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TRÊS DE MAIO - 29 DE JULHO DE 2022

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

ARQUIVO PESSOAL

Valesca Schardong Villes
28 anos, atual presidente do 
Rotaract Club Três de Maio

Namorando com Jandir Auth

Formação: Licenciatura em Ciências  
Biológicas, Mestrado em Agronegócios e 
pós-graduanda em Ensino de Biologia e 
Ciências

Local de trabalho: Assessora Especial do 
Gabinete do Prefeito

Hábito que não abre mão: Sair com amigos 
e viver com a família

Time de futebol que torce: Grêmio 

Negócio do Futuro: Valores humanos

Seus aplausos vão para: Voluntariado

Nota zero: Violência sexual

Opinião sobre as redes sociais: Ótimo  
canal de entretenimento, marketing e  
relacionamento 

O que você sugere de mudanças para sua 
cidade: Três de Maio é uma cidade bonita, 
tranquila e acolhedora para viver! Adoro 
morar aqui! Mas, tem potencial de acrescer 
na área de lazer e parques recreativos.
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A população de idosos está crescendo no Brasil. Segundo 
informações do IBGE, obtidas através da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), a população 
acima de 60 anos de idade em 2021 era de 31,2 milhões, ou 
seja, 14,7% da população total. Comparado com o ano de 2012, 
quando haviam 22,3 milhões de brasileiros nessa faixa etária, 
o aumento chega a 39,8% em uma década. No Estado, eram 2,1 
milhões de idosos em 2021, equivalente a 19% da população. 
No recorte histórico, o crescimento é de 40% desse grupo 
populacional desde 2012. 

A longevidade do brasileiro também está aumentando. 
Conforme dados do IBGE, a expectativa de vida ao nascer em 
2019 era de 76,6 anos. Já em 2020 passou para 76,8 anos, um 
acréscimo de 2 meses e 26 dias. Sendo de 73,3 anos para os 
homens, e 80,3 para as mulheres.

Se comparada com a década de 1940, a projeção atual de 
longevidade é ainda maior: a cada mil pessoas que atingiam os 
15 anos de idade, aproximadamente 535 completavam 60 anos. 
Já em 2019, entre mil pessoas, a projeção era de 868 comemo-
rando o 60º aniversário. Os dados reforçam que cada vez mais 
as pessoas estão vivendo por mais tempo.

 Não há um número exato da população idosa de Três de 
Maio visto que o último Censo Demográfico do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi realizado em 2010. 
Naquele ano, o município contava com 3.915 pessoas idosas.  

Porém, utilizando como base somente os eleitores aptos a 
votar nas eleições gerais de outubro de 2022, com 60 anos ou 
mais, o número é de 4.706 pessoas segundo dados do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). Com esse número também não é pos-
sível mensurar qual a população idosa total de Três de Maio; 
isso porque há pessoas que podem não estar aptas a votar por 
diversos fatores ou que ainda possuem o domicílio eleitoral em 
outras cidades.

A real população idosa local será conhecida com a realiza-
ção do censo do IBGE, previsto para esse ano, o que também 
auxiliará na promoção de políticas públicas voltadas à esse 
grupo etário.

Grupos de Idosos auxiliam na convivência 
social e envelhecimento saudável

GRUPOS DE IDOSOS MANTIDOS PELO MUNICÍPIO
- Grupo de Idosos “Sempre Alegres” – Bairro São Francisco
- Grupo de Idosos “Viver Bem com Saúde” – Bairros Planalto e Glória
- Grupo de Idosos “Recordando o Passado” – Barrinha
- Grupo de Idosos “Envelhecendo com Alegria” – Bairro Guaíra
- Grupo de Idosos “Saber Viver” – Bairro Santa Rita
- Grupo “Nossa Senhora de Fátima” – Comunidade Fátima, Espírito Santo e  
   arredores
- Grupo de Danças Anittas na Melhor Idade
- Grupo Coral “A Arte de Cantar na Melhor Idade”

Toda e qualquer 
pessoa que esteja  
com 60 anos ou mais, 
independente do 
critério renda, poderá 
participar das 
atividades oferecidas, 
basta realizar o 
Cadastro Único junto 
ao Cras, no Bairro 
Dona Oliva

Arlete reforça que é ne-
cessário entender que essa 
fase da vida é importante e 
que traz modificações biopsi-
cossociais que precisam ser 
respeitadas com um olhar 
diferenciado. “Esta etapa da 
vida não pode ser vista como 
negativa, pois os idosos ain-
da têm muito a nos ensinar 
sobre a vida e a contribuir 
com seus ensinamentos e 
experiências”, frisa.

Assim, ela complementa 
que é dever do Poder Público 
planejar políticas públicas 
voltadas ao processo de 
envelhecimento. “A pessoa 
idosa necessita de políticas 
que promovam e garantam 
seus direitos, de ações que 
combatam a discriminação, a 

Oito grupos de convivência na cidade e no interior 
e 12 turmas de hidroginástica

Para oportunizar maior 
qualidade de vida para a 
população idosa do município, 
a prefeitura de Três de Maio 
oferece diversas atividades 
que estimulam a mente e o 
corpo dos idosos, além do 
convívio social.

