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TRÊS DE MAIO - 24 DE SETEMBRO DE 2021

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Idade: 25 anos
Filho de: Cornélia Scherer Rossi e Volnei 
Rossi
Estado civil: Solteiro
Reside em: Três de Maio
Escolaridade: cursando Educação Física 
Licenciatura, na Unijuí
Profissão: profissional de Educação Física e 
administrador
Por que optou por esta profissão: escolhi 
cursar Educação Física por ser um curso 
que tem impacto direto na formação do 
sujeito. Ser professor vai muito além da 
teoria, ser professor é ajudar adolescentes 
com a transição para a vida adulta, é muito 
gratificante.
Onde trabalha atualmente: Agrícola  
Campestre
Hábito de que não abre mão: socializar 
com os amigos
O negócio do futuro é: não há um negócio 
do futuro específico; quem tem o objetivo de 
empreender tem de achar uma carência na 
sociedade em que está inserido e resolvê-la, 
oferecendo um serviço voltado para essa 
carência.
Time de futebol: Grêmio
Seus aplausos vão para: pessoas que estão 
sempre preocupadas com o próximo e que 
fazem do mundo um lugar melhor 
Nota zero para: discriminação racial, de 
gênero, orientação sexual, nacionalidade ou 
qualquer outro aspecto social
Sua opinião sobre as redes sociais: são óti-
mas ferramentas, se usadas corretamente
O que você sugere de mudança para me-
lhorar sua cidade?  
Sou suspeito para falar sobre Três de Maio, 
pois tenho um amor imenso pela cidade, 

ARQUIVO PESSOAL
Luciano Henrique Scherer Rossi

não consigo pensar em muitas coisas a 
melhorar, sempre falo que sou privilegiado 
por morar aqui.
A minha sugestão de melhoria para o 
município vai para a parte de mobilidade 
urbana. O estacionamento da rua principal 
da nossa cidade na maioria das vezes está 
lotado, encontrar um lugar para estacionar 
se torna algo difícil de se fazer e, tendo em 

vista que muitos carros são dos próprios 
lojistas e funcionários das lojas, acabam 
ficando estacionados a tarde toda nessas 
vagas.
Minha sugestão é taxar essas vagas do 
“centro”, como já é feito em algumas ci-
dades da região, porém, tem de acontecer 
todo um debate para chegar em um projeto 
bem estruturado.
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Alzheimer é uma doença 
neurodegenerativa 

progressiva que se 
manifesta apresentando 
deterioração cognitiva 
e da memória de curto 
prazo, e uma variedade de 
sintomas neuropsiquiátricos 
e de alterações 
comportamentais que se 
agravam ao longo do tempo.

O QUE É ALZHEIMER?
A Doença de Alzheimer (DA) é um 

transtorno neurodegenerativo pro-
gressivo e fatal que se manifesta pela 
deterioração cognitiva e da memória, 
comprometimento progressivo das 
atividades de vida diária e uma varie-
dade de sintomas neuropsiquiátricos 
e de alterações comportamentais. 

A doença instala-se quando o 
processamento de certas proteínas 
do sistema nervoso central começa a 
dar errado.

Surgem, então, fragmentos de 
proteínas mal cortadas, tóxicas, 
dentro dos neurônios e nos espaços 
que existem entre eles. Como 
consequência dessa toxicidade, 
ocorre perda progressiva de neurônios 
em certas regiões do cérebro, como o 
hipocampo, que controla a memória, 
e o córtex cerebral, essencial para a 
linguagem e o raciocínio, memória, 
reconhecimento de estímulos 
sensoriais e pensamento abstrato.

No Brasil, centros de referência 
do Sistema Único de Saúde (SUS) 
oferecem tratamento multidisciplinar 
integral e gratuito para pacientes com 
Alzheimer, além de medicamentos 
que ajudam a retardar a evolução dos 
sintomas. 

Os cuidados dedicados às pes-
soas com Alzheimer, porém, devem 
ocorrer em tempo integral. Cuidado-
res, enfermeiras, outros profissionais 

e familiares, mesmo fora do ambiente 
dos centros de referência, hospitais 
e clínicas, podem encarregar-se de 
detalhes relativos à alimentação, 
ambiente e outros aspectos que 
podem elevar a qualidade de vida dos 
pacientes.

