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Juliana Boz

Idade: 42 anos
Filha de: Luiz Carlos Boz e Marta Meraci Boz
Casada com: Franque Moreira
Mãe de: Arthur, 10 anos, e Rafaella, 8 anos
Natural de: Independência
Reside em: Três de Maio
Escolaridade: bacharel em Direito pela Unijuí – Campus Santa Rosa
Profissão: Policial Militar
Por que optou por esta profissão: sempre tive admiração pelo serviço policial militar. É indescritível a satisfação causada no ato de podermos ajudar
e proteger as pessoas, cumprindo nosso dever, e buscando trabalhar por
uma sociedade mais justa e ordeira, combatendo a criminalidade
Onde trabalha atualmente: Brigada Militar de Três de Maio
Hábito de que não abre mão: curtir bons momentos com a família
O negócio do futuro é: mídias digitais e tecnologia
Time de futebol: Sport Club Internacional
Seus aplausos vão para: as pessoas que respeitam as leis. E também para
as pessoas humildes, proativas e responsáveis que, dentro de sua esfera
de atribuições, dão aquele 'plus' na busca de uma sociedade mais justa e
humana
Nota zero para: os “alienados sociais” e para aqueles que utilizam cargos
públicos para satisfazer o ego e seus interesses pessoais, e não trabalham
para o bem da sociedade como um todo
Sua opinião sobre as redes sociais: são ferramentas importantíssimas
que melhoraram e tornaram quase que inexistente a distância física na
comunicação de uma forma geral. Melhorou muito também a comunicação policial, interna e com a comunidade (através da rede de WhatsApp),
aonde hoje a informação chega de forma rápida, para que possamos atuar
de forma mais eficiente. No entanto, vejo que devem ser utilizadas com
cautela, sabendo respeitar as leis e a opinião dos demais
O que você sugere de mudança para melhorar sua cidade? Gosto muito
de Três de Maio, uma cidade bonita, acolhedora e um excelente lugar para
viver e criar os filhos com tranquilidade, e a cada dia vemos evolução e melhorias para quem vive ou convive aqui. Como sugestão de melhoria, vejo
que poderia se buscar alternativas para o aumento de vagas no mercado
de trabalho e na profissionalização de jovens e mulheres, para garantia
de um futuro melhor e mais digno para muitas famílias, o que contribuiria,
como consequência, inclusive para a redução de algumas estatísticas
criminais
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ROUND 6: O perigo da falta Como diminuir a retenção de LÍQUIDO
de filtro diante das crianças

Maior sucesso atual do Netflix é recomendado para
maiores de 16 anos, devido ao conteúdo violento.
No entanto, crianças têm assistido ao programa sem
que os pais se deem conta do perigo que isso representa,
revelam especialistas.

