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TRÊS DE MAIO - 6 DE AGOSTO DE 2021

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Valter Allebrandt Dietrich 
Idade: 46 anos

Filho de: Rudy Dietrich e Loni (em 
memória)

Casado com: Tânia Krever Dietrich

Pai de: Caroline, 17 anos, e Vitória, 8 
anos

Natural de: Três de Maio – (Flor de Maio)

Escolaridade: Ensino Médio 

Profissão: cabeleireiro

Por que optou por essa profissão: por 
influência do meu irmão Valmor e por 
gostar de trabalhar com pessoas.

Onde trabalha atualmente: Status 
Cabeleireiro

Hábito que não abre mão: ficar com 
minha família e alegrar meus clientes 
com brincadeiras. 

Negócio do futuro: trabalhar 
honestamente

Time de futebol: Internacional

Seus aplausos vão para: aqueles que 
fazem trabalhos voluntários e para os 
profissionais da saúde que cuidam das 
pessoas quando elas mais precisam.

Nota zero para: pessoas egoístas,  
que só pensam em si.

Sua opinião sobre as redes sociais: 
não uso muito, mas são ferramentas 
indispensáveis e úteis, se usadas para o 
bem.

O que você sugere de mudanças para 
melhorar sua cidade? Mais opções para 
prática esportiva, afinal, esporte é saúde.

ARQUIVO PESSOAL
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Crianças e jovens mais 
tristes, agitados, 

nervosos e com medo 
durante a pandemia é 
o cenário que mostra 
a pesquisa Datafolha 
“Onde e como estão as 
crianças e adolescentes 
enquanto as escolas estão 
fechadas?”, encomendada 
pela Fundação Lemann e 
Instituto Natura. A pesquisa 
ouviu 1315 responsáveis 
por mais de 2.100 crianças 
e adolescentes (4 a 18 
anos) matriculados na rede 
pública ou fora da escola, 
de todo o Brasil. Também 
foram entrevistados 218, 
com idades entre 10 e 15 
anos. O levantamento foi 
feito entre 16 de junho e 7 
de julho de 2021.

 Pesquisa foi realizada pelo Data-
folha a pedido da Fundação Lemann 
e do Instituto Natura, e ouviu 1.315 
responsáveis por mais de 2.100 
crianças e adolescentes (4 a 18 anos) 
matriculados na rede pública ou fora 
da escola, de todo o Brasil.

A pesquisa foi dividida em qua-
tro dimensões a partir da visão de 
pais e responsáveis: 1.situação do 
ensino na pandemia, 2.segurança e 
atividades no ambiente doméstico, 
3.segurança alimentar, e 4. saúde 
mental e comportamento. Os 
resultados também contemplaram 
respostas dos próprios jovens sobre 
a saudade da escola e os sonhos 
para o futuro.

 De acordo com os pais e 
responsáveis, 94% das crianças ou 

adolescentes tiveram alguma mu-
dança de comportamento durante 
a pandemia. A maioria ganhou peso 
no período (56%); 44% se sentiram 
tristes; 38% ficaram com mais 
medo; e 34% perderam o interesse 
pela escola. Entre os que ficam 
sozinhos em casa são mais altos os 
índices dos que passaram a dormir 
mais, ficaram mais quietos ou têm 
mais dificuldades para dormir.

Também é possível notar que 
crianças e adolescentes de famílias 
com menor renda sofreram mais 
os efeitos da pandemia em seus 
comportamentos: 59% das crian-
ças e jovens com renda familiar até 
2 salários-mínimos tiveram ganho 
de peso; 51% passaram a dormir 
mais; 48% ficaram mais agitados, 
46% ficaram mais tristes, e 35% 
perderam o interesse pela escola.   

Segurança alimentar
Outro impacto da pandemia é a 

insegurança alimentar: 34% das fa-
mílias afirmaram que a quantidade 
de comida foi menos que o suficien-
te. Nesta questão, as desigualdades 
aparecem na pesquisa de forma 
contundente. Enquanto 46% das 
famílias no Nordeste apontam insu-
ficiência na quantidade de comida, 
no Sul esse dado cai para 18%. 
Entre os que relataram insuficiência 
de alimentos, 63% são pretos e par-
dos, 63% das famílias ganham até 
1 salário mínimo e 66% afirmaram 
que alguém dentro de casa perdeu 
emprego ou renda na pandemia.  

O Datafolha também mostrou 
que as refeições das crianças 
e adolescentes eram melhores 
antes da pandemia. A avaliação 
da alimentação como “ótima ou 
boa”, por parte dos responsáveis, 
caiu de 81% no período anterior à 
pandemia para 74% hoje; “regular” 
aumentou de 16% para 23%; e 
“ruim” se manteve estável em 2%.

