
Fé, integração e comemoração

Volmir e Márcia Krause

Astor e Adelaide Noll, Marli e Luís Carlos Dhiel

Diego, Ester e Dario Assmann

Mereci e Marcelo Lucero

Juarez, Bruna e Fabiane Flemming

Heitor e Rosane Petry, Áurea e Paulo Binz

Sérgio Konrath, Francisco e Valmira Garcia

Brian e Beatriz O’Meagher com
Maria Augusta Losekann

Carla Gessinger e Adriane Gassen 

A 35ª Teresafest foi mar-
cada pela fé na padroeira 
Santa Teresa e participação 
das comunidades do centro, 
dos bairros e do interior. A 
grande festa aconteceu dia 
27 de outubro, no salão da 
Comunidade Católica, que 
estava completamente lo-
tado. O presidente do Con-
selho de Administração, Luís 
Carlos Dhiel, ainda realizou 
homenagem aos padres 
Dionísio Kist e Seno Wickert.

FIQUE DE OLHO
| Hoje, no Bistrô 19, em Santa Cruz do 
Sul, tem música ao vivo com Mima & Dé.
| Neuri Putzke, leia-se N’Band, abrirá as 
portas de sua morada logo mais para 
receber muitos músicos e familiares em 
vista da comemoração do seu aniversá-
rio.

| A AABB de Santa Cruz do Sul convida 
para um jantar-baile dia 2 de novembro, 
sábado, no Pavilhão Central da Okto-
berfest, animado pela Banda Voga.
| A Foco Empreendedor, coordenada 
por Áurea Binz, realiza dia 6 de novem-
bro a formatura do projeto Caminhos 
Profissionais 2019, na Lounge 333.
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NOVO CAMPEONATO
Tem novo campeonato começando em Santa 

Cruz do Sul. É a Copa Lisaruth 20 anos Taça Elemar 
João Schuh, organizada pela Lifasc. Na noite de 
quarta-feira, ocorreu o jantar de lançamento, com a 
presença de patrocinadores, dirigentes, jogadores, 
imprensa e convidados. Se o clima permitir, o jogo 
de abertura será no domingo entre o atual campeão, 
Pinheiral, e o Rio Pardinho.

APAE
Já tem calendário para 2020? A Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Santa 
Cruz do Sul criou um especial, composto por di-
versas fotos de crianças atendidas na instituição. 
Quem tiver interesse em adquirir, ao valor de R$ 10  
e, assim, contribuir para o atendimento de cerca de 
390 pessoas com deficiência intelectual e múltipla, 
pode procurar a secretaria da APAE.

ARAUTO FM 8 ANOS
15 de novembro, data em que a Arauto FM com-

pleta oito anos. Oito anos de companhia, de inte-
ratividade, de entretenimento, de levar informação, 
alegria e VIDA. Nossa equipe já prepara um Caderno 
Especial, que circula junto ao Jornal Arauto no dia 
15, destacando os eventos em que a emissora está 
inserida, as parcerias, depoimentos e muito mais.

A comemoração do aniversário de 
Josiane Erdmann foi marcada por muita 
animação e reencontro de amigos.

Josiane, ao lado da filha Eunice Maria 

e de Flávio Schunke recebeu familiares e 
amigos para um jantar na ACEA, dia 26 de 
outubro, acompanhado da boa música de 
Dan Figueiredo.

Brindando a idade nova
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Flávio Schunke, Eunice e Josiane Erdmann Gilson, Josiane e Patrícia Erdmann

Josiane entre os pais, Ivanice e
Heriberto Erdmann

Douglas e Cláudia Kaercher, Flávio e
Josiane, Jaqueline e Marcos Voese

... e Selma Scherer, Josiane , Leci Kobs e 
Antônio Ramos

Gerson Lincke e Adriane Wink, Josiane, 
Dernise Franke e Clóvis Frantz,  Carine 
Wink e Vagner Dresch


