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TRÊS DE MAIO - 30 DE ABRIL DE 2021

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Idade: 39 anos 
Filha de: Maria T. Steffens Farsen e Arnaldo A. Farsen
Casada com: Marcos André Scheffler 
Mãe de: Eduardo Scheffler, de 12 anos, e Rafaela Scheffler, 4 anos
Natural de: Três de Maio
Reside em: Três de Maio
Escolaridade: técnico em Administração, pelo Cardeal Pacelli 
Profissão: empresária 
Por que optou por esta profissão: aproveitamos uma 
oportunidade que surgiu de termos nosso próprio negócio, 
trabalhando em família e seguindo os ensinamentos de meus pais, 
com muito orgulho. 
Onde trabalha atualmente: Padaria Avenida 
Hábito de que não abre mão: estar com a família e amigos, que 
nos tempos de hoje não está sendo fácil, e um bom chimarrão. 
O negócio do futuro: deveria ser as pessoas se tornarem realmente 
mais humanas, tentando construir um mundo mais sustentável e 
com mais amor ao próximo, tendo a educação como base.
Time de futebol: Internacional 
Seus aplausos vão para: as pessoas que buscam se reinventar a 
cada dia e a cada situação, em especial aos professores que nos 
últimos tempos não medem esforços para levarem educação de 
qualidade aos nossos filhos.
Nota zero para: falta de empatia e ganância
Sua opinião sobre as redes sociais: são ótimas ferramentas de 
informação e de comunicação, nos aproximam de muitas pessoas 
e oferecem muito conhecimento, mas, ao mesmo tempo, devemos 
ter o cuidado com o exagero para não perdermos momentos 
importantes de nossas vidas, vivendo somente em função das 
telas. 
O que você sugere de mudança que possa melhorar sua cidade? 
Sempre gostei muito de Três de Maio. Mesmo por anos morando 
fora do município sempre sonhei em retornar. Hoje acho muito 
importante que continuem inovando e investindo em parques e 
recreação para podermos aproveitar os momentos em família, 
onde os jovens tenham opções de esportes, uma vida mais 
saudável. Mas sem deixar de ter uma visão geral em todas as áreas 
que precisam ser acompanhadas para que todos possam viver bem 
e com qualidade em nossa cidade Jardim.

Carla Adriana Farsen Scheffler
MARI ROSSI
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Idosos com Alzheimer não devem ser deixados sozinhos, e, 
se for possível, devem morar com seus familiares ou 
terem acompanhamento profissional

Desaparecimento de idosa alerta 
para a importância do cuidado 
de pacientes com Alzheimer 

No Brasil, estima-se que existam 
cerca de 1,2 milhão de pessoas 
com Alzheimer – são cerca de 100 
mil novos casos por ano, segundo a 
Associação Brasileira de Alzheimer. 
Dados do Ministério da Saúde indicam 
que a doença afeta cerca de 30% da 
população com mais de 85 anos. 

Não se conhece a causa específica 
da doença de Alzheimer, mas o modo 
de ação dela causa degeneração 
progressiva dos neurônios do cérebro 
e comprometimento das suas funções 
cognitivas. A primeira característica 
mais forte é a perda da memória 
recente. Basicamente, você diz algo 
para uma pessoa com Alzheimer e, 
em questão de minutos, ela pode não 
mais se lembrar do que foi dito.

Especialistas dizem que a pessoa 
perde a capacidade de fixar a informa-

No último domingo, 25, um caso  
de desaparecimento de uma idosa com 
Alzheimer colocou a região em alerta. 

O fato aconteceu com uma idosa 
de 85 anos, moradora da localidade de 
Ponte Baixa, interior de Independência, 
que saiu de casa e ficou desaparecida 
de domingo até a manhã de terça-feira, 
dia 27.

Dona Geralda Siqueira Mattos mora 
com familiares, que registraram uma 
ocorrência após a idosa sair de casa e 
não retornar. A família se preocupou 
porque Geralda tem Alzheimer. Ainda no 
domingo, os familiares e vizinhos saíram 
em busca da idosa, mas sem sucesso.

Além da ocorrência, os parentes 
pediram ajuda aos bombeiros de Três 
de Maio. A corporação de bombeiros 
informou ao Semanal que foram 
formadas quatro equipes para auxiliar 
nas buscas à dona Geralda. “Uma 
equipe foi formada por bombeiros e 

ção nova; é como se o paciente tivesse 
um caderno cheio de informações 
só do passado, que também vão se 
deteriorar com o passar do tempo.

Não existe uma cura para o 
Alzheimer, mas há medicamentos 
que conseguem retardar o avanço da 
doença.

Os primeiros sinais para se atentar 
são a perda de memória recente e 
a mudança repentina no comporta-
mento. Muitas vezes, o diagnóstico 
inicial vem como depressão, mas era 
Alzheimer, porque os sintomas são 
semelhantes na questão do distúrbio 
de comportamento, explica Rose 
Souza Lima, psicóloga e gerontóloga, 
especialista em doenças de Alzheimer 
e demências similares.

O principal alerta dos especia-
listas sobre como tratar um paciente 

com Alzheimer é nunca recorrer à ra-
cionalidade. “O maior sofrimento que 
a família tem é porque ela quer cons-
cientizar o paciente. Quer trazê-lo para 
a realidade. Só que não adianta você 
tentar usar racionalidade. Você vai 
lidar com uma pessoa com Alzheimer 
usando de estratégias”, disse Rose.

Algo muito comum nesses casos, 
é as pessoas com Alzheimer pedirem 
para “voltar pra casa” mesmo quando 
já estão em casa. E muitas vezes elas 
se tornam agressivas com isso: “Eu 
não moro aqui, quero ir embora. Essa 
não é a minha casa”.

