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TRÊS DE MAIO - 17 DE DEZEMBRO DE 2021

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Idade: 27 anos
Filha de: Marcia Campagnolo e Luiz Paulo Comassetto
Namorada de: Leandro Cassol Tomasi
Natural de: Santa Maria, RS
Onde reside: Três De Maio, RS
Escolaridade: graduada em Engenharia Florestal pela Universi-
dade Federal do Pampa - Unipampa
Profissão: engenheira florestal
Por que optou por esta profissão: Na infância e adolescência, 
sempre tive contato com o meio ambiente, devido à minha 
família morar no interior e sempre me mostrar que deveríamos 
cuidar do meio em que vivemos. Esse convívio despertou o 
interesse em cursar uma profissão que estivesse relacionada à 
área das agrárias.
Desta forma, atualmente atuo como consultora ambiental, 
sempre procurando desenvolver projetos que façam a correta 
gestão dos recursos ambientais.
Onde trabalha atualmente: Geolac – Geologia e Meio Ambien-
te Ltda
Hábito de que não abre mão: procurar sempre estar perto da 
minha família e pessoas que tenho um afeto maior
O negócio do futuro é: tecnologia e comunicação
Time de futebol: Grêmio
Seus aplausos vão para: pessoas que se desafiam no mundo 
do empreendedorismo, visto às dificuldades que encontramos 
neste meio, como concorrência, carga tributária e burocracia
Nota zero para: corrupção
Sua opinião sobre as redes sociais: elas proporcionaram uma 
revolução na relação entre as pessoas, deixando a comuni-
cação mais dinâmica. Também são ferramentas ótimas para 
desenvolvimento de networking com diversos profissionais, 
recrutamento de colaboradores e captação de clientes.
O que você sugere de mudança para melhorar sua cidade? 
Estacionamento rotativo na área central e áreas de lazer comu-
nitárias que propiciem contato com a natureza.  

Paola Campagnolo ComassettoPaola Campagnolo Comassetto ARQUIVO PESSOAL
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Tipos de câncer mais 
comuns na infância 
e na adolescência:

LEUCEMIA: é um tipo de câncer do san-
gue, que se origina principalmente por alterações 
nas células brancas. Tem como principal carac-
terística a invasão de células doentes na medula 
óssea (parte interna do osso). 

TUMOR DO SISTEMA NERVOSO 
CENTRAL: ocorrem devido ao crescimento 
de células anormais no cérebro das crianças. 
Correspondem à segunda malignidade e ao 
tumor sólido mais comum na infância. Os sinto-
mas mais frequentes são: alterações no andar/
equilíbrio, dores de cabeça, vômitos, fadiga e 
mudanças no comportamento. 

TUMOR DE WILMS: ocorre nos rins, o 
qual afeta geralmente crianças menores de 5 
anos. O sintoma mais comum é o aumento do 
volume do abdômen ou um nódulo palpável.

LINFOMA: afeta o sistema linfático,o 
qual é importante na luta contra infecções. Esta 
doença torna-se mais comum em adolescentes 
e adultos. Assim, os primeiros nódulos a serem 
afetados são os do pescoço,por exemplo,apare-
cendo caroços ou inchaços indolores. 

NEUROBLASTOMA: é um tumor sólido 
que acomete principalmente as crianças meno-
res de 10 anos, incluindo os recém-nascidos e 
lactentes. A doença surge em geral nas glândulas 
adrenais, localizadas na parte superior do rim e 
leva normalmente ao aumento do tamanho do 
abdômen. Pode surgir em outras localizações 
também.

RETINOBLASTOMA: é um tumor maligno 
que ocorre no fundo do olho e costuma afetar 
crianças menores de 3 anos. Os sintomas são, 
geralmente, o aumento de tamanho do olho, 
sensibilidade exagerada à luz, reflexo branco no 
interior da pupila (“reflexo do olho do gato”) e 
perda da visão. 

OSTEOSSARCOMA: é um tumor ósseo, 
mais freqüentes em adolescentes. Os sintomas 
iniciais são dor nos membros ou dor óssea.