O QUE CAUSA O ALZHEIMER?
A causa ainda é desconhecida, 

mas acredita-se que seja genetica-
mente determinada. A Doença de 
Alzheimer é a forma mais comum 
de demência neurodegenerativa em 
pessoas de idade, sendo responsável 
por mais da metade dos casos de 
demência nessa população.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS DO 
ALZHEIMER?

O primeiro sintoma, e o mais 
característico, do Mal de Alzheimer é 
a perda de memória recente. Com a 
progressão da doença, vão apare-
cendo sintomas mais graves como, 
a perda de memória remota (ou seja, 
dos fatos mais antigos), bem como 
irritabilidade, falhas na linguagem, 
prejuízo na capacidade de se orientar 
no espaço e no tempo.

Entre os principais sinais e sinto-
mas do Alzheimer estão:
● Falta de memória para aconteci-
mentos recentes;
● Repetição da mesma pergunta 
várias vezes;
● Dificuldade para acompanhar 
conversações ou pensamentos 
complexos;
● Incapacidade de elaborar estraté-
gias para resolver problemas;
● Dificuldade para dirigir automóvel e 
encontrar caminhos conhecidos;
● Dificuldade para encontrar palavras 
que exprimam ideias ou sentimentos 
pessoais;
● Irritabilidade, suspeição injustifi-
cada, agressividade, passividade, 
interpretações erradas de estímulos 
visuais ou auditivos, tendência ao 
isolamento.

ALGUNS FATORES DE RISCO 
PARA O ALZHEIMER SÃO:

A idade e a história familiar: a 
demência é mais provável se a pessoa 
tem algum familiar que já sofreu do 
problema;

Baixo nível de escolaridade: 
pessoas com maior nível de escolari-
dade geralmente executam atividades 
intelectuais mais complexas, que 
oferecem uma maior quantidade de 
estímulos cerebrais.

IMPORTANTE: Quanto maior for 
a estimulação cerebral da pessoa, 
maior será o número de conexões 
criadas entre as células nervosas, 
chamadas neurônios. Esses novos ca-
minhos criados ampliam a possibili-
dade de contornar as lesões cerebrais, 
sendo necessária uma maior perda 
de neurônios para que os sintomas 
de demência comecem a aparecer. 
Por isso, uma maneira de retardar o 
processo da doença é a estimulação 
cognitiva constante e diversificada ao 
longo da vida.

COMO É FEITO O DIAGNÓSTICO 
DA DOENÇA DE ALZHEIMER?

O diagnóstico da Doença de 
Alzheimer é por exclusão. O rastrea-
mento inicial deve incluir avaliação de 

específicas. Exames físicos e neuro-
lógicos cuidadosos acompanhados 
de avaliação do estado mental para 
identificar os déficits de memória, de 
linguagem, além de visoespaciais, 
que é a percepção de espaço.

Vale ressaltar mais uma vez que 
o diagnóstico precoce, o tratamento 
adequado e em tempo oportuno é 
fundamental para possibilitar o alívio 
dos sintomas e a estabilização ou 
retardo da progressão da doença.

QUAL O TRATAMENTO PARA O 
ALZHEIMER?

O tratamento do alzheimer é 
medicamentoso e os pacientes têm à 
disposição a oferta de medicamentos 
capazes de minimizar os distúrbios 
da doença, que devem ser prescri-
tos pela equipe médica. O objetivo 
do tratamento medicamentoso é, 
também, propiciar a estabilização 
do comprometimento cognitivo, do 
comportamento e da realização das 
atividades da vida diária (ou modificar 
as manifestações da doença), com 
um mínimo de efeitos adversos.