Segundo a especialista, nesses 
casos, a melhor coisa é usar estraté-
gia. “Você diz: a gente já vai. Quando 
insistir muito, você dá uma volta no 
quarteirão com a pessoa e diz: pronto, 
chegamos em casa”, explica Rose.

Desaparecimento de idosa 
mobilizou região

Doença interfere 
na capacidade 
cognitiva

Rose Souza Lima, psicóloga 
e gerontóloga, especialista em 
doenças de Alzheimer e demências 
similares ressalta que a doença 
de Alzheimer age matando os 
neurônios e interfere na capacida-
de cognitiva. “As pessoas acham 
sempre que não vai acontecer, 
porque como o paciente tem muitas 
funções preservadas, está ‘bem’, a 
família pensa: vou deixar ele aqui 
e já volto. Mas isso é suficiente 
para o paciente se encontrar num 
ambiente que ele não sabe onde 
é e sair andando. Não precisa de 
muito tempo, precisa de um minuto. 
Então, quando o familiar pergunta: 
mas ele ainda pode ficar sozinho? 
Eu digo: nunca”, explica a especia-
lista que atua há mais de 25 anos 
no tratamento de pessoas com 
Alzheimer e demência.

cães farejadores do Corpo de Bom-
beiros Militar de Santa Maria, e outras 
três compostas por populares, sendo 
familiares, amigos e vizinhos, junta-
mente com os bombeiros militares de 
Três de Maio. Três equipes faziam as 
buscas por terra e uma na água, pelo 
Rio Santa Rosa”. 

Até que, por volta das 10 horas de 
terça-feira, 27, a idosa foi localizada 
dentro da mata, distante cerca de um 
quilômetro de onde mora. Os bombei-
ros revelaram que dona Geralda estava 
bem, na medida do possível, apesar 
de ter passado duas noites na mata. 
“Estava debilitada, pois ficou mais de 
40 horas perdida na mata, sem alimen-
tação e água”.

Após a localização, a idosa foi 
encaminhada ao Hospital São Vicente 
de Paulo, em Três de Maio, onde 
recebeu atendimento e no mesmo dia 
foi liberada. 
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Fechando um ciclo
Vivemos fases de crescimento e desenvolvimento, entramos 

e saímos de ciclos percebendo ou não, sofrendo ou sentindo sa-
tisfação. Apenas uma coisa é certa: nada é permanente!

A vida compreendida como ciclos traz mais clareza e possi-
bilidade de viver o aqui e agora, ou seja, o processo de unirmos 
tempo e espaço para percebermos o presente e, assim, sabermos 
cultivar o momento e os caminhos que levam aos frutos.

Desapego e flexibilidade são palavras chave para compre-
ender quando um ciclo fecha. Se negarmos a realidade que está 
fora do nosso controle, sofreremos mais. O desconforto aumenta 
com a ideia fixa ou o apego. Contudo, a vida sempre reserva 
algo a mais quando estamos conectados com ela. 

Esta compreensão serve para tudo. Só assim podemos trans-
formar, viver o presente, investir em coisas novas e explorar ou-
tras potencialidades próprias.

Nem sempre é fácil nos depararmos com o fim. Saber que é o 
fim, é o começo da compreensão do que fazer ou deixar de fazer. 
Para depois perceber o novo que se abre desta compreensão. 

Pode ser incômodo ter que reagir, se reposicionar, afinal, 
cada situação tem seus comodismos, seus modos e laços esta-
belecidos. Abrir mão do útero quentinho é uma necessidade de 
vida, sem isso, morremos antes de nascer.

Morremos um pouco quando ficamos em trabalhos, tarefas, 
relações ou situações não nutritivas, quando não nos identifica-
mos mais e, ainda assim, permanecemos. 

Fechar um ciclo pode desacomodar ou libertar outras pesso-
as, pode causar desconforto, incômodos ou livramento. Com-
preendendo o ciclo no processo natural respeitamos a ordem da 
vida e, as mudanças beneficiam quem percebe e transcende o 
apego, o padrão fixo ou a memória do passado.

Compreendendo que tudo tem um ciclo, quais os ciclos que 
você precisa fechar?  

Fecho aqui um ciclo desta Coluna para ter tempo e energia 
aos novos ciclos que estão abrindo. Por hora fecho o ciclo da 
escrita.

Grata por me acompanhar e por sua leitura!

O número de indivíduos 
que estão buscando 

a prática de algum tipo 
de atividade física está 
tornando-se cada vez mais 
expressivo na atualidade, 
dentre os quais, observam-
se atividades físicas ao ar 
livre, como as caminhadas e 
as corridas. 

A corrida de rua, por ser um esporte 
de fácil acesso, tem aumentado signi-
ficativamente o número de praticantes. 
Com um grande número de pessoas 
fazendo corrida de forma amadora, 
aumentam também os índices de lesões 
decorrentes dessa atividade. Lesões 
relacionadas à corrida são comuns em 
corredores amadores com prevalência 
variando entre 14% e 59% ao ano. As 
ocorrências dessas lesões são principal-
mente pelo tipo de pisada inadequada.

Estudos têm correlacionado os tipos 
de pisada, que são: pisada pronada 
supinada e neutra. 

Pisada pronada
É o típico “pisar para dentro”. Quem 

tem a pisada pronada acaba descarre-
gando todo o peso do corpo na borda in-
terna ou medial do pé. Quando caminha, 
a parte interna do calcanhar é a primeira 
a tocar o solo; depois, as pontas dos pés 
se voltam uma para a outra.

Nesse caso, a pessoa tem um arco 
plantar pequeno. Ou seja, a planta do pé 
apresenta uma curvatura pequena, ou 
nem mesmo existe. Isso caracteriza um 
pé mais chato, e causa o desgaste da 
sola dos calçados na curva interna.

A causa mais comum da pronação é 
a tendência genética da pessoa. Mas ela 
também pode se originar quando o bebê 
ainda está sendo gestado. A posição 
de seus pés no interior do útero durante 
o desenvolvimento pode interferir na 
pisada.

