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TRÊS DE MAIO - 3 DE DEZEMBRO DE 2021

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Idade: 28 anos
Filha de: Arnildo Lieder e Lidia Lieder
Estado Civil: casada
Natural de: Novo Machado/RS
Reside em: Três de Maio
Escolaridade: Ensino Superior completo em 
Fisioterapia/Unijuí. Pós-graduanda em Medicina 
Tradicional Chinesa-Acupuntura/Fisepe
Profissão: fisioterapeuta
Por que optou por esta profissão: pelo fato de 
cuidar do bem-estar físico, restaurar movimento, 
proporcionar alívio de dores e melhorar a qualida-
de de vida das pessoas
Onde trabalha atualmente: na Clínica  
Physiotherapie, em Três de Maio, e na Prefeitura 
Municipal de Tucunduva 
Hábito de que não abre mão: tomar café da 
manhã
O negócio do futuro é: equilíbrio entre tecnologia 
e humanização
Time de futebol: Grêmio
Seus aplausos vão para: todos aqueles que têm 
a sensibilidade de se colocar no lugar do próximo
Nota zero para: corrupção
Sua opinião sobre as redes sociais: são 
importantes ferramentas de comunicação e de 
trabalho, porém o uso requer muito cuidado, 
pois da mesma forma que são úteis, podem ser 
prejudiciais. 
O que você sugere de mudança para melhorar 
sua cidade? Educação e incentivo da população 
para o descarte adequado do lixo e a reciclagem. 

Sirléia Lieder

ARQUIVO PESSOAL
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Em recente publicação inter-
nacional de um pesquisador do 
Instituto do Câncer Infantil – ICI 
–  foi demonstrado que pacientes 
no Rio Grande do Sul tratados em 
centros com maior expertise tem 
índices de cura significativamente 
superiores àqueles tratados em 
centros com menor volume anual de 
casos, e, por consequência, menor 
experiência.

Fruto de incrível mobilização 
da Sociedade Civil Organizada nos 
últimos 20 anos no nosso Estado 
e no país, foram criados inúmeros 
centros especializados. Estes 
centros apresentam hoje resultados 
expressivos nos índices de cura 
da doença, semelhante ao que 
se observa na Europa e Estados 
Unidos. Entretanto, os resultados 
no país como um todo ainda são 
insatisfatórios.

Atualmente as políticas públi-
cas vigentes tem como essência o 
modelo de câncer de adultos, que 
é muito distinto do perfil de doença 
mais agressiva e de maior complexi-
dade, característica da maioria dos 
tumores pediátricos.

Visando aprimorar a assistência 
a crianças e adolescentes com 
câncer no nosso Estado, foi criada 

De todas as doenças, o CÂNCER é 
a principal causa de morte entre 
CRIANÇAS e ADOLESCENTES no Brasil
A cada ano, cerca de 9 mil novos casos de câncer 

infantojuvenil surgem no país. Se feito o diagnóstico 
precoce e o tratamento em centro especializado, as 
chances de cura podem chegar a 80%. Infelizmente, 
no Brasil muitos pacientes ainda são encaminhados aos 
centros de tratamento já com a doença em estágio 
avançado. A falta de diagnóstico precoce associada 
à limitação de acesso a tratamento especializado faz com 
que a taxa de mortalidade do câncer infantojuvenil no 
Brasil seja o dobro da verificada em países desenvolvidos.

a Lei Manu, iniciativa do Instituto do 
Câncer Infantil e Assembleia Legis-
lativa, sancionada pelo Governador 
Eduardo Leite em agosto de 2020. 
Agora, com o apoio da Secretaria 
Estadual da Saúde, ela está sendo 
implementada de fato, viabilizando 
garantir uma linha de cuidados 
específica para o câncer infanto-
juvenil, aprimorar a habilitação e 
contratualização dos hospitais de 
referência e implantar um serviço de 
telemedicina e capacitar profis-
sionais da saúde para facilitar o 
diagnóstico precoce.

