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SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Filha de: Eduardo Schrer e Nelcinda Bonmann Schrer
Mãe de: Nicolas Schrer de Moraes, 12 anos.
Natural de: Independência 
Reside em: Independência. Retornei há mais ou me-
nos um ano, pois estava residindo no Mato Grosso, 
onde fiquei por 21 anos.  
Escolaridade: graduação em Psicologia pela Uni-
versidade de Cuiabá - UNIC/MT. Com Formação em 
Psicoterapia, pós-graduação em Neuropsicologia 
e Especialização em Dependência Química álcool/
drogas.
Profissão: psicóloga clínica 
Por que optou por esta profissão: acredito ser um 
dom. Me identifiquei com o “cuidar do ser humano”, 
no que há de mais valioso, a saúde mental.
Onde trabalha atualmente: atendimento na Clínica 
São Rafael, em Três de Maio.  
Hábito de que não abre mão: além de sempre estar 
buscando o meu melhor na profissão, também cuidar 
de plantas e animais.
O negócio do futuro é: negócios digitais. Toda e 
qualquer profissão já está conectada, cada um com 
seu estilo, apesar de achar que o contato humano é 
primordial. 
Time de futebol: Grêmio
Seus aplausos vão para: mobilizações em prol de 
causas sociais
Nota zero para: todo tipo de preconceito
Sua opinião sobre as redes sociais: acredito que 
temos muito que aprender. São ferramentas de gran-
de valia, no trabalho se tornam práticas, por vezes 
econômicas. Contudo, acredito que temos que ser 
vigilantes e nos policiar quanto ao seu uso, menos 
celular e mais contato humano. Enfim, um tema 
amplo que podemos debater futuramente.
O que você sugere de mudança para melhorar sua 
cidade? Criar espaços de lazer para crianças, jovens 
e idosos.

Rosani Schrer 
STUDIO CRIATIVO
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Uma outra vantagem para os ido-
sos, em especial aqueles que vivem 
mais reclusos, principalmente nestes 
tempos de pandemia, é que “os pets 
desviam a atenção de uma pessoa 
dos problemas urgentes do dia. No 
caso dessa parcela da sociedade em 
especial, não é tanto o estresse dos 
problemas diários o grande foco de 
preocupação, mas o tédio, a solidão 
e a falta de controle a que estão sub-
metidos nessa fase da vida”, revela a 
veterinária.

 Para os idosos que vivem em 
casas de repouso, eles acabam pas-
sando o dia com outras pessoas da 
mesma faixa etária, mas nem todos 
possuem o mesmo grau de lucidez. 
“Isso pode dificultar o estabelecimen-
to de amizades, por exemplo, mesmo 
que estes ambientes, na maioria das 
vezes, forneçam atividades lúdicas 
como dança, artesanato... Contudo, 
nenhuma delas substitui o amor”, 
decreta Dra. Melanie.

 Diante deste cenário, a vete-
rinária observa que uma solução 
pode ser uma técnica pouco usada 
no Brasil: “É aqui que entram em 
cena os cães de terapia. Na Europa 
e Estados Unidos é raro encontrar 
um residencial que não possua a 
visita de cães terapeutas ou mesmo 
animais que residem no mesmo local 

Os benefícios de animais de estimação aos idosos

Não é segredo para ninguém que os bichinhos são belos 
companheiros em momentos difíceis. Eles possuem o 

dom de transmitir sensações de paz, tranquilidade, afeto 
e atenção ao próximo de uma maneira tão singular que é 
praticamente impossível resistir aos seus encantos.

 Além dessas características, os animais já há muito tempo 
são reconhecidos como uma força positiva no processo de 

cura de enfermos. Conforme explica a veterinária e terapeuta 
Dra. Melanie Marques, “os cães e gatos têm um efeito 
calmante e terapêutico. Eles ajudam as pessoas a lidar 
com os problemas emocionais relacionados a sua doença. 
Também oferecem contato físico com outra criatura viva, 
algo que muitas vezes falta na vida de um ancião. Afinal, 
eles sempre evocam memórias agradáveis de animais de 
estimação anteriores”.

Alguns destes benefícios são:
1. Trazem alegria para a vida diária, pois em casa de repouso, costuma ser monótona.
2. Possibilitam à pessoa algo para fazer, falar e pensar, além de si mesma.
3. Fornecem uma fonte de contato e afiliação.
4. Aumentando a autoconfiança, a estima e um senso de realização.
5. Aumentam a comunicação entre residentes idosos.
6. Ajudam os recém-chegados a conhecer novos amigos.
7. Promovem o exercício e atividades estimulantes.
8. Ajudam os idosos a lidar com doenças, perdas e depressão.
9. Reduzem os níveis de estresse.
10. Encorajam a comunicação.
11. Podem também suprir os idosos de afeto, pois recebem amor dos animaizinhos.
12. Embora possa ser difícil quantificar os benefícios da terapia com animais através  de fatos científicos e empí-
ricos, existe algo inegável : a interação mágica possível entre o animal e o ser humano pode ser inconfundível. 
13. As lágrimas secam. Franzidos se transformam em sorrisos. Mãos inativas acariciam o pelo macio. 
14. O silêncio se torna uma conversa de arrulhos sussurrados no ouvido de um cão ou no olhar admirado para a 
arte viva que é um gato.
15. Seja cães ou gatos, eles se oferecem aos pacientes com alegria, amor incondicional, grande afeto e paciência 
sem limites. Eles podem ter uma habilidade profunda de tocar os idosos que não estão engajados em outros tipos 
de terapia. 
16. Talvez seja porque eles se ofereçam de uma forma não ameaçadora e silenciosa, mas que expressa amor e 
atenção.