CÂNCER INFANTOJUVENIL
O câncer infantojuvenil corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células que invadem os tecidos 

e órgãos, dividindo-se rapidamente podendo espalhar-se para qualquer local do organismo. No Brasil, o câncer já representa a primeira causa de 
morte (8% do total) por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. Contudo, se diagnosticados precocemente e tratados em centros especia-
lizados, cerca de 80% das crianças e adolescentes podem ser curados

ATENÇÃO: Ter um desses sintomas não significa que a criança ou adolescente tem 
câncer, pois muitas outras alterações e doenças também podem causar sinais e sintomas 
semelhantes. Porém, é importante que a consulta com o pediatra ocorra com brevidade.

COMO É REALIZADO O TRATAMENTO
A partir da suspeita de câncer, é imprescindível a realização de alguns exames, como 

análises do sangue, ecografia, radiografia ou tomografia, para se obter o diagnóstico e 
conhecer a extensão do tumor. 

Os possíveis tratamentos vão depender do tipo de câncer, os principais são a quimio-
terapia, a radioterapia, a cirurgia e o transplante de medula óssea. Em muitos casos, é 
necessário combinar mais de uma destas modalidades.

EFEITOS COLATERAIS
Cada criança/adolescente reage de forma diferente ao tratamento. Existem efeitos 

colaterais, conforme listado abaixo:
 Queda de cabelo, náuseas e vômito, infecções, sangramento.

Cuidados necessários durante o tratamento:
Alimentação adequada com acompanhamento nutricional.
Higiene pessoal e dos alimentos que vai consumir
Imunidade (vacinações) conforme recomendação do seu médico.

PRINCIPAIS SINTOMAS

Referências
https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-infantojuvenil
http://www.oncoguia.org.br/conteudo/sinais-e-sintomas-mais-comuns-
-do-cancer/5574/761/
Entendendo o câncer infantojuvenil- Cartilha de orientação à escola, profes-
sores, estudantes e suas famílias

Mônica de Castilhos
Médica Endocrinologista, CL Lions Clube de Três de Maio
Ação do Lions Clube de Três de Maio - conscientização, 
educação e defesa do câncer infantil

A ESCOLA
O ambiente escolar exerce uma oportunidade de convívio 

social,o qual proporciona um espaço de vivências e possibi-
lita o desenvolvimento saudável. Sendo a escola um agente 
transformador, a atenção da equipe multiprofissional e da 
comunidade escolar aos primeiros sintomas, pode contribuir 
efetivamente para o diagnóstico precoce, bem como promover 
o acesso do educando ao que lhe está assegurado por direito.

Contudo, sabe-se que o tratamento é longo, invasivo, 
desgastante e a confirmação do diagnóstico pode ocasionar 
uma cisão nos laços sociais e afetivos do paciente.

Desta maneira, é essencial reorganizar e ressignificar a 
rotina, levando em consideração as limitações e individualida-
des do aluno/paciente, para que este possa retornar às suas 
atividades cotidianas. 

Para obtermos êxito é imprescindível que escola, família e 
equipe médica atuem em conjunto para o processo de ensino 
aprendizagem significativo, culminando na reinserção do 
contexto escolar.
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Um país tropical como o Brasil é um convite para a 
vida ao ar livre. No verão, a população quer aproveitar 
ainda mais esses momentos, mas é preciso tomar os 
devidos cuidados. De acordo com o Inca (Instituto 
Nacional do Câncer), o câncer de pele responde por 
27% de todos os tumores malignos que atingem a 
população brasileira e o país contabiliza 180 mil novos 
casos de câncer de pele não melanoma por ano. “Os 
dados são preocupantes e a incidência desse tumor é 
maior do que os de próstata, mama, cólon e reto, por 
exemplo”, alerta o médico oncologista Ramon Andrade 
de Mello, professor da disciplina de oncologia clínica 
da Unifesp (chefe do laboratório de melanoma), da 
Uninove e da Escola de Medicina da Universidade do 
Algarve (Portugal). 

O pesquisador explica que existem diferentes 
tipos de câncer de pele, que também se manifestam 
de formas distantes. “O câncer de pele é resultado do 
crescimento anormal das células da epiderme. O carci-
noma bosecelular e o carcinoma espinocelular são os 
mais comuns e são aqueles que denominamos de não 
melanoma”, esclarece Ramon de Mello.  