Pisada supinada
É justamente o contrário da prona-

da. A pessoa descarrega o peso do corpo 
na parte de fora do pé, na borda externa. 
Quando caminha, o lado exterior do 

Conheça os problemas causados pelo 
tipo de pisada e saiba como evitá-los

calcanhar toca o chão e o restante do pé 
segue a mesma linha. O arco plantar é 
bem acentuado, sendo também chama-
do de pé cavo.

Esse é um tipo de pisada menos 
comum, e também aquele que pode 
causar mais problemas. Isso porque 
todo o apoio está nessa lateral, e a parte 
interna dos pés não tem contato com o 
chão.

O indivíduo ao andar ou correr, tem 
a aterrissagem bem mais rígida, geran-
do maior impacto sobre as articulações. 
E ainda acontece um desequilíbrio na 
distribuição do peso, o que concentra o 
impacto somente em algumas áreas.

Pisada neutra
É o tipo mais correto de pisada, pois 

existe homogeneidade. O arco plantar 
tem conformação anatômica ideal, e há 
uma distribuição mais equilibrada do 
peso do corpo. Não há acentuação de 
toque na parte interna ou externa dos 
pés com o solo.

Quais lesões os tipos de 
pisada podem causar?

Infelizmente, uma pisada irregular 
é capaz de provocar certas patologias 
causadas pelo desgaste estrutural. 
Esses problemas diferem em função da 
forma como se pisa. Além do mais, ma-
nifestam-se lesões diferentes por causa 
da sobrecarga em regiões distintas. Veja 
as complicações que o tipo de pisada 
pode acarretar.

Problemas mais comuns da 
pisada pronada

Quem tem o pé pronado conta com 
a musculatura interna do membro infe-
rior mais alongada e enfraquecida. Isso 
pode causar desvios de patela (um osso 
da parte frontal do joelho) e instabilida-
des no tornozelo.

Essas pessoas tendem a sentir dor 
na parte interna do joelho, que pode 
estar desviado para dentro. E ainda:

● Esporão no calcanhar;
● Dor na tíbia (canela);
● Fascite plantar;
● Problemas lombares e no quadril;
● Arcos fracos e dolorosos.

Problemas mais comuns 
da pisada supinada

 A pisada supinada apresenta 
problemas como lesões constantes no 
tornozelo, frequente tensão dos mús-
culos que ficam logo abaixo do joelho 
e, também, uma retração na fáscia 
plantar. Isso tudo pode provocar dor, 
inflamação e desenvolver o esporão de 
calcâneo.

Além disso, também aumenta as 
chances de lesões nos joelhos, bem 
como pode ocasionar:
● Fascite plantar;
● Calos;
●Tendinite na tíbia;
● Disfunções no quadril.

Qual é a melhor forma de 
resolver o problema?
● Fisioterapia;
● Avaliando o tipo de pisada através 
de exames;
● Avaliação podoscopio;
● Baropodometria;
● Plantígrafo.

Entre elas, provavelmente estarão:  
a confecção de palmilhas posturais 
específicas; que ajudarão a reduzir os 
desvios posturais causados pela forma 
do pé.

A palmilha equilibra o peso do 
seu corpo adequadamente. Evitando 
compensações que levam às lesões.

Joelma Prates Stein 
Fisioterapeuta  

(CREFITO-5:200444/F)
Especialista em Qualidade de Vida  

e Saúde:  Ênfase em  
Reabilitação Motora
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" Nem tudo depende do tempo. Nem tudo melhora com o tempo.  
Porque, às vezes, não é de tempo que precisamos, mas de atitudes!" A.D.

A Lojas Denise está há 35 anos no mercado da moda, sempre trazendo tendências, novidades 
e estilo. Um espaço amplo, moderno, acolhedor e com muita excelência no atendimento. As 
diversidades tanto na moda feminina e masculina, trazem as mais renomadas marcas nacionais e 
internacionais:
Feminino: Colcci, Animali Jeans, Calvin Klein, Ellus, Tommy Hilfiger, Sly, Columbia e Levi’s
Masculino: Ellus, Colcci, Calvin Klein, Lacoste, Tommy Hilfiger, Columbia e Levi’s

Parabéns para a matriarca Gelci Willig pela 
passagem dos seus 92 anos, comemorados 
dia 21. Mulher forte, cheia de luz e de muita 
generosidade. Felicidades e o desejo de muita 
saúde, paz e vida longa!

Para o álbum de família. Quene Régis Hamerski foi só alegria no dia 23 de abril, pela 
comemoração da idade nova. Recebeu felicitações dos amigos e familiares, em especial da esposa 
Aline Maciel e da filhinha Luísa Maciel Hamerski! Felicidade, saúde e vida longa!

União e solidariedade
João Emanuel é um menino enviado por 
Deus com um propósito além de viver que é 
unir pessoas!

Foram muitas pessoas em nossa cidade, 
nossa região, no Estado, pelo país; milhares 
de anjos espalhados pelo mundo todo!

Gratidão a todos que acreditaram que 
seria possível. Gratidão a cada um que 
segurou a mãozinha do João Emanuel junto 
com a gente!

João Emanuel tomará seu remedinho 
e viverá, mas quem realmente ganhou 
fomos nós. Saímos desta campanha 
como seres humanos melhores, com mais 
empatia, amor e fé no coração! Temos a 
esperança de um mundo melhor e repleto 
de solidariedade, pois ainda existem muitos 
corações cheios de bondade neste mundo. 
Vivemos isso de perto! Quem nos salvou foi o 
João Emanuel! 

Impossível olhar para trás, ver essa 
caminhada linda e não se emocionar! 

Gratidão voluntários! Gratidão Três 
de Maio! Gratidão a toda região! Nós 
vencemos!

