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TRÊS DE MAIO - 12 DE NOVEMBRO DE 2021

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Idade: 31 anos
Filho de: Alcides Vieira e Jacinta Boz Vieira
Casado com: Luciana Meller
Pai de: Vítor, de 9 meses
Reside em: Três de Maio
Escolaridade: Ensino Superior em Fisioterapia, 
Iesa Santo Ângelo
Profissão: fisioterapeuta
Por que optou por esta profissão: foi o destino 
que colocou a fisioterapia no meu caminho, e 
hoje sou extremamente realizado e muito feliz 
com essa profissão
Onde trabalha atualmente:  
Clínica Physiotherapie e Centro Clínico Viva 
Vida, em Três de Maio.
Hábitos de que não abre mão: churrasco com 
família e amigos, escutar uma boa música, 
exercício físico e estudar
O negócio do futuro é: em relação ao mercado 
de trabalho: qualificação contínua; em relação 
à saúde: atividade física para prevenir doenças
Time de futebol: Internacional
Seus aplausos vão para: meu pais, pessoas 
honestas e batalhadoras que me deram a base 
para eu chegar onde estou hoje
Nota zero para: pessoas falsas
Sua opinião sobre as redes sociais: são ferra-
mentas que possibilitam maior interação entre 
as pessoas, porém devemos ter responsabili-
dade ao publicar ou compartilhar conteúdo
O que você sugere de mudança para melhorar 
sua cidade? Sugiro maior divulgação e 
incentivo para população sobre os benefícios 
da prática de atividade física e da alimentação 
adequada na prevenção de comorbidades. Isso 
resultará em uma população mais saudável.

Régis VieiraRégis Vieira NAIR E VERÔNICA LOTTERMANN FOTOGRAFIAS



2CADERNO S - JORNAL SEMANAL - 12 de novembro de 2021

Urologista Renato El Ammar fala sobre a 
importância de manter exames em dia

Assim como a campanha Outubro Rosa tem o objetivo 
de conscientizar e incentivar a prevenção e o diagnósti-
co precoce do câncer de mama, o Novembro Azul é um 
movimento internacional que busca a conscientização a 
respeito do câncer de próstata e da saúde do homem. O 
Jornal Semanal conversou com o urologista Renato El 
Ammar, do Centro Avançado de Urologia, de Ijuí, e que 
atende também em Três de Maio, sobre a importância 
de o homem cuidar da saúde e manter os exames em dia 
para que a doença seja descoberta em estágio inicial, 
quando as chances de cura são maiores.

A próstata é uma glândula localizada abaixo da bexi-
ga e pesa cerca de 20 gramas. Ela tem o tamanho aproxi-
mado de uma noz. Sua função é produzir parte do sêmen, 
o líquido liberado durante o ato sexual para transportar 
os espermatozoides. 

O urologista explica que, no Brasil, o câncer de prós-
tata é o segundo mais comum entre os homens, fican-
do atrás apenas do câncer de pele não-melanoma. Em 
valores absolutos e considerando ambos os sexos, é o 
segundo tipo mais comum. A taxa de incidência é maior 
nos países desenvolvidos em comparação com países em 
desenvolvimento, como o Brasil.

75% dos casos ocorrem a partir  
dos 65 anos

O câncer de próstata é considerado um tumor da ter-
ceira idade, já que cerca de 75% dos casos no mundo 
ocorrem a partir dos 65 anos. O aumento observado na 
incidência deste câncer no Brasil pode ser parcialmente 
justificado pela evolução dos métodos diagnósticos (exa-
mes), pela melhora na qualidade dos sistemas de infor-
mação do país e pelo aumento da expectativa de vida.

Idade e hereditariedade são  
fatores de risco

A idade é um fator de risco importante, uma vez que 
tanto a incidência quanto a mortalidade aumentam 
significativamente após os 50 anos. Quem tem ou teve 
algum irmão ou pai com câncer de próstata tem uma 
possibilidade maior de vir a ter câncer de próstata, pois 
existem fatores hereditários presentes. 

Exames devem ser feitos entre  
40 e 45 anos

Existe controvérsia sobre a idade que os homens de-
vem começar a procurar um urologista para exame de 
próstata. Normalmente, homens com mais de 45 anos 
são incentivados a fazer exame e homens com câncer de 

próstata na família devem investigar mais precocemen-
te, após os 40 anos. “É importante ressaltar o papel que 
exerce a companheira do homem incentivando-o a pro-
curar um urologista para o exame rotineiro da próstata”, 
considera o urologista.

Maiores riscos para o câncer  
de próstata

De acordo com El Ammar, o excesso de gordura cor-
poral aumenta o risco de câncer de próstata avançado. 
Exposições a aminas aromáticas (comum nas indústrias 
química, mecânica e de transformação de alumínio), 
arsênio (usado como conservante de madeira e como 
agrotóxico), produtos de petróleo, motor de escape de 
veículo, hidrocarboneto policíclicos aromáticos, fuligem 
e dioxina estão associados ao câncer de próstata.

Doença é silenciosa na fase inicial
O urologista explica que na fase inicial, o câncer de 

próstata tem evolução silenciosa e muitas vezes os pa-
cientes não tem sintomas ou, quando apresentam, são 
semelhantes aos do crescimento benigno da próstata 
como dificuldade para urinar ou necessidade de urinar 
mais vezes durante o dia e à noite. Na fase avançada, 
pode provocar dor óssea, sintomas urinários ou, quando 
mais grave, infecção generalizada ou insuficiência renal.

Diagnóstico na fase inicial  
aumenta chances de cura

A detecção precoce do câncer de próstata é uma 
estratégia utilizada para encontrar um tumor na fase 
inicial e, assim, possibilitar maior chance de trata-
mento bem-sucedido. Esta detecção pode ser feita por 
meio de investigação de exames clínicos, laboratoriais, 
endoscópicos ou radiológicos. No caso do câncer de 
próstata, esses exames são o toque retal e o exame de 
sangue chamado PSA (antígeno prostático específico).