O primeiro surge como lesões elevadas peroladas, 
brilhantes ou escurecidas, que crescem aos poucos 
e tendem a sangrar com facilidade. Já o carcinoma 
espinocelular aparece como lesões verrucosas ou 
feridas que não cicatrizam depois de seis meses, 
além de apresentar dor e sangramento. “Apesar de 
responder por aproximadamente 10% dos casos, o 
câncer melanoma é o mais grave e pode se espalhar 
facilmente para outros órgãos e levar a morte”, detalha 
o professor da Unifesp.

 “O uso de protetor solar e barreiras mecânicas são 
essenciais para a prevenção dessa doença”, enfatiza 
Ramon de Melo. O médico oncologista reforça ainda 
a importância do diagnóstico precoce para alcançar 
resultados positivos do tratamento: “Na oncologia, 
quanto mais cedo identificamos um tumor, melhores 
as chances de cura”. 

DEZEMBRO LARANJA

Ramon Andrade de Mello é oncologista clínico e professor adjunto de Oncologia Clínica da Escola Paulista de Medicina, 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Tem pós-doutorado em Pesquisa Clínica no Royal Marsden NHS Foundation 
Trust (Inglaterra) e doutorado (PhD) em Oncologia Molecular pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (Portugal).

Brasil tem 180 MIL NOVOS 
CASOS de CÂNCER DE PELE 
não melanoma por ano
Médico oncologista ressalta que muitos casos poderiam ser evitados

FREEPIK/DIVULGAÇÃO

Fonte: Sociedade Brasileira de Dermatologia
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" “Três coisas que jamais podemos perder: a fé que nos impulsiona, a esperança  
que nos encoraja e o amor que nos fortalece.” Cecília Sfalsin

Momentos em família
Para comemorar o aniversário de 6 anos do neto Arthur Schaeffer, a vó 

Mariza Schaeffer proporcionou uma viagem à serra gaúcha, 
com direito a entrega de cartinha ao Papai Noel, além de desfrutar 

dos encantos de Gramado e Canela. A viagem foi no último dia 26 de 
novembro, na companhia da nora Maristela, pela Primus Tur de Três de Maio

Emelin Martini Marasca protagonizou, no dia 4 de 
dezembro, uma verdadeira festa de conto de fadas, em sua 
residência, em Esquina Araújo, Independência. Filha de 
Gilberto e Sandra Marasca, e irmã de Alicia, ela encantou 
a todos na festa dos seus 15 anos. A comemoração foi 
animadíssima, com uma decoração linda e cheia de 
convidados elegantes. Felicidades, Emelin! Muitas alegrias 
e muitas bênçãos nesta nova fase da vida!

Emelin com o seu segundo 
vestido da festa, ladeada 

pela mãe e convidadas 
superelegantes
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Parabéns ao patriarca, senhor Nelson Melchiades Cereser, que no 
dia 12 de dezembro, comemorou 94 anos de vida. Nelson foi um grande 
empreendedor, pessoa harmoniosa e de grande caráter. No registro, ele 
ladeados pelos filhos, da esquerda para a direita, Antônio Felipe, Rosa Maria, 
Teresinha, Heloisa, Luís Fernando e Mirian Genoveva. Felicidades, alegria e 
saúde!

Os noivos Henrique Marasca e Priscila Sabino 
eram só alegria e emoção no dia do SIM, na última 
sexta-feira, 10 de dezembro, em Caxias do Sul. Os 
pais do noivo, Estela e Nelson Marasca, e os pais 
da noiva, Angelita e Jair Sabino, juntamente com os 
noivos recepcionaram amigos e familiares no Camatti 
Eventos, que estava lindamente decorado. Uma 
comemoração linda, cheia de encantos e de muito 
amor. Felicidades!

No dia 4 de dezembro, os pais Maikel e Augusta, e a irmã Manuela, 
comemoraram o primeiro aninho do filho Antônio Augusto Cauduro 
de Oliveira. O tema da festa foi fazendinha. A comemoração foi na Bella 
Casa de Festas!

