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TRÊS DE MAIO - 7 DE MAIO DE 2021

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

NAIR E VERÔNICA LOTTERMANN FOTOGRAFIAS

Idade: 28
Filha de: Janete T. de Paula Balz e Elton Balz 
(em memória)
Noiva de: Clademir M. de Carvalho
Reside em: Três de Maio - RS
Escolaridade: bacharel em Direito, bacharel 
em Secretariado Executivo e pós-graduação 
em Direito Ambiental
Profissão: Secretaria Executiva
Onde trabalha atualmente: Cooperativa 
Cotrimaio
Por que optou por esta profissão: optei pelo 
simples motivo de poder ajudar o próximo, 
pela abrangência de um conhecimento 
exuberante tanto no meio social como 
pessoal e a busca de crescimento profissional 
junto a tantas oportunidades que surgem 
através do Secretariado Executivo, uma 
profissão que exige ampla formação, requer 
capacidade de liderança e aptidão para 
tomar decisões.
Hábitos de que não abre mão: momentos  
em família
O negócio do futuro: inovação, tecnologia e 
sustentabilidade
Time de futebol: Grêmio
Seus aplausos vão para: pessoas humildes e 
de bom coração
Nota zero para: desrespeito ao próximo e 
corrupção
Sua opinião sobre as redes sociais: 
utilizadas com responsabilidade, aproximam 
e facilitam nossas vidas, trazendo agilidade e 
conveniência para todos
O que você sugere de mudança para 
melhorar sua cidade? Gosto muito da minha 
cidade, uma cidade acolhedora e boa de 
se viver. Sugiro que possa ter mais áreas de 
lazer.

Débora Fernanda Balz
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Anualmente, em 5 de maio, duas datas muito impor-
tantes são celebradas: o Dia Nacional do Uso Racional 
de Medicamentos e o Dia Mundial de Higienização das 
Mãos. Neste tempo de pandemia, a data ganha um sig-
nificado ainda maior em 2021. As comemorações abrem 
a oportunidade para discussão de dois temas que tanto 
confundem o brasileiro no contexto da pandemia: “trata-
mento preventivo” e tratamento precoce para a Covid-19.

Muita gente confunde os dois temas, diz a médica 
infectologista Juliana Barreto Cypreste, profissional que 
atende no Órion Complex, em Goiânia. Ela alerta que o 
“tratamento preventivo” - termo popularmente usado 
para a prevenção ou profilaxia - consiste no uso de remé-
dios sem estar contaminado com o vírus. Normalmente é 
feito sem acompanhamento médico e tem gerado preocu-
pação entre os especialistas da área.

“As únicas prevenções que existem são a higienização 
das mãos, uso de máscaras, distanciamento e vacina”, 
explica. Enquanto isso, ela diz, há pacientes que estão 
se automedicando, sem nem ter a doença da Covid-19, 
com base em divulgações não comprovadas que circulam 
na internet. “Não existem medicamentos que evitam o 
contágio da doença”, orienta.

Ela informa que já é perceptível o aumento no número 
de casos de pacientes com problemas causados ou 
agravados pelo uso indiscriminado de medicamentos. “Eu 
tenho recebido muitos pacientes com efeitos adversos 
de automedicação, com arritmia, insuficiência hepática 
e comprometimento renal, entre outros", frisa a médica 
infectologista.

Tratamento precoce - quando o paciente de fato 
sofre o contágio da doença da Covid-19, aí sim, entra o 
tratamento precoce. Porém, mais uma vez, ela adverte 
para a importância de se ir ao médico para que ele defina 
qual será a melhor medicação para o paciente. “O único 
profissional apto a prescrever um remédio é o médico, 
porque ele vai realizar uma anamnese, que é um levanta-
mento do histórico do paciente, e a partir disso vai conse-
guir identificar as possíveis contraindicações, indicações 
ou solicitar exames complementares, se necessário. Se a 
pessoa faz automedicação, nada disso é levado em con-
sideração, e o paciente pode acabar usando um remédio 

5 dicas sobre a importância 
de higienizar as mãos 

Lavar as mãos sempre foi uma das medidas mais 
importantes para reduzir a incidência e disseminação da 
gripe, especialmente entre as crianças. Com a pandemia 
da Covid-19, a atitude ganhou ainda mais importância, 
por ser considerada uma das mais eficazes para combater 
a doença. 