Segundo a assistente social 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social de 
Três de Maio (SMDS), Arlete 
Weber Dalpisol, atualmente a 
pasta desenvolve atividades 
de proteção social básica com 
oito grupos de convivência 
na cidade e no interior, além 

de mais 12 turmas de hidrogi-
nástica.

Aos grupos são oferecidos 
os encontros de convivência, 
palestras que abordam os 
mais diversos temas: assis-
tência à saúde (prevenindo 
e tratando as mais diversas 
patologias, cuidados alimen-
tares, prática de exercícios 
físicos, bem-estar, doenças fí-
sicas e mentais), artesanatos, 
passeios, intercâmbios com 
outros grupos de idosos. 

Além da hidroginástica, 
que atualmente conta com 
cerca de 156 idosos partici-

pando das aulas semanal-
mente, em que é disponibili-
zado o material para a prática 
das aulas, além do transpor-
te. As aulas se realizam nas 
segundas e quartas-feiras, 
em espaço alugado pelo 
município. 

“Para a execução destas 
atividades, contamos com 
a parceria da Secretaria de 
Saúde, voluntários, entidades 
como Emater/RS-Ascar, e 
outras tantas, que dispensam 
sua atenção colaborando com 
o sucesso deste trabalho”, 
explica Arlete.

300 idosos estão 
inscritos nos 
programas 
do município

Para participar das ativi-
dades, o idoso precisa estar 
cadastrado no Cadastro Único 
- CadÚnico. Conforme a secre-
taria, atualmente 1.700 idosos 
estão cadastrados e  destes, 
cerca de 300 estão inscritos 
nos programas oferecidos 
pelo município e frequentando 
regularmente o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos. “Sem falar nos que 
são atendidos e acompanha-
dos pelo Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social (Creas) voltado ao 
atendimento de pessoas que 
tiveram seus direitos violados”, 
diz a assistente social.

Idosos precisam de políticas voltadas 
às suas demandas

violência e demais opressões, 
é dever do poder público 
ofertar ações que pensem o 
processo de envelhecimen-
to”, diz.

A SMDS conta com uma 
equipe qualificada e compro-
metida com a causa do idoso, 
que busca oportunizar e 
dinamizar mais ações neste 
sentido. Toda e qualquer 
pessoa que esteja com 60 
anos ou mais, independente 
do critério renda, poderá 
participar das atividades 
oferecidas, basta realizar o 
Cadastro Único junto ao Cras 
no Bairro Dona Oliva. 

Mais informações podem 
ser obtidas junto a SMDS ou 
pelo fone 3535-9391.

Grupo Coral “A Arte de Cantar na Melhor Idade” é uma das ações desenvolvidas pela secretaria que proporciona aos idosos 
convívio social e bem-estar, além de melhorar a autoestima e a qualidade de vida

Assistente social da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Social de Três de Maio (SMDS), 
Arlete Weber Dalpisol

FOTOS DIVULGAÇÃO

Secretaria de Desenvolvimento Social Três de Maio promove diversas ações voltadas à população idosa do município
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Caio Rodrigues
ENFERMEIRO CAPACITADO EM TRATAMENTO DE FERIDAS

COREN-RS 440.824

ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL
Consultório Centro Clínico Viva a Vida, sala 504 

e atendimentos em toda a região

Fone: (55) 9 9972-0160

As ações desenvolvidas 
nesses grupos auxiliam na 
qualidade de vida de cada um 
no processo de envelhecimento. 
“Contribuem também com o 
bem-estar e de toda a família, no 
momento em que o familiar está 
tranquilo ao saber que seu idoso 
está amparado e participando 
em sociedade ao invés de estar 
em casa sofrendo de isolamento 
e se acometendo de doenças que 
trarão problemas e dificuldades 
para todos os familiares”, frisa 
a assistente social. Ela lembra 
ainda que os programas incen-
tivam cultura, lazer e esporte, 
estimulam a participação na 
comunidade, pois também con-
tribuem para uma vida saudável, 
deixando de lado o sedentarismo 
e o mau humor.

Terezinha Thomé, 60 anos, 
foi convidada pela assistente 
social para participar dos grupos 
desenvolvidos na secretaria. 
Ela integra o coral e o grupo 
de danças Anittas desde o mês 
de março. “A convivência com 
pessoas para mim é importante. 
Eu esqueço tudo e cantar é muito 
bom, para o corpo, para a alma. A 
cada semana eu percebo que me 
saio melhor”, destaca. 

Terezinha aconselha que 
mais pessoas participem dos 
grupos, pois, segundo ela, “só vai 
fazer bem”.

Sérgio e Marlene Maria 
Werner, 72 e 66 anos, também 
frequentam os grupos de idosos. 
O casal participa do grupo de 
coral e hidroginástica e Marlene 
ainda integra o grupo de danças 

Atividades contribuem para a saúde e convivência

Anittas. “Eu vejo que é impor-
tante na minha vida e do meu 
esposo, que é deficiente físico – 
sofreu um acidente de trabalho 
e está em uma cadeira de rodas 
desde os 41 anos. Vejo que não 
existe preconceito nos grupos. 
Somos respeitados e bem 
acolhidos pela coordenadoria e 
equipe”, ressalta Marlene.

