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CADERNO DE NATAL  - 23 DE DEZEMBRO DE 2021

NESTE CADERNO

● Qual é a sua história de Natal?

● A importância da espiritualidade 
     na vida das pessoas

● Qual a expectativa para o encontro 
     de Natal?

● Uma nova chance para a vida

● Nunca é tarde para aprender

● Mude quantas vezes for preciso 
     para ser feliz

● Estabilidade no registro de casamentos e 
     queda no número de nascimentos

● Muito mais que uma relação de trabalho
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Minha história de NATAL

O Natal que mais marcou minha infância foi o de 
2005, quando toda a família da minha mãe estava 
reunida na casa dos meus avós. Na época, éramos 

em apenas cinco primos, porém, nos divertimos muito. 
Neste dia suspeitamos a não existência do Papai Noel. 

O grupo se dividiu em dois; os primos mais velhos já cré-
dulos de que quem nos dava os presentes eram nossos pais, 
e os mais novos de que quem se encarregava de tudo era o 
Papai Noel. 

No fim da tarde, todos juntos, fomos tomar banho de 
açude e nadar com uma boia feita de garrafa pet pelo nos-
so tio e depois comer uva do parreiral do meu avô.”

Leonardo Miotte, 22 anos, estudante de Medicina 

F alar sobre o Natal, para mim, é muito emocionante. No interior, onde morei com meus 
pais, a festa do Natal sempre foi comemorada dentro dos costumes. Minha mãe fazia 
bolachas de Natal, enfeitava a casa e montava a árvore de Natal, e eu ficava ansiosa 

para esperar os parentes que moravam longe e vinham todos os anos para a festa. 
Mas o melhor e mais emocionante Natal que eu quero compartilhar com vocês foi quando 

formei a minha família e o primeiro Natal que comemorei com meu esposo, Maurício, e meu 
filho Rafael, em 2019. Foi emocionante porque vi na inocência do meu filho e no brilho do seu 
olhar o verdadeiro significado do Natal, que é o momento de renovação da vida, das amizades 
e também um momento de reflexão. Esta é, até o momento, sem dúvidas, a minha melhor e mais 
emocionante história de Natal. 

Em nome da minha família, desejo que o Natal renove as nossas forças e que o Ano Novo 
traga fé, esperança e saúde para todos nós.
Andressa Viviane Wichinhewski, 26 anos, consultora de vendas

J á vivi muitos Natais. Eles me remetem à 
lembranças dos tempos que já não nos 
pertencem mais. Minha memória armazena 

tantas histórias! Conto algumas para vocês:

Em um Natal, quando criança (faz muito 
tempo), ganhei um ferrinho para colocar brasas 
e passar as roupas das bonecas. Presente que me 
marcou. Guardo até hoje como bibelô, relíquia da 
minha saudosa e encantada infância.

Quando lecionava na Apae, encaminhei dois 
alunos com surdez, Valdinês Ceccon e Janete 
Muller, às aulas de pintura com Marlene Rosso-
ni. Nas primeiras aulas fiquei junto, orientando 
a professora em libras com os principais sinais, 
como cores e tamanhos. No Natal daquele ano, os 
dois me presentearam com o primeiro quadro por 
eles pintados. Foi uma enorme emoção. Eles estão 
expostos na nossa sala. 

Natal é um tempo de muitas reflexões. Ele não 
se restringe apenas aos presentes. Lembro-me 
de uma véspera de Natal, quando cedo tocou 
a campainha. Era o meu ex-aluno e compadre 
Dary Ronke, muito angustiado, triste e cansado. 
O recebi com carinho, escutei os seus lamentos, 
e quando ele se acalmou eu disse: “mas que bom 
que vieste me visitar, estava precisando de alguém 
para cortar o pinheiro de Natal!”, e essa atividade 
ele continuou fazendo em todos os natais. Neste 
dia, como em vários outros, Cristo nasceu em 
nossa casa.

Natais, natais e mais natais, lembro com sau-
dade das visitas ao hospital, ao asilo das irmãs e 
ao Lar dos Idosos, caracterizada de Mamãe Noela 
com o meu sino. Está guardado na minha memó-
ria afetiva a alegria dos hospitalizados ao ouvir o 
toque do sininho e ao me verem. Tenho certeza que 
também foi um remédio, uma cura. A mesma emo-
ção aconteceu em todos os lugares que visitei lá. 

Este ano de 2021 me alegrei e alegrei o grupo 

do Asdevi na festa de encerramento do ano, na 
entrega dos presentes. Os cegos vibraram ao ouvir 
o som do sininho, um encanto ver a alegria deles. 
O clima de Natal nos contagia.

Natal é tempo de ação e doação. Tempo de 
rever metas e sonhos, projetando um tempo melhor 
para si e para os demais. Tempo de permitir que o 
amor preencha os espaços vazios que ainda exis-
tem nos corações e viver cada dia em sua plenitu-
de. Desejo a todos um feliz Natal e um ano repleto 
de coisinhas boas!

Lourdi Bender (popular Lurdinha), 79 anos, 
professora aposentada

O Natal é tradicionalmente uma data de reunir a família e comemorar o seu verdadeiro significado: o nascimento de Jesus. É um período onde tudo parece mais leve e 
colorido, como diz a música Natal Todo Dia, gravada em 2007 pela banda Roupa Nova: “Um clima de sonho se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. 
A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual... Um jeito mais manso de ser e falar. Mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz porque só no 
Natal é assim, que bom se ele nunca tivesse mais fim...”

Todos temos pelo menos uma história que marcou a nossa vida relacionada ao Natal. Aquele Natal na casa dos avós, com presépio, família reunida, 
que ficou para sempre em nossa memória; aquele presente inesperado ou então aquele ato de solidariedade com o próximo. 

Leia e se emocione com cinco belas histórias que nossos leitores querem dividir com você.

Leonardo (o primeiro menino à direita, de calção e camiseta) com os primos 
no Natal, aos cinco anos de idade 

Lurdinha com Harry Shool, na confraternização 
da ASDEVI, realizada neste mês de dezembro

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Era  24 de dezembro de 2006 quando minha 
esposa e eu estávamos chegando em nosso 
comércio, que se localiza em frente à Praça da 

Bandeira. Avistamos um menino com uma mala de via-
gem, sentado no banco da praça e chorando. Aquela 
cena chamou nossa atenção. Então fomos até ele veri-
ficar o que havia acontecido, quando o reconhecemos 
do tempo que ele era criança, residia em Três de Maio 
e trabalhava como engraxate. 

Era o Vanderlei dos Santos, e, então, ele nos rela-
tou que estava morando em Marau/RS e tinha vindo 
visitar parentes e amigos no município, mas não havia 
encontrado mais ninguém e não tinha onde ficar. 

Ficamos emocionados com a situação dele, o aco-
lhemos e levamos para nossa casa, onde ele se hospe-
dou e passou o Natal e festas de fim de ano junto com 
nossa família.

Desde aquele dia, ele nos visita todos os anos no 
Natal, agora com sua família – a esposa Taíse e a filha 
Laís. E este ano não será diferente: mais um Natal 
passaremos juntos. Vanderlei nos chama de família do 
coração e também somos padrinhos de batizado da 
filhinha deles.”

Flávio Jorge Huber, 54 anos, empresário

E u passei a maior parte da minha 
vida morando longe de casa. 
Quem vive longe da família e 

dos amigos sabe que esta época do 
ano, com Natal e Ano Novo se apro-
ximando, torna estes dias ainda mais 
especiais para a gente. 

Dizem que as pessoas ficam mais 
emotivas nestas datas comemorativas, 
mas será mesmo que o famoso ‘espírito 
de Natal’ ainda existe? Sei que tem al-
gumas situações que só acontecem nesta 
época e muitas vezes mudam a vida da 
gente para sempre.

Morei muito tempo em Cuiabá, capital 
do Mato Grosso. Um lugar longe de tudo 
e de todos. Em 2016, numa sexta-feira 
típica de dezembro, já passava das 18 
horas quando eu voltava para casa. A 
temperatura escaldante do verão no Mato 
Grosso passava dos 40 graus, na sombra, 
e contrastava com a decoração tradicio-
nal de Natal, mostrando a neve e o Papai 
Noel com roupas grossas nas vitrines das 
lojas. 

O trânsito pesado nas avenidas pró-
ximas aos principais centros de compras 
tornava o calor ainda mais intenso. 
Temperatura sob medida para testar os 
limites de paciência de quem está tranca-
do num carro tentando dirigir. 

Paro meu carro na sinaleira e na mi-
nha frente um Jeep desses de mais de R$ 
300 mil. A porta do motorista se abre e 
desce em meio aos outros carros um cara 
bem-vestido, aquele típico playboy que 
não está nem um pouco preocupado em 
bloquear o trânsito para os outros. Eles 
que esperem! 

O rapaz abre apressadamente a tampa 
traseira do carro, onde se podia enxergar 
várias sacolas e embrulhos com presen-
tes. O taxista ao meu lado já olhou pra 
ele esbravejando, enquanto eu penso: 
‘Que cara folgado, não tá nem aí pros 
outros carros parados atrás dele!’

Alheio ao trânsito, o rapaz pega um 
dos pacotes e leva até um pedinte que 
estava sentado no chão, junto a calçada. 
Ele mesmo abre o embrulho e tira da 
caixa um tênis novinho. O mendigo tira 
os chinelos surrados e coloca para o 
lado, enquanto calça num instante o novo 
presente nos pés. E retribui com o maior 
sorriso que poderia existir. 

Agora quem estava parado era eu. 
Impactado com a cena. E envergonhado 

pelos meus pensamentos. Doeu! Quantas 
vezes um julgamento precoce nos priva de 
contemplarmos grandes lições?

Exemplos como esses nos trazem a 
certeza que precisamos encontrar forças, 
mesmo quando a adversidade que nos cer-
ca nos faz duvidar que ela exista. Através 
desse tipo de atitude a gente continua a 
acreditar no espírito de Natal, ano após 
ano. 

O rapaz sequer sabia o nome de quem 
estava presenteando, muito provavelmente 
nunca mais falará com ele e tampouco irá 
revê-lo. O mendigo jamais vai poder fazer 
algo por ele. Não importa! 

Muitas vezes a gente não percebe o 
quanto um pequeno gesto de carinho pode 
mudar o dia de alguém. Não só de quem 
recebe, mas também de quem tem o privilé-
gio de acompanhar e multiplicar estes bons 
exemplos. 

O que este exemplo de solidariedade fez 
por mim ele também nunca saberá. Ainda 
bem que sempre podemos aprender com 
arrependimentos e sorrisos. 

Ajude alguém, mesmo que você saiba 
que ele nunca vai poder te ajudar de volta. 
Sinta a satisfação de ajudar alguém que 
você sabe que jamais poderá fazer algo por 
ti. 

Você vai ter certeza de que ainda pode-
mos fazer deste mundo um lugar melhor.

Nada simboliza mais o ESPÍRITO DE 
NATAL do que isso. A partir deste dia eu 
tive certeza que ele existe!

Alvaro Dias Neto, 55 anos, 
engenheiro mecânico

 Vanderlei com a esposa Taíse e a filha Laís

ATENÇÃO ASSINANTES
De 28 de dezembro a 16 de janeiro não haverá

expediente no Jornal Semanal (férias coletivas).
Retorno às atividades em 17 de janeiro. 

FOTOS DIVULGAÇÃO

 Vanderlei e Flávio celebrando a amizade que nasceu em 2006
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A importância da ESPIRITUALIDADE 
na vida das pessoas

Caro leitor! Segundo os estudiosos da 
antropologia bíblica, o ser humano 
é composto por três partes distin-

tas: espírito, alma e corpo. O espírito humano 
é o que nos coloca em contato com o mundo 
espiritual, através dos sentidos ou faculdades 
espirituais, assim chamadas de consciência, 
intuição e comunhão. A consciência se desen-
volve na arte do certo e errado. Quando agimos 
de forma correta ela nos aplaude, em contra-
partida, quando agimos incorretamente ela nos 
aponta os erros. A intuição é a capacidade de 
pressentir as coisas antes do seu acontecimento, 
a mesma atua no campo dos desvendamen-
tos espirituais. Já a comunhão diz respeito à 
intimidade do ser humano com o seu criador, 
devendo esta ser propositadamente cultiva-
da, pois Deus é um ser espiritual, não sendo 
possível conhecê-lo em sua essência de outra 
forma que não seja por revelação. Quando não 
possuímos entendimento acerca destas áreas, 
é praticamente impossível conhecermos este 
campo transcendental.

Com a chegada do Natal, é natural vol-
tarmos à generosidade, ao amor, à empatia, à 
solidariedade para com o próximo. Todavia, 
acontecimentos marcantes como a pandemia 
que vivemos faz-nos despertar para essas 
qualidades também. Tal ocorrência aponta 
para nossa espiritualidade, dado que aquele 
que gera vida espiritual para conosco, Jesus, é 
o maior exemplo prático dessas ações.

Afirmam os estudiosos que por sermos seres 
espirituais que possuem uma predominância 
espiritual avançada, podemos privilegiadamen-
te nos comunicar com Deus, sendo o caminho 
para essa conexão e o único mediador entre 
Deus e o homem, Jesus, o qual, por meio de 
nossa fé em sua obra, possui poder e autori-
dade para dissipar com a distância existente 
entre Deus e o ser humano, devido aos nossos 
pecados. Os quais são intoleráveis diante da 
santidade do criador, mas que em Cristo Jesus 
são apagados e então passamos a desfrutar da-
quilo que sempre foi da vontade de Deus para 
conosco, o relacionamento íntimo com o nosso 
Senhor. Isso só é possível pela graça de Deus, 
que gera vida espiritual em nosso ser. Nossa 
espiritualidade é de suma e irrevogável impor-
tância, pois sem ela refletimos e nos limitamos 
somente às coisas do mundo físico, as quais não 
satisfazem a alma humana.”

N o tempo em que vivemos e em todos os tempos, o ser 
humano foi descobrindo que não consegue resol-
ver todas as questões e dar respostas a tudo neste 

mundo. O ser humano foi percebendo que era preciso buscar em 
outras dimensões essas respostas, ou simplesmente não respon-
der, deixar no silêncio e até no vazio.

Esse silêncio, esse vazio que às vezes foi entendido como 
presença de Deus. Lá, onde pensamos que não existe mais nada, 
que não acontece mais nada. Aí Deus está, aí Deus age. Deus 
tem às vezes possibilidade e lugar para isso. Então, a grande 
descoberta é a espiritualidade.

