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Vinícios Gehm

Idade: 27 anos
Filho de: Luiz Gehm e Edilce Gehm
Noivo de: Fernanda Loro
Reside em: Três de Maio
Escolaridade: economista pela Fahor, Especialista em Gestão Empresarial
pela FGV e credenciado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) como
Agente Autônomo de Investimentos
Profissão: assessor de investimentos
Por que optou por esta profissão: eu estou no mercado financeiro desde
2014. Sempre quis empreender e poder colocar em prática tudo o que eu
acredito unindo a teoria com a prática, esse foi um dos motivos. Quando
estruturamos a Lucrar, eu e meus sócios, colocamos tudo isso no papel e
hoje está rodando muito bem, afinal todo dinheiro e patrimônio construído,
seja ele do tamanho que for, merece respeito e atenção, diferente do que
instituições financeiras tradicionais fazem. Esse foi mais um dos motivos de
criarmos a Lucrar Investimentos, a nossa região tem mais de R$ 1 bilhão na
poupança, isso é brincar com o dinheiro das pessoas. Estamos ajudando
muitos investidores a mudar isso. Fico mais motivado a cada dia que passa.
Fazer nossos clientes, ter uma gestão financeira estratégica e inteligente
é bastante motivador, e saber que nossa principal fonte de novos clientes
é por indicação dos já atendidos mostra que estamos fazendo um bom
trabalho. Aproveito para agradecer todas as famílias que já são atendidas
por nossa equipe, vocês são os propulsores do nosso crescimento.
Onde trabalha atualmente: Lucrar Investimentos
Hábito de que não abre mão: trabalhar bastante, fazer passeios na
natureza com a Fernanda aos finais de semana e pescar no Rio Uruguai
com meus amigos, se possível uma vez por mês.
O negócio do futuro é: se eu soubesse não falaria aqui. Mas acredito que
todo negócio feito por pessoas determinadas, incansáveis, fanáticas pelo
mesmo objetivo, sem plano B, gente com sangue no olho, que coloque o
cliente sempre em primeiro lugar, sem exceção e que tenha a prática de
trabalho sério, honesto acompanhado de uma boa pitada de inovação e
agressividade irá dar certo. Afinal, Deus é bondoso, mas a prudência cabe
aos homens.
Time de futebol: colorado, mas não acompanho futebol
Seus aplausos vão para: os empresários, galera que empreende, toma
risco, que paga imposto, gera emprego, “gente que sai da inércia e do
padrão implantado pela nossa sociedade”. Esses seres merecem mais que
aplausos e não as críticas pesadas, que normalmente caem sobre eles.

ARQUIVO PESSOAL

Nota zero para: o atual formato de ensino básico brasileiro. Está mais
do que na hora da nossa base educacional ser pautada em informações
úteis para o dia a dia das pessoas após saírem da escola, como por
exemplo: autoconhecimento, educação financeira, vendas, negociação,
empreendedorismo, etc.
Sua opinião sobre as redes sociais: são um ambiente que gosto, tem
muito conteúdo bom, de altíssimo valor, caso sejam bem filtradas. Para
negócios não existe local melhor para atingir e encantar clientes, sem falar
do networking com pessoas importantes.
O que você sugere de mudança que possa melhorar sua cidade? Eu
gosto muito de Três de Maio, vejo um progresso interessante acontecendo,
contudo, precisamos da atitude de todos os três-maienses para
desenvolvermos cada vez mais o município: comprar aqui, favorecer os
empreendedores locais, fortalecer o nosso comércio. Eu ando por muitas
empresas locais, vários clientes da Lucrar são empresários aqui de Três de
Maio, e em inúmeras reuniões acabo ouvindo que a cidade onde eles têm o
menor número de clientes é Três de Maio. Isso precisa mudar.
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Colesterol bom e colesterol ruim na alimentação

C

onsumo excessivo de gorduras
saturadas e gorduras trans é
um dos motivos da alteração dos
níveis de LDL, o colesterol ruim
O colesterol elevado no sangue é uma
das principais causas de doenças cardiovasculares, líderes de mortalidade no Brasil, e
pode levar ao infarto ou ao acidente vascular
cerebral (AVC) também conhecido como
“derrame”.
Produzido no organismo, o colesterol
é uma gordura com a função de manter as
células em funcionamento para produção de
hormônios e da bile e para a metabolização
de vitaminas, entre outras funções.
Para controlá-lo, é preciso manter uma
dieta saudável, apostando em alimentos
que ajudam a aumentar o colesterol bom e
a diminuir o ruim. Além disso, a prática de
atividades físicas também é essencial – e o
acompanhamento médico pode ser necessário.

Tipos de colesterol

São dois tipos de colesterol presentes na
corrente sanguínea:
● O LDL (do inglês - low-density lipoprotein, lipoproteína de baixa densidade) é
conhecido como “colesterol ruim”
● O HDL (do inglês, high-density lipoprotein, lipoproteína de alta densidade) protege
o coração de doenças, por isso, é considerado “bom”
Quando o LDL se torna excessivo no
nosso organismo, ele leva a um problema
conhecido como hipercolesterolemia, já que
pode formar placas de gorduras na parede
das artérias, dificultando o fluxo sanguíneo
ou até mesmo provocando a obstrução de
vasos sanguíneos, aumentando o risco de
AVC, infarto e outras doenças do coração.
Em tempos de pandemia, é importante
salientar também que o colesterol ruim elevado faz com que a pessoa esteja no grupo
de risco para agravamento da Covid-19. Entre as comorbidades provocadas pela alta do
LDL que preocupam os cardiologistas estão a
aterosclerose e a arteriosclerose. Ambas são
doenças progressivas e silenciosas, causadas pelo acúmulo de colesterol ruim em
placas ou nas artérias.