Alzheimer: o que é, causas, sintomas, tratamento, 
diagnóstico e prevenção

Fonte: Ministério da Saúde

QUAIS OS ESTÁGIO DA DOENÇA DE ALZHEIMER?
A doença de Alzheimer costuma evoluir para vários estágios de forma len-

ta e inexorável, ou seja, não há o que possa ser feito para barrar o avanço da 
doença. A partir do diagnóstico, a sobrevida média das pessoas acometidas 
por Alzheimer oscila entre 8 e 10 anos. O quadro clínico costuma ser dividido 
em quatro estágios:

Estágio 1 (forma inicial): alterações na memória, na personalidade e nas 
habilidades visuais e espaciais.

Estágio 2 (forma moderada): dificuldade para falar, realizar tarefas 
simples e coordenar movimentos. Agitação e insônia.

Estágio 3 (forma grave): resistência à execução de tarefas diárias. 
Incontinência urinária e fecal. Dificuldade para comer. Deficiência motora 
progressiva.

Estágio 4 (terminal): restrição ao leito. Mutismo. Dor à deglutição. Infec-
ções intercorrentes.

IMPORTANTE: Nos casos mais graves do Alzheimer, a perda da capa-
cidade das tarefas cotidianas também aparece, resultando em completa 
dependência da pessoa. A doença pode vir ainda acompanhada de depres-
são, ansiedade e apatia.

COMO PREVENIR A DOENÇA DE ALZHEIMER?
A Doença de Alzheimer ainda não possui uma forma de prevenção espe-

cífica, no entanto os médicos acreditam que manter a cabeça ativa e uma 
boa vida social, regada a bons hábitos e estilos, pode retardar ou até mesmo 
inibir a manifestação da doença. 

Com isso, as principais formas de prevenir, não apenas o Alzheimer, mas 
outras doenças crônicas como diabetes, câncer e hipertensão, por exemplo, 
são:
● Estudar, ler, pensar, manter a mente sempre ativa;
● Fazer exercícios de aritmética;
● Jogos inteligentes;
● Atividades em grupo;
● Não fumar;
● Não consumir bebida alcoólica;
● Ter alimentação saudável e regrada;
● Fazer prática de atividades físicas regulares.

depressão e exames de laboratório 
com ênfase especial na função da 
tireoide e nos níveis de vitamina B12 
no sangue. 

COMO SABER SE UMA PESSOA 
ESTÁ COM ALZHEIMER?

O diagnóstico do Alzheimer no 
paciente que apresenta problemas 
de memória é baseado na identifi-
cação das modificações cognitivas 
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Joelma Prates Stein 
Fisioterapeuta (CREFITO-5:200444/F)

Especialista em Qualidade de Vida e Saúde
 Ênfase em Reabilitação Motora

O número de idosos vem aumentando progres-
sivamente no mundo, comparado a qualquer outra 
faixa etária, elevando assim as taxas de longevi-
dade. Visto isso, segundo Organização Mundial De 
Saúde (OMS), a idade considerada idosa é defini-
da de acordo com o nível socioeconômico de cada 
país. No Brasil, é considerado idoso, indivíduos 
que possuam 60 anos de idade ou mais, diferente 
de países desenvolvidos que descrevem essa ida-
de partir dos 65 anos (MIRANDA et al., 2010). 

Segundo os dados estatísticos, avalia-se que 
no ano de 2025 o Brasil estará na sexta colocação 
entre os países com maiores números de pessoas 
na faixa dos 60 anos ou mais, com a estimativa de 
porcentagem dentro do percentil de 13% da po-
pulação geral, sendo assim necessário um maior 
olhar para essa população (COLOMÉ et al., 2011).

No decorrer dos anos, o ser humano passa pelo 
processo de envelhecimento, surgindo mudanças 
fisiológicas e patológicas decorrentes, que podem 
submeter ao disfuncionamento de algumas estru-
turas corporais e mecânicas, sendo incapacitantes 
na realização dos movimentos do corpo humano. 
Essas alterações eventualmente podem afetar a 
capacidade funcional dos idosos, diminuição da 
condição da saúde mental e física, aparecimen-
to de diversas patologias crônicas, ausência da 
liberdade e autossuficiência, limitando a funcio-
nalidade dos idosos no meio socioambiental e 
resultando na ausência de locomobilidade, conse-
quentemente deixando esse idoso restrito ao leito 
(BARBOSA et al., 2018; SOUZA; BERTOLINI, 2019). 