Segurança e atividades 
no ambiente doméstico

Para saber onde e com quem 
estão as crianças e adolescen-
tes enquanto as escolas estão 
fechadas, foram feitas algumas 
perguntas aos responsáveis rela-
tivas à rotina. 10% das crianças 
e jovens passam o dia na casa de 
outras pessoas, sendo metade 
destes na residência dos avós. Dos 
90% que ficam na casa de seus 
responsáveis (pai, mãe, madrasta 
e/ou padrasto), 14% permanecem 
sozinhos no local ou apenas com 
irmãos, sem adultos responsáveis. 
A pesquisa também mostrou que a 
rotina de atividades em casa mu-
dou: 37% das crianças e adoles-
centes estão jogando videogame 
ou celular com mais frequência 
do que antes da Covid-19 e 43% 
aumentaram as horas de TV.

Outro dado importante mos-
trou que 6% dos jovens entre 7 e 
18 anos estão trabalhando, sendo 
maior o percentual entre os pretos 
(10%). Do total de jovens traba-
lhando, 60% começaram em 2021 
e 74% são meninos. A idade média 
é de 16 anos, sendo que 9% têm 
entre 11 e 14 anos, 68% entre 15 e 
17 anos e 23% têm 18 anos. 

 

O que querem os jovens?
Além dos pais e responsáveis, 

a pesquisa também ouviu jovens 
de 10 a 15 anos para entender as 
suas expectativas e descobriu que 
75% deles sentem falta das aulas 
presenciais ou de algum professor 
e 60% sentem falta do convívio 
social e dos amigos. 

Outro ponto importante levan-
tado pelas crianças e adolescentes 
foi o que vem daqui para a frente, 
pois 66% acreditam que terão o 

futuro muito ou um pouco prejudi-
cado por conta da pandemia

E não só o futuro, mas os so-
nhos dos jovens também foram co-
locados em xeque. 40% dos jovens 
sonhavam com profissões antes 
da Covid-19 e, agora, esse número 
caiu para 37%. Também surge uma 
nova variável depois da crise: 17% 
afirmaram que seu sonho é que a 
pandemia acabe. 

Ensino na pandemia
A pesquisa mostrou que 3% das 

crianças e adolescentes não estão 
matriculados na escola. Desses, 
32% afirmaram não estar na escola 
por conta da pandemia e outros 
32% afirmaram não encontrar vaga 
na rede pública de ensino. Além dis-
so, 62% das crianças fora da escola 
têm entre 4 e 6 anos.

 Sobre as atividades escolares 
para fazer em casa, os estudantes 
estão fazendo as tarefas recebidas 
(92%) e os responsáveis afirmam 
estar engajados com o processo – 

89% deles disseram acompanhar 
as atividades feitas pelas crianças 
e adolescentes na escola e nas 
aulas on-line. 53% dos estudantes 
dedicam até duas horas diárias 
para essas tarefas.

Reabertura de escolas e 
acesso à internet

Outro dado que chama a atenção 
é o da diferença regional na reaber-
tura das escolas. No geral, 34% das 
escolas reabriram no país, segundo 
os pais e responsáveis. Na região 
Sul, esse número sobe para 62%, 
enquanto na região Centro-Oeste, 
cai para apenas 8%. O acesso à in-
ternet também se mostrou bastante 
desigual entre as regiões e a renda 
das famílias. Enquanto a média geral 
mostra que 54% têm banda larga em 
casa, nas casas com menor renda 
esse número é de 41%. Regional-
mente, vemos que o Nordeste tem 
43% de famílias com acesso à banda 
larga contra 68% do Sul.

Pesquisa mostra que 94% das crianças ou adolescentes 
tiveram alguma mudança de comportamento na pandemia

FOTO PIXABAY

Dados revelam que 48% ficaram mais 
agitados, 46% ficaram mais tristes, 

e 35% perderam o interesse pela escola
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ÓCULOS... COMO SE LIVRAR DELES?

Inicialmente é bom saber que precisamos usar óculos por 
problemas nos olhos que são chamados erros refrativos, e 
entre eles se incluem a miopia, hipermetropia, astigmatismo 
ou presbiopia. Com nossos óculos para corrigir tais 
problemas conseguimos ter uma visão nítida.

No caso de estar bem adaptado ou não se incomodar 
em usar os óculos eles são grandes aliados e não vejo 
necessidade de se livrar deles. Entretanto para aquelas 
pessoas que não gostam de usá-los ou para aquelas que 
querem ficar independente deles podemos pensar nas 
alternativas abaixo comentadas.

Lentes de contato: cada vez mais modernas e 
confortáveis elas conseguem corrigir quase todos erros de 
refração, na grande maioria dos casos com perfeição visual e 
em outros casos deixando ainda a desejar quando com graus 
muito elevados ou quando o tentamos corrigir grau para 
longe e perto com elas. Existem vário tipos e modelos e o 
médico oftalmologista é o profissional adequado para indicar 
qual a melhor correção para seus olhos.

