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Kaimana festeja 30 anos com festa
Foi no último sábado, dia 9 de março, 

que a mais tradicional das equipes de 
gincana de Vera Cruz, a Kaimana, pro-
moveu jantar-baile para comemorar seu 
aniversário.

Os 30 anos foram motivo de grande 
festa no salão dos espelhos da Comu-
nidade Católica Santa Teresa. Além do 
jantar, os participantes, convidados e 
equipes coirmãs se divertiram no baile, 
animado pela banda Scala e pelo DJ 
Leléu.

Na ocasião festiva, foram home-
nageados os fundadores da equipe e 
coube aos inscritos na gincana de 1989 a 
condução do bolo na hora do parabéns. 
Ainda, foi apresentada a candidata da 
Kaimana ao concurso que elegerá as 
novas soberanas de Vera Cruz. Milena 
Machado foi recebida com aplausos e 
deixou sua mensagem aos presentes 
no evento.

Equipe Kaimana em comemoração pelos 30 anos de história

Fundadores da equipe conduziram bolo na hora do parabéns
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A história continua com o segundo trio de 
soberanas de Vera Cruz, que foi eleito em 2 de 
maio de 1992. Foi a representante do E. C. Boa 
Vontade, Tagiana Thier, de apenas 15 anos, 
a eleita para suceder Aline Forsthofer. Para 
completar o trio, duas morenas. As princesas 
escolhidas foram Larissa Franke, 19 anos, repre-
sentando a Associação dos Servidores Munici-
pais, e Fabiane Pauli, 16 anos, do Esporte Clube 
Independente. A Garota Simpatia escolhida for 
Andréia Schmitt. Como eram os preparativos 
naquela época? Veja o que tem a dizer a rainha 
Tagiana Thier:

Receb�  o convite p� a repr� ent�  uma entidade 
(o Clube Boa Vontade) d� ante a � colha do � io 
de sob� an�  do Município, foi motivo de muito 
� gulho e felicidade p� a mim. A p� t�  de então, 
inici� am-se �  prep� ativ�  p� a o evento e proc� ei 
apen�  ag�  com simplicidade e humildade em b� ca 
daquele objetivo: o de s�  eleita p� a bem repr� ent�  
V� a Cr� ! O título veio, e ao lado d�  princ� �  
L� � sa e Fabiane, p� ticipei de div� s�  event�  
m� cant�  e saud� �  d� ante o reinado.

P� a quem b� ca alcanç�  � te título, pe� o que 
o ma�  imp� tante é aprend�  so� e a h� tória local, 
mant�  sempre a humildade e val� � �  a op� tuni-
dade de comp� tilh�  com �  dema�  menin�  tant�  
moment�  de emoção que v� ão. Ap� �  de o objetivo 
mai�  s�  a conqu� ta do título de Rainha, não se 
pode de� �  de lado a am� ade e o r� peito en� e 
�  p� ticipant� . E p� a o � io que f�  eleito, d� ejo 
que ele p� sa repr� ent�  o Município sempre com 
� gulho, simplicidade e alegria!

Guido Hoff Jr e a esposa Cristina Schuler 
Hoff, Lisa e Angelo Hoff, e as meninas 
Helena e Joana

Éverton e Letícia Schuh com as filhas 
Mariana e Larissa

Márcia Berlt e Patrícia Sins emolduram Milena Machado, 
candidata da Kaimana ao concurso que vai eleger as
soberanas de Vera Cruz