DIVULGAÇÃO

Confira uma lista
de alimentos com
gorduras
que valem a pena
A seguir, veja alimentos com
gorduras que valem a pena para
o nosso corpo, isto é, que podem
ajudar a aumentar o colesterol
bom e a baixar o ruim.
Abacate – É um dos alimentos mais ricos em gordura boa.
Recomenda-se consumir até meia
fruta por dia.

Amêndoas – Ricas em gordu-

ra mono e poli-insaturada. Mas,
atenção, o teor calórico é alto,
então, devem ser consumidas com
parcimônia.

Castanha-do-pará – Apesar
de elevado teor calórico, é rica
em proteína. Uma unidade por
dia pode ajudar na prevenção do
câncer e retardar o envelhecimento das células.
Peixes – Atum, sardinha e

salmão têm a famosa gordura
ômega 3, que ajuda no combate
ao estresse, auxilia na concentração e melhora a saúde do coração.
O consumo ideal é de duas vezes
por semana.

Azeite de oliva – Uma colher
de sopa contém cerca de 10
gramas de gorduras boas. Por ser
calórico, deve ser consumido com
moderação.
Mas vale lembrar que nem
toda gordura é prejudicial à saúde.
Trata-se de um nutriente essencial
para o nosso corpo, pois funciona
como uma reserva de energia e
é usada na fabricação de hormônios. Há gorduras consideradas
boas que podem ser encontradas
em muitos alimentos. O consumo,
entretanto, deve ser moderado e
balanceado com outras fontes de
nutrientes.

Veja algumas dúvidas sobre colesterol alto
Quem tem colesterol alto pode
comer banana?

Quando consumidas com moderação,
as bananas podem mais beneficiar do que
prejudicar os níveis de colesterol, segundo
os especialistas. A fruta é uma boa fonte de
fibra alimentar, que ajuda a reduzir o LDL. O
potássio nas bananas também ajuda a diminuir a pressão arterial, o que pode diminuir o
colesterol.

Quem tem colesterol alto pode
comer ovo?

O ovo é considerado pelos especialistas
uma das fontes de proteína mais completas,
além de conter vitaminas A, B2, B5, B6 e
B12; ferro, zinco, cálcio, selênio, fósforo,
entre outros nutrientes. As recomendações
atualizadas indicam que a ingestão de um
ovo por dia pode ser aceitável, se outros alimentos ricos em colesterol forem limitados
na alimentação.

Quem tem colesterol alto pode
comer batata-doce?

A batata-doce é conhecida como um
alimento que pode auxiliar a diminuir o colesterol, por ser fonte de fibras solúveis em água
que se ligam aos ácidos biliares, o que ajuda
o organismo a excretar o colesterol.

Quem tem colesterol alto pode
comer arroz?

Comer muito qualquer tipo de alimento, incluindo o arroz, aumenta os riscos de
desenvolver colesterol alto. No caso do arroz,
é mais indicado optar pela versão integral.
Além de diminuírem os níveis de colesterol,
os grãos integrais não provocam picos tão
altos nos níveis de açúcar no sangue, contêm
mais fibras e fazem com que o corpo perma-

neça saciado por mais tempo.
Por fim, não esqueça que as dietas são
individualizadas e devem ser prescritas por
um médico ou nutricionista. Lembre-se que
uma alimentação saudável e balanceada envolve diversos fatores; o colesterol é apenas
um deles.
Devemos ter atenção para alimentos
processados e ultra-processados, poise eles
são ricos em gordura saturada, aquela que
aumenta o colesterol LDL. Alguns exemplos:
os embutidos (salsicha, salame, presunto),
bacon, bebidas achocolatadas, biscoitos
(principalmente os recheados), tortas industrializadas, sorvete, creme de leite e leite
condensado.
Por outro lado, a alimentação não é o
único fator importante para o controle do
colesterol: a prática regular de atividades
físicas, ingestão de água e acompanhamento
médico também são essenciais para a proteção das artérias e do coração.
Mudanças no estilo de vida podem
diminuir os números do colesterol em cerca
de 5% a 10%, enquanto os medicamentos
para baixar o colesterol podem diminuir o
colesterol LDL em 50% ou mais. Portanto,
embora as modificações no estilo de vida,
como uma dieta saudável para o coração
(a dieta mediterrânea, por exemplo), parar
de fumar, praticar exercícios regularmente
e perder peso sejam essenciais para reduzir
o risco cardiovascular, os medicamentos
geralmente são necessários para fornecer
proteção cardiovascular adicional em casos
selecionados e quando indicado pelo médico
assistente.
Fonte: Portal Unimed
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A importância do Banco de Leite do HVS
Conheça a história da mãe Ana Paula e suas trigêmeas
com o Banco de Leite do Hospital Vida & Saúde

O

Banco de Leite (BLH)
do Hospital Vida
& Saúde faz parte da
história de muitas famílias
e durante o mês do
incentivo ao aleitamento
materno, o Agosto
Dourado, é importante
relembrar algumas
delas. Recentemente, o
BLH integrou momentos
especiais da família
da Ana Paula, mãe das
trigêmeas Manuella,
Agatha e Vitória.