Dicas 
- Não compartilhar copos e garrafas de água. Dessa 
forma evita-se o contágio de doenças contagiosas 
como a gripe e Covid-19, por exemplo.
- Não encostar a boca em bebedouros e lugares 
compartilhados. Assim como as garrafinhas, esses 
locais podem estar contaminados com bactérias. 
- Sempre lavar as mãos antes das refeições e após 
ir ao banheiro. Além de manter esse hábito, é 
importante também lavar corretamente as mãos, 
incluindo as unhas, o dedão e o espaço entre os 
dedos. 
- Quando não for possível ter acesso à água e sabão, 
usar álcool em gel.
- Usar máscara quando estiver em ambientes 
compartilhados. E dentro de casa, tossir na parte 
de dentro do cotovelo também é recomendado para 
evitar a disseminação da gripe. 

Pacientes confundem 'tratamento 
preventivo' e tratamento precoce, 
e se automedicam
D ia 5 de maio foi o Dia Nacional do 

Uso Racional de Medicamentos 
e Dia Mundial de Higienização das 
Mãos. Infectologista orienta sobre o que 
realmente funciona na prevenção da 
Covid-19 e os perigos da automedicação

que, na verdade, vai prejudicá-lo", alerta a profissional.
Juliana Barreto Cypreste lembra, também, que a 

automedicação e o uso indiscriminado de remédios são 
preocupantes não apenas no contexto da pandemia do 
novo coronavírus, mas em qualquer situação envolvendo a 
saúde dos pacientes. A utilização sem acompanhamento 
profissional pode gerar intoxicação medicamentosa e 
efeitos adversos no organismo, que em casos mais graves 
pode até mesmo levar ao óbito.

Fonte: Comunicação Sem Fronteiras

PIXABAY
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V ocê já ouviu falar nos 
primeiros 1.000 dias?

Dicas sobre 
alimentação após  
cirurgia plástica
O que devo comer?

● Carnes magras e peixes: 
as proteínas ajudam na 
recuperação dos tecidos e na 
cicatrização 

● Aves, peixes, feijão, 
lentilha e ervilha: são 
alimentos ricos em ferro, 
ajudam a prevenir a anemia e problemas de cicatrização. 

● Frutas cítricas que contenham vitamina C (laranja, 
morango, abacaxi, acerola, limão), vegetais verde-escuro 
(espinafre, brócolis), aumentam a imunidade, a absorção de 
ferro (prevenindo a anemia) e a produção de colágeno. 

● Pão integral, legumes, vegetais e frutas: as fibras 
auxiliam na diminuição da constipação intestinal durante 
a recuperação, são cicatrizantes e melhoram a circulação 
sanguínea.

● Iogurte e leite: equilibram a flora intestinal e ajudam a 
eliminar líquidos e toxinas.

● Líquidos: manter o corpo hidratado colabora para 
diminuir o inchaço. Sucos de frutas, água (no mínimo, oito 
copos por dia) e água de coco mantêm a água e o sódio no 
organismo.

O que evitar? 
● Produtos ricos em gordura saturada e açúcar refinado, 

assim como de embutidos, enlatados e industrializados. 
● Fast food, refrigerantes, biscoitos, carnes gordas, frituras, 

presunto, salsichas, salames e molhos prontos (em saladas e 
outros pratos) fazem parte da lista.

Esse tipo de alimento pode interferir no processo de 
cicatrização e comprometer o sistema imunológico. A ingestão 
de sal deve ser moderada, pois o sódio é responsável pela 
retenção de líquido, o que pode aumentar o inchaço.

Nada mais é do que os primeiros mil dias 
de vida de um indivíduo. Correspondendo ao 
período da gestação (270 dias) mais os dois 
primeiros anos de vida da criança (1º ano = 
365 dias + 2º ano = 365 dias) = 1.000 dias.

E porque esses primeiros mil dias são tão 
importantes?!

É neste período que há um acelerado 
crescimento e desenvolvimento, tanto do feto 
como da criança, que irão se perpetuar por 
toda a vida. Portanto, fatores como a nutrição 
e o ambiente intra e extrauterino são predito-
res das condições de saúde na vida adulta.