Segundo o American College of Sports Medi-
cine (ACSM), a Sociedade Brasileira de Medicina 
do Esporte (SBME) e a Sociedade Brasileira de 
Geriatria (SBG), a participação da prática de 
exercícios  de forma   regular é uma modalidade de 
intervenção efetiva para reduzir/prevenir o número 
de declínios funcionais associados ao envelheci-
mento, contribuindo para a redução dos fatores de 
riscos associados (doenças cardíacas, diabetes, 
disfunções ortopédicas, distúrbios psicológicos, 
etc.), melhorando o estado de saúde, prolongando 
a independência e a expectativa de vida (ACSM, 
2006). 

Entretanto o crescimento da população idosa 
aumenta as probabilidades de surgimentos das 
doenças crônico-degenerativas e, como conse-
quência, a perda da função e imobilidade em 
muitos dos casos. E poucos idosos são adeptos a 
atividade corporal. As causas da imobilidade são 
multifatoriais, predominando as neurológicas e 
musculoesqueléticas, levando a vulnerabilidade.

Benefício da fisioterapia para 
idosos acamados

 O BENEFÍCIO DA FISIOTERAPIA
A fisioterapia motora tem como objeti-

vo corrigir e restabelecer o estado físico do 
paciente por meio de exercícios e alonga-
mentos. Eles são realizados de acordo com 
as condições e necessidades dos pacientes, 
recuperando a sua capacidade funcional, força, 
mobilidade e postura, além de aliviar as dores 
que afligem os pacientes. 

A conduta terapêutica é uma grande aliada 
na recuperação de pacientes acamados, atu-
ando com recursos de cinesioterapia (terapia 
com movimentos) através de técnicas variadas 
incluindo as mobilizações ativas e passivas e 
ativo-assistidos, baseadas em evidencias para 
prevenção e tratamento.

DIVULGAÇÃO
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"Na vida, todos somos semeadores... Uns semeiam flores e descobrem belezas, perfumes e frutos. Outros 
semeiam espinhos e se ferem nas suas pontas agudas. Ninguém vive sem semear, seja o bem ou o mal...  

Felizes são aqueles que, por onde passam, deixam sementes de amor, de bondade, de afeto." Divaldo Franco

Toda a beleza e empoderamento de Júlia Ceccon, no ensaio 
dos seus 15 anos, comemorados no dia 22 de setembro. Júlia é 
filha de Jones Ceccon e Vanusa Maria Ceccon, e mana de Jones 
Ceccon Júnior. Felicidades, muita luz, saúde e vida longa!

Os pais Ana Dobler e Tiago Rodrigues comemoraram o aniversário de  
4 anos do filho Matias Dobler Rodrigues no dia 19 de setembro, na Bella 
Casa de Festas. Alegria e muita animação. Felicidades Matias!

STUDIO CRIATIVO

STUDIO CRIATIVO

As amigas Sueli Prachtvogel e Nair Bialeski em dia 
de turismo para conhecer as belezas da cidade das pedras 
preciosas, Ametista do Sul 

NAIR E VERÔNICA LOTTERMANN FOTOGRAFIAS

Registro especial da mamãe Andreia Abeling com os  filhos Maria 
Eduarda, Valentina e o pequeno João Otávio que completou seu 
primeiro aninho no dia 17 de setembro
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Vem aí a edição 
Primavera do
Fuegos de 
Fronteiríssimo
Dia: 02/10 – sábado
das 11h30min às 17h30min, 
o "Open Food" com gas-
tronomia, música e confra-
ternização, promovido pelo 
Fronteiríssimo e A Musical.

O evento será realizado 
no Espaço do Rotary Club no 
Parque de Exposições de Três 
de Maio. 