O diagnóstico é feito através da biópsia da próstata 
e guiada por ultrassonografia ou ressonância magnéti-
ca.

Tratamento
El Ammar explica que o tratamento do câncer de 

próstata deve ser individualizado e definido após médico 
e paciente discutirem os riscos e benefícios de cada um. 
“Para doença localizada, (que só atingiu a próstata e não 
se espalhou pelos outros órgãos) cirurgia, radioterapia e 
até mesmo observação vigilante podem ser oferecidos. 
Para doença localmente avançada, radioterapia ou cirur-
gia em combinação com tratamento hormonal tem sido 
utilizado. Para doença metastática (quando o tumor já se 
espalhou para outras partes do corpo), o tratamento hor-
monal é o mais indicado”, destaca o urologista.

Novembro tem ações voltadas 
à saúde masculina nas UBSs

Com o objetivo de promover a 
saúde do homem, a Secretaria Muni-
cipal da Saúde de Três de Maio, está 
organizando o Dia do Homem, que 
ocorrerá em 18 de novembro, nas 
Unidades Básicas de Saúde. O horá-
rio será estendido, com atendimento 
das 7h30min às 11h30min e das 
13h30min às 20h para proporcionar 
acesso aos homens que poderão ir 
após o horário de trabalho. Nas Unida-
des Central, Consolata e São Francis-
co, o atendimento neste dia será das 
17h às 20h.

Na data, serão ofertadas ações 
voltadas à saúde do homem, onde 
será possível fazer avaliação médica, 
avaliação odontológica, atualização 

da carteira de vacinação, autorização 
de exames de PSA e teste rápido de 
HIV e Sífilis.

“Estamos dando prioridade de 
atendimento à saúde do homem todos 
os dias do mês, mas o dia 18 elenca-
mos como o Dia D, para chamar aten-
ção para a saúde do homem e para 
que eles se permitam dar prioridade 
a sua saúde”, explica a secretária de 
Saúde, Jacira Taborda, alertando que 
nesse dia as unidades terão horário de 
atendimento diferenciado.

Durante todo o mês de novembro, 
os homens podem procurar as UBSs 
a qual pertencem e realizar as ações 
do Dia do Homem, porém em horário 
normal de atendimento.

Novembro Azul chama atenção para 
cuidados com a saúde do Homem

Pandemia afastou homens dos  
exames preventivos

Os exames preventivos são es-
senciais para que o câncer de prósta-
ta seja diagnosticado precocemente 
e, assim, haver a possibilidade de 
cura. No entanto, o sucesso da cam-
panha, que vinha desconstruindo os 
estigmas acerca da doença e dos 
procedimentos diagnósticos, esbar-
rou na pandemia de Covid-19, que 
afastou os homens do consultório e 
dos cuidados com a saúde.

De acordo com um levantamento 

realizado pela Sociedade Brasileira 
de Urologia, o número de cirurgias 
no SUS para retirada da próstata em 
decorrência de câncer caiu 21,5% no 
ano passado. Os exames também 
foram impactados: o PSA (antígeno 
prostático específico) teve redução 
de 27% e o de biópsia da próstata, 
21%. O número de homens que bus-
caram um urologista no ano passado 
foi 33% menor na comparação com 
2019.

Médico urologista Renato El Ammar

DIVULGAÇÃO
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Porque o Brasil é tão Sertanejo?
Estilos musicais vão e vem, já estamos acostumados a ver 

isso há muito tempo. Já vimos as “temporadas” da lambada, 
do axé, do forró, do funk... até chegar o sertanejo universitário 
que parece que gostou do posto de modinha da vez e não acaba 
mais. 

A cada dia mais duplas e músicas sertanejas se colocam 
novamente nos hits mais tocados, numa sucessão que parece 
eterna. Até mesmo as capitais, que até pouco tempo atrás eram 
resistentes ao estilo oriundo do interior e por vezes menospre-
zado, se rendeu ao estilo, que carrega além da nova música 
sertaneja, os clássicos do estilo em seu repertório, cobrando os 
maiores cachês do show business e fazendo as maiores porta-
rias da história da música brasileira.

Mas afinal, a que se deve esse fenômeno jamais visto no 
mundo musical? Muito do que vemos se deve a uma organização 
e uma união empresarial de negócios voltada ao mundo dos 
shows jamais vistos. Onde quem conseguiu seu espaço puxa os 
colegas que estão começando, num pensamento de fortalecer o 
gênero e não de competição. Esses dois elementos: visão empre-
sarial e união, são partes importantes desse sucesso todo, mas 
vai muito além...

O Brasil consome o sertanejo há muito tempo, além de ser 
algo que vem de dentro para fora, de cantar as coisas que o 
homem do campo vive, de ter uma essência e uma identidade 
própria e não algo inventado pensando em vender, é outro se-
gredo desse gênero. Se pensarmos regionalmente, por mais que 
temos música gaúcha, a música de bandas de baile, a música 
sertaneja é muito forte na nossa cultura regional. E assim acon-
tece Brasil a fora. 

Outro fator do fortalecimento do sertanejo é o agro, que vive 
um momento pujante, com poder econômico muito forte e ado-
tou o sertanejo com toda a propriedade, pois fala muito do que é 
seu, como trilha sonora.

Uma curiosidade e que acabou contribuindo para disse-
minação do gênero, foi há muito tempo, quando os primeiros 
importadores de vitrola trouxeram o aparelho para o Brasil, os 
mesmos gravaram algumas duplas sertanejas e incluíram junto 
a venda alguns exemplares desses discos, como praticamente 
não existia trabalhos gravados, era o que se tinha para ouvir.  