Hoje sabemos que as condições maternas 
são passadas para a criança via placentária e 
posteriormente pelo leite humano e podem ter 
efeito na vida e na saúde na fase adulta. 

Durante a gestação, o feto está formando 
suas estruturas e acontece o que chamamos 
de programação metabólica, ou seja, as 
condições de saúde e os hábitos da gestante 
(como fumo, nutrição, obesidade, ingestão de 
bebida alcóolica, estresse...) são transmitidos 
ao bebê em desenvolvimento e irão influenciar 
na epigenética da criança. E, consequente-
mente, na possibilidade desta criança desen-
volver ou não doenças crônicas como: excesso 
de peso, diabetes, hipertensão, doenças 
cardiovasculares, depressão, ansiedade, entre 
outras...

Assim como na gestação, nos dois primei-
ros anos de vida o ambiente em que a criança 
está inserida também atua na programação 
metabólica. Dessa forma, desde a nutrição, 
abrangendo amamentação, introdução 
alimentar, oferta de açúcares, oferta de indus-
trializados, até o cuidado dos pais e ambiente 
familiar são fatores que impactam nas condi-
ções de saúde desse indivíduo a longo prazo.

Sabendo que o que acontece nos primei-
ros mil dias pode influenciar não somente no 
crescimento, desenvolvimento e na predispo-
sição a desenvolver doenças, mas também em 
questões sociais e intelectuais, foi definido 
este período como “Intervalo de Ouro” na 
infância.

Por isso, uma alimentação saudável e ade-
quada durante a gestação, a amamentação e 
nutrição adequada na primeira infância fazem 
a diferença no futuro do seu filho.

Primeiros mil dias

Bárbara Ergang
Nutricionista Materno Infantil

Consultora em lactação certificada - Instituto Mame Bem e 
Bianca Balassiano Cursos; Membro da Associação Gaúcha 
de Consultoras em Aleitamento Materno (AGACAM); Mestre 

em Alimentação, Nutrição e Saúde - UFRGS;
Pós-graduada em Cuidado materno infantil com enfoque na 

Amamentação - Instituto Mame Bem

Dra. Stella Klockner

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Ser mãe!Ser mãe!
"Forte e frágil.
Risonha e chorona.
Ágil e demorada.
Falante e boa ouvinte.
Simples e sofisticada.
Calma e agitada.
Liberta e presa.
Feliz e nostálgica.
Desapegada e grudenta.
Perfeccionista e desorganizada.
Portanto, não me defina. Sou intensa 
demais para viver de um jeito só."

A.D

Com este texto, quero homenagear 
e desejar um feliz e abençoado Dia 
das Mães para todas as mamães, em 
especial, a minha mãe Hedy Lange, 
que com seus 87 anos e em adiantado 
estado de Alzheimer, me ensina sobre 
o verdadeiro sentimento de amor entre 
mãe e filha. Com o passar do tempo, 
fui deixando de ser filha e passei a ser 
a mãe dela. A cada dia que convivo 
com ela, estou me tornando uma pessoa 
melhor. Sou grata a ela pela vida e, 
principalmente, por todos os valores e 
ensinamentos ao longo de sua vida.

Não basta dizer que ama, é 
necessário ter atitude, participar 
enquanto estão vivos, através de gestos 
e muito carinho!

Yara Lampert

A mamãe Catarina Schons com as filhas; Sabrina, 27 
anos, e Júlia, 15 anos

A mamãe Pâmela 
Casali Henn 
com os filhos 
Benício, de 3 
anos, e Joaquim, 
com 8 meses

A mamãe Roselani Müller com as filhas Manoela, de 3 anos, e Mariana, 
de 6 meses

A mamãe Marli Cichorski com as filhas Andressa, Adriana e Ana
STUDIO CRIATIVO

NAIR E VERÔNICA FOTOGRAFIAS

NAIR E VERÔNICA FOTOGRAFIAS

ARQUIVO PESSOAL
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A mamãe Karine Eichel com a filha Lauren E. Ohlweiler, 
de 1 ano e 9 meses