A espiritualidade, desde o início, foi a grande força para a 
humanidade vencer os momentos difíceis. E, ao mesmo tempo, 
os homens e mulheres espirituais foram aos grandes empreende-
dores da humanidade. Basta perceber nos personagens bíblicos 
antigos, desde Abraão até São José, Maria Santíssima, os após-
tolos, os santos e, especialmente, São Francisco de Assis e outros 
que foram exemplos de empreendedores a partir da espirituali-
dade. Então, a espiritualidade faz com que a gente também se 
centre, empreenda o que há de melhor para esse mundo.

Não existe espiritualidade sem embate, sem olharmos para 
nós. Ela não pode ser entendida como algo de puros, de comple-
tos, mas de pessoas feridas espiritualmente e espiritualizadas a 
partir de suas feridas. De quem, com suas feridas, vai entenden-
do e ajudando outras pessoas também a resolverem suas ques-
tões e enfrentarem o seu dia a dia. Não existe vida sem ferida. 
Portanto, não é porque estamos feridos que não podemos ajudar 
as outras pessoas também. 

O exemplo do grande ferido é Jesus. Ele é o pastor ferido de 
morte, mas que a sua ferida, junto com as nossas feridas, com 
as nossas dores, nossas angústias, perguntas e dúvidas, ele nos 
cura. E podemos chegar perto dele, assim como São Thomé, 
que quis tocar nas feridas de Jesus para curar as suas próprias 
feridas, em especial a sua incredulidade, até um certo sarcasmo 
ou dúvida permanente e deixou-se curar. E Jesus permitiu que 
ele tocasse nas suas feridas para ser curado.

Finalizo com esse trecho do livro Tocca le ferite, do teólogo e 
filósofo tcheco Tomáš Halík, que fala muito sobre isso. 

“A fé, se for viva, será sempre ferida, posta na cruz e, sim, 
às vezes até ‘morta’. Há momentos em que a nossa fé (ou, dito 
de forma mais humilde, o seu aspecto atual) morre – para poder 
ressurgir de novo. Sim, somente uma fé ferida, na qual estejam 
evidentes as ‘marcas dos pregos’, é confiável; só ela pode curar. 
Temo que uma fé que não tenha passado pela noite da cruz e tenha 
sido atingida no coração não tenha esse poder. Uma fé que nunca 
foi cega, que nunca provou a escuridão, dificilmente pode ajudar 
aqueles que não viram e não veem. A religião dos ‘videntes’, uma 
religião farisaica, pecaminosamente segura de si mesma, incólume, 
oferece pedras em vez de pão, ideologia em vez de fé, teoria em vez 
de testemunho, instruções em vez de ajuda, ordens e proibições em 
vez da misericórdia do amor” (pp. 179-180).”

A fé que recebemos de Deus no dia de nosso 
batismo nos faz enxergar este mundo com 
outra perspectiva. A Bíblia diz que nossa 

vida é um sopro e que nossa verdadeira vida segue 
na eternidade, num lugar especial que Deus preparou 
para nós. 

Mas, enquanto vivemos aqui neste mundo, Jesus 
nos alertou que iríamos passar por aflições e sofri-
mentos, consequências do pecado. Mas, ele é Deus 
Emanuel. Emanuel significa “Deus está conosco”. 
Ele prometeu estar do nosso lado por todos os dias de 
nossas vidas. Ele já venceu este mundo. Assim, nossa 
vida espiritual ligada a Deus nos dá força, coragem 
e esperança para seguirmos em frente nossas vidas, 
reconhecendo que Deus é quem cuida de nós, que 
nos dá o perdão, orientação, conforto, proteção e 
nos concede sua verdadeira paz e vida. Diante dele, 
podemos colocar tudo o que está em nossos corações 
em oração, na certeza que ele nos ouve. 

Assim, nossa vida não se torna um fardo, cheio de 
obrigações, mas fica bem mais leve, pois vivemos uma 
vida de gratidão, serviço e amor ao próximo. Que nes-
te Natal possamos renovar, fortalecer e compartilhar 
a nossa fé no único e verdadeiro Senhor e Salvador 
Jesus.”

Edegar de Matos, pároco da 
Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição, de Três de Maio

Rev. Ângelo Naor Elicker, 
Pastor da Igreja Evangélica 
Luterana do Brasil (IELB) 
- Congregação São Pedro, 
de Três de Maio

Pastor Moisés 
Martins, pastor 
presidente 
da Igreja 
Assembleia de 
Deus de Três de 
Maio

A espiritualidade é a conexão do humano com o divino. A palavra espiritualidade vem do latim spiritus, que quer dizer ‘sopro’. Portanto, espírito 
é o sopro divino que existe em cada pessoa, ou seja, é a essência da alma. Ela também pode ser definida como uma propensão humana a buscar 
significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. 

Confira a opinião das principais lideranças religiosas de Três de Maio sobre o assunto.

N atal deveria ser um tempo para arre-
pendimento e reformulação de con-
duta humana. Disse Jesus: “Eu sou a 

ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda 
que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não 
morrerá eternamente.” João 11: 25-26

Uma vida nesta terra aproveitando apenas a sa-
tisfação momentânea é fútil e passageira. Vislumbrar 
algo mais é buscar a Deus com responsabilidade, 
ter um diálogo e compromisso em obediência a Ele, 
formando, assim, o melhor jeito de viver esse tempo 
aqui e projetar a vida eterna com fé e esperança. 
Isso é vida espiritual.

Que o espiritual possa marcar sua vida neste 
Natal e nas comemorações da chegada de um novo 
ano!”

Haimo Roberto 
Jung, pastor 

presidente da 
Igreja Batista

FOTOS DIVULGAÇÃO
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S egundo a história, o mundo vivenciou grandes 
crises ao logo dos anos, e com certeza em 
nossa época passamos por algo tão terrível. 

Não foi a realidade de uma guerra física, mas sim 
invisível, intitulada de Covid-19. A realidade do ser 
humano muitas das vezes está somente na busca das 
realizações desta vida, um bom relacionamento, uma 
boa faculdade, um bom emprego, uma boa casa, um 
bom carro, status e fama. Mas, quando olhamos para 
qualquer realização alcançada, contemplamos, por 
exemplo, o sonho de comprarmos ou trocarmos de car-
ro. Nos primeiros dias em que se alcançou a realização 
da aquisição do automóvel, há um grande sentimento 
de satisfação, porém, poucos dias depois, esse senti-
mento passa, e o carro, muitas vezes tão sonhado, se 
torna somente mais um carro qualquer. 

E é nisso que quero que você pense um pouco! 
Vivemos uma grande inversão de valores. Aquilo que 
deveria ser importante, muitas das vezes não é mais. 
Quando olhamos para a pandemia da Covid-19, vi-
venciamos tantas mortes, em todas as partes do nosso 
planeta se sentiu muito forte a dor da perda, seja de um 
familiar, amigo ou conhecido, e a morte sempre vai nos 
mostrar como somos passageiros neste mundo, como 
sonhos ou desejos, facilmente são interrompidos, e que 
a realidade dessa vida não está no nosso querer. Por 
isso precisamos acordar, e é nesse contexto que precisa-
mos refletir.

O fato é que a natureza humana é composta de 
corpo, alma e espírito. Que um dia nascemos e que um 
dia também morremos, e que todos nós precisamos de 
salvação. Mas precisamos ser salvos do quê? Primeiro 
entenda que existe o mal. Porque, por exemplo, é incon-
cebível você entender um ser humano matando outro, 
sem a influência do mal. Se você notar na sua vida a 
respeito do sentimento da ira, você verá que nesse sen-
timento perdemos com muita facilidade o controle e que 
existe uma força errada nos direcionado. Então entenda 
que há uma necessidade de vencermos o mal, e isso é 
alcançado somente através de Cristo em nossas vidas. 
Jesus não trouxe somente bons ensinamentos e realizou 
curas, Ele teve que morrer, mas não permaneceu morto, 
Ele ressuscitou para que todo aquele que creia Nele 
tenha vida eterna e tenha a graça de vencer o mal, o 
pecado, e romper com a natureza humana pecaminosa. 

Por isso, precisamos de espiritualidade, precisamos 
de fé. Jesus disse: “eu sou o Caminho, a Verdade e a 
Vida”. Portanto, deixe Jesus guiar a sua vida, deixa Ele 
te mostrar o que é verdade, deixa Ele ser o caminho em 
que deves andar. Nesta vida, temos a escolha de ter uma 
vida abundante, alcançando a realização completa, 
confiando e entregado tudo a Deus, ou simplesmente, 
podemos nos desviar de Deus e deixarmos o mal, as 
coisas erradas dominarem as nossas vidas e, por con-
sequência, acabarmos nos destruindo e nos findar em 
ruína. Existe uma decisão a ser tomada. Jesus te espera 
de braços abertos, te ama muito, quer ser teu melhor 
amigo e te ajudará a realizar o melhor sobre a tua 
existência. Sem Cristo não há direção, não há verdade e 
não há vida!

Um Feliz Natal a todos! São os votos da Igreja 
Evangélica de Cristo e da Família Pastoral.”

A espiritualidade na vida das 
pessoas é de suma importân-
cia na condução do nosso dia 

a dia, pois a correria da vida moderna, 
em que deixamos de priorizar os valores 
espirituais aos valores materiais, que nos 
mantêm vazios intimamente, carentes e 
infelizes, dificulta o nosso crescimento 
espiritual, que é a finalidade da vida.

Todos sabemos que devemos sorrir 
com o coração, abraçar, sermos gratos 
por tudo de bom que nos acontece, mas 
quem de nós nunca ultrapassou os “ditos” 
limites?

Quem de nós que durante a vida não 
tenha alterado a voz, dito palavras ofen-
sivas, ter tido pensamentos ruins, machu-
cado o coração de alguém muito querido, 
ter sido pessimista, ter permitido que a 
tristeza alterasse o humor e as emoções, 
ter esquecido que quando estamos em di-
ficuldades devemos lembrar que existe um 
ser superior a nos proteger, a nos ensinar 
o melhor caminho a seguir?

Devemos aceitar e reconhecer os 
nossos próprios erros e acertos, perceber-
mos que somos seres em evolução, que o 
problema não é o outro, somos nós que 
devemos nos modificar, nos aceitar como 
somos, buscando sempre o progresso 
moral e espiritual, a fim de que conquiste-
mos as boas virtudes como a paciência, o 
perdão, o amor, a fé e a humildade.

Devemos dedicar algum tempo à busca 
dos bens espirituais, base da nossa felici-
dade.

Maria Izabel Loro, 
presidente  

da Sociedade 
Espírita 

Chico Xavier

Pastor Marcio 
Woltmann, da Igreja 

Evangélica 
de Cristo

M    ais uma vez estamos celebrando o Natal. Progra-
mações natalinas nas igrejas e nas praças, festas, 
presentes, viagens, pinheirinhos e visitas. Mas será 

que Natal é só isso? Percebemos que o Natal se tornou uma festa 
normal, comum. Ele se repete todos os anos, a expectativa é sem-
pre a mesma, o cenário também é sempre igual. A festa de Natal 
tem se tornado tão normal que nós não mais percebemos o seu 
verdadeiro conteúdo. Já faz tempo que o verdadeiro significado do 
Natal ficou encoberto.

Natal é dia de boas notícias,“boas notícias de grande alegria 
para todo o povo”(Lucas 2.10), notícias que falam daquilo que 
Deus fez por meio do Salvador. Somos lembrados que o Natal é 
a mão de Deus estendida em nossa direção. Deus vem ao nosso 
encontro, Deus se faz presente entre nós na pessoa de Jesus Cristo.  

Deus não abandona o seu povo! Ele vem e cumpre suas 
promessas. Deus vem para restaurar as nossas vidas por meio do 
Filho que é a Palavra encarnada que veio morar entre nós. Hoje 
temos a oportunidade de renovar a caminhada, escutando a boa 
notícia da chegada do reinado de Deus. Hoje somos convidados a 
nos alegrar, pois em Jesus Deus se tornou Emanuel: Deus conosco. 
Jesus é o ponto de encontro da humanidade com Deus.

Natal é a festa do amor de Deus por nós. Deus não ficou de 
longe acenando para a miséria humana, mas veio pessoalmente ser 
gente como a gente, olhar em nossos olhos, ouvir a nossa voz. Ele 
veio para nos trazer salvação.

Em Jesus, Deus revelou o seu amor pela humanidade. O ser 
humano que, por causa do pecado, estava separado de Deus, em 
Jesus tem a possibilidade do perdão e da salvação. Não por aquilo 
que fazemos ou praticamos, mas é pelo que Cristo fez por nós.

No Batismo, Deus nos abraça e nos envolve na sua ação 
salvadora. Deus manifesta a grandeza e a força da sua graça, 
que é obra do Espírito Santo. Ele confirma sua bondade que foi 
revelada no primeiro Natal, mas essa bondade quer ser aceita pela 
fé, traduzindo-se, assim, em efeito transformador. Ela nos compro-
mete com a proposta do Reino de Deus de vivermos uma vida nova 
inserida no corpo de Cristo, que é a igreja, e dedicada ao serviço 
do próximo. Essa vida nova que resulta do Batismo precisa do 
poder santificador do Espírito Santo e deve ser construída e vivida 
diariamente, até alcançarmos, pela graça de Deus, a vida plena.

Assim, o Natal é boa notícia que transforma o futuro e cau-
sa alegria em toda a humanidade. O nascimento do Salvador é 
expressão da benignidade de Deus que leva a grandes mudanças, 
para todas as pessoas, em todos os tempos. O mundo pode ser dife-
rente, nós podemos ser diferentes, tudo pode ser diferente. É tempo 
de abrirmos o coração para contemplar, com muita esperança, o 
mistério da vida que renasce para transformar as pessoas e a so-
ciedade. Somos desafiados a andar pelos caminhos da esperança, 
semeando o amor, buscando a paz e alimentando a fé no Deus vivo 
e presente entre nós. 

A fé nos ajuda a enfrentar os desafios que a vida nos coloca a 
cada novo dia, na certeza de que não estamos sozinhos. Deus nos 
acompanha e diz “Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei” 
(Hebreus 13.5). “E lembrem-se de que eu estarei com vocês todos 
os dias, até o fim dos tempos” (Mateus 28.20). Deus é Emanuel: 
Deus conosco e também coloca ao nosso lado pessoas especiais 
para nos acompanhar na caminhada da vida. 