Coincidência, trabalho ou oportunismo, o fato é que o mer-
cado da música sertaneja se consolida a cada dia, fruto de algo 
que canta e toca a alma das pessoas, que fala do cotidiano, das 
raízes do povo brasileiro que é da roça, ou dos amores, tema 
clichê. Mas existe algo mais humano que o amor? Aguardamos 
os próximos capítulos.

PSICOLOGIA Perinatal e da 
Parentalidade em torno da GESTAÇÃO

Dentro dessa modalidade de 
acompanhamento Psicológico, 
podemos trabalhar:
- Planejamento familiar/gestacio-
nal;
- Transição para a parentalidade 
(trabalhamos com os papéis entre 
ser filho (a) ao se tornar mãe/pai – 
relações transgeracionais);
- Firmar o desejo ou não pela 
parentalidade;
- Avaliação sobre potencial de risco 
para transtornos emocionais 
(mãe-bebê);
- Perda gestacional - abortos - luto 
perinatal;
- Sentimentos e emoções que o 
período envolve;
- Violência Obstétrica;
- Vínculo mãe-bebê;
- Amamentação;
- Mudanças sociais, físicas e 
psíquicas;
- Ansiedade, estresse, depressão 
gestacional e puerperal, além de 
outros agravos;
- Adoção;
- Desenvolvimento infantil;
- Disciplinas e muito mais...

Mas afinal, porque é tão 
importante uma gestante (ou o 
casal) realizar acompanhamen-
to com Psicólogo Perinatal?

O acompanhamento psicológi-
co com Psicólogo Perinatal, dentro 
do período gestacional, atua na 
prevenção e tratamento de altera-
ções emocionais evitando agravos 
e minimizando os danos para o 
bebê. Além de:
- Preparar o casal para as mudan-
ças que uma gestação traz;
- Avaliar possíveis potenciais para 
alterações e/ou doenças psicológi-
cas que podem vir a se agravar nes-
se período, e prejudicar também o 
bebê;
- Especificidades emocionais 
do primeiro, segundo e terceiro 

Hoje vamos entender um 
pouco mais sobre esse nicho 

da Psicologia que tem ajudado 
famílias a passarem pelo universo 
que envolve o se tornar PAI e MÃE, 
como também todo esse entor-
no: gestação, parto, pós-parto, 
perdas gestacionais, planejamen-
to consciente de uma gravidez, 
assim como acompanhamento da 
criança.

Durante o período gestacional 
uma série de alterações acontece 
no corpo de uma mulher, e por 
isso o pré-natal tradicional (com 
o médico obstetra) é feito– e é 
fundamental que ocorra. Porém, 
hoje sabemos da importância da 
multidisciplinaridade, ou seja, 
quando vários profissionais cuidam 
da mesma paciente e contemplam 
os cuidados biopsicossociais 
necessários, que esse momento 
de transição exige. Além das 
mudanças físicas, existem também 
mudanças sociais, psíquicas – 
algumas até mesmo permanen-
tes–, e que exigem uma tamanha 
adaptação na vida dessa mulher.

A Psicologia Perinatal e da 
Parentalidade é uma especiali-
dade dentro da Psicologia que se 
preocupa em levar conhecimento 
cientifico sobre as possíveis altera-
ções emocionais que esse período 
(como potencial de crise) envolve. 
Buscando, através do acompanha-
mento clínico (chamado pré-natal 
psicológico), minimizar os efeitos 
dessas alterações na saúde da 
mãe e da família, e ainda prevenin-
do riscos para o bebê.

O Pré-Natal Psicológico é o 
acompanhamento que objetiva 
orientar a gestante (e o pai/
familiares) no que envolve todo o 
contexto da gestação: do planeja-
mento ao puerpério. 

trimestre; 
- Trabalhar ansiedade, estresse ou 
algum outro agravo, prevenindo 
a possibilidade de agravos no 
pós-parto;
- Promover a vinculação mãe/bebê 
e pai/bebê;
- Preparação emocional para o 
parto; 
- Orientações sobre amamentação 
(no que envolve aspectos emocio-
nais);
- Saúde mental no pós-parto

O trabalho é voltado para 
mães, pais, tentantes, para 
pessoas que possuem alguma 
especificidade dentro das relações 
com seus próprios pais, pessoas 
que buscam firmar o desejo ou 
não pela parentalidade e também 
acompanhamento do desenvolvi-
mento infantil.

Hoje, sabemos que um feto 
possui vida emocional e é capaz de 
sentir tudo o que a mãe sente. 

Alguma dúvida que precisamos 
cuidar da saúde emocional mãe-
-bebê ainda na gestação?

Bruna Meller Dal Forno 
CRP 07/24060 

Psicóloga Perinatal e Parental da 
Equipe Gestar

DIVULGAÇÃO

STUDIO CRIATIVO
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" E a gente vai vivendo e aprendendo que o mais precioso, não é o que nossas mãos alcançam, 
mas o que nosso coração abraça!" A.D.

Um pouquinho de reflexão 
"A vida não pode ser só trabalhar e pagar conta. Seu 

casamento não pode ser somente cobranças e sexo. Seu 
relacionamento com seus filhos não pode ser só perguntar 
como foi a escola. Sua preocupação não pode ser somente 
suas finanças, sua academia e seu próximo apartamento. 
Os dias estão passando muito rápido, os celulares estão 
consumindo nossos preciosos minutos de conversas, 
de carinho e de risadas. Organize sua vida colocando 
prioridades que realmente importam no seu dia a dia. 
Peça perdão, libere perdão, seja leve de espírito... beije 
na boca de quem você ama, abrace, conforte, chore junto, 
sorria mais. Não gaste energia com quem não quer o seu 
bem, não perca tempo abrindo a sua boca para falar o 
que não edifica, a vida é muito curta para viver aborreci-
do. Brinque com seus filhos, durma com eles, se lambuze 
ao cozinhar algo e divirta-se... E busque ganhar dinheiro 
o suficiente somente para você ter segurança e um pouco 
de conforto, todo o resto é vaidade, é idiotice... Um dia a 
hora chega e quem viver, viveu." 

