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M

Niver

árcia Agostini Hoffmann esteve de parabéns no último domingo, 30/08, e foi agraciada pela família
e amigos recebendo inúmeros comprimentos devido a
sua simpatia e meiguice. Continue sendo essa mulher
guerreira.

O

Baile da Cavalaria

correu no sábado, 29/08, o tradicional baile da cavalaria nas dependências do CTG Porteira Aberta de
São Miguel, ao bom som de Essência da Lua que animou
até a madrugada oferecendo uma noite agradável à quem
se fez presente, além de deliciosos frios para beliscar.

• Embalos de sábado à noite, a melhor festa retrô
da região no Villa Grill, dia 12/09, de volta aos anos 70,
80 e 90, as melhores músicas da época ao comando do
DJ Boca Witcoski. Ingressos no Rock Café e com os integrantes do Grupo Solte suas Feras.

• Parabéns, o futsal sub 17 do Joni Gool é líder do
Campeonato Estadual com o melhor ataque. Anthony
Marmitt é o artilheiro da competição com 25 gols, isso é
um trabalho sério da equipe, o sucesso é garantido.

I

De canudo na mão

solete Blank realizou o sonho, formou-se em Letras/
Espanhol, no sábado, 29/08, pela UFSC. O baile foi animado por Marcionei & Banda que não deixou a galera
parada. O bom jantar foi servido pela Chaplin. O evento
teve a assinatura de FJJaques que deixou o Clube Comercial com um charme especial, parabéns.

Hilton e Beatriz Soares

Márcia com o esposo Pedro

A

Vila Grill

noite de sábado bombou no Villa Grill. A galera fez
acontecer com boa música e cerveja gelada, é sempre uma boa pedida para os fins de semana. A choperia
Villa sempre oferece um atendimento de primeira.

W

Formado

ellinton Buratti recebeu o canudo em Administração pela Unoesc no sábado, 29/08, o baile foi animado pela Banda Sigma Show. A Chaplin foi responsável
pelo jantar, a equipe da Totten de Palmitos deixou tudo
especialmente lindo.

Parabéns Leila pela formatura em Letras/Espanhol pela UFSC,
no último sábado. Te adoramos! Homenagem das amigas.

Rosane, Rose, Dina, Cristiane, Rosangela e Eli

Wellinton e Ùrssula

