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Cheia de charme
e muito estilo

Armelinda Halmenschlager 
comemora 95 anos
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Dona de uma persona-
lidade forte e esbanjando 
charme, Caroline Rusch 
comemorou a chegada dos 
seus 15 anos tal qual um 
Baile de Debutantes. Com 
um ambiente preparado 
por Dulce Decorações, a 
Associação dos Servidores 
Municipais foi o local esco-
lhido para que o pai Ricardo 
apresentasse sua filha aos 
convidados. Aguardada 
pelo irmão Cristofer, houve 
a troca de sapatos e a valsa 
dançada com o pai, irmão e 
padrinhos Cristiano Preuss 
e Peterson. A mãe, Loreni, 
fez a entrega de um bouquê 
de 15 rosas vermelhas e foi 
homenageada pela aniver-
sariante. Após o coquetel, 
seguiram-se homenagens 
e muitas danças ao som do 
DJ Régis  Magal. 

Há 95 anos, o dia 27 
de outubro é lembrado 
com muito carinho pela 
família Halmenschlager, 
pois a matriarca Armelinda 
comemora seu aniversário, 
para felicidade dos filhos 
Armindo, Osmario, Nelson, 
Dorivaldo, Tarcírio, Jesulita, 
Eroni, Eni, Nelsi e Delciria. 
Este ano, a data  relembrou 

seus 95 anos de vida  e foi 
motivo de comemoração na 
sede do Locomotiva. 

O filho Armindo e espo-
sa Lourdes, os netos Joce e 
Cássio Halmenschlager, or-
ganizaram a festa que teve 
a presença de nove dos 
filhos, genros, noras, netos, 
bisnetos e tataranetos.

BAILE DOS SONHOS
O Rotary Clube e Interact 
convidam para o Baile dos 
Sonhos, a realizar-se dia 14 
de novembro, no Ginásio 
do Bom Jesus.

AGENDA

NA LINHA DO TEMPO
A festa Na linha do Tempo, 
completará 1 ano dia 16 de 
novembro, na Level, em 
Santa Cruz do Sul, tra-
zendo a Banda Lobos da 
Estepe, de Rio Pardo.

Armelinda Halmenschlager A família Halmenschlager em festa, incluindo filhos, 
genros, noras, netos, bisnetos e tataranetos

A aniversariante com os filhos e seus 
cônjuges

Os filhos rodeando a mãe Armelinda

DIVULGAÇÃO

A alegria contagiante de 
Caroline Rusch

Caroline entre seus pais 
Loreni e Ricardo Rusch

A aniversariante com algumas de suas amigas

As professoras Neusa Meert, Rose Thomas, Patrícia 
Lersch e Méri Blank foram abraçar Caroline