FONTE: Jennifer da Silva / Suporte MF Press Global

DIVULGAÇÃO

que os idosos”.
 Para que esta medida seja adota-

da no Brasil, Dra. Melanie acredita 
que as regulamentações acerca do 
assunto impostas pela vigilância 
sanitária devem ser revistas. “Ainda 
mais que os pets fornecem apoio 
emocional e físico aos idosos, o que, 
na minha opinião, é tão ou mais im-
portante que os remédios receitados 
por médicos para esses idosos”.

 “Os benefícios emocionais são 
difíceis de mensurar, mas uma das 
coisas mais lindas deste trabalho 
é que os cães ajudam as pessoas 
sem saber exatamente por quê”, 
acrescenta. “Eles são um antídoto 
para a depressão, digamos que é 
uma espécie de pílula fácil de tomar. 
A vida em uma instituição de longa 
permanência pode ser solitária e 
entediante, por isso a visita de um 
cão de terapia pode quebrar a rotina 
diária e estimular a mente de maneira 
maravilhosa para aquela pessoa. Por 
isso reforço: O problema mais sério 
para os idosos não é a doença; é a 
solidão. A presença do bichinho pode 
dar vida a um residente destas casas 
pode inclusive, dar uma qualidade de 
vida que muitos nem a tinham mais”.

 “Na verdade, não há terapia 
melhor do que o amor de um animal”, 
finaliza Dra. Melanie.
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Mulheres na Música
Com os movimentos de luta pela igualdade de gênero iniciados 

no século 20, as mulheres além de buscar seus direitos, conquistar 
seu lugar de respeito e notoriedade pela sua real importância, tam-
bém abriram espaços no mundo da música. 

Num segmento dominado e regido por homens, elas descobriram 
o seu poder e mostraram os seus talentos nesse universo musical tão 
masculino.

Escolhemos alguns nomes de grandes mulheres na música que 
você precisa ouvir, mulheres que fizeram história na música.

ELIS REGINA
A potência vocal única e o talento de Elis Regina, gaúcha nascida 

em 1945, em Porto Alegre, fizeram com que fosse considerada uma 
das vozes mais representativas do Brasil. A música Como Nossos 
Pais, composta por Belchior, foi um de seus maiores sucessos.

MARISA MONTE
A carioca Marisa Monte é um dos principais nomes da MPB com 

letras que falam sobre o amor e questões sociais. Ela é composito-
ra, multi-instrumentista e já vendeu mais de 10 milhões de álbuns. 
Sugestão para ouvir a música “Bem que se quis”.

PITTY
Nascida em Salvador, em 1977, Pitty passou por algumas bandas 

de punk rock antes de iniciar a sua carreira solo. Sugestões para ouvir 
“Na sua estante” e “Equalize”.

RITA LEE
Aos 73 anos e com muito rock and roll na veia, Rita Lee se 

consagrou no cenário musical e se tornou uma das mulheres mais 
influentes da música. Antes da carreira solo, fez parte da banda Os 
Mutantes, ao lado de Arnaldo Baptista e Sérgio Dias. Para ouvir “Ove-
lha Negra”, “Desculpe o Auê” e “Agora Só Falta”.  

CÁSSIA ELLER
Carioca, nasceu, em 1962, faleceu jovem, com apenas 39 anos, 

em 2001. A artista se destacou pela voz potente e pelas composições 
sensíveis. Vale a pena conferir “Malandragem” e “ O Segundo Sol”.

ADRIANA CALCANHOTTO
A gaúcha, nasceu em 1965. Seu estilo varia entre MPB, samba, 

pop, baladas e bossa nova. Para ouvir “Fico assim sem você” e “De-
volva-me”.

MADONNA
A Rainha do Pop dispensa apresentações. Madonna já vendeu 

mais de 300 milhões de discos no mundo inteiro, e é uma excelente 
compositora e dançarina. Como sugestões as músicas “Like a Prayer” 
e “Papa Don’t preach”.

WHITNEY HOUSTON
Nasceu em Beverly Hills, em 1963, e faleceu em 2012. Além de 

ter se tornado uma grande cantora de voz potente e afinada, foi atriz, 
modelo, produtora e compositora. Entre tantas músicas destacamos 
“I Will Always Love You”.