Cirurgia Refrativa a laser: este método é utilizado para 
pacientes de 18 a 45 anos que querem corrigir as dificuldades 
para longe, acima dessa faixa etária também é possível mas 
saliento sempre que ainda necessitaremos de óculos para 
leitura ou perto. Para realizar a cirurgia o grau deverá estar 
estável por pelo menos dois anos e ter uma série de exames 
pré operatórios dentro da normalidade.

Cirurgia Faco Refrativa: consiste na retirada do 
cristalino, já com pequena catarata, para implantar uma 
lente intra-ocular que pode corrigir o problema de grau para 
longe e perto ao mesmo tempo. Indicado para pacientes com 
mais de 50 anos que já tenham um princípio de catarata. É 
um procedimento mais invasivo com os mesmos riscos da 
cirurgia de catarata normal, ou seja, mínimos riscos. 

Existem ainda outros métodos menos usuais, como 
por exemplo as lentes facicas que são implantadas sobre o 
cristalino dentro dos olhos, mas cada olho e diferente um do 
outro e o que ficaria bem para um pode não ser indicado para 
outro. Portanto, consulte seu oftalmologista regularmente e 
converse com ele sobre seu desejo de se livrar dos óculos. 
Ele irá ajudar você com que for melhor para o seu caso.

●   Algum sintomas 
relatados são: 56% 
ganharam peso na pan-
demia; 44% se sentiram 
tristes e 38% tiveram 
medo, 34% perderam 
interesse pela escola;

●  As meninas apre-
sentam maiores mu-
danças de comporta-
mento que os meninos: 
ganharam mais peso, 
dormem mais, ficaram 
mais tristes, mais quie-
tas, mais nervosas e 
com mais medo que os 
meninos;

● Outra mudança 
apontada na pesquisa 
se refere à rotina dos 
estudantes: 43% au-
mentaram o tempo em 
frente à televisão e 37% 
estão passando mais 
tempo jogando vídeo 
game ou no celular;

●  Antes da pande-
mia, 81% das crianças 
e adolescentes costu-
mavam fazer alguma 
das refeições na escola, 
especialmente estudantes 
de menor renda;

 ● A pesquisa tam-
bém ouviu jovens de 10 
a 15 anos para entender 
as suas expectativas e 
descobriu que 75% deles 
sentem falta das aulas 
presenciais ou de algum 
professor e 60% sentem 
falta do convívio social e 
dos amigos.

Fonte: Assessoria de Imprensa 
– Fundação Lemann e Assessoria de 

Imprensa – Instituto Natura

Você sabe o que é disfagia?

Esse é um distúrbio 
comum em pessoas 

com condições 
neurológicas especiais 
como Parkinson, Alzheimer, 
AVC, Paralisia Cerebral, 
entre outras

Disfagia neurológica é como se 
chama a dificuldade para engolir, 
seja devido a dor ou desconforto. 
É a sensação de que a comida ou 
bebida está presa e machucando 
a garganta durante a sua passa-
gem. Além dessa dificuldade e/ou 
dor para engolir, a disfagia pode 
ter outros sintomas, como tosse, 
engasgo, excesso de salivação 
atrapalhando a deglutição e 
alteração na voz e fala, sendo 
esse um sintoma bastante comum 
em pessoas com tais condições 
neurológicas. Dados do periódico 
Dysphagia estimam que 8 em cada 
10 indivíduos com Parkinson e 2/3 
dos doentes com Alzheimer desen-
volvem essa condição. 

De acordo com a coordenadora 
de fonoaudiologia do Núcleo Para-
ense de Recuperação Motora Cog-
nitiva e Comportamental (NUPA), 
Karine Camargo, o processo de 
deglutição é complexo e, por isso, 
as causas da disfagia podem ser 
variadas e identificá-las é funda-
mental para o tratamento. É muito 
comum pessoas com condições 
neurológicas apresentarem esse 
distúrbio. É como se fosse um sufo-

camento ou tosse ao tentar engolir, 
dando a sensação de alimento ou 
líquido descendo pela traqueia ou 
subindo pelo nariz. 

Se não tratada adequadamen-
te, disfagia pode levar a doenças 
mais sérias, como a pneumonia. 
“Quando não tratamos a disfa-
gia adequadamente ela pode 
desencadear outros sintomas 
como desnutrição, perda de peso, 
desidratação, e até um problema 
mais grave, como a pneumonia por 
aspiração – quando o alimento 
vai para no pulmão do paciente”, 
esclarece. 