A mamãe Jennifer Natana com a filha Alice, de 1 ano e 11 meses

A mamãe 
Ivania 

Robalo com 
o filho Pietro 

Robalo 
Yusuf, 

de 15 anos

A mamãe Fabiane Dutra com a filha Helena de Paris Melo, 
de 2 anos

As amigas e mamães: 
Cátia Woiciekoski, 
com a filha Maria Clara, 
de 5 anos; Fernanda 
Copetti, com a filha 
Aurora, de 3 meses, 
e Rafaela Dotto 
Gazola, com a filha 
Sofia, de 3 anos

NAIR E VERÔNICA FOTOGRAFIAS

STUDIO CRIATIVO

STUDIO CRIATIVO

MÔNICA GRILLO

MÔNICA GRILLO
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“Parabéns para Cláudia Sipp Von Mühlen que neste domingo, dia  
9 de maio completa mais um ano de vida. Será o primeiro aniversário 
comemorado no Dia das Mães, depois da maternidade. Parabéns para o 
filho Lorenzo Gabriel Johann, que completa 3 aninhos junto com a mamãe, 
também neste domingo. 
Muita saúde, amor e felicidades para vocês!”

Homenagem do namorado e pai, Guimar Johann, 
e dos avós Selvino e Elsi, João Paulo e Darlicia

Parabéns para:
7/5
Lovane Bau Ruaro
8/5
Milton Riffel 
Tânia R. Schapowal 
Gerda S. Kochhann
9/5
Helena Bandeira
Rudi Hattje

Nilvo Bronstrup
Leo Simon
10/5
Ari Kurt Balz
11/5
Humberto Franken
Conrado Eickhoff
Lúcia Sipmann
André C. Pires
Oldemar Dockorn

12/5
Marcos Machado
Valmi Kaiser
13/5
Eno Atkinson
Darci Luis Rech
Lucidio Ludwig

Gosto de ler textos que relacionam inovação ao pro-
cesso educativo escolar e brinco de encontrar o “dono” da 
inovação.

Hoje li um texto maravilhoso sobre inovação no espaço 
escolar. O texto falava de espaços abertos, mais amplos e 
arejados. Achei incrível, mas tudo isso se tratava de inova-
ção na arquitetura.

Gamificação é uma inovação tecnológica. Eu amo essa 
ideia e acho que ela demorou muito para chegar até as es-
colas. Creio que, se ela não for usada para estimular a me-
morização de conteúdos fragmentados, mas sim para de-
senvolver estratégias de soluções de problemas complexos, 
será eficiente, mas se for usada somente para estimular a 
decoreba de conteúdos através da repetição… Socorro!

Aula invertida virou quase uma “religião” na pandemia. 
Parece que ela chegou para solucionar o fracasso do siste-
ma educacional. Mas sempre que leio sobre a aula inverti-
da, eu penso: Uma camiseta do avesso, deixa de ser cami-
seta? A aula invertida carrega toda a ineficiência de uma 
aula com seu conteúdo planejado pelo professor. 

Sem autonomia o professor, que segue um programa 
fragmentado, e o aluno, que segue o que o professor pede. 

Não consigo compor uma frase usando as palavras aula 
e inovação, pois se há aula, não há inovação.

Vamos pensar em inovação 
na educação?

Se a aula não está na lei e nem há embasamento cien-
tífico, por que a escola insiste em dar aula?

A vida real é repleta de saberes desfragmentados, por 
que ainda se fala em conteúdo fragmentado em disciplinas 
nas escolas?

Se todos somos diferentes e únicos, por que as escolas 
padronizam o quê se deve aprender, como, quando e em 
qual velocidade?

Tina Carvalho é Agente de 
Transformação da Educação, 

especializada em Metodologia de Traba-
lho por Projetos em Redes de Comunidades 

de Aprendizagem. Atua com Projetos 
Especiais na Secretaria Municipal de

 Educação de Mogi das Cruzes. 
INSTAGRAN @tinacarvalho_educadora

O dia em que Vygotsky surtou
Inovação é a ação ou efeito de inovar. Por 

exemplo: aquilo que é novo, coisa nova, novidade.
Essa palavrinha virou moda faz um tempo e 

agora, devido à pandemia, todos falam de 
um “novo normal” inovador.