Na esfera nacional, o Instituto 
do Câncer Infantil, em parceria com 
outras entidades, está mobilizan-
do o Congresso Nacional para, a 
exemplo da lei estadual, viabilizar 
a criação de uma lei federal na 
mesma linha de aprimorar o modelo 
vigente de assistência a crianças e 
adolescentes com câncer. O projeto 
de lei já foi aprovado na Câmara dos 
Deputados e, na sequência, passou 
a tramitar no Senado Federal para 
aprovação final e depois ser sancio-
nada pelo presidente da República.

Buscando expandir os serviços 
de assistência, o ICI vem, ao longo 
da sua história, firmando parcerias 
com centros oncológicos. Desta 

forma, a instituição disponibiliza os 
serviços de assistência e atendi-
mentos da equipe multiprofissional 
para pacientes com câncer infan-
tojuvenil em tratamento e acompa-
nhamento e seus familiares. Além 
disso, com apoio de parceiros e 
voluntários, também são realizadas 
festividades, atividades de recre-
ação e outras formas de entrete-
nimento para tornar mais leve o 
período de internação nos hospitais. 
Atualmente, o ICI tem convênio com 
cinco centros de referência: Hospital 
de Clínicas de Porto Alegre, Grupo 
Hospitalar Conceição, Hospital São 
Vicente de Paulo de Passo Fundo, 
Hospital Geral de Caxias do Sul e 
Santa Casa de Misericórdia.

A união de profissionais da 
saúde, gestores de saúde pública, 
empresas com visão de empreende-
dorismo social, trabalho voluntário 
e apoio de pessoas solidárias tem 
contribuído para que cada criança e 
adolescente tenha a melhor chance 
de enfrentar a doença no Rio Grande 
do Sul.

Fonte: Instituto do Câncer 
Infantil - ICI

Apoio Lions Clube de Três de Maio: 
Mônica de Castilhos 

e Leandro Steiger

DIVULGAÇÃO
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Por isso, a atenção dos pais 
deve ser redobrada aos sinais que 
indicam a presença de mau cheiro 
constante na boca dos filhos. O 
cirurgião dentista Rodrigo Sakuma 
lista abaixo algumas das causas para 
o surgimento desta condição e dá 
dicas sobre o que fazer para remediar 
a situação. 

 
Má higiene oral

Sem dúvidas, a causa número um 
do mau hálito em crianças é a prática 
inadequada da higiene bucal. Em 
determinado momento do processo 
de amadurecimento das crianças, os 
pais costumam incentivar os filhos a 
escovarem os dentes sozinhos.

Porém, sem acompanhamento, 
é comum que os pequenos não rea-
lizem a higienização como deveriam. 
Para resolver este dilema, deve-se 
criar uma rotina de observação para 
garantir que eles escovem os dentes 
pelo menos três vezes ao dia e usem 
o fio dental com frequência.

Problemas de saúde 
na boca, estômago 
ou garganta

Diversas condições médicas 
como refluxo, amígdalas inchadas 
e gengivas inflamadas podem ser a 
origem do mau cheiro na boca das 
crianças. Por isso é importante pres-
tar atenção em sinais como verme-
lhidão nestes locais e dar ouvidos às 
possíveis queixas dos pequenos.

Sinusites bacterianas, diabetes, 
insuficiência renal, problemas no 

 causas do MAU HÁLITO em 
CRIANÇAS e o que fazer para 
acabar com o problema

5

O mau hálito, conhecido também como halitose, é uma 
condição que costuma causar constrangimento entre os 

adultos, mas que pode ser observada com frequência em 
crianças. Durante a infância,é comum que os pequenos 
ainda não tenham assimilado a importância dos 
cuidados com a higiene bucal

fígado e câncer de boca também têm 
a halitose como um dos sintomas. 
Caso haja suspeita de uma doença 
silenciosa ou invisível, consulte o 
médico da família para orientações 
sobre abordagens e tratamentos.

Uso de chupetas ou hábito 
de chupar o dedo

O hábito de chupar o dedo e o 
uso constante de chupetas é outro 
inimigo do hálito fresco nas crian-
ças, especialmente nos bebês. Isso 
porque os dois podem acumular 
sujeira e até restos de comida que, 
em contato com as bactérias, podem 
causar mau cheiro.