“Ao entrar em contato
Para quem ainda não conhece, Round 6 é uma
com conteúdo de
série coreana que tem feito muito sucesso na Necunho
violento, as
tflix. O enredo gira ao redor de pessoas endividadas
crianças e adolescenque podem ser resgatadas da crise por meio de um
tes acabam ‘normalijogo perigoso. A narrativa traz ao debate uma série
de histórias sobre a sociedade: O que leva pessoas
zando’ e tomando isso
a arriscarem tudo por dinheiro? Quais os valores da
como algo comum.
vida? O que seria, de fato, a felicidade?
Tornam-se mais
Outra questão que precisa ser abordada é que o
reativas e agressivas.
programa é recomendado para maiores de 16 anos.
Nesta fase da vida
Só que não é isso que acontece. Exemplo disso é
ainda são imaturos
que recentemente uma escola no Rio de Janeiro
e muito vulneráveis a
revelou que crianças de 7 e 8 anos têm comenestímulos que podem
tado sobre o assunto nos horários livres e feito
se tornar incontroláveis
brincadeiras que, na série, relacionam-se com o
e
até mesmo viciantes”,
assassinato de personagens. Diante deste cenário,
alerta
a neuropsicóloga
a neuropsicóloga Leninha Wagner lembra o quanto
Leninha Wagner.
é necessária uma espécie de controle por parte dos
pais. “A série apresenta cenas de violência explícita,
tortura psicológica, suicídio, tráfico de órgãos, sexo, palavras de baixo calão,
e isso chama a atenção, pois são crianças comentando sobre o assunto como
se fosse algo normal delas assistirem”.
“Ao entrar em contato com conteúdo de cunho violento, as crianças e
adolescentes acabam ‘normalizando’ e tomando isso como algo comum.
Tornam-se mais reativas e agressivas. Nesta fase da vida ainda são imaturos e
muito vulneráveis a estímulos que podem se tornar incontroláveis e até mesmo
viciantes”, acrescenta. Além disso, ela pondera que nesta idade o cérebro tem
menos 'freios' na regulação das emoções. “A escola é o ambiente que mais
se assemelha ao lar, com leis e regras, mas também acolhimento e amor. Por
isso, todo segmento educacional com interface da saúde mental está preocupado com a repercussão dessa série. As crianças tendem a fazer o que veem,
não o que os pais e professores sugerem”, alerta a profissional.
Diante deste cenário, a neuropsicóloga observa que “a ação preventiva
preconiza o controle de tempo e de conteúdo da tela para crianças e adolescentes”.
Já o PhD, neurocientista, psicanalista e biólogo Fabiano de Abreu revela
que "a criança não tem a mesma percepção preventiva do adulto, já que a
região do lobo frontal, relacionada à tomada de decisões, lógica e prevenção
está em formação. Assim como a cognição com base na experiência não
está desenvolvida. São discernimentos diferentes na percepção do adulto
e da criança”. Neste caso, ele recomenda aos pais: “Deve-se ter cuidado ao
acesso das crianças e explicar com argumentos coerentes para a faixa etária,
de maneira que entenda o real e o abstrato, assim como suas consequências”.
A série utiliza-se de brincadeiras simples de criança como: ‘Batatinha frita
1,2,3’, ‘Cabo de guerra’, ‘Bolas de gude’ e outras, para assassinar a ‘sangue
frio’ as pessoas que não atingem o objetivo final.
A produção estreou na plataforma de streaming no dia 17 de setembro e,
na última terça-feira, 19, a Netflix confirmou que a produção se tornou a mais
visualizada da história da plataforma, com 111 milhões de acessos.

DIVULGAÇÃO

Alimentação saudável e muita
água são aliados para reduzir
o inchaço indesejado
A retenção de líquidos, mal que atinge principalmente
as mulheres, ocorre quando o corpo não consegue eliminar fluidos em excesso, que acabam se acumulando em
tecidos das pernas, tornozelos, mãos e abdômen.
Segundo a nutricionista Juliana Vieira, retenção de
líquidos é o nome popular que descreve o inchaço no
corpo ou em parte dele. Segundo a profissional, é comum
as pessoas sentirem que estão 'retendo líquidos'.
“As pernas inchadas no final do dia, com marcas de
pressão das meias ou dos sapatos, são um exemplo de
edema – termo médico que se refere ao inchaço.”

7 hábitos alimentares que vão
te ajudar a desinchar
1 - Beba bastante água

Beber bastante água é indispensável para evitar o inchaço, pois a
hidratação adequada colabora com o bom funcionamento dos rins e a
eliminação de toxinas do organismo.

2 - Insira mais alimentos naturais no seu cardápio alimentar

Verduras, como pepino, tomate, rabanete, nabo, couve-flor e cenouras, leguminosas e castanhas são alimentos que não podem faltar em sua
dieta. Frutas, como melancia, morango, melão, abacaxi e maçã, assim
como o manjericão, também possuem ação diurética, ajudando o corpo a
eliminar o excesso de líquidos.

3- Coma alimentos ricos em fibras

As fibras, que colaboram para o bom funcionamento do intestino, também ajudam a prevenir a retenção de líquidos. Mamão, laranja, ameixa e
folhas em geral são fontes de fibras que devem fazer parte da dieta para
evitar e prevenir o inchaço indesejado.

5 - Cereais integrais ajudam no bom funcionamento
do intestino

Pão integral, pão de centeio, farelo de aveia, farelo de trigo e arroz
integral são cereais integrais que colaboram para o bom funcionamento
do intestino e também ajudam a desinchar.