Em abril deste ano, a Maternidade do HVS foi o local do nascimento
das três. Prematuras de 32 semanas, o trio precisou ser internado na
UTI Neonatal do hospital. “Quando
ainda estava na maternidade já
vieram me explicar como funcionava
o Banco de Leite e me convidaram
para ir até lá. Assim que pude, fui, e
desde o primeiro dia fui muito bem
recebida. As meninas do Banco de
Leite fazem muito mais do que a
coleta do leite, se tornam amigas.
Elas sempre me recebiam com uma
palavra de carinho e comemoravam cada ml a mais que minhas
pequenas ganhavam”, conta a mãe
das meninas.
A internação na Neonatal se
estendeu um pouco mais para a
pequena Agatha, que permaneceu
internada no Hospital por mais de
70 dias, enquanto as irmãs ficaram
um pouco mais de um mês. “Eu ia
três vezes por dia para coletar meu
leite e poder mandar para minhas

COMO SABER SE TENHO CATARATA?
DIVULGAÇÃO HVS

As trigêmeas Manuella, Agatha e Vitória

pequenas. Por serem três bebês só o
meu leite não chegava, mas graças
a Deus tinha o leite das mães que
doam”, agradece Ana Paula.
Com as trigêmeas em casa
desde o dia 30 de junho, Ana Paula
agradece o apoio recebido e reconhece: “Hoje sei como é importante
a doação de leite! Quero agradecer
tudo que fizeram por mim, cada
palavra de carinho, e se hoje posso
amamentar meu trio é graças ao
Banco de Leite, graças a esse trabalho maravilhoso que lá é realizado”.
Com nova queda nos estoques,

o Banco de Leite está em busca
de novas doadoras para continuar
contando histórias como a da Manu,
da Agatha e da Vitória. Mulheres
que estiverem amamentando e que
tenham o interesse em doar leite podem se dirigir até o Hospital Vida &
Saúde para a realização de cadastro
e exames laboratoriais – oferecidos
sem custos. As coletas podem ser
realizadas em domicílio, conforme
as orientações das profissionais do
BLH. O Banco de Leite está aberto
das 8h às 12h e das 13h30min às
19h, todos os dias.

Mães da região podem doar para o
Banco de Leite do Hospital Vida & Saúde
A presença da mãe no hospital
é necessária apenas para efetuar o
cadastro no Banco de Leite e fazer
a coleta dos exames laboratoriais,
que apontarão se a mãe está apta
à doação.
A partir deste processo, as doadoras não precisam mais se dirigir
até o hospital, podendo encaminhar as doações pelo transporte
da saúde dos seus municípios ou
por outras pessoas autorizadas que
levem até a instituição.

No momento do cadastro, as
mães recebem toda a orientação
para a realização da coleta em
casa e a forma correta de armazenamento e transporte, recebendo
inclusive, os materiais necessários
para a coleta (vidro esterilizado,
isopor para transporte, máscaras
e toucas descartáveis). As doações
podem ser entregues na recepção
do hospital, não havendo a necessidade de circular pelo ambiente
hospitalar.

Em edições anteriores do Jornal Semanal, comentei sobre
as diferenças do pterígio e da catarata. O pterígio é fácil de
reconhecer: é aquela membrana vascularizada que cresce sobre
a córnea normalmente avermelhado em forma de “v” deitando
apontando para o centro da córnea. Mas e a catarata como sei que
ela pode existir nos meus olhos, como identificar ela sem chegar ao
ponto de perder significativamente a visão?
Pois bem, ela dá alguns sinais que precisamos saber interpretar
para que possamos diagnosticar, e esses sinais são frequentes
queixas dos pacientes com catarata. A catarata jamais evolui de
uma hora para outra, ou seja, ninguém vai dormir enxergando bem
e acorda com a visão ruim pela catarata. É um processo gradual que
muitas vezes as pessoas não percebem e se acostumam com a perda
por acontecer tão lentamente.
Mas o que nos faz pensar no diagnóstico da catarata:
- Idade acima de 60 anos: pacientes de maior idade tem mais
chances de ter catarata, se manifestando principalmente depois dos
60 anos.
- Visão embaçada: ao compararmos um olho com o outro,
fechando um deles e olhando com o outro, se percebermos
embaçamento visual pode ser sinal de catarata. Ou quando alguém
consegue enxergar a mais distância algum objeto e você não.
- Alteração frequente do grau dos óculos: quando a catarata
evolui ela faz com que o cristalino troque o ser formato, com isso,
por ele ficar mais espesso devido a catarata acontece uma mudança
do grau dos óculos. Normalmente as pessoas ficam mais míopes,
que facilita a visão para perto, as vezes até abandonando os óculos
para perto.
- Alteração da percepção das cores: com a catarata as cores
tem a tendência a ficarem mais amareladas ou desbotadas, muitas
vezes referindo como se tivesse uma leve fumaça na frente.
- Dificuldade para enxergar à noite: com pouca luz a nossa
pupila dilata mais para que tenha passagem de mais luz para dentro
do olho, mas se tivermos catarata ela irá servir como uma barreira
dificultando essa passagem.
- Esbarrar em móveis ou tropeçar com frequência: acontece
por apresentar baixa visual e muitas vezes não perceber.
Estes são apenas exemplos do que as pessoas mais referem,
não servindo para um diagnóstico formal. Quem é o profissional
habilitado para isso é o médico oftalmologista, portanto consulte
regularmente seu médico oftalmologista para avaliar sua visão e
saúde dos seus olhos.
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"Com o tempo, você vai percebendo que, para ser feliz, você precisa aprender a gostar
de você, a cuidar de você e, principalmente, a gostar de quem também gosta de você.”

