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TRÊS DE MAIO - 23 DE ABRIL DE 2021

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Idade: 31 anos
Filha de: Nelson e Nelci Assmann
Casada com: Éder Altíssimo
Mãe de: Éder Gabriel Altíssimo, de 8 anos
Reside em: Três de Maio
Escolaridade: cursando Serviço Social, na Unopar
Profissão: Secretária Municipal de Desenvolvimento Social
Por que optou por esta profissão: encarei este desafio de 
estar à frente desta tão importante pasta, certa de que nem 
tudo sabemos, mas que se temos vontade de aprender sem 
medo de trabalhar, contando com pessoas habilitadas e 
qualificadas ao nosso lado, já estamos com mais da metade 
do caminho percorrido.
Onde trabalha atualmente: Prefeitura Municipal de Três de 
Maio - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Hábito que não abre mão: comer chocolate e tomar café
O negócio do futuro: tendo em vista o envelhecimento 
populacional e a demanda crescente, penso que locais 
habilitados para receber idosos seja algo a se pensar 
urgentemente, com atividades recreativas diárias e 
profissionais qualificados, que desenvolvam com amor a 
profissão.
Time de Futebol: Palmeiras e Grêmio
Seus aplausos vão para: todos os trabalhadores de todos 
os segmentos que não pararam na pandemia, encarando o 
desafio de atender a população. E também aos músicos e 
ao setor de eventos que, infelizmente, foram os primeiros a 
parar e ainda não puderam retornar às atividades.
Nota zero para: as injustiças
Sua opinião sobre as redes sociais: são necessárias 
principalmente na atualidade, pois utilizamos muito, 
inclusive para o trabalho. Mas devem ser utilizadas com 
cuidado porque podem ser consideradas perigosas quando 
mal utilizadas, ocasionando grandes estragos na vida das 
pessoas.
O que você sugere de mudança para melhorar sua cidade? 
Acho nossa cidade belíssima, no entanto, poderíamos ter 
um olhar mais apurado e voltado ao nosso turismo. Temos 
lugares maravilhosos que poderiam ser melhor explorados.

Carina Assmann Altíssimo
ARQUIVO PESSOAL
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Problemas de audição podem causar 
atraso na fala das crianças

Mesmo que o Teste da 
Orelhinha não tenha 

apresentado alterações 
na audição do recém-
nascido, é fundamental 
que a criança passe por 
novos exames ao menor 
sinal de atraso na fala, 
pois a perda auditiva pode 
ser genética, progressiva 
ou consequência de 
remédios ototóxicos 

A perda auditiva pode trazer 
diversos prejuízos a uma criança 
e um deles é no desenvolvimento 
da fala. É importante que os pais 
fiquem atentos aos sinais de atraso 
na linguagem oral nos primeiros 
dois anos de vida para que não haja 
efeitos negativos no desenvolvimen-
to infantil; efeitos estes que podem 
acarretar em problemas por toda a 
vida. 

Muitos pais só buscam trata-
mento para o problema de audição 
dos filhos quando outros sintomas 
começam a surgir. Apesar de o atra-
so na fala e a falta de diálogo serem 
os sinais mais importantes de perda 
auditiva, eles relacionam esses 
problemas, muitas vezes, a outras 
causas. Diagnósticos equivocados e 
o costume de esperar que a criança 
desenvolva o diálogo naturalmente 
podem causar danos irreparáveis na 
infância e até na vida adulta; além 
de atrasar o tratamento da alteração 
auditiva. 

"Quanto antes for feito o diag-
nóstico, maiores as chances de a 
criança ter um bom desenvolvimento, 
com melhores resultados no proces-
so da reabilitação auditiva. Assim, o 
desempenho comunicativo pode ser 
alcançado mais rapidamente; muito 
próximo ao de crianças com audição 
dentro da normalidade", explica a 
fonoaudióloga Marcella Vidal, que é 
especialista em audiologia infantil. 
Segundo ela, "o diagnóstico pode 
ser feito com uma audiometria, exa-
me que detecta a perda auditiva na 

maioria dos casos, dependendo da 
idade e da colaboração da criança". 