Para ela é muito positiva a 
convivência nos grupos e isso 

contribuiu bastante para me-
lhorar a saúde e sua qualidade 
de vida. “Vejo que minha saúde 
melhorou, minha vida melhorou 
muito. A amizade entre as pes-
soas do grupo é indescritível. Eu 
saía muito pouco. A gente ficava 
em casa e agora temos um meio 
de interagir com as pessoas. Nós 
percebemos que as atividades 
fazem bem. Até tomamos menos 
remédio”, conclui.

Atualmente 12 grupos praticam hidroginástica com aulas nas segundas e quartas-feiras, na piscina 
térmica da Apae, local alugado pelo município para a prática da atividade

'Vejo que minha saúde melhorou, minha vida melhorou. Até tomamos menos 
remédios. A amizade entre as pessoas é indescritível', casal Sérgio e Marlene 
Maria Werner, 72 e 66 anos, participa do grupo de coral e da hidroginástica 

Oficina de
artesanato
também faz
parte das
atividades
desenvolvidas

FOTOS DIVULGAÇÃO

E X I S T E M 
C U R AT I V O S 
ESPECIAIS?

Os curativos especiais 
são utilizados e baseados 
em estudos científicos 
mundiais. A cada dia que 
passa estão melhorando 
o modo como podemos 
atender os pacientes com 
todos os tipos de lesões. 
É uma área de domínio da 
Enfermagem especializa-
da, em que existem diversas formações, capacitações e, tam-
bém, a pós-graduação em Estomaterapia.

Sou enfermeiro e trabalho há mais de 7 anos na área. Des-
de o mês de abril resido em Três de Maio e atendo no Cen-
tro Clínico Viva a Vida, sala 504 e em toda região a domicílio. 
Além da importância de ter um profissional capacitado para 
analisar cada caso, a realização de curativos especiais por um 
enfermeiro experiente e capacitado reduz o risco de infecção, 
diminui o tempo de tratamento, melhora a cicatrização (a dei-
xa menos aparente) e evita complicações maiores decorren-
tes da lesão, seja ela qual for, traz a devolução do bem-estar e 
qualidade devida do paciente.

Com sua maior eficácia em relação aos curativos comuns, 
reduz o tempo de tratamento e evita maiores problemas, 
como irritações na pele, demora desnecessária para a cicatri-
zação e possíveis internações hospitalares. As trocas podem 
ocorrer em intervalos maiores, o que, além de contribuir para 
a efetividade e otimização do tratamento, ainda reduz o sofri-
mento do paciente, sempre presente quando elas acontecem. 
Os curativos especiais podem trazer em poucos meses a cica-
trização completa para pacientes que passam anos sem con-
seguir sucesso com curativos tradicionais.

No caso das gestantes, principalmente as que tiverem a in-
tenção e/ou optarem pelo parto cirúrgico, é interessante que 
o curativo para cobrir/tratar o local da incisão cirúrgica, que 
geralmente fica por alguns dias, seja realmente um curativo 
testado e feito justamente para durar os dias necessários sem 
a necessidade da troca. Temos excelentes opções de curati-
vos estéreis para este momento tão especial, e é importante, 
mesmo que a opção seja por um curativo menos complexo, 
que a paciente faça testes com diferentes fitas, para diminuir 
a chance de irritação da pele.

Lembrem-se: a indicação correta do curativo reflete 
diretamente no sucesso da cicatrização, pois reduz o 
tempo de tratamento, evita internações hospitalares e 
otimiza o processo de cicatrização.

Pense nisso e busque atendimento com profissionais  
especializados em feridas complexas.
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"Os hipócritas vivem ostentando o seu mundo perfeito, para se 
vangloriar de suas vidas e mentiras"  Frank Chuca

Os educadores físicos Marcos Rocha, Guilherme Souza 
e Lais Scharb, da Academia Evidence em dia de festa 
junina. Muita atividade física, mas também, momentos 
de lazer.

17 de julho foi dia do Lorenzo Vianna comemorar seu ani-
versário de 6 aninhos, com os pais Wagner Vianna e Kamila 
Vidor, amigos e familiares. Festa com muita diversão e 
guloseimas. A comemoração foi na Bella Casa de Festas.

FOTOS ARQUIVO PESSOAL

Os pais Sara Engel e Luís Roberti comemoraram o ani-
versário de 6 anos da filha Helena Engel Roberti. Tarde 
animadíssima, com muitas brincadeiras e alegria. A comemo-
ração foi no dia 16 de julho na Bella Casa de Festas.

NAIR  E VERÔNICA LOTTERMANN FOTOGRAFIAS

Registro especial da mãe Cacilda Rambo com os fi-
lhos Sandro (leia-se Jornal Semanal), Adriano e Leila 
– que reside em Primavera do Leste - MT e esteve em 
visita aos familiares na última semana
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Parabéns para a linda 
Larissa Fiorin, que dia 16 
de julho, comemorou com 
uma belíssima festa, os seus 
15 anos. Filha de Romeu 
e Elisiane e, mana de  
Gustavo e Samuel, Larissa, 
esbanjou beleza e simpatia, 
em noite de muita elegância. 
A comemoração foi no salão 
de festas em Esquina Araújo, 
Independência que estava 
lindamente decorado.