FOTO ARAÚJO

FOTO ARAÚJO
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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
VENDE-SE  Gol, 16v, 4 portas, ano 2002, 1.0, cor prata.  
Contato: 99730- 0408 (Érica)

- Casa de alvenaria com 2 pavimentos, localizada na rua Engenheiro Jorge Loge-
mann próximo do centro, com 3 dormitórios, 2 salas, cozinha, dispensa e garagem  
- Casa de madeira localizada na rua Otto Schulz com terreno medindo 324.46m²
- Casa de alvenaria com terreno medindo 330m² e área construída de 230,39m² 
localizada no bairro Laranjeiras                       
- Apartamento localizado na rua Monsenhor Testani com área total de 90m², mais 
vaga de garagem.    
- Sala comercial localizada na rua do Arvoredo com área total de 396m²  
- 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 pou-
cos 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 para a 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
- Terreno localizado na rua das Videiras com frente de 12 metros e área total de 
328m²

ALUGAM-SE 
quitinetes 

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

Super Benedetti. 
Tratar no local ou pelo fone: 

99961-3206

Parabéns para:
17/12
Hilario Hubner
18/12
Inacio O. Weschnfelder
19/12
Juliana D. Ferreira
Yara Lampert

Miguel M. da Silva
Ilmo Schwartzer
20/12
Evandro Eneias 
Spengler
Eloi Steffler
Atalibio José Stein

21/12
Jorge Luís Salvador
Marlon F. Simon 
Antônio Martine
22/12
Valdir Hass

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.

RECONHECIMENTO

Mesmo diante do diagnóstico de uma doen-
ça progressiva e sem cura, Luiz Pereira, o Nena, 
não desiste de lutar pela vida e dedica seu tempo 
para a família, os amigos e os trabalhos sociais 
nas áreas esportiva e social de Três de Maio.

Aos 66 anos – sendo que desde 2007 tem li-
mitações de movimento causadas pelo Parkinson 
–, Nena ainda continua contribuindo para o de-
senvolvimento do esporte no município. Ele é um 
dos criadores do projeto das escolinha de Base 
do Botafogo, – no ano de 2005 –, que atualmen-
te atende mais de 130 crianças e adolescentes 
nas categorias de base, ajudando não somente a 
jogar futebol, mas na formação pessoal e do cará-
ter dos seus alunos. 

Como forma de reconhecimento, Nena foi o 
homenageado da Câmara Municipal de Verea-
dores na Sessão Ordinária realizada na segunda-
-feira, dia 13. O autor da homenagem – Moção de 
Reconhecimento – é o vereador João Mella Neto 
(da bancada do PTB).

Para o vereador, Nena tem uma contribuição 
imensurável na área esportiva e social, e a home-
nagem é uma forma de gratidão da comunidade 
três-maiense. “Nena tem consciência que nunca 
fez nada sozinho... ele não quer deixar seu nome 
escrito numa pedra, mas sim, no coração e na his-
tória de crescimento das pessoas com quem têm 
o prazer de conviver”, destacou João Mella.

A esposa de Nena, Elisabete Rigon Pereira, 
mais conhecida como Beti, usou a palavra e agra-
deceu o reconhecimento. Estiverem presentes, 
além dos vereadores, o presidente Antonio de Oli-
veira,  o prefeito Marcos Corso, representantes da 
direção do Botafogo Esporte Clube, esportistas e 
comunidade. O prefeito Corso fez questão de dei-
xar sua palavra de gratidão a Nena, ressaltando 
que ele é um exemplo a ser seguido.

Luiz Pereira, o Nena, recebe homenagem 
do Legislativo três-maiense 
Moção de Reconhecimento – de autoria do vereador João Mella Neto –, destaca o 
trabalho incansável de Nena nas áreas esportiva e social

1ª Copa Luiz Pereira será 
realizada em janeiro

Nena será homenageado também com a realização 
da 1ª Copa Luiz Pereira “Nena” de Futebol 8, que será 
realizada entre os dias 21, 22 e 23 de janeiro de 2022. 
A competição será realizada nas categorias sub-7, sub-
9, su-11 e sub-13, no Estádio Estrelão, do Botafogo.

Mais informações podem ser obtidas com Carlão, 
pelo telefone (55) 99654-6323.