Padre Fábio de Melo

Norton Sell, Eduardo Mirambel e Cleverton Balbé, em Paso de la 
Pátria/Argentina. Momentos de descontração dos amigos e da prática esportiva, 
respeitando todos os protocolos. Pega o peixe, faz o registro fotográfico e solta o 
peixe. Respeito e conscientização!

O querido casal Adriane Rambo (Leia-se Mariah’s Presentes) e 
Irineo Classmann (Leia-se Classmann Joias e Óptica).  

Classmann é o novo presidente do Esporte Clube Botafogo.  
Sucesso a ele e a toda diretoria.

A vitrine da Lojas Denise, 
está lindíssima. Ela traz 
todas as tendências 
da moda primavera/
verão. As paletas de 
cores são vibrantes e 
muito coloridas. O bom 
gosto, a versatilidade e 
a sofisticação, pedem 
passagem. Recomendo 
todos a conferir as 
novidades. Certamente, vão 
se deslumbrar e se encantar 
com a loja toda.
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De colegas da CAIXA para uma amizade de 
toda a vida. Inês Feix, Cleci Franciscato, 
Melita Flach e Ivete Bonazza

Novembro Azul
O mês de novembro, é dedicado à prevenção da 

saúde do homem, em especial, a prevenção ao câncer 
de próstata. Xô preconceito! Homem também precisa 
se cuidar, a sua saúde é o bem mais precioso.

Manoela Cabral Willig, linda, espontânea e com um sorriso encantador, no 
ensaio dos seus 15 anos, comemorados no último dia 9 de novembro. No registro, 
Manoela sendo acarinhada pelos pais Janete e Pedro Arnaldo Willig. Felicidades, 
saúde e muitas alegrias!

Rosani Fritsch com a nora Vivian Hein, que está na doce 
espera da filha Micaela para o início de janeiro. O registro foi no 
Chá de Fraldas, dia 6 de novembro. Rosani já é vovó de Sophia e 
Clara, e estão todos ansiosos pela chegada de Micaela

STUDIO CRIATIVO

Um prédio moderno, bonito e arrojado. Assim pode ser definida a nova loja Daly Automóveis, inaugurada na semana passada na Rua Santo Ângelo, 625, 
em Três de Maio. Sucesso ao Daly Hoffmann e seu filho Murilo

FOTOS NOSSA REVISTA
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IMÓVEIS
VENDE-SE propriedade dos Caixeiros Viajantes de Três de Maio. 
Área de um hectare e um pavilhão de aproximadamente 300m2. 
Tratar com a diretoria.

Excelente casa no loteamento 
Ullmann, com uma suíte com closet 
e mais 2 dormitórios, living com dois 
ambientes, 2 banheiros com água 
quente por aquecimento solar, ampla 
cozinha com fogão de chapa, salão 
de festas, escritório com porão, 
área de serviço, aberturas em Itúba, 
casinha de criança, sistema de luzes 
de emergência em toda a casa (12V). 
Totalizando 272m² de área construída, sendo 113m² de chapada. Terreno medindo 
448m² (15m² x 29,9m²).

 Informações e agendamentos de visitas pelo fone: 
55 99633-2111 ou 55 99628-5138 ou faça-nos uma visita .

Eduardo Corretor de Imóveis. O imóvel é seu, o cuidado é nosso.

Parabéns para:

No Varal das Estrelas
Numa noite clara de lua cheia
Eu olhei para o céu e vi um varal 
de estrelas
As estrelas iluminaram o cami-
nho do meu coração
Ahhh...este meu coração que 
andava a esmo, na escuridão
Encontrou o caminho, encontrou 
a direção

No varal da vida pendurei meu 
coração
Eu deixei o amor bem estendido 
para que se restabeleça
E a saudade eu deixei recolhida 
para que desapareça
Pendurei meus sonhos e planos 
no varal da vida
Mas o vento impiedoso tirou-me 
a ilusão

No varal da vida secam senti-
mentos amargos de outrora
Mas eis que surge o sol para 
secar meu pranto de agora
Depois de tantas histórias con-
tadas no diário da vida
Percebo que esqueci de pendu-
rar minhas paixões
No varal de estrelas da minha 
lida

   Rosane Lopes

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

- Casa de alvenaria com 2 pavimentos, localizada na rua Carlos Gomes, contendo 
sala de estar e de jantar, dois dormitórios mais uma suíte, cozinha, garagem, fes-
teiro, piscina, terreno todo murado e com grade, com área construída de 140,35 m²   
- Casa de alvenaria com 2 pavimentos, localizada na rua Engenheiro Jorge Lo-
gemann 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                       
- Casa de alvenaria com terreno medindo 485 m² e área construída de 104.5 m², 
localizada no loteamento Sartor.
- Casa com terreno medindo 12,80 x16,00 e área construída de 101,75m², locali-
zada na rua Marechal Rondon na cidade de Independência  
- Sala comercial localizada na rua do Arvoredo com área total de 396m²  
- Terreno localizado na rua Horizontina medindo 12 x 35 totalizando uma área de 
419,82 m²     
- Terreno de 14 x 32 com área total de 448 m² localizado na rua do Arvoredo a 
poucos metros da Av. Sen. Alberto Pasqualini 
- Terreno localizado no bairro Jardim das Acácias com área de 711,18m² com 3 
casas de alvenaria uma delas de frente para rua Fernando Ferrari e as outras duas 
de frente pra travessa Leste   
- Terreno de esquina medindo 12,66 x 20,50 localizado na rua São João esquina 
com a Marechal Rondon na cidade de Independência   

12/11
Dari Ronke
Idebrando C. Vargas
13/11
Erno Franklin Hannauer
Luciana da Rosa
15/11
Beatriz Cansi
Nilson Eichelberger
Nilza Ulmann Steffen
Maria da Graça M. Tremesa
Neiva Rocha
Izolina Benedetti
16/11
Paulo Antônio Girardi
Gilmar Antônio Correa
17/11
Dorvalino Bianchi
Nelson Turra
Waldemar Petry
Olímpio Pereira
18/11
Milton Grohs
Maria T. Girardi

ALUGAM-SE 
quitinetes 

na Rua Tereza Verzeri, 633, 
em frente à garagem do 

Super Benedetti. 
Tratar no local ou pelo fone: 

99961-3206

Vendem-se 
filhotes machos da  

raça shih-tzu. 
Contato: 

(55) 99971 -2995.