 FOTO ARAÚJO

O casal Carlos Dias e Marli Borges, 
(leia-se DB Lare) curtiu o final de 
semana no Festiqueijo em Carlos Barbosa. 
O festival do queijo termina neste final de 
semana e transcorreu em todo mês de julho, 
nos sábados e domingos.

15 anos 
Parabéns para a encantadora Ana Clara Schwaab,  

filha de Eugênio e Beatriz e a irmã de Giovana. 
Ela comemorou 15 anos, no dia 24, mas a bela festa foi 
realizada no dia 23, na Sociedade Guaíra de Três de Maio, 
reunindo amigos e familiares. Felicidades, Ana Clara! 

NAIR E VERÔNICA LOTTERMANN FOTOGRAFIAS



6CADERNO S - JORNAL SEMANAL - 29 DE JULHO DE 2022

PARABÉNS PARA:

FILHOTES 
DE PEQUINÊS

Vendem-se lindos 
fi lhotes de cães da 
raça Pequinês com 
quase dois meses. 
Vacinados e 
desverminados.
Telefone 3535-2291
Celular 9 9941-9346.

TRÊS DE MAIO 
E SUA HISTÓRIA

CLEMAR ZIMMERMANN

TENS ALGO PARA ACRESCENTAR À ESSA HISTÓRIA? ENTÃO ENVIE UMA MENSAGEM 
PARA (55) 99706-0456  - WhatsApp ou pelo email clemar637@gmail.com

Quando as primeiras famílias 
evangélicas começaram a 
chegar ao povoado de Buricá 
(atual Três de Maio), também 
começaram a passar por aqui os 
primeiros pregadores itineran-
tes. Eles vinham de longe, levan-
do dias para vencer com suas 
montarias as distâncias entre 
Ijuí e Buricá. 

O primeiro culto evangélico 
foi celebrado em junho de 1918, 
pelo pastor Koch de Buriti (dis-
trito de Santo Ângelo), na resi-
dência da família do sr. Friedrich 
Redel. Toda a vizinhança veio 
para o culto. Contudo, foi no dia 
29 de dezembro, após o culto 
celebrado pelo pastor Gustav 
Halle, na presença de aproxima-
damente 35 pessoas, houve a reunião-assem-
bleia constitutiva da Comunidade. Por sugestão 
do pastor, os membros deram-lhe o nome de 
“Comunidade Evangélica São Paulo”. 

A ata da fundação da Comunidade foi 
assinada pelos senhores: Adolf Drews, Alberto 
Martens, Bernhard Drews, Friedrich Frank, Carl 
Krueger e pelo Pastor Halle. Como o pastor 
Halle vinha de Ijuí e não podia prestar serviços 
constantes à nova comunidade, fi cou ao encar-
go de uma pessoa responsável a realização de 
batismos de emergência e enterros. 

Em 11 de maio de 1922, chegou à comunida-
de o pastor Franz Kreutler, que foi o primeiro 

OS EVANGÉLICOS CHEGAM A BURICÁ

pastor a se estabelecer defi nitivamente em Buricá. 
Com a chegada de mais colonos à região, se tornou 
necessário que logo após fosse efetuada a subdivi-
são da Comunidade em diversas outras comunida-
des, nas regiões mais afastadas do núcleo principal 
do povoado. 

Hoje, a Comunidade Evangélica de Confi ssão 
Luterana São Paulo resplandece na principal 
avenida de Três de Maio, ainda trabalhando inces-
santemente para ajudar homens e mulheres desta 
comunidade a viver uma autêntica fé cristã.

Referência bibliográfi ca: Livro – 
Comunidade Evangélica de Confi ssão Luterana São 

Paulo 1918-2018.
Contribuição: Professor Dr. Leomar Tesche

Casa pertencente ao sr. Friedrich Redel onde foi realizado o primeiro culto 
evangélico na região de Santa Rosa - Buricá em junho de 1918.