Serão 6 estações gas-
tronômicas, música ao vivo, 
chope gelado, drinks e muita 
confraternização!
Os passaportes são vendidos a 
R$ 150,00 por pessoa, presen-
cialmente na A Musical - Três 
de Maio, ou de forma online, 
com pagamento via PIX com:  
Elisandro: (55) 98406.0837; 
Marco: (55) 99100.0309 ou 
Marcelo: (55) 99965.9830

O casal Roselaine Cristina dos Santos e Tiago Benedetti, 
com os filhos Antônio Augusto Benedetti e Helena Luiza 
Benedetti, na Semana Farroupilha 2021

Parabéns ao Léo Winter Weise, pelo 3º lugar no XV Festival Cancioneiro 
da Canção Gaúcha e Nativista, realizado pelo CTG Querência Alegre, 
de Alegria, nos dias 18 e 19 de setembro, com a interpretação da música “Os 
Cardeais”, de César Passarinho. 
No registro, Leo com Elisandro Weise (pai) e Anassara, e com  Aline Winter 
(mãe) e Gerson Daniel 

Celebrando a vida e a amizade: Terezinha Ivanowski, Lígia Moura, Mariza  
Schaeffer, Maria do Carmo Tomasi e Dalci Rutzen, amigas de longa data, passaram dias 
memoráveis nas águas termais do Hotel Rouxinol, em Piratuba, Santa Catarina
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IMÓVEIS
ALUGA-SE apartamento de um 
dormitório com garagem, em cima 
da Acordare. Tratar pelo 99606-
2530.
VENDE-SE propriedade dos Cai-
xeiros Viajantes de Três de Maio. 

Área de um hectare e um pavilhão 
de aproximadamente 300m2. 
Tratar com a diretoria.
COMPRA-SE carro Fiat modelo 
500. Tratar: 9 9618-9545 entre 
20h e 21h.

TALENTO NO ESPORTE

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

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

Eduardo Corretora de imóveis, o imóvel é seu, o cuidado é nosso.
Parabéns para:

- Casa de alvenaria com 2 pavimentos, localizada na rua Carlos Gomes, contendo 
sala de estar e de jantar, dois dormitórios mais uma suíte, cozinha, garagem, fes-
teiro, piscina, terreno todo murado e com grade, com área construída de 140,35 m²   
- Casa de alvenaria com 2 pavimentos, localizada na rua Engenheiro Jorge Lo-
gemann próximo do centro, com 3 quartos, 2 salas, cozinha, dispensa e garagem  
- Casa de alvenaria com terreno medindo 330m² e área construída de 278 m² 
localizada no Bairro Laranjeiras                       
- Casa de alvenaria com terreno medindo 485 m² e área construída de 104.5 m², 
localizada no loteamento Sartor.
- Casa com terreno medindo 12,80 x16,00 e área construída de 101,75m², locali-
zada na rua Marechal Rondon na cidade de Independência  
- Sala comercial localizada na rua do Arvoredo com área total de 396m²  
- Terreno localizado na rua Horizontina medindo 12 x 35 totalizando uma área de 
419,82 m²     
- Terreno de 14 X 32 com área total de 448 m² localizado na rua do Arvoredo a 
poucos metros da Av. Sen. Alberto Pasqualini 
- Terreno localizado no bairro Jardim das Acácias com área de 711,18m² com 3 
casas de alvenaria uma delas de frente para rua Fernando Ferrari e as outras duas 
de frente pra travessa Leste   
- Terreno de esquina medindo 12,66 x 20,50 localizado na rua São João esquina 
com a Marechal Rondon na cidade de Independência   

Um grande sonho está se realizando para a família do garo-
to Juan Pablo Da Cruz Diana, 9 anos, de Três de Maio.

No último dia 17 de setembro, saiu o resultado da apro-
vação de Juan no teste do Internacional de Porto Alegre. O 
menino, filho de Rafael Diana e Jayne Pires da Cruz, irmãozi-
nho do Frederico, é natural de Três de Maio, apaixonado por 
futebol, e com muita fé e dedicação, conseguiu obter mais essa 
conquista.

Juan deu os primeiros chutes como atleta das escolinhas 
de campo, aos quatro anos, no Oriental, de Três de Maio, e Ser 
Santa Rosa, de futsal César e Fernando ASR de Santa Rosa, e 
personal Rafael. 

