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TRÊS DE MAIO - 21 DE MAIO DE 2021

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Companheiro de: Maria Luiza Scalcon Soares

Escolaridade: Ensino Superior completo 
em Ciências Jurídicas e Sociais (Direito), 
pela Faculdade Cnec Santo Ângelo (Iesa); 
com especialização na área Trabalhista pela 
instituição LFG e especialização em Direito 
Público pela Escola da Magistratura Federal 
do Paraná (Esmafe)

Profissão: advogado

Onde trabalha atualmente: Escritório de 
Advocacia Silvachi & Soares - Advogados 
Associados

Hábito que não abre mão: futebol, churrasco 
e chimarrão

O negócio do futuro: empreendimentos 
envolvidos na estrutura da "internet das 
coisas"

Time de futebol: Arsenal FC

Seus aplausos vão para: os professores e os 
profissionais da saúde, verdadeiros heróis da 
sociedade

Nota zero: para pessoas tão pobres, que só 
tem dinheiro; e tão feias, que só tem beleza

Sua opinião sobre as redes sociais: usadas 
da forma certa, são uma poderosa ferramenta 
de comunicação e divulgação. Contudo é 
necessário ter cuidado com a exposição 
demasiada.

O que você sugere de mudança para 
melhorar sua cidade? Adoro Três de Maio, 
vivo aqui desde criança. Acredito que uma 
melhora pontual que devemos ter é relativa 
à educação no trânsito e política de uso de 
estacionamentos nas ruas principais.

João Eduardo Götens Silvachi
ARQUIVO PESSOAL
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Os principais sintomas  
da chikungunya
● Febre alta, que surge de forma repentina;
● Dores intensas nas juntas, em geral bilaterais (joelho 
esquerdo e direito, pulso direito e esquerdo, etc);
● Pele e olhos avermelhados;
● Dores pelo corpo;
● Dor de cabeça;
● Náuseas e vômitos.;
● Cerca de 30% dos casos não chegam a desenvolver 
sintomas. Normalmente, os sintomas aparecem de dois a 
12 dias da picada do mosquito, período conhecido como 
incubação.
Depois de infectada, a pessoa fica imune pelo resto da 
vida.
IMPORTANTE: Como toda infecção, a chikungunya pode 
desenvolver a Síndrome de Gulliain-Barré, encefalite e 
outras complicações neurológicas.

Como prevenir a chikungunya
Assim como a dengue, zika e febre amarela, é 

fundamental que as pessoas reforcem as medidas 
de eliminação dos criadouros de mosquitos Aedes 
aegypti nas suas casas, trabalhos e na vizinhança. 

Nesse contexto, a melhor prevenção, sendo esta 
a principal e mais eficaz, é evitar a proliferação do 
Aedes aegypti, eliminando água armazenada que 
pode se tornar possíveis criadouros, como em vasos 
de plantas, lagões de água, pneus, garrafas pláti-
cas, piscinas sem uso e manutenção, e até mesmo 
em recipientes pequenos como tampas de garrafas.

Não existe vacina contra a chikungunya. Faça a 
sua parte e previna-se!

Como a chikungunya é transmitida
É transmitida pela picada do mosquito Aedes Aegypti. 

Por ter uma transmissão bastante rápida, é necessário 
ficar atento a possíveis criadouros do mosquito e, assim, 
eliminar estes locais para evitar a propagação da doença. 
A febre chikungunya pode causar sequelas como dores 
crônicas nas juntas por longo período de tempo. 

A transmissão da mulher grávida para o feto só acon-
tece quando a mãe fica doente nos últimos 7 dias (última 
semana) de gravidez. Neste caso, a criança, mesmo que 
nasça saudável, deve permanecer internada por uma 
semana para observação e tratamento imediato se de-
senvolver a doença que, nestes casos, apresenta quadros 
graves com manifestações neurológicas e na pele.

Também existe transmissão por transfusão sanguí-
nea.