6 - Beba chás diuréticos

Chá de boldo, chá de hibisco e chá verde têm ação diurética e ajudam
a eliminar líquidos e, portanto, a evitar o inchaço.

“Alimentação inadequada,
com salsicha, presunto, temperos
prontos, biscoitos, sorvetes, balas,
macarrão instantâneo e salgadinho
de pacote, beber pouca água e consumir álcool também contribuem
para o quadro. Problemas renais,
cardíacos ou hepáticos ou doenças
da tireoide que provocam um tipo
específico de edema estão entre
as possíveis causas dos inchaços”,
explica a nutricionista

QUANDO OS SINAIS DE
INCHAÇO SÃO GRAVES E
É PRECISO BUSCAR
ORIENTAÇÃO MÉDICA?
- Se seus pés incharem muito a ponto
de os sapatos e meias ficarem apertados ao
longo ou no final do dia;
- Se amanhecer com as pálpebras ou o
rosto inchado;
- Se houver inchaço assimétrico, mesmo
que leve (só uma perna, ou só um braço,
por exemplo), pois pode ser um sinal de
trombose;

- Se aparecer inchaço no corpo, depois
de começar a usar um remédio novo. Ele
7 - Evite alimentos ultraprocessados e ricos em sódio
pode ser efeito colateral ou reação alérgica
Açúcar, conservantes, embutidos, refrigerantes e fast foods colaboram provocada pelo medicamento.
com a retenção de líquidos.
THIAGO MARTINS DE FREITAS sistemas@pr.comuniquese1.com.br

O que você gostaria
de ler sobre saúde?
Envie sua sugestão
para o e-mail:
jsemanal@jsemanal.com.br
ou para o WhatsApp:
(55) 99926-9197
Participe!
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Saúde mental também
para os MÉDICOS
Simers realizou uma ampla pesquisa
com profissionais e estudantes de
Medicina e o estudo mostra que 50,9%
dos entrevistados demonstraram estar
constantemente cansados ou
esgotados. Sindicato lança
campanha pela valorização da categoria

'Os olhos são
a janela da
alma'
DIVULGAÇÃO

● 50,9% dos entrevistados demonstraram estar
constantemente cansados ou esgotados — o que leva
a crer que muitos tiveram Síndrome de Burnout.
● 53,9% se afastaram por conta de doenças,
sendo 12,2% mentais.

Trata-se de um alerta preciso e alarmante do momento
atual.

Dra. Stella Klockner

Excesso de pele em pálpebras superiores ou inferiores
deixam um aspecto cansado do olhar.
A blefaroplastia é a cirurgia que visa a remoção dessa
pele em excesso nas pálpebras. Junto com a remoção da
pele, podemos retirar as chamadas 'bolsas de gordura' que,
com o passar do tempo, herniam e ficam aparentes.
Motivado por esses resultados, o Simers lançou
uma campanha pela valorização da categoria. Com o
conceito “Duas vidas, um só coração - Valorize o Médico, Valorize a Vida”, a iniciativa promoverá diversas
ações junto à sociedade, incluindo blitz de conscientização e homenagens. O programa SIM Mental,
que oferece atendimento psiquiátrico especializado
aos médicos, também estará disponível para somar
esforços nessa luta.
Os desafios vencidos pelos médicos até aqui foram enormes — tão grandes quanto a relevância da
entrega e o amor à missão. E, passo a passo, vamos
seguir em frente, mobilizando gestores e a sociedade
para que valorizem e reconheçam a necessidade
de um apoio mútuo e respeitoso em torno da vida.
Afinal, defender os médicos é defender a saúde.

● apesar de 94% afirmarem ter “algo” que traz
felicidade, 43,6% usam medicação psiquiátrica e
29,4% fazem psicoterapia regularmente.
● 53,6% já cogitaram desistir da profissão.

“Os olhos são a janela da alma”. Todos
já ouvimos essa frase
antes, não é mesmo?
O olhar atraente é
composto por olhos
brilhantes, de formato
amendoado e com
uma leve inclinação
lateral.

