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FORMATURAS
NA URI-FW
O salão de atos da
URI-FW foi palco
da solenidade de
colação de grau dos
cursos de enfermagem e psicologia
da universidade,
no dia 12 de janeiro. No dia 3 de
fevereiro, foi a vez
dos formandos de
ciências biológicas.
Os registros fotográficos foram da
Conceito A Studio.

85 ANOS
Maria da Rosa Luza, uma das
pioneiras em Palmitinho, completou, no dia 15 de fevereiro, 85
anos. A data foi comemorada com
os familiares, em um almoço.

Com a propos ta de ofere cer
serviços de comunicação e administração, especialmente para os
municípios de Alpestre, Planalto e
Ametista do Sul, foi criada a Trype
Comunicação, que tem à frente as
sócias-proprietárias Liziani Mesnerovicz e Ralquel Faliburski.
É a empresa que, mais uma vez,
assina todo o trabalho de divulgação

e marketing da Expopedras 2018,
que acontece entre os dias 8 e 11 de
março, em Ametista do Sul.
Há quatro anos, a agência atende
o setor público, empresas, instituições, feiras, festas e eventos em geral,
desde a criação da identidade visual,
desenvolvimento e implantação de
plano de marketing à elaboração e
execução de eventos. No currículo
das profissionais, a experiência da
administradora e atual secretária de
Administração de Planalto, Liziani, e
da publicitária e sócia-proprietária do
jornal Primeira Edição, Raquel.
– Já atuávamos de forma isolada
e voluntária em eventos locais como
feiras, concursos, desfiles, projetos
sociais, entre outros. E por trabalharmos nesta área sentimos a necessidade de profissionais capacitados para
desenvolver determinadas ações e

vimos a oportunidade de oferecer
nossa experiência para atender essa
demanda. Nosso trabalho foi visto
com bons olhos e, apesar do pouco
empo de atuação enquanto empresa,
temos um portfólio satisfatório –,
avaliam as sócias.
Entre os destaques estão Expopedras 2016/2018, Oktoberfest
de Alpestre 2017, campanhas políticas, sessões solenes, assessoria
de comunicação, além da criação
de materiais publicitários em geral. “Mesmo após a constituição da
Trype, continuamos a participar de
forma voluntária em diversas ações
e atividades, por entendermos que
esse é o nosso papel”, acrescentam.
A sede da Trype Comunicação fica
em Planalto, junto ao jornal Primeira
Edição. Os contatos são (55) 9 99508020 e (55) 9 9917-2175.

GIRASSÓIS
A lavoura de girassóis foi o cenário perfeito para o
clique fotográfico da pequena Bárbara Dagios Marcon, de 11 anos. A aluna da Escola Afonso Pena é
filha de Sara Dagios e de Jorge Marcon, o Chapa.
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Jennifer da Silva Nunes, filha de Rosemir Nunes e Tatiane
Monteiro da Silva,
completou 15 anos. A
festa foi realizada no
dia 24 de fevereiro,
na sede do Sindicato
dos Trabalhadores
Rurais, com decoração de Tati Marcon,
salgados e doces da
Padaria Dois Irmãos.
O vestido é assinado
pela Distak Noivas e
maquiagem e cabelo de Adriana Piazza. As fotos são da
Foto Elídio Digital.