Com o passar do anos, por causa 
da dificuldade de diálogo com outras 
pessoas, a perda de audição não tra-
tada afeta a socialização, a autoesti-
ma, o desenvolvimento cognitivo e a 
alfabetização. Não raro, há pessoas 
que só identificam a perda auditiva 
na universidade e descobrem que a 
dificuldade de aprendizagem ou até 
mesmo o déficit de atenção diagnos-
ticado na infância e adolescência 
eram causados, na verdade, por 
problemas na audição. 

"O processo de maturação 
do sistema auditivo central ocorre 
durante os primeiros anos de vida. 
Por isso, a estimulação sonora 
neste período de maior plasticidade 
cerebral é imprescindível, já que para 
haver aprendizado da linguagem oral 
e, consequentemente, o desenvol-
vimento intelectual, emocional e 
de habilidades, é preciso que as 
crianças interajam com seus interlo-
cutores e, assim, estabeleçam novas 
conexões neurais. É importante 
enfatizar também que há diferenças 
entre ouvir e escutar. Os sons que 
entram pelas orelhas precisam fazer 
sentido, ter significado", pontua a 
fonoaudióloga.

Mesmo que ao nascer a criança 
tenha passado pelo Teste da Ore-
lhinha sem apresentar alterações, 
ao menor sinal de atraso na fala é 
importante que ela seja examinada 
por um otorrinolaringologista e um 
fonoaudiólogo, pois a perda auditiva 
pode ser genética ou progressiva, 
ou mesmo ser causada por medica-
mentos ototóxicos, se manifestan-
do, portanto, ao longo da infância. 

Exames como o PEATE frequên-
cia específica (Potencial Evocado 
Auditivo de Tronco Encefálico), 
avaliação comportamental, Imi-
tanciometria e PEAEE (Potencial 
evocado auditivo de estado estável) 
serão avaliações importantes, 
podendo auxiliar no diagnóstico da 
perda auditiva, servindo como ponto 
de partida para que o otorrino e o 
fonoaudiólogo, juntos, indiquem 
o tratamento mais adequado para 
cada caso. 

Dados da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) apontam que 
aproximadamente 32 milhões de 
crianças, no mundo inteiro, têm 
algum tipo de deficiência auditiva, 
sendo que 40% dos casos ocorrem 
devido problemas genéticos e 31% 
por infecções, como sarampo, rubé-
ola e meningite. 

Fonte: Telex Soluções Auditivas

DIVULGAÇÃO
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O que é capacidade
 funcional?

É a capacidade de realizar as 
atividades básicas, instrumentais e 
avançadas da vida diária e mobilidade 
do indivíduo. Por exemplo, escovar os 
dentes, realizar pequenos deslocamen-
tos, tomar banho, realizar compras, 
deslocar-se a locais mais distantes, 
subir escadas, carregar objetos pesa-
dos, dentre tantas atividades presentes 
no dia a dia.

Quando a capacidade funcional 
está prejudicada, a qualidade de vida 
também é afetada. A Classificação 
Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde descreve que 
a incapacidade funcional resulta não 
apenas de uma deficiência orgânica, 
mas da interação entre a disfunção 
apresentada pelo indivíduo, limitação 
de suas atividades, restrição da parti-
cipação social e em razão de fatores 
ambientais e pessoais que interferem 
no seu desempenho em atividades da 
vida diária; podendo funcionar como 
barreiras ou facilitadores do estado 
funcional. 

Engrenagem humana: 
tudo está conectado!

O corpo humano funciona como 
uma engrenagem composta por três 
rodas dentadas. A primeira roda é a 
ventilação representada pelo trabalho 
do pulmão, a segunda roda é a circula-
ção que pode ser ilustrada pelo coração 
e a terceira roda dentada é o sistema 
musculoesquelético. Essas três rodas 
que retratam o sistema respiratório, 
cardiovascular e muscular precisam 
estar em harmonia para que o corpo 
funcione adequadamente. Por exemplo, 
no momento que há uma internação 
prolongada e um desses sistemas é afe-
tado os demais direta ou indiretamente 
vão ter um impacto. 