Muito contente com a aprovação para jogar no Inter, e com 
o coração transbordando de felicidade, o garoto diz que irá 
representar Três de Maio e o clube com muito orgulho. “Quero 
agradecer a todos, principalmente os meus pais que sempre 
me incentivaram e acreditaram no meu potencial. Aos que tor-
ceram por mim, e desejar que assim como eu conquistei esse 
sonho, por vontade de Deus, desejo que todos realizem os seus 
sonhos, independente de quais forem. A fé move montanhas e 
uma porta que Deus abre, ninguém fecha”, comemora Juan. 

Três-maiense é aprovado no teste 
do Internacional de Porto Alegre
Juan Pablo Da Cruz Diana, tem 9 anos e foi atleta das categorias 
de base do Oriental

Juan Pablo Da Cruz Diana comemora aprovação no teste para jogar no Internacional

Juan Pablo tem 9 anos

FOTOS DIVULGAÇÃO

24/09
Magnus Miguel Riffel

25/09
Balduino Reinaldo Brudna
Dorin F. Bianchi
Milton Pires
Sônia Bau
Gilmar Fischer

26/09
Rosane Ruchaber

28/09
Amauri Hatje 

29/09
Olívia Schneider 

30/09
Maria Inês Martini
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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.
- CASA com 3 quartos perto da Setrem, rua Vili Jack, pátio fechado.  

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.
- 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 tran-
quilo, rua Rui Ramos. 
- APARTAMENTO com três dormitórios, rebaixado em gesso, sacada 
fechada com vidro, localizado no bairro Sol Nascente
- APARTAMENTO NA AVENIDA SANTA ROSA, prédio de esquina, 3 quar-
tos 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 fren-
te 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
- TERRENOS: Loteamento Bombardelli

Venda - imóvel urbano 
- Casa de alvenaria seminova medindo 356m², com terreno de 450m², com pisci-
na, loteamento das Freiras, Três de Maio.
- 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 Ma-
rechal 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, 140m², com terreno de 4787m² localização; rua Alfredo Mens-
ch, próximo ao colégio castelo branco.
- Casa seminova medindo 260m² com terreno de esquina 345m², localizada no 
loteamento Sartor.
Terrenos
- Terreno sem benfeitorias de 564m², com 25m de frente na rua Horizontina.
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 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
· Aptos no edifício Terra Natal, na rua Osvaldo Cruz perto do Hospi-
tal 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 Ver-
zeri, em frente ao super Benedetti, negócio de ocasião. Facilita pa-
gamento.
· Apartamento parcialmente mobiliado, 2 quartos, sala, cozinha, 
garagem, portão eletrônico, sacadas fechadas c/ vidro temperado, 
churrasqueira, localizado na rua Santo Antônio. Preço R$250.000,00
· Terreno de esquina medindo 16x30 = 480m², c/ casa mista na rua 
Tiradentes, na cidade de Santa Rosa. Preço R$150.000,00 (Aceita 
proposta).

IMÓVEIS EM OFERTA
· Ótimo terreno de esquina medindo 865m², com casa de alvenaria, piscina, 
quiosque, escritório e demais dependências, em frente à Delegacia de Polícia. Acei-
ta imóvel na troca e facilita pagamento.
· Terreno, medindo 577,90m², c/ casa de alvenaria c/ chapada medindo 335m², 
na rua Bruno Dockhorn ao lado da radio colonial. R$700.000,00 (aceita proposta)
· Terreno com casa de alvenaria de 2 pavimentos, com 4 quartos, 2 salas, copa, 
cozinha mobiliada, 3 banheiros, quiosque, piscina, garagem, ótima localização em 
área central e facilita pagamento parcelado.
· Sala Comercial de 120m², no centro de Três de Maio.
· Terreno perto da Cotrimaio c/ 604,60m², frente de 18,30 metros.
· Terreno todo murado, s/ benfeitorias, frente de 14,50 metros (medindo 
442,50m²), na av. Avaí.   
· Pavilhão comercial de alvenaria de 380m² e uma casa mista, terreno de 
7.000m², rua Leonel Brizola, perto do parque de exposições, no bairro Castelo Bran-
co R$750.000,00. 