NOTA DE RETRATAÇÃO: O Jornal Semanal Três de Maio/RS, prezando pela ética, comunica que a publi-
cação  do artigo da edição 1655, de 30 de abril de 2021, sob título “Escola e Inovação” consta com autoria 
e título equivocados. A autora correta é Tina Carvalho e o título é "O dia em que Vygotsky surtou". Texto 
publicado em 4 de outubro de 2020 no blog www.alemdasformulas.com. Pedimos desculpas por qualquer 
transtorno causado.

A nota de uma prova diz mais sobre a capacidade de 
memorização ou de burlar o sistema e colar, do que sobre 
aprendizagem. Uma evidência de aprendizagem pode ser 
demonstrada de várias formas práticas. Quando apren-
di a dar o lacinho nos cadarços de meus tênis, eu não fiz 
uma prova e mesmo assim, até hoje sei dar lacinhos, no 
entanto, eu fiz muita prova sobre raiz quadrada e hoje 
não sei fazer. Então para quê a prova? Qual embasamen-
to científico para a prova?

O que será que Freinet, Piaget, Rogers, Teixeira, Illich, 
Wallon, Oliveira Lima, Kilpatrick e Dewey diriam ao saber 
que em pleno ano de 2020 ainda temos aulas, séries, tur-
mas, conteúdos fragmentados por disciplinas e provas, e 
maquiam tudo isso para chamar de educação inovadora 
do futuro?

Professores, mesmo após conhecerem os estudos de 
Vygotsky, parecem não entender nada do que ele disse 
e continuam a dar aulas. E pior, às vezes dão aula sobre 
Vygotsky. Você conta, ou eu conto para Vygotsky?

Negócio de 
ocasião para 
investidores 

Vendo apartamen-
to de 117m2, com 3 
quartos 1 suíte, 2 
sacadas com chur-
rasqueira, 2 vagas 
de garagem próximo 
CFC Mário Machado. 
Apartamento locado. 
Contato: telefone e 
WhatsApp 9 9626-
2888.

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

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

Adair Weber - F: 9 8416-7280
facebook.com/Jardinagens-weber
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VENDE-SE
- Chácara com 9.214,00 m², sem Benfeitorias,  a 3,5 km de entrada da Barrinha, Três de Maio/RS, (Rede 
de Luz Certhil e rede água).
Apartamento na Cohab, Rua C, com 3 dormitórios, cozinha sob medida, espaço com churrasqueira, total de 
12 cômodos, c/área aproximada de 116 m². Terreno medindo 210 m².
- Apartamentos com ótima localização, 3 opções de plantas, 3 e 4 dormitórios (opções de suítes), com 
possibilidade de adquirir mais de um box de garagem.
- Área de terra (30.000 m²), sem benfeitorias, localizada em Linha Jundiá, a 3 Km da cidade de São José do 
Inhacorá. Encosta no Rio Inhacorá.
- Terreno com área de 320,70 m², frente com 16,39 m², próximo ao CTG - Loteamento Dockhorn.
- Terreno urbano com área de 904m², com uma casa de alvenaria medindo 12x13, localizada na Rua Expe-
dicionário Bertholdo Boeck esquina com Rua Ijuí.
- Terreno urbano com área de 440m², sem benfeitorias, localizado na Rua Ijuí.Ótima oportunidade de in-
vestimento.
- Terreno com área de 360,00 m² (18x20m) LOTEAMENTO LORO.
- Casa em alvenaria c/área de 100 m², em Independência/RS, com 3 dormitórios, área do terreno 225,00 
m², próximo ao CTG.
- Terreno urbano com área de 307,30m², lozalizado na rua São Roque, bairro Planalto
- Casa em alvenaria c/área aproximada de 170 m², terreno área de 528,56 m², localizada na Rua 3 Passos, 
em Horizontina/RS. Aceita troca por terreno ou casa em Três de Maio/RS.
- ATENÇÃO INVESTIDOR: vende-se fração de terras de cultura com área de 4.588,57 m² de frente para a 
RS - 342, próximo