Faz parte do dia a dia do médico participar dos
momentos mais significativos da vida dos seus pacientes.
Mesmo resguardando características profissionais, a proximidade com as famílias é inerente. Quantas histórias se
entrelaçam, como os cuidados com a futura mãe e a chegada do tão sonhado filho. A luta enfrentada, lado a lado,
para combater um câncer. O profissional está presente
na alegria das vitórias, mas também em cada inestimável
perda, com zelo e sensibilidade.
Passado mais de um ano e meio da batalha contra a
Covid-19, diversos médicos começam a dar sinais de fadiga. A já atribulada vida desses profissionais foi acrescida
de novos obstáculos, de jornadas intermináveis de plantão
à falta de estrutura adequada. Há ainda uma incerteza: até
quando vamos conviver com a pandemia e seus efeitos?
Tudo isso impacta na saúde emocional dessa categoria
que está na linha de frente, todos os dias.
Atento a essa realidade, o Simers – Sindicato Médico
do Rio Grande do Sul – realizou uma ampla pesquisa com
profissionais e estudantes de Medicina.
Os resultados são reveladores:
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Marcos Rovinski
Vice-presidente do
Sindicato Médico do Rio
Grande do Sul (Simers)

Temos duas bolsas de gordura na pálpebra superior e
três na pálpebra inferior. E elas são abordadas durante uma
blefaroplastia quando o paciente tem queixa/indicação.
O resultado são olhos mais atraentes e jovens.
A cicatriz da pálpebra superior fica camuflada no sulco
palpebral e pouco perceptível quando o paciente está com
os olhos abertos.
A pálpebra inferior pode ser abordada por duas vias,
através de uma incisão na pele, bem perto dos cílios, que
gera uma cicatriz de boa qualidade, ou através da conjuntiva (parte interna da pálpebra) quando o paciente tem
indicação somente de remover bolsas sem excesso de pele.
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"Nunca mude seu jeito de ser para satisfazer as pessoas que você gosta.
Pois quem gosta de você não te muda e sim te completa."
A.D.

Eliege Rigon realizou mais uma vez o Caminho de Santiago
Parabéns para Cláudio Rorato, que no último dia 13 comemorou idade nova.
Recebeu o carinho do rol de amigos, familiares e, em especial, da esposa Denise
Trimpler, das filhas Antônia e Rafaela Rorato, e do enteado Gustavo Reinhold.
Felicidades, saúde e muita paz!

Os pais Sirlei e Cláudio Rubel celebraram com amigos e familiares o aniversário de
5 anos do filho Gabriel, no dia 10 de outubro, com alegria, diversão e guloseimas.
A comemoração foi na Bella Casa de Festas. Felicidades!

de Compostela. Desta vez, fazendo o percurso pela costa
portuguesa, saindo pela cidade de Porto (Portugal) até chegar
a Santiago de Compostela, na Espanha. Em nove dias, foram
percorridos 280km com mochila nas costas, carregando apenas
o necessário (cerca de 5kg), sob chuva, sol, vento, contemplando
cenários lindos, conhecendo culturas diferentes. Para Eliege, foi
uma experiência de fé com muita introspecção, dando valor a tudo
que se tem no caminho. Claro, todo roteiro bem planejado pela
agência de turismo @ponteandoomundotur

Parabéns para
Elza Benedix,
que no próximo
domingo, dia 24,
vai completar
91 anos de uma
bela vida, lúcida e
ativa. Ela é leitora
assídua da nossa
coluna. Recebe o
carinho da filha
Lires, das netas
Lélis e Laís e do
bisneto Samuel.
Felicidades, saúde
e muitas alegrias!
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Parabéns a todos os rotarianos de Três
de Maio pelo engajamento no Costelão,
preparado no último domingo, dia 17. Muitos
foram os elogios: maciez, sabor, o ponto da
carne, aliados ao ótimo tempero. No registro,
uma parte dos rotarianos e colaboradores

Registro especial das Senhoras da
Casa da Amizade com a Governadora do

Distrito, Geni Z. Gehlen, presente no último
domingo, dia 17, em mais uma edição do
Costelão do Rotary Club. Enquanto o costelão
ficou a cargo dos rotarianos, as senhoras
da Casa da Amizade esbanjaram simpatia e
prepararam as deliciosas saladas! Parabéns!