A fé não nos livra das dificuldades, mas nos fortalece para 
enfrentá-las. Viver confiantes nas promessas de Deus nos ajuda a 
viver de forma diferente, buscando paz e vida digna para todas as 
pessoas, harmonia e respeito nas relações, perdão e reconciliação 
na vivência com o outro, cuidado com a criação de Deus, espa-
lhando sementes de amor por onde passamos.

Pastora Fabiani Appelt 
- Igreja Evangélica de 

Confissão Luterana no 
Brasil (IECLB)

Atenção, 
assinantes!

De 28 de dezembro 
a 16 de janeiro não 
haverá expediente 
no Jornal Semanal 
(férias coletivas).

Retorno das 
atividades 

em 17 de janeiro. 

FOTOS DIVULGAÇÃO
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A cirurgiã-dentista Priscila Lam-
pert, especialista em Odontopediatria e 
pós-graduanda em Ortodontia, realizou 
uma atividade social com entrega de 
kits de higiene bucal com escova e 
pasta dental para as crianças dos bairros 
Esperança e Promorar, no último dia 
22.

Priscila explica que a ideia surgiu 
quando pensava sobre o que poderia ser 
feito para ajudar as crianças da cidade 
no âmbito da saúde, já que quando se 
fala em Natal normalmente é pensado 
em brinquedos, doces e material es-
colar. “Assim, foi refletido sobre a ne-
cessidade de ensinar e motivar hábitos 
de higiene bucal às crianças. A saúde 
bucal é parte integrante e indissociável 
da saúde geral. E a infância é o período 
que pode ser considerado o mais impor-
tante para o futuro da saúde bucal do 
indivíduo”, considera.

Além da entrega de 120 kits, a 
dentista conversou com as crianças 
sobre a importância da escovação e 
dos cuidados com a higiene bucal, 
visando a prevenção da saúde. Também 
foi avaliada a higiene oral, presença 
de lesões, de cárie e hábitos deletérios 
(uso de chupeta, dedo e roer unhas) das 
crianças.

De acordo com Priscila, para esco-
lher os bairros, foi feita uma caixinha 
no Instagram para o público interagir, 
e os bairros mais citados foram os 
escolhidos.

UM PRESENTE  
de Natal diferente
Cirurgiã-dentista  
Priscila Lampert presenteia 
crianças dos bairros 
Esperança e Promorar com 
kits de higiene bucal

Atividade social foi realizada ontem nos bairros 
Esperança e Promorar

DIVULGAÇÃO
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“Será um Natal bem diferente 
ainda! Perdi minha vó de Covid-19 
e vamos ter que nos acostumar a 
passar o Natal sem ela. Será difícil, 
mas ao mesmo tempo um momento 
de reflexão pela saúde de todos e 
que possamos agradecer todos os 
dias a bênção que é viver!”
Bruna Berwanger de Andrade,
 jornalista

“Devemos comemorar 
este Natal com muita alegria, 

reflexão e amor, juntamente com 
nossos familiares e amigos, pois 

passamos por um ano difícil, 
mas graças a Deus superamos 

com saúde e é isso que importa 
no momento.”

Sevenir Sklar, empresário

“O Natal de 2020 nos trouxe restri-
ções como nunca imaginávamos. Fica-
mos de certa forma isolados, seguindo 
os protocolos de distanciamento para 

prevenção ao coronavírus.
Neste ano estamos nos sentindo um 

pouco mais livres, mas ainda não é a 
vida normal de antes. Continuamos em 

alerta, mas vamos poder 
confraternizar com mais pessoas.

Na vida aprendemos todos os dias 
e, durante a pandemia, tivemos algu-
mas lições importantes que poderão 

mudar nosso comportamento.”
Paulo Marques, 52 anos, jornalista 

e locutor de rádio

“O ano de 2020 passou e nem percebemos. Quando 
participamos de uma confraternização, levaremos por 

anos as lembranças daquele momento. Cancelamos 
festas de aniversários, viagens, almoços em família, 
inclusive o Natal e Ano Novo. Foi triste, mas neces-

sário. Neste final de 2021 (todos vacinados) acontece 
a mágica de estarmos com familiares e amigos nova-

mente, festejando com alegria e saúde, agradecendo ao 
bondoso Deus pela vida. A noite de Natal, dia 24, será 

brindada em família pela passagem do meu aniversário 
(25/12). Já o almoço de Natal será na casa dos meus 

pais, tradição de muitos anos.”
Danieli Faoro Ellwanger, 38 anos, 

educadora

“Este foi um ano atípico. Todos passamos por diversas 
mudanças e adaptações, seja no âmbito profissional ou 
pessoal. Além da crise financeira, o distanciamento fez 
surgir novas barreiras entre familiares e amigos que antes 
costumavam ter mais contato com frequência. 

É evidente que isto teve um lado positivo também, pois 
aproximou as pessoas da tecnologia, incentivou o surgi-
mento de novas ferramentas e maneiras de comunicar-se 
com agilidade. 

Como a pandemia não permitiu o contato frequente 
com a família ao longo do ano, como era comum em anos 
anteriores, este Natal e Réveillon pretendo passar próximo 
de meus pais, meus irmãos e familiares, aproveitando cada 
momento para matar a saudade das conversas, das risa-
das e da companhia, mesmo que restringindo um pouco as 
reuniões familiares.”

André Rocha Tomasi, 38 anos, Arquiteto e Urbanista 
e Corretor imobiliário

“No ano passado, minha família e eu ficamos em 
casa para celebrar o Natal, com restrições para 
nossa segurança, mas celebramos e agradecemos 
pela nossa saúde e pedimos para Jesus Cristo nos 
abençoar! Este ano, conforme decreto do Estado, 
vamos poder celebrar com familiares e amigos 
o Natal, desejando a todas as famílias um Natal 
cheio de alegria, amor e esperança. Que todos seus 
entes queridos se juntem a você e celebrem essa 
data na paz de Cristo. Que Deus abençoe e ilumi-
ne o nosso caminho no ano que vai começar com 
muita saúde, paz, amizade e amor.”
Lidiane Mendes Geist, 41 anos, professora

“Há uma frase que diz que ‘do 
inferno é que se vê o paraíso’. Isso 
retrata bem o conceito de, após um 

período de pandemia, podermos 
pensar melhor e valorizar mais os 
pequenos conceitos na nossa vida.  
Nosso Natal será em família, desta 
vez fora de Três de Maio, mas com 

a ideia de tentar aproveitar cada 
segundo ao lado das pessoas que a 

gente ama.”
Alexandre Mella, advogado

“Este ano nos fez ressignificar as 
tristezas e perdas, perdoar as mágoas e 
sorrir, apesar das adversidades. Nosso 
Natal será mais especial, pois depois 
de tanto tempo poderemos comemorar 
reunindo a família. Percebemos que o 
maior presente é a presença de quem 
nos é querido e contemplar com muita 
fé o renascimento de Jesus Cristo, que 
renova o amor dentro de nós, trazendo 
luz, força, coragem e esperança para 
2022. Gratidão!”
Juliana Saciloto, radialista 
e locutora

O Natal de 2020 foi atípico, pois muitas 
famílias não puderam se encontrar devido à 
pandemia. Neste Natal, com grande parte da 
população vacinada, o ritual familiar 
vai poder se repetir, porém ainda com 
alguns cuidados. E você, qual é sua 
expecativa  para o Natal de 2021?

FOTOS DIVULGAÇÃO
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“Com o isolamento e o distanciamento vividos nestes 
quase dois anos de pandemia, mudamos muitos hábitos e 
nos adequamos às novas regras de convívio social. Neste 

Natal, não diferente do de 2020, será ainda atípico nas 
comemorações. A tradição da Ceia de Natal permanece, 
com a reunião da família em volta da mesa, porém com 

o núcleo familiar reduzido e com os devidos cuidados 
para preservar aqueles mais frágeis e suscetíveis à doen-
ça. No significado espiritual será momento de agradecer 

por termos atravessado este período de turbulências e 
podermos confraternizar em família e celebrar a vida, 
mesmo que sem muito contato físico, pois o sentido do 

abraço está além do gesto físico, é algo que vem da alma 
e reflete na nossa maneira de agir, como estender a mão 

para ajudar alguém necessitado.”
Ligiane Zimermann, 42 anos, contadora

Passamos um 2021 com 
muitas restrições no meio fami-
liar, de amigos e até profissional. 
Acredito que esse distanciamen-
to nos fez refletir o nosso modo 
de ver e viver a vida. Em 2022 
não sabemos ainda o que vem 
pela frente quando falamos em 
Covid-19. Por isso, neste Natal, 
vamos ampliar o leque familiar, já 
que todos estão vacinados. Vamos 
curtir este Natal junto com os 
nossos filhos, genro, nora e os 4 
netos.
André Antonio Dal’Aqua, 64 anos, 
engenheiro mecânico

“Nosso Natal tradicionalmente é fa-
miliar. Para nós é um momento de reu-
nirmos e compartilharmos os momentos 
entre os nossos. No ano de 2020, devido 
às restrições, reaprendemos o significa-
do da palavra presença e estar presente 
tornou-se estar em contato, seja ele 
como for. Devido à minha profissão, 
sempre estive muito exposto, o que 
gerou cuidados redobrados quanto ao 
convívio familiar e com os pacientes.

O processo vacinal trouxe mais 
confiança e menores temores quanto a 
casos graves da doença (Covid-19). No 
entanto, não nos permitiu diminuir os cuidados com a relação de contato, 
porém, este contato já é possível. Assim, neste Natal devemos largar os 
aparelhos celulares e termos boas conversas e recordações nas rodas de 
amigos, familiares, que mesmo sendo menores, serão momentos compar-
tilhados com os mais íntimos.

Teremos que aprender que festejar o nascimento de Cristo é festejar a 
vida, algo que de muitos foi ceifada. 

Que neste Natal possamos entender ainda mais o significado de grati-
dão, especialmente gratidão pela vida!”
Jocenei do Rosário, 36 anos, fisioterapeuta

“Este ano de 2021 foi atípico e difícil em virtude da 
pandemia, mas com os cuidados e a vacina tomada na 
data certa, além dos cuidados e uso de máscara, ven-

cemos este período crítico e com a Graça de Deus não 
perdemos nenhum familiar. Este ano iremos passar o 

Natal e a virada do ano com os familiares, celebrando 
a vida, a saúde e pedindo um 2022 cheio de realiza-

ções e saúde para os nossos familiares, amigos, enfim, 
para todos. Que tenhamos um feliz 2022.”

Nerci José Mucha, 55 anos, técnico em Contabilidade 
e em Segurança do Trabalho

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Lupa no 
Apaixonados 
por viagens, 

Gerson 
Daniel e Aline 

Winter em 
Würzburg, Rota 

Romântica, 
Alemanha

Nosso maior hobby é viajar, 
declara o casal Gerson Daniel 

e Aline Winter. Juntos há quase 6 anos, 
ambos já possuíam esse ‘gosto’ e, lite-
ralmente, juntaram a fome e a vontade 
de comer, como já diz o ditado. “Em 
nossa opinião, não existe maneira mais 
prazerosa de aprender do que viajando. 
Nada como apreciar pessoalmente, 
in loco, aquilo que só se conhece dos 
livros, filmes e de ouvir contar. Dá 
a sensação de ser teletransportado, 
convidados a protagonizar histórias e 
colecionar memórias inesquecíveis”, 
afirmam.

Através das fotografias, princi-
palmente, buscam retratar um pouco 
das experiências que vivenciam nas 
viagens. Aline confessa ser a mais 
apaixonada pela arte de eternizar mo-
mentos. “Desde criança sou fascinada 
por fotografias e pelas histórias por 
detrás delas. Me encanta poder regis-
trar lugares, pessoas, situações e, mais 
tarde, revisitando as fotos, reviver tudo 
de novo.” Algumas das fotos preferidas 
viraram quadros que ornamentam o 
quarto e salas do apartamento do casal, 
que destaca ainda: “apesar de fotogra-
farmos muito durante as viagens, nem 
sempre postamos as fotos nas redes 
sociais, mas pretendemos, através de 
um projeto que sairá do forno em 2022, 

compartilhar nosso olhar, experiências 
e dicas com aqueles que também gos-
tam de viajar”, revela.

Além das fotografias, Gerson e 
Aline colecionam também copos de 
cerveja e ímãs de geladeira.  “Cerveja 
é uma das minhas bebidas preferidas. 
Uma maneira de relembrar ocasiões 
especiais é trazendo copos de locais 
que visitamos e poder utilizá-los nova-
mente, quando bater o saudosismo”, diz 
Gerson. 

Já a coleção de ímãs iniciou quando 
a irmã da Aline resolveu presenteá-la 
com lembranças de suas viagens. “A 
Agnes foi a responsável por dar o ‘start’ 
na coleção. Depois disso procuramos 
comprar um ímã ao menos de cada lu-
gar que estivemos, assim como também 
recebemos mimos de amigos e familia-
res que sabem desse hobby que temos. 
A geladeira acabou ficando pequena 
e os ímãs ocupam, atualmente, uma 
parede que foi especialmente projetada 
para recebê-los”, destaca Aline. 

Perguntados se possuem alguma meta 
em relação aos hobbys, responderam: 
“Esperamos ter saúde, disposição e recur-
sos para seguir viajando e cultivando, de 
perto, esse hábito de conhecer o universo 
de possibilidades que o mundo tem a 
oferecer”, concluem.

MUNDO

Fotografias que viraram quadros estão nas paredes do apartamento do casal

FOTOS ARQUIVO PESSOAL
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Márcia tem motivos para agradecer a vida 
depois de um 2021 de muitas provações e 
lutas. 

Casada há 32 anos com Valdir, mãe de 
Roger e Robson, Márcia venceu primeiro, a Covid-19. 
Em seguida, sofreu um grave acidente doméstico e, 
felizmente, contrariando diagnóstico médico, não ficou 
com sequelas. 