Ainda segundo a fonoaudiólo-
ga, existem algumas estratégias 
para facilitar durante a alimenta-
ção: Faça com que a pessoa coma 
lentamente e mastigando bem os 
alimentos; opte sempre por alimen-
tos mais macios e evite dar a ela 
alimentos muito secos; estimule-a 
a dar pequenas mordidas, comer 
sentada e com calma; evite que ela 
vá se deitar logo após a refeição, 
o que pode causar refluxo e a 
aspiração. “Se você notar qualquer 
dificuldade durante a alimentação 
como tosses, engasgos, perda 
de apetite e até medo de comer, 
é fundamental procurar apoio 
profissional. Consulte um médico 
e faça uma avaliação específica 
com fonoaudiólogo. Só assim será 
possível realizar o tratamento mais 
adequado e oferecer mais qualida-
de de vida ao paciente”.

Fonte: Reversa Comunicação

DIVULGAÇÃO
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Yara  Lampert

Ele não usa coroa, mas é rei, ele não usa capa, mas é herói. Quanto amor e quanta segurança vem 
de um PAI! Filhos, amem seus pais como se não houvesse amanhã. Pais, cuidem de seus filhos com 
todo amor e cuidado, a vida é feita de exemplos e de ternura!  Feliz Dia dos Pais!

Parabéns Flaviana C. Fellini Neuhaus, pela conclusão 
da Pós-graduação Lato Sensu em Intervenção ABA para 
Autismo e Deficiência Intelectual da AVM / Universidade 
Cândido Mendes, em parceria com o CBI of Miami - Aplicando 
o Conhecimento Neurocientífico. O Child Behavior Institute 
of Miami foi criado pelo Dr. Gustavo Teixeira, um dos médicos 
brasileiros mais influentes na área da saúde mental infantil e 
psicoeducação.

Toda a beleza e sensualidade de Daia Diehl, nas 
lentes da fotógrafa Luana Saciloto

LUANA SACILOTO

Neste domingo, dia 8, comemoramos o Dia dos Pais. E, para festejar esta 
data, a Classmann Joias e Óptica está com muitas sugestões de 
presentes entre relógios, cuias, bombas, óculos solares e muitas peças em 
ouro. Faça uma visita, confira o bom atendimento e as excelentes opções 
de pagamento!

E aos poucos, tudo vai se ajeitando e voltando ao normal. Que maravilha viajar. Fabiane 
Baiotto, Gládis Fiorin e Meri Marasca, em recentes férias em Aracaju/Sergipe. 
Sempre se cuidando e seguindo os protocolos de segurança. Por mais viagens e momentos de 
descontração!
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Parabéns e muitas felicidades 
à querida amiga Aline 
Gehm, que dia 20 de julho 
comemorou idade nova. Com 
uma comemoração intimista, 
recebeu as amigas Aline 
Winter, Laura Redel, 
Jaci Taborda Fasolo, 
Josiane Henkes, Amara 
Werle, esta colunista, 
Cristiane Schirmer e 
Lilian Martins. Muitas 
bênçãos, fé, paz e vida longa!

Um registro lindo do casal Luísa e Edson Ianke, em um momento 
especial, na doce espera do filho Ravi!

O três-maiense Marcus Vinicius Wachter, casou-se com Vanessa 
Bordin, no dia 24 de julho, na cobertura do Hotel Piazza Navona, em 
Porto Alegre. Uma cerimônia intimista, cheia de lindos detalhes e de muito 
bom gosto. Ambos são médicos cardiologistas do Instituto de Cardiologia 
do Estado do RS. Marcus Vinicius é filho de Marcus Henrique Wachter e 
Angélica Schubert. Felicidades, sucesso e muito amor a este lindo casal. 
Desejos de todos os amigos e familiares, que se somam a avó coruja, Adi 
Schubert.

NAIR E VERÔNICA LOTTERMANN FOTOGRAFIAS

FÁBIO MARTINS
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- Apartamento localizado no Edifício Rubi, no 10º pavimento, com área privativa 
de 136,64m² 
- Terreno, localizado na Rua Horizontina, medindo 12x35m totalizando uma área 
de 419,82 m² 
- Terreno de 14x32m, com área total de 448 m², localizado na rua do Arvoredo, a 
poucos metros da Av. Sen. Alberto Pasqualini
- Casa de alvenaria com 2 pavimentos, na rua Engenheiro Jorge Logemann, 
próximo ao centro, com 3 quartos, 2 salas, cozinha, dispensa e garagem 
- Casa de alvenaria com terreno medindo 330m² e área construída de 278m², 
localizada no bairro Laranjeiras. Valor: R$ 480.000,00                         
- Casa de madeira com terreno medindo 104,96m², localizado no Bairro São 
Pedro. Valor: R$ 75.000,00
- Casa de alvenaria com terreno medindo 485m² e área construída de 104,5m² 
- Casa de alvenaria com terreno medindo 336m² e área construída de 68,39m², 
mais garagem, localizada no Loteamento Sartor
- Casa nova, com terreno medindo 480m² e área construída de 152m², localiza-
da no loteamento Green Ville.