Já se passaram 8 décadas de trabalho em prol da educação. Para 
chegarmos até aqui, foi necessário persistência, competência, supera-
ção, aprendizagem constante e uma equipe de profissionais dispostos 
a dar o seu melhor para o êxito dos objetivos propostos.

Para isso foi necessário vencer os medos, acertar, errar, fazer, 
refazer. Construímos a nossa história com dedicação e envolvimento de 
todos, professores, funcionários, alunos e pais, conquistando o apoio 
e respaldo da comunidade três-maiense, que sempre foi parceira de 
nosso Instituto. Por aqui passaram centenas de profissionais e todos, 
indistintamente, contribuíram com a grandiosidade da nossa história.

Não podemos esquecer as centenas de alunos que passaram pelos 
bancos escolares do Pacelli, que se tornaram excelentes profissionais, 
destacando-se nas mais variadas áreas e hoje exercem suas profissões, 
não só no nosso município, mas em diversos municípios do nosso 
Estado e País.

1949..... Chegamos em 2021, uma caminhada longa mas repleta 
de conquistas e aprendizagens em todos os sentidos, um ano de desa-
fios e aprendizagens para todos, em especial aos nossos Educadores, 
que em função da Pandemia COVID-19, tiveram que se reinventar, auto 
desafiar-se, vencer medos e aprender novas tecnologias, ressignifican-
do a aprendizagem.

Nossos alunos e suas famílias também precisaram se adequar a 
essa nova realidade para poder seguir o processo de aprendizagem. 
Pais tiveram que aprender juntos, participando de forma mais ativa 
e direta no cotidiano escolar de seus filhos. Apesar dos desafios e 
dificuldades, continuamos nosso trabalho com a responsabilidade de 
escrever novos capítulos na história de nossa instituição.

Enfim, seguimos nossa caminhada com o mesmo propósito de 
ensinar, em um processo de troca “ensinar e aprender”, dessa forma 
continuar formando nossos jovens para um futuro, oxalá, melhor.

Mara Regina Cavalheiro
Biblioteca Pedagógica Pio XII

Professor Arlei Herkert
Diretor

15/11/2021
Cardeal Pacelli 

72 ANOS DE HISTÓRIA
DIVULGAÇÃO
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ALUGUÉIS
- Salas comerciais, Galeria Jost, rua Santo Ângelo, centro. 
A partir de  R$ 500,00
- Salas comerciais, 2º pavimento, de frente para a rua.
- Casa de fundos (em condomínio) com 2 quartos, rua Ivagaci.

IMÓVEIS À VENDA
- Casa de alto padrão, bairro valorizado, localização privilegiada, terreno 
de aproximadamente 850m, casa de aproximadamente, 290m, com piscina, 
área gourmet integrada, 2 pavimentos de esquina.
- Casa mista, bairro Jardim das Acácias, 3 quartos, com terreno amplo.
- Apartamento com três dormitórios, rebaixado em gesso, sacada fechada 
com vidro, localizado no bairro Sol Nascente
- Aartamento na Av. Santa Rosa, prédio de esquina, 3 quartos sendo uma 
suíte, sala ampla, cozinha, lavanderia, sacada frontal, sacada nos fundos 
fechada com vidros, com churrasqueira, 1 vaga de garagem, apto de aprox-
imadamente 172m² com a área comum, R$ 395.000,00 
- Apartamento na Av. Sen. Alb. Pasqualine, 3 quartos (uma suíte), 2 ban-
heiros, cozinha planejada com bancada, sala ampla, sacada lateral com flo-
reira, sacada fechada com vidros na frente e com churrasqueira, lavanderia, 
1 vaga de garagem, 2º andar, de frente para avenida.  Obs: Apto todo refor-
mado, paredes com massa corrida lixada, móveis dos banheiros, e lavande-
ria todos sob medida, pisos linha classe A
- Casa ampla de alto padrão a uma quadra do centro, casa de 2 pavimen-
tos, com quiosque e piscina, terreno amplo, pega veículo no negócio.
- 4 ha em Alegria, contendo área de mata e de planta, barbada R$ 65.000,00

TERRENOS 
- Loteamento Bombardelli

Venda
- Casa nova  de alvenaria  de 144m², terreno de 380m², loteamento Dochorn. Três de Maio.
- Casa de alvenaria medindo aproximadamente 280m² com terreno de 717m², rua Osvaldo 
Cruz centro de Três de Maio.
- Casa nova de alvenaria nova, medindo 247m², com todos os móveis sob medida, com terreno de 
518m² Loteamento Dockhorn em frente ao CTG.
- Casa seminova 185m² com chapada, terreno de 505m², rua Padre Cacique loteamento Loro.
- Casa de alvenaria 200m² c/ piscina, terreno de 562m², rua Marechal Floriano, centro 
- Casa de alvenaria c/ piscina, 332m²  terrreno de 595m², rua Farrapos uma quadra da av. Santa 
Rosa.
- Casa de alvenaria, 140m², terreno de 478m² rua Alfredo Mensch, próx. ao colégio Castelo Branco.
- Casa seminova medindo 260m² com terreno de esquina de 345m², loteamento Sartor.
- Terreno de 686m² com uma sala comercial, na av. Santa Rosa- próximo ao INSS, Três de Maio. 