Três de Maio registra primeiro 
caso de febre chikungunya

O município de Três de Maio confirmou na última sexta-
-feira, 14, o primeiro caso de febre chikungunya, após rece-
ber confirmação do Laboratório Central de Saúde Pública do 
Estado do Rio Grande do Sul (Lacen).

De acordo com a Vigilância Epidemiológica do municí-
pio, o caso confirmado é importado. Trata-se de uma pessoa 
que esteve em São Nicolau para tratamento de saúde de 
familiar que estava infectado, e acabou sendo picado pelo 
mosquito Aedes aegypti.

A Secretaria da Saúde informou que foram tomadas 
todas as medidas de bloqueio de transmissão e que o apoio 
da comunidade é fundamental para auxiliar na eliminação 
de possíveis criadouros do mosquito, que além da febre 
chikungunya, transmite dengue e zika vírus.

São Nicolau tem surto de chikungunya
O município de São Nicolau, distante cerca de 140 

quilômetros de Três de Maio, identificou 179 pessoas com 
chikungunya até ontem, dia 20. O número é maior do que 
todos os casos registrados no Estado desde 2016.

De acordo com o secretário da Saúde de São Nicolau, 
Vilson Saturno, as confirmações da doença começaram 
a aparecer no final de março, mas o pico foi em abril. No 
momento, o número de novos casos têm diminuído, como 
resultado dos trabalhos de limpeza e fumacê pelo município.

No ano passado, em todo o Rio Grande do Sul, foram no-
tificados 12 casos. Em 2019, 16. O ano com mais registros 
foi 2016, com 70 casos, pico da doença no Brasil.

Caso é de morador que esteve em São 
Nicolau, município que registra 179 

casos da doença

Mais conhecido como transmissor da dengue, o 
Aedes aegypti também é o vetor que transmite a febre 
chikungunya, o zika vírus e a febre amarela

DIVULGAÇÃO
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1 Nem todo paciente com doença de Parkinson tem tremor. Conhecida 
como “tremor em repouso”, essa característica fica mais evidente 

quando às mãos do paciente estão paradas. O que muitos não sabem, é 
que nem todos os pacientes com doença de Parkinson apresentam esse 
sintoma, em 30% dos casos o tremor não aparece, sendo a lentidão dos 
movimentos e a rigidez os sintomas mais evidentes. 

2 Pacientes com doença de Parkinson também apresentam sintomas 
não motores, como alterações no sono e na memória. Como dito 

acima, os principais sintomas da doença são os tremores, a lentidão mo-
tora e a rigidez das articulações. Porém, os pacientes podem apresentar 
também os chamados sintomas não-motores como alterações no sono, 
na memória, diminuição do olfato e até alterações intestinais. 

3 A doença de Parkinson atinge principalmente idosos, mas pode 
acometer jovens. A grande maioria dos casos acontece com pessoas 

acima dos 60 anos, mas dados do governo federal apontam que cerca 
de 10% dos pacientes com a doença têm menos de 50 anos e 2% menos 
de 40 anos. 

4 O risco de quedas é aumentado em pacientes com doença de 
Parkinson. Pessoas que sofrem com a doença têm um risco de que-

da duas vezes maior se comparado com pessoas saudáveis da mesma 
idade. Tarefas simples do dia a dia como colocar o sapato, por exemplo, 
podem provocar desequilíbrio, aumentando o risco de quedas. 

Infelizmente não existem dados oficiais sobre a doença no Brasil, 
pesquisas não-oficiais mostram que o país tem hoje cerca de 250 mil 
portadores da doença e estudos internacionais estimam que esse núme-
ro dobrará até 2030.

Parkinson - 4 coisas que  
você precisa saber

Como dormir  
com lombalgia? 

Muitas pessoas que 
sofrem com lombalgia 
sentem as dores devido à má 
postura que apresentam no 
seu cotidiano, inclusive na 
hora de dormir.

