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Foto Chapa Digital

Conceito A

ELE CHEGOU!
Foto Elídio Digital

FORMATURAS
DE NUTRIÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO

Foto Elídio Digital

Foi no dia 16 de
fevereiro as formaturas dos cursos de
nutrição e administração da URI-FW,
com a cerimônia
de colação de grau
realizada no salão
de atos da universidade. As imagens
ficaram por conta da Conceito A
Studio. Parabéns
aos formandos!

Foto Chapa Digital

Patrícia Aita Vieira completou 15 anos no dia
10 de fevereiro. A festa
em comemoração à
data foi realizada no
salão da AABB, com
decor da Festolândia.
Ela é filha de Douglas
Martins Vieira e de
Maria Cristina Gubiani
Aita, e irmã de Matheus Aita Vieira. O
cabelo e a maquiagem
da aniversariante é
assinado por Solange Leal. Os registros
fotográficos foram da
Foto Elídio Digital.

CASAMENTO EM SEBERI
Elcio Crestanello e Letícia Rosa de
Borba Crestanello, filhos de Enio
Crestanello e Elsa Brandalise
e Adão Carlos de Borba e Soeli
Rosa de Borba, se casaram no
dia 27 de janeiro, em cerimônia
na Igreja Nossa Senhora da Paz,
de Seberi. A recepção ocorreu
no Centro de Eventos e Campo
Sintético Felicitá, com cerimonial
da Spolti Eventos, filmagem da
Foto Ynajara, bufê do Restaurante Kakareco e imagens da Foto
Elídio Digital. O cabelo e a maquiagem da noiva foram do Hair
Shop Cabeleireiros e o vestido
foi confecionado em Portugal.

Um novo momento para as arquitetas Jamile De Bastiani e Vanessa
Scopel. Elas são as sócias-proprietárias do Idea Estúdio de Arquitetura que inicia 2018 comemorando
cinco anos de história em Frederico
Westphalen. Durante sua trajetória,
diversas ideias saíram do papel e se
concretizaram, transformando projetos em realidade. E agora é tempo
de expansão!
O escritório de arquitetura passa a
atender também a cidade de Chapecó,
capital do Oeste Catarinense. Depois
de finalizados os cursos de especiali-

Jamile e Vanessa
abrem o leque de
atuação, expandindo
o Idea Escritório de
Arquitetura para o
Oeste Catarinense

HERDEIRO A CAMINHO
Débora Freitas Pereira e Bruno Comin, filhos de Gelson
Pereira e Elizete Freitas e Enio Comin e Tania Gorete Comin, estão aguardando a chegada do pequeno
Bruno. Ela está com 37 semanas de gestação e o bebê
deve chegar em março. O book fotográfico da gestante é assinado pela Foto Elídio Digital e foi realizado no
Santuário de Schoenstatt, em Frederico Westphalen.

Divulgação

Com recepção na
Festolândia, Joana
Mezzalira Corrêa
comemorou seus
10 anos juntamente
com os pais Sadi
Corrêa e Marildes
Mezzalira, amigos e
familiares. A festa
contou com decoração temática de
unicórnios, a cargo
da Festolândia;
serviço de garçom
da equipe Fernando
Peralta e imagens
da Foto Chapa.

15 ANOS

vés do atendimento as suas necessidades, do aproveitamento do seu
tempo disponível, da facilidade de
execução dos objetivos e da consolidação de melhores ambientes para
se viver.
Os segmentos de atuação do escritório compreendem criação, onde
nascem os projetos; visualização,
onde se transformam os traços do
papel, em maquetes tridimensionais
para maior compreensão das propostas e o terceiro grupo é o da ação,
que consiste na realização, execução e
gerenciamento total das obras.
– Para este ano, a busca é pela
inovação aliada à expansão do escritório. Oferecer serviços diferenciados
também à cidade de Chapecó, com
o objetivo da realização plena dos
sonhos dos clientes no que tange ao
bem-estar e a estética. Queremos
mostrar ao mercado chapecoense que
é possível fazer obra de forma prazerosa e vivenciar os bons resultados
diariamente –, completam.

Foto Elídio Digital

10 ANOS

Pedro dos Santos e Elisangela Vargas da Silva, junto com a
maninha Ana Clara da Silva dos Santos e do mano Vinicios
da Silva de Oliveira, comemoram a chegada do segundo
filho do casal, Samuel da Silva Santos, que nasceu no dia 30
de janeiro. O pequeno mediu 47 cm e pesou 2.740 quilos.
O nascimento foi no Hospítal Divina Providência (HDP).

zação e mestrado pelas profissionais,
a cidade foi escolhida para essa nova
etapa por oferecer oportunidades e
pela relação estreita com as arquitetas, que iniciaram sua formação
na região.
Em Frederico Westphalen, as arquitetas já trabalham com uma gama de
serviços bastante ampla, que atraem
investimentos consistentes e clientes
fiéis. “Estamos satisfeitas com o mercado que atuamos e com nossos clientes e
parceiros, principalmente por se tratar
de nossa cidade natal”, comentam.
Entre as linhas de atuação do
Idea estão diversos serviços, que têm
como objetivo principal proporcionar
mais facilidades à vida do cliente,
otimizando seu tempo, com acompanhamento constante do início ao
fim do projeto.
Estes serviços foram pensados
como opções para a demanda do
mercado atual tendo como compromisso o envolvimento com o produto
final e a satisfação dos clientes atra-