SHIRLE DE MORAES
Participou de bandas da região, entre elas “Macacos de Bermu-

da”, além de inúmeros festivais da canção. Consideramos uma das 
mais belas vozes do Brasil, finalista do programa Fama da rede globo 
em 2005, cantou ao lado de Milton Nascimento e lançou seu CD solo 
“Nada será como antes”. Entre as sugestões para ouvir “Boneca de 
cera” e “Só você”.

Ainda podemos citar nessa imensa lista: Maria Bethania, Elza 
Soares, Ivete Sangalo, Clara Nunes, Nina Simoni, Aretha Franklin, 
Beyoncé, Janis Joplin, entre tantas outras. Faça a sua playlist!

Se uma queda já implica em sérios riscos de 
lesões nos mais jovens, com o avançar da idade, a 
situação pode ser ainda mais delicada. No mês de-
dicado à terceira idade (1° de outubro é celebrado o 
Dia do Idoso), é importante reforçar o cuidado com 
essa população que, só neste ano, de janeiro a julho, 
contabilizou 5.539 internações no SUS (Sistema 
Único de Saúde) do Rio Grande do Sul, decorrentes 
de quedas - 4,8% maior do que no mesmo período 
de 2020. Os dados são do DataSUS e equivalem a 
média de 26 registros por dia.

Com relação a vítimas fatais, 270 pessoas acima 
dos 60 anos morreram após complicações geradas 
pela queda, 17% a mais do que nos sete meses do 
ano passado. Estimativas da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) mostram que, a cada ano, mais de 
600 mil pessoas morrem por essa razão em todo o 
mundo.

Ainda de acordo com a OMS, a prevalência de 
quedas em pessoas acima dos 65 anos gira em torno 
de 30% e 60%. Entre idosos acima dos 80 anos, a 
incidência é mais alta, e o número de mortes asso-
ciadas a quedas chega a ser seis vezes maior.

O presidente da SBOT-RS (Sociedade Brasileira 
de Ortopedia e Traumatologia – Regional Rio Grande 
do Sul), Fábio Krebs, explica que as causas para a 
maior incidência de quedas nos idosos são várias 
e incluem aspectos como comprometimento da 
marcha e das habilidades cognitivas, dificuldade de 
enxergar, mobilidade reduzida por perda muscular 
e uso de medicamentos inapropriados. “A presença 
de diversas doenças simultaneamente também é um 
fator, como diabetes, artrose, Parkinson osteoporo-
se, além de situações de risco no próprio ambiente 
doméstico, como chão escorregadio, degraus e má 
iluminação”, fala o médico.  

Entre as consequências, a fratura no fêmur é uma 
das mais graves, salienta Krebs. “Ao romper este, 
que é o maior osso do corpo humano, são grandes as 
chances de impacto na qualidade de vida do idoso, 
pois cerca de 30% a 40% desse público que quebra 
o fêmur não conseguem recuperar totalmente sua 
capacidade funcional”, fala.

Idosos: quedas resultam em 
26 internações por dia, no 
Rio Grande do Sul
No mês do Idoso, SBOT-RS fala sobre as complicações e a importância 
da prevenção

 Prevenção
O presidente da SBOT-RS lembra que é impor-

tante ter uma boa iluminação em casa, não deixar 
objetos, como tapetes e brinquedos pelo chão nem 
móveis pelo caminho. “É importante, ainda, que 
os pisos sejam antiderrapantes e sejam instaladas 
barras laterais em banheiros e em outros locais 
estratégicos do domicílio, como corredores”, pontua.

Outra questão de grande importância é o 
cuidado com a saúde óssea. Exame como a densito-
metria, por exemplo, auxilia na verificação do risco 
de desenvolvimento de osteoporose ou osteopenia e 
a chance de ocorrerem fraturas. Com isso, o médico 
pode indicar estratégias para que essas situações 
sejam evitadas.

A prática de atividade física também é significa-
tiva ação para o fortalecimento muscular, desde que 
feita com orientação. “Procure um ortopedista antes 
de iniciar qualquer exercício físico, para ter acompa-
nhamento correto. Ao se exercitar, lembre-se de usar 
roupas e sapatos adequados e confortáveis, além de 
alimentar-se e hidratar-se bem para, assim, aumen-
tar a longevidade”, conclui Krebs.

DIVULGAÇÃO
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O mundo seria melhor se todos entendessem isso: “Se puder, ajude os outros.  
Se não puder, ao menos não lhes faça mal.” Dalai Lama

Meus aplausos pela vitória de 
Tales Kehrvald no seu processo 
de recuperação. Você é um 
exemplo de perseverança, de 
uma luta incansável. Muito 
sucesso! Todos podem acessar o 
e-book emocionante, que conta 
uma triste história verídica de um 
dependente químico, baseada 
em fatos reais, suas loucuras, 
doenças e internações. Foram 
15 anos dentro da drogadição. 
Sarjeta, depressões, pânico, 
medo, tudo faz parte dessa 
biografia. Por fim, ainda ajuda 
jovens e familiares a conhecerem 
o abismo que é esta doença que 
inferniza, familiares, amigos e 
a si mesmo. Link para adquirir 
o e-book: https://go.hotmart.
com/B57419075U

Tales Kehrvald, 
autor de O 
Sobrevivente

O querido casal Rosângela e Altair Copatti. Rosângela 
comemorou idade nova dia 25 de setembro. Sempre de bem com 
a vida, recebeu o carinho dos amigos, familiares e, em especial do 
esposo (foto). Felicidades, luz, paz, saúde e vida longa!

