
2018 para esquecer?
Ano para recomeçar
A arquiteta Eveline Schmitt dos Santos poderia querer virar logo a página do 
calendário. Afinal, passou por maus bocados ao sofrer um aneurisma, no início 
de março. Ela lutou, superou cada obstáculo e se recuperou. Ela preferiu não se 
lamentar pelo que poderia ser má sorte. Escolheu celebrar a nova chance de viver
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“
É preciso enxergar o 
milagre da vida todo dia, 
dar valor ao que a gente 
tem, não ao que a gente 
quer ter. A fé resume 
tudo.”

eVeline SCHmiTT 
doS SAnToS

FÉ EM DEUS, FÉ NA VIDA

10 ARAUTO, SEXTA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2018ARAUTO, SEXTA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2018 R EPORTAGEM 11

A mesma Eve, mas com dose extra de paciência

Tudo na vida pode ser en-
carado pelos dois lados. Dá 
para remoer e lamentar, as-
sim como dá para aprender e 
valorizar. A arquiteta Eveline 
Schmitt dos Santos escolheu 
a segunda opção e garante: 
2018 não será para esquecer. 
Será inesquecível. Ela sofreu 
um aneurisma, foi levada às 
pressas para hospital na ca-
pital gaúcha, passou 19 dias 
internada e voltou para Vera 
Cruz. Ela renasceu e teve que 
aprender a recomeçar.

Foi no dia 2 de março, mas 
os sinais vieram dois dias 
antes, enquanto estava em 
casa, sozinha com os filhos 
Augusto, 17 anos, e Amanda, 
nove anos. A dor de cabeça a 
incomodava, mas como das 
outras vezes, achava que um 
remedinho seria suficiente. 
Naquela manhã ela vistoriou 
obras em execução, sempre 
convivendo com a dor que 
teimava em não passar. O 
marido, Daniel Beuren, esta-
va viajando a trabalho, nem 
iria voltar para casa, mas 
por alguma razão, retornou. 
Foi à tardinha, por volta das 
19h30min, que tudo aconte-
ceu. A má formação de uma 
artéria no cérebro acabou por 
se romper.

O sossego da roda de chi-
marrão na sala de casa foi in-
terrompido pelo grito agudo 
de dor, pelo desmaio e pelo 
pânico de quem estava no lar. 
Daniel, Augusto e Amanda 
conduziram Eveline para o 
Hospital Vera Cruz e ime-
diatamente para o Hospital 
Ana Nery, em Santa Cruz, 
onde teve o primeiro contato 
com neurologista. Era pre-
ciso fazer um cateterismo, 
por isso a transferência para 
Porto Alegre. Na maior parte 
do tempo, Eve, como é mais 
conhecida por todos, estava 
desacordada, mas alguns 

lampejos de memória ela con-
serva. Um deles foi ao deixar 
a casa de saúde em Santa 
Cruz para ser transferida. 
Ela enxergou tantos amigos 
e familiares angustiados no 
corredor do hospital e con-
seguiu dizer: “isso é tudo 
pra mim”.

Foram 11 dias de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
em Porto Alegre. O que talvez 
Eve jamais fosse imaginar é 
que o seu estado de saúde 
gerasse tamanha comoção 
e uma verdadeira corrente 
pela vida. Nas redes sociais, 
os pedidos de oração faziam 
eco ao clamor dos familiares 
e de pessoas próximas. Já 
não eram só os “amigos da 
Eve” na torcida, era uma co-
munidade inteira querendo 
transmitir força e fé. 

Ainda na UTI, ela relembra 
com emoção quando recebeu 
um vídeo do amigo e músico 
Neuri Putzke, que dedicou 
a ela uma canção enquanto 
tocava em um casamento 
no município vizinho, Santa 
Cruz do Sul. Era Pais e Filhos, 
da banda Legião Urbana, em 
uma nova versão. “Não ima-
ginei que todos naquela festa 
fossem entender e ainda mais 
fazer parte desta corrente do 
bem. Todos se abraçaram 
sem nem ao menos conhecer 
a Eve ou a história dela”, 
confirmou Neuri. Ao ouvir 
o estribilho com os versos “é 
preciso amar as pessoas como 
se não houvesse amanhã”, 
Eve se emocionou e a canção 
tocou outros pacientes que 
compartilhavam a UTI com 
ela. “Sou muito abençoada, 
tenho muitos amigos, família 
sempre presente. Mas muitos 
não têm”, disse ela, lembran-
do da reação das pessoas.