O uso da chupeta e da mama-
deira costuma ser desencorajado a 
partir de um ano e meio até os três. 
Como isso nem sempre é possível, o 
ideal é que os pais estejam atentos 
ao estado destes itens e façam a 
troca sempre que notarem descolo-
ração ou aspecto desgastado.

Desidratação ou fome
A saliva é uma aliada poderosa 

na eliminação de bactérias que cau-
sam o mau hálito. Por isso, quando 
a boca das crianças fica seca, a 
probabilidade de a halitose dar as 
caras é ainda maior. Para evitar a 
desidratação, deve-se oferecer água 
com frequência e incentivar que os 

pequenos tomem mesmo sem sede.
A fome é outro fator que agrava 

o cheiro ruim na boca. Isso porque 
permanecer longos períodos em 
jejum estimula a queda de glicose 
no sangue, chamada de hipoglice-
mia, que contribui para o quadro. A 
solução neste caso é criar uma rotina 
de alimentação regular e incentivar a 
escovação após cada refeição.

Ingestão de alimentos 
com odores fortes

Alho, cebola, peixes, laticínios, 
azeitonas, repolho, couve, embutidos 
e café são alguns dos alimentos e 
bebidas responsáveis pela presença 
do odor pungente na boca das crian-
ças. Estas comidas podem produzir 
mau cheiro até mesmo depois de 
ingeridas e são perceptíveis no hálito 
horas depois das refeições.

Como boa parte destes ingre-
dientes são ricos em nutrientes, é 
interessante optar pela redução 
deles na dieta, mas nunca pela 
eliminação. Uma dica é não os 
misturar em uma mesma refeição. 
Uma boa escovação também ajuda 
na eliminação de eventuais resíduos 
entre os dentes e a gengiva.

Rodrigo Sakuma é diretor membro 
da Associação Brasileira do Cirurgião 

Dentista - seção Paraná

DIVULGAÇÃO
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"Uma vez que você se sinta evitado por alguém, nunca mais o perturbe." A.D.

Parabéns aos noivos Lucas Heinsch Dal Forno e Daniela Gnoatto, ele médico veterinário e ela design de moda. A cerimônia religiosa foi 
na Matriz Católica de Três de Maio, no dia 13 de novembro. A belíssima recepção aos convidados foi na residência do casal, em Esquina Boa Vista 
– Independência. Lucas é filho de Ildo A. Dal Forno e Tânia H. Dal Forno. Daniela é filha de Jorge e Rose Gnoatto. Destaque para a linda decoração 
ao ar livre, tudo perfeito, detalhes impecáveis. Felicidades!

FOTOS STUDIO CRIATIVO

A maquiadora profissional Ivania 
Robalo (leia-se Studio Ivania 
Hair Makeup) é referência quando 
o assunto é maquiagem. À frente 
do seu tempo, ela sempre está 
atenta aos melhores produtos 
de maquiagens nacionais e 
internacionais, e nas tendências 
de maquiagem. Em tempo que, 
aos poucos, as confraternizações 
estão voltando, Ivania está a todo 
vapor. Marque sua hora, para a 
maquiagem do book de 15 anos, 
casamento e para as festas de 
final de ano. Acredite, uma linda 
maquiagem é fundamental para 
um belo registro e para o nosso 
bem-estar. Keissiane Spaniol, maquiada por Ivania 

Robalo
Elisa Manjabosco, maquiagem de Ivania 
Robalo

O casal com 
os pais do 
noivo, Ildo 
A. Dal Forno 
e Tânia H. 
Dal Forno

Os pais da 
noiva, Rose 
e Jorge 
Gnoatto, 
com os 
noivos
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No dia 13 de novembro, os pais Aline e Eduardo comemoraram o aniversário de 5 anos 
da filha Maria Antônia Rigon Rigo. Teve muita alegria, diversão e guloseimas. A 
comemoração foi na Bella Casa de Festas!

Mais um super show 
da Banda Macacos 
de Bermuda, neste 
último final de semana, 
na Open Rock Gastro 
Pub. Muito pop rock, 
musicalidade, talento 
e interação com o 
público. Foi perfeito. 
No registro, por ordem: 
Elisandro, Charles, 
Jura, Juliana, Ruggiero, 
Elio e Leandro

Nota zero
Para as pessoas que maltra-

tam os animais, e muitas vezes 
soltam eles a própria sorte por aí. 
Na semana que passou, uma cena 
causou muita revolta, um animal 
com as patas amarradas foi vítima 
de um tiro. Lamentável!

