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Uma noite de princesa

Bodas de Ouro do casal Mantzke

A formatura de Williann

O mais novo Engenheiro Civil Williann Miguel Wagner

Ilgo e Bernadete Wagner, Adriana Maria Sehnem, Williann, 
Fernanda e Paulo Ricardo Kussler com a filha Cecília

Sara Adiers realizando seu sonho

 A aniversariante entre Maicon Adiers e 
Amanda Hirsch, pais Ladi e Flávio Adiers, 
Kelly Lemos e Fernando Adiers

Casal com as filhas, genros e netos

Sara com a mãe, Ladi Adiers

Nélio e Danila Mantzke
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Essa foi a definição para a festa que 
comemorou os 15 anos de Sara Cristina 
Adiers. Sara, a caçula da família, sempre 
teve seus desejos realizados e foi chamada 
de princesa pelos manos Maicon e Fernan-
do Adiers e pais Ladi e Flávio Adiers ao 
nascer, o que motivou a comemoração em 
grande estilo. Sara entrou no salão da As-
sociação dos Moradores do Bairro Arco-Íris 
acompanhada de seu pai, e foi recepcio-
nada pela mãe e os irmãos, que realizaram 
a troca de sapato. Após o coquetel, Sara 
iniciou um mix de danças apresentadas 
pela família, motivando aplausos dos con-
vidados. O Dj Felipe Chaves animou a noite.

O casal Danila e Nélio Mantzke, pro-
prietário da Cascata e Cantinho Colonial, 
completou 50 anos de casamento no dia 19 
de julho. As filhas Lovana, Leila e Loiva or-
ganizaram uma festa dia 27 julho, iniciando 

pela bênção na Igreja Evangélica, seguida 
de recepção no Salão da Comunidade 
Evangélica.

Após o almoço, foram servidos doces e 
as danças ficaram a cargo da N’Band.

LIONS RAIO DE SOL
O Lions Clube Raio de Sol realizará um Happy Hour nes-
te dia 31 de outubro, quinta-feira, na Casa da Amizade, 
em Santa Cruz  do Sul. O tema do evento será Havaí e os 
ingressos podem ser obtidos com a diretoria do clube.

AGENDA

O dia 10 de agosto ficará registrado na vida de Williann 
Miguel Wagner, pois foi quando recebeu seu diploma de 
Engenheiro Civil pela UNISC. Seus pais, Bernadete e Ilgo 
Wagner, grandes incentivadores, estavam radiantes com 
a conquista, solenidade prestigiada também pela noiva, 
Adriana Maria Sehnem, pela  mana Fernanda Wagner e 
cunhado Paulo Ricardo Kussler com a pequena Cecília.


