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Os 15 anos de Helena
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A noite de 27 de abril 
foi cheia de emoção, dia 
em que Helena Rafaela 
Schmidt, ao lado dos seus 
pais, Cristina e César Au-
gusto Schmidt, recebeu, no 
salão Azul do Clube união 
Corinthians, familiares e 
convidados para celebrar a 
chegada dos seus 15 anos. 

A aniversariante foi sur-
preendida com lindas ho-
menagens. O destaque da 
noite foi quando Cristina, 
sua mãe, entrou cantando 
a música “Ele continua sen-
do bom”, de Paulo Baruk, 
emocionando a todos, com 
o acompanhamento da Dra. 
Miriam Eidt (que cuidou da 
Helena na uTI pediátrica e 
se tornou parte da família) 
que lia um lindíssimo texto, 
resgatando as principais 
lembranças da vida de He-
lena. Teve também a entre-
ga de um mini buquê de 
flores pela irmã de coração 
da aniversariante, Manuela 
Amador Puntel.  

Outro ponto alto da fes-
ta foi a tradicional valsa, 
seguida por danças com o 
pai César Augusto. E  a che-
gada, de surpresa, da “Geral 
do Grêmio”, que animou a 
todos com sua apresenta-
ção e deixou a aniversarian-
te radiante, já que Helena é 
gremista fanática.

A programação da Se-
mana do Município, que 
este ano comemora os 60 
anos de emancipação, será 
lançada oficialmente neste 
dia 23 de maio, quinta-feira, 
em evento a ser realizado 
na residência de Eveline 
Schmitt e Daniel Beuren, em 
Dona Josefa.

Já adiantamos que serão 
as Bandas Flor da Serra e 
Nova Dimensão que anima-
rão o tradicional Baile de 
Aniversário, que será rea-
lizando no dia 8 de junho, 
no Clube Vera Cruz, ocasião 
em que serão conhecidas 
as equipes vencedoras da 
Gincana.