Nota 10
Para as ONGs, que de forma 

muito responsável e sensível, 
ajudam os animais abandonados. 
Se você quiser ajudar entre em 
contato com essas ONGs. Vamos 
ter educação e amor a todos os 
animais.

Parabéns às Lojas Denise que há 36 anos é referência em moda, 
trazendo até nós, as mais renomadas marcas. Dia 1º de dezembro, foi uma 
tarde linda, dia de brindar os 36 anos de loja, de bom atendimento, de 
conferir as tendências e as novidades. Muitos tim-tim à proprietária Denise 
Nedel e a toda sua equipe maravilhosa. Que venha mais sucesso e muitas 
peças lindas para enfeitar as suas clientes! Denise Nedel e sua esquipe de colaboradores

YARA LAMPERT
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Padre Edegar rezou missa ao vivo no 
Santuário de Guadalupe

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
VENDE-SE  Gol, 16v, 4 portas, ano 2002, 1.0, cor prata. 
Contato: 99730- 0408 (Érica)

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 Corretor de Imóveis. O imóvel é seu, o cuidado é nosso.

- 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   

ALUGAM-SE 
quitinetes 

na Rua Tereza Verzeri, 633, 
em frente à garagem do 

Super Benedetti. 
Tratar no local ou pelo fone: 

99961-3206

TRÊS DE MAIO

A Campanha Papai Noel dos 
Correios não será realizada em 
Três de Maio este ano. Apenas 
oito cidades gaúchas participam: 
Porto Alegre, Caxias do Sul, 
Novo Hamburgo, Passo Fundo, 
Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa 
Maria e Santo Ângelo. De acordo 
com o gerente dos Correios em 
Três de Maio, Edson João Bava-
resco, conforme determinação da 
entidade, a campanha é online. “A 
empresa ainda está adotando me-
didas preventivas contra a pande-
mia em todo o território nacional. 
Diante disso, foi criado um site 
para quem tiver interesse em ado-

‘Foi uma experiência incrível’, diz padre Edegar 
sobre a participação em programas de TV

'Conversa de Padre' foi um dos programas gravados pelo padre Edegar

O município de Três de Maio 
fi cou mais conhecido no cenário 
católico do Brasil nas últimas se-
manas. Isso porque o pároco da 
Paróquia Nossa Senhora da Con-
ceição, padre Edegar de Matos, 
esteve no Paraná no mês de no-
vembro, gravando alguns progra-
mas de televisão na TV Evange-
lizar, da Associação Evangelizar é 
Preciso, mantida pelo Padre Regi-
naldo Manzotti.

O pároco conta que o convite 
para os programas foi uma gran-
de surpresa. “Tenho alguns padres 
amigos que estão perto da emisso-
ra, que têm contatos com a produ-
ção. Penso ter sido algum deles. 
Mas, depois, soube, com alegria, 
que uma grande amiga de co-
municação na igreja, a jornalista 
Roberta da Rosa Ferreira, é a di-

Pároco de Três de Maio participou de programas 
da  TV católica Evangelizar, em Curitiba, levando 
o nome da paróquia e do município para o Brasil

retora geral de produção 
da TV”, conta dizendo 
que não a via há mais de 
10 anos. “Foi muito bom 
o reencontro com ela e 
sua família, que é de Cruz 
Alta.”

Foram dois dias in-
tensos de gravações, em 
19 e 20 de novembro, em 
Curitiba. Logo no primei-
ro dia, Padre Edegar rezou 
missa no Santuário de Guadalupe, 
transmitida ao vivo para todo o 
Brasil. Na sequência, gravou três 
programas de 25 minutos cada, 
que foram ao ar nos dias 26 e 29 
de novembro e 2 de dezembro.

No dia 20 de novembro, o pá-
roco de Três de Maio apresentou 
o ‘Conversa de padre’, programa 
ao vivo com duração de uma hora. 

