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Festa Junina Ponche Verde
oi nos dias 02 ate 05/07, a festa na vila militar dos
sargentos, festa esta que acontecia há alguns anos
atrás, e haviam parado, mas este ano foi retomada e com
sucesso total, a galera aproveitou pra tomar um delicioso
quentão e demais comidas típicas, a festa foi de arromba,
com uma boa música ao vivo, esperamos repeteco pra o
próximo ano.
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Festa teve muito quentão e diversas comidas típicas

Rock do bem, para o bem
este sábado, 04/07, a Nova Farol foi palco de muita
emoção com o “ Rock do Bem “. Estiveram animando
as bandas Os Forrasteiros de Faraway, Degrau 1, Devitrola e Slangs na organização Ana Cristina e Beto Rusel.
O Rock do bem foi idealizado para angariar fundos para
o tratamento de Elisa Fritezen, que é um exemplo de superação e força de vontade para viver.
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Parabéns
ompletou mais um ano de vida meu amigo Roselei
Angst, que palestra em todo o Brasil, já assisti por 3
vezes uma melhor que a outra, um excelente profissional.
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De nova idade
elia Hammes Antunes comemorou nova idade no dia
06/07, e recebeu amigas para partilhar a felicidade
de mais um ano, parabéns e que esta data se repita por
muitas vezes.
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• Quer vender bastante, esteja feliz. Alegria contagia
as pessoas e se você receber o cliente com sorriso tenha a certeza que irá vender e será indicado para outras
pessoas, e na rua ao encontrar os frequentadores de sua
loja, supermercado, oficina, banco... seja sempre sorridente, pois o que você é no trabalho deverá, também, ser
fora dele.
• Amizade é algo que não tem preço, nem valor, é
um sentimento que nem os mais estudiosos sabem explicar, a amizade verdadeira é aquela que não tem situação nem momento você sempre estará a frente do amigo
defendendo ele com unhas e dentes, ninguém fala mal
de um amigo na minha frente pois viro leão e vou em
sua defesa...
• Trocou de idade, no dia 08/07, Lucas Pivatto, parabéns e que a data seja festiva por muitos anos.

Viva
steve em Chapecó no sábado, dia 04/07, para assistir o jogo do seu time do coração, o Vasco, que jogou
contra a Chapecoense, meu amigo Leandro Souza que
na oportunidade tirou fotos com alguns dos jogadores,
não poderia perder a oportunidade de estar ao lado de
alguns ídolos do futebol, na foto com o amigo Abaltero, o
jogador Riascos, o Colombiano que joga no Vasco.
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Da esq. p. dir.: Adalberto Rauscos, jogador Duvier Riascos
e Leandro Souza

Aniversariante
niversariou na semana passada Marisa Alécio. A
mulher mais faceira da paróquia recebeu os cumprimentos da equipe do Jornal Imagem. Que esta alegria
continue, são os nossos sinceros votos.

A

Zelia Hammes Antunes
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