Mário Quintana

Hoje, dia 20 de agosto, todos as felicitações são para a
médica endocrinologista Mônica de Castilhos, pela
troca de idade. Dedicada e muito competente, ela recebe o
carinho dos familiares, amigos e pacientes. Felicidades!
Parabéns em dose dupla às irmãs Ligiane Canabarro e Lisiane Canabarro
Zart, que dia 16, comemoraram os 45 anos de vida. Lindas, queridas e cheias de
luz, elas receberam muitas felicitações em uma comemoração intimista e cheia de
amor. Felicidades e vida longa!
STUDIO CRIATIVO

Prognose Laboratório Clínico

Meu registro todo especial ao Laboratório Clínico
Prognose, que é capitaneado pela farmacêutica bioquímica,
Adriane Eickhoff. O laboratório conta com uma equipe
multidisciplinar muito competente, atuando com modernos
equipamentos, sempre zelando pela ética e humanização.
Meus aplausos. Super recomendo!

No dia 7 de agosto os papais Pâmela e Eliéser Henn, junto com o irmão Benício,
comemoraram o primeiro ano de Joaquim Casali Henn. A comemoração foi na Bella
Casa de festas, regada com muitos doces, salgados, brincadeiras e alegria. Felicidades e
muitas bênçãos, Joaquim!
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Todos os anos no mês de junho,
é realizada a Maratona

Internacional de Porto Alegre,
que reúne atletas do mundo todo.
O grupo de corrida da Evidence
Runners Três de Maio, participa
anualmente. Devido à pandemia,
pelo segundo ano consecutivo, o
evento é realizado de forma virtual,
ou seja, cada atleta na sua cidade.
No dia 15 de agosto, foi organizado
o evento aqui em Três de maio,
para que cada atleta possa sentir
o gostinho de participar de uma
prova de alto nível, completar a
quilometragem escolhida e passar
pelo pórtico de chegada. Foram 28
atletas que percorreram a distância
de 42km (maratona), 21km (meia
maratona), 10km e 5km (rústica).

NAIR E VERÔNICA LOTTERMANN FOTOGRAFIA

Linda e plena, Jenifer Bugs, no auge dos seus 31 anos
comemorados no dia 15 de agosto!

Elas são amigas há décadas e parceiras de muitas viagens nacionais e internacionais:
Lurdinha Bender, Carmen Jussara, Arlene Bender e Jandira Cadore,
em recente viagem. O destino escolhido foi Minas Gerais. Um tour por Tiradentes,
Ouro Preto, Mariana e a capital Belo Horizonte. O registro é em frente à Igreja na
cidade de Congonhas, local que apresenta muitas obras de Aleijadinho. Cultura,
história, gastronomia e amizade mais consolidadas!
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REGISTRO SOCIAL
FOTOS NAIR E VERÔNICA LOTTERMANN

Poeta feiticeiro
Contato: E-mail: rmarlise41@gmail.com
WhatsApp: (51) 9 9894-8890 - Rosane

A estação do amor

Hoje, um dos melhores
presentes que ganhei na
vida está comemorando
seu primeiro aniversário!
Parabéns
Júlia Gabriela,
princesa da dinda!
Que o Papai do Céu
abençoe sempre o anjinho
lindo do coração da dinda,
a bebê que mais amo e
adoro neste mundo!
Júlia, espero poder estar
presente em todos os
momentos especiais da
sua vida. Feliz aniversário,
afilhada linda que Deus me
deu.
Com carinho, da dinda
Cristiane Majolo

Houve um tempo no tempo
confuso
Na espera de um querer mais
recluso
E um rosto desenhado na tua
saudade
Era o sinal de um amor não
confessado
Houve uma resposta não falada
De duas almas envolvidas no
sonhar
E um eventual encontro na
madrugada
Dois prisioneiros na arte de
amar
Houve um encontro de amor
Casual, estranho e enternecedor
Que perdurou apenas por uma
estação
Mas que marcou minha alma
com muita emoção

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

ALUGA-SE: sala comercial 80m² Rua Expedicionário Bertholdo Boeck, 16. Contato (55) 99985-0015 ou
(55) 99958-9990.

ALUGA-SE sala comercial de 60
m2, ao lado do Cartório Eleitoral.
Valor: R$ 850,00. Tratar: 996059931, com Romaldo Klatt ou no
local, apto. 101.

VENDE-SE climatizador, aquecedor e umidificador com ventilação
Philips. Função completa. R$ 350.
Contato: 9 99993533.

DIVERSOS

URGENTE

VENDE-SE uma casa na Rua Padre Cacique, 1428, medindo
220m2, com terreno de 540m2. Contato: (55) 3535-1362 e
(48) 98472-9972.

OFERTA IMPERDÍVEL PARA INVESTIDOR

VENDE-SE um prédio de esquina, em Palmeira das Missões,
de 400m2, com três salas comerciais e três apartamentos, por
R$ 780 mil. O preço é menor do que apenas o terreno, que está
localizado na avenida central da cidade. Contato: (55) 35351362 e (48) 98472-9972.