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 lambedor, c/ 
aguada e s/ benfeitoria.R$ 750.000,00

ÁREAS DE TERRAS
· 38 Ha de terras vermelhas em Mato grande – Giruá – com 90% de área de 
planta (750 sacas de soja p/ ha, com possibilidade de negociação 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, rua Monsenhor Testani e Trav. Pedro 
Krewer 
. Casa: Rua Exp. Bertoldo Boeck e rua Pofessor Del Aglio
· Terrenos:  Av. Avaí
· Pavilhão: rua Alfredo Henn
· 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.

ALUGA-SE
- Apartamento com 2 dormitórios, Av. Sen. Alberto Pasqualini, 190 (segundo pavi-
mento Vidraçaria do Serginho) com box de garagem e portão eletrônico.
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 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 urbano com área de 904m², com uma casa de alvenaria medindo 12x13, loca-
lizada 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 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, localizada 
no bairro São Francisco.
- 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.

VENDAS
- Área com 8.123m², frente para RS 342, no perímetro urbano Três de 
Maio.
- Apartamento 136,64m²,  1 suíte + 2 quartos , cozinha e espaço gourmet 
mobiliados, banheiro social, 2 vagas de garagem, Ed. Rubi
- Apartamento com 1 suíte + 2 quartos, banheiro social, 2 vagas de gara-
gem, 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
- Sala comercial, 145m², Ed. Areias, Av. Santa Rosa
- Casa de alvenaria, 220 m², terreno 550m², Pe. Cacique, próximo ao Ed. 
Rubi.
- Imóvel misto, comercial 321,57m², apartamento residencial 177,18 m², 
suíte + 3 quartos, 2 vagas de garagem, Av. Santa Rosa, Centro 

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.

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

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

       Temos disponíveis terrenos em loteamentos 
novos.   Entre em contato.



8CADERNO S - JORNAL SEMANAL - 24 de setembro de 2021

SERVIÇOS TRÊS DE MAIO

NEI MAGALHÃES
F: 9 9952-8033

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

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

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

OFICINA MECÂNICA
MOTORGIRUS

F: 3535-8953
R. Santa Clara, 15 

AUTO ELÉTRICA

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

R. Horizontina, 384
Próximo ao Benedetti

ELETROCAR 
F: 3535 - 2290

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

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

R. Augusto Rutzen - Antiga Brahma  
F: 99982-2815 - Karine ou Rodrigo

CHURRASCARIA

DO CRESPO
F: 3535 -2810

BR 472  - Complexo Thomé

LIXAMENTO

IRINEU KICH
Lixamento de parquê e assoalho

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

Injeção eletrônica, mecânica em geral, 
geometria e balanceamento

Rua São Roque, 654
Fones: 3535-2008 / 9 8463-2000

LAVAÇÃO

ELETRICISTA E ENCANADOR

JARDINAGENS WEBER

- Limpeza de terrenos; 
- Corte e plantio de grama; 
- Poda de árvores;
- Paisagismo;
- Compactação de solo;
- Corte de campos e chácaras 
  (corte c/ trator);
- Lavagem de paredes  
residenciais.

Adair Weber - F: 9 8416-7280
facebook.com/Jardinagens-weber

reação tardia do condutor, com 3.129 casos. Não 
manter a distância segura do veículo da frente 
ocupa a terceira colocação, com 2.539 ocor-
rências, seguido por acessar a via sem observar 
a presença de outros veículos, que provo-cou 
2.464 acidentes. Tanto em 2019, quanto em 
2020, a falta de atenção foi segui-da pela deso-
bediência das regras de trânsito como o maior 
motivo para as coli-sões. 

RADARES
Segundo o diretor científico da Ammetra, o 

levantamento reforça a importância da fiscali-
zação eletrônica de velocidade nas rodovias. "A 
ONU estabeleceu a meta para até 2030 de redu-
zir pelo menos em 50% o número de veículos tra-
fegan-do acima do limite de velocidade e reduzir 
as lesões e mortes relacionadas à velocidade. É 
preocupante as recentes alterações biopsicosso-
ciais dos mo-toristas brasileiros, na medida em 
que comprometem a condução veicular segura. 
Acreditamos que a revisão da periodicidade da 
avaliação psicológica dos condutores seja uma 
das intervenções mais efetivas para mudar esse 
cenário em curto prazo. Paralelamente precisa-
mos de leis rígidas e de um Judiciário que puna 
exemplarmente os infratores”, finaliza Coimbra.