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

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

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

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

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

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

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

Venda - imóvel urbano 
- Casa seminova 185m², terreno 505m², com chapada, uma suíte, mais dois quar-
tos. 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, localizada 
na rua Avaí, próximo ao Colégio Pacelli.
- Casa mista medindo aproximadamente 150m², terreno 390m², localizada na rua 
América, uma quadra da av. Santa Rosa.  
- Casa seminova 130m², com terreno de 390m², localizada no loteamento Harmo-
nia, bairro Jardim das Acácias.
- Casa de alvenaria 157m², terreno 457m² localização av. Buricá. Preço R$ 
380.000,00
- Casa de alvenaria, dois pisos 217m², com terreno de 590m², localizado na rua do 
Arvoredo, próximo ao fórum. Preço R$ 450.000,00
Terrenos sem benfeitorias
- Terreno 342m², de esquina na rua Alfredo Hen, próximo ao posto da Cotrimaio. 
Preço R$ 150.000,00
- Terreno de esquina 432m², localizado na rua América, bairro Santa Rita. Preço R$ 
100.000,00 área rural
- 25.5 ha, sem benfeitorias, terra vermelha, lajeado cachoeira, 800 metros da ci-
dade.

IMÓVEIS À VENDA
· Prédio de 3 pavimentos, duas salas comerciais e três aptos e casa 
residencial de alvenaria de fundos e garagem c/ estrutura para outro 
pavimento, na rua Pe. Cacique. OBS: Imóvel central
· Apartamento perto do Banco do Brasil, troca por área de terra na 
BR 472.
· Prédio c/ apto residencial e salas comerciais edificadas sobre três 
terrenos 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$165.000,00
· Apartamento no bairro Castelo Branco - ampliação averbada, pode 
ser financiado, aceita carro.  Valor R$100.000,00
· Excelente apto semi mobiliado, c/ 1 suíte e 2 quartos, sala e cozin-
ha, 2 banheiros, 2 garagens e elevador, na rua Horizontina. Ótimo 
Preço
· Terreno de esquina medindo 16 x 30 = 480m2, c/ casa mista na rua 
Tiradentes, na cidade de Santa Rosa. Preço R$150.000,00(Aceita 
proposta).

IMÓVEIS EM OFERTA
· Ótimo terreno de esquina medindo 865m², com casa de alvenaria, 
piscina, quiosque, escritório e demais dependências, em frente à De-
legacia 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 (med-
indo 442,50m²), na Av. Avaí.  
· Terreno de 394m², c/ prédio comercial e residencial, excelente 
ponto comercial no centro de Três de Maio (ótimo investimento) 
R$600.000,00 

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.
· 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, - preço R$400.000,00.
· 6,5 ha, c/ galpão de alvenaria e duas casas, açude, potreiro, locali-
zada ao lado da Setrem. 
· 4,5 há, c/ casa, galpão e agua de poço artesiano, sanga e açude, 
potreiro, localizada no KM 6.
· 9,9 há c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 7 há, restante 
potreiro e mato, açude e sanga.

ÁREAS DE TERRAS
· 3 ha s/ benfeitorias, de frente para a BR 472, perto da área indu-
strial.
· 38 Há de terras vermelhas em Mato grande – Giruá – com 90% 
de área de planta (750 sacas de soja p/ há, com possibilidade de 
negociação e prazo.
· 20 há de terras em Esquina Araújo – com 60% de área de planta 
(ótima localização) preço 375 sacas de soja por há (prazo em até 3 
anos).
· 3 ha a 6,79 há, s/ benfeitorias, localizada na esquina da BR 472 
c/ acesso a São Jose Industrial, ótima área para investimento co-
mercial.
· 3 ha a 7,3 ha, s/ benfeitorias, localizada em frente a empresa São 
Jose Industrial, excelente área para investimento comercial.
· 10 ha c/ benfeitorias c/ sanga e potreiro – Esquina Wunsch - próxi-
mo a São Jose industrial e da BR 472.
· Excelente área medindo 10 há. s/ benfeitorias: de frente para a BR 
472, em Lajeado Lambedor, em frente ao Saci Embutidos.

 ALUGUÉIS
· Apto: rua Sto. Antônio e rua do Comercio
· Terrenos:  Av. Avaí
· Pavilhão:  rua Mato Grosso
· Sala Comercial: Av. Santa Rosa e rua Sto. Ângelo

LOTEAMENTO NOVO
Diversos terrenos com tamanhos e preços diferenciados para venda no lotea-
mento 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 35358585 e 99962-7378 que prontamente lhe atenderemos.