Lindo demais ver a juventude engajada em projetos sociais. Com certeza, serão
futuros líderes que, desde cedo, auxiliam e crescem com o bom exemplo dos
grandes líderes dos clubes de serviços. O grupo tem 24 integrantes, entre 12
e 18 anos. No registro, alguns integrantes do Interact Club que estavam
presentes no Costelão, do último domingo, dia 17: Júlia Diniz, Clara Hendges,
Luma Reinehr, Carolina Reis, Pedro Cassol, Luiza Rossi e Mariana Hendges

Mulheres de Independência marcaram presença no Costelão do
Rotary Club, com seus pares, no último dia 17. No registro, Tati

Zingler, Elenice Zingler Rossi, Negui Oliveira, Leia Cauduro e Ana Baú
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REGISTRO SOCIAL
Parabéns para:

“Parabéns para o pai, sogro, avô e marido Nico Nogara, que amanhã, dia 23 de
outubro, completará mais um ano de vida. Continue sendo esse homem guerreiro,
sempre! Te amamos!”
Homenagem das filhas Rosângela, Dirce, Diana e Denize; dos genros, netos e da
esposa Irena.

22/10
Ademir José Griebler
Rosalvo Postai
Marcos Luís Lugoch
Roque José Dill
23/10
Mário Zamberlan
Altair Jose Nogara
Renata Hermes
24/10
Elsa Benedix
Eldo Rafael Fischer
25/10
Rosane Dreyer
28/10
Luciana Camargo Pereira
Sandra Platerro

Lions Clube em ação

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.

- 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, festeiro, 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 Logemann próximo do centro, com 3 quartos, 2 salas, cozinha, dispensa e garagem
- Casa de alvenaria com terreno medindo 330m² e área construída de 278 m²
localizada no Bairro Laranjeiras
- 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, localizada 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

DIVULGAÇÃO

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).

O Lions Clube de Três de Maio, presidido por Airton Turra, realizou duas ações em escolas no mês de outubro para
marcar o mês das crianças. No dia 9 de outubro, o clube, em parceria com o Moto Clube Gaviões dos Pampas, distribuiu presentes, cachorro-quente e refrigerante para 150 alunos da Cmei Caminhos Inovadores, em homenagem ao Dia
da Criança.
Já no dia 19, o Lions Clube promoveu a campanha “Sorrindo com o Lions”, desta vez na Escola Bem Viver, em Caúna. Lá, o clube fez a entrega de 150 kits de Saúde Bucal e a dentista Fabiane Wächter transmitiu orientações e dicas de
como manter em dia a saúde bucal.

Instituto Sicoob incentiva leitura através de
contação de história em escola
Na semana da criança, as voluntárias do Instituto
Sicoob, Eliéges Flesch, Bianca T. H. Sonda e Juliana B.
Kolln, realizaram contação de história para os alunos do
1o ao 5o ano da Escola Núcleo Número Um, em Cunha
Porã/SC. O evento ocorreu em comemoração ao Dia
da Criança e utilizou-se da história 'Caio achou uma
moedinha' para falar com as crianças sobre educação
financeira.
Após a contação, elas conversaram com as crianças sobre a importância de poupar, refletir sobre o consumo, estabelecer sonhos e ter responsabilidade. Ao
final da ação, as crianças receberam um kit do Sicoob,
composto pelo livro apresentado na contação, sacochila, cofrinho, balas, pirulitos e algodão doce.
Para Eliéges Flesch, pessoa de apoio estratégico
da Cooperativa, “estas ações são extremamente impor-

tantes para a formação das crianças, pois permitem que
elas tenham uma melhor compreensão sobre consumo e
dinheiro, e assim desenvolvam uma vida financeira sustentável”.
Para Diane M. K. Jandt, diretora da escola, esta iniciativa foi muito gratificante. “As crianças amaram e voltaram encantadas com os presentes e a história, tiveram
de forma agradável orientações de como lidar com seu
dinheiro. Aprender desde pequeno a economizar para
poder adquirir algo maior faz com que tenham metas e
projetem seu futuro. Sempre gostamos da parceria com
as cooperativas e só temos a agradecer que nossa escola
pôde participar dessa atividade. Estamos nos sentindo
imensamente agradecidos por todo o apoio e dedicação
dispendidos para com nossa Escola. Esperamos que
essa parceria continue e gere muitos frutos”, finaliza.