Em meio às celebrações da Semana Nacio-
nal de Trânsito, entre 18 e 25 de setem-bro, uma 
informação alerta as entidades que atuam na 
segurança viária: o excesso de velocidade passou 
a ser a principal causa de colisões nas rodovias 
federais bra-sileiras. Um levantamento feito 
pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) a pedido 
da Associação Mineira de Medicina de Tráfego 
(Ammetra) revela que, no primeiro se-mestre de 
2021, dirigir em velocidade incompatível com a 
via foi a causa principal de colisões, com 3.467 
ocorrências. 

Nos anos anteriores, a maior parte dos sinis-
tros teve como causa principal a falta de atenção 
do motorista na condução, com 25.031 casos 
em 2019 e 22.411, em 2020. Nesses anos, o 
excesso de velocidade ocupava o terceiro lugar 
no ranking. “Esses dados revelam que, desde 
o início da pandemia, as alterações na sa-úde 
mental e psicológica deixaram o motorista 
brasileiro mais agressivo e imprudente. O excesso 
de velocidade, além de ser a causa principal, 
também é um agente potencializador da letalida-
de dos sinistros de trânsito, contribu-indo para o 
aumento do número de mortes”, analisa o diretor 
científico da Ammetra, Alysson Coimbra. 

Na avaliação do especialista em Medicina 
do Tráfego, a mudança no perfil de aci-dentes 
também é justificada pelo aumento do consumo 
de substâncias psicoativas por parte dos moto-
ristas. Conforme levantamento da Ammetra, feito 
com base em dados da PRF, nos últimos dois 
anos, o número de motoristas flagrados dirigindo 
sob o efeito de drogas praticamente dobrou nas 
rodovias federais brasileiras: em 2020 foram 
aplicadas 1.872 multas, contra as 939 registra-
das em 2018. “Substân-cias psicoativas causam 
alterações no comportamento, consciência e 
capa-cidade de reação do motorista. Também 

induzem a adoção de ações agres-sivas e impru-
dentes durante a condução veicular, culminando 
em atos infra-cionais como dirigir em velocidade 
incompatível, fazer ultrapassagens proi-bidas e 
desrespeitar as regras de circulação no trânsito”, 
completa Coimbra.

MAIS EMPATIA
Para 2021, o Conselho Nacional de Trânsito 

(Contran) definiu como tema a frase “No trânsito, 
sua responsabilidade salva vidas”. O evento tem 
como objetivo cons-cientizar a sociedade sobre 
a importância da segurança viária. “O slogan 
para 2021 é adequado ao momento atual em 
que vivemos. A segurança viária de-pende de 
todos nós. O brasileiro precisa entender que 
nossa ação influencia a vida de todos os demais 
integrantes do sistema nacional de trânsito. O 
respeito, a empatia e educação devem ser regra, 
não exceção”, afirma o dire-tor da Ammetra.

OUTRAS CAUSAS
No ranking das principais causas de colisões 

de 2021, o excesso de velocidade é seguido pela 

Semana de Trânsito: Excesso 
de velocidade é principal causa 
de colisões nas rodovias federais

No primeiro semestre de 2021 ocorreram 3.467 ocorrências devido o 
excesso de velocidade, seguida por  reação tardia ou ineficiente do 

condutor, com 3.129 ocorrências. A terceira maior causa de acidentes é 
não manter distância do veículo à frente

PRINCIPAIS CAUSAS DE COLISÕES EM RODOVIAS
 FEDERAIS NO 1° SEMESTRE DE 2021:

Velocidade incompatível: 3.467 ocorrências

Reação tardia ou ineficiente do condutor: 3.129 ocorrências

Deixar de manter distância do veículo à frente: 2.539 ocorrências

Acessar a via sem observar a presença de outros veículos: 2.464 ocorrências

Ausência de reação do condutor: 2.298 ocorrências
Fonte: Polícia Rodoviária Federal (PRF)