Como tudo aconteceu
Em agosto desse ano, a imagem (em fotos e vídeos) 

de uma mulher “despencando” de uma sacada, sem 
proteção de grades, circulou em vários grupos de  
WhatsApp de Três de Maio, e certamente, de toda a 
região. Muitas pessoas viram a cena e ficaram choca-
das com a gravidade do acidente. O impacto de ver a 
mulher – que lavava a sacada e se desequilibrou vindo 
a cair em direção ao chão, de uma altura de 4 metros – 
dava a impressão de que algo muito sério teria aconteci-

Uma nova 
chance de VIDA
Márcia Kleinpaul, 52 anos, caiu de uma altura de 
quatro metros, da sacada de casa, em agosto deste ano. 
No primeiro diagóstico, foi informada de que poderia 
ficar paraplégica. Sua recuperação após a cirurgia 
– com 22 pinos na coluna – é considerada um 
milagre, pois não ficou com sequelas

do – talvez até fatal – devido à queda violenta.
A mulher das imagens é Márcia. Em entrevista ao 

Semanal, ela conta que a fatalidade ocorreu em 15 de 
agosto deste ano, um domingo.

“Era de manhã, quando eu e Valdir sentamos para 
conversar e tomar chimarrão. Passado um tempo, eu 
disse pra ele – vou lavar a sacada. E ele ia me ajudar. 
Eu já tinha praticamente terminado de limpar a sacada 
e pensei, vou esfregar mais uma vez, pra ficar melhor. 
Não sei o que aconteceu, sempre limpava de frente, nun-
ca de costas, e num descuido, caí da sacada ... Depois da 
queda, não lembro de mais nada”, conta.

Do socorro até a cirurgia
O primeiro socorro foi feito pelo marido, que vendo 

que a esposa não estava respirando, fez respiração boca 
a boca de duas a três vezes. Ele também pediu ajuda ao 
vizinho, que chamou socorro dos bombeiros.

Inicialmente, Márcia foi levada ao Hospital São 
Vicente de Paulo de Três de Maio, onde ficou internada 
por quatro dias. “Não tenho muitas lembranças desses 
dias, só que sentia muita dor”. Após, foi encaminhada 
ao Hospital Vida e Saúde, de Santa Rosa, para passar 
por procedimento cirúrgico da coluna. “Quebrei a colu-
na em três lugares; e três costelas e ainda tive perfuração 
no pulmão”.

Antes da cirurgia, a família foi informada pelos 
médicos dos riscos e da possibilidade dela ficar paraplé-
gica. No total, foram colocados 22 pinos de titânio na 
coluna.

Após 12 dias internada entre HSVP e HVS, ela teve 
alta, mas teve que retornar ao hospital depois de alguns 
dias para tratar dos pulmões, quando ficou mais uma 
semana.

Aos poucos, a recuperação
Passado o susto, Márcia diz que nesses quatro me-

ses, sua recuperação está dentro da normalidade, e inclu-
sive, já consegue caminhar, ainda que a passos lentos. 

Como parte do tratamento, está fazendo fisioterapia 
para que aos poucos sua vida volte ao normal. “Passo 
a maior parte do tempo deitada ou sentada, tenho que 

ter paciência. No começo não conseguia tomar banho 
sozinha, nem erguer os braços. Agora já estou melhor”, 
admite.

No dia a dia, e nas tarefas domésticas, ela conta com 
a ajuda das irmãs Cláudia e Gislaine, companheiras de 
todas as horas. Elas contam que o tempo todo Márcia 
cuidava para que os outros não chegassem perto da 
sacada, para não caírem. “Sabemos que foi uma fatali-
dade. Um minuto de bobeira. Mas agora a sacada está 
protegida, por grades e vidros”, afirmam as irmãs.

‘Tenho fé e sei que foi um 
milagre’ 

Apesar do susto, para ela e para toda a família, 
Márcia encara a situação como uma oportunidade de 
aprendizado. “Muitas vezes não dei valor para a vida. 
Reclamava de tudo. Agora, valorizo cada momento. Há 
poucos dias quando consegui tomar meu banho sozinha 
como eu fiquei feliz”.

Para ela, Deus lhe concedeu uma oportunidade de 
ficar mais um tempo com sua família. “Na vida acon-
tecem situações que não têm explicação; para termos 
mais cuidado, para aprender a dar mais valor à vida, às 
pessoas, às pequenas coisas”, diz ela.

A irmã dela, Cláudia, conta que até o médico afir-
mou que o risco de Márcia ficar paraplégica era muito 
grande. “A medicina não explica”, cita.

Márcia fala da sua fé e da certeza de ter recebido um 
milagre de Deus. “Será um privilégio poder comemorar 
o Natal com a minha família, sem estar numa cama de 
hospital. Podendo me locomover. É motivo de alegria. 
Porque poderia ter sido muito pior. Agora é só questão 
de tempo, de me recuperar. Que a minha história sirva 
de motivação para que as pessoas não desistam de lutar 
pela vida”.

Apoio da família
Cláudia brinca que “espera que a irmã sossegue”. 

“Porque senão o coração não aguenta mais”, e conta 
que uns 15 dias antes de Márcia sofrer o acidente em 
casa, ela já havia dado um susto na família. “Foi conta-
minada com Covid-19 e permaneceu 5 dias internada no 
hospital, necessitando de oxigênio para respirar. Ficou 
bem mal”. 

Márcia, agradece aos cuidados da família, em todos 
os momentos. “Aos meus filhos, a minha nora Pâmela, 
ao meu esposo, às minhas irmãs, amigos e vizinhos, 
obrigada a todos por serem tão prestativos”, finaliza.

A queda foi de uma altura de quatros metros. 
As consequências poderiam ter levado Márcia 
a uma cadeira de rodas ou até a morte. 
Depois do acidente, a sacada recebeu proteção

Márcia: ‘Deus me concedeu uma 
oportunidade de ficar mais um 

tempo com minha família. 
Só tenho a agradecer’

ALINE GEHM

DIVULGAÇÃO
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A LIMPEZA DE TELHADOS E 
CALÇADAS pode ocasionar acidentes 
domésticos  graves, onde por um descuido as 
pessoas acabam se colocando em riscos evi-
táveis. Estas atividades apesar de  parecerem 
simples, podem provocar lesões por queda, 
que dependendo da situação podem resultar 
em graves danos a saúde da vítima. O cuidado 
ao subir em telhados e escadas são impres-
cindíveis, e também com possíveis calçadas 
escorregadias.

PRA QUEM MORA EM APARTAMENTO 
OU CASA COM SACADA, os guarda-
-corpos são fundamentais. Por sua vez, se há 
crianças residindo nesse tipo de ambiente, as 
telas de proteção são indispensáveis.

PISCINAS - Aqui a atenção é fundamental 
em virtude de acidentes que podem acontecer 
no ensejo do lar, quando por descuido e falta 
de prevenção algo indesejado pode acontecer 
com crianças. A proteção do PERÍMETRO DAS 
PISCINAS COM LIMITADORES DE ACESSO, 
GRADES OU TELAS, evita que crianças possam 
se afogar.

PRESENÇA DE PESSOAS IDOSAS na 
residência requer ainda mais cuidados, pois 
as mudanças no corpo e no cérebro que ocor-
rem com a chegada da terceira idade influen-
ciam diretamente nos sentidos, como visão e 
audição, no equilíbrio e no reflexo. Por isso é 
fundamental que o lar das pessoas idosas seja 
o mais seguro possível para que elas tenham 
liberdade para se movimentar em segurança, 
com menos risco de quedas – perigo comum e 
incapacitante nessa faixa etária.
Nas residências principalmente com ou pesso-
as idosas ou crianças, tapetes devem ser 
dispensados devido ao grande riscos de aci-
dentes que os mesmos podem provocar. Além 
disso é imprescindível uma boa iluminação do 
ambiente, organização dos fios de aparelhos 
domésticos que possam estar espalhados 
pelo chão e proteção nas tomadas a fim de 
evitar acidentes com crianças.
O ideal é  a instalação de BARRAS DE 
APOIO NO BANHEIRO, ESCADAS, RAMPAS E 
CORREDORES. Já em relação aos móveis da 
residência, opte por aqueles com as extremi-
dades arredondas ou protegidas. 

O LAR É ONDE NOS SENTIMOS BEM, POR 
ISSO DEVEMOS O TORNAR SEGURO TAMBÉM.

O Corpo de Bombeiros de Três de Maio está 
à disposição para tirar qualquer dúvida 
através do telefone de contato 3535-3044 e 
para situações de Emergência 193.

OS CUIDADOS COM  
ACIDENTES 
DOMÉSTICOS

O acidente de Márcia poderia ter 
consequências trágicas. Neste sentido, 
fica o alerta para prestarmos mais aten-
ção dentro de casa. Acidentes domésti-
cos são perigosos e muitas vezes fatais, 
a exemplo de quedas no banheiro, cal-
çadas e em escadas.  O Semanal entrou 
em contato com o Corpo de Bombeiros 
de Três de Maio, para dar dicas sobre 
como evitar acidentes domésticos.

Apaixonada por arte e história da 
arte, a artesã Sandra Weddigen, 
39 anos, é formada em Educa-
ção Artística com habilitação em 

Artes Plásticas. Sua trajetória mostra que 
ela gosta de desafios e de investir no que 
lhe faz feliz. Já atuou como professora de 
artes em escolas públicas e privadas, já foi 
dona de uma loja de artesanatos, a maioria 
produzidas por ela e, em 2020 iniciou em 
uma nova atividade: cultivar morangos 
na chácara da família. Com a ideia, não 
demorou muito e Sandra investiu na pro-
dução de geleias artesanais.  

Casada com Adilson e mãe de Pedro, 
11 anos, e da Lauren, 2 anos a empresá-
ria do ramo culinário, atualmente cursa 
bacharelado em Ontopsicologia, ciência 
interdisciplinar, na Faculdade Antonio 
Meneghetti. 

Paixão pelo artesanato
Sandra conta que sempre foi amante do 

artesanato e, desde criança fazia trabalhos 
manuais como panos de prato pintados 
à mão, arranjos natalinos montados com 
coisas da natureza, como cipós para 
guirlandas, pinhas, sementes. Depois de 
pronto, ela nem precisava se esforçar para 

Uma vez artesã, 
sempre artesã, 
SEJA LÁ DO QUE FOR

A criação de um produto 
artesanal

“Essa nova fase, me proporcionou a 
criação de mais um produto artesanal, afi-
nal, uma vez artesã, sempre artesã seja lá do 
que for. Surgiram, então, as Geleias Everest, 
que levam esse nome pois é o nome da 
chácara onde são produzidas”, explica.

Para Sandra, esse é “um novo concei-
to e um novo ramo que dá muito prazer, 
pois a culinária também sempre fez parte 
da minha vida. Eu amo cozinhar, inventar 
comidas, doces, e creio sim, que realmente 
já vem de família”.  Ela conta que tinha tias 
doceiras, que a avó paterna gostava muito 
de fazer geleias e muitos tipos de doces. 
“Lembro muito das dicas dela quando estou 
produzindo, pois eu sempre ajudava a fazer 
as geleias e ela me explicava como fazia e 
me pedia para testar o ponto. Minha mãe 
também é fera na cozinha. Claro que, even-
tualmente faço alguns cursos para acrescen-
tar qualidade e versatilidade nas geleias”. 

Hoje, com a demanda das Geleias 
Everest, que já não são mais somente de 
morangos, Sandra tem outros sabores 
lançados e outros ainda por lançar. A estufa 
não está mais sob seu comando, no entanto 
“confesso que de tão apaixonante, estou to-
dos os dias dentro dela dando uma palpitada 
a quem assumiu, e claro, experimentando 
os morangos que sempre são de muita 
qualidade.” 

A empreendedora convida a todos para 
conhecer as Geleias Everest. “Um produto 
nobre, de qualidade, feitas artesanalmente 
com muito amor, são geleias gastronômicas, 
que combinam muito com carnes, queijos, 
frios, enfim, com tudo que sua imaginação 
permitir”. 

Se precisar mudar, mude
Sandra dá um conselho para quem pen-

sa em mudar de ramo, fazer algo que nunca 
fez e tem receio: “Seja lá o que você faça, 
faça sempre para seu crescimento, desen-
volvimento e, se tiver que mudar, mude, 
acredite em você! Não importa o tempo, 
a felicidade só é verdadeira quando a vida 
fica leve, aí se contempla a arte de viver!”

vender. “Toda vizinhança me procurava 
para comprar”, conta orgulhosa.

Durante o período em que lecionou, 
surgiu a ideia de ter seu próprio espaço, 
uma loja para vender seus artesanatos. 
Sandra conta que trabalhou com venda de 
artesanatos por cerca de 18 anos. “Primei-
ramente não tinha a loja física, mas vendia 
oferecendo e recebia muitas encomendas. 
O Ateliê Doce Cor me proporcionou mui-
tos aprendizados, clientes, amigos e, prin-
cipalmente, a satisfação de deixar a casa 
de alguém mais bela com meu carinho 
depositado em cada peça especial que eu 
produzia”, conta. O ateliê ficava no centro 
de Três de Maio e, quando engravidou da 
pequena Helena, Sandra decidiu fechar o 
espaço temporariamente.

Mudança para chácara trouxe 
o insight de um novo projeto

“Então começou uma mudança que 
nem eu imaginava. A ideia era reabrir o 
ateliê assim que minha filha estivesse um 
pouco maior, mas veio a pandemia de 
Covid-19 e percebi que não era o momen-
to. Já tínhamos uma chácara, e  quando o 
vírus começou a se manifestar cada vez 
mais em nossas proximidades, nos muda-

mos temporariamente para lá”, conta. 
Em uma noite de conversas na chácara, 

surgiu a ideia de fazer algo na propriedade 
rural que a tornasse produtiva. Decidiram 
implantar uma estufa de morangos. “Certo, 
estufa pronta, plantas crescendo e moran-
gos começaram a aparecer. E aí? E agora? 
Alguém deve assumir esse negócio. Foi aí 
que eu, prontamente, assumi a produção 
dos morangos, que não demanda somente 
a colheita, mas os cuidados com a planta, 
com a estufa, a colheita, a embalagem e a 
venda dos frutos, que para mim, é a parte 
preferida”. 

Sandra buscou informações sobre 
morangos e foi em busca de apostilas, 
vídeos e tudo o que pudesse ajudar para 
os cuidados e manejos com a fruta. Hoje 
as geleias Everest vêm em embalagens 
personalizadas.

Para conhecer mais sobre os produtos, 
acesse o Instagram @chacaraeverest ou faça 
contato pelo WhatsApp (55) 9 9148-8438.