DIA 29
ELZIRO SCHMITT 
MARTA BOMBARDELI

DIA 30
NILTON SIDNEI MARTENS
ERICA DOCKHORN MAGEDANZ
JOSÉ VALDIR GOHTEM

DIA 31
CARLOS BOMBARDELLI

DIA 01
OSMAR ARNEMANN 

FÁTIMA L. MENEGHETTI
MECÂNICA KNUPPE
VILMA D. DOS SANTOS
JULCENARA RODRIGUES

DIA 02
LUÍS C. ALMEIDA
GENI B. PEIXOTO
MIRIAN G. CERESER
MILTON P. KERWALD

DIA 04
FLÁVIO V. DA SILVA
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VENDA
• Prédio de 3 pavimentos, duas salas comerciais, três aptos; Casa residenci-
al de alvenaria, de fundos, garagem com estrutura para outro pavimento, na 
Rua Pe. Cacique. Obs: Imóvel central.
• 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; aptos na Av. Uruguai; Av. Alberto Pasqualini; Rua Professor Del Ag-
lio; Rua Horizontina, no edifício Maria Preta; Rua Santo Antônio, no bairro 
São Francisco; e no Edifício Dockhorn - Apto novo, em construção; e tam-
bém outros em construção no Edifício Caúna. 
• Apto central, medindo 93m², mais garagem medindo 15m², com duas suí-
tes, elevador, localizado na Rua Tereza Verzeri, em frente ao Super Benedet-
ti. Negócio de ocasião. Facilita-se pagamento.
• Apto de 2 quartos, parcialmente mobiliado, 2 quartos, sala, cozinha, gara-
gem, portão eletrônico, sacadas fechadas com vidro temperado, churrasqu-
eira, localizado na Rua Santo Antônio. Preço R$ 250.000,00.
• Casa seminova, com chapada e suíte com Jacuzi, sala e cozinha sob medi-
da, quiosque e piscina. Toda murada. 
• Casa mista, na esquina da Rua São Valentim, próximo à Cotrimaio e colé-
gio Castelo Branco. Financiamento direto com o proprietário em até 50 vezes 
fi xas.
• Casa de alvenaria, plana, medindo 140m², localizada na Rua Natal.
• Casa de alvenaria, plana, medindo 120m², de esquina, localizada no Jardim 
das Acácias.

SALAS COMERCIAIS 
• Rua Pe. Cacique; Av. Uruguai; Rua Santo Ângelo; Av. Senador Alberto 
Pasqualini e Rua Horizontina. 

IMÓVEIS EM OFERTA
• Terreno medindo 577,90m², com casa de alvenaria, com chapada, medin-
do 335m², na Rua Bruno Dockhorn, ao lado da Rádio Colonial. R$ 750 mil 
(aceita proposta).
• Sala comercial de 120m², no centro de Três de Maio.
• Terreno todo murado, sem benfeitorias, frente de 14,50m (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 Cas-
telo Branco, valor R$ 750.000,00. 
• Excelente casa de alvenaria, com 4 quartos, 3 banheiros, quiosque, pisci-
na, 2 garagens. Aceita-se no negócio apto ou casa de menor valor.
• Casa de alvenaria, de esquina, na Av. Santa Rosa, próximo à Setrem.
• Casa de alvenaria, na Rua Avaí, perto da Setrem.
• Terreno com casa nova, de chapada, com piscina e quiosque, localizada 
na Rua Horizontina – valor RS 485.000,00.
• Terreno de 480m2, com casa de alvenaria de 272m², suíte, garagem amp-
la, quiosque, em frente ao Clube Guaíra.
• Casa de alvenaria, 2 quartos, sala, cozinha, garagem, portão de contra-
peso, banheiro e porão medindo 80m², localizada no Jardim das Acácias.  
Valor R$ 130mil.

CHÁCARAS
• 5,3 ha, com benfeitorias, casa, galpão, chiqueiro, estrebaria, potreiro e área 
de planta, encosta no Rio Buricá. Aceita-se troca por imóvel na cidade.
• 5,4 ha, sem benfeitorias, com eucaliptos grandes, 1 há, pomar com árvores 
frutíferas, 1,5 ha de planta, mata nativa. Encosta no Rio Buricá. Valor R$ 
100 mil.
• 6,5 ha, com galpão de alvenaria e duas casas, açude, potreiro, localizada 
ao lado da Setrem. 
• 1,6 ha, com aguada e sem benfeitorias, localizada ao lado do perímetro 
urbano.
• 7,99 ha, área de planta 5,66ha e 2,33ha de mato, em Lajeado Lambedor, 
com aguada boa e sem benfeitoria. Valor R$ 750.000,00. Aceita-se veículo 
no negócio e parcela-se em até 4 anos.

ÁREAS DE TERRAS
• 9,25 ha, sem benfeitorias, em Lajeado Cachoeira, perto da cidade, parte da 
área de planta e com eucaliptos, e sanga. Valor 5 mil sacas de soja.
• 15,9 ha, com benfeitorias, 10 ha de planta, 3 ha com braquiária, 2,9 ha de 
mato, localizada em Santa Lúcia - Manchinha – Valor R$ 650.000,00.
• 3 ha, sem benfeitorias, com aguada de sanga e vertentes, refl orestada com 
eucaliptos de 8 anos, em Independência.
• 3 ha à 16,79 ha, sem benfeitorias, localizada na esquina da BR 472, com 
acesso à São José Industrial, ótima área para investimento comercial.
• Excelente área medindo 10 ha, sem benfeitorias, de frente para a BR 472, 
em Lajeado Lambedor, em frente à Saci Embutidos.
• 10 ha com benfeitorias, sanga e potreiro – Esquina Wunsch - próximo à São 
José industrial e da BR 472.
• 16 ha, em Poço Traíra, próximo à São José Industrial, com sanga e açude, 
sem benfeitorias, com aproximadamente 100 metros de frente para a BR 
472.
• 10 ha com benfeitorias, perto da BR 472 – planta 8 ha, restante potreiro e 
mato, vende-se fração de 5 há. Aceita-se troca por casa na cidade.
• 9,9 ha, com benfeitorias, perto da BR 472 – planta 7 ha, restante potreiro e 
mato, açude e sanga.
• 86 ha, em Porto Mauá, toda cercada e com 90% de planta, 10% da área 
de preservação e mato.
• 84 ha com benfeitorias, em Esquina Araújo, com 90 % de área para plantio.