Uma das formas de 
amenizar as dores na lombar 
e melhorar o seu bem-estar, 
é cuidar da sua coluna também durante o sono. Veja a seguir 
dicas para dormir bem: 

● Mantenha sua coluna em posição neutra, ou seja, com a 
cabeça, os ombros e a pelve alinhados;

● Dormir de lado 

Essa é considerada a melhor posição para dormir. Você 
sabe por quê? A questão é que ao se deitar de lado, você 
consegue manter a coluna mais alinhada;

● Melhorando a posição de lado

Manter o joelho e o quadril levemente flexionados, em 
torno de 45 graus, são ótimas medidas para não forçar o 
nervo ciático; 

● O travesseiro deve estar na altura do ombro, para a 
cabeça não ficar inclinada. Não pode ser muito alto nem 
muito baixo. Pode também colocar um travesseiro entre os 
joelhos; 

● Verifique a qualidade e o tempo de uso do seu colchão, 
não deixando passar um longo período de uso; 

A postura mantida na cama pode afetar muito mais do 
que apenas o sono.

Qualquer dúvida, agende uma consulta.

Dr. Danilo Madjer

Especialista fala  
sobre a doença e 

suas características

Fonte: Núcleo Paraense de Recuperação Motora Cognitiva e Comportamental (NUPA)

A Doença de Parkinson é 
uma doença degenerativa do 
sistema nervoso central, crônica 
e progressiva, ou seja, ela vai 
agravando com o passar do 
tempo e infelizmente ainda não 
tem cura, mas tem tratamentos 
que ajudam a conviver melhor 
com a doença. “O Parkinson tem  
sua origem na diminuição inten-
sa da produção de dopamina, 
uma substância química – um 
neurotransmissor –que auxilia 
nosso corpo a transmitir mensa-
gens entre as células nervosas”, 
esclarece Mariana de Carvalho, 
fisioterapeuta e coordenadora 
do Núcleo Paraense de Recu-
peração Motora Cognitiva e 
Comportamental (NUPA). 

Segundo Mariana, é a dopa-
mina que auxilia na realização 
dos movimentos voluntários do 
nosso corpo. É graças a essa 
substância que isso acontece, e 
a falta dela na região encefálica 
faz com que o controle motor 
do indivíduo seja prejudicado. 
“Conforme vamos envelhecendo, 
vamos perdendo algumas das 
células que produzem a dopami-
na, o que acontece no Parkinson 
é que essas pessoas têm esse 
ritmo de perda muito acelerado 
e acabam manifestando os 
sintomas”. Mas o Parkinson não 
se resume apenas aos tremores 
que todos conhecemos, por isso, 
a fisioterapeuta elenca quatro 
coisas que você deve saber 
sobre o assunto.

DIVULGAÇÃO
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A.D.

Sem pressa, nem desespero...  
O que Deus tem pra gente, chega na hora certa!

A gaúcha Julia Gama, de 27 anos, 
conquistou o 2º lugar no Miss Universo, que 
aconteceu no domingo, 16, na Flórida, Estados 
Unidos. A vencedora da 69ª edição do concurso 
foi Andrea Meza, representante do México.

A sul-africana Zozibini Tunzi, eleita em 2019, 
passou a coroa para a mexicana de 26 anos.

Julia é poliglota, atriz e embaixadora na luta 
contra a hanseníase. A gaúcha concorreu ao 
título entre candidatas de 75 países. Natural de 
Porto Alegre, ela chegou a cursar três anos de 
engenharia química na Universidade Federal do 
Rio Grande Sul (UFRGS) antes de decidir seguir 
carreira na atuação.

Destaque para a fotógrafa Luana Rascovetzki Saciloto de 
Oliveira, 27 anos, natural de São Paulo/SP. Luana é formada em 
Cinema e Audiovisual pela Universidade Anhembi Morumbi, fotógrafa 
proprietária do estúdio Luana Saciloto Fotografia, em Três de Maio. Para 
conferir seu trabalho, basta entrar em suas redes sociais. Instagram: 
luanasacilotofotografia e Facebook: luanasacilotofotografia

O casal Camila Luana Borges dos Santos e Darlan dos 
Santos oficializou a união no dia 7 de maio, junto à amigos e 
familiares, em uma cerimônia que contou com todos os protocolos de 
segurança. Ao casal, o desejo de muitas felicidades e vida longa!