Sandra Weddigen: “Estou feliz e realizada em minha nova atividade e em nenhum momento 
me arrependo da escolha que fiz’

DIVULGAÇÃO
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NATAL ENCANTADO 
proporcionou eventos culturais 
gratuitos à comunidade
Programação teve apresentações locais e 
shows nacionais e agradaram o público

Lindas e emocionantes apresentações artísticas e mu-
sicais marcaram a programação do Natal Encantado 

2021 de Três de Maio. 
Muitas pessoas prestigiaram os shows que foram apre-

sentados no palco montado em frente ao Palácio Municipal. 
O entorno da praça Henrique Becker Filho ficou lotado de 
público que cantou, vibrou e aplaudiu as atrações.

Os eventos foram avaliados positivamente pela comunida-
de três-maiense, que após quase dois anos de pandemia pôde, 
pela primeira vez, participar de evento cultural gratuito na 
praça. O movimento no centro da cidade foi positivo inclusive 
para o comércio local, atraindo clientes para as lojas e para as 
compras de Natal.

A programação encerrou ontem à noite, com apresentações 
musicais das igrejas e a Banda Opus Dei. Na terça-feira foi 
a vez do show nacional da banda Nenhum de Nós animar a 
galera com seus maiores sucessos.

Outra atração que reuniu grande público foi o espetáculo 
‘No Natal Daquele Ano’, do Grupo Tholl, que apresentou 
acrobacias circenses aliadas ao teatro e à dança na noite de 
sábado. 

A programação do Natal Encantado 2021 de Três de 
Maio teve como patrocinadores Certhil, Cotrisal e RBF, 
com apoio da Prefeitura de Três de Maio, ACI/Sindilojas e 
Espaço Pró-Cultura RS LIC (Lei de Incentivo à Cultura).

Grupo Tholl fez um 
lindo espetáculo 

na noite de sábado

FOTOS PREFEITURA DE TRÊS DE MAIO

Escolas realizaram apresentações Banda Nenhum de Nós reuniu grande público na última terça-feira, dia 21
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Nunca é 
tarde para 
APRENDER

A música exerce um poder 
tão grande na vida das 
pessoas que existem 
aquelas que não conse-
guem viver sem ela. Ao 

acordar, música para ter mais energia e 
começar bem o dia, e, ao dormir, música 
para relaxar e descansar. O hábito traz 
bem-estar e qualidade de vida, além de ter 
efeito “curativo e terapêutico” em muitos 
casos.  

Então, se ouvir música já é bom 
demais, imagine tocar um instrumento e 
cantar uma melodia. Certamente, desperta 
vários sentidos, a imaginação, a criativi-
dade, fazendo bem para a alma, o corpo e 
o coração.

E esse amor pela música move a vida 
da aposentada de Três de Maio, Marlene 
Lourdes Lena, de 74 anos. Há três anos, 
ela realizou um grande sonho de infância, 
ao começar a frequentar aulas de acorde-
on na Escola de Música da A Musical.

Sua dedicação impressiona os pro-
fessores da escola de música. Segundo 
o sócio-proprietário, Elisandro Weise, a 
dona Marlene é a garota-propaganda da 
empresa. “Ver o brilho nos olhos dela 
ao chegar pra fazer aula nos traz uma 
satisfação de estarmos cumprindo nossa 
missão de fazer o mundo melhor, mais 
alegre, mais saudável, mais leve e, acima 
de tudo, mais musical. Em uma roda de 
música não tem espaço para discórdia, 
para depressão, para tristeza, só traz 
bem-estar. Ver a dona Marlene, de 74 
anos, cruzar com a pequena Lavínia, de 4 
anos, prova que o fazer música é atempo-
ral e que todos podem e devem desfrutar 
e curtir essa arte tão amada por todos”, 
destaca o professor.

Um sonho de infância
Marlene conta que o amor pela 

música vem desde a infância. “O sonho 
do meu pai era que eu tocasse acordeon, 
mas o instrumento era muito caro. Eu era 
bem pequena e recordo de ver meu pai 
acordando bem cedo, ligando o rádio e 
ouvindo Tonico e Tinoco, Pedro Bento 
e Zé da Estrada. E, de noitinha, nossa 

‘Música é vida e a gaita é minha alegria’, diz 
a aposentada Marlene Lena, 74 anos, que há 
três anos realizou o sonho de aprender a tocar 
instrumento musical. Ela é a aluna mais experiente 
na Escola de Música da A Musical e está no nível 
intermediário de aprendizado

Marlene Lena anima os encontros familiares, amigos e vizinhos com o som da sua gaita. 
Dedicação dela para aprender o instrumento – ela também toca teclado – surpreende a 
todos e serve de inspiração para as outras pessoas que sonham tocar um instrumento, 
independentemente da idade

família se reunia debaixo de um pé de 
carambola, para tocar violão e cantar 
músicas sertanejas de raiz”, conta. 

A promessa do pai de Marlene era de 
que o primeiro salário da sua aposenta-
doria seria destinado para a aquisição de 
uma gaita para a menina. “O que acabou 
não acontecendo, pois, em menos de 
um mês que ele se aposentou, acabou 
falecendo. E o meu sonho de ter o instru-
mento acabou no esquecimento”.

Após o falecimento do pai, a música 
ficou de lado. Os anos passaram. Marle-
ne cresceu, seguiu sua vida, casou, teve 
uma filha, descasou, casou de novo. Seu 
marido ficou doente, faleceu. Morando 
sozinha, ela pensou, chegou a hora: “é 
agora que vou realizar meu sonho”, 
afirma.

Foi então que, em um dia do mês 
de janeiro de 2019, passando em frente 
à Escola de Música da A Musical, viu 
uma placa: “aulas de música”. Não teve 
dúvidas de entrar na escola e fazer a sua 
matrícula para as aulas de acordeon. Ali 
iniciava uma nova fase da sua vida.

Nada é por acaso
Com um lindo sorriso e o brilho no 

olhar, Marlene conta a sua história de 
amor pela música. Algo que para ela, vai 
muito além do que se pode imaginar e 
explicar.

Inscrita para as aulas, ela enfrentaria 
um problema, ou seja, nem sequer tinha 
o instrumento. Foi então que recebeu 
ajuda de uma sobrinha-afilhada. Ela 
pesquisou valores e modelos em uma 
loja especializada em acordeons em 
Porto Alegre. “Ela enviava as fotos pelo 
WhatsApp. Escolhi um acordeon do 
meu agrado. Comprei parcelado em 12 
vezes”, revela, dizendo que o instrumen-
to chegou pelo Sedex, dos Correios.  

E como nada na vida é por acaso, 
Marlene que já tinha o tão sonhado acor-
deon, foi surpreendida pela filha e pelo 
genro que em uma visita, lhe presentea-
ram com um teclado. A aposentada mal 
podia acreditar que, de uma vez só, tinha 
dois instrumentos musicais.

Aulas semanais e  
treinos diários

Marlene começou a ter aulas de 
acordeon com o professor Marlon. 
Não tinha nenhuma noção de notas, 
ritmo, nada. Ao final da primeira aula, 
passada a empolgação de estar reali-
zando o tão desejado sonho, pensou 
que não conseguiria aprender. “Mas de 
noite eu sonhava que estava tocando 
gaita. Acordava com os dedos em 
posição de tocar. Daí eu pensava, esse 
sonho não é em vão. E continuei indo 
nas aulas”.

Seu esforço e dedicação valeram 
a pena. “A cada aula fui avançando. 
Saí do nível inicial e agora estou no 
intermediário. E ainda vou chegar no 

avançado. Hoje toco gaita e teclado, e 
canto junto. É um espetáculo. Aprendi 
bem mesmo, meu professor se impres-
siona”, diz ela, orgulhosa.

Passados três anos de aulas, todas 
as terças-feiras à tarde, ela também 
busca se aperfeiçoar com cursos on-
line. Hoje, com uma gaita nova, mais 
leve e moderna, ela dedica pelo menos, 
15 minutos diários na prática. “Treino 
muito. Abro meu notebook, pego meu 
acordeon e assisto as aulas na internet. 
Busco aprender sempre mais. O acor-
deon é dos instrumentos mais difíceis, 
mas sua melodia é única. Música é 
vida. A gaita é minha alegria. Se me 
tirarem a gaita eu morro”, afirma a 
aposentada, que não pensa em parar de 
tocar. “Vou tocar até o fim da minha 
vida”, conclui Marlene. 

ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO
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Com muita expectativa e gratidão pelo ano que passou, a 
aposentada Elisabete Rosa Mello Cargnin, 65 anos, está 
planejando a ceia de Natal, onde estarão reunidos seus 

filhos, neta, nora e genro, seus pais, tia e primos. 
Este será o primeiro grande encontro pós-pandemia. Elisabete 

conta que o último encontro com todos juntos foi em 2018. “Em 2019 
meu esposo Clóvis José Cargnin faleceu, em 2020 veio a pandemia 
e já não foi possível termos todos os familiares juntos, e isso tornou 
bem difícil aquele momento. Ainda sentimos a lacuna, mas vamos 
continuar a celebrar a vida com os que estão ao nosso lado”, destaca.

Para ela, celebrar o Natal tem uma conotação de vida e esperança, 
com o nascimento de Jesus e tudo o que a data significa para a huma-
nidade. “Temos cultivado esses momentos de encontro e reencontro 
familiar, aliado ao sentido espiritual, que proporciona muita alegria, 
pois são formas de cultivar os laços que aproximam, os princípios e 
os valores que, às vezes, com o tempo, se perde”.

Este ano, estarão presentes os pais de Elisabete, David Loureiro de 
Mello e Erondina da Rosa Mello; ambos com 86 anos; a tia Leovyr, 
83 anos; seus filhos Tiago Daniel e Daina Roze, a nora Cristiane e o 
genro Alessandro, além da netinha Elisa, de dois anos e meio; tam-
bém os primos Ivone e Joaquim Paulo, Danton e Bianca, Rossela, Ivo 
e Marisa, Selton, Vilson e Cícera.

A celebração vai ser no quiosque da residência de Elisabete. “Com 
certeza a expectativa é de celebrarmos a vida com muita gratidão por 
mais uma etapa, mais um ano de livramento, de cuidados de Deus. 
Lembro dos natais na minha infância, tempo em que recitávamos po-
esias e cantávamos as músicas de Natal na capela junto a propriedade 
dos meus avós, no interior”. 

Sobre a expectativa do Ano Novo, Elisabete destaca que é um 
tempo de reflexão, de olhar para trás e ver tudo o que aconteceu, as 
dificuldades e as superações. “Enfim, tanta coisa que os 365 dias de 
cada ano nos proporciona, bem como o traçar de novas metas e obje-
tivos, a projeção de sonhos e a convicção de que precisamos de Deus 
para continuar!”, conclui a aposentada.

A família Mello e a tradição de celebrar 
o Natal que passa de geração para geração
Do patriarca David Loureiro de Mello, 86 anos, à bisneta Elisa, de dois anos e meio, a 
celebração do Natal da família reúne várias gerações para celebrar a vida com gratidão

Leovyr Mello, 83 anos (primeira 
à esquerda, sentada) e o casal 
David Loureiro de Mello e 
Erondina da Rosa Mello, ambos 
com 86 anos (sentados), são 
os mais experientes da família, 
que mantém a bonita tradição 
de celebrar juntos as festas de 
Natal e fim de ano

As novas tecnologias vieram para facilitar a comunicação 
com familiares e amigos que moram longe, mas jamais 
substituirão o contato físico, o abraço e a emoção de se 

reunir pessoalmente e presencialmente.
Depois de quase dois anos de pandemia, em que os encontros 

entre amigos e festas familiares ficaram restritos e limitados, o 
retorno das comemorações de Natal e Ano Novo em 2021 é muito 
aguardado pela maioria das famílias.

Para a aposentada Teresinha Cassol Ivanowski, 74 anos, que 
mora em Três de Maio, Natal e Ano Novo são datas especiais para 
comemorar a vida e agradecer a Deus porque todos estão bem, com 
saúde. Que o diga a mãe dela, dona Ayres Benedetti Cassol, de 97 
anos, que participa das festividades com muita alegria e disposição.

Este ano, a festa da virada, o Réveillon, vai ter um significado 
ainda mais importante para a família. Teresinha vai conseguir reunir 
seus três filhos, noras e genro, os três netos e outros convidados. 

Na confraternização da família, vai estar presente o filho Albin 
Luís, 50 anos, engenheiro elétrico que mora em Atlanta, nos Estados 
Unidos, o qual não vê pessoalmente desde 2018. Também estarão 
presentes o filho Alessandro, 47 anos, jornalista, que mora em 
Maringá, no Paraná; e a filha Nicéia, 44 anos, que mora em Três de 
Maio, além dos netos Alvin, 19 anos, Gustavo, 16 anos, e Lauren, 
13 anos.

A ceia de Ano Novo vai ser no litoral de Santa Catarina, destino 
escolhido pela família. Grande é a expectativa de Teresinha, que vai 
estar ao lado das pessoas que mais ama na vida.

Para ela, esses quase dois anos de pandemia trouxeram uma li-
ção que todos devem levar para a vida. “Devemos aproveitar bem os 
momentos em família ou com amigos sempre que possível, poden-
do nos abraçar e agradecer a Deus o dom da vida. Sempre valorizei 
muito a nossa vida em família, e após a pandemia celebraremos com 
gratidão por podermos estar todos juntos”, diz, emocionada.

Certamente será um momento único, que ficará para sempre na 
memória de todos que estarão presentes. “A família é nosso bem 
maior. Valorizo muito cada minuto. Mesmo estando longe, temos o 
hábito de conversar todos os fins de semana por telefone ou What-
sApp, e se necessário, mais vezes por semana. Mas agora será ainda 
mais especial, pois estaremos todos juntos, reunidos, começando 
o ano de 2022 da melhor forma possível, em família, com amor e 
união”, finaliza Teresinha.