“Esteve comigo o padre Fabrício, 
de Marabá/PA, outro extremo do 
Brasil. A experiência foi incrível! 
Muita adrenalina, tudo muito rápi-
do, intenso. Enfi m, valeu a experi-
ência”, ressalta.

Não foi sua primeira experiên-
cia com televisão. Padre Edegar 
conta já teve uma pequena inser-
ção semanal na RBS, há alguns 
anos. Mas com programas longos, 
foi a primeira vez. Sobre futuras 
gravações, padre Edegar ainda 
não sabe como será. “Foi tudo 
surpresa e muito rápido. Com 
certeza a equipe avaliará. Acerta-
mos que a TV poderá vir a Três 
de Maio, se o tempo pandêmico 
permitir, para fazer uma grande 
gravação em nossa região a par-
tir de nossa cidade. Isso estamos, 
aos poucos, tentando afi nar. Três 
de Maio fi cou bem conhecida e 
divulgada pelo Brasil”, conclui o 
padre Edegar de Matos.

Agência dos Correios não participa da campanha 
das cartinhas do Papai Noel
Santo Ângelo é opção mais próxima para quem quer participar. Entrega do presente 
deve ser feita na agência dos Correios do município escolhido até 10 de dezembro

tar cartinhas”.
Quem adotar cartinha, precisa 

fazer a entrega do presente até o 
dia 10 de dezembro, na agência 
dos Correios do município da car-
tinha adotada. Na região, o muni-
cípio mais próximo que participa 
da campanha é Santo Ângelo. 

Como adotar uma 
cartinha

A adoção de cartinhas é feita 
exclusivamente no endereço blog-
noel.correios.com.br. Para adotar 
uma cartinha, é preciso clicar em 
“Adotar Agora”, selecionar o es-

tado e a cidade, escolher uma ou 
mais cartas e informar alguns da-
dos (nome, telefone e e-mail) para 
registro da adoção no sistema da 
campanha.

Os padrinhos têm até o dia 10 
de dezembro para levar os pre-
sentes na agência indicada no site 
no momento da adoção, nas oito 
cidades que participam da cam-
panha no RS. O presente deve 
ser entregue em uma embalagem 
reforçada com o código da carta 
escrito no pacote de forma visí-
vel e legível, para que os Correios 
possam identifi car o destinatário 
correto. 

Parabéns para:

FOTOS DIVULGAÇÃO

05/12
Ercita Salvador

07/12
Zeferino Nogara
Jelson de Oliveira

08/12
Denise Marite Trimpler
09/12
Sabina Perim

10/12
Arcênio Retore
Ademar A. Sartor
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ALUGUÉIS
- Salas comerciais, Galeria Jost, rua Santo Ângelo, centro. 
A partir de  R$ 500,00
- Salas comerciais, 2º pavimento, de frente para a rua.
- Casa de fundos (em condomínio) com 2 quartos, rua Ivagaci.

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.
- Apartamento com três dormitórios, rebaixado em gesso, sacada fechada 
com vidro, localizado no bairro Sol Nascente
- Aartamento na Av. 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 aprox-
imadamente 172m² com a área comum, R$ 395.000,00 
- Apartamento na Av. Sen. Alb. Pasqualine, 3 quartos (uma suíte), 2 ban-
heiros, cozinha planejada com bancada, sala ampla, sacada lateral com fl o-
reira, sacada fechada com vidros na frente e com churrasqueira, lavanderia, 
1 vaga de garagem, 2º andar, de frente para avenida.  Obs: Apto todo refor-
mado, paredes com massa corrida lixada, móveis dos banheiros, e lavande-
ria todos sob medida, pisos linha classe A
- Casa ampla de alto padrão a uma quadra do centro, casa de 2 pavimen-
tos, com quiosque e piscina, terreno amplo, pega veículo no negócio.
- 4 ha em Alegria, contendo área de mata e de planta, barbada R$ 65.000,00