IMÓVEIS
VENDE-SE: apartamento, com 
2 quartos, com garagem. (fun-
dos do Super Benedetti). Fone: 
9 9615 5800.
VENDE-SE propriedade dos 
Caixeiros Viajantes de Três de 
Maio. Área de um hectare e um 

pavilhão de aproximadamente 
300m2. Tratar com a diretoria.
ALUGA-SE: sala comercial 
80m² - Rua Expedicionário 
Bertholdo Boeck, 16. Conta-
to (55) 99985-0015 ou (55) 
99958-9990.

Parabéns para:

URGENTE
VENDE-SE uma casa na Rua Padre Cacique, 1428, medindo 
220m2, com terreno de 540m2. Contato: (55) 3535-1362 e 
(48) 98472-9972.

OFERTA IMPERDÍVEL PARA INVESTIDOR
VENDE-SE um prédio de esquina, em Palmeira das Missões, 
de 400m2, com três salas comerciais e três apartamentos, por 
R$ 780 mil. O preço é menor do que apenas o terreno, que está 
localizado na avenida central da cidade. Contato: (55) 3535-
1362 e (48) 98472-9972.

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

Dilema de Amor 
 
Espero porque te quero 
Me solto pra te sentir 
Queria ter a presteza 
Tangível sem aspereza 
Fragrância do meu desejo 
Um jeito pra te curtir 
 
Sou bálsamo atribulado 
Num frasco de emoção 
Queria ser desdobrado 
De fronte calma e serena 
Mistura de alma pequena 
Com base de perfeição 
 
Queria ter um direito 
Imperfeito é que sou 
Eu quero muito, te quero 
Vagueio pelo luar 
Dilema de amor sincero 
Respiro teu respirar

Jorge da Luz

- Terreno medindo 910 m², no início da rua 
Planalto no centro de Três de Maio

“Felicidades para Luidy Gabriel Winkelmann, que neste sábado, dia 
7 de agosto, comemora seu primeiro aninho! Um guri cheio de luz, alegria, 
simpatia. Lindo de viver! Uma bênção na vida dos pais Márcio e Sandra, da 

mana Lavínia Vitória, da prima Maria Júlia, dos avós e de todos que o cercam. 
Parabéns!”

EDITAIS DE CASAMENTOS
Juliana Rafaela Telka de Mattos, 
Oficiala Interina do Registro Civil das 
Pessoas Naturais desta cidade, faz 
saber que pretendem casar: LEO-
NARDO DARLAN SIEVERS, motoboy e 
JOCIMARA ANDRADES DA SILVA, au-
xiliar de cozinha; AUGUSTO HEINSCH 
DALLA FAVERA, agricultor e DAIANI 
DOS SANTOS SCHMIDT, advogada; 
JACKSON MAURÍCIO DE MOURA 
DALLA VECHIA, pedreiro e SUSANA 
DOS SANTOS ZAIASKOSKI, auxiliar 
administrativa. Quem souber de algum 
impedimento oponha-o na forma da 
lei. 
Três de Maio, 04 de agosto de 2021.

REGISTROS SOCIAIS

“Pai, Nico Nogara! Temos certeza que a melhor herança que o senhor pode 
nos deixar é o nosso bom caráter e força para lutarmos pelos nossos sonhos. 
Obrigada por tudo que tens nos ensinado e Feliz Dia dos Pais!”

Com carinho das filhas Preta, Dirce, Denize e Diana

“Ah, meu pai Gelson! Que os teus olhos sempre me alcancem. Agradeço a 
ti pelo sentimento. Pelo sentir-se capaz de proteger, de cuidar e de ser pai. E 
por mostrar-se pai, quando muitos se escondem. Amor de pai é luz além das 
formalidades e espero poder demonstrar diariamente o meu carinho por ti!”

Homenagem de seu filho que te ama muito, Nelson José

06/08
Roque C. Oliveira
Reneu Krause
Eli Frank
07/08
André de Moura 
09/08
Matias Fernando Guimarães
Nair Beling
Mauro do Rosário
Enedir Tiecher
Ivanil G. Dudar Maleico
10/08
Loreci Toledo 
Irio Bertoldi
João Edécio Graef
12/08
Gerson Souza

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

Garaffa 116 Centro, em frente ao colégio Dom Hermeto
.Eduardo Corretora de imóveis, o imóvel é seu, o 

cuidado é nosso

Ótima oportunidade para 
investidores
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ALUGUÉIS