A expectativa da virada de 
ano com toda a família
Teresinha Cassol Ivanowski, 74 anos, vai reunir seus 
três filhos (depois de três anos), inclusive o que mora 
em Atlanta, para celebrar a chegada de 2022

Teresinha 
com os filhos 

Alessandro, 
Nicéia e Albin no 
último encontro 

de família, em 
2018

A espera pela 
CONFRATERNIZAÇÃO

FOTOS ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO
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NÚMERO DE CASAMENTOS CIVIS   
Cartório  2020  2021 
Três de Maio      63 65
Independência        17 15
Boa Vista do Buricá        9 21
Alegria        2 6
Fonte: Cartórios e Portal da Transparência do Registro Civil em 20/12/2021

NÚMERO DE NASCIMENTOS   
Cartório  2020   2021
Três de Maio     329  294
Independência      52  74
Boa Vista do Buricá    110  110
Alegria      27  28
Fonte: Cartórios e Portal da Transparência do Registro Civil em 20/12/2021

Recorde de divórcios 
extrajudiciais em 2021

MIGUEL e HELENA 
lideram nomes mais 
registrados no 
Estado em 2021

Dos quatro cartórios 
de registros civis 
da microrregião 

consultados pelo Jornal 
Semanal, os de Três de Maio, 
Boa Vista do Buricá e de 
Alegria registraram aumento 
no número de casamentos. 
Em Alegria, o crescimento foi 
de 300%, com 6 casamentos 
realizados. Em Boa Vista do 
Buricá, o crescimento foi de 
130%, registrando 21 novas 
uniões até o dia 20 de dezembro. 
No cartório de Três de Maio, 
houve dois casamentos a mais 
e deve aumentar até o fim do 
ano. Independência foi o único 
que registrou queda, o número 
baixou de 17 para 15 este ano. 

Já com relação ao número 
de nascimentos, o cartório de 
Independência registrou aumen-
to de 44% em 2021. Até dia 20, 
foram 74 nascimentos, contra 
52 em 2020. Três de Maio teve 
queda de 10,5% no número de 
natalidade. Até dia 20, o municí-
pio registrava 294 nascimentos, e 
em todo o ano de 2020 o número 
foi 329. Boa Vista do Buricá 
contabilizava 110 nascimentos, 
até o dia 20, o mesmo número 
de 2020. De outro lado, Alegria 
registrou um nascimento a mais, 
totalizando 28.

Um levantamento do Colégio 
Notarial do Brasil indica que os 
divórcios extrajudiciais subiram 
26,9% de janeiro a maio de 2021 
no Brasil. Os números já vinham 
crescendo, nos últimos dois anos, 
quando 75.033 casais oficializa-
ram a separação. Com a pande-
mia do coronavírus, a mudan-
ça de trabalho para o âmbito de 
home office intensificou a convi-
vência e colocou à tona conflitos 
que muitas vezes culminaram em 
separação.  

No confinamento, problemas 
que antes eram ignorados tornam-
-se mais evidentes. O psicólogo 
André Barbosa explica que evitar 
enfrentar as divergências entre ca-
sal é uma tendência. “Muitos ca-
sais estão vivendo relacionamen-
tos ‘harmoniosos’ às custas de ir 
colocando problemas, divergên-
cias e insatisfações para debaixo 

do tapete em nome de manter a 
paz” afirma.

André Barbosa é psicólogo 
especialista em terapia cognitivo-
-comportamental e avalia que, a 
longo prazo, esse comportamento 
custa o próprio relacionamento. 
“O preço que se paga por isso é 
que se perde a vontade de estar 
junto, afetando o sentimento e, em 
casos mais graves, ficar até indi-
ferente ao outro, culminando em 
separação”, constata o psicólogo.

Ao longo dos anos, muitos 
especialistas destacaram a falta 
de diálogo como uma das prin-
cipais causas para a separação. A 
partir da comunicação, é possível 
conquistar novos aprendizados 
e construir relações duradouras. 
Barbosa destaca que “quando não 
comunico adequadamente o que 
me feriu, nego ao outro a oportu-
nidade de reparação”, pontua. 

De acordo com consulta fei-
ta pelo Semanal no site Trans-
parência de Registro Civil em 
21/12/2021, o nome Miguel di-
vide o topo do ranking de nomes 
de meninos com Heitor e Anthony 
Gabriel, com três registros em 

Miguel e Agatha Sophia foram os nomes 
mais registrados em Três de Maio

Três de Maio.
 Já os pais de meninas elege-

ram Agatha Sophia, com três re-
gistros, o mais usado em 2021. 
Em seguida aparece Maria Edu-
arda e Alice, com dois registros 
cada. 

Nomes simples, curtos e bí-
blicos começam a se mostrar 
tendência em período que teve 
Miguel e Arthur na liderança 
pelo segundo ano consecutivo no 
Rio Grande do Sul. Miguel, com 
1.612 registros, e Arthur, com 
1.544, seguido por Heitor (946) e 
Theo (932) foram os nomes mais 
escolhidos pelos gaúchos para 
registro de nascimento de seus 
filhos em 2021. 

Já na escolha dos nomes fe-
mininos, além de Helena em pri-
meiro lugar (1.361), estão Alice 
(1.122), Laura (935) e Cecilia 
(782).  

O ranking geral dos nomes 
mais escolhidos no ano mostra 
a preferência por nomes simples 
e curtos, em uma tendência ob-
servada pelos 421 Cartórios de 
Registro Civil gaúchos responsá-
veis por registrar os nascimentos 
dos mais de 120 mil bebês nasci-
dos neste ano.

Os dados completos catalo-
gados pelos Cartórios gaúchos 
integram o Portal da Transpa-

rência do Registro Civil (https://
transparencia.registrocivil.org.
br/inicio), administrado pela 
Associação Nacional dos Re-
gistradores de Pessoas Naturais 
(Arpen-Brasil), que reúne a base 
de dados de nascimentos, casa-
mentos e óbitos registrados pelas 
unidades presentes em todas as 
497 cidades gaúchas. Na plata-
forma é possível realizar buscas 
ano a ano em todo o território 
nacional, em regiões, estados e 
municípios, possibilitando ain-
da recortes por nomes simples e 
compostos. 

Em  Três de Maio, até 20 de dezembro foram 65  casamentos civis

DIVULGAÇÃO

PIXABAY/DIVULGAÇÃO

Já o número de nascimentos em Independência teve  
um aumento de 35%, enquanto que em Três de Maio 
houve uma queda de 11%

Cartórios registram 
estabilidade no número  
de CASAMENTOS
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Jovem casal realiza o sonho do 
casamento, mesmo tendo que 
reduzir o número de convidados

O ano de 2021 ainda foi afetado pela 
pandemia e, com isso, algumas ce-
rimônias religiosas precisaram ser 

remarcadas, a exemplo de 2020. Uma alta no 
número de casos de Covid-19 no município foi 
responsável por maiores restrições nos meses 
de março e abril. No entanto, com o avanço da 
vacinação, a pandemia foi desacelerando aos 
poucos e, do mesmo modo, as restrições foram 
diminuindo.

Em levantamento realizado pelo Jornal 
Semanal, com as igrejas de Três de Maio, 
constatou-se que os casais não deixaram de 
realizar o sonho de subir ao altar e dizer o tão 
esperado ‘sim’, mesmo com os adiamentos e 
as incertezas.

Um exemplo foi o aumento na procura por 
celebrar o casamento religioso na Paróquia 
Nossa Senhora da Conceição, da Igreja Ca-
tólica, que realizou, até o dia 22 de dezembro, 
22 casamentos no ano, sendo que somente em 
dezembro foram cinco cerimônias e mais uma 

Casamentos voltam a ser 
realizadas com FESTA 
PARA CONVIDADOS
Depois de quase dois anos com poucas 
cerimônias religiosas, casais voltam a realizar 
o sonho de subir ao altar e dizer o tão esperado 
‘sim’ reunindo amigos e familiares

está marcada para o próximo final de semana. 
São 12 a mais do que em 2020, primeiro ano 
de pandemia.

Segundo a secretária, Angela Terezinha 
Torzecki, o mês de dezembro, com seis ceri-
mônias, concentrou o maior número. Durante 
o ano, alguns casamentos foram remarcados 
devido aos protocolos de distanciamento. Para 
2022, cinco casamentos já estão agendados.

Já na Igreja Evangélica de Confissão Lu-
terana do Brasil (IECLB) foram realizados 
seis casamentos, e mais um está marcado para 
o próximo final de semana. No ano passado, 
ocorreram três cerimônias. E na Igreja As-
sembleia de Deus foram dois casamentos este 
ano e um no ano passado.

Por outro lado, na Igreja Evangélica Lu-
terana do Brasil (IELB), na Igreja Evangé-
lica de Cristo e na Igreja Batista não houve 
nenhuma celebração de casamento em 2021. 

Para 2022, há um casamento marcado na 
IELB e cinco na Igreja de Cristo.

O dia 18 de setembro será dupla-
mente inesquecível para a vendedora 
Eduarda Buzanello, 19 anos, e o 
corretor de seguros, Matias Rizzi, 
23 anos. Este ano, quando completa-
ram três anos de namoro, disseram 
sim um ao outro, se unindo em ma-
trimônio. O casamento era um sonho 
do casal desde o início do namoro, 
em 2018.

O casamento no civil foi realiza-
do em Três de Maio, no dia 17. Já a 
cerimônia religiosa e a festa foram 
realizadas em uma pizzaria de Santa 
Rosa. “Um dia após o casamento 
civil fizemos a celebração religiosa 
em uma pizzaria em Santa Rosa. 
Queríamos um lugar rústico para 
o casamento, por isso escolhemos 
a Pizzaria Tia Nastácia”, contam 
entusiasmados os recém-casados. 

Para muitas pessoas, o casamen-
to é a realização de um sonho. E, 
para eles, os planos para transfor-
má-lo em realidade começaram já 
no início do namoro, em 2018. “O 
casamento foi mágico, a realização 
de um sonho para nós, porque desde 
o início do nosso namoro já sonhá-
vamos com o nosso casamento. E 
foi perfeito, muito melhor do que 
imaginávamos, uma noite memorá-
vel que ficará guardada para sempre 
em nossos corações”, conta o jovem 
casal.

Lista de convidados 
precisou ser reduzida

As semanas que antecederam 
o casamento foram de apreensão. 
Devido aos protocolos da pandemia, 
os noivos contam que havia muitas 
incertezas com relação ao número 
de convidados. “Ficamos um pouco 
chateados porque queríamos convidar 
muito mais amigos, que são especiais 
para nós, mas tivemos que limitar 
bastante porque até duas semanas an-
tes do casamento ainda não sabíamos 
quantas pessoas poderíamos convidar, 
qual seria o decreto do governo para 
aquela semana”, relatam.

O número de convidados foi 
reduzido, mas o brilho no olhar e os 
corações transbordando de felicida-
de foram as marcas registradas deste 
18 de setembro de 2021. 

O casal deixa claro a forma 
como encarou este ano desafiador. 
“Foi um ano de perdas mas também 
de sonhos e esperança. Esperança 
de que tudo passasse logo, de que 
a vacina viesse, de que a Covid-19 
fosse embora e que mais famílias não 
sofressem. Um ano de novos come-
ços em que pudemos realizar nosso 
sonho, assim como muitos casais. 
Deus foi fiel e conseguimos realizar 
nosso sonho, com limitações, mas 
conseguimos”, comemoram.

A vendedora Eduarda Buzanello, 19 anos, e o corretor de seguros, Matias Rizzi, 
23 anos, casaram em setembro

ARQUIVO PESSOAL
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A uva-passa costuma causar desavenças 
em festas de família. Isso porque o fruto se 
torna a grande questão das ceias natalinas e 
divide opiniões: ter ou não ter no cardápio? 
Mas o fato é que o ingrediente, que aparece 
nas receitas com arroz e com farofa, traz 
diversos benefícios à saúde. 

“As uvas-passas possuem substâncias 
com propriedades anti-inflamatórias e probi-
óticas que atuam como agentes de preven-
ção de doenças cardiovasculares, do câncer 
colorretal, da osteoporose e da diabetes tipo 
2. Outro ponto benéfico é que este fruto seco 
é composto por substâncias antioxidantes 
e resveratrol, portanto, auxilia na redução 
do colesterol total e colesterol LDL”, cita a 
especialista Suely Bampi, coordenadora do 
curso de Nutrição da Anhanguera. 

Confira os benefícios da uva-passa para 
a saúde: 

• Regulação intestinal: por terem fibras, 
as uvas-passas contribuem para o processo 
digestório e têm efeito laxativo, auxiliando 
para quem tem intestino preso. Além disso, 
ela favorece a absorção de nutrientes e ajuda 
na eliminação de toxinas e radicais livres, 
que podem piorar a constipação.

• Contribui para o fortalecimento do 
sistema imunológico: é rica em minerais 
como o ferro, que melhora o transporte de 

oxigênio para as células do organismo e 
favorece a produção de glóbulos vermelhos, 
prevenindo o surgimento de anemia.

• Atua na proteção contra doenças do 
coração: são ricas em catequina, antioxi-
dante eficaz para eliminar o colesterol e 
limpar as artérias, além de regular a pressão 
e colaborar com a boa circulação; 

• Colabora com a prevenção do cân-
cer: por ter antioxidantes que agem contra 
os radicais livres, elas ajudam a prevenir 
agentes correlacionados ao surgimento de 
tumores. 

• Age contra infecções: os chamados 
fitonutrientes polifenólicos estão presentes 
na fruta e possuem propriedades anti-infla-
matórias e antibacterianas. 

• Trabalha no cuidado dental: um 
dos seus componentes é o ácido oleanólico 
que atua na redução da placa bacteriana, 
gengivite e contra o mau hálito. Além disso, 
por ser rica em cálcio, fortalece os dentes e 
seu esmalte. 

• Fortalece os músculos: o potássio 
também ajuda na melhor contração dos 
músculos e do sistema nervoso. 

• Fortalece os ossos: o cálcio não só 
forma os dentes, como também os ossos. 
Com consumo frequente, seus ossos ficam 
mais fortes e resistentes.

Ceia com ou sem 
UVA-PASSA: veja os  
benefícios do fruto para sua saúde
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Desde 2005, o Botafogo Esporte Clube de Três de 
Maio desenvolve o projeto social “Viva o Botafogo, Viva 
a Oportunidade” em que revela talentos do futebol e 
prepara crianças e adolescentes para a vida. 

É o que afirma o professor, Carlos Rosário Alves. 
“Mais que futebol, o Botafogo trabalha na formação do 
caráter e dos valores morais como responsabilidade, dis-
ciplina e respeito”, ressalta Carlão, como é conhecido o 
treinador, que também é ex-atleta do clube três-maiense.

Depois de dois anos atípicos, o treinador ressalta que 
o avaliação é positiva mesmo com as restrições e proto-
colos da pandemia, pois o clube conseguiu desenvolver 
todas as ações que foram programadas. 