Curso Preparatório para Brigada Militar
A iniciativa de organizar um Curso Preparatório para Car-

reiras Militares é do Soldado Michael Zdruikoski, em parceria 
com a Datawork. Sendo que o Curso Preparatório para Soldado 
e Bombeiro Militar que já está com inscrições abertas, aconte-
cerá duas vezes por semana nas terças e quintas-feiras à noite. 
Os instrutores são Militares e Civis do mais alto nível e com 
experiência em cursos dessa natureza.

Mais informações através do telefone (55) 3535-3458 e do 
WhatsApp 99732-4571. 

Felicidades à comunicadora de rádio Juliana Saciloto que no último dia 
28/9, brindou a idade nova. Juliana tem uma voz linda, forte e ao mesmo 
tempo aveludada, com nuances que canta e encanta. O registro ela divide 
com suas lindas filhas Laura e Luana. Parabéns, saúde e vida longa!

Os papais Juliana Rieth e Douglas Berft comemoraram no dia 26 de 
setembro o primeiro aninho da doce Valenthina Rieth Berft, com 
o tema "Jardim Encantado da Valenthina". A festa foi na Bella Casa de 
Festas. Parabéns!

MÔNICA GRILLO
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Parabéns à médica cirurgiã plástica Stella Klockner, que no dia 25 
comemorou idade nova. O registro, ela divide com o esposo Danilo 
Madjer Rosal, médico traumato e cirurgião do joelho. Felicidades Stella, 
muita saúde, paz e vida longa!

Miss Três Passos
Nos dias 18 e 19 de setembro, realizou-se na cidade de Canoas, 

a final do concurso Miss RS. Representando a cidade de Três Passos, 
esteve Daniela Avozani, 21 anos.  Ela ficou entre as 12 escolhidas 
do Estado e, nas redes sociais, conquistou o título de Miss mais 
Popular, escolhido por votação...

Daniela nasceu em Três de Maio e estudou nos colégios Cardeal 
Pacelli e Dom Hermeto. Hoje reside em Três Passos. Ela é filha de 
Jorge L.de Oliveira e Inês Avozani Santos (ambos em memória). 

Recebe os parabéns dos irmãos Diego, Douglas e Isabella e da 
família. Parabéns, três-maiense! Sucesso!

No sábado, dia 25 de setembro, uniram-se pelos laços do matrimônio o 
casal Mariana Boz e Fernando Peripolli, na igreja Matriz Católica de 
Três de Maio. Após, os convidados foram recepcionados no salão de festas 
do Oriental Futebol Clube. Felicidades ao casal!

O casal Gil Alves e Suelen de Oliveira Silveira é proprietário da 
escola de inglês KNN, que completou seu primeiro ano de atividades em 
Três de Maio
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IMÓVEIS
ALUGA-SE apartamento de um 
dormitório com garagem, em cima da 
Acordare. Tratar pelo 99606-2530.
VENDE-SE propriedade dos Caixei-
ros Viajantes de Três de Maio. Área 
de um hectare e um pavilhão de 
aproximadamente 300m2. Tratar com 
a diretoria.

VENDE-SE área de 27 ha localizada 
na localidade Poço da Traíra, São 
José do Inhacorá. Interessados 
contatar 99962-8819. (Aldair)

COMPRA-SE carro Fiat modelo 
500. Tratar: 9 9618-9545 entre 20h 
e 21h.

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

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

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

Parabéns para:

A Arte da Negação

Basta parecer
A negação não é arte
Ninguém precisa ser, o impor-
tante é fazer parte
É simples conduzir uma aspira-
ção
Quero ver quem consegue man-
ter uma situação

Se escolho sei que é bom pra 
mim
Teimam, falam, complicam
Ninguém sabe, a escolha é 
minha
Não quero orientação
Só preciso estar na linha

Vivo livre, vivo pelo momento
A negação faz aparte
Do sonho, do sentimento
Na escolha pelo descarte
Sou arte com argumento

Jorge da Luz

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

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

REGISTROS SOCIAIS

01/10
Louvani Saft

02/10
Dilson Secconi

05/10
Vilmar Rossi
Rosaria Jurema Aozani

06/10
Angélica Lehnhardt
Inocêncio R. da Rosa

07/10
Valmir Turra
Moacir Ribeiro
Aline Glassen

A família e amigos, 
parabenizam Jesus 
da Silva, pelos 89 
anos completados 
na última terça-fei-
ra, 28 de setembro.
Desejamos saúde, 
felicidades e ainda 
muitos churrascos de 
comemoração!

"Nesse dia 29 de setembro esteve de aniversário o papai Cristiano Pellenz, 
e no dia 4 de outubro, nossa menina Laís Pellenz completa seus 3 aninhos. 