QUEM É LUIZ PEREIRA 
Luiz Pereira chegou a Três de Maio em 1975, vindo de 

Blumenau, Santa Catarina, a convite dos senhores Marcelino 
Cassol e Tomazoni para jogar futebol pelo Botafogo. Um rapaz 
com muita alegria, força e desejos de somar ao time. E, como 
na época não recebia nada para jogar, precisava de um trabalho 
além do esporte para se sustentar. Seu primeiro emprego foi na 
Loja Bonamigo como vendedor, depois na Beck Bonamigo e na 
sequência no Banrisul, onde ficou por 34 anos até aposentar-se.

Pelo Botafogo, foi quatro vezes campeão estadual como jo-
gador e como treinador dos juniores foi vice-campeão estadual, 
além disso, também foi campeão e vice estadual de futsal pela 
Afubebo e Comanja respectivamente e campeão no varzeano 
pelo São Caetano - isso em 1980.

Casado há 38 anos com Elisabete Rigon Pereira, eles têm os 
filhos: Fabrício, Luis Felipe (em memória) e Betina. À medida que 
os filhos foram crescendo, ele sentiu a necessidade de contribuir 
com outras crianças. Junto com seu compadre Airton Huppes e 
com o apoio de amigos, reativaram o Grupo de Escoteiros com 
muito esforço e sempre com o apoio da comunidade, construí-
ram a sede dos Escoteiros Flor de Maio.

Após ter sido diagnosticado com Parkinson, ele segue jun-
tando forças para, mais uma vez, olhar por outras pessoas que 
estão na mesma condição e juntamente com Antônio Wünsch, 
fundaram a Avibepar (Associação Viver Bem com Parkinson), 
grupo de mútua ajuda de pessoas e familiares portadores da 
doença, Os integrantes são ajudados com medicamentos e 
apoio psicológico.

Em 2016, com as Olimpíadas no Brasil, surgiu a oportunida-
de de a família agradecer ao Nena os bons exemplos que foram 
semeados. Após uma ideia da sobrinha-afilhada Patrícia Pereira 
e com a ajuda dos filhos Fabrício e Betina, a história de vida dele 
chegou ao Comitê Olímpico. Nena foi  um dos 20 mil brasileiros 
escolhidos que carregaram a Tocha Olímpica.

Atualmente, o grande sonho do Nena é a conclusão da sede 
do Botafogo, junto do Carlão, seu grande amigo e sucessor à 
frente da escolinha. O projeto conta com a ajuda da comunidade 
três-maiense que é parceira de longa data. A construção segue 
firme, bem como o trabalho de Nena para apoiar todas as crian-
ças e fazer mais pelo esporte em Três de Maio.

Nena foi tomado pela emoção com a merecida homenagem que 
recebeu pelo trabalho social, principalmente oportunizando às 
crianças carentes o acesso à atividade esportiva. No registro, vereador 
autor da Moção, João Mella Neto; Nena; prefeito Marcos Corso e 
vereador Antonio de Oliveira 

Nena com a esposa Beti e a cunhada Eliege Rigon

ALINE GEHM

HADLA EL HAJJAR

Nena com o banner da primeira copa em sua 
homenagem

ALINE GEHM
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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 fl o-
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 de alvenaria medindo aproximadamente 280m² com terreno de 717m², rua Osvaldo cruz, centro 
de Três de Maio.
- Casa de alvenaria com chapada 110m², 374m² de esquina, bairro Jardin das Acácias.  R$ 370.000,00.
- Casa de alvenaria localizada na rua Monsenhor Testani à uma quadra da Av. Santa Rosa. R$ 
310.000,00.
- 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 ap-
tos 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 Francis-
co.
· Apartamento central medindo 93m², com garagem med-
indo 15m² e com duas suítes e elevador, localizado na rua 
Tereza Verzeri, em frente ao super Benedetti, negócio de 
ocasião. Facilita pagamento.
· 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
· Casa semi nova, com chapada e suíte com jacuzzi, sala 
e cozinha sob medida, quiosque e piscina, toda murada.  
R$410.000,00.