Rosane Lopes

Parabéns para:
20/08
Selma A. Altmann
Nelci Kurtz
Elemar Kohls
Silvia Pires
Mirna Schraiber
Aster Maria Hartmann
21/08
Albino Dudar
Fábio Rogério Tesche
22/08
Adil Picco
Ari Gilberto Hannusch
24/08
Rodrigo Daniel Lowski
Lúcia Amaral Oliveira
Melania Casali
25/08
Félix Torzeski
Patrícia Andretta
Armindo Wiegert
Sebastião Ferreira Godois
Nírio Simeão Metzka
26/08
Valdir Dummel
Ana Cunha

- Casa de alvenaria com 2 pavimentos, localizada na rua Carlos Gomes, contendo sala
de estar e de jantar, dois dormitórios mais uma suíte, cozinha, garagem, festeiro, piscina,
terreno todo murado e com grade, com área construída de 140,35 m²
- Casa de alvenaria com 2 pavimentos, localizada na rua Engenheiro Jorge 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 R$ 480.000,00
- Casa de madeira com terreno medindo 104,96 m², localizado no bairro São Pedro, valor
R$ 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.
- Terreno localizado na rua Horizontina medindo 12x35, totalizando uma área de 419,82 m².
- Terreno de 14x32 com área total de 448m², localizado na rua do Arvoredo a poucos metros
da AV. Sen. Alberto Pasqualini.
- Terreno localizado no bairro Jardim das Acácias com área de 711,18m² com 3 casas de
alvenaria, uma delas de frente para Rua Fernando Ferrari e as outras duas de frente para
a travessa Leste.

Ótima oportunidade para
investidores
- Terreno medindo 910 m², no início da rua
Planalto no centro de Três de Maio
Informações e agendamentos de visitas pelo fone:
55 99633-2111 ou 55 99628-5138 ou faça-nos uma visita na travessa
Pedro Garaffa, 116 - centro, em frente ao colégio Dom Hermeto

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

· Prédio de 3 pavimentos, duas salas comerciais e três aptos e casa residencial de alvenaria de fundos e garagem c/ estrutura para outro pavimento, na
rua Pe. Cacique. OBS: Imóvel central

ALUGA-SE
- Apartamento semimobiliado na Av. Senador Alberto Pasqualini, 2º andar Vidraçaria do Serginho, 2 dormitórios, 2 banheiros, churrasqueira+lareira com box de garagem
(portão eletrônico), área 100 m².
- Apartamento com 2 dormitórios, Av. Sen. Alberto Pasqualini, 190 (segundo pavimento Vidraçaria do Serginho) com box de garagem e portão eletrônico.
VENDE-SE
- Apartamentos com ótima localização, 3 opções de plantas, 3 e 4 dormitórios (opções
de suítes), com possibilidade de adquirir mais de um box de garagem.
- Apartamento c/área de 93,89 m², 2º andar (acesso elevador) c/ duas suítes, sala de
estar, cozinha, área de lazer c/ churrasqueira e fogão, mais box de garagem, Rua Tereza
Verzeri, em frente ao acesso do estacionamento Super Benedetti.
- Oportunidade: Possibilidade de adquirir os dois terrenos: um com área de 590,18 m²
e outro com área de 883,28 m², localizado na Rua Horizontina, próximo a Auto Elétrica
Tresmaiense.
- Terreno com área de 320,70 m², frente com 16,39 m², próximo ao CTG - Loteamento
Dockhorn.
- Terreno urbano com área de 904m², com uma casa de alvenaria medindo 12x13,
localizada na rua Expedicionário Bertholdo Boeck esquina com Rua Ijuí.
- Terreno urbano com área de 440m², sem benfeitorias, localizado na Rua Ijuí.Ótima
oportunidade de investimento.
- Terreno c/ área de 436,63 m² na Av. Buricá próximo ao Fórum, c/ casa mista, área
aproximada de 187,00 m².
- Terreno loteamento Loro com área de 360,00m² (18 x 20m) - Valor R$ 95.000,00
- Terreno com área de 356,43m² com benfeitorias: casa em alvenaria com área de
127m², c/3 dormitórios, cozinha sob medida, etc... mais quiosque com piscina, localizada
no bairro São Francisco.
- Casa em alvenaria c/área de 100m², em Independência/RS, c/ 3 dormitórios, terreno
225m², próximo ao CTG.
- Casa em alvenaria c/ área aproximada de 170 m², terreno de 528,56 m², localizada
na rua 3 Passos, em Horizontina / RS. Aceita troca por terreno ou casa em Três de
Maio/RS.
- Casa em alvenaria c/ 2 dormitórios, banheiro, sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia
e garagem c/ churrasqueira c/ área de 105,30m², bairro Medianeira, terreno com área
de 326,98m².
- Chácara localizada próxima a área industrial II
- Chácara com 9.214,00m², sem benfeitorias, a 3,5 km de entrada da Barrinha, Três de
Maio/RS, (rede de luz Certhil e rede de água).
- Área de terra 30.000 m², sem benfeitorias, localizada em linha Jundiá, a 3 km da
cidade de São José do Inhacorá. Encosta no rio Inhacorá.
- Pavilhão, c/ área aproximada de 486 m², terreno c/área de 638,82 m², próximo ao
Corpo de Bombeiros, em frente ao Colégio Castelo Branco
- ATENÇÃO INVESTIDOR: vende-se fração de terras de cultura com área de 4.588,57
m² de frente para a RS - 342.
Temos disponíveis terrenos em loteamentos novos.
Entre em contato.