ALUGUÉIS
- 02 salas comerciais, 60 m², ed. Cidade Jardim, Av Alberto Pasqualini
- Sala comercial, 145m², ed. Areias, Av. Santa Rosa
- Sala comercial, 101 m², ed. Rubi, Rua Mato Grosso, 673
- Apto 01 suite + 02 quartos, banheiro social, 01 garagem, ed. Atenas, Av. Uruguai
VENDAS
- Área com 8.123 m² frente para RS 342, no perímetro urbano Três de Maio 
- Apto  com 136,64 m², 01 suíte máster + 01 quarto, banheiro social, 02 garagens, ed. 
Rubi
- Apto com 01 suíte + 02 quartos, banheiro social, 02 garagens, ed Porto Seguro, 
Crissiumal / RS
- Pagamento: Entrada + 48 parcelas
- Apto, 03 quartos, 02 banheiros, sacada fechada, 01 vaga garagem, 8º andar, Caxias do 
Sul / RS, ótima localização
- Sala comercial, Nº 04 Ed Rubi, com área de 117m²
APARTAMENTOS NA PLANTA, DIVERSOS TAMANHOS, CIDADES DE TRÊS DE MAIO E HORIZONTINA 
RS 
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SERVIÇOS TRÊS DE MAIO

NEI MAGALHÃES
F: 9 9952-8033

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

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

TÁXI

DO CARECA
F: 99614-9060 / 99622-4497

OFICINA MECÂNICA
MOTORGIRUS

F: 3535-8953
R. Santa Clara, 15 

AUTO ELÉTRICA

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

R. Horizontina, 384
Próximo ao Benedetti

ELETROCAR 
F: 3535 - 2290

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

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

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

CHURRASCARIA

DO CRESPO
F: 3535 -2810

BR 472  - Complexo Thomé

LIXAMENTO

IRINEU KICH
Lixamento de parquê e assoalho

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

DS MOTORS
Injeção eletrônica, mecânica em geral, 

geometria e balanceamento
Rua São Roque, 654

Fones: 3535-2008 / 9 8463-2000
LAVAÇÃO

ELETRICISTA E 
ENCANADOR

STF julga ação que pode corrigir 
contas do FGTS
O Supremo Tribunal Federal (STF) deve julgar, dia 13 de 

maio, uma ação para alterar a forma de correção do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), hoje corrigido pela 
Taxa Referencial (TR), que está zerada, mais juros de 3% ao 
ano. Esse indicador não atinge o patamar da inflação, que 
nos últimos 12 meses ficou em 6,10% pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Se o STF mudar a forma de correção, milhões de trabalhadores, 
mesmo que já tenham sacado o fundo, terão direito à correção e o 
impacto nos cofres públicos será significativo. “Essa diferença causou 
um enorme prejuízo nos saldos que estavam depositados nas contas dos 
trabalhadores e os sindicatos entraram com várias ações. Muitas foram 
julgadas improcedentes, outras, procedentes. Por isso o Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) suspendeu o andamento de todas as ações no Brasil 
inteiro. Se o Supremo disser que a TR não é adequada, todas as ações 
serão consideradas procedentes”, explica a advogada Thaís Cremasco, 
especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário.

A notícia do julgamento, no entanto, tem dado margem a muitos 
equívocos e fez vários trabalhadores procurarem advogados para entrar com 
ações na esperança de que o STF mude a forma de correção.

Thaís explica que é inócuo fazer isso agora. “As ações estão suspensas, 
tem que esperar a decisão do Supremo. Só então será possível recorrer a um 
processo”, diz.

 A advogada diz que estudos demonstram que as perdas custariam R$ 
538 bilhões aos cofres públicos e que existam mais de 200 mil processos 
discutindo essa questão. “O procedente é que o Supremo não reconheça 
a TR como fator de correção, a própria Justiça do Trabalho em decisões 
recentes acabou afastando a TR como índice de correção de débito 
trabalhista, mas não é possível prever o resultado”, afirma.

Segundo Thaís, toda pessoa que teve um saldo na conta do fundo de 
janeiro de 1999 até os dias atuais pode pleitear a correção, se o STF decidir 
que a TR não é válida. “Aí sim o trabalhador pode ingressar com essa ação 
na Justiça pedindo a correção monetária dos valores. É importante dizer que 
os herdeiros também poderão solicitar a correção caso o trabalhador já não 
esteja vivo. O fato gerador do direito é ter o dinheiro depositado na conta 
vinculada. Esse é o ponto que vai ser analisado”, observa.