ALUGUÉIS
• Apartamentos: Av. Uruguai; Rua Osvaldo Cruz, perto do Hospital; Rua 
Santo Antônio; Rua Horizontina, de cobertura.
• Casa: Rua José Bonifácio; Rua Planalto; Rua Piratini; Rua Aviador Kluck; 
Rua São Valentim; Rua Santo Ângelo; Rua São Marcos; e Rua Giruá. 
• Pavilhão: Rua Alfredo Henn.
• Sala comercial: Av. Santa Rosa; Rua Santo Ângelo; Av. Uruguai; Rua Ca-
semiro Kochewicz, próximo ao hospital São Vicente; e Rua São Paulo.

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, terrenos, aptos 
para comercialização.
Para maiores informações consulte o site: cecconcorretordeimóveis.
com.br ou ligue fone/whats 3535-8585 que prontamente lhe atendere-
mos.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.

ALUGUÉIS
- Apto 01 suíte + 02 quartos, banheiro social, sala, cozinha, 02 garagens, 
Edifício PORTO SEGURO, Crissiumal.
- Sala comercial, 100m², Edifício RUBI, Rua Mato Grosso.
- Sala comercial, 179m², Rua Horizontina, Edifício Vô Euclides, próximo a 
Pizzaria Mordomia.
- Sala comercial, 100m², Av. Alberto Pasqualini, Edifício Cidade Jardim.

VENDAS 
- Sala comercial, 368m², privativo, Av. Sen Alberto Pasqualini, Edifício PA-
NORAMA, Três de Maio. 
- Apto 03 quartos, 02 banheiros, sacada fechada, 01 vaga garagem. 8º 
andar, CAXIAS DO SUL/RS. Ótima Localização.
- Apto 01 suíte + 01 quarto, sala estar/jantar, banheiro social, lavanderia, 01 
garagem, Edifício RUBI, valor R$ 475.000,00. 
- CASA alvenaria 250m², com piscina, 03 quartos, sala, cozinha, lavanderia, 
01 garagem. Terreno 360m², Av. Medianeira, Centro.
- CASA alvenaria, 215m², 01 suíte, 02 quartos, salas jantar, estar e cozi-
nha integradas, 02 garagens, festeiro com espaço gourmet, piscina, terreno 
395m², Loteamento Dockhorn.
- Imóvel misto, comercial 321,57m², apto residencial, 177,18m², suíte + 03 
quartos, 02 garagens, Av. Santa Rosa, Centro. 
- Terrenos números 21 e 22, da quadra 239, situado no Loteamento Rossi, 
Três de Maio.
- APARTAMENTOS NA PLANTA, Edifício DOCKHORN e Edifício CAÚNA, 
cidade de Três de Maio, Edifício MARIANA, cidade de Horizontina.

- Vende-se casa, localizada no Bairro Planalto, com terreno me-
dindo 528,41².
- Vende-se casa, localizada na Rua Do Comércio, no Bairro 
Planalto, com terreno medindo 314,00m² e área construída de 
140,47m².   
 - Vende-se casa de alvenaria, localizada na Rua São João, cida-
de de Independência, com terreno medindo 387,30 m².  
- Vende-se casa de alvenaria com 2 pavimentos, localizada na 
Rua Engenheiro Jorge Logemann, próximo do centro, com 3 dor-
mitórios, 2 salas, cozinha, dispensa e garagem.
- Vende-se casa com dois pavimentos, localizada no Bairro Me-
dianeira, com terreno medindo 594,01m² e área construída de 
315,23m². 
- Vende-se casa, localizada no Loteamento Sartor, com terreno 
medindo 331,69m e área construída de 167,40m² mais área de 
lazer.
- Vende-se apartamento, localizado na Rua Monsenhor Testani, 
com área total de 86,68m², mais vaga de garagem.
- Vende-se terreno com duas esquinas, com área de 693m², loca-
lizado na Avenida Santa Rosa.
- Vende-se terreno, localizado no Loteamento Rossi, com frente 
medindo 12 metros e área total de 328m², na cidade de Três de 
Maio.
- Vende-se terreno de esquina, medindo 272m², localizado na 
Rua São Miguel, na cidade de Independência.  

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

ÓTIMA CASA 3 DORMITÓRIOS 
NO BAIRRO EMÍLIO TESCHE
3 dormitórios, um banheiro, sala, 
cozinha, área de serviço, churras-
queira, garagem fechada e aberta 
com cobertura, mais uma peça co-
mercial em excelente localização na 
rua Riachuelo, a 25m da Av. Santa 
Rosa. Valor R$ 330 mil.