-SALAS COMERCIAIS, Galeria Jost, rua Santo Ângelo, centro. A partir de  R$500,00

IMÓVEIS À VENDA
- CASA DE ALVENARIA, residencial Dona Oliva, 3 quartos, toda cercada, de esquina.
(R$220.000,00)
- CASA DE ALTO PADRÃO, bairro valorizado, localização privilegiada, terreno de 
aproximadamente 850m, casa de aproximadamente, 290m, com piscina, área gourmet 
integrada, 2 pavimentos de esquina.
- CASA NO LOTEAMENTO SCHNEIDER, 3 quartos, aproximadamente 150m. 
- CASA LOTEAMENTO SARTOR, aproximadamente 60m, 2 quartos, terreno amplo. 
- CASA MISTA, bairro Jardim das Acácias, 3 quartos, com terreno amplo. 
- APARTAMENTO com três dormitórios, rebaixado em gesso, sacada fechada com vid-
ro, localizado no bairro Sol Nascente
- APARTAMENTO NA AVENIDA SANTA ROSA, prédio de esquina, 3 quartos sendo uma 
suíte, sala ampla, cozinha, lavanderia, sacada frontal, sacada nos fundos fechada com 
vidros, com churrasqueira, 1 vaga de garagem, apto de aproximadamente 172m² com a 
área comum R$ 395.000,00 
- APARTAMNENTO NA AV. SENADOR ALBERTO PASQUALINI, 3 quartos sendo uma 
suíte, 2 banheiros, cozinha planejada com bancada, sala ampla confortável, sacada la-
teral com floreira, sacada fechada com vidros na frente com churrasqueira, lavanderia, 
1 vaga de garagem, segundo andar, de frente para avenida.  OBS; Apto todo reformado 
paredes com massa corrida lixada, móveis dos banheiros, cozinha, sala e lavanderia 
todos sob medida, pisos linha classe A
- APARTAMENTOS na planta em ITAPEMA - MEIA PRAIA/SC  venda ou permuta por 
imovél 

Venda - imóvel urbano 
- Casa nova de alvenaria medindo 150m², terreno 480m², localizada no loteamento 
Schneider.
- Casa de alvenaria seminova 138m² com chapada com uma suíte mais dois 
quartos,localizada na  rua Monsenhor Testani.
- Casa seminova 185m², terreno de 505m², com chapada, uma suíte, mais dois 
quartos, rua Padre Cacique, loteamento Loro.
- Casa  de alvenaria 200m², com piscina, terreno de 562m², localizada na rua Mare-
chal Floriano, centro de Três de Maio. 
- Casa  de alvenaria seminova, com chapada 129m² terreno de 380m², rua Avaí, 
próximo ao colégio Pacelli.  
- Casa de alvenaria, com piscina, medindo 332m², com terreno de 595m², rua Far-
rapos, uma quadra da av. Santa Rosa.
- Casa  de alvenaria de 200m², terreno de 495m², rua Avaí.
- Casa  de alvenaria localizada na rua Horizontina, com terreno de 600m². Preço 
R$ 315.000,00.
- Uma casa mista, com terreno de 341m² localizado na rua Rui Ramos.
Terrenos sem benfeitorias
- Terreno 342m² de esquina na rua Alfredo Hen, próximo ao posto da Cotrimaio, 
R$ 160.000,00
- Terreno  de esquina loteamento Pinzon
Área rural
- 25,5 ha, sem benfeitorias, terra vermelha, lajeado Cachoeira, 800 metros da ci-
dade.
- 9 ha, com benfeitorias, localidade de Alpargatas, município de Boa Vista do Buricá.
- 24 ha, com benfeitorias, sendo que 20 ha de planta, restante potreiro e mato, 
próximo a 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 pa-
vimento, na rua Pe. Cacique. OBS: Imóvel central
· Apartamento perto do Banco do Brasil, troca por área de terra na BR 
472.
· Prédio c/ apto residencial e salas comerciais edificadas sobre três ter-
renos urbanos, na esquina das Av. Uruguai e Av. Santa Rosa
· 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
· Aptos no edifício Terra Natal, na rua Osvaldo Cruz perto do Hospital 
São Vicente, e aptos na Av. Uruguai e av. Alberto Pasqualini e na rua 
Professor Del Aglio e rua Horizontina no edifício Maria Preta e no bairro   
São Francisco. 
· Excelente apto semi mobiliado, c/ 1 suíte e 2 quartos, sala e cozinha, 
2 banheiros, 2 vagas de garagem e elevador, na rua Horizontina. Ótimo 
Preço
· Apartamento parcialmente mobiliado, 2 quartos, sala, cozinha, ga-
ragem, portão eletrônico, sacadas fechadas c/ vidro temperado, chur-
rasqueira, localizado na rua Santo Antônio. Preço R$250.000,00
· Terreno de esquina medindo 16x30 = 480m², c/ casa mista na rua Ti-
radentes, na cidade de Santa Rosa. Preço R$150.000,00 (Aceita pro-
posta).
· Apartamento novo na rua Tereza Verzeri medindo 70m², mais ga-
ragem, apto com elevador, em frente ao mercado benedetti.