Voluntários da campanha  
do João Emanuel

STUDIO CRIATIVO
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Durante a semana que passou, os profissionais Osmar (Maninho) e Clarice (leia-se Centro da 
Beleza) proporcionaram uma tarde da beleza às vovós e vovôs do Lar dos Idosos. Um trabalho 
voluntário que o casal realiza há anos a todas as vovós. Uma tarde marcada pela beleza, alegria, amor e 
doação. Por mais momentos e gestos como este!

Um registro do casal de médicos Stella Klockner e 
Danillo Madjer Rosal. Stella é cirurgiã plástica, 
nasceu em Boa Vista do Buricá, e em 2005, foi para Porto 
Alegre para cursar Medicina. Depois foi a São Paulo fazer 
residência em Cirurgia Plástica, onde conheceu e casou 
com Danillo. Ele é Ortopedista e Traumatologista, com 
subespecialidade em cirurgia do joelho e artroscopia. Danilo 
nasceu em Paraíso do Tocantins, fez residência médica em 
São Paulo. O casal está atendendo e realizando cirurgias 
em Três de Maio e Ijuí. Em Três de Maio, o casal atende na 
Clínica São Vicente - Rua Osvaldo Cruz, 381. Danillo atende 
particular e convênios, enquanto Stela atende apenas 
particular. Agende já a sua consulta. 
Ao casal, o desejo de um bom trabalho, sucesso e vida longa 
em Três de Maio!

STUDIO CRIATIVO

O querido casal Márcio Helfenstein e Maria Izabel. Ela 
comemorou idade nova no dia 18 de abril, e recebeu felicitações e 
muito carinho. O registro do casal é no Central Park em Nova Iorque, no 
ano de 2019. Felicidades, saúde e vida longa!

Parabéns ao exemplo de casal Arlindo Kleinert e Isoldi Célia, pelas “Bodas 
de Vinho”, celebrada no dia 28 de abril. São 70 anos de casamento, uma união 
solidificada com muito amor, carinho, afeto, respeito e confiança. O casal recebeu 
o carinho e felicitações dos quatro filhos, da filha, das noras, genro, dos oito netos 
e dois bisnetos. Felicidades, paz e muita saúde!

Parabéns para Maria Luiza Scalcon 
Soares, que no dia 28 trocou de idade. A data 
foi cheia de carinho e homenagens, em especial, 
do namorado João Eduardo
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ENTENDENDO O MUNDO DIGITAL

Poeta feiticeiro
Contato: E-mail: rmarlise41@gmail.com 
WhatsApp: (51) 9 9894-8890 - Rosane

Uma Pergunta Qualquer 
 
Onde está a verdade que tanto 
procuro?
Pode estar nos versos dos 
sonhadores
Quem sabe mergulhada num 
mundo escuro
Ou então num salão de festas todo 
enfeitado
Quantas dúvidas!
Estou sem respostas
Resolvi apostar...
Pois só dentro de mim eu devo 
encontrar

Na realidade somos meros 
inventores
Acreditamos nas dúvidas
Elas nem mesmo existem
Camuflamos as certezas que nos 
causam dor,
Em erros, e nas emoções que quase 
sempre persistem

E, mesmo encontrando respostas,
Que muitas vezes são dissimuladas
Ignoro-me como resposta
Em traços do que se quer
E continuo sendo apenas uma 
pergunta qualquer

     Rosane Lopes

PARTICIPAÇÕES SOCIAIS

Parabéns para:
30/4
Marcos Salomão
Jairo Copetti 
Sebaldo Kappi
1O/5
Ademir Zuse
Alice Pereira
Julinho Benedetti
José A. Soares

2/5
Patricia Reuter
Nilva Ruppenthal
Maickel Schereiber
Jorge C. M. Pereira
Raquel Feltraco
Valmir L. do 
Nascimento

4/5
Lilian Martins
5/5
Neuri P. Maurer
Maria H. Pertile
Arno Bertílio Franzen
6/5
Valdir Grenzel
Giovani Viapiana

O fenômeno do shopstreaming
O shopstreaming, assim como o e-commerce, revolucionou o varejo. E, 

agora, o shopstreaming está mudando o próprio e-commerce! A tendência, 
já faz parte do mercado de vários países. Trata-se da fusão de e-commerce 
(comércio eletrônico) e livestreaming (transmissão ao vivo de dados pela 
internet, em áudio ou em vídeo).

As vendas do shopstreaming envolvem artistas, influenciadores ou 
especialistas mostrando produtos, dando dicas de utilização e oferecendo 
ofertas. Permitem, ainda, que o cliente ‘ande’ digitalmente por uma loja, 
observe os vendedores de empresas demonstrando os produtos, e até mesmo 
interaja com outras pessoas na loja como se elas estivessem realmente lá, 
porém, tudo online.

Por que considerar o shopstreaming?
Vendas online e plataformas de mídias sociais priorizam o vídeo nos 

feeds (permite que você seja notificado sempre que um site for atualizado), 
impulsionado pelas tendências do usuário. Segundo pesquisas, seis em cada 
dez pessoas preferem consumir vídeos online a assistir televisão. Ou seja, o 
poder do vídeo para compras é inegável. 

Além disso, 81% dos usuários da internet assistem a conteúdo de 
streaming ao vivo mais do que qualquer outro tipo de conteúdo. E as compras 
ao vivo são muito populares devido aos benefícios que oferecem, tanto para 
os vendedores quanto para os clientes. E, para o vendedor, as vendas de 
vídeo ao vivo são ótimas porque permitem oferecer conteúdo de vídeo, além 
de se conectar aos usuários de uma forma que as lojas online normais não 
permitem.

As vendas ao vivo, em uma sociedade cada vez mais imediatista, atendem 
aos desejos dos clientes. E o que torna o shopstreaming atraente são as 
funções de chat, que permitem que os clientes interajam com os vendedores 
como se estivessem comprando na loja.