Satisfeito com os resultados obtidos neste ano, o pro-
jeto social teve um crescimento bastante grande mesmo 
com algumas dificuldades em função da Covid-19. 

Hoje, a escolinha do Botafogo conta com cerca de 130 
crianças e adolescentes, meninos e meninas, das cate-
gorias sub-5 (a partir de 4 anos) a sub-16 (16 anos). O 
coordenador é Luiz Pereira, mais conhecido como Nena.

‘A escolinha proporciona muitas experiências 
que nos ajudam a correr atrás de nossos 
sonhos’, diz Toni Rettore

Projeto “Viva o Botafogo, Viva a Oportunidade” conta com 130 crianças e adolescentes, meninos e 
meninas, a partir de 4 anos até 16 anos

“Na escolinha faço novas 
amizades e é super divertido. 
Aprendo a ter bom senso de 

humor, boa educação e sempre 
jogar por amor. Que jogo não é 

só competição, mas sim uma boa 
integração”.

Murilo Gabriel Baiotto, atleta da 
categoria sub-9. Joga no Botafogo 

desde 2019. 

Muito além do futebol, escolinhas 
deixam marcas no coração e na 
memória dos ATLETAS

“Gosto de participar da esco-
linha porque aprendi coisas 
novas; fiz novos amigos e vivi 
experiências novas. Além do fu-
tebol eu aprendi que todo mundo 
é igual, que todos têm a mesma 
oportunidade. Fiz novas amiza-
des e vivi muitas experiências 
novas, como ser campeão”. 
Arthur Werle Rambo, atleta desde 
2017, atualmente na sub-11

T rês de Maio tem duas escolinhas de futebol, 
de categorias de base: Oriental Futebol 

Clube e Botafogo Esporte Clube. Clubes tradi-
cionais do município, com muitos anos de história 
e conquistas no esporte, que hoje, têm o desafio de 
revelar novos talentos no futebol e incentivar a prá-
tica esportiva desde a infância até a fase adulta.

Juntos, os clubes contam com mais de 200 
crianças atendidas nos projetos sociais das escoli-
nhas. No Botafogo, as categorias de base recebem 
crianças a partir dos 4 anos de idade; já no Orien-
tal, a partir dos 7 anos.

Além do futebol, os clubes trabalham com as 
crianças e adolescentes a questão dos valores mo-
rais, a disciplina, o respeito, a formação do caráter 
e cobram frequência e bom desempenho escolar. 
Muito mais que treinos esportivos, as escolinhas 
deixam marcas que ficarão para sempre no cora-
ção e na memória dos pequenos atletas.

Apoio em outras áreas
Além do esporte, o Botafogo trabalha em parceria 

com as famílias. “Ajudamos no acompanhamento da es-
cola, fizemos campanhas de alimentos, doações de roupas 
e calçados”, destaca Carlão.

E, para o próximo ano, uma das metas é fortalecer o 
projeto e buscar formas de estruturá-lo ainda mais. “Tam-
bém iremos buscar formas de reunir recursos financeiros 
para ajudar nas melhorias do nosso salão de festas que 
passa por reformas”.

Ainda, os atletas da escolinha vão iniciar janeiro se 
preparando (treinos iniciam dia 5) para participar da Copa 
Maravilha, em Santa Catarina, no dia 28 de janeiro.

“Amo muito o futebol; estar 
no clube é muito bom e muito 

divertido. Além do futebol 
aprendo a ter convivência, 

a dividir e a perder.” 
Teo Schonarth , 8 anos, 

atleta da categoria sub-8
“Aprendi a jogar bola, fazer 

dribles, dar embaixadinha, atacar. 
Amo jogar bola. Também aprendo 
a seguir regras, me comportar e 
obedecer os professores”. 
Leonardo Haupt Napivoski, 7 anos. 
Começou a jogar no Botafogo este ano

“Eu gosto muito de participar da 
escolinha de futebol do Botafogo, pois 
os treinos são muito bons, com traba-
lhos técnicos e físicos muito eficientes. 
Sem contar que eles são muito legais e 
tem muita ‘resenha’. Ainda, a escolinha 
proporciona muitas experiências que 
nos ajudam a correr atrás de nossos 
sonhos, com jogos, campeonatos. Além 
de aprender muito futebol, também 
aprendo a ter respeito e responsabilida-
de quanto ao esporte e compromissos. 
Além de que aprendemos a ter inde-
pendência, conheço novos amigos e 
vivencio novas experiências de vida”.
Toni Rettore, atleta da categoria sub-14. 
Joga no  Botafogo desde 2018

FOTOS DIVULGAÇÃO

Escolinha do Botafogo atende 
130  meninos e meninas 
entre  de 4 anos e 16 anos
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“Estes dois anos de pandemia foram muito diferentes, onde 
viemos num ritmo acelerado em tudo, inclusive nas categorias 
de base do Oriental, que vinham num crescimento gratificante. 
Mas o vírus afetou a todos e retornamos este ano com muito 
receio. Mas agora estamos entrando no ritmo quase normal de 
competições e treinos”, diz o coordenador da escolinha de ca-
tegorias de base do Oriental Futebol Clube, Alexandre Marcelo 
Ott.

Atualmente, o clube atua com as categorias sub-7, sub-9, 
sub-11 e sub-13, tendo em torno de 70 crianças inscritas. Este 
ano não houve o retorno das categorias entre 14 e 15 anos, mas 
há uma grande procura por atletas de 5 a 8 anos. “Pensamos em 
criar a sub-5 e o feminino que vários pais estão solicitando”, 
informa.

Meta  para 2022 da 
Escolinha do Oriental:
a volta das competições, 
trabalho em parceria com as 
famílias e a formação de cidadãos

Escolinha tem em torno de 70 crianças inscritas, das categorias sub-7 a sub-13

“Gosto de parti-
cipar, porque gosto 
de ser goleiro e 
quero aprender mais. 
Aprendo a ter mais 
coordenação motora 
e interagir com novos 
amigos”. 
Muriel Santos de Mello, 
8 anos

Segundo Alexandre, dentro do possível o 
Oriental busca fazer o melhor pelas crianças. 

“Aos pais que têm condições pedimos uma 
colaboração espontânea. E as crianças sem 
condições financeiras não exigimos contribuição, 
sendo que os fardamentos sempre tentamos cus-
tear algum valor ou até mesmo doar para crianças 
carentes, inclusive em viagens e alimentação. E 
sempre afirmamos que as portas estão abertas 
para todos participarem das categorias do verde 
e branco e que não precisam se preocupar com 
valores”, explica o coordenador.

O encerramento das atividades do ano 
ocorreu no dia 18, com treino, jantar e jogos de 
craques do futsal e futebol de campo e confrater-
nização com a equipe veterana.

Sobre planos e metas para 2022, Alexandre 
revela que os principais são a volta das competi-
ções, trabalhar ainda mais com as famílias verde 
e branca e continuar formando cidadãos. Para 
janeiro já está confirmada a participação na Copa 
Luiz Pereira, e outras serão analisadas com a 
diretoria. O retorno dos treinos está previsto para 
janeiro, em data a definir. 

Alexandre conta com a equipe técnica dos 
professores Cesar Springer e João Alberto Dum-
mel e o auxílio dos acadêmicos Rafael Oliveira e 
Dior Brito.

Portas abertas para 
quem quiser participar“Gosto muito de participar da escolinha de futebol do Oriental e Movimento Futsal. Quando 

eu era menor não me interessava em jogar futebol, mas por questão de orientação médica precisei 
fazer atividade física diariamente então optei pelo futebol. Comecei a treinar com 8 anos e desde o 
primeiro treino quis jogar na posição de goleiro. Hoje, os treinos fazem parte da minha rotina não 
mais por uma questão de saúde, mas por me sentir bem fazendo parte da escolinha de futebol. Ser 
goleiro não é fácil, se recebe muitas críticas. Mas, escutar a torcida, os meninos das outras catego-
rias torcendo por você, elogiado suas defesas é muito bom. Claro que assim como qualquer outra 
criança que joga futebol também sonho em me tornar um goleiro profissional, mas isso depederá do 
tempo, minha determinação e comprometimento com os treinos. Além do futebol aprendemos que 
somos uma família, que cuidamos uns dos outros, que respeitamos as individualidades e capacidade 
de cada um. Claro que queremos trazer títulos para casa como qualquer outro time e ficamos tristes 
quando isso não acontece. Mas, o que prevalesse em nossa ecolinha vai muito além de formar atle-
tas competidores. 

Para nossos professores/treinadores o mais importante nessa faixa etária é o comprometimento 
com os estudos, formar cidadãos do bem, pessoas capazes de ajudar/apoiar os outros, atletas que 
saibam competir de verdade, respeitado todos os adversários. Acredito que o atleta/criança que 
conseguir associar todos esses ensinamentos que aprendemos na escolinha de base do Oriental e 
Movimento Futsal se tornará uma pessoa admirável.” 
Vítor Gabriel de Rosso Pinto, 11 anos

“Eu aprendi a conviver com novas 
pessoas e gosto muito de jogar bola. Até no 
meus estudos estou melhorando. E também 
gosto muito do meu professor Ale Ott.”

Marcos Gabriel Fernandes Padilha, 9 anos, 
aluno sub-9 desde setembro

“Jogo no Oriental desde 
os 5 anos. Amo participar da 

escolinha. Gosto da diversão, 
de fazer amizades, aprender 
a competir. Além do futebol, 

aprendo a ter disciplina, 
organização, respeito e a 

cumprir horários. A ser mais 
independente. Estou amando 

ser verde e branco!” 
Gabriel Eduardo Bohn, 

9 anos

“Sou atleta do Orien-
tal desde 2017. Atual-

mente estou na sub-11. 
Gosto de participar da 

escolinha pela coletivi-
dade, pelos amigos, pela 

saúde. Além do futebol 
também aprendemos 

sobre trabalhar em grupo/
equipe, temos regras a se-
guir, respeitar os colegas 

e treinadores.” 
Gabriel Eichelberger 

Rosso, 10 anos

 “Gosto de jogar futebol, 
de fazer amigos e gosto de 
esporte. Aprendo a ter disci-
plina, respeitar as pessoas. É 
um grande aprendizado para 
a vida. Esporte é adrenalina, 
gosto de correr. O futebol é 
tudo pra mim”. 
Miguel Henges,  
6 anos, atleta desde 2020

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Conheça as cores de ano novo para usar na 
virada e ao longo de 2022

A culpa é uma auto agressão e promove desequilí-
brios emocionais. A culpa gera sentimento tão grande 
que nos faz ver realidades que só existem em nossa 
mente, gerando julgamentos e cobranças que podem, 
a longo prazo, levar a doenças.

Como o azul índigo amplia nossa compreensão 
dos fatos da vida, ajuda a energizar os órgãos da 
percepção: olhos, ouvidos e nariz.

COR DE 2022
Entenda a energia do ano e 
aprenda a usar o tom

Segundo a Cromoterapia, a 
Cor de 2022 é baseada na nume-
rologia do ano. Sendo um Ano 
Universal 6, 2022 pede foco em 
responsabilidades e questões 
familiares

A cor de 2022 é o azul 
índigo. Esse tom é escolhido 
de acordo com a energia do ano. 
Para Numerologia, 2022 é o Ano 
Universal 6 (2+0+2+2=6), um 
número que pede para que se olhe 
com cautela para responsabilida-
des e questões ligadas à família. 
E o número 6 é representado, na 
Cromoterapia, pelo azul índigo.

O azul índigo ajuda a desper-
tar consciência ampla e permite  
compreensão maior das situações 
da vida. A cor de 2022 traz calma, 
tranquilidade, relaxamento do 
corpo e da mente, ajuda a lim-
par pensamentos obsessivos e 
destrutivos e trabalhar processos 
de culpa.

SIGNIFICADOS DA 
COR DE 2022

O azul ajuda a equilibrar nosso 
Chakra Frontal, que está localizado 
entre as sobrancelhas.

O azul tem muitas propriedades 
terapêuticas e traz efeito calmante, 
analgésico e bactericida, além de 
purificar e limpar as impurezas do 
organismo.

Atua principalmente no sistema 
nervoso, diminuindo o batimento 
cardíaco, o que é excelente quando a 
pessoa apresenta quadros de taquicar-
dia e transtorno de ansiedade.

COMO USAR A COR DE 2022
Uma forma de trabalhar com a cor 

azul índigo é nas roupas e acessórios 
para sentir os benefícios ao longo do 
dia.

Outra dica é fazer a água solarizada. 
Use durante duas semanas. Além da 
energização dos raios de sol, é possível 
aproveitar os benefícios da Cromote-
rapia.

A cor do vidro azul índigo trabalha 
o equilíbrio energético, a intuição, a 
proteção, a limpeza e a purificação de 
ambientes, além de ampliar a consci-
ência.

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Uma relação de trabalho que 
virou uma relação de carinho, de 
amor, cuidados e muita cumpli-
cidade. Assim pode ser resumida 
a vida de Eli Wust, 57 anos, mais 
conhecida como a Tata da família 
Radies.

 Natural de Vila Ivagaci, 
interior de Boa Vista do Buricá, 
Eli veio muito jovem para Três de 
Maio em busca de uma oportuni-
dade de trabalho. E foi assim que 
começou a história dela com o 
casal Armindo e Eleonora Radies 
(ambos em memória), que durou 
por 30 anos.

E quando ela pensou que o 
ciclo iria se encerrar, um aconte-
cimento inesperado aproximou 
ainda mais sua relação com a 
família Radies, agora com a filha 
do casal, Roseli Radies Adames, 
seus filhos e netos. 

Ao todo, são mais de 34 anos 
de convivência com a família 

Muito mais que 
uma relação de 

TRABALHO
Eli Wust, 57 anos, a Tata, em 1987 iniciou timidamente seus trabalhos 
na residência da família de Armindo e Eleonora Radies. Neste 
período, muitas foram as histórias vividas, algumas muito alegres, como 
nascimentos de netos e bisnetos, conquistas e encontros memoráveis da 
família, mas também momentos difíceis, como as perdas que vieram com as 
doenças. Passados 34 anos, ela continua com a família Radies, porém, 
agora auxiliando a filha Rose, seus filhos e netos

Radies. Neste período, muitas 
foram as histórias vividas, algumas 
muito alegres, como nascimentos 
de netos e bisnetos, conquistas e 
encontros memoráveis da família, 
mas também momentos difíceis, 
como as perdas que vieram com as 
doenças.