Informações e agendamentos de visitas pelo fone:
55 99633-2111 ou 55 99628-5138 ou faça-nos uma visita .
Eduardo Corretora de imóveis, o imóvel é seu, o cuidado é nosso.

DIVULGAÇÃO
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VENDA

ALUGA-SE

- Apartamento com 2 dormitórios, Av. Sen. Alberto Pasqualini, 190 (segundo pavimento
Vidraçaria do Serginho) com box de garagem e portão eletrônico.
- 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

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 aproximada
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 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.
- 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

Temos disponíveis terrenos em loteamentos
novos. Entre em contato.

Venda - imóvel urbano

- Casa nova de alvenaria de 144m², terreno de 380m², loteamento Dochorn.
Três de Maio.
- Casa de alvenaria medindo aproximadamente 280m² com terreno de 717m²; localização: rua Osvaldo Cruz centro de Três de Maio.
- Casa nova de alvenaria medindo 356m² com terreno de 450m², com piscina,
localização: loteamento das freiras. Três de Maio.
- Casa seminova 185m², terreno 505m², com chapada, uma suíte mais dois quartos,localização; rua Padre cacique loteamento Loro.
- Casa de alvenaria 200m² com piscina, terreno de 562m², localizada na rua Marechal Floriano, centro de Três de Maio.
- Casa de alvenaria seminova, com chapada 129m², terreno de 380m², localização: rua Avaí próximo ao colégio Pacelli.
- Casa de alvenaria com piscina, medindo 332m² com terrreno de 595m², localização rua Farrapos uma quadra da av. Santa Rosa.
- Casa de alvenaria, 140m², com terreno de 4787m² localização; rua Alfredo Mensch, próximo ao colégio Castelo Branco.
- Casa de alvenaria de 200m², terreno 495m²; localização na rua Avaí.
- Casa seminova medindo 260m² com terreno de esquina 345m², localizada no
loteamento Sartor.
Terrenos sem benfeitorias
- Terreno sem benfeitorias de 564m² com 25m de frente na rua Horizontina.
Área rural
- 25,5 ha, sem benfeitorias, terra vermelha, localização: lajeado cachoeira, à 800
metros da cidade.
- 9 ha com benfeitorias localizado na localidade de Alparagatas município de Boa
Vista do Buricá.
- 24 ha, com benfeitorias, sendo que 20 hectares de planta, restante potreiro e mato;
localização: à 2km da cidade de alegria.

· 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
· Apartamento perto do Banco do Brasil, troca por área de terra na
BR 472.
· 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 nos bairros São Francisco e Castelo Branco.
· Apartamento central medindo 93m², com garagem medindo
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
· 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 Alberto Pasqualini e rua Planalto.

IMÓVEIS EM OFERTA

ALUGUÉIS
		

- Apartamento com 136,64m² , suíte + 2 quartos

, sala de jantar, cozinha e espaço gourmet, banheiro social, 2 vagas de garagem, Ed.
Rubi, rua Mato Grosso.
- Apartamento com 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, garagem, salão de festas, 4º
andar, em frente ao Colégio Pacelli.
- Sala Comercial, 100m², Ed Rubi, rua Mato Grosso.
VENDAS

- Área com 8.123m², frente para RS 342, no perímetro urbano Três de Maio.
- Apartamento com 150 m², 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, 260,18 m2, 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
Apartamentos na planta, diversos tamanhos, cidades de
Três de Maio e Horizontina - RS

· Ótimo terreno de esquina medindo 865m², com casa de alvenaria, piscina,
quiosque, escritório e demais dependências, em frente à Delegacia de Polícia. Aceita imóvel na troca e facilita pagamento.
· Terreno, medindo 577,90m², c/ casa de alvenaria c/ chapada 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 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.
· 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 lambedor, c/
aguada e s/ benfeitoria.R$ 750.000,00

ÁREAS DE TERRAS

ALUGUÉIS

-SALAS COMERCIAIS, Galeria Jost, rua Santo Ângelo, centro. A partir de
R$500,00
- CASA COM 2 QUARTOS, de fundos, rua Ijuí, centro.
- CASA COM 2 QUARTOS em condomínio, rua Ivagaci, de fundos.
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
- CASA E QUITINETE no bairro Santa Rita
OFERTAS

- 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 lateral 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
- Loteamento Bombardelli

-TERRENOS

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

· 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: 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.