Terrenos
- Terreno sem benfeitorias de 564m², com 25m de frente na rua Horizontina.
- Terreno de esquina sem benfeitorias, rua são roque.
- Terreno medindo 390m² na rua da cerâmica

Área rural
- 25,5 ha, sem benfeitorias, terra vermelha , lajeado cachoeira, à 800 metros da cidade.
- 5,8 ha com benfeitorias, localizada na entrada da Barrinha, troca por casa na cidade.
- 24 ha, com benfeitorias, 20 ha de planta, restante potreiro e mato, 2 km da cidade de Alegria.

VENDA
· Prédio de 3 pavimentos, duas salas comerciais e três aptos e 
casa residencial de alvenaria de fundos e garagem c/ estrutura para 
outro pavimento, na rua Pe. Cacique. OBS: Imóvel central
· Terreno s/ benfeitorias de 465,48m², localizado na área central a 
meia quadra do Clube Buricá e mercado Benedetti. R$170.000,00
· Terreno medindo 700m² com casa de madeira e escritório, na rua 
Ijuí, frente à escola Pingo de Gente
· Apartamentos no edifício Terra Natal, na rua Osvaldo Cruz perto 
do Hospital São Vicente, e aptos na Av. Uruguai e av. Sen. Alberto 
Pasqualini e na rua Professor Del Aglio e rua Horizontina no edifício 
Maria Preta e no bairro São Francisco.
· Apartamento central  medindo 93m², com garagem medindo 
15m² e com duas suítes e elevador, localizado na rua Tereza Ver-
zeri, em frente ao super Benedetti, negócio de ocasião. Facilita pa-
gamento.
· Apartamento parcialmente mobiliado, 2 quartos, sala, cozinha, 
garagem, portão eletrônico, sacadas fechadas c/ vidro temperado, 
churrasqueira, localizado na rua Santo Antônio. Preço R$250.000,00
· Terreno de esquina medindo 16x30 = 480m², c/ casa mista na rua 
Tiradentes, na cidade de Santa Rosa. Preço R$150.000,00 (Aceita 
proposta).

SALAS COMERCIAIS
- Rua Pe. Cacique, Av. Uruguai, rua Santo Ângelo, Av. Senador Al-
berto Pasqualini 

IMÓVEIS EM OFERTA
· Ótimo terreno de esquina medindo 865m², com casa de alvenaria, piscina, 
quiosque, escritório e demais dependências, em frente à Delegacia de Polícia. Acei-
ta imóvel na troca e facilita pagamento.
· Terreno, medindo 577,90m², c/ casa de alvenaria c/ chapada medindo 335m², 
na rua Bruno Dockhorn ao lado da radio colonial. R$750.000,00 (aceita proposta)
· Terreno com casa de alvenaria de 2 pavimentos, com 4 quartos, 2 salas, copa, 
cozinha mobiliada, 3 banheiros, quiosque, piscina, garagem, ótima localização em 
área central e facilita pagamento parcelado.
· Sala Comercial de 120m², no centro de Três de Maio.
· Terreno perto da Cotrimaio c/ 604,60m², frente de 18,30 metros.
· Terreno todo murado, s/ benfeitorias, frente de 14,50 metros (medindo 
442,50m²), na av. Avaí.   
· 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 Bran-
co R$750.000,00. 

CHÁCARAS
· 5,3 ha, com benfeitorias, casa, galpão, chiqueiro, estrebaria, potreiro e área de 
planta, encosta no rio Buricá, aceita troca por imóvel na cidade.
· 5,4 ha, s/ benfeitorias, com 500 eucaliptos grandes, 1 ha de árvores frutíferas, 1,5 
ha de planta, restante mato nativo. Encosta no rio Buricá.
· 6,5 ha, c/ galpão de alvenaria e duas casas, açude, potreiro, localizada ao lado 
da Setrem. 
· 10 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 8 ha, restante potreiro e mato, 
vende fração de 5 ha, aceita troca por casa na cidade.
· 9,9 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 7 ha, restante potreiro e mato, 
açude e sanga.
· 7,99 ha, área de planta de 5,66 ha e 2,33 ha de mato, em lajeado lambedor, c/ 
aguada e s/ benfeitoria.R$ 750.000,00

ÁREAS DE TERRAS
· 38 Ha de terras vermelhas em Mato grande – Giruá – com 90% de área de 
planta (750 sacas de soja p/ ha), com possibilidade de negociação do prazo.
· 3 ha s/ benfeitorias e c/ aguada de sanga e vertentes, reflorestada c/ eucaliptos de 
6 anos, em Independência
· 9,25 ha, s/ benfeitorias, em lajeado Cachoeira, perto da cidade, sendo 5 ha de 
planta e restante c/ eucaliptos, e sanga. Preço: 5 mil sacas de soja.
· 3 ha a 16,79 ha, s/ benfeitorias, localizada na esquina da BR 472 c/ acesso a 
São Jose Industrial, ótima área para investimento comercial.
· Excelente área medindo 10 ha s/ benfeitorias: de frente para a BR 472, em 
Lajeado Lambedor, em frente ao Saci Embutidos
· 10 ha c/ benfeitorias c/ sanga e potreiro – Esquina Wunsch - próximo a São Jose 
industrial e da BR 472.
· 16 ha em Poço Traíra próximo a São José Industrial, c/ sanga e s/ benfeitorias c/ 
aproximadamente 100 metros de frente para a BR 472.

ALUGUÉIS
· Apartamentos: Rua Santo Antônio, Av. Avaí, Trav. Pedro Krewer e Av. Se-
nador Alberto Pasqualine
. Casa: Rua Planalto e rua José Bonifácio
· Pavilhão: rua Alfredo Henn e rua São Roque
· Sala Comercial: Av. Santa Rosa e rua Sto. Ângelo e  Av. Uruguai

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: 

cecconcorretordeimóveis.com.br 
ou ligue 3535-8585 e 99962-7378 que prontamente lhe 

atenderemos.