Esse sistema de engrenagens foi 
descrito por Wassermann e é a base da 
fisiologia do exercício, compreendê-las, 
é o primeiro passo para um bom trata-
mento e para otimização do cansaço 
ao esforço físico - leve, moderado ou 
intenso.

Fisioterapia após internação 
hospitalar
A alta clínica nem sempre coincide com a alta funcional

Internações hospitalares
As internações em enfermaria ou 

UTI trazem uma série de consequências, 
muitas vezes, ventilatórias, neurológicas 
e musculares. A redução do nível de 
atividade física, a tendência a manter-se 
mais deitado e sentado traz impactos 
negativos advindos pelo imobilismo, 
como, dores musculares e articulares, 
perda de massa muscular, redução da 
força muscular global e, por consequ-
ência, redução da funcionalidade. Além 
disso, a gravidade dos impactos pode 
ser ainda maior quando há necessidade 
de ventilação mecânica, uso de bloque-
adores neuromusculares e internações 
prolongadas. 

Alguns estudos mostram que o 
tempo de internação hospitalar prediz o 
estado funcional após a alta da UTI e/
ou enfermaria nos próximos 6 meses da 
alta. Devido a isso, é necessária uma 
avaliação fisioterapêutica criteriosa que 
leve em conta variáveis ventilatórias, 
cardiopulmonares e musculoesquelé-
ticas. Afinal, a alta hospitalar é clínica 
onde a doença aguda foi resolvida 
ou está em processo de resolução, 
contudo, nem sempre coincide com a 
alta funcional.

E após a alta o que esses 
pacientes precisam?

Reabilitação Cardiopulmonar! Fi-
sioterapia bem avaliada e prescrita traz 
inúmeros benefícios na melhora das 
sequelas, sejam elas leves ou graves, 
deixadas pela média/longa permanên-
cia no hospital e/ou quadro clínico. A 
reabilitação trata o paciente em sua 
totalidade, por isso, avalia-se questões 
ventilatórias, musculares e funcionais 
para identificar qual a necessidade do 
enfoque do tratamento. Não se utilizam 
apenas exercícios e aparelhos respira-
tórios, a fisioterapia cardiopulmonar 
engloba a fisioterapia respiratória, mas 
também outras estratégias terapêuti-
cas.

O programa de reabilitação realiza-
do pelo fisioterapeuta cardiopulmonar 
compreende treinamento da muscula-
tura respiratória, exercício de fortaleci-
mento, exercício aeróbico, reexpansão 

pulmonar, higiene brônquica e recursos 
adicionais. Utiliza-se monitoração em 
tempo real para correta prescrição e 
segurança dos atendimentos.

Por isso, se houve internação e ficou 
com alguma limitação: a reabilitação 
cardiopulmonar é para você. Isso vale 
para internações por Covid-19, pós-
-operatórios abdominais, pulmonares, 
cardíacos, internações clínicas das mais 
variadas causas. 

Quais os objetivos da 
fisioterapia após alta 
hospitalar?

A fisioterapia após a alta hospitalar 
tem como objetivo melhorar a capacida-
de pulmonar, prevenindo possíveis 
complicações respiratórias, além de 
promover ganho de força muscular, 
condicionamento físico, equilíbrio e 
melhora funcional, visando a maior 
independência e retorno às atividades 
habituais.

Neste contexto, a reabilitação após 
a alta hospitalar tem um papel funda-
mental para a continuidade do cuidado 
e para uma recuperação mais precoce.

“Não deixe que a falta de 
ar e consequências da 
internação te 
limitem, reabilite-se.”

Fernanda Laís Loro
Fisioterapeuta | UFCSPA

Especialista em Fisioterapia em Reabili-
tação Cardiopulmonar| Hospital Albert 

Einstein (CREFITO 5| 293.058-F)
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" Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou, o que importa  
é que sempre é possível e necessário recomeçar." A.D.

