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Parabéns

D

ia 15/07 esteve de parabéns Daniel Franco Foppa,
que comemorou a data com familiares e amigos, felicidades sempre e grande abraço.

E

Q

Nova Idade

uem está de nova idade, desde 15/07, é Jungles Wegher, empresário do ramo de informática que reuniu
alguns amigos e familiares para confraternizar a nova
idade, tudo de bom e que este aniversário fique marcado, felicidades.

O

Homenagem a Clayr Seganfredo

programa Viva I’taliani completou 18 anos na Rádio
Peperi de São Miguel do Oeste. Após quase duas décadas levando a cultura italiana pelas ondas da Peperi, o
apresentador Clayr Ulisses Seganfredo, de 85 anos, o Genaro do programa, recebeu uma homenagem da direção
da Rede Peperi e do grupo Raggio di Sole na noite de quarta-feira, 15.

“A presença de todos abrilhantou a noite”. Silviamar,
diretora e Marcelo Staler assessor.

• Marion Lupatini, comemora nova idade no dia
24/07, que a felicidade seja constante em sua vida, parabéns e muitas felicidades.

S

Comentários

erá nesta quarta, 22/07, nas dependências do restaurante Di Fiori o pré- lançamento da FAISMO 2015,
onde será conhecido os shows e as principais atrações
que acontecerão nos dias 12 a 15/11 no parque de exposições Rineu Gransotto, o comércio e indústria de nosso
município e região mostrarão seu potencial.

F

A Festa...

esta temática “ Tô de Férias “ que acontece neste
sábado 25/07 em Santa Helena, com Djs. Boca Witcoski, Vanessa Mocellin e Arco Costa, com lançamento do
CD de Brunno e Luan, você não vai querer ficar de fora,
compareça e divirta-se muito.

P

Festa junina no Alberico

scola de Educação Básica Alberico Azevedo agradece
a participação e o empenho dos Professores, Direção,
APP, Pais, Alunos e a Comunidade Escolar pela presença
em nossa Festa Junina.

13

Pequeno Buaby

edro Buaby Sbeghen Otaran, que reside em Brasília
DF, veio até nossa city para comemorar seu 5º aninho,
Pedro Buaby esbanjou simpatia e carinho entre os convidados, muitas felicidades e que você continue sempre
sendo este menino amável, filho da migueloestina Marcia
Sbeghen que trabalha na casa de Santa Catarina em Brasilia DF e do lucutor da voz do Brasil Paulo Otaran.