ALUGA-SE
- Pavilhão comercial/industrial em alvenaria na rua Alfredo Henn, nº 835, bairro Jar-
dim das Acácias, (em frente ao colégio Castelo Branco), com área de 486,00 m².
VENDE-SE 
- 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.
- Apartamento semimobiliado, localizado no sexto andar (ótimo padrão, c/elevador, suíte + 2 
dormitórios) c/ área privativa de 144,69 m², mais box de garagem, no Edifício Atenas, Avenida 
Uruguai, nº 200, centro Três de Maio/RS.
- Apartamento c/área de 93,89 m², 2º andar (acesso elevador) c/ duas suítes, sala de estar, 
cozinha, área de lazer c/ churrasqueira e fogão, mais box de garagem, Rua Tereza Verzeri, em 
frente ao acesso do estacionamento Super Benedetti.
- Oportunidade: Possibilidade de adquirir os dois terrenos: um com área de 590,18 m² e outro 
com área de 883,28 m², localizado na Rua Horizontina, próximo a Auto Elétrica Tresmaiense.
- Terreno com área de 320,70 m², frente com 16,39 m², próximo ao CTG - Loteamento Do-
ckhorn.
- Terreno c/ área de 436,63 m² na Av. Buricá próximo ao Fórum, c/ casa mista, área aproxi-
mada de 187,00 m².
- CASA em Alvenaria com área de 103,00m², terreno com área de 363,00 m², rua São Lucas, 
136, ótima localização (a 4 quadras do Supermercados Benedetti).
- Casa em alvenaria c/área de 136,00 m², com estrutura p/2 pavimentos, ótimo padrão (aber-
turas, porcelanato...) terreno grande c/fundações prontas para quiosque (estrutura para 2 
pavimentos). Ótima localização, lugar tranquilo, rua Rui Ramos.
- Casa em alvenaria c/área de 100m², em Independência/RS, c/ 3 dormitórios, terreno 225m², 
próximo ao CTG.
- Casa em alvenaria c/ área aproximada de 170 m², terreno de 528,56 m², localizada na rua 3 
Passos, em Horizontina / RS. Aceita troca por terreno ou casa em Três de Maio/RS.
- Casa em alvenaria c/ 2 dormitórios, banheiro, sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia 
e garagem c/ churrasqueira c/ área de 105,30m², bairro Medianeira, terreno com área de 
326,98m².
- Chácara localizada próxima a área industrial II
- Chácara com 9.214,00m², sem benfeitorias, a 3,5 km de entrada da Barrinha, Três de Maio/
RS, (rede de luz Certhil e rede de água).
- 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.
- Pavilhão, c/ área aproximada de 486 m², terreno c/área de 638,82 m², próximo ao Corpo de 
Bombeiros, em frente ao Colégio Castelo Branco
- Ótima oportunidade de investimento: Casa em Alvenaria c/100m², com estrutura p/ 2 
pavimentos, bairro Sol Nascente, terreno de esquina c/área de 377,71 m², c/possibilidade de 
construir mais uma casa.
- Atenção investidor: vende-se fração de terras de cultura com área de 4.588,57 m² de frente 
para a RS - 342.

VENDAS

- Área com 8.123m², de frente para RS 342, no perímetro urbano Três de Maio.

- Apartamento com 150 m², com 1 suíte + 2 quartos, cozinha, sala de jantar, espaço 

gourmet, banheiro social, 2 vagas de garagem, Ed Atenas.

- Apartamento com 1 suíte + 2 quartos, banheiro social, 2 vagas de garagem, Ed. 

Porto Seguro, Crissiumal / RS Pagamento: Entrada + 48 parcelas

- Apartamento com 3 quartos, 2 banheiros, sacada fechada, 1 vaga de garagem. 8º 

andar - CAXIAS DO SUL / RS, Ótima Localização

- Casa de alvenaria, 220 m², terreno 550m², Pe. Cacique, próximo ao Ed. Rubi.

- Casa de alvenaria seminova, 260,18m², 2 suítes + 2 quartos, sala de estar/jantar, 

escritório, garagem para 2 carros, piscina e quiosque, bairro Planalto.

- Casa de alvenaria c/ piscina, 250m², terreno de 360m², 3 quartos, sala, cozinha, 

lavanderia, 1 garagem, centro.

- Imóvel misto, comercial 321,57m², apartamento residencial 177,18 m², suíte + 3 

quartos, 2 vagas de garagem, Av. Santa Rosa, centro. 

ALUGUÉIS

              - Apartamento com 3 quartos, sala, cozinha, 

lavanderia, garagem, salão de festas, 4º andar, em frente ao Colégio Pacelli.

Apartamentos na planta, diversos tamanhos, cidades de 
Três de Maio e Horizontina - RS

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

       Temos disponíveis terrenos em 
loteamentos novos. Entre em contato.

- ATENÇÃO: BAIXOU O VALOR - Ótima oportunidade de Investimento! Possibilidade 
de adquirir os 3 Terrenos juntos com 15% de descontos.
- TERRENO DE ESQUINA c/área de 565,00 m², c/uma casa de alvenaria medindo 
12x13 localizada na rua Expedicionário Bertholdo Boeck esquina rua Ijuí
- TERRENO sem benfeitorias, ótima localização, rua Ijuí com área de 339,00 m²
- TERRENO sem benfeitorias, ótima localização, rua Ijuí com área de 440,00 m²
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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
Aceitamos PIX e cartões

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: 99982-2815 - Karine ou 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

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

Quando o assunto é educação financeira da 
população, o Brasil ocupa o 74º lugar no ranking 
mundial, de acordo com um levantamento da 
S&P (Standard and Poors) - agência de rating 
mundialmente renomada. Dados da pesquisa 
ainda apontam que as 15 primeiras posições são 
de países de primeiro mundo como Noruega, Di-
namarca e Suécia, que ocupam os três primeiros 
lugares, respectivamente. Além de possuírem 
uma grande riqueza, os países investem na 
formação financeira dos cidadãos.  