Lélis Larissa Scharb (leia-se 
Evidence Studio Personal), 

comemorou idade nova dia 18 de abril. 
Recebeu mimos e felicitações do grande 
rol de amigos e alunas da academia, em 

especial do esposo Ronaldo de Paris Dutra, 
seu companheiro de vida, de caminhadas e 

corridas. Felicidades!

Felicidades e muitas alegrias ao querido Lucas 
de Castilhos Lena, que no dia 17 de abril 
comemorou os 6 aninhos. Recebeu todo o 
carinho e mimos dos pais Márcio e Mônica. 
Parabéns, gatinho!

Registro do querido 
casal Roque 
Afonso Franzen 
e Inês Franzen. 
Roque comemorou 
77 anos de vida bem 
vividos no dia 18 
de abril. Recebeu 
mimos e muito 
afeto de todos que o 
cercam. Saúde, paz, 
esperança e vida 
longa. Felicidades!

Leite materno 
causa cárie?

Mito! Muito ouvimos falar que o leite humano 
é o culpado pelo surgimento da cárie da primeira 
infância, e essa informação leva muitas famílias ao 
desmame precoce.

A lactose (açúcar) do leite é um dissacarídeo 
(glicose e galactose), e os dissacarídeos promovem 
menor queda do pH no biofilme dentário quando 
comparado com outros monossacarídeos: glicose e 
frutose, e dissacarídeos como a sacarose.

A lactose ao ser fermentada pelas bactérias, não 
promove a produção de polissacarídeos extrace-
lulares (PEC), ao contrário da sacarose. Os PECs 
são responsáveis por aumentar a cariogenicidade 
do biofilme, deixando ele mais espesso, poroso e 
permitindo maior difusão de nutrientes dentro dele.

Não podemos esquecer também que na com-
posição do leite materno há presença de cálcio e 
fósforo, que também estão na estrutura dentária, 
então há um “excesso” deles na saliva, dificultando 
que o esmalte passe pelo processo de desminerali-
zação. A desmineralização quando acontece pode 
formar uma lesão cariosa.

Portanto, o leite humano não tem cariogenicida-
de, capacidade de iniciar o processo desmineraliza-
ção dental.

A formação da lesão de cárie se dá a partir 
do momento que se faz a introdução alimentar 
na criança possuindo uma dieta rica em açúcares 
livres! Para realizar a prevenção da formação de 
cárie leve a criança nas consultas periódicas no 
odontopediatra, restrinja uso de açúcares livres até 
os 2 anos e mesmo após isso, faça o uso controlado 
e use dentifrício fluoretado com no mínimo 1000 
ppm de flúor.

Priscila Lampert, cirurgiã-dentista,
 odontopediatra (leia-se Lampert e Thomé 

Odontologia Especializada).
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Parabéns e muita luz em dose dupla, aos queridos aniversariantes da 
semana. Dia 19 de abril, Matheus Soares comemorou idade nova; já 
no dia 22, foi a vez de Mari Soares celebrar a troca de idade. 
Mãe e filho receberam muitas felicitações e o desejo de muita paz, 
alegria, saúde e vida longa. Felicidades!

Fazendo parte da nova beleza masculina, João Arthur Dunke, 
que completou 23 anos no dia 16 de abril. Ele é filho de Tania 
Muniz e Jorge Dunke (em memória). Saúde, paz, amor e vida longa. 
Felicidades!

No dia 18 de abril, a 
família Canabarro 
comemorou aniversário 
em dose dupla. Vô 
Vilmar completou 70 
anos e, a neta Helena, 
completou 16 anos de 
idade.
A família deseja celebrar 
essa data unida por 
muitos e muitos anos, e 
que nunca falte paz no 
coração, amor pela vida, 
sorriso no rosto e a união 
que fortalece a cada dia 
mais. 
Parabéns, felicidades!