· Apartamento perto do Banco do Brasil, troca por área de terra na BR 472.
· Terreno s/ benfeitorias de 465,48m², localizado na área central a meia quadra do Clube Buricá e mercado Benedetti. R$170.000,00

Venda - imóvel urbano

- Casa de alvenaria seminova medindo 356m², com terreno de 450m²,
com piscina, loteamento das Freiras, Três de Maio.
- Casa de alvenaria seminova 138m² com chapada com uma suíte
mais dois quartos, localizada na rua Monsenhor Testani.
- Casa seminova 185m², terreno de 505m², com chapada, uma suíte,
mais dois quartos, rua Padre Cacique, loteamento Loro.
- Casa de alvenaria 200m², com piscina, terreno de 562m², localizada na
rua Marechal Floriano, centro de Três de Maio.
- Casa de alvenaria seminova, com chapada 129m² terreno de 380m²,
rua Avaí, próximo ao colégio Pacelli.
- Casa de alvenaria, com piscina, medindo 332m², com terreno de
595m², rua Farrapos, uma quadra da av. Santa Rosa.
- Casa de alvenaria de 200m², terreno de 495m², rua Avaí.
- Casa mista, com terreno de 341m² localizado na rua Rui Ramos.
Terrenos sem benfeitorias
- Terreno de esquina no loteamento Pinzon.
Área rural

- 25,5 ha, sem benfeitorias, terra vermelha, lajeado Cachoeira, 800 metros da cidade.
- 9 ha, com benfeitorias, localidade de Alpargatas, município de Boa Vista
do Buricá.
- 24 ha, com benfeitorias, sendo que 20 ha de planta, restante potreiro e
mato, próximo a cidade de Alegria.

· 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. Sen. Alberto Pasqualini e na rua Professor Del Aglio e rua Horizontina no edifício Maria Preta e nos bairros São
Francisco e Castelo Branco.
· Excelente apto semi mobiliado, c/ 1 suíte e 2 quartos, sala e cozinha, 2
banheiros, 2 vagas de garagem e elevador, na rua Horizontina. Ótimo Preço
· Apartamento central medindo 93m², com garagem medindo 15m² e com
duas suítes e elevador, localizado na rua Tereza Verzeri, em frente ao super
Benedetti, negócio de ocasião. Facilita pagamento.
· Apartamento parcialmente mobiliado, 2 quartos, sala, cozinha, garagem,
portão eletrônico, sacadas fechadas c/ vidro temperado, churrasqueira, localizado na rua Santo Antônio. Preço R$250.000,00
· Terreno de esquina medindo 16x30 = 480m², c/ casa mista na rua Tiradentes, na cidade de Santa Rosa. Preço R$150.000,00 (Aceita proposta).
· Apartamento novo na rua Tereza Verzeri medindo 70m², mais garagem,
apto com elevador, em frente ao mercado benedetti.

IMÓVEIS EM OFERTA

· Ótimo terreno de esquina medindo 865m², com casa de alvenaria, piscina, quiosque,
escritório e demais dependências, em frente à Delegacia de Polícia. Aceita imóvel na troca e
facilita pagamento.
· Terreno, medindo 577,90m², c/ casa de alvenaria c/ chapada medindo 335m², na rua Bruno
Dockhorn ao lado da radio colonial. R$700.000,00
· Terreno com casa de alvenaria de 2 pavimentos, com 4 quartos, 2 salas, copa, cozinha
mobiliada, 3 banheiros, quiosque, piscina, garagem, ótima localização em área central e facilita
pagamento.
· Sala Comercial de 120m², no centro de Três de Maio.
· Terreno perto da Cotrimaio c/ 604,60m², frente de 18,30 metros.

Vendas
- Área com 8.123m² de frente p/ RS 342, no perímetro urbano de Três
de Maio.
- Apartamento com 136,64m², com 01 suíte + 02 quartos , cozinha e

· Terreno todo murado, s/ benfeitorias, frente de 14,50 metros (medindo 442,50m²), na av.
Avaí.
· Terreno de 394m², c/ prédio comercial e residencial, excelente ponto comercial no centro de
Três de Maio (ótimo investimento) R$700.000,00
· 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$750.000,00.

espaço gourmet mobiliados, banheiro social, 02 vagas de garagem, Ed.
Rubi
- Apartamento com 01 suíte + 02 quartos, banheiro social, 02 vagas de
garagem, Ed. Porto Seguro, Crissiumal/RS. Pgto: entrada + 48 parcelas

SALAS COMERCIAIS

- Rua Pe. Cacique, Av. Uruguai, rua Horizontina, rua Santo Ângelo, Av. Senador Alberto Pasqualini e rua Planalto.

- Apartamento com 03 quartos, 02 banheiros, sacada fechada, 01 vaga
de garagem. 08º Andar CAXIAS DO SUL RS, Ótima Localização
- Sala comercial, 145m², Ed Areias, Av. Santa Rosa
- Casa de alvenaria, 220m², terreno de 550m², Pe. Cacique, próximo ao
Ed. Rubi.
- Imóvel misto, peça comercial 321,57m², Apartamento residencial
177,18m², suíte + 03 quartos, 02 garagens, Av Santa Rosa, centro
Apartamentos na planta, diversos tamanhos, cidades de
Três de Maio e Horizontina - RS

CHÁCARAS

· 5,3 ha, com benfeitorias, casa, galpão, chiqueiro, estrebaria, potreiro e área de planta, encosta
no rio Buricá, aceita troca por imóvel na cidade.
· 5,4 ha, s/ benfeitorias, com 500 eucaliptos grandes, 1 ha de árvores frutíferas, 1,5 ha de
planta, restante mato nativo. Encosta no rio Buricá.
· 16 ha em Poço Traíra próximo a São José Industrial, c/ sanga e s/ benfeitorias c/ aproximadamente 100 metros de frente para a BR 472.
· 6,5 ha, c/ galpão de alvenaria e duas casas, açude, potreiro, localizada ao lado da Setrem.
· 10 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 8 ha, restante potreiro e mato, vende fração de
5 ha, aceita troca por casa na cidade.
· 9,9 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 7 ha, restante potreiro e mato, açude e sanga.
· 7,99 ha, área de planta de 5,66 ha e 2,33 ha de mato, em lajeado lambedor, c/ aguada e
s/ benfeitoria.