ALUGUÉIS
- SALAS COMERCIAIS na Galeria Jost, Rua Santo Ângelo, centro. A 
partir de R$ 600,00.
- Apto de 3 andares, 4 quartos, Marechal Floriano, 1 vaga de garagem.
- Casa com 3 quartos, no bairro São Pedro, R$ 1.100,00.
- Casa com 3 quartos, no bairro Jardim das Acácias, R$ 720,00.
IMÓVEIS À VENDA
- Casa mista no Jardim das Acácias, 3 quartos, terreno amplo.
- Casa com 2 andares, quiosque e piscina, região central. 
- Casa de 2 andares, ótima localização, com sala comercial de aproxi-
madamente 25m, na frente da residência (permuta por área de terra e 
ou apartamento com elevador, sob avaliação).
- Casa perto da Setrem, 2 andares - terreno grande, aproximadamente 
200m de área construída, terreno de aproximadamente 500m.
- APARTAMENTO na AVENIDA SANTA ROSA, prédio de esquina, 3 
quartos, sendo uma suíte, sala ampla, cozinha, lavanderia, sacada fron-
tal, sacada nos fundos fechada com vidros, com churrasqueira, 1 vaga 
de garagem, apto de aproximadamente 150m, privativo.
- APARTAMENTO na AV. SENADOR ALBERTO PASQUALINI, 3 qu-
artos, sendo uma suíte, 2 banheiros, cozinha planejada com bancada, 
sala ampla, sacada lateral com fl oreira, sacada fechada com vidros na 
frente, com churrasqueira, lavanderia, 1 vaga de garagem, 2º andar, de 
frente para avenida.
- CHÁCARA: 3 ha, Lajeado Pessegueiro, casa, galpões, açude, árvo-
res frutíferas e passa rio na divisa da propriedade. (Aceita permuta por 
casa na cidade de Três de Maio).
- TERRENO localizado no loteamento Mediterrâneo 13,5m x 27,5m.

Mais informações e agendamento de visitas 55 99633-2111, c/ Eduardo.

ALUGA-SE
- Pavilhão comercial/industrial em alvenaria na rua Alfredo Henn, nº 835, bairro 
Jardim das Acácias, (em frente ao colégio Castelo Branco), c/ área de 486,00 m².
- Sala comercial, localizada na Rua Casemiro kochwitz, pode ser locada inteira 
ou dividida em duas salas comerciais (antiga 1001 Embalagens).  
- Aluga-se quitinete, com 02 dormitórios, 01 vaga de garagem, sala e cozinha 
conjugadas. Sem cobrança de condomínio (apenas eventuais jardinagens), 
próximo à faculdade Setrem. Valor mensal de R$ 700,00.
- Aluga-se apartamento, localizado na Avenida Senador Alberto Pasqualini.
em cima da Vidraçaria do Serginho. Valor mensal R$ 1.000,00 + taxas de 
condomínio.

VENDE-SE
– Pavilhão na cidade de Ivoti/RS.
- 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.
- Terreno com área de 320,70 m², frente com 16,39 m², próximo ao CTG - 
Loteamento Dockhorn.
- Terreno c/ área de 436,63 m² na Av. Buricá próximo ao Fórum, c/ casa mista, 
área aproximada de 187,00 m².
- Casa em alvenaria de 75m² + festeiro e pátio fechado, terreno de 246,01 m² 
bairro Guaíra, R$ 215.000,00.
- Casa construída recentemente com 136m², terreno de 386m², bairro Sol 
Nascente.
- Casa de alto padrão - localizada na esquina da rua do Arvoredo com Av. 
Senador Alberto Pasqualini
- CASA em Alvenaria com área de 103,00m², terreno com área de 363,00 m², rua 
São Lucas, 136, ótima localização (a 4 quadras do Supermercados Benedetti).
- Casa em alvenaria c/área de 136,00 m², com estrutura p/2 pavimentos, ótimo 
padrão (aberturas, porcelanato...) terreno grande c/fundações prontas para 
quiosque (estrutura para 2 pavimentos). Ótima localização, lugar tranquilo, rua 
Rui Ramos.
- Casa em alvenaria c/ área 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
- 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
- Atenção investidor: vende-se fração de terras de cultura com área de 4.588,57 
m² de frente para a RS - 342.
- Atenção: BAIXOU O VALOR - Ótima oportunidade de Investimento! 
Possibilidade de adquirir os 3 Terrenos juntos com 15% de descontos.
- Terreno de esquina c/área de 565,00 m², c/uma casa de alvenaria medindo 
12x13 localizada na rua Expedicionário Bertholdo Boeck esquina rua Ijuí
- Terreno medindo 360 m², localizado no loteamento Loro. R$ 100.000,00
- Terreno localizado em frente a Mecânica Rosso, medindo 387,90m²
- Terreno sem benfeitorias, ótima localização, rua Ijuí com área de 339,00 m²
- Terreno sem benfeitorias, ótima localização, rua Ijuí com área de 440,00 m²
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SERVIÇOS
TRÊS DE MAIO

TÁXI
DO CARECA

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

OFICINA MECÂNICA
MOTORGIRUS

F: 3535-8953
R. Santa Clara, 15 

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

DS MOTORS
Injeção eletrônica, mecânica 

em geral, geometria e 
balanceamento

Rua São Roque, 654
Fones: 3535-2008 

 9 8463-2000

LAVA CAR MASTER
Lavação simples e completa.

Enceramento e polimento. 
R. Augusto Rutzen 

F: 9999-64866 - Karine ou 
Rodrigo

LAVAGEM

A SECO DO PAULO
Sofás, tapetes, carpetes, 

colchões, estofamentos de 
carro, etc.