Parabéns à Sandra Marasca Martini, proprietária da franquia  
Mais Natural que faz parte do livro "Empreendedoras de Alta 
Perfomance - Rio Grande do Sul", publicado pela editora Leader. Sandra é 
uma das 25 coautoras que contam suas histórias, os desafios enfrentados 
e compartilham dicas para quem quer empreender, além de enaltecer 
e valorizar o empreendedorismo feminino e sua importância para o 
desenvolvimento econômico, comercial e social do nosso país. 
O livro pode ser encontrado na Mais Natural e na Agafarma. 
Gente da nossa terra fazendo sucesso pelo Brasil afora. 
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PARTICIPAÇÕES SOCIAIS Parabéns para:
23/4
Volmir Schweig
Rosa Ruaro
Antônio Burlan Breitembach 
24/4
Ari Werkhauser
Dirceu Fiorin
Maria Cleni Z. Zdruikoski
Cláudio Perinazzo
Laura Redel
Arlete Salante
25/4
Sandra Schmitz
Marcos Carrafa
26/4
Juliana  Krewer
27/4
Élio Winck
29/4
Rosimeri Kramer

15 ANOS
Parabéns para  
Ana Beatriz 
Cirqueira Guerra, 
que comemorou seus 15 
anos no dia 17 de abril. Ela 
reside em Dianópolis - TO.  
Felicidades e muita saúde. 
É o desejo dos pais, Carlos 
e Geani, irmãos Murilo e 
Mariana, e dos avós Valmir 
e José Guerra e Luís e 
Maria Cirqueira.

Parabéns, Nélson José Nogara do Santos!
"Neste domingo, dia 25 de abril, com muita alegria, comemoramos 
o seu aniversário de 3 anos. Você ainda não entende bem as coisas, 

mas um dia saberá o quanto é importante para todos nós.
Desde o momento em que tivemos você nos braços pela primeira 

vez, você se tornou a pessoa mais importante das nossas vidas. E é 
por isso que rezamos tanto para que nada de mal te aconteça, para 
que você tenha muita saúde, e para que possamos te ver crescer e 

conquistar tudo o que desejar. 
Agradecemos a Deus pela sua vida todos os dias. 

Feliz aniversário, filho!"
Com carinho, papai Gelson e mamãe Denize

Felicidades para Victória Nogara Haag! 
"Filha, parabéns pelo seu aniversário de 8 anos, comemorado neste dia 25 de abril! Este foi mais um ano de orgulho e 
alegrias que você nos proporcionou. Não existe no mundo filha mais preciosa que você, disso não temos dúvidas, e seu 

coração de ouro merece toda felicidade que nele couber.
Siga sempre seu caminho e seus sonhos, meu amor. E jamais permita que lhe roubem a ilusão de viver e esse seu sorriso 

tão lindo e especial. Seja feliz, hoje e todos os dias da sua vida, e celebre sempre a pessoa 
maravilhosa que você é. Te amamos!"

Homenagem da mamãe Diana, papai Márcio, irmão João Victor e da cunhada Rayane

Parabéns, Rosângela Nogara Herpich, que amanhã, dia 24 completa mais um 
aniversário!

Irmã, Preta! Você é preciosidade inigualável! Pessoa maravilhosa que alegra a vida de 
todos com sua presença. Você tem um coração grande e generoso que aquece com seu 
carinho todos que a rodeiam.

Hoje é seu dia especial e, por isso, é também um dia especial para nós que amamos 
você. Pois você completa mais um ano de vida, e todos comemoramos mais um ano que foi 
abençoado pela sua presença. Feliz aniversário!

Você sabe o quanto a amamos e admiramos, mas jamais vamos perder uma 
oportunidade de dizer a você e ao mundo. Pois pessoas maravilhosas como você são raras 
e merecem todas as homenagens que recebem.

Desejamos que sua caminhada seja longa, feliz e iluminada pelos raios da alegria, 
da saúde, da amizade e do amor. E seja onde for que essa caminhada a levar, saiba que 
sempre poderá contar com nosso apoio e amor.