Muita saúde e felicidades! Amamos muito vocês!" 
Homenagem de toda a família, em especial do mano Luís Gustavo 

e a da esposa e mamãe Janice.

COMUNICADO DE PERDA 
DE BLOCO

Alberto Charles Hübner, inscri-
to no CPF 262.415.520-15, residen-
te em Três de Maio, comunica que há 
aproximadamente um ano, em local 
ignorado, perdeu o Bloco de Produ-
tor Rural, chamado de Bloco Modelo 
15, inscrição IE 1471098963, P155, 
467081.

Três de Maio, 29 de setembro 
de 2021.

“Casamento é estar de mãos dadas na 
chuva e no sol, na alegria e na tristeza... 
juntos enfrentar as dores, as perdas, as 
quedas, os arranhões, as dificuldades 
que a vida lhes proporcionou ao longo 

desses 61 anos de casados e
nunca desistir um do outro, por que 

amar  é isso...  Ser um só!”
Homenagem das filhas, genros e netos.

Waldemar 
&

 Anilda Weirich
61 anos de casados 

(Bodas de Cobre)
1º de outubro
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ALUGUÉIS
-SALAS COMERCIAIS, Galeria Jost, rua Santo Ângelo, centro. A partir de  
R$500,00
- CASA com 2 quartos, de fundos, rua Ijuí, Centro.
- CASA com 2 quartos em condomínio, rua Ivagaci, de fundos.
- CASA com 3 quartos perto da Setrem, rua Vili Jack, pátio fechado.  

IMÓVEIS À VENDA
- CASA DE ALTO PADRÃO, bairro valorizado, localização privilegiada, 
terreno de aproximadamente 850m, casa de aproximadamente, 290m, com 
piscina, área gourmet integrada, 2 pavimentos de esquina.
- CASA MISTA, bairro Jardim das Acácias, 3 quartos, com terreno amplo.
- CASA em alvenaria c/área de 136,00 m², com estrutura p/2 pavimentos, 
ótimo padrão (aberturas, porcelanato...) terreno grande c/fundações prontas 
para quiosque (estrutura para 2 pavimentos). Ótima localização, lugar tran-
quilo, rua Rui Ramos. 
- APARTAMENTO com três dormitórios, rebaixado em gesso, sacada 
fechada com vidro, localizado no bairro Sol Nascente
- APARTAMENTO NA AVENIDA SANTA ROSA, prédio de esquina, 3 quar-
tos sendo uma suíte, sala ampla, cozinha, lavanderia, sacada frontal, sacada 
nos fundos fechada com vidros, com churrasqueira, 1 vaga de garagem, 
apto de aproximadamente 172m² com a área comum, R$ 395.000,00 
- APARTAMNENTO NA AV. SENADOR ALBERTO PASQUALINI, 3 quartos 
sendo uma suíte, 2 banheiros, cozinha planejada com bancada, sala ampla 
confortável, sacada lateral com floreira, sacada fechada com vidros na fren-
te com churrasqueira, lavanderia, 1 vaga de garagem, segundo andar, de 
frente para avenida.  OBS; Apto todo reformado paredes com massa corrida 
lixada, móveis dos banheiros, cozinha, sala e lavanderia todos sob medida, 
pisos linha classe A
- TERRENOS: Loteamento Bombardelli

Venda - imóvel urbano 
- Casa nova  de alvenaria  de 144m², terreno de 380m², loteamento Dochorn. 
Três de Maio.
- Casa de alvenaria medindo aproximadamente 280m² com terreno de 717m²; lo-
calização: rua Osvaldo Cruz centro de Três de Maio.
- Casa nova de alvenaria medindo 356m² com terreno de 450m², com piscina, 
localização: loteamento das freiras. Três de Maio.
- Casa seminova 185m², terreno 505m², com chapada, uma suíte mais dois quar-
tos,localização; 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, localiza-
ção: rua Avaí próximo ao colégio Pacelli.  
- Casa  de alvenaria com piscina, medindo 332m² com terrreno de 595m², localiza-
ção rua Farrapos uma quadra da av. Santa Rosa.
- Casa de alvenaria, 140m², com terreno de 4787m² localização; rua Alfredo Mens-
ch, próximo ao colégio Castelo Branco.
- Casa de alvenaria de 200m², terreno 495m²; localização na rua Avaí.
- Casa seminova medindo 260m² com terreno de esquina 345m², localizada no 
loteamento Sartor.

Terrenos sem benfeitorias
- Terreno sem benfeitorias de 564m² com 25m de frente na rua Horizontina.

Área rural
- 25,5 ha, sem benfeitorias, terra vermelha, localização: lajeado cachoeira, à 800 
metros da cidade.
- 9 ha com benfeitorias  localizado na localidade de Alparagatas município de Boa 
Vista do Buricá.
- 24 ha, com benfeitorias, sendo que 20 hectares de planta, restante potreiro e mato; 
localização: à 2km da cidade de alegria.