Thiago Martello, fundador da Martello 
Educação Financeira, explica que o brasileiro 
carece da falta de planejamento financeiro por 
vários motivos, um dos principais é o erro na 
percepção de quanto se ganha e se gasta. “A 
grande “falta” está em não saber administrar 
as entradas e saídas mensalmente, por isso, 
muitos ficam no vermelho e/ou entram numa 
bola de neve”, comenta. 

Outro fator que desfavorece o Brasil na falha 
da organização do dinheiro é a inflação,  que 
impacta diretamente nos preços dos produtos e 
serviços, não só por interferir no poder de com-
pra (desvalorização da moeda), mas também no 
ganho real dos investimentos.

Educação financeira em dia 
O principais benefícios em ter uma saúde 

financeira em dia:
• Bem-estar, qualidade de vida e saúde física e 
emocional;
• Fortalecimento da estrutura familiar e social;
• Realização de sonhos;
• Planejamento do futuro: aposentadoria digna, 
tranquilidade para os herdeiros e sucessores;
• Tranquilidade para cobrir imprevistos e 
emergências.

O brasileiro é 'preguiçoso' ao 
administrar sua vida financeira 

Atualmente, temos mais de 60 milhões de 
brasileiros com o nome negativado no Serasa, 
ou seja, praticamente ¼ da população nacional 

Por que a educação financeira é importante?
Desvio na percepção de quanto 
ganha e gasta é um dos principais 
erros ao administrar o orçamento

está inadimplente, de acordo com dados divul-
gados pelo Serasa em julho. O cenário atual, 
de crise econômica há alguns anos e, agravado 
pela pandemia do novo coronavírus, contribui 
para a instabilidade financeira do país. Parte 
desse cenário acontece por falta de organiza-
ção com o dinheiro, que muitas vezes exige um 
comportamento que as pessoas não têm. 

Ao falar de planilhas, apps e anotações 
para controle de todos os gastos, o brasileiro 
fica  “preguiçoso”, pois precisa de tempo, disci-
plina e dedicação. Diante da vida corrida, se tor-
na quase que impossível operacionalizar esses 
registros de forma frequente e sistemática.

A partir do momento que alguém decide 
procurar um educador ou planejador financeiro, 
já pensa: “Nossa, terei que anotar tudo em uma 
planilha”, e isso acaba sendo um empecilho. 
Atualmente, há recursos que facilitam essa 
prática na rotina acelerada. Um exemplo é a 
metodologia aplicada pela empresa, que visa 
educar por meio do “desplanilhe-se”.

Thiago explica que o objetivo é ensinar as 
pessoas a usarem de forma correta, e totalmen-
te, os recursos que o mercado disponibiliza, 
que muitas vezes elas já têm. Com isso, se tira 
proveito para que a organização financeira 
aconteça de forma automática e em tempo real. 
“Quando vencemos essa etapa de organização, 
vamos um pouco além, apresentamos uma 
forma de equilíbrio financeiro que coloca travas, 
também automáticas, para não estourar o 
orçamento, tudo isso adequado à realidade e 
prioridade das famílias”.

A grande maioria dos clientes chega em 
uma situação bem delicada, alguns deles não 
enxergam mais saída, sem luz no fim do túnel, 
ou seja, quase sempre o brasileiro é pego pela 
dor e não pelo amor, de acordo com dados 
registrados pela própria Martello. 

Falta da educação financeira 
a longo prazo

A longo prazo, imprevistos para quem 
não possui educação financeira são muito 
perigosos. Eventos como compra de remédios, 
dar sequência a um inventário ou pagar uma 
dívida muito alta, que surgiu do “nada”, podem 
comprometer outras pessoas, além de quem 
sofreu esses contratempos, como parentes e 
amigos, que acabam dando uma “mão amiga” 

em momentos de urgência. 
“Há pesquisas que indicam que parte do 

comprometimento da renda dos adultos da 
geração X, nascidos entre 1965 e 1980, e Y, 
nascidos entre 1981 e 1995,  é justamente 
para ajudar os pais, que entram na terceira 
idade com uma dependência financeira, por 
exemplo”, explica Martello.

A situação pode se agravar ainda mais 
quando a falta de educação financeira começa 
a afetar as contas básicas, como conta de luz, 
combustível e até mesmo alimentação. Além 
disso, esse fator da “falta” de organização com 
o dinheiro pode custar a estrutura familiar, ou 
até mesmo a vida de um indivíduo, como no 
caso de uma pessoa sem plano de saúde, de-
pendendo do sistema público, para o tratamen-
to de uma doença grave. 

“Vale ressaltar que a educação financeira 
deve ser a base, pois permeia e impacta outras 
áreas da vida das pessoas. Além disso, em uma 
esfera mais ampla, a falta de organização com 
o dinheiro impacta diretamente no cenário eco-
nômico e geração de riqueza do país”, comenta. 

A longo prazo, a tendência de um país 
com uma população sem educação financeira 
é se tornar cada vez mais pobre, com maior 
distância entre classes sociais e, com isso, 
muitos problemas associados, como aumento 
do índice de criminalidade e violência. 

Martello Educação Financeira : Criada em 2015, 
é uma fintech e edtech que oferece planejamento 

financeiro com uma metodologia própria e inovadora, por 
meio de cursos, mentorias e diagnósticos para melhorar 

o relacionamento com dinheiro.  martelloef.com.br/ 

'O brasileiro carece da falta 
de planejamento financeiro por 

vários motivos, um dos principais 
é o erro na percepção de quanto 

se ganha e se gasta. “A grande 
“falta” está em não saber 

administrar as entradas e saídas 
mensalmente, por isso, muitos 

ficam no vermelho e/ou entram 
numa bola de neve'