Que momento lindo em família: os pais Vilson Costa e a mãe Ermínia Reffatti, receberam uma 
bela surpresa para o Dia das Mães. Os filhos Alonso que mora em São Paulo e Willian que mora em 
Budapeste/Europa, fizeram uma breve passagem por Três de Maio, para juntos brindarem momentos 
felizes em família. No registro, a outra filha do casal, Kely Reffatti e a pequena Antonella, filha de 
Willian. Muito amor envolvido!

LUANA SACILOTO
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Sempre gosto de trazer notícias boas e enfatizar as conquistas dos amigos e leitores. E, 
muitas vezes, o casal de amigos na (foto) era motivo de registro das confraternizações. Porém, 
dessa vez, é com pesar que registro o falecimento do amigo e do ilustríssimo Promotor de 
Justiça Ricardo Melo de Souza, ocorrido no último dia 17. Ricardo atualmente era Promotor 
de Justiça da Comarca de Três Passos, tendo atuado por cerca de 12 anos na Promotoria de 
Justiça de Três de Maio. Ricardo faleceu com 55 anos, sendo 28 anos dedicados ao Ministério 
Público. Teve a vida e o trabalho pautados na integridade, na moral, na sabedoria e na 
bondade. Ele deixa a esposa Carmen Peixoto e os filhos, Pablo, Matheus e Pedro, além de um 
grande rol de amigos e admiradores. Para os filhos e minha amiga Carmen, que muitas vezes 
enxugou as minhas lágrimas quando eu perdi meu marido, hoje cabe a mim dizer: "Deus 
quer os bons também, e aqueles que amamos, eles nunca morrem, apenas vão para um 
outro plano celestial, junto ao pai eterno. Descanse em paz, amigo Ricardo. Carmen e filhos, 
sintam-se abraçados e contem com o meu eterno carinho."

Parabéns ao gatinho Guilherme Santos Kreibich, 
que completou 1 aninho, no dia 11 de maio, e recebeu 
todo o carinho da mamãe Raysa e do papai Gabriel

Um registro todo especial da enfermeira Sandra Basso 
Dummel, que dia 12 de maio recebeu felicitações pelo dia da 
enfermeira e do enfermeiro e, através dela, felicito e destaco toda 
esta classe, que são heróis todos os dias, especialmente, neste 
difícil momento de pandemia.

LUANA SACILOTO

Felicidades para Arthur Augusto Werle Rambo, 
que dia 20 de maio, comemorou 10 anos. Um guri cheio de 
luz, alegria, simpatia, lindo de viver! Uma bênção na vida 
dos pais Amara Werle e Sandro Rambo, dos manos Willian 
e Éderson, da cunhada Laís, das vovós Cacilda e Edith e de 
todos que o cercam! Parabéns!
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PARTICIPAÇÕES SOCIAIS

Negócio de 
ocasião para 
investidores 

Vendo apartamento 
de 117m2, com 3 quar-
tos (1 suíte), 2 sacadas 
com churrasqueira, 
2 vagas de garagem. 
Próximo CFC Mário 
Machado. Apartamento 
locado.  
Contato: telefone  
e WhatsApp  
9 9626-2888.

Parabéns para:

Parabéns ao 
Lucas Gabriel 
Schardong que 
completou 1 aninho 
no dia 17 de maio. 
"Feliz aniversário,  
Lucas Gabriel!  
Você é bênção de 
Deus! O teu sorriso 
e a tua presença em 
nossas vidas nos 
enchem de alegria! 
Te amamos!"
Homenagem da 
mamãe Lineia, 
do papai Victor e 
dos manos João e 
Lorenzo.

