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Four Club
ábado, 11/07, a Four Club recebeu gente bonita para
mais uma noite de muita festa, quem esteve presente
curtiu a boa música para dançar ao som dos Djs Crossover, Roberto Bonet e Rodrigo Gosch. O trio que colocou o
povo pra curtir no sábado, a Four Club, sempre trazendo
o melhor para embalar as noites.
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Dieli e Octavio Battistelli

Luiz Pereira e Tatiane

Em Viagem
stiveram curtindo a vida entre amigas e amigos uma
galera bem animada que foram ao encontro de muita
festa, em Aracaju - SE, aproveitaram para adquirir novos
conhecimentos sobre o folclore regional. Dinheiro bem
aplicado é em viagens, pois além de desfrutar das belezas desse Brasil sempre se tem novos conhecimentos.
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Café Colonial
uem não foi perdeu, no sábado, 11/07, o tradicional
café colonial no salão paroquial da Igreja Matriz São
Miguel Arcanjo, com aproximadamente 61 tipos de
comidas entre doces e salgados enchia os olhos de quem
estava lá, com certeza todos
saíram satisfeitos com as
delícias, parabenizo os organizadores e quem trabalhou
para que se realizasse mais
esta edição, parabéns a todos, estava uma delícia.
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Aniversário
stá aniversariando hoje Luiz Basso. Luiz é gaúcho de
Flores da Cunha – RS, primogênito de Fermino e Catarina. Pai de Márcia, Jussara, Rogério, Leandro e Isabela.
Em 4 de julho de 1956 casou-se com Terezinha Gaio, que
faleceu em um acidente. Mais tarde realizou o segundo
casamento com Ivete e da união nasceu a caçula Isabela.
Desde os tempos da ditadura Luiz militou no MDB e
possui relevantes serviços prestados para São Miguel do
Oeste, Descanso e Santa Catarina.
Vida longa ao Sr. Luiz!
São os sinceros votos dos correligionários, da COOESC, do CEDUP – GV e do Jornal Imagem.
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• Vida, muitas pessoas pensam que podem cuidar da
vida alheia, um recado: Deus deu uma vida pra cada um
para que cada ser humano cuide da sua, já é difícil cuidar da nossa, imagine ajudar o vizinho a cuidar da dele...

• Aqui falta, em conversa, como de corredor, comenta-se como em nossa cidade falta verde, quando a gente
viaja e passa em centros grandes percebe-se que tem
mais verde que no interior, pergunto então como pode
isso, nós aqui somos atrasados porque não percebemos
ainda que o quanto mais verde, mais bela e pura fica a
cidade. Comecemos, então, a fazer um mutirão, vamos
plantar árvores em nossa city e mostrar que nos preocupamos com meio ambiente...
Parabéns.
steve de parabéns, no dia 11/07, Daniel Camberto
que comemorou a nova idade com familiares e amigos, que sua vida seja repleta de realizações e felicidades, parabéns.
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Niver
runa, completou ontem, 14/07, seus belos 19 anos
e quem também festejou com velinhas foi sua mãe,
Sigrid, no dia 06/07 passado.
Ótima festa e os parabéns às duas!
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