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JéssIcA EllwAngER

lions Rotary Fest
Acontecerá nesta sexta-feira, dia 4 

de outubro, a 19ª lions Rotary Fest, na 
Bierhaus, em santa cruz do sul. cuca, 

linguiça e chopp da Brahma liberados até 
a meia-noite e animação da banda Muni-
ch. A renda será revertida para a AsAn.

O sonho realizado AABB Santa Cruz promove 
Encontro de Coros

Toda a ternura de Thaís
letícia schroeder

Thaís com a mãe Angélica Beatriz Eichner schroeder, o 
pai Fernando e as manas Thainá e Ticiane schroeder

A chegada dos 15 
anos é o momento mais 
esperado pelas meninas, 
são dias e  meses de pre-
paro para, enfim, o sonho 
ser realizado. Assim foi 
com a meiga Thaís le-
tícia schroeder, dia 6 de 
setembro. A sil Decora-
ções preparou a Amove 
com muito carinho para 
receber a aniversarian-
te, que entrou acompa-
nhada pelo tio Bruno 
Eichner. logo após, as 
manas gêmeas trouxe-
ram o sapato, trocado 
pelo pai, Fernando, e a 
mãe fez uma linda home-
nagem.  Thaís, vestindo 
um elegante modelo azul 
claro, criado pela estilista 
nicole weber, dançou 
a valsa com seu pai e, 
em seguida, DJ Magal 
animou a festa para os 
amigos e familiares.

sUllAB PRODUÇõEs DIgITAIs

Ocorreu na noite de 7 de setembro o 
Encontro de coros AABB santa cruz do 
sul. O evento, sediado na comunidade 
santo Inácio, recebeu cerca de 250 pes-
soas que acompanharam apresentações 
de cinco corais da região: 25 de julho, 
Infantil e Municipal de Vale do sol, de si-
nimbu e o anfitrião da AABB. Todos eles 
foram aplaudidos de pé pelo público, que 
se emocionou com as belas canções apre-
sentadas. Depois das apresentações foi 
servido um jantar, com galinhada, cuca, 
linguiça e saladas diversas. na ocasião 
o público pode desfrutar também de 
vinhos e espumantes do Restaurante la 
campana.

coral 25 de julho

coral da AABB coral Infantil de Vale  do sol

coral Municipal de Vale do sol coral de sinimbu