TERRENOS
- Loteamento Bombardelli

Venda
- Casa de alvenaria medindo aproximadamente 280m² com terreno de 717m², rua Osvaldo cruz, centro 
de Três de Maio.
- Casa de alvenaria com chapada 110m², 374m² de esquina, bairro Jardin das Acácias.  R$ 370.000,00.
- Casa de alvenaria localizada na rua Monsenhor Testani à uma quadra da Av. Santa Rosa. R$ 
310.000,00.
- Casa nova  de alvenaria  de 144m², terreno de 380m², loteamento Dochorn. Três de Maio.
- Casa de alvenaria medindo aproximadamente 280m² com terreno de 717m², rua Osvaldo Cruz centro 
de Três de Maio.
- Casa nova de alvenaria nova, medindo 247m², com todos os móveis sob medida, com terreno de 
518m² Loteamento Dockhorn em frente ao CTG.
- Casa seminova 185m² com chapada, terreno de 505m², rua Padre Cacique loteamento Loro.
- Casa de alvenaria 200m² c/ piscina, terreno de 562m², rua Marechal Floriano, centro 
- Casa de alvenaria c/ piscina, 332m²  terrreno de 595m², rua Farrapos uma quadra da av. Santa Rosa.
- Casa de alvenaria, 140m², terreno de 478m² rua Alfredo Mensch, próx. ao colégio Castelo Branco.
- Casa seminova medindo 260m² com terreno de esquina de 345m², loteamento Sartor.
- Terreno de 686m² com uma sala comercial, na av. Santa Rosa- próximo ao INSS, Três de Maio. 

Terrenos
- Terreno sem benfeitorias de 564m², com 25m de frente na rua Horizontina.
- Terreno de esquina sem benfeitorias, rua são roque.
- Terreno medindo 390m² na rua da cerâmica

Área rural
- 25,5 ha, sem benfeitorias, terra vermelha , lajeado cachoeira, à 800 metros da cidade.
- 5,8 ha com benfeitorias, localizada na entrada da Barrinha, troca por casa na cidade.
- 24 ha, com benfeitorias, 20 ha de planta, restante potreiro e mato, 2 km da cidade de Alegria.

VENDA
· Prédio de 3 pavimentos, duas salas comerciais e três ap-
tos e casa residencial de alvenaria de fundos e garagem c/ 
estrutura para outro pavimento, na rua Pe. Cacique. OBS: 
Imóvel central
· 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
· Apartamentos 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 no bairro São Francis-
co.
· Apartamento central medindo 93m², com garagem med-
indo 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

SALAS COMERCIAIS
- Rua Pe. Cacique, Av. Uruguai, rua Santo Ângelo, Av. Sena-
dor Alberto Pasqualini 

IMÓVEIS EM OFERTA
· Ótimo terreno de esquina medindo 865m², com casa de alvena-
ria, piscina, quiosque, escritório e demais dependências, em frente à Dele-
gacia 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$750.000,00 
(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, ter-
reno de 7.000m², rua Leonel Brizola, perto do parque de exposições, no 
bairro Castelo Branco R$750.000,00.

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.
· 6,5 ha, c/ galpão de alvenaria e duas casas, açude, potreiro, localizada 
ao lado da Setrem. 
· 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 
do prazo.
· 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 s/ benfeitorias e c/ aguada de sanga e vertentes, refl orestada c/ 
eucaliptos de 6 anos, em Independência
· 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.
· 16 ha em Poço Traíra próximo a São José Industrial, c/ sanga e s/ benfe-
itorias c/ aproximadamente 100 metros de frente para a BR 472.
· 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.

ALUGUÉIS
· Apartamentos: Rua Santo Antônio, Trav. Pedro Krewer e Av. Sena-
dor Alberto Pasqualine
. Casa: Rua Planalto e rua José Bonifácio
· Pavilhão: rua Alfredo Henn e rua São Roque
· Sala Comercial: Av. Santa Rosa, rua Santo Ângelo e  Av. Uruguai

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
- Pavilhão comercial/industrial em alvenaria na rua Alfredo Henn, nº 835, bairro 
Jardim das Acácias, (em frente ao colégio Castelo Branco), com área de 486,00 m².
- Quitinete próximo a SETREM, Av. Avaí, esquina com a rua Felipe Anibaldo Portz, 
(em diagonal com o poliesportivo).
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 semimobiliado, localizado no sexto andar (ótimo padrão, c/elevador, suíte 
+ 2 dormitórios) c/ área privativa de 144,69 m², mais box de garagem, no Edifício Atenas, 
Avenida Uruguai, nº 200, centro Três de Maio/RS.
- 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 c/ área de 436,63 m² na Av. Buricá próximo ao Fórum, c/ casa mista, área apro-
ximada de 187,00 m².
- 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 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

