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Obituário

Helle Alves

A jornalista Helle Alves mor-
reu no domingo, aos 92 anos, em
Santos (SP). Ela se notabilizou ao
testemunhar, em 1967, o reconhe-
cimento do corpo do guerrilheiro
argentino Ernesto “Che” Guevara,
e ser uma das primeiras repórteres
domundo a noticiar que o ex-líder
da revolução cubana havia sido
morto na Bolívia, onde combatia o
governo do então presidente René
Barrientos. A causa da morte da
jornalista não foi divulgada
Ao narrar sua trajetória profis-

sional, Helle também gostava de
destacar ter entrevistado o poeta
chileno Pablo Neruda, a rainha
Elizabeth II, da Inglaterra, o bispo
católico domHélderCâmara, além
dos presidentes Juscelino Kubits-
chek e JânioQuadros.
Em 2012, Helle lançou o livro

Eu Vi, no qual relembra sua tra-
jetória no jornalismo e, princi-
palmente, o dia em que viu “Che”
Guevara morto. Helle é ainda au-
tora de outras três obras, entre
poesia e obras sobre as condições
dos idosos.

Míriam Kaipper
Ceratti

A aposentada Míriam Kaipper
Ceratti morreu em 18 de janeiro,
aos 72 anos. Ela estava internada
havia dois meses no Complexo da
Santa Casa do Misericórdia, em
Porto Alegre.
Natural de Santo Ângelo,

Míriam trabalhou por anos como
assessora no consulado do Japão
na Capital. Devido aos serviços
prestados, foi condecorada com a
Ordem do Tesouro Sagrado Raios
de Ouro e Prata, outorgada pelo
imperador japonês.
No consulado, teve a oportuni-

dade de trabalhar em projetos da
área cultural – uma das suas pai-
xões. Conforme parentes, era uma
grande leitora e tinha uma doçura
sem igual. No entanto, a caracterís-
tica não a impedia de ter uma per-
sonalidade firme, demonstrada na
defesa dos valores humanistas nos
quais acreditava.
Além da vida cultural, era apai-

xonada pelos animais de estima-
ção, aos quais dava constante ca-
rinho. Teve diversos cachorros da
raça cocker spaniel, assim como

Santa Celita
Webber

Santa Celita Weber morreu em
6de janeiro, aos 97 anos. Ele estava
internada no Complexo da Santa
Casa deMisericórdia, naCapital.
Natural de Passo Fundo, for-

mou-se na UFRGS em Enfer-
magem e atuou como chefe das
enfermeiras do Estado durante o
governo de Leonel Brizola. Mais
tarde, gradou-se emMedicina pe-
la UFCSPA, trabalhando durante
anos no Posto de SaúdeModelo e
na Santa Casa deMisericórdia, em
PortoAlegre.
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inúmeros vira-latas.
A aposentada deixa o irmão,

Cláudio, a cunhada, Ângela, a
sobrinha-neta, Laura, e os sobri-
nhos Mariana, Bruno e Rubem.
Além deles, deixa dois cães: Nick,
14 anos, e Brenda, 12 – seus fiéis
companheiros.
– Gosto de imaginar que ela vi-

rou umperfume, cujo cheiro sem-
pre resgatamos quando pensamos
em coisas boas – reforçou a sobri-
nhaMariana.