Parabéns, mana! Seja sempre muito feliz! Te amamos muito! 
Homenagem de suas irmãs Dirce, Denize e Diana
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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).
- 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.
- 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 323,43 m², situado no Loteamento Dockhorn, próximo ao CTG. 
- Terreno urbano com área de 307,30m², lozalizado na rua São Roque, bairro Planalto
- ATENÇÃO, últimas unidades: Terrenos no LOTEAMENTO LORO, a partir de R$ 60 mil que se encaixam 
no perfil do financiamento "Minha casa, Minha Vida" (o valor do financiamento aumentou para R$ 140 mil), 
com toda infraestrutura pronta.

- 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 Sicredi, medindo 69 m², plano 
de Prevenção contra incêndio aprovado.
- Quitinetes próximo à Setrem. Faça sua reserva
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 12x35m, totalizando uma área de 419.82m² 
- Terreno de 14x32m com área total de 448 m² localizado na Rua do Arvoredo a poucos metros 
da av. Senador 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. R$ 480.000,00                         
 - Casa nova, com área construída de 110 m², terreno medindo 320 m², localizada no lotea-
mento Sartor 
- Casa localizada no Bairro Jardim das Acácias, terreno medindo 300 m² área construída 
98,35m². R$ 400.000,00
- Casa de madeira com terreno medindo 104,96 m², localizado no Bairro São Pedro. R$ 
75.000,00
- Casa de alvenaria com terreno medindo 485m² e área construída de 104,5m² localizada no 
Loteamento Sartor.
- Apartamento na Av. Pasqualini no segundo pavimento, com dois dormitórios, sala de estar e 
jantar, duas sacadas, lavanderia, banheiro social e vaga de garagem. R$ 250.000,00 

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.

ALUGA-SE casinha de 
fundos com quarto, sala, 
cozinha, banheiro, lavanderia 
e garagem para casal sem 
filhos, ou moça solteira. En-
dereço: Av. Dom Vidal, 222, 
bairro São Franciso. Contato: 
9 9660-0187.

Venda - imóvel urbano
• Casa seminova 185m², terreno com 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 medindo 216m², com terreno medindo 380m²; 22,25 metros de frente, localização av. Uruguai, 
centro da cidade.
• 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 harmonia, bairro jardim das acácias.
• Casa de alvenaria 157m², terreno de 457m² localização av. Buricá. Preço 380mil
• Casa de alvenaria, dois pisos, 190m², terreno de 520m², de esquina na rua Alfredo Mensch, próximo castelo 
branco; preço 410.000,00.
• Casa de alvenaria, dois pisos 217m² com terreno de 590m² localizada na rua do arvoredo; próximo ao fórum. 
Preço: 450.000,00
Apartamentos
• Apartamento térreo 116m², bairro Sol Nascente, com garagem, preço R$ 250.000.00
• Apartamento localizado na rua Horizontina próximo ao Mordomia R$230.000.00
 Terrenos sem benfeitorias
• Terreno, 342m², de esquina, na rua Alfredo Hein, próximo ao posto da Cotrimaio preço; R$ 150.000,00.
•  Terreno de esquina 432m², localizado na rua América, bairro Santa Rita: preço 100.000,00 área rural;
• 25,5 ha, sem benfeitorias, terra vermelha, localização lajeado cachoeira, 800 metros da cidade.
• 5 ha, com toda as benfeitorias e as instalações do balneário vida mansa localizada no trevo acesso para Três 
de Maio. 