A venda por influenciadores, para realmente aumentar a visibilidade, 
considera o marketing de influência em sua estratégia de shopstreaming. 
O influenciador é uma pessoa com conhecimentos no assunto e usa a 
mídia social para demonstrar ou usar produtos. Inclusive, a maioria dos 
consumidores é diariamente inspirada por um influenciador.

As pessoas estão, cada vez mais, se voltando para a internet em busca 
de entretenimento, notícias e compras. E, embora os métodos tradicionais 
ainda funcionem, precisamos encontrar maneiras de estar na vanguarda dos 
concorrentes.

A tendência é que este modelo de vendas cresça muito nos próximos anos: 
estimativas são de crescimento em torno de 20% em vendas. E, assim como 
todos os recursos das redes sociais, as lives são grandes aliadas na hora de 
empreender e reinventar as vendas. O shopstreaming é mais que tendência, é 
uma nova forma de fazer e-commerce.

*Diretor da Unify Internet

POR CLAITON STEIN* 

Um Grito Pela Vida
 Tem gente que aprende no amor
Outros que é só pela dor
O ser humano é falho
Teimoso e egoísta 

O mundo parou mais uma vez
E vai continuar parando
Tudo virou do avesso
E o que é que a gente fez? 

Não é sobre ter mais poder
Quem está certo ou errado
Mas sim correr o risco de se perder
O amor, a compreensão e o respeito 

É momento de mudar de direção
Deixar de lado o vazio e a maldade
Proteger a sua vida e de quem você 
quer bem
Exaltar todos os dias e reciprocidade  

Cultivar mais o riso, 
Deixar de lado os medos
Cuidar do corpo e da mente
Viver todos os dias intensamente 

Pessoas gritam por afeto
Que você esteja de peito aberto
Para um novo caminho de evolução
De princípios, valores e prioridades 

Porque o depois não tem mais volta
O caos já se tornou realidade
Por isso cuida da tua vida
E da vida de quem você ama de 
verdade

                             Ana K. Schere

Parabéns ao Théo Vicente Prust, que no dia 25 completou seu segundo 
aniversário! 
"Há 2 anos que nossas vidas se encheram de alegria com sua chegada. Parabéns! 
Tudo de melhor na sua vida! Te amamos muito!" 

São os votos do papai Vilson, da mamãe Marcilene e demais familiares
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VENDE-SE
- Chácara com 9.214,00 m², sem Benfeitorias,  a 3,5 km de entrada da Barrinha, Três de Maio/RS, (Rede 
de Luz Certhil e rede água).
- Apartamentos com ótima localização, 3 opções de plantas, 3 e 4 dormitórios (opções de suítes), com 
possibilidade de adquirir mais de um box de garagem.
- Área de terra (30.000 m²), sem benfeitorias, localizada em Linha Jundiá, a 3 Km da cidade de São José do 
Inhacorá. Encosta no Rio Inhacorá.
- Terreno com área de 320,70 m², frente com 16,39 m², próximo ao CTG - Loteamento Dockhorn.
- Terreno urbano com área de 904m², com uma casa de alvenaria medindo 12x13, localizada na Rua Expe-
dicionário Bertholdo Boeck esquina com Rua Ijuí.
- Terreno urbano com área de 440m², sem benfeitorias, localizado na Rua Ijuí.Ótima oportunidade de in-
vestimento.
- Terreno com área de 360,00 m² (18x20m) LOTEAMENTO LORO.
- Casa em alvenaria c/área de 100 m², em Independência/RS, com 3 dormitórios, área do terreno 225,00 
m², próximo ao CTG.
- Terreno urbano com área de 307,30m², lozalizado na rua São Roque, bairro Planalto
- Casa em alvenaria c/área aproximada de 170 m², terreno área de 528,56 m², localizada na Rua 3 Passos, 
em Horizontina/RS. Aceita troca por terreno ou casa em Três de Maio/RS.
- ATENÇÃO INVESTIDOR: vende-se fração de terras de cultura com área de 4.588,57 m² de frente para a 
RS - 342, próximo

ALUGA-SE 
- Sala Comercial c/ excelente localização, Rua Horizontina, em diagonal com o Sicredi, medindo 69 m², plano 
de Prevenção contra incêndio aprovado.
Já disponíveis terrenos em Loteamentos novos. Entre em contato.

ALUGUÉIS
- SALAS COMERCIAIS Galeria Jost, rua Santo Ângelo, centro 
- SALA COMERCIAL na Av. Santa Rosa
- CASA, em condomínio com 2 quartos, portão eletrônico, 1 vaga de garagem
- APARTAMENTO, no 2º andar, 1 quarto,1 vaga de garagem
- APARTAMENTO, no 3º andar, 2 quartos, 2 vagas de garagem.  

IMÓVEIS À VENDA
- CASA DE ALVENARIA, residencial Dona Oliva com 3 quartos, toda cercada, de esquina
- CASA DE ALTO PADRÃO, bairro valorizado, localização privilegiada, terreno de aproximada-
mente 850m², casa de aproximadamente 290m², com piscina, área gourmet integrada, 2 pavimentos, 
de esquina 
- CASA DE ESQUINA, Jardim das Acácias, 2 quartos, toda cercada e murada, com pré-laje, 2 
vagas de garagem 2 banheiros
- CASA MISTA, Jardim das acácias, 3 quartos, terreno amplo.
- CASA DE ALVENARIA, com 3 quartos, quiosque e piscina, ótima localização
- CASA DE ALVENARIA, na Avenida Avaí, com 4 quartos, 257m² de área construída, de 
esquina
- CASA DE ALVENARIA, bairro São Francisco, 3 quartos, 2 pavimentos, quiosque e piscina
-CASA LOTEAMENTO SARTOR, bem localizada, toda com pré-laje, 2 quartos, sala e co-
zinha conjugados, 1 banheiro, garagem, quiosque com lavanderia, banheiro, e churrasqueira, toda 
murada 
-APARTAMENTO com três dormitórios, rebaixado em gesso, sacada fechada com vidro, locali-
zado no bairro Sol Nascente
-APARTAMENTOS na planta em ITAPEMA - MEIA PRAIA/SC  venda ou permuta por imovél.
-TERRENOS a venda no loteamento Mediterrâneo. 
-CHÁCARA; 8,5 ha, São Roque, Independência/RS, casa boa, galpão, vertente, encosta no rio 
Buricá (recebe terreno ou casa em Três de Maio)  
- GALPÃO de aproximadamente 200m² e terreno de 398m²
- TERRENO localizado no bairro Glória, medindo 13,5x33,5
 - TERRENOS Loteamento Bombardelli