Família
 
Eu tenho a minha
Você tem a sua
E também tem aquela 
Que a gente mistura
 
Família é família
Nosso bem precioso
É a raíz de quem somos
Onde nossa história começa
 
Família é espírito
União, amor e alegria
Superação e harmonia
Nosso abrigo seguro
 
Não precisa ser de sangue
É muito mais que DNA
Família é a maior riqueza da vida
Onde tudo começa e o amor não 
termina
 

Maria Eduarda Schere da Silva
Poemas & Poesias 

Poesias Mãe e Filha

Dia 22 de maio, Irineo e Cecilia Kettner comemoram 50 anos de casados. Recebem os parabéns dos amigos e 
familiares, em especial dos filhos Pedro Rogério, Ana Luiza, Juliana e Janice,  netos e genros.

Bodas de Ouro

Com muita alegria e emoção queremos homenagear nosso amado 
pai, Eduardo Schrer, e nossa amada mãe, Nelcinda Schrer, 
que no dia 20 de maio, há 60 anos começaram esta linda união. A his-
tória, tal qual o diamante, se torna hoje eterna na memória de nossa 
família. 

"Vocês são uma inspiração pela forma como superaram obstáculos ao 
longo da vida. O amor permanece além do tempo e vocês são a melhor prova 
disso, pois foi através do amor que se uniram. Sempre um exemplo de compa-
nheirismo, amor, amizade, perseverança e cumplicidade. Queremos compar-
tilhar e festejar junto de vocês este momento inesquecível em família, que é 
o nosso bem mais precioso. E a nós, resta somente agradecer por fazer parte 
dela. Parabéns pelos 60 anos de casamento e pela vida de conquistas, amiza-
des e amor que cultivaram nesses anos!" 
Com carinho,  seus filhos:  Jorge (em memória), Adelar e Rosani; nora 
Rosane; netos Eduardo, Caroline, Rayana e Nicolas; bisneto Gustavo.
Feliz Bodas de Diamante!

Bodas de Diamante

22/05
Margarete L. A. Kamm
23/05
Moacir Tibola
Inês Gribler

24/05
João Tibola
Napoleão Borges
25/05
Janete Dalavechia

26/05
Flori Kerber
27/05
Carlos Alberto Baggio 
Jairo Hartmann
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VENDE-SE
- Terreno com área de 356,43 m² com benfeitorias: casa em alvenaria com área de 127 m², c/3 dormitórios, 
cozinha sob medida, etc... mais quiosque com piscina, localizada no bairro São Francisco.
- 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.
- 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. A partir de  R$600,00
-SALA COMERCIAL, Av. Santa Rosa.
-APTO. 2º Andar, 1 quarto, 1 vaga de garagem  

IMÓVEIS À VENDA
- CASA de alvenaria, residencial Dona Oliva, 3 quartos, toda cercada de esquina.
- CASA DE ALTO PADRÃO, bairro valorizado, localização privilegiada, terreno de 
aprox. 850 m², casa de aprox. 290m², com piscina,  área gourmet integrada, 2 pavi-
mentos 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 A VENDA LOTEAMENTO SARTOR bem localizada, toda com pré-laje 2 qu-
artos, sala e cozinha conjugados, 1 banheiro, garagem, quiosque com lavanderia, 
banheiro, e churrasqueira
- CASA A VENDA LOTEAMENTO SARTOR, 2 quartos, um com suíte, sala e cozinha 
conjugadas, alto padrão, quiosque, lavanderia, banheiro e 1 quarto no quiosque, 
toda murada e gradeada. 
-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 quartos sen-
do uma suíte, sala ampla, cozinha, lavanderia, sacada frontal, sacada nos fundos 
fechada com vidros, com churrasqueira, 1 vaga de garagem, apto de aprox. 172m² 
com a área comum R$ 395.000,00 
PARTAMENTOS na planta em ITAPEMA - MEIA PRAIA/SC  venda ou permuta por 
imovél 
-CHÁCARA, 8,5 ha, São Roque, Independência, casa boa, galpão, vertente, encosta 
no Rio Buricá ( recebe terreno ou casa em Três de Maio) 
-TERRENO localizado no loteamento mediterrâneo 13,5 x 27,5
 - 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
· Terreno s/ benfeitorias de 465,48m², localizado na área 
central 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. 
· Salas comerciais na Av. Santa Rosa e rua Pe. Cacique e av. 
Uruguai e rua Santo Ângelo e Av. Senador Alberto Pasqualini 
e rua Planalto. 
· Terreno c/ casa de alvenaria, próximo aos colégios e da av. 
Sta. Rosa, aceita parcelamento (entrada e saldo para a safra 
de 2022). R$400.000,00
 · 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 medindo 577,90m² c/ casa de alvenaria c/ chapada 
medindo 335m², na rua Bruno Dockhorn ao lado da radio co-
lonial. R$700mil.
 · Terreno de 394m², c/ prédio comercial e residencial, excelen-
te ponto comercial no centro de Três de Maio. 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). 350 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 ha c/ benfeitorias c/ sanga e potreiro – Esquina Wunsch - 
próximo a São José industrial e da BR 472.

