
Do sonho à realidade

Na escolha de Vale do Sol

Paula dos Santos e a mãe, 
Luciana

Stefany entre Altair Reuter e
Valéria Assis com o pequeno Téo

A equipe do Interact com Iris 
Ziani e Solange Vargas

Camily com a mãe, Cristiane da 
Silva, e Édson Schoepf

Alexandre Behling, Tailane e
Cláudia da Silva

Fabrícia com os pais, Claudete 
Theisen e José Gilmar de Lima

Carlos Gonçalves, Grasiele e 
Marlise Martin

O presidente, Gabriel Ziani, e a 
vice, Laura Vargas

Houve uma época em que toda adolescen-
te sonhava participar do Baile de Debutantes, 
baile de apresentação das meninas de 15 anos 
à sociedade. Com o passar dos tempos, alguns 
sonhos mudaram, mas o Interact, há 5 anos, 
apostou no resgate deste evento. E, dia 14 de 
novembro, seis meninas em situação de vul-
nerabilidade realizaram este sonho, durante o 
baile denominado “I have a dream”. O Interact, 
sob a coordenação de Gabriel Ziani, contou 
com o incentivo da rotariana Iris Ziani e da 
mãe  Solange Vargas, apoio da comunidade e 
do Rotary para oferecer os vestidos, cabelo e 
maquiagem, ingressos para os familiares e um 
lindo baile que, certamente,  ficará na memória 
de cada uma delas.
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NEUSA MEERT

CAROLINA ALMEIDA

COLONIZAÇÃO 
ALEMÃ
Santa Cruz do 

Sul comemora 170 
anos de Coloniza-
ção Alemã. E uma 
belíssima programa-
ção é desenvolvida, 
a exemplo do evento 
do último fim de se-
mana (destacado ao 
lado) e que contou 
com a participação 
de Ana Hickmann, 
tendo sido articula-
da por Ricardo Brin-
gamnn. Dando sequência aos festejos, ocorre hoje o 
Encontro de Corais, a partir das 20 horas, na Igreja 
Católica de Linha Santa Cruz, com a presença de seis 
coros. O Grupo Arauto de Comunicação é parceiro 
na divulgação e conta com o apoio das empresas 
MM Presentes, Dalmac Materiais de Construção, 
Supermercado Caminho de Casa, Afubra, Sicredi, 
Oswaldo Cruz Laboratório,  Fröhlich Contabilidade, 
Sítio Eco Flores, Anelise Winter Idiomas e Intercâm-
bios e Linha Santa Cruz Imóveis.

NOVO IMEC
O Supermercado Imec de Santa Cruz do Sul está 

de cara nova. Localizado na esquina da Borges de 
Medeiros com a Ernesto Alves, ele foi reinaugurado 
nesta semana, após meses de reforma. O restau-
rante Chef Imec também foi reaberto. Sucesso aos 
gestores na mais nova casa.

No dia 16 de novembro, a 
comunidade de Linha Santa 
Cruz iniciou as comemo-
rações pelos 170 anos da 
Imigração Alemã, home-
nageando três pessoas: o 
empresário Loreno Heck, o 
rotariano Paulo Trinks e a 
bela modelo e apresenta-
dora Ana Hickmann. Ana, 
uma empresária de suces-
so, dona de uma grande 
simpatia, recebeu de Milena 
Bender  e Maiquel Thessing 
a edição especial do Arauto, 
comemorativa aos 8 anos 
da Rádio Arauto FM.

Gratidão nos 170 anos da Imigração Alemã
MAIqUEL THESSING

Almoço
A Escola José Bonifácio promove almoço dia 1º de dezembro, na sede 
do Nacional, em Ponte Andréas. Galeto, arroz, massa com molho, 
maionese e saladas diversas integram o cardápio que custa apenas R$ 
16. Após o almoço, apresentações dos alunos e do grupo de danças 
Sterntanz, além da chegada do Papai Noel.

FestA de integrAção
A Associação dos Servidores Municipais realiza a festa de final de ano 
dia 13 de dezembro, no salão de festas da Comunidade Católica.

desFile de nAtAl
O primeiro desfile de Natal deste ano será dia 8 de dezembro. Quem 
quiser participar da parada natalina, basta procurar a Secretaria de 
Cultura para se inscrever.

Foi no dia 8 de novembro um dos des-
taques da programação de aniversário de 
Vale do Sol, ocasião que ocorreu o concur-
so que elegeu Marieli Müller como rainha 
e Thainá Beling e Fernanda quoos como 

princesas. A escolha transcorreu na Comu-
nidade São José, no centro, e 11 candida-
tas disputaram os títulos, em sucessão às 
soberanas Katiele Braga, Carolina Rachor 
e Tamires Hansen. Confira alguns cliques.

Camily dos Santos, Fabrícia de Lima, 
Grasiela Gonçalves, Paula Santos, 
Stefany Gorreis e Tailane Brandt

Milena Bender, Ana Hickmann 
e Maiquel Thessing

Fernanda Carine Heck
Soder com Ana Hickmann

Soberanas entre os gestores de Vale do 
Sol no coquetel que antecedeu o desfile

Candidatas e jurados que tiveram a tarefa 
de definir o novo trio de soberanas

Ex-soberanas do Vale prestigiaram evento Carolina, Thainá, Katiele, Marieli, Tamires e 
Fernanda
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