A advogada orienta o trabalhador primeiro a verificar se o sindicato 
da sua categoria já promoveu uma ação. Se a entidade não tiver agido, a 
pessoa pode ingressar na Justiça já com base naquilo que o STF decidiu. 
“Assim fica muito mais fácil. Não procede a informação de que o trabalhador 
tem que ingressar antes do julgamento sob pena de perder o direito”, 
orienta.

Para os apressados, Thaís faz um alerta. “Se você entrar com uma 
ação agora e depois descobrir que o seu sindicato já fez isso, vai pagar dois 
advogados. Então, primeiro tenha certeza se você tem ação ou não. Espere 
o resultado do julgamento para, então, procurar seu sindicato ou advogado. 
Desse jeito, você vai reivindicar um direito já pleiteado”, finaliza.

 Thaís Cremasco, advogada especialista em
Direito do Trabalho e Previdenciário

Novo programa emergencial 
socorre pequenos negócios do 
setor de eventos

Medida permite renegociação de dívidas tributárias 
e não tributárias, incluindo aquelas com o FGTS, 

com descontos de até 70% sobre o valor total da dívida
O Governo Federal sancionou, nesta terça-feira, dia 4, a Lei nº 

14.148/2021, que cria o Programa Emergencial de Retomada do setor 
de eventos (Perse). O objetivo é socorrer as empresas com medidas para 
compensar as perdas da crise causada pela pandemia da Covid-19, 
entre elas, com a possibilidade de renegociação de dívidas tributárias e 
não tributárias, incluídas aquelas com o FGTS. Por meio dos acordos, os 
empresários podem obter descontos de até 70% sobre valor total da dívida e 
parcelamentos em até 145 meses.

A princípio, as ações emergenciais e temporárias vão beneficiar negócios 
que realizam ou comercializam congressos, feiras, eventos esportivos, 
promocionais ou culturais, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos 
em geral, casas de eventos, buffet sociais e infantis, casas noturnas, além de 
empresas de hotelaria em geral, cinemas e prestação de serviços turísticos. 
De qualquer forma, o Ministério da Economia publicará os códigos da 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que se enquadram 
na definição de setor de eventos.

O gerente de Competitividade do Sebrae, Cesár Rissete, explica que o 
setor de eventos é um dos mais afetados nesta crise, devido às restrições 
e isolamento social impostos pela pandemia. Para ele, a nova lei é muito 
necessária e pode ajudar a recuperar parte das perdas. “Essa lei beneficia 
principalmente as micro, pequenas e médias empresas, grupo mais 
afetado até aqui e que tende a ter uma recuparação mais lenta e com maior 
dificuldade, em função de suas características. Além disso, as oportunidades 
demandam a reformulação do modelo de negócio, o que é um desafio para 
todos”, ressalta Rissete.

Rissete destaca ainda que a legislação contempla o Programa de 
Garantia aos Setores Críticos (PGSC), operacionalizado por meio do Fundo 
Garantidor para Investimentos (FGI), que visa possibilitar a garantia do risco 
em operações de crédito para empresas de qualquer porte dos setores 
definidos pelo Poder Executivo Federal, nos termos do regulamento, como de 
interesse da economia nacional, nos limites definidos pelo estatuto do fundo. 
“Esse recurso representa fluxo de caixa para esses negócios conseguirem 
sobreviver a esse momento”, completa o gerente de Competitividade do 
Sebrae.

Aos empresários que aderirem ao Perse, não serão exigidos o 
pagamento de entrada mínima como condição à adesão e garantias reais ou 
fidejussórias, inclusive alienação fiduciária sobre bens móveis ou imóveis e 
cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, títulos de crédito, direitos 
creditórios ou recebíveis futuros. Na avaliação dos acordos, o Governo 
Federal vai considerar prioritariamente o impacto da Covid-19 na capacidade 
de geração de resultados da empresa no período da pandemia e da 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin).

Atenção, 
assinante!

Se você não recebeu o seu 
jornal, entre em contato  
conosco pelos telefones: 

3535-1033 ou 9 9944-1624.