VENDA
· Prédio de 3 pavimentos, duas salas comerciais e três aptos e 
casa residencial de alvenaria de fundos e garagem c/ estrutura para 
outro pavimento, na rua Pe. Cacique. OBS: Imóvel central
· Apartamento perto do Banco do Brasil, troca por área de terra na 
BR 472.
· Terreno s/ benfeitorias de 465,48m², localizado na área central a 
meia quadra do Clube Buricá e mercado Benedetti. R$170.000,00
· Terreno medindo 700m² com casa de madeira e escritório, na rua 
Ijuí, frente à escola Pingo de Gente
· Aptos no edifício Terra Natal, na rua Osvaldo Cruz perto do Hospi-
tal São Vicente, e aptos na Av. Uruguai e av. Sen. Alberto Pasqualini 
e na rua Professor Del Aglio e rua Horizontina no edifício Maria Preta 
e nos bairros   São Francisco e Castelo Branco. 
· Apartamento central  medindo 93m², com garagem medindo 
15m² e com duas suítes e elevador, localizado na rua Tereza Ver-
zeri, em frente ao super Benedetti, negócio de ocasião. Facilita pa-
gamento.
· Apartamento parcialmente mobiliado, 2 quartos, sala, cozinha, 
garagem, portão eletrônico, sacadas fechadas c/ vidro temperado, 
churrasqueira, localizado na rua Santo Antônio. Preço R$250.000,00
· Terreno de esquina medindo 16x30 = 480m², c/ casa mista na rua 
Tiradentes, na cidade de Santa Rosa. Preço R$150.000,00 (Aceita 
proposta).

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

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

CHÁCARAS
· 5,3 ha, com benfeitorias, casa, galpão, chiqueiro, estrebaria, potreiro e área de 
planta, encosta no rio Buricá, aceita troca por imóvel na cidade.
· 5,4 ha, s/ benfeitorias, com 500 eucaliptos grandes, 1 ha de árvores frutíferas, 1,5 
ha de planta, restante mato nativo. Encosta no rio Buricá.
· 16 ha em Poço Traíra próximo a São José Industrial, c/ sanga e s/ benfeitorias c/ 
aproximadamente 100 metros de frente para a BR 472.
· 6,5 ha, c/ galpão de alvenaria e duas casas, açude, potreiro, localizada ao lado 
da Setrem. 
· 10 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 8 ha, restante potreiro e mato, 
vende fração de 5 ha, aceita troca por casa na cidade.
· 9,9 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 7 ha, restante potreiro e mato, 
açude e sanga.
· 7,99 ha, área de planta de 5,66 ha e 2,33 ha de mato, em lajeado lambedor, c/ 
aguada e s/ benfeitoria.R$ 750.000,00

ÁREAS DE TERRAS
· 38 Ha de terras vermelhas em Mato grande – Giruá – com 90% de área de 
planta (750 sacas de soja p/ ha, com possibilidade de negociação e prazo.
· 3 ha s/ benfeitorias e c/ aguada de sanga e vertentes, reflorestada c/ eucaliptos de 
6 anos, em Independência
· 9,25 ha, s/ benfeitorias, em lajeado Cachoeira, perto da cidade, sendo 5 ha de 
planta e restante c/ eucaliptos, e sanga. Preço: 5 mil sacas de soja.
· 3 ha a 16,79 ha, s/ benfeitorias, localizada na esquina da BR 472 c/ acesso a 
São Jose Industrial, ótima área para investimento comercial.
· Excelente área medindo 10 ha s/ benfeitorias: de frente para a BR 472, em 
Lajeado Lambedor, em frente ao Saci Embutidos
· 10 ha c/ benfeitorias c/ sanga e potreiro – Esquina Wunsch - próximo a São Jose 
industrial e da BR 472.

ALUGUÉIS
· Apartamentos: Rua Santo Antônio, rua Monsenhor Testani e Trav. Pedro 
Krewer 
. Casa: Rua Exp. Bertoldo Boeck e rua Pofessor Del Aglio
· Terrenos:  Av. Avaí
· Pavilhão: rua Alfredo Henn
· Sala Comercial: Av. Santa Rosa e rua Sto. Ângelo

LOTEAMENTO NOVO
Diversos terrenos com tamanhos e preços diferenciados para venda no 
loteamento Esplendor localizado  na rua Planalto em Três de Maio RS.
OBS: possuímos a disposição diversas opções de 

casas e terrenos e aptos para comercialização.
Para maiores informações consulte o site: 

cecconcorretordeimóveis.com.br 
ou ligue 3535-8585 e 99962-7378 que prontamente lhe 

atenderemos.