F: 99954-2395 - R. Buricá, 34

NEI MAGALHÃES
F: 9 9952-8033

ELETRICISTA E 
ENCANADOR

AUTO ELÉTRICA

A violência contra a pessoa idosa é 
um fenômeno cada vez mais frequente, 
principalmente, nas relações sociais e 
interpessoais. Em geral, nas situações 
de violência, o idoso está vulnerável, 
pois o agressor coloca-se em um lugar 
de poder, subjugando, assim, a vítima. 
Detectar situações de violência nem 
sempre é uma tarefa fácil, por essa 
razão muitas situações ocorrem de 
forma velada.

Segundo dados do Disque 100, 
do Ministério da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos, só no primeiro 
semestre de 2021 foram registradas 
mais de 33,6 mil denúncias de violação 
de direitos dos idosos. E na maioria dos 
casos, a violência é praticada dentro de 
casa. Os idosos são a segunda parcela 
da população mais vulnerável à violên-
cia, atrás apenas de crianças e adoles-
centes. Prevalece a violência psicológi-
ca, seguida da violência financeira, da 
negligência e da violência física.

É necessário compreender e reco-
nhecer que a vulnerabilidade do idoso 
ocorre, muitas vezes, porque ele está 
doente, sem autonomia e independên-
cia, ficando à mercê de um agressor, 
que sabe disfarçar os sinais da violên-
cia praticada. Ou no convívio familiar 
e social onde a violência tem sido 
cada vez mais naturalizada. Como se o 
simples fato de envelhecer tornasse 
normal o indivíduo perder seus direitos, 
o respeito e a dignidade. Como um cida-
dão que já fez o seu papel e se tornou 
descartável.

A violência contra a pessoa idosa 
é multifatorial, ou seja, existem vários 
fatores envolvidos nessa ação, como 
a desvalorização e falta de respeito 
pelo indivíduo, o desconhecimento 
da lei e dos direitos dos idosos por 
parte da população, a falta de políticas 
públicas que promovam efetivamente 
uma maior qualidade de vida para essa 
população, e o descaso com a velhice.

NÃO podemos naturalizar a violência 
contra a pessoa idosa Fabiana da Silva Prestes (*)

Temos a violência no nível visível e 
invisível, em que as visíveis são as mor-
tes e lesões. As invisíveis são aquelas 
que ocorrem sem ferir o corpo físico, 
mas ferem o psicológico e o emocional, 
provocam sofrimento, desesperança, 
angústia, depressão e medo.

A preocupação com a violência con-
tra o idoso aumenta com a conscientiza-
ção de que nas próximas décadas, tanto 
nos países desenvolvidos como em 
desenvolvimento, haverá um aumento 
considerável na população de idosos e 
isso tende só a piorar de acordo com as 
estimativas. Sendo essa a população 
que mais cresce no mundo todo.

 
E para aqueles que acreditam que 

não há pena para quem desrespeitar os 
direitos do idoso, a Lei n.º 10.741, de 1º de 
outubro de 2003, o Estatuto do Idoso, 
vem nos dizer o contrário.

 
O seu artigo de número 4 é descrito 

da seguinte forma: “Nenhum idoso será 
objeto de qualquer tipo de negligência, 
discriminação, violência, crueldade ou 
opressão, e todo atentado aos seus di-
reitos, por ação ou omissão, será punido 
na forma da lei”.

 
Ainda, o artigo de número 96 diz que 

“discriminar pessoa idosa, impedindo 
ou dificultando seu acesso a operações 
bancárias, aos meios de transporte, ao 
direito de contratar ou por qualquer 
outro meio ou instrumento necessário 
ao exercício da cidadania, por motivo de 
idade”. Com pena de reclusão de 6 (seis) 
meses a 1 (um) ano e multa. Na mesma 
pena, incorre quem desdenhar, humi-
lhar, menosprezar ou discriminar pessoa 
idosa, por qualquer motivo. A pena será 
aumentada de 1/3 (um terço) se a vítima 
se encontrar sob os cuidados ou respon-
sabilidade do agente.

 
Também no artigo de número 99 te-

mos que “expor a perigo a integridade e 
a saúde, física ou psíquica, do idoso, sub-
metendo-o a condições desumanas ou 
degradantes ou privando-o de alimentos 
e cuidados indispensáveis, quando obri-
gado a fazê-lo, ou sujeitando-o a traba-
lho excessivo ou inadequado”. Com pena 
de detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) 
ano e multa. Se do fato resulta lesão 
corporal de natureza grave, a pena é de 
reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos. Se 
resulta em morte, a pena é de reclusão 
de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.

 
Qualquer que seja o tipo de violência 

resultará no sofrimento desnecessá-
rio de um indivíduo vulnerável, lesão, 
dor, perda ou violação de seus direitos 
humanos e diminuição da qualidade de 
vida ou até mesmo na morte desse ido-
so. Uma coisa é fato, todos nascemos e 
envelhecemos, e todas as fases da vida 
merecem respeito.

*Fabiana da Silva Prestes - professo-
ra do Centro Universitário 

Internacional Uninter

'Temos a violência no 
nível visível e invisível, 
em que as visíveis são as 
mortes e lesões. 
As invisíveis são aquelas 
que ocorrem sem ferir o 
corpo físico, mas ferem o 
psicológico e o emocio-
nal, provocam sofrimento, 
desesperança, angústia, 
depressão  e medo.'