À VENDA
·Terreno s/ benfeitorias de 465,48m², localizado na área cen-
tral, a meia quadra do Clube Buricá e mercado Benedetti. 
R$165.000,00
·Terreno medindo 700m² com casa de madeira e escritório, na 
rua Ijuí, frente à escola Pingo de Gente
·Aptos no edifício Terra Natal, na rua Osvaldo Cruz perto do 
Hospital São 
Vicente, e aptos na Av. Uruguai e av. Alberto Pasqualini e na 
rua Professor Del 
Aglio e rua Horizontina no edifício Maria Preta e nos bairros 
Castelo Branco e 
São Francisco. 
·Apto semi mobiliado, com 2 quartos, sala, cozinha, área de 
serviço e garagem, sacadas fechadas c/ vidro temperado, 
localizado na rua Sto. Antônio – Preço R$250.000,00
· Salas comerciais na Av. Santa Rosa e rua Pe. Cacique e av. 
Uruguai e rua Santo Ângelo e RS 342 - esquina da rua Ivagaci 
e Av. Senador Alberto Pasqualini e rua Planalto. 
· Ótimo terreno de esquina medindo 865m², com casa de al-
venaria, piscina, quiosque, escritório e demais dependências, 
em frente à Delegacia de Polícia. Aceita imóvel na troca e fa-
cilita pagamento.
· Terreno de 394m², c/ prédio comercial e residencial, excelen-
te ponto comercial no centro de Três de Maio (ótimo investi-
mento) R$600.000,00 
· Pavilhão comercial de alvenaria de 380m² e uma casa mista, 
terreno de 
7.000m², rua Leonel Brizola, perto do parque de exposições, 
no bairro Castelo Branco R$780.000,00. 

ÁREAS DE TERRAS 
· Excelente área medindo 10 ha s/ benfeitorias, de frente para 
a BR 472, em Lajeado Lambedor, em frente ao Saci Embuti-
dos.
· 5,4 ha s/ benfeitorias, com 500 eucaliptos grandes, 1 ha de 
árvores frutíferas, 1,5 ha de planta, restante mato nativo, en-
costa no rio Buricá.
· 10 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 8 ha, restante 
potreiro e mato, vende fração de 5 ha, aceita casa na cidade
· 9,9 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 7 ha, restante 
potreiro e mato, açude e sanga.
· 20 ha de terras em Esquina Araújo – com 60% de área de 
planta (ótima localização), preço 375 sacas de soja por ha 
(prazo em até 3 anos)
· 3 ha a 6,79 ha, s/ benfeitorias, localizada na esquina da BR 
472 c/ acesso a São Jose Industrial, ótima área para investi-
mento comercial.
· 3 ha a 7,3 ha, s/ benfeitorias, localizada em frente a em-
presa São Jose Industrial, excelente área para investimento 
comercial.
· 10 há c/ benfeitorias c/ sanga e potreiro – Esquina Wunsch - 
próximo a São Jose industrial e da BR 472.

ALUGUÉIS
· Apartamentos: Rua Monsenhor Testani
· Casa: Rua Laranjeiras
· Terrenos:  Av. Avaí
· Pavilhão:  Rua Mato Grosso e Rua Senador Pinheiro
· 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.  

Negócio de ocasião para investidores 
Vendo apartamento de 117m2, com 3 quartos 1 
suíte, 2 sacadas com churrasqueira, 2 vagas de 
garagem próximo CFC Mário Machado. Aparta-
mento 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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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

Assembleia aprova 
ampliação nos direitos de 
pessoas com deficiência

No último dia 13, foi aprovado o Projeto de 
Lei 150/2017 que  tem o objetivo de ampliar os 
direitos para as pessoas com deficiência, preven-
do gratuidade aos acompanhantes de cadeiran-
tes em eventos culturais, artísticos e desportivos, 
quando a organização do evento não dispuser de 
profissionais para esta finalidade. De autoria da 
deputada Zilá Breitenbach, PL tramitava desde 
2017. 

A proposta altera a Lei nº 13.320, de 21 de 
dezembro de 2009, que consolida a legislação 
relativa à pessoa com deficiência no Estado. O 
texto também amplia a área do atendimento 
preferencial às pessoas portadoras de deficiência 
ampliando os estabelecimentos hoje citados 
no artigo 4º da Lei 13.320/2009, incluindo 
cinemas, teatros, shoppings, escolas, hotéis, 
estações rodoviárias e ferroviárias, estádios e 
aeroportos.