Avaliações e orientações sobre o seu Imóvel, seja para venda, compra ou Locação. Venha 
nos visitar e fazer bons negócios!

A Brasil Corretora vende mais essa ótima opção para moradia. Casa 
mista no bairro Jardim das Acácias, com dois dormitórios, 2 banheiros, 
sala, cozinha, área de serviço, quiosque, piscina 2x4, casa medindo 
7x9m e terreno 12x26,50m totalizando 318 m². Maiores informações 
pelo fone (55) 9 9633 2111. Brasil Corretora de Imóveis “O Imóvel é 
seu, o cuidado é nosso!”

- Apartamento, localizado no Edifício Rubi, no 10º pavimento, com área privativa de 136,64 m² e 
sua respectiva garagem, com área de 25 m² 
- Terreno, localizado na Rua Horizontina medindo 12x35, totalizando uma área de 419.82 m² 
- Terreno, de 14x32 com área total de 448 m², localizado na Rua do Arvoredo a poucos metros 
da AV. Sem. Alberto Pasqualini
- Casa de alvenaria, com 2 pavimentos, localizada na Rua Engenheiro Jorge Logemann próximo 
do centro, com 3 quartos, 2 salas, cozinha, dispensa e garagem 
- Casa de alvenaria, com terreno medindo 330m² e área construída de 278 m² localizada no 
Bairro Laranjeiras valor 480.000,00                         
- Casa nova, com área construída de 110 metros quadrados, terreno medindo 320 m², localizada 
no loteamento Sartor 
- Casa de madeira, com terreno medindo 104,96 m², localizado no Bairro São Pedro. Valor 
75.000,00
- Casa de alvenaria, com terreno medindo 485 m² e área construída de 104.5 m², localizada no 
Loteamento Sartor.
- Casa de alvenaria, com terreno medindo 336m² e área construída de 68,39m², mais garagem 
localizada no Loteamento Sartor. 

IMÓVEIS
VENDE-SE propriedade 
dos Caixeiros Viajantes de 
Três de Maio. Com área de 
1 hectare e um pavilhão de 
aproximadamente 300m2. 
Tratar com a diretoria.

ALUGA-SE casinha de 
fundos com quarto, sala, 
cozinha, banheiro, lavanderia 
e garagem para casal sem 
filhos, ou moça solteira. En-
dereço: Av. Dom Vidal, 222, 
bairro São Franciso. Contato: 
9 9660-0187.

Venda - imóvel urbano
• Casa seminova 185m², terreno com 505m², com chapada, uma suíte, mais dois quartos, localização: rua Padre 
Cacique, loteamento loro.
• Casa de alvenaria 200m², com piscina, terreno de 562m², localizada na rua Marechal Floriano, centro de Três 
de Maio. 
• Casa de alvenaria seminova, com chapada 129m², terreno de 380m², localização rua Avaí próximo ao colégio 
Pacelli.
• Casa de alvenaria medindo 216m², com terreno medindo 380m²; 22,25 metros de frente, localização av. Uruguai, 
centro da cidade.
• Casa mista medindo aproximadamente 150m², terreno 390m² localizada na rua América; uma quadra da av. 
Santa Rosa 
• Casa seminova 130m², com terreno de 390m², localizada no loteamento harmonia, bairro jardim das acácias.
• Casa de alvenaria 157m², terreno de 457m² localização av. Buricá. Preço 380mil
• Casa de alvenaria, dois pisos, 190m², terreno de 520m², de esquina na rua Alfredo Mensch, próximo castelo 
branco; preço 410.000,00.
• Casa de alvenaria, dois pisos 217m² com terreno de 590m² localizada na rua do arvoredo; próximo ao fórum. 
Preço: 450.000,00
Apartamentos
• Apartamento térreo 116m², bairro Sol Nascente, com garagem, preço R$ 250.000.00
• Apartamento localizado na rua Horizontina próximo ao Mordomia R$230.000.00
 Terrenos sem benfeitorias
• Terreno, 342m², de esquina, na rua Alfredo Hein, próximo ao posto da Cotrimaio preço; R$ 150.000,00.
•  Terreno de esquina 432m², localizado na rua América, bairro Santa Rita: preço 100.000,00 área rural;
• 25,5 ha, sem benfeitorias, terra vermelha, localização lajeado cachoeira, 800 metros da cidade.
• 5 ha, com toda as benfeitorias e as instalações do balneário vida mansa localizada no trevo acesso para Três 
de Maio. 

