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Nem todos os anjos têm 
asas, às vezes, eles 

têm apenas o dom de te 
fazer sorrir.

Desconhecido

fotos Daniel Becher, Divulgação

A hora é de festa!
A tarde ensolarada foi perfeita para o tema piquenique que deu o 

tom da comemoração de 2 anos da linda Alice Batistella, na casa da 
família, em Itaara. Cada detalhe da decoração foi feito pela mãezona, 
Estela. A Arq & Art Festas Personalizadas montou a mesa principal 
da festa, e as delicias servidas foram assinadas por Juliana Schuch, 
da Via Gastronômica. Pescaria, casinha na árvore e balanços, além 
dos brinquedos da Cris, fizeram a alegria e a diversão da gurizada. 
Confira as fotos de Daniel Becher.

Da Hora
z O curso de Tecnologia 

em Design de Moda da 
Unifra realiza uma exposição 
das criações de alguns dos 
alunos formados na primeira 
turma do curso. O vernissage 
ocorre, hoje, às 20h, na sala de 
exposições Angelita Stefani. A 
mostra dos trabalhos vai até o 
próximo dia 23.

z Hoje a música da Feisma 

será com Marcelo Massário, 
das 19h às 21h.Depois, 
Renato Mirailh se apresenta 
na Praça de Alimentação.

z Dia de festa para Maria 
Luiza Saccol, Patrícia Osorio 
e Leonor de Oliveira Mariano 
da Rocha. Parabéns aos 
aniversariantes!

Alice Batistella

Estela, Júlio, Alice e Pedro Batistella

Detalhes da decoração

Casamento
Daniela Aline Hinerasky e 

Israel Mendes se casaram em 
uma linda cerimônia realiza-
da na Osteria Val de Buia, em 
22 de outubro. A filha do casal, 
Cecília, familiares e amigos 
participaram do enlace, que 
teve Rony Rodrigues como 
celebrante. O ambiente foi de-
corado pela Bella Festas, e o 
menu, assinado por Ana Amé-
lia Eventos.

Daniela Aline Hinerasky e Israel Mendes
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