SALAS COMERCIAIS
- Rua Pe. Cacique, Av. Uruguai, rua Santo Ângelo, Av. Sena-
dor Alberto Pasqualini 

IMÓVEIS EM OFERTA
· Ótimo terreno de esquina medindo 865m², com casa de alvena-
ria, piscina, quiosque, escritório e demais dependências, em frente à Dele-
gacia de Polícia. Aceita 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)
· 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, ter-
reno de 7.000m², rua Leonel Brizola, perto do parque de exposições, no 
bairro Castelo Branco 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. 
· 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
· 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 s/ benfeitorias e c/ aguada de sanga e vertentes, refl orestada c/ 
eucaliptos de 6 anos, em Independência
· 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/ benfe-
itorias c/ aproximadamente 100 metros de frente para a BR 472.
· 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.

ALUGUÉIS
· Apartamentos: Rua Santo Antônio  e Sen. Alb. Pasqualine
. Casa: Rua José Bonifácio, rua São Romualdo e rua São Lucas
· Pavilhão: Rua Alfredo Henn e rua São Roque
· Sala Comercial: Av. Santa Rosa, rua Santo 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 
Jardim das Acácias, (em frente ao colégio Castelo Branco), com área de 486,00 m².
- Quitinete próximo a SETREM, Av. Avaí, esquina com a rua Felipe Anibaldo Portz, 
(em diagonal com o poliesportivo).
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 
Dockhorn.
- Terreno c/ área de 436,63 m² na Av. Buricá próximo ao Fórum, c/ casa mista, área apro-
ximada 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 
(aberturas, porcelanato...) terreno grande c/fundações prontas para quiosque (estrutura 
para 2 pavimentos). Ótima localização, lugar tranquilo, rua Rui Ramos.
- 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
- Sala comercial, com 368m² de área privativa, Av. Sen. Alberto Pasqualini, Ed. 
Panorama.
- Área com 8.123m² de frente p/ RS 342, no perímetro urbano de Três de Maio.
- Apartamento com 150m²,  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, forma de 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, 220m², terreno de 550m², rua Pe. Cacique, próximo ao Ed. Rubi.
- Casa de alvenaria seminova com 260,18m², 2 suítes + 2 quartos, sala de estar/jantar, 
escritório, garagem p/ 2 carros, piscina e quiosque, bairro Planalto.
- Casa de alvenaria com 250m², terreno de 360m², piscina, 3 quartos, sala, cozinha, 
lavanderia, garagem, centro.  
- Imóvel misto, comercial com 321,57m², apartamento residencial com 177,18m², suíte + 3 
quartos, 2 vagas de garagem, Av. Santa Rosa, centro.

ALUGUÉIS

                   - Apartamento c/ 3 quartos, sala, cozinha,lavanderia,     
                                                          salão de festas, 4º andar, em frente ao Colégio Pacelli.
- Apartamento com 1 suíte + 2 quartos, banheiro social, 2 vagas de garagem, Ed. Porto 
Seguro – Crissiumal / RS.
- Sala comercial com 100m², Ed Rubi, rua Mato Grosso.
- Sala Comercial, Av. Senador Alberto Pasqualini, térreo do Edifício Cidade Jardim

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

Hodiernamente, casais dissolvem sua 
união de forma harmoniosa, principalmente, 
para se manter e priorizar o bom convívio e 
ambiente para os filhos. Outros, no entanto, 
passam a viver em conflitos e brigas constan-
tes, utilizando dos filhos como mecanismos 
de atingir diretamente o ex-cônjuge/compa-
nheiro(a).

Apesar da vulnerabilidade do casamento 
e da família ter desaparecido de suas funções 
tradicionais, no mundo do ter liberal burguês, 
reencontrou-se o fundamento da afetividade, 
na comunhão de afeto, tendo como principal 
foco o zelo e cuidado dos filhos. Filhos estes, 
que nasceram na grande maioria das vezes 
em momentos felizes do casal, dos quais não 
detêm responsabilidade alguma pelo findar 
do relacionamento do casal (dos pais).