ALUGA-SE
- Apartamento com 2 dormitórios, Av. Sen. Alberto Pasqualini, 190 (segundo pavi-
mento Vidraçaria do Serginho) com box de garagem e portão eletrônico.
- Pavilhão comercial/industrial em alvenaria na rua Alfredo Henn, nº 835, bair-
ro Jardim das Acácias, (em frente ao colégio Castelo Branco), com área de 486,00 m².
VENDE-SE 
- Apartamentos com ótima localização, 3 opções de plantas, 3 e 4 dormitórios (opções 
de suítes), com possibilidade de adquirir mais de um box de garagem.
- Apartamento c/área de 93,89 m², 2º andar (acesso elevador) c/ duas suítes, sala de 
estar, cozinha, área de lazer c/ churrasqueira e fogão, mais box de garagem, Rua Tereza 
Verzeri, em frente ao acesso do estacionamento Super Benedetti.
- Oportunidade: Possibilidade de adquirir os dois terrenos: um com área de 590,18 m² 
e outro com área de 883,28 m², localizado na Rua Horizontina, próximo a Auto Elétrica 
Tresmaiense.
- Terreno com área de 320,70 m², frente com 16,39 m², próximo ao CTG - Loteamento 
Dockhorn.
- Terreno urbano com área de 904m², com uma casa de alvenaria medindo 12x13, loca-
lizada na rua Expedicionário Bertholdo Boeck esquina com Rua Ijuí.
- Terreno urbano com área de 440m², sem benfeitorias, localizado na Rua Ijuí.Ótima 
oportunidade de investimento.
- Terreno c/ área de 436,63 m² na Av. Buricá próximo ao Fórum, c/ casa mista, área 
aproximada de 187,00 m².
- Terreno com área de 356,43m² com benfeitorias: casa em alvenaria com área de 
127m², c/3 dormitórios, cozinha sob medida, etc... mais quiosque com piscina, localizada 
no bairro São Francisco.
- Casa em alvenaria c/área de 136,00 m², com estrutura p/2 pavimentos, ótimo padrão 
(aberturas, porcelanato...) terreno grande c/fundações prontas para quiosque (estrutura 
para 2 pavimentos). Ótima localização, lugar tranquilo, rua Rui Ramos.
- Casa em alvenaria c/área de 100m², em Independência/RS, c/ 3 dormitórios, terreno 
225m², próximo ao CTG.
- Casa em alvenaria c/ área aproximada de 170 m², terreno de 528,56 m², localizada na 
rua 3 Passos, em Horizontina / RS. Aceita troca por terreno ou casa em Três de Maio/RS.
- Casa em alvenaria c/ 2 dormitórios, banheiro, sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia 
e garagem c/ churrasqueira c/ área de 105,30m², bairro Medianeira, terreno com área 
de 326,98m².
- Chácara localizada próxima a área industrial II
- Chácara com 9.214,00m², sem benfeitorias, a 3,5 km de entrada da Barrinha, Três de 
Maio/RS, (rede de luz Certhil e rede de água).
- Área de terra 30.000 m², sem benfeitorias, localizada em linha Jundiá, a 3 km da cidade 
de São José do Inhacorá. Encosta no rio Inhacorá.
- Pavilhão, c/ área aproximada de 486 m², terreno c/área de 638,82 m², próximo ao Corpo 
de Bombeiros, em frente ao Colégio Castelo Branco
- Ótima oportunidade de investimento: Casa em Alvenaria c/100m², com estrutura p/ 2 
pavimentos, bairro Sol Nascente, terreno de esquina c/área de 377,71 m², c/possibilidade 
de construir mais uma casa.
- Atenção investidor: vende-se fração de terras de cultura com área de 4.588,57 m² de 
frente para a RS - 342.

VENDAS
- Área com 8.123m², frente para RS 342, no perímetro urbano Três de Maio.
- Apartamento 136,64m²,  1 suíte + 2 quartos , cozinha e espaço gourmet 
mobiliados, banheiro social, 2 vagas de garagem, Ed. Rubi
- Apartamento com 1 suíte + 2 quartos, banheiro social, 2 vagas de garagem, 
Ed. Porto Seguro, Crissiumal / RS Pagamento: Entrada + 48 parcelas
- Apartamento com 3 quartos, 2 banheiros, sacada fechada, 1 vaga de 
garagem. 8º andar - CAXIAS DO SUL / RS, Ótima Localização
- Sala comercial, 145m², Ed. Areias, Av. Santa Rosa
- Casa de alvenaria, 220 m², terreno 550m², Pe. Cacique, próximo ao Ed. 
Rubi.
- Imóvel misto, comercial 321,57m², apartamento residencial 177,18 m², suíte 
+ 3 quartos, 2 vagas de garagem, Av. Santa Rosa, Centro 
- Casa de alvenaria seminova, 260,18 m2, 2 suítes, 2 quartos, sala de estar/
jantar, escritório, garagem para 2 carros, piscina e quiosque, bairro Planalto.

ALUGUÉIS

             - Apartamento com 136,64m² , suíte  + 2 
quartos , sala de jantar, cozinha e espaço gourmet, banheiro social, 2 vagas de 
garagem, Ed. Rubi, rua Mato Grosso.
- Casa na Av. Santa Rosa, sala, 3 quartos, cozinha, lavanderia, garagem, 
churrasqueira, piscina.

