Cidade, 
quando chamou o namorado Guilherme Felipe 
Seibert a realizar o pedido de casamento.  

ALMOÇO FARROUPILHA
O Grupo Escoteiro Vera 
Cruz convida para o al-
moço dia 14 de setembro, 
na Praça José Bonifácio, 
dia em que será aberta a 
programação da Semana 
Farroupilha.
BAILE DE ANIVERSÁRIO
A Sociedade Ginástica de 
Santa Cruz do Sul come-
mora 126 anos dia 14 de 
setembro, sábado, com um 
Jantar-Baile em sua sede 
social. Ingressos podem ser 
adquiridos na Secretaria 
do Clube (99553-3820) ou 
com associados. na anima-
ção, banda Nova Geração.

AGENDA

AGENDA

O último dia de agosto ficará marcado na 
vida de Patrícia Silva, pois formou-se em Direito 
pela Unisc, conquistando o sonhado diploma de 
graduação. Ao lado dos pais Elisabete e Flávio 
da Silva, recepcionou os convidados no Salão 
de Festas da Comunidade Católica. Após o 
jantar, seguiram-se homenagens, bufê de doces 
e muita animação ao som do DJ Felipe da Alta 
Frequência. 

Patrícia formou-se
em Direito

Patrícia Silva estava radiante com a formatura

Patrícia ao lado dos pais Flávio e Elisabete Silva

A formanda com os convidados

ELISânGELA JOhAnn

Encontramos o patrono da Feira do 
Livro, Álvaro Werner, com a escri-
tora e ex-patronesse Marli Silveira
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JANTAR DO VIAJANTE
O Locomotiva promove, 
dia 14 de setembro, o tra-
dicional Jantar do Viajante, 
com cardápio À Locomoti-
va e variado bufê de sobre-
mesas. Ingressos ao preço 
de R$ 35,00 e a animação 
ficará por conta da banda 
Estrela de Ouro.
JANTAR DO ROTARY
O Rotary Club de Vera 
Cruz participará da grande 
programação farroupilha 
com um jantar, dia 16 de 
setembro, na Praça José 
Bonifácio, que contará com 
a participação do cantor 
Dan Figueiredo.