O retorno para Vera Cruz 
foi no dia 21 de março, numa 
cadeira de rodas, pois estava 
praticamente sem movimen-
to em todo lado esquerdo do 
corpo. A visão periférica do 

lado esquerdo também foi 
afetada. Era preciso desace-
lerar para recomeçar. Foram 
sessões diárias de fisioterapia 
com a amiga Glaucia Kohls 
desde o começo, até ir espa-
çando conforme avançava a 
recuperação. No dia 13 de 
abril, lentamente, os primei-
ros passos. Uma vitória.

mUlHer de FÉ
Eveline sabe que não pas-

sou por tudo isso sozinha. 
Contou com o apoio de muita 
gente que a quer bem e tem na 
fé uma força inabalável. Parti-
cipante ativa do Movimento 
de Cursilhos de Cristandade, 
a arquiteta também é devota 
de Nossa Senhora. Relembra, 
inclusive, de ter orado no 
hospital. “Rezei para Nos-
sa Senhora me carregar no 
colo, porque não aguentava 
mais de dor nas costas. E a 
dor desapareceu”, declarou 
ela, que recebeu orações de 
devotos das mais variadas 
religiões, todos unidos pela 
crença no amor. 

Dizem, aliás, que se co-
nhece Deus pelo amor e pela 
dor, completou Eve. “Eu já 
conhecia Deus pelo amor. 
Na dor, Ele veio me ajudar”, 
completa. Como não poderia 
ter fé? Ela enxerga os sinais a 
toda hora. O marido, Daniel, 
não era para estar em casa, 
por causa do trabalho, mas 
ele veio. “É preciso enxergar 
o milagre da vida todo dia, 
dar valor ao que a gente tem, 
não ao que a gente quer ter. 
A fé resume tudo”, sublinha.

Depois de tudo que viveu 
neste 2018 que está prestes a 
dobrar a esquina, quem é a 
Eve? Ela, assim como muitos 
que passam por alguma pro-
va dessas, tem a vida trans-
formada. As coisas mudam, 
mexem com o cotidiano, mas 
a essência da personalidade 
permanece, só se adapta. A 
arquiteta é agitada, inquieta 
quando o assunto é não faltar 
com seus compromissos. Mas 
o aneurisma deixou uma li-

ção: aprender a ter paciência. 
O retorno ao trabalho, para 

projetar coisas novas, foi em 
agosto, mas em outro ritmo 
ao que estava acostumada. 
Ela passou a respeitar os 
limites do próprio corpo, a 
zelar pela saúde, a valorizar 
a nova chance que recebeu.

“Este ano é para jamais es-
quecer, porque para mim foi 
um renascimento, uma nova 
vida, um recomeço. Recebi 
outra chance para parar e 
ver as coisas, aproveitar cada 
momento da vida”, revela.

A mesma Eve, ainda mais grata pela vida
Se perguntar o que re-

presentam a família e os 
amigos na vida da vera-cru-
zense e em sua recuperação, 
a primeira reação é encher 
os olhos d’água. Depois, é 
novamente amparada na fé 
a sua resposta: “Deus envia 
anjos nas nossas vidas. Sou 
muito grata porque tenho 
muitos anjos. Se cada um tem 
um, eu tenho uma legião de 
anjos”, disse Eve. A gratidão 
ela expressa não só àqueles 
que são íntimos, também não 
só à mãe, Sida, e às irmãs Elis 
e Betina e todos os familiares. 
Em especial ao seu  marido, 
Daniel, e aos seus filhos, 
que são a base de tudo. As 
amigas Andréia Theisen e 
Jussara Schmitt, lembradas 

com muita gratidão. Mas 
também aos novos amigos e a 
tanta gente que se aproximou 
para ser solidária. “Só quem 
passa por este momento sabe 
a força que tem a oração. E eu 
senti uma força tão grande... 
senti que aquilo que eu estava 
passando era passageiro”, 
acredita. E por ser passagei-
ro, foi possível reconhecer, 
novamente, que os amigos e 

a família são o maior tesouro 
que se pode colecionar. “Não 
é o ter material, é o ser, o 
carinho, o dedicar o tempo”, 
completa. 

Como arquiteta, projetar 
uma obra faz parte da voca-
ção e da paixão profissional. 
Mas e qual o projeto para a 
própria vida? 2019 bate à por-
ta e Eveline, hoje com 44 anos, 
quer poder curtir ainda mais 
aqueles que ama, conhecer 
novos lugares, buscar novas 
experiências. Afinal, em mar-
ço, ela pretende comemorar 
um ano de renascimento. 
Com a certeza e a fé de que 
há vida longa pela frente e 
que merece ser bem vivida, 
compartilhada e amada como 
se não houvesse amanhã.

“
Só quem passa por este 
momento sabe a força 
que tem a oração. E eu 
senti uma força tão gran-
de... senti que aquilo 
que eu estava passando 
era passageiro.”

“
Este ano é para jamais 
esquecer, porque para 
mim foi um renascimen-
to, uma nova vida, um 
recomeço. Recebi outra 
chance para parar e ver 
as coisas, aproveitar 
cada momento da vida”

Eveline com os filhos e o marido: amor que dá sentido à vida
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