À VENDA
· Terreno s/ benfeitorias de 465,48m², localizado na área central, a 
meia quadra do Clube Buricá e mercado Benedetti. R$165.000,00
· Terreno medindo 700m², com casa de madeira e escritório, na 
rua Ijuí, frente à escola Pingo de Gente
· Aptos no edifício Terra Natal, na rua Osvaldo Cruz perto do 
Hospital São Vicente, e aptos na Av. Uruguai e av. Alberto Pasqu-
alini e na rua Professor Del Aglio e rua Horizontina no edifício 
Maria Preta e nos bairros Castelo Branco e São Francisco. 
· Apto semi mobiliado, com 2 quartos, sala, cozinha, área de ser-
viço e garagem, sacadas fechadas c/ vidro temperado, localizado 
na rua Sto. Antônio – Preço R$250.000,00
· Salas comerciais na Av. Santa Rosa e rua Pe. Cacique e av. 
Uruguai e rua Santo Ângelo e RS 342 - esquina da rua Ivagaci e 
Av. Senador Alberto Pasqualini e rua Planalto. 
· Terreno c/ casa de alvenaria próximo aos colégios e da av. Sta. 
Rosa, aceita parcelamento (entrada e saldo para a safra de 2022) 
preço R$400 mil
 · Ótimo terreno de esquina medindo 865m², com casa de alve-
naria, piscina, quiosque, escritório e demais dependências, em 
frente à Delegacia de Polícia. Aceita imóvel na troca e facilita 
pagamento.
· Terreno medindo 577,90m² c/ casa de alvenaria c/ chapada me-
dindo 335m², na rua Bruno Dockhorn ao lado da radio colonial. 
R$700mil.
· Terreno de 394m², c/ prédio comercial e residencial, excelente 
ponto comercial no centro de Três de Maio (ótimo investimento) 
R$600.000,00 
 · Pavilhão comercial de alvenaria de 380m² e uma casa mista, 
terreno de 
7.000m², rua Leonel Brizola, perto do parque de exposições, no 
bairro Castelo Branco R$780.000,00. 

ÁREAS DE TERRAS
· Excelente área medindo 10 ha s/ benfeitorias, de frente para a 
BR 472, em Lajeado Lambedor, em frente ao Saci Embutidos.
· 5,4 ha s/ benfeitorias, com 500 eucaliptos grandes, 1 há de ár-
vores frutíferas, 1,5 há. de planta, restante mato nativo. Encosta 
no rio Buricá.
· 10 há c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 8 ha, restante 
potreiro e mato, vende fração de 5 ha, aceita casa na cidade
· 9,9 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 7 ha, restante 
potreiro e mato, açude e sanga.
· 20 há de terras em Esquina Araújo – com 60% de área de planta 
(ótima localização) preço 375 sacas de soja por ha (prazo em até 
3 anos)
· 3 ha a 6,79 ha, s/ benfeitorias, localizada na esquina da BR 
472 c/ acesso a São Jose Industrial, ótima área para investimento 
comercial.
· 3 ha a 7,3 ha, s/ benfeitorias, localizada em frente a empresa 
São Jose Industrial, excelente área para investimento comercial.
· 10 ha c/ benfeitorias c/ sanga e potreiro – Esquina Wunsch - 
próximo a São Jose industrial e da BR 472.
· 16,7 ha, s/ benfeitorias, em lajeado cachoeira, perto da cidade, 
sendo 11 de planta e restante c/ eucaliptos, e sanga. Preço 10mil 
sacas de soja.

 ALUGUÉIS
· Apartamentos: Rua Sto. Antônio
· Terrenos:  Av. Avaí
· Pavilhão: Rua Senador Pinheiro
· Sala Comercial: Av. Santa Rosa e rua Sto. Ângelo e rua Hori-
zontina

LOTEAMENTO NOVO
Diversos terrenos com tamanhos e preços diferenciados para 
venda no loteamento Esplendor localizado na rua Planalto em 
Três de Maio RS.
OBS: possuímos a disposição diversas opções de casas e 

terrenos e aptos para comercialização.
Para maiores informações consulte o site: cecconcorretor-
deimóveis.com.br ou ligue 35358585 e 99962-7378 que 

prontamente lhe atenderemos.

Negócio de ocasião para investidores 
Vendo apartamento de 117m2, com 3 quartos 1 
suíte, 2 sacadas com churrasqueira, 2 vagas de 
garagem próximo CFC Mário Machado. Aparta-
mento locado. Contato: telefone e WhatsApp 9 
9626-2888

JARDINAGENS WEBER
- Limpeza de terrenos; 
- Corte e plantio de grama; 
- Poda de árvores;
- Paisagismo;
- Compactação de solo;

- Corte de campos e chácaras 
(corte c/ trator);
- Lavagem de paredes  
residenciais;

Adair Weber - F: 9 8416-7280
facebook.com/Jardinagens-weber
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SERVIÇOS TRÊS DE MAIO

NEI MAGALHÃES
F: 9 9952-8033

A SECO DO PAULO
Sofás, tapetes, carpetes, colchões, 

estofamentos de carro, etc.
F: 99954-2395 - R. Buricá, 34

TÁXI

DO CARECA
F: 99614-9060 / 99622-4497

OFICINA MECÂNICA
MOTORGIRUS

F: 3535-8953
R. Santa Clara, 15 

AUTO ELÉTRICA

UNICAR AUTO SOM
F:3535-1441 / 99956-9397

R. Horizontina, 384
Próximo ao Benedetti

ELETROCAR 
F: 3535 - 2290

Posto autorizado pelo INMETRO
para aferição de tacógrafo.
BR 472 - Três de Maio-RS

LAVA CAR MASTER
Lavação simples e completa.
Encerramento e polimento. 

R. Augusto Rutzen - Antiga Brahma  
F: 99960-2851 - Rodrigo

CHURRASCARIA

DO CRESPO
F: 3535 -2810

BR 472  - Complexo Thomé

LIXAMENTO

IRINEU KICH
Lixamento de parquê e assoalho

F: 99953-0422 / 3535-2949
R. Carlos Bretin, 474

DS MOTORS
Injeção eletrônica, mecânica em geral, 

geometria e balanceamento
Rua São Roque, 654

Fones: 3535-2008 / 9 8463-2000
LAVAÇÃO

ELETRICISTA E 
ENCANADOR

Lei do teste de 
paternidade em 
parentes de suposto 
pai entra em vigor
O teste em parentes consanguíneos 
poderá ser autorizado por um juiz

A lei que permite a realização do teste de paterni-
dade em parentes próximos do suposto pai foi publica-
da no Diário Oficial da União do dia 19 de abril.