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

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

       Temos disponíveis terrenos em loteamentos 
novos.   Entre em contato.
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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
Aceitamos PIX e cartões

OFICINA MECÂNICA
MOTORGIRUS

F: 3535-8953
R. Santa Clara, 15 

AUTO ELÉTRICA

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

R. Horizontina, 384
Próximo ao Benedetti

ELETROCAR 
F: 3535 - 2290

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

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

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

CHURRASCARIA

DO CRESPO
F: 3535 -2810

BR 472  - Complexo Thomé

LIXAMENTO

IRINEU KICH
Lixamento de parquê e assoalho

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

Injeção eletrônica, mecânica em geral, 
geometria e balanceamento

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

LAVAÇÃO

ELETRICISTA E ENCANADOR

JARDINAGENS WEBER

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

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

A destinação dos bens deixados por 
alguém que falece é um processo que causa 
incômodos e despesas financeiras elevadas. 
Por isso mesmo muitas famílias “fogem” do 
problema, deixando o tempo passar, e adian-
do medidas que mais cedo ou mais tarde 
terão que ser encaradas.

Cada família é um caso; tudo vai depen-
der da vontade de cada um, de exigir o seu 
quinhão, ou a ele renunciar. Vai depender 
também das relações que se estabelecem 
dentro da família ou fora dela. O Código Civil 
brasileiro prevê que o titular dos bens pode 
destinar, conforme a sua livre vontade, a tota-
lidade dos seus bens mediante testamento. 
Totalidade em termos relativos, pois havendo 
sucessores legítimos, ou seja, descendentes, 
a destinação pela via testamentária poderá 
ser de até metade dos bens. Na prática isso 
equivale a incluir entidades, ou pessoas de 
fora da família no recebimento dos bens. 
Trata-se de medida de grande importância, 
por permitir que sejam beneficiadas pessoas 
unidas por laços afetivos, com relaciona-
mentos melhores que aqueles mantidos com 
filhos legítimos.

Muitas vezes a 
ganância e a falta de 
diálogo é que compli-
cam tudo. A legislação 
oferece opções, mas 
elas poderão ter efeito 
contrário ao preten-
dido se não imperar o 
bom senso. Segundo o 
Código Civil, pode fazer 
testamento pessoas 
com idade superior a 
16 anos, e em pleno 
gozo de suas faculdades 
mentais, mas isso às 

Sucessão de bens: 
diálogo, bom senso e planejamento 
tornam tudo mais fácil!

João Carlos Binicheski – Advogado
OAB Nº 102.361

vezes não é suficiente para evitar a ação de 
aproveitadores. 

Importante compreender que, embora a 
legislação a princípio considere todos os her-
deiros iguais, quando pertencentes à mesma 
classe, o papel e o relacionamento desses 
herdeiros perante os ascendentes proprietá-
rios dos bens em sucessão dificilmente são 
equivalentes. O cuidado com os pais idosos, 
a situação econômica, entre outros fatores, 
estabelece diferenças reais. Nesses casos, 
há a possibilidade à renúncia à herança, 
sendo os bens do respectivo quinhão acres-
cidos ao “monte” dos outros bens a serem 
partilhados. 

Em síntese, a destinação dos bens em 
sucessão exige combinação entre legislação 
em bom senso. É possível uma partilha de 
bens tranquila, sem conflitos e com redução 
significativa de custos. Importante dispor 
do assessoramento de um advogado, e não 
deixar para a última hora, buscando um 
planejamento antecipado para enfrentar uma 
situação, que por mais que se queira ignorar, 
será inevitável, mais cedo ou mais tarde.

IMAGEM SHUTTERSTOCK

Governador sanciona lei para 
permitir adesão do RS ao  
Regime de Recuperação Fiscal

Mais uma etapa para a adesão do Rio Gran-
de do Sul ao Regime de Recuperação Fiscal 
(RRF) foi cumprida. Ontem, 30, o governador 
Eduardo Leite sancionou o Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) 246/2021, que faz mais uma 
adequação à legislação federal para permitir 
que o Estado avance no acordo com a União.

Aprovado pela Assembleia Legislativa há 
duas semanas, o PLC 246/2021 é mais um es-
forço do Executivo e do Legislativo para avançar 
no processo após as mudanças que ocorreram 
na lei federal do RRF neste ano. O texto tam-
bém atende ao Decreto Federal 10.681, de 20 
de abril de 2021, em linha com a orientação da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre 
a padronização da legislação aprovada pelos 
Estados que desejam aderir ao RRF. 

A adesão ao RRF é a oportunidade de o 
Estado retomar gradualmente o pag Aprovado 
pela Assembleia Legislativa há duas sema-
nas, o PLC 246/2021 é mais um esforço do 
Executivo e do Legislativo para avançar no 
processo após as mudanças que ocorreram na 
lei federal do RRF neste ano. O texto também 
atende ao Decreto Federal 10.681, de 20 de 
abril de 2021, em linha com a orientação da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre 
a padronização da legislação aprovada pelos 
Estados que desejam aderir ao RRF. 

Com a sanção da lei estadual, o governo 
dará sequência à preparação da documentação 
para o pedido de adesão para análise da União 
e seguirá preparando o cenário do plano de 
forma paralela.

Fonte: Governo do RS


