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No Exterior...

aria Hilda Stürmer, está em viagem pelos Estados
Unidos da América, e esteve em visita à casa Branca, residência oficial do presidente americano, foto registra a passagem por Washington, acompanhada pelo
filho Sidney, a nora Rosilda e o neto Heitor, que foram
também em visita à faculdade onde Sidney fez o doutorado em biologia, Morgantown West Virginia U.S.A, todos curtindo muito a viagem.

L

Formado...

eandro Souza colou grau em Pedagogia pela UDESC,
na última sexta-feira 24/07, a formatura foi no Clube Comercial, o jantar servido aos convidados elaborado
pela casa de festas Chaplin, a animação ficou por conta
de Dj Boca Witcoski, que animou até o dia clarear.
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• 3º Expo Cedro acontece de 31/07 a 02/08, no parque
de exposições Balduíno Schneider, com inúmeras atrações,
entre elas Henrique e Diego.
• Corra...
Pinga na Seringa, será dia 07/08, no Rud’s Pub, boa pedida na sexta.

• Fabrício Peçanha, no dia 08/08 na Fuor Club, corra
comprar seu ingresso, 1º lote esgotado, se aprece se não poderá ficar sem...
• O silêncio, muitas vezes é melhor calar-se diante de
uma situação do que emitir sua opinião, que pode ser mal
interpretada e te colocar numa fria sem tamanho, como diz
o ditado, “em boca fechada não entra mosca”, tem pessoas
tão medíocres que adoram inverter as palavras... Cuidado !!!

N

Colono e Motorista...

o domingo, 26/07, teve a festa do colono e motorista no
bairro são Gotardo com desfile de milhares de veículos
que receberam benção, sempre é bom contar com a proteção divina, e após almoço e mate baile na comunidade.

Karina Souza, Leandro e Amanda Marcon

A

A festa...

conteceu no sábado, 25/07, “tô de férias”, a festa temática aconteceu em Santa Helena e teve animação
dos Djs. Dj Boca Witcoski, Dj Vanessa Mocelin e Dj Arno
Costa, a dupla sertaneja Brunno e Luan fizeram lançamento do CD, a galera foi ao delírio na noite de sábado, a
festa foi sucesso, parabéns aos organizadores e aos animadores que não deixaram ninguém parado.

VENDE-SE
Vende-se 14 hectares de terra toda mecanizada,
cercada, com várias benfeitorias e equipamentos,
localizada na Linha Alto Guamerim, em São Miguel
do Oeste, a 600 metros do asfalto. Aceita-se casa ou
terreno na troca. Preço a combinar. Contato pelo telefone 91211006.

E

Niver...

steve de parabéns, no dia 28/07, o jovem Matheus
Picinini, que recebeu os comprimentos de familiares
e amigos, felicidades e
aproveite a vida, o
tempo voa, curta bastante, felicidades na
nova idade.
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Parabéns...

e. Luciano Gattermann trocará de idade no dia 31/07,
parabéns e que Deus continue abençoando sempre
seu caminho, que sempre traga palavras de conforto a
quem precisa, parabéns Padre.