Segundo a lei, o teste em parentes consanguíneos 
poderá ser autorizado por um juiz caso o suposto pai 
tenha morrido ou não possa ser localizado. O exame 
deve ser feito  dado preferência aos parentes de grau 
próximo.

A nova legislação altera um trecho da Lei de Inves-
tigação da Paternidade (Lei 8.560/1992), para acres-
centar a previsão de exame em parentes próximos.

A proposta de se fazer o exame em parentes 
próximos do suposto pai tramitou por 12 anos no Con-
gresso, tendo sido primeiro apresentada em 2009 pela 
então senadora Marisa Serrano (PSDB-MS).

O que está por trás do 
reconhecimento de paternidade 

O reconhecimento da paternidade é 
um direito de toda a criança, afinal 
todos merecem ter um nome e um 

sobrenome. Além disso, a figura paterna é 
muito importante para o desenvolvimento 
infantil. No entanto, a realidade não é muito 
bem essa, ou seja, quando a mãe entra com 
uma ação de reconhecimento de paternidade, 
muitas vezes o suposto pai não quer aceitar. 
Também existem casos em que o pai entra com 
ação de negativa de paternidade por achar que 
foi enganado e que o filho que ele cria não é 
dele.

Por certo, o possível pai tem o direito de ter 
essa dúvida. Mas como funciona o processo 
de reconhecimento? No Brasil, há alguns 
princípios que norteiam essa ação. O principal 
deles é o princípio da presunção da veracidade. 
Ou seja, vamos supor que uma mulher fica 
grávida após um relacionamento esporádico. 
Ela entra na justiça para o reconhecimento 
de paternidade do suposto pai. No entanto, 
geralmente a reação do homem é negar ou 
ficar na dúvida. Ele é citado para se defender 
dessa ação e, consequentemente, para fazer o 
exame de DNA. 

Como o teste de DNA não é obrigatório, 
caso o pai se negue a fazê-lo, o juiz baseia-se 
apenas nas provas que a mãe apresenta no 
processo. Dessa forma, dentro da presunção 
da veracidade, o juiz pode julgar, dependendo 
dos atos do processo, que o homem citado é 
o pai. Inclusive, o fato de o pai negar o teste já 
é um elemento para o juiz presumir que ele é 
o pai.

É importante destacar que a ação de 
reconhecimento pode ser acionada desde a 
gravidez. Dessa forma, a partir do momento 
em que é citado para se defender, o suposto 
pai pode passar a colaborar com alimentos 
gravídicos para custear as despesas da 
gestação, desde a concepção ao parto.

Caso o homem faça o teste de DNA e o 
resultado seja positivo para paternidade, 
ele passa a ter responsabilidades e também 
direitos sobre a criança, com o objetivo de 

participar da vida dela e gerar vínculo. O 
teste é realizado num laboratório público, 
como o Instituto de Medicina Social e de 
Criminologia de São Paulo (Imesc) para 
fazer a constatação ou não pelo juiz, sem 
que haja fraude.

Laboratórios particulares não fazem 
teste de reconhecimento de paternidade, 
pois precisa do aval da mãe e do pai. A ação 
de reconhecimento é feita apenas pela 
justiça, exceto se os dois entrarem num 
acordo e decidirem fazer por conta própria.

Outro detalhe é que há a possibilidade 
de fazer teste sem gerar obrigações ao pai. 
Mas, na prática, não é o que acontece, uma 
vez que a mãe geralmente vai precisar do 
auxílio do genitor por direito.

Muitas mães não fazem o processo de 
reconhecimento por falta de dinheiro. O 
fato dos pais desconhecerem que existem 
acordos para facilitar o processo, em 
envolvendo desde honorários advocatícios, 
até acordo de pensão ou do período que 
ficou sem pagar quando não sabia que era 
o pai, entre outras questões. Em audiência 
pode se fazer um acordo para redução de 
parcelas ou do valor das obrigações. Essas 
alternativas dão a possibilidade à criança 
de ter um sobrenome, um pai e o vínculo 
entre eles. Isso não há dinheiro que pague. 

Também existem mães que não querem 
que o filho tenha registro, pelo fato do pai 
ter desaparecido, por não ter prestado 
assistência necessária, entre outros 
motivos. Mas esse não é apenas um direito 
e dever dos pais, é do filho e, se um dia ele 
encontrar elementos que o faça mudar de 
ideia e retirar o nome do pai do seu registro, 
ele tem esse direito. Portanto, pai ou mãe, 
pense sempre na criança.

Dra. Catia Sturari é advogada especializada 
em descompliar os temas que envolvem o

 Direito de Família. Atualmente, cursa pós-
graduação em Direito de Família pela EBRADI 

e é condutora do programa Papo de Quinta, no 
Instagram, voltado às questões que envolve o 

Direito de Família

Micro e pequenas  
empresas podem pagar  
Simples com Pix

Desde o dia 22, mais de 16 milhões de micro 
e pequenas empresas e de microempreendedores 
individuais (MEI) podem usar o Pix, plataforma de 
pagamentos instantâneos do Banco Central (BC), 
para recolher os tributos do Simples Nacional, 
regime especial para os negócios de menor porte 
que unifica o pagamento de tributos federais, 
estaduais e municipais.

Com a nova tecnologia, o Documento de 
Arrecadação do Simples Nacional (DAS) terá um 
código QR (versão avançada do código de barras). 
Basta o contribuinte abrir o aplicativo da instituição 
financeira, escolher a função Pix e fotografar 
o código com a câmera do celular para fazer o 
pagamento.

O Pix também está disponível para os 
contribuintes que renegociaram débitos com o 
Simples Nacional. 

Fonte: Agência Brasil