ALUGUÉIS
· Apartamentos: Rua Sto. Antônio e rua do Comercio
· Casa: Rua Carlos Gomes
· Terrenos:  Av. Avaí
· Pavilhão: Rua Senador Pinheiro
· Sala Comercial: Av. Santa Rosa e rua Sto. Ângelo e rua Ho-
rizontina

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 35358585 e  
99962-7378 que prontamente lhe atenderemos.

ALUGUÉIS
- Sala Comercial, 60 m², Ed Cidade Jardim, Av Alberto Pasqualini
- Sala Comercial , 117 m², Ed Rubi, Rua Mato Grosso, 673 
- 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 p/ RS 342, no perímetro urbano Três de Maio 
Apto com 136,64 m² 01 suíte master + 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 com 03 quartos, 02 banheiros, sacada fechada, 01 vaga garagem. 08 Andar Caxias 
do Sul / RS, Ótima Localização
Sala Comercial Nº 04 Ed. Rubi com área de 117 m²
Sala Comercial, 145m², Ed. Areias, Av Santa Rosa
Imóvel Misto, Comercial 321,57 m², Ap. residencial 177,18 m², Suíte + 03 Quartos, 02 
garagens, Av Santa Rosa, Centro 

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

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

Teletrabalho
O empregador altera o regime de trabalho 

presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto 
ou outro tipo de trabalho a distância e determina o 
retorno ao regime de trabalho presencial. A alteração 
será notificada ao empregado com antecedência 
de, no mínimo, 48 horas.
Antecipação de Férias

O patrão poderá antecipar as férias do 
empregado, devendo informá-lo com antecedência 
de, no mínimo, 48 horas,  sejam ela individuais ou 
coletivas.  

Poderão ser concedidas férias ainda que o 
período aquisitivo não tenha transcorrido. Um 
empregado que tem 6 meses de empresa e, 
portanto, direito adquirido a somente 15 dias, 
poderá ter férias de 30 dias. Depois de um ano de 
empresa, o empregado não terá direito às novas 
férias, que já foram gozadas integralmente. Não 
poderão ser gozadas em períodos inferiores a cinco 
dias corridos.

O adicional de um terço relativo às férias 
concedidas durante o período poderá ser pago 
até 20/12 (data final que é devida a gratificação 
natalina - 13º Salário).

Os trabalhadores que pertençam ao grupo de 
risco do coronavírus (covid-19) serão priorizados 
para o gozo de férias, individuais ou coletivas
Antecipação de Feriados

O empregador poderá também antecipar o 
gozo de feriados federais, estaduais, distritais 
e municipais, incluídos os religiosos, devendo 
também notificar os empregados afetados com 
antecedência de 48 horas, com a indicação 
expressa dos feriados aproveitados.

Os feriados poderão ser utilizados para 
compensação do saldo em banco de horas.

“A Violência Sexual ocorre na 
casa da própria vítima ou do suspei-

to em 73% dos registros. É come-
tida por pai ou padrasto em 40% 

das denúncias. O suspeito é do sexo 
masculino em 87% dos registros e 

de idade adulta (entre 25 e 40 anos) 
para 62% dos casos. A vítima 
é adolescente (12 a 17 anos), 

de sexo feminino, em 46% das 
denúncias recebidas”.