ALUGUÉIS

· Apartamentos: Rua Santo Antônio, Av. Avaí e Trav. Pedro Krewer
. Casa: Rua Exp. Bertoldo Boeck, rua José Bonifácio e rua São Miguel
· Pavilhão: rua Alfredo Henn e rua São Roque
· Sala Comercial: Av. Santa Rosa e rua Sto. Ângelo
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.
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Quem está GRÁVIDA pode trabalhar na pandemia?
As funcionárias gestantes podem trabalhar
durante a pandemia, desde que seja de forma
remota. Essa determinação está prevista pela
Lei 14.151. Sendo assim, mesmo com o fim do
programa emergencial que terminou no dia 25,
as grávidas que assinaram acordos de suspensão de contratos neste ano devem continuar
trabalhando na modalidade home office.
A lei gestante 2021, que foi estabelecida em
maio deste ano, determina o afastamento das
empregadas do ambiente de trabalho presencial
enquanto durar a pandemia. Assim, a empresa
pode oferecer equipamentos tecnológicos para
a prestação de teletrabalho, trabalho remoto ou
trabalho à distância, além de garantir a remuneração sem qualquer desconto.
Mas no caso daquelas que exercem funções
que não permitem o seu desenvolvimento à
distância, a orientação também é continuar
afastada do trabalho presencial.

GRÁVIDA QUE JÁ SE VACINOU PODE
TRABALHAR DE FORMA PRESENCIAL?

Ainda há uma preocupação com o índice
elevado de mortalidade por Covid-19 entre
grávidas e puérperas. Sendo assim, as gestantes que já se vacinaram com as duas doses do
imunizante contra a doença também devem
continuar afastadas.
Isso é necessário, pois existe o risco de
contaminação durante o retorno ao trabalho
por parte das gestantes. Vale ressaltar que a lei
gestantes 2021 não faz nenhuma distinção de
colaboradoras vacinadas.

SE EU NÃO VOLTAR AO TRABALHO
PRESENCIAL, COMO FICA MINHA
REMUNERAÇÃO?

A empresa deve arcar com o pagamento
do salário normalmente, inclusive continuar
pagando o vale-alimentação. A exceção é o
pagamento do vale-transporte, que está condicionado ao deslocamento para a empresa. Além
disso, o empregador não pode fazer descontos
ou a redução do salário da gestante afastada
durante a pandemia.
Mas o pagamento da remuneração quando
ocorre o afastamento da colaboradora, que está
impossibilitada de desenvolver seu trabalho de
forma remota, tem divido opiniões. Os empre-

gadores afirmam que não tem conseguido arcar
com os encargos. Neste sentido, as empresas
têm acionado a Justiça, para que o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) faça o pagamento do salário-maternidade às colaboradoras
durante a pandemia.
Julgados recentes da Justiça Federal de São
Paulo (Tribunal Regional Federal da 3ª Região)
decidiram que o INSS deve arcar com o salário
de gestantes afastada e que não pode realizar
seu trabalho de forma remota.

A EMPRESA PODE SUSPENDER O MEU
CONTRATO DE TRABALHO?

Como não foi feita a prorrogação do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego
e da Renda, as empresas não podem mais
suspender o contrato das gestantes. Além disso,
não há nenhuma outra lei que ampare essa
decisão da empresa.
Desta forma, as trabalhadoras grávidas não
podem sofrer prejuízos, seja na remuneração
ou com a suspensão do contrato de trabalho
devido à ausência do trabalho presencial. Vale
lembrar que mesmo estando afastada, esse
período contabiliza como tempo à disposição
da empresa.
Sendo assim, existem alternativas para o
empregador, que pode adotar uma das alternativas estabelecidas pela MP nº 1.046/21, que
flexibilizou as regras trabalhistas. Neste caso,
é possível conceder férias antecipadas, que
poderão ser concedidas por ato do empregador,
ainda que o período aquisitivo a elas relativo
não tenha transcorrido.
Além disso, também é possível antecipar
feriados podendo ser federais, estaduais,
distritais e municipais, incluídos os religiosos,
ou utilizar o banco de horas.