IMÓVEIS EM OFERTA
· Ótimo terreno de esquina medindo 865m², com casa de alvenaria, pis-
cina, quiosque, escritório e demais dependências, em frente à Delegacia 
de Polícia. Aceita imóvel na troca e facilita pagamento.
· 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.  
· Terreno, medindo 577,90m², c/ casa de alvenaria c/ chapada medindo 
335m², na rua Bruno Dockhorn ao lado da radio colonial. R$700.000,00
· Terreno de 394m², c/ prédio comercial e residencial, excelente ponto 
comercial no centro de Três de Maio (ótimo investimento) R$700.000,00 
· 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$750.000,00. 

SALAS COMERCIAIS
- Rua Pe. Cacique, Av. Uruguai, rua Horizontina, rua Santo Ângelo, Av. 
Senador Alberto Pasqualini e rua Planalto. 

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.
· 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.
· 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 lam-
bedor, c/ aguada e s/ benfeitoria.

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 e 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: 4 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.

ALUGUÉIS
· Apartamentos: Rua Santo Antônio e rua Santo Ângelo
. Casa: rua Planalto e rua Carlos Gomes
· Terrenos:  Av. Avaí
· Pavilhão: rua Alfredo Henn
· Sala Comercial: Av. Santa Rosa e rua Sto. Ângelo e Av. Sen. Alberto Pasquilini

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
- Apartamento semimobiliado na Av. Senador Alberto Pasqualini, 2º andar Vidra-
çaria do Serginho, 2 dormitórios, 2 banheiros, churrasqueira+lareira c/box Garagem 
(portão eletrônico), área 100 m².
- Quitinete, Avenida Avaí, bairro Guaíra, próximo a Setrem.
VENDE-SE 
- Apartamentos com ótima localização, 3 opções de plantas, 3 e 4 dormitórios (op-
ções de suítes), com possibilidade de adquirir mais de um box de garagem.
- Apartamento c/área de 93,89 m², 2º andar (acesso elevador) c/ suíte, dormitório, 
sal de estar, cozinha, área de lazer c/ churrasqueira e fogão, mais box de garagem, 
Rua Tereza Verzeri, em frente ao acesso do estacionamento Supermercados Be-
nedetti.
- 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 - Lotea-
mento Dockhorn.
- Terreno urbano com área de 904m², com uma casa de alvenaria medindo 12x13, 
localizada na rua Expedicionário Bertholdo Boeck esquina com Rua Ijuí.
- Terreno urbano com área de 440m², sem benfeitorias, localizado na Rua Ijuí.Ótima 
oportunidade de investimento.
- Terreno c/ área de 436,63 m² na Av. Buricá próximo ao Fórum, c/ casa mista, área 
aproximada de 187,00 m².
- Terreno loteamento Loro com área de 360,00m² (18 x 20m) - Valor R$ 95.000,00
- Terreno com área de 356,43m² com benfeitorias: casa em alvenaria com área de 
127m², c/3 dormitórios, cozinha sob medida, etc... mais quiosque com piscina, loca-
lizada no bairro São Francisco.
- Casa em alvenaria c/área de 100m², em Independência/RS, c/ 3 dormitórios, ter-
reno 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, lavan-
deria 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
- ATENÇÃO INVESTIDOR: vende-se fração de terras de cultura com área de 
4.588,57 m² de frente para a RS - 342.
Temos disponíveis terrenos em loteamentos novos.
                                  Entre em contato.

Aluguéis
                                             - Apartamento 100m², suíte + 01 quarto,
                                             sala de jantar, cozinha, lavanderia, churras-
queira, terraço,  garagem, Av. Santa Rosa, Ed. Areias
- Sala Comercial, 101m², Ed. Rubi, rua Mato Grosso, 673

Vendas
- Área com 8.123m² de frente p/ RS 342, no perímetro urbano de Três de 
Maio 
- Apartamento 83,87m², c/ 02 quartos, cozinha, sala de estar e jantar, sa-
cada c/ churrasqueira, garagem, rua Rio de Janeiro, diagonal Rodoviária.
- Apartamento c/ 01 suíte + 02 quartos, banheiro social, 02 vagas de 
garagem, Ed. Porto Seguro, Crissiumal / RS. Pagamento: Entrada + 48 
parcelas
- Apartamento c/ 03 quartos, 02 banheiros, sacada fechada, 01 vaga de 
garagem. 8º andar CAXIAS DO SUL / RS, Ótima Localização
- Sala Comercial, 145m², Ed. Areias, Av. Santa Rosa
- Casa de alvenaria, 220m², Terreno 550m², rua Padre Cacique, próximo 
ao Ed. Rubi
- Imóvel Misto, comercial 321,57m², apartamento residencial, 177,18m², 
suíte + 03 quartos, 02 vagas de garagem, Av. Santa Rosa, Centro 

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!
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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: 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

Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais - Sanções 
A LGPD, desde o dia 1º de agosto, está integralmente em vigor, inclusive no 

que tange às sanções administrativas. Todas as empresas que lidam com 
dados pessoais devem atender às exigências da Lei. Além disso, é exigida uma 
nova cultura organizacional e mais transparência quanto aos dados pessoais 
de todo cidadão que esteja no Brasil. E, para que não haja confusão, a Lei traz o 
que são dados pessoais, definindo que há, em alguns deles, sujeitos a cuidados 
ainda mais específicos, a exemplo de crianças e adolescentes. 