ÁREAS DE TERRAS

· 38 ha de terras vermelhas em Mato grande – Giruá – com 90% de área de planta (750
sacas de soja p/ ha, com possibilidade de negociação e prazo.
· 3 ha s/ benfeitorias e c/ aguada de sanga e vertentes, reflorestada c/ eucaliptos de 6 anos,
em Independência
ALUGUÉIS
-SALAS COMERCIAIS,

Galeria Jost, rua Santo Ângelo, centro. A partir de

R$ 500,00
IMÓVEIS À VENDA

- CASA DE ALTO PADRÃO, bairro

valorizado, localização privilegiada, terreno de aproximadamente 850m, casa de aproximadamente, 290m,
com piscina, área gourmet integrada, 2 pavimentos de esquina.

- CASA MISTA,

amplo.

· 9,25 ha, s/ benfeitorias, em lajeado Cachoeira, perto da cidade, sendo 5 ha de planta e restante c/ eucaliptos, e sanga. Preço: 4 mil sacas de soja.
· 3 ha a 16,79 ha, s/ benfeitorias, localizada na esquina da BR 472 c/ acesso a São Jose
Industrial, ótima área para investimento comercial.
· Excelente área medindo 10 ha s/ benfeitorias: de frente para a BR 472, em Lajeado Lambedor, em frente ao Saci Embutidos
· 10 ha c/ benfeitorias c/ sanga e potreiro – Esquina Wunsch - próximo a São Jose industrial
e da BR 472.

ALUGUÉIS

bairro Jardim das Acácias, 3 quartos, com terreno

- 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 sendo uma suíte, sala ampla, cozinha, lavanderia, sacada frontal, sacada nos
fundos fechada com vidros, com churrasqueira, 1 vaga de garagem, apto de
aproximadamente 172m² com a área comum, R$ 395.000,00
- APARTAMNENTO NA AV. SENADOR ALBERTO PASQUALINI, 3 quartos sendo
uma suíte, 2 banheiros, cozinha planejada com bancada, sala ampla confortável, sacada lateral com floreira, sacada fechada com vidros na frente
com churrasqueira, lavanderia, 1 vaga de garagem, segundo andar, de frente para avenida. OBS; Apto todo reformado paredes com massa corrida
lixada, móveis dos banheiros, cozinha, sala e lavanderia todos sob medida,
pisos linha classe A
- TERRENOS: Loteamento Bombardelli

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

· Apartamentos: Rua Santo Antônio
. Casa: Rua Planalto, rua São Paulo, rua Professor Del Aglio,e rua Exp. Bertoldo
Boeck
· Terrenos: Av. Avaí
· Pavilhão: rua Alfredo Henn
· Sala Comercial: Av. Santa Rosa e rua Sto. Ângelo e Av. Sen. Alberto Pasquilini
LOTEAMENTO NOVO
Diversos terrenos com tamanhos e preços diferenciados para venda no
loteamento Esplendor localizado na rua Planalto em Três de Maio RS.

OBS: possuímos a disposição diversas opções de
casas e terrenos e aptos para comercialização.
Para maiores informações consulte o site:

cecconcorretordeimóveis.com.br

ou ligue 3535-8585 e 99962-7378 que prontamente lhe atenderemos.
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Open Banking: o que é e como funciona?

N

a esteira do Pix e da agenda do Banco Central (BC) de incentivo à
competitividade no Sistema Financeiro Nacional (SFN), a chegada do Open
Banking deve trazer mais opções de produtos e serviços financeiros, com menos
custos, além de mais transparência aos clientes finais, que terão mais autonomia
sobre sua vida financeira. Na prática, o cliente será dono de seus dados
financeiros e poderá escolher quando e com quais empresas vai compartilhá-los.

O que é?

O Open Banking é um conjunto de regras e
tecnologias que vai permitir o compartilhamento
de dados e serviços de clientes entre instituições
financeiras por meio da integração de seus respectivos sistemas.
O princípio fundamental do Open Banking é o
consentimento do usuário, ou seja, as empresas
deverão, obrigatoriamente, compartilhar informações de um cliente (seja pessoa física ou jurídica),
se ele solicitar e autorizar a transmissão dos dados
para outra instituição.
O Open Banking não é uma exclusividade do
Brasil. O Reino Unido foi o pioneiro, ao implementar um sistema parecido em 2018, enquanto
a Austrália implementou a primeira fase do seu
programa em julho deste ano, por exemplo. A Índia
também já deu os primeiros passos para a criação
do seu Open Banking.
Além disso, países como Estados Unidos,
Canadá e Rússia estão analisando maneiras
de incorporá-lo aos seus sistemas financeiros.
No Brasil, está previsto o compartilhamento
de dados cadastrais, usados para abrir uma conta em banco, tais como: dados pessoais (nome,
CPF/CNPJ, telefone, endereço, etc.); dados
transacionais (informações sobre renda, faturamento no caso de empresas, perfil de consumo,
capacidade de compra, conta corrente, entre
outros); e dados sobre produtos e serviços que
o cliente usa (informações sobre empréstimos
pessoais, financiamentos, etc). Tudo sempre com
o consentimento do usuário.
O processo de liberação dos dados vai acontecer de forma gradual ao longo de 2021.