Numa separação ou divórcio busca-se o 
melhor para a criança, não falemos aqui so-
mente das condições financeiras, falemos de 
amor, carinho, atenção, segurança, respeito. 
Assim, segundo a natureza dos princípios, 
não há supremacia entre o casal, de um 
sobre outro o outro, devendo a eventual 
colisão resolver-se pelo balanceamento dos 
interesses e condições a depender da análise 
individualizada de cada caso. 

Em um processo de separação, a parte 
que mais sente e sofre são sempre os filhos 
do casal, que de um jeito ou de outro acabam 
por distanciar-se de um dos genitores. O que 
se verifica corriqueiramente é que a guarda 
das crianças fica com a mãe, e ao pai resta 
o direito de ter consigo os filhos apenas 
durante finais de semana, e ainda assim 
alternados.

Ainda, como é possível o exercício dessa 
paternidade apenas em finais de semana, ou 
seja, de quinze em quinze dias? Como ser pai 
ocasionalmente, sem participar ativamente 
da vida de seu filho(a)? A regulamentação 
das visitas é um direito ou uma “penalidade” 
imposta ao genitor que não detém a guarda?

Não podemos esquecer de que a guarda é 
um instituto legal previsto nos artigos 1.583 
e seguintes do Código Civil e, em especial 

A separação/divórcio e a alienação parental nos 
processos de regulamentação de visitas

Dra. Jocelaine do Rosário 
OAB/RS 86.688

Dra. Patrícia Luísa Hammes Fritsch
OAB/RS 104.224

nos artigos 33 e seguintes do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

Para tanto, com a separação dos casais 
surgem os problemas, e apesar de já vir sen-
do objeto de discussões judiciais, foi somen-
te no ano de 2010 que foi aprovada uma lei 
contra a alienação parental e que apresenta 
ferramentas a serem utilizadas para coibir 
que os filhos sejam usados como “ferramen-
tas de ataques” nas relações familiares.

O tema da alienação parental, embora 
existente há muitos anos, é ainda mais recen-
te no âmbito do direito de família, tendo em 
vista que o próprio divórcio, se comparados à 
relação familiar, são institutos novos, eis que 
pouco mais de 30 anos.

Esse termo - alienação - pode definir 
diversos conceitos, dentre eles: afastamen-
to, alheamento, transferência de um bem 
para outra pessoa, indiferenças às questões 
políticas ou sociais, perturbação. (HOUAISS, 
2001).

Mas o que seria a alienação parental? 
Podemos assimilar que a alienação parental 
é uma conduta reiterada do genitor(a) que 
detém a guarda das crianças, que influen-
cia negativamente a formação psicológica 
e emocional nas crianças, denegrindo a 
imagem do genitor(a) ausente, criando na 
criança uma indisposição contra o mesmo, 
chegando ao medo, ao afastamento e às 
vezes, ao ódio.

A promulgação da lei 12.318/2010 foi 

uma grande vitória na luta contra a alienação 
parental, atitude que transforma a relação 
familiar em uma relação bastante dolorosa 
para todos os envolvidos.

Vale a pena destacar, que os casos de 
alienação parental, de forma geral estão 
ligados a relacionamentos conjugais que não 
terminaram de forma harmoniosa, gerando 
assim, grandes conflitos entre os envolvidos. 
Desta forma, muitas vezes, um dos cônju-
ges, apesar de separados, não conseguem 
superar essa animosidade, e acabam por 
transferi-la para os filhos.

Ainda, e em não raras as ocasiões, mas 
a (o) ex-cônjuge se vale da restrição quanto 
à visitação ao outro genitor como forma de 
forçar o pagamento de verbas alimentares, 
ou, ainda, criar conjunturas com intuito 
financeiro. 

É inaceitável que, atualmente, em nossa 
sociedade, onde se dispõe de discernimento 
e diversos conhecimentos, ainda se utilizem 
dos filhos como meio de vingança entre o 
casal.

Fiquem atentos e lembre-se o genitor que 
esteja sofrendo de alienação parental deve 
procurar o judiciário e rever seu direito de 
guarda, sendo que hoje temos a opção da 
guarda compartilhada ou ainda, e principal-
mente, seu direito de participação - visitação. 

FILHOS NÃO SÃO OBJETOS E, PAIS PRE-
SENTES CRIAM FILHOS SAUDÁVEIS!

Rosário Advogados Associados