Além de determinar os conceitos de dados 
pessoais e tratamento de dados, a Lei estabeleceu 
uma série de requisitos para empresas que tratem 
esse tipo de informação pessoal - armazenando, 
compartilhando e até mesmo manipulando-as. 
Outro elemento essencial da LGPD é o consentir. 
Ou seja, o consentimento do cidadão é a base 
para que os dados pessoais possam ser tratados. 
A Lei traz várias garantias ao cidadão, que pode 
solicitar que os dados sejam deletados, revogar 
um consentimento, transferir dados para outro 
fornecedor de serviços, entre outras ações.

A LGPD estabelece as regras para proteger os 
dados das pessoas naturais. Há uma preocupação 
generalizada, no Brasil e no mundo com a 
privacidade e com os dados capazes de identificar 
uma pessoa natural (nome, número de documento 
etc.) ou de torná-la identificável (seus interesses, 
preferências, hábitos de compra etc.). Vale 
lembrar que, nesta era digital que vivemos, o dado 
é visto como o “novo petróleo” – no qual se baseia 
os negócios mais lucrativos da atualidade.

As empresas que deixam de cumprir com 
os requisitos da imposição legal expõem a 
coletividade a riscos, como os de vazamento 
de dados pessoais e tratamento indevido 
desses, entre outros incidentes de segurança da 
informação. 

A fiscalização, em relação ao cumprimento 
da Lei, será exercida pela Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados Pessoais – ANPD, autarquia 
ligada ao Ministério da Justiça, que terá o poder 
de fiscalizar e garantir a aplicação da LGPD e, 
caso seja descumprida, aplicará a respectiva 
penalização. 

Um dos seus capítulos mais importantes da 
Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, passou 

a vigorar, ou seja, a produzir efeitos, a partir de 
1º de agosto de 2021. Trata-se dos artigos que 
dispõem sobre as sanções administrativas a que 
as empresas estarão sujeitas, em caso de infração 
às respectivas disposições, de acordo com o 
preceituado nos artigos 52, 53 e 54.

A aplicação de sanção dependerá das 
peculiaridades do caso concreto e verificará, por 
exemplo, se a organização possui uma política 
de boas práticas e de governança e, em caso 
de vazamento de dados, se adotou medidas 
corretivas prontamente, dentre outros.

As falhas de segurança podem gerar multas 
de até 2% do faturamento da pessoa jurídica 

de direito privado, grupo ou conglomerado no 
Brasil no seu último exercício, tendo como limite 
R$ 50 milhões por infração. Podem ser fixadas 
multas diárias, bastando observar o limite, além 
de bloqueio e eliminação de dados, suspensão 
parcial do funcionamento do banco de dados 
a que se refere a infração e/ou da atividade de 
tratamento dos dados pessoais pelo período 
máximo de seis meses, além da proibição parcial 
ou total do exercício de atividades relacionadas 
a tratamento de dados. A autoridade nacional 
fixará níveis de penalidade segundo a gravidade 
da falha. 

As sanções serão aplicadas após 
procedimento administrativo que possibilite 
a oportunidade da empresa a ampla defesa, 
de forma gradativa, isolada ou cumulativa, de 
acordo com as peculiaridades do caso concreto, 
observados os parâmetros e critérios, enumerados 
na Lei.

Os valores das sanções de multas diárias, 
aplicáveis às infrações a esta Lei, devem observar 
a gravidade da falta e a extensão do dano ou 
prejuízo causado e ser fundamentado pela 
autoridade nacional. A intimação da sanção 
de multa diária deverá conter, no mínimo, a 
descrição da obrigação imposta, o prazo razoável 
e estipulado pelo órgão para o seu cumprimento 
e o valor da multa diária a ser aplicada pelo seu 
descumprimento. 

O que causa preocupação é fato de a Lei ter 
expressões ambíguas e com vagueza, deixando ao 
livre arbítrio da autoridade sua interpretação, tais 
como a expressão “prazo razoável”. 

FONTE: Alice Grecchi, advogada especialista e 
Mestre em Direito Tributário 

http://grecchiadvogados.com.br/

O que causa preocupação 
é fato de a Lei ter expressões 

ambíguas e com vagueza, 
deixando ao livre arbítrio da 

autoridade sua interpretação, 
tais como a expressão “prazo 

razoável”. 