Quais instituições vão participar?

No Brasil, apenas instituições financeiras
que funcionam sob algum tipo de regulação
oficial do BC poderão participar. Banco do Brasil,
Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, Santander, BN-
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DES, Citibank, Credit Suisse, entre outros, serão
obrigadas a participar. As demais instituições
têm adesão voluntária ao Open Banking.

Quais as vantagens do
Open Banking?

O Open Banking parte do princípio que os
dados do consumidor são de sua propriedade e
não do banco ao qual ele está vinculado.
Hoje, o Brasil enfrenta uma grande assimetria de informações. Para exemplificar: se um
cliente tem conta no banco A, essa instituição
detém o histórico de crédito desse cliente, que
indica, por exemplo, se ele é ou não um bom
pagador.
Mas se o cliente deseja pedir um empréstimo
no banco B, no qual não possui conta aberta, ele
terá dificuldade. Isso acontece porque o banco B
não tem dados suficientes para aferir a capacidade de pagamento da pessoa para liberar
ou não o crédito porque é o banco A que tem
essas informações. Assim, a operação se torna
mais arriscada para o banco B e ele tende a não
conceder o crédito.
O cliente fica, então, dependente da instituição na qual tem conta e sujeito às suas taxas, o
que incentiva ainda mais a já alta concentração
bancária no país.
O Open Banking pretende reduzir essa
barreira de entrada, democratizando não só os
empréstimos, mas diversos tipos de produtos
financeiros, para que os bancos, fintechs, instituições de pagamentos, possam compartilhar as
informações entre eles e o cliente tenha o direito
de escolher qual instituição oferece as melhores
condições para cada serviço financeiro.
Na prática, é como se o Open Banking permitisse que o cliente construísse seu “próprio banco”. A pessoa poderá escolher acessar crédito no
banco A, que tem a melhor taxa, investimentos
na corretora B, que tem baixa taxa de corretagem
e cartão de crédito na fintech C, que não tem
anuidade, por exemplo.
Dessa forma, segundo o BC, o Open Banking
vai priorizar a experiência do cliente e a diversida-

de e representatividade dos participantes.

O que muda com o Open Banking?

Com o cliente tendo controle do compartilhamento de seus dados, fica muito mais fácil
abrir contas e adquirir produtos e serviços em
diferentes instituições ao mesmo tempo.
Do lado das empresas, a corrida será pela
atenção do consumidor. Isso porque, mesmo
tendo conta na instituição, nada garante que o
cliente vai consumir e utilizar os serviços dela. Por
isso, o banco ou a fintech que oferecer a melhor
experiência em serviços financeiros tende a
conquistar os clientes.
Os bancos tradicionais, que hoje possuem
uma gama grande de produtos, precisarão
investir mais na experiência do cliente, enquanto
as fintechs, que hoje oferecem uma melhor
experiência, precisarão aumentar o portfólio
de produtos e serviços. O Open Banking vai
incentivar esse equilíbrio entre os participantes
do sistema financeiro.
A tendência é o surgimento de novos modelos de negócios e mais concorrência entre as
empresas, o que vai beneficiar os consumidores,
que terão mais opções disponíveis e, provavelmente, produtos mais baratos.

Como vai funcionar?

O passo a passo de acesso e uso do Open
Banking ainda não foi completamente definido,
mas algumas etapas já são conhecidas.
Em relação à liberação de dados: se o cliente
quiser que o banco A, no qual tem conta, compartilhe dados dele com a fintech B, ele precisa
iniciar o processo na instituição que vai receber
os dados. Ou seja, deve solicitar o compartilhamento à fintech B que vai avisar o banco A, que
o cliente solicitou os dados. Feito isso, o banco
A, vai confirmar com o cliente se ele realmente
solicitou a liberação. Se o cliente confirmar e
der seu consentimento, o banco A transmite a
informação para a fintech. É parecido com o procedimento adotado na portabilidade de crédito.
Fonte: InfoMoney

SERVIÇOS TRÊS DE MAIO

CHURRASCARIA

LIXAMENTO

OFICINA MECÂNICA

DO CRESPO

IRINEU KICH

MOTORGIRUS

AUTO ELÉTRICA

Injeção eletrônica, mecânica em geral,
geometria e balanceamento
Rua São Roque, 654
Fones: 3535-2008 / 9 8463-2000

F: 3535 -2810
BR 472 - Complexo Thomé

LAVAÇÃO

A SECO DO PAULO

Sofás, tapetes, carpetes, colchões,
estofamentos de carro, etc.
F: 99954-2395 - R. Buricá, 34

LAVA CAR MASTER

Lavação simples e completa.
Encerramento e polimento.
R. Augusto Rutzen - Antiga Brahma
F: 99982-2815 - Karine ou Rodrigo

Lixamento de parquê e assoalho
F: 99953-0422 / 3535-2949
R. Carlos Bretin, 474

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

F: 3535-8953
R. Santa Clara, 15

DS MOTORS

TÁXI

DO CARECA

F: 99614-9060 / 99622-4497

ELETRICISTA E ENCANADOR

NEI MAGALHÃES
F: 9 9952-8033

JARDINAGENS WEBER
Adair Weber - F: 9 8416-7280
facebook.com/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.
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