CNT solicita prorrogação 
do prazo para renovação 
do exame toxicológico

Confederação Nacional do Transporte solicitou ao 
Ministério da Infraestrutura, prazo maior – de 90 

dias. Prazo estipulado encerra em 12 de maio

Está causando preocupação para muitas em-
presas e motoristas profissionais que atuam em 
atividade remunerada, as novas mudanças que 
a Lei de Trânsito (Lei nº 14.071) – em vigor desde 
12 de abril de 2021 –, promoveu na questão da 
obrigatoriedade do exame toxicológico.

O Artigo 165-B, inserido na nova Lei especi-
fica que o condutor que conduzir veículo para o 
qual seja exigida habilitação nas categorias C, D 
ou E sem realizar o exame toxicológico após 30 
dias do vencimento do prazo estabelecido, incor-
rerá em infração gravíssima. Ou seja, arcará com 
multa de R$ 1.467,35 (valor correspondente a 
cinco vezes) e terá seu direito de dirigir suspenso 
por três meses. O prazo encerra em 12 de maio.

Diante da grande repercussão das mudan-
ças e dos impactos que podem ser gerados no 
transporte rodoviário de cargas e passageiros, 
especialmente neste período conturbado de 
pandemia de Covid-19, a Confederação Nacional 
do Transporte (CNT) solicitou ao Ministério da 
Infraestrutura a prorrogação do prazo para 
renovação do exame toxicológico, passando de 
30 para 90 dias.

Na avaliação da entidade, o atual prazo de 30 
dias é insuficiente para que os motoristas possam 
realizar a renovação, especialmente em meio às 
restrições e às medidas sanitárias impostas para 
o combate ao novo coronavírus.

Em nota, a CNT reconheceu ainda que “o 
exame toxicológico é fundamental para a segu-
rança viária e dos motoristas profissionais”, mas 
ressaltou que “o momento requer cautela para 
evitar aglomerações nas clínicas credenciadas 
para a realização dos exames”. 

Até o momento, o Ministério da Infraestru-
tura não se pronunciou sobre a solicitação da 

O exame toxicológico é realizado a partir da coleta 
de uma pequena amostra de cabelos. Por meio 

da análise de fina mecha de cabelo; ou de pelos 
corporais (peito, pernas, braços, axilas), pode-se 

detectar substâncias consumidas de 90 a 180 
dias antes do exame

entidade.
Em nível de país, 

o prazo é preocupa-
ção da maioria dos 
condutores, para que possam realizar novo 
exame e regularizar a situação. O receio é que as 
clínicas credenciadas não deem conta de atender 
à demanda que já está sendo grande em função 
do represamento de casos decorrentes da pan-
demia. Como até então não havia punição para 
quem não cumprisse o prazo, muitos condutores 
deixaram de renovar o exame no prazo determi-
nado.

Em contato com os principais laboratórios 
de análises clínicas da região, o Semanal 
constatou essa dificuldade. Segundo o Analista 
Clínico do Laboratório Adolpho Lutz de Santa 
Rosa, Ângelo Valdir Hatwig, devido ao prazo 
curto e o aumento abrupto da demanda, todos 
os Laboratórios de Apoio, que realizam o exame 
toxicológico, suspenderam por tempo indetermi-
nado a coleta de novos exames. “Estão pleite-
ando, junto ao Denatran, um aumento do prazo 
de 30 para 90 dias para a realização do exame 
pelos motoristas. Vamos aguardar o desfecho”, 
informou ao jornal. 

Já em Três de Maio, os laboratórios de 
análises clínicas contatados pelo Semanal 
afirmam que estão realizando o exame, mediante 
agendamento, mas não podem prometer prazo 
de entrega, que pode exceder 12 de maio. Entre 
os laboratórios contatados que realizam o exame 
estão Humanizze, KL e Prognose. O valor do teste 
não foi informado. O motorista interessado deve 
se dirigir ao laboratório para mais informações e 
levar consigo a Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH).

DIVULGAÇÃO