ESTOU GRÁVIDA. POSSO SER DEMITIDA
NA PANDEMIA?

As empresas não podem demitir as gestantes, que possuem estabilidade provisória
garantida por lei desde a confirmação da gravidez. Além disso, é importante ressaltar que a
MP nº 1.045 também estabelece à empregada
um período de estabilidade provisória, a partir
do encerramento da suspensão temporária do
contrato de trabalho. Essa estabilidade equivale

ao mesmo período de tempo em que foi firmado
o acordo através do BEm (Benefício Emergencial
de Manutenção do Emprego e da Renda).
Mas esse período somente se inicia após
o fim da estabilidade da gestante, que é um
direito garantido por lei. Assim, a empresa deve
cumprir com o afastamento da gestante pelo
prazo de 120 dias após o parto, que é conhecido como licença-maternidade. Neste caso, a
remuneração é paga pelo INSS.
Além disso, se a empresa participar do
programa 'Empresa Cidadã', a estabilidade
pode ser prorrogada por mais 60 dias. Após o
cumprimento desses períodos é que começará a
estabilidade provisória garantida pelo BEm para
aquelas trabalhadoras que aderiram ao acordo.

O QUE ACONTECE SE A EMPRESA ME
DEMITIR?

Como vimos, as trabalhadoras gestantes
possuem dois tipos de estabilidade. Uma adquirida pela legislação trabalhista e outra pela
lei para gestantes na pandemia 2021. Então,
as empresas que decidirem fazer a demissão
dessas colaboradoras sem justa causa terão
algumas consequências.
Dentre elas, está o pagamento das verbas
rescisórias e multas, além da indenização que é
calculada de acordo com o tipo de acordo que
foi firmado com a colaboradora. No caso da
suspensão do contrato de trabalho, por exemplo, a indenização será referente ao valor total
dos salários que lhe seriam pagos, ou seja, têm
direito a receber 100%.

E SE A EMPRESA DESCUMPRIR A LEI
GESTANTE 2021?

Caso o empregador solicite o retorno da
trabalhadora grávida e não ofereça o trabalho
remoto, é necessário recorrer à Justiça do Trabalho. O mesmo vale quando acontecer qualquer
tipo de punição diante da permanência da
gestante em seu domicílio.
A trabalhadora gestante que for obrigada
a trabalhar durante a pandemia e contrair a
Covid-19 durante o exercício de sua função
também deve recorrer à Justiça.
Dr. João Eduardo Götens Silvachi
OAB/RS 97.762 - (55) 99699-2809 ou
jsilvachi@yahoo.com.br

SERVIÇOS TRÊS DE MAIO

CHURRASCARIA

LIXAMENTO

OFICINA MECÂNICA

DO CRESPO

IRINEU KICH

MOTORGIRUS

LAVAÇÃO

AUTO ELÉTRICA

A SECO DO PAULO

UNICAR AUTO SOM

Injeção eletrônica, mecânica em geral,
geometria e balanceamento
Rua São Roque, 654
Fones: 3535-2008 / 9 8463-2000

F: 3535 -2810
BR 472 - Complexo Thomé

Sofás, tapetes, carpetes, colchões,
estofamentos de carro, etc.
F: 99954-2395 - R. Buricá, 34

LAVA CAR MASTER

Lavação simples e completa.
Encerramento e polimento.
R. Augusto Rutzen - Antiga Brahma
F: 99982-2815 - Karine ou Rodrigo

Lixamento de parquê e assoalho
F: 99953-0422 / 3535-2949
R. Carlos Bretin, 474

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

F: 3535-8953
R. Santa Clara, 15

DS MOTORS

TÁXI

DO CARECA

F: 99614-9060 / 99622-4497
Aceitamos PIX e cartões

ELETRICISTA E ENCANADOR

NEI MAGALHÃES
F: 9 9952-8033

JARDINAGENS WEBER
Adair Weber - F: 9 8416-7280
facebook.com/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.
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