O início, em 11 de 
agosto de 1987

Tata recorda do primeiro 
encontro com a dona Eleonora, 
na entrevista de emprego para 
conquistar a vaga de empregada 
doméstica. “A primeira vez que eu 
a vi, confesso que fiquei apavora-
da, me assustei, porque diante de 
mim estava uma senhora bonita, 
elegante, boa de papo, e eu era 
muito tímica, muito humilde”, 
lembra.

Após uma conversa, Eleonora 
ofereceu um determinado valor 

de salário e disse que conforme 
fosse o desempenho do trabalho, 
ele seria recompensado (ganharia 
aumento). E assim foi aconte-
cendo. E fez uma exigência: Eli 
não poderia vir com roupas sujas 
e rasgadas; podiam ser usadas, 
desde que sempre bem limpas. 
“No primeiro encontro, a Dona 
Eleonora disse que eu poderia 
chamá-los de vó e de vô. E que eu 
seria chamada de tata. E assim foi, 
durante toda a convivência com o 
casal”, revela.

Após esta primeira conversa, 
a jovem do interior levou oito dias 
para iniciar o trabalho na casa da 
família Radies, localizada na Rua 
Santo Ângelo, no centro da cidade 
de Três de Maio.

O primeiro dia de trabalho 
ficou para sempre marcado: 11 de 
agosto de 1987.

Adaptação e a 
conquista da confiança

O apelido carinhoso coube 
tão certo em Eli que ela mesmo 
reconhece que poucas pessoas a 
conhecem pelo nome, porque a 
maioria a chama de Tata. 

Ela relata que, nos primeiros 
dias, torcia para que chegasse logo 
o final de semana para poder ir 
para casa, ver a família, no interior 
de Boa Vista do Buricá. 

“Naquela época, eu saia sába-
do depois do meio-dia e voltava 
na segunda-feira de manhã. No 
primeiro final de semana eu fui 
visitar meus pais e pensei ‘não 
volto mais, porque não vou con-
seguir me acostumar’. Já na outra 
sexta-feira, parecia que eu estava 
me sentindo um pouco melhor. 
‘Acho eles estão gostando do meu 
trabalho’, então pensei em experi-
mentar mais uns dias.”

O incentivo para permanecer 
no novo emprego veio da mãe, 
que deu um empurrãozinho para 
Eli voltar. “Este empurrãozinho 
foi fundamental para voltar para 
Três de Maio. Aos poucos fui me 
adaptando, ganhando experiência 
e a confiança da família”, lembra.

E a confirmação de que daria 
certo veio entre o segundo e ter-
ceiro mês, quando a vó Eleonora 
já deu o primeiro aumento de 
salário. “Isso me engrandeceu bas-
tante”, afirma Eli, ressaltando que 
em 30 anos de convivência com a 
vó nunca chegou a pedir aumento 
de salário. “Ela sempre aumentou; 
sempre me pagou o que achava 
que eu merecia, e para mim estava 
bom”, afirma. 

Depois de algum tempo, as 
idas para a casa dos pais nos fins 
de semana ficaram mais espaça-
das.

 

Momentos para serem 
guardados

Dentre tantos momentos 
alegres convivendo com a família, 
festas de casamento, 15 anos, 
entre outras, Tata relembra de uma 
viagem especial para Itapema - 
Santa Catarina. “Foi fantástico 
conhecer o mar. Nunca havia 
visto nada daquilo, nem o mar, 
nem uma cidade tão grande”, diz, 
agradecida. 

Quando Eli chegou na família 
Radies, a única filha do casal, 
Roseli, já tinha os filhos Fabiano 
e Josiane, ainda bem pequenos. 
Depois vieram mais dois netos e a 
primeira bisneta. Pouco tempo de-
pois, mais um bisneto e, por fim, o 

pequeno Enzo, que nasceu quando 
o vô Armindo já era falecido e a vó 
já se encontrava com a saúde de-
bilitada pelo câncer. “Fui acompa-
nhando o crescimento do Fabiano 
e da Josi, vendo a família aumen-
tar, com a chegada dos netos e dos 
bisnetos. Todos crescendo comigo 
e eu crescendo e aprendendo com 
eles”, conta. 

Mas também vieram os mo-
mentos difíceis, como quando o 
vô Armindo infartou e teve uma 
recuperação bastante lenta, e o 
atropelamento da vó no centro da 
cidade, que a deixou por muito 
tempo coma perna engessada. “E 
eu fui me virando. Na época a 
Rose morava em Chapecó e não 
tinha como largar tudo e vir ficar 
com a gente”.

Lembrança do início 
do Jornal Semanal

Outra coisa que Eli recorda 
é do início do Jornal Semanal. 
“Certo dia, a vó chegou em casa de 
meio-dia, e ao sentar para almoçar, 
disse para o vô que dois rapazes a 
procuraram para alugar uma sala 
comercial para começar um jornal 
na cidade. Daí o vô disse: ‘tá, mas 
isso vai dar certo?’ E a vó disse: 
‘eu não sei, mas quero saber se va-
mos alugar pra eles ou não’. Deu 
tão certo que ainda hoje o Semanal 
continua” destaca.

Nos seus 33 anos, pelo menos 
por 30 anos o Semanal foi inquili-
no da família Radies.

Da relação de trabalho entre Eli e Eleonora nasceu uma amizade, com muita 
cumplicidade, carinho e amor

Residência dos Radies será sempre lembrada pelos seus belos jardins, que 
ficavam sob a responsabilidade da Eli

FOTOS ARQUIVO PESSOAL
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Dedicação e trabalho 
voluntário

Em todos estes anos de con-
vivência, o que chamava atenção 
da Eli foi a dedicação do casal ao 
trabalho voluntário. “Eles eram 
voluntários na igreja, na comu-
nidade evangélica. Depois, mais 
tarde, a vó se tornou presidente da 
Oase, e então fui convidada para 
participar e ajudar nos almoços, 
nas tardes de chás. Eu me envolvia 
cada vez mais nessa nova rotina 
de vida”, diz, ressaltando que estas 
experiências foram muito boas, 
porque serviram para o seu apren-
dizado e crescimento pessoal.

Outro fato que a Eli acompa-
nhou de perto foi o trabalho que o 
Armindo empreendeu para a im-
plantação do Corpo de Bombeiros 
em Três de Maio. “Acompanhei 
tudo de perto, porque as reuniões 
todas aconteciam lá em casa, 
onde a gente ajudava, preparava 
chimarrão, lanche e o jantar. Vi 
muitas vezes que seu Armindo 
queria desistir porque não recebia 
o apoio necessário, não tinha mais 
dinheiro. Mas foi indo, com uma 
ajuda daqui, outra dali”, recorda.

Tata fala com orgulho do 
ex-patrão. “Hoje ouço a sirene dos 
bombeiros e me vem à memória 
muitas lembranças. Foi difícil. Ti-
nha vezes que era bem desgastan-
te. Mas valeu a pena, porque Três 
de Maio tem Corpo de Bombeiros 
e neste projeto eu também ajudei.”

Abrindo mão de desejos 
pessoais, porém, sem 
arrependimentos 

A relação construída com a 
família Radies foi muito além de 
uma relação patrão/empregado. 
“Eu nunca disse ‘não, eu não pos-
so ficar’ ou ‘eu não posso ajudar, 
pois tenho outro compromisso 
esse fim de semana’, e isto selou 
nossa relação de afeto, cumplici-
dade e carinho”, diz Tata, afirman-
do que nunca se arrependeu de 
nada.

Outra lembrança marcante foi 
quando o neto Eduardo nasceu, 

hoje com 25 anos, e Eli tinha uma 
excursão marcada com um grupo 
de jovens.  

Chegando perto da data da 
excursão, tocou o telefone da 
residência da família. “Era a Rose 
dizendo que a vó teria que ir para 
Chapecó porque o Eduardo iria 
nascer de cesárea. Lembro como 
se fosse hoje quando a vó disse 
ao telefone ‘bah, a Tata tem uma 
excursão, e agora?’ Quando a vó 
desligou o telefone, disse: ‘Tata do 
céu, como vamos fazer?’, relem-
bra. E eu prontamente respondi: 
‘você vai pra lá e eu não vou 
viajar, porque excursão posso 
fazer em outro momento, mas o 
nascimento é um momento único’. 
E assim foi. Passados 25 anos, eu 
jamais imaginei, naquela época, 
que hoje ainda estaria com eles”, 
avalia.

Tata também revela que 
durante as três décadas de con-
vivência nunca houve desen-
tendimentos entre elas. “Uma 
única vez ela reclamou comigo 
por guardar comida na geladeira; 
neste dia ela me xingou. Lembro 
que era de noite, e eu fui cha-
teada para meu quarto e dormi. 
No outro dia, cedo, lembro que 
fui pra lavanderia fazer minhas 
coisas e a vó já estava acordada 
lidando. Não demorou muito, 
veio me pedir desculpas. E assim 
foram esses 30 anos! Nunca dei-
xamos de nos falar, nunca discu-
timos ou brigamos. E quando ela 
precisa fazer uma reclamação, aí 
ela me chamava de Eli, então eu 
sabia que alguma coisa eu tinha 
feito de errado ou mal feito”, 
relembra, com carinho.

Tata também lembra dos 
bolos e tortas que faziam juntas. 
“Até hoje tenho uma receita que 
ela me deu. Deve fazer uns 33 
anos”. 

Nos últimos anos de vida da 
vó Eleonora, essas lembranças 
foram motivo de muitas risadas.  
“A vó brincava que no início ela 
mandava em mim e depois ela 
dizia que eu mandava nela. São 
fatos que vão ficar para sempre 
na minha memória”, finaliza.

Aprendendo a lidar 
com as perdas

Tudo o que Tata viveu com 
a família está guardado na sua 
memória e no seu coração. São 
muitos os  momentos marcantes 
dessa relação de mais de 30 anos. 
Alguns de muita tristeza, mas ou-
tros também de muitas alegrias

 Um período delicado foi 
durante os 10 anos da enfermidade 
do vô Armindo. E, quando  ele 
descansou, Tata e a vó Eleonora 
fizeram muitos planos, como, por 
exemplo, viajar, visitar familiares e 
amigos distantes, enfim, viver um 
pouco a vida. “A primeira coisa 
que pensamos foi vender a casa, se 
mudar para um apartamento, para 
podermos sair sem se preocupar 
com a segurança da casa, mas pou-
cos meses após o falecimento do 
Armindo descobrimos a doença da 
vó. Foram dois anos muito difíceis 
na luta contra o câncer. A  perda 
dela – em agosto de 2017 – foi 
uma dor imensurável”, lamenta, 
lembrando que a mudança do 
neto Fabiano para Três de Maio  

para ajudar nos cuidados que a vó 
Eleonora necessitava tornou tudo 
um pouco mais leve .

Com o falecimento do casal de 
patrões, Eli continuou morando na 
casa da família Radies para que o 
imóvel não ficasse fechado até ser 
vendido, já que havia ficado para 
a Rose, única filha do casal e que 
reside em Santa Catarina.  

Aí veio a pandemia, o temor 
do coronavírus. A vinda da família 
da Rose para Três de Maio para 
passar uns dias na casa dos pais 
e para visitar a filha Joseane que 
continuou morando aqui não eram 
mais tão frequentes.

Nos primeiros dias de dezem-
bro, a Rose veio para ajudar a 
organizar o Natal da família, que 
como de costume aconteceria na 
casa da família.

Porém, poucos dias antes do 
Natal, Josi testou positivo para 
Covid-19. O encontro de Natal 
não saiu como o planejado e no dia 
24 Josi foi internada no Hospital 
São Vicente de Paulo e no dia 25 
transferida para o Hospital Dom 
Bosco, em Santa Rosa. “Foram 
dias, semanas de muita apreensão, 
choro, e cada pequena melhora era 
comemorada.”

Mas no dia 12 de fevereiro, 
Josiane, então com 38 anos e mãe 
de três filhos – Isadora, 19 anos, 
Arthur, 17 anos, e o pequeno Enzo, 
de apenas 3 anos – não resistiu 
às complicações decorrentes da 
Covid-19. “A gente estava se 
acostumando com a ausência da 
vó, porque nunca vamos esque-
cer dela, e mais uma fatalidade 
ocorreu, agora com a Josi, ainda 
muito jovem. Mais uma vez estava 
diante de uma situação em que eu 
teria que continuar do lado deles 
dando apoio e força. Ficamos 

ainda mais unidos. Todos tiveram 
que aprender a viver nesta nova 
realidade. Ainda estamos tentando 
nos acostumar com a situação, 
que envolve uma criança pequena 
(filho de Josiane). Eu nunca tinha 
trabalhado e convivido com uma 
criança dentro de casa e tive que 
me acostumar, de certa maneira, 
ajudar a cuidar, a atender. Mas 
tudo está se ajeitando”, explica.

O fim de um ciclo
Desde setembro, a Tata reside 

com a família de Rose em Flo-
rianópolis, Santa Catarina, após a 
venda da casa dos ex-patrões em 
Três de Maio. “Depois de 34 anos, 
a gente continua juntos, eu con-
tinuo trabalhando com a família. 
Me mudei para Florianópolis, com 
a família da Rose, onde ficarei até 
o início de 2022. Depois, quero 
voltar para Três de Maio. Primei-
ro quero curtir minha família, 
amigos,  passear, visitar parentes. 
Em seguida, quero me dedicar 
a produzir delícias da culinária, 
como bolos, pães e strudel, que 
são minhas especialidades. E se a 
Rose precisar de mim, ela sempre 
poderá contar comigo. Eu sinto 
que pertenço à família deles e eles 
também sentem que são a minha 
família”, afirma.

Para ela, o sentimento de todos 
esses anos de convivência é de 
gratidão. “Só resta agradecer a 
Deus por tudo: pelos momentos 
bons e os que não foram tão bons 
assim, mas todos serviram de lição 
para a vida. E a vida segue. Ficam 
as boas lembranças do jardim 
florido, das reuniões de família, 
os aniversários comemorados e, 
principalmente, dos natais na casa 
da vó e do vô e dos muitos amigos 
que por ali passaram”, conclui.

Um dos últimos registros na residência da família Radies em Três de Maio. Atualmente, Eli está 
morando com a família em Florianópolis (SC) e deve retornar para Três de Maio no início de 2022 
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