O dia 18 de maio é o Dia Nacional de En-
frentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes. 

Os registros do Ministério da Mulher, da Fa-
mília e dos Direitos Humanos (MMFDH) apontam 
para uma característica cruel desse tipo de crime: 
ele ocorre principalmente dentro da residência da 
própria criança e, em grande parte das ocorrên-
cias, o criminoso vive ou frequenta a mesma casa.

Segundo o Relatório de 2019 do Disque 
Direitos Humanos do Ministério, crianças e 
adolescentes representam 55% das vítimas nas 
denúncias feitas ao Disque 100, número que con-
centra todas as denúncias de violações a direitos 
humanos. 

Quando considerados somente os casos de 
abuso sexual, foram 17.029 violações em 2019, 
número que se manteve praticamente estável em 
comparação com 2018 (17.073).

Um resumo consta do próprio relatório: “A 
Violência Sexual ocorre na casa da própria vítima 
ou do suspeito em 73% dos registros. É cometida 
por pai ou padrasto em 40% das denúncias. O 
suspeito é do sexo masculino em 87% dos regis-
tros e de idade adulta (entre 25 e 40 anos) para 
62% dos casos. A vítima é adolescente (12 a 17 
anos), de sexo feminino, em 46% das denúncias 
recebidas”.

Dois fatores podem influenciar os resultados 
da violência contra menores em 2020, ainda a 
serem apresentados pelo ministério. Por um lado, 
considerando o contexto de que a maioria dos 
crimes ocorre dentro de casa e os autores são 
pessoas próximas, a quarentena criou o ambiente 
propício para a ação dos criminosos.

Da mesma forma, o confinamento familiar 
amplia o controle e a vigilância desses criminosos 
sobre suas vítimas, dificultando a denúncia e 
aumentando a “cifra negra” dos crimes que não 
chegam ao conhecimento das autoridades.

O Painel de Dados da Ouvidoria Nacional dos 
Direitos Humanos, órgão do MMFDH, aponta para 
um possível crescimento significativo de casos 
de violência sexual contra menores. Segundo o 
painel, as denúncias de crimes contra a liberdade 
sexual de crianças e adolescentes passaram de 
20 mil casos em 2020.

As escolas são ferramentas importantes 

Abuso sexual contra crianças: um crime 
que acontece dentro da família

no processo de denúncia de violência contra 
crianças, que muitas vezes são identificadas 
pelos professores. Confinados, os criminosos se 
sentiram seguros para amedrontar e abusar de 
suas vítimas.

O Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e 
à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 
foi criado para ser um alerta sobre a vulnerabili-
dade dos menores frente aos riscos de abusos e 
exploração e, em meio às limitações forçadas pela 
pandemia de Covid-19, ganha uma importância 
ainda maior.

Sem a denúncia, é impossível para a polícia 
identificar os casos. É preciso ter atenção redobra-
da sobre mudanças de comportamento e humor 
de crianças e adolescentes. 

Também é fundamental ensinar a crianças 
desde cedo sobre a necessidade de proteger o 
próprio corpo. Abraços e beijos não devem ser 
forçados, mesmo em familiares e conhecidos.

Todos que tiverem conhecimento de 
casos de violência contra crianças ou 
adolescentes podem denunciar pelo 
Disque 100 ou em qualquer delegacia de 
polícia. Vizinhos, amigos e familiares não 
podem se omitir. A vigilância constante é 
a melhor forma de prevenir.

Raquel Kobashi Gallinati
Presidente do Sindicato dos Delegados 

de Polícia do Estado de São Paulo

Medida Provisória tem o objetivo de promover 
a preservação do emprego, a sustentabilidade 
do mercado de trabalho e o enfrentamento das 
consequências econômicas decorrentes da 
pandemia de covid-19. A  MP  entrou em vigor no 
dia 28 de abril e terá duração inicial de 120 dias.
Confirma algumas  medidas da nova MP. 

MP  1.046/2021 
flexibiliza regras 
trabalhistas