- Sala comercial, com 368m² de área privativa, Av. Sen. Alberto Pasqualini, Ed. 
Panorama.
- Área com 8.123m² de frente p/ RS 342, no perímetro urbano de Três de Maio.
- Apartamento com 150m²,  1 suíte + 2 quartos, cozinha, sala de jantar, espaço gourmet, 
banheiro social, 2 vagas de garagem, Ed. Atenas.
- Apartamento com 1 suíte + 2 quartos, banheiro social, 2 vagas de garagem, Ed. Porto 
Seguro, Crissiumal/ RS, forma de pagamento: entrada + 48 parcelas.
- Apartamento com 3 quartos, 2 banheiros, sacada fechada, 1 vaga de garagem, 8º Andar 
- CAXIAS DO SUL / RS, ótima Localização.
- Casa de alvenaria, 220m², terreno de 550m², rua Pe. Cacique, próximo ao Ed. Rubi.
- Casa de alvenaria seminova com 260,18m², 2 suítes + 2 quartos, sala de estar/jantar, 
escritório, garagem p/ 2 carros, piscina e quiosque, bairro Planalto.
- Casa de alvenaria com 250m², terreno de 360m², piscina, 3 quartos, sala, cozinha, 
lavanderia, garagem, centro.  
- Imóvel misto, comercial com 321,57m², apartamento residencial com 177,18m², suíte + 3 
quartos, 2 vagas de garagem, Av. Santa Rosa, centro.

ALUGUÉIS

                   - Apartamento c/ 3 quartos, sala, cozinha,lavanderia,     
                                                          salão de festas, 4º andar, em frente ao Colégio Pacelli.
- Apartamento com 1 suíte + 2 quartos, banheiro social, 2 vagas de garagem, Ed. Porto 
Seguro – Crissiumal / RS.
- Sala comercial com 100m², Ed Rubi, rua Mato Grosso.
- Sala Comercial, Av. Senador Alberto Pasqualini, térreo do Edifício Cidade Jardim

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.

- 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 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

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

Roubos de celulares estão cada vez mais 
comuns. Além do valor de revenda dos aparelhos, 
criminosos se aproveitam das informações ar-
mazenadas nos smartphones para aplicar golpes 
financeiros.   

“Não precisamos esperar o pior acontecer 
para começar a pensar na segurança dos dados 
que estão em nossos aparelhos. Há alguns cuida-
dos simples que podem ser adotados imediata-
mente e ajudam a evitar problemas no futuro”, 
diz Anchises Moraes, especialista em cibersegu-
rança do C6 Bank. Ele aponta seis medidas para 
aumentar a segurança dos dados e dá quatro 
dicas do que se deve fazer caso o celular caia em 
mãos erradas. 

PREVINA-SE 
Não espere perder o aparelho para co-

meçar a pensar na segurança dele. Quanto 
mais bem protegidas suas informações 
estiverem hoje, melhor para você no futuro.  
Faça backups constantes 

Além da preocupação com segurança de in-
formação, ter um celular roubado, furtado ou per-
dido também traz a questão de perder memórias 
importantes, como fotos e conversas. Garanta 
que seu smartphone faz backups periódicos no 
iCloud ou Google Drive. Você também pode ativar 
o backup de e-mails e aplicativos de mensagens, 
como o WhatsApp. 
Não deixe suas senhas salvas 

Apesar da praticidade, deixar sites, redes 
sociais e e-mails com preenchimento automá-
tico de senhas pode ser um problema quando 
o celular cai em mãos erradas. Para garantir a 
segurança de seus dados, é preferível digitar a 
senha toda vez que for entrar em um aplicativo. 
Também não é recomendável anotar senhas em 
blocos de notas, nem compartilhar com outras 

10 DICAS para minimizar transtornos ao 
ter o CELULAR ROUBADO
Além de fazer boletim de ocorrência e bloquear o aparelho após o incidente,
há uma série de medidas que podem ser adotadas de forma preventiva  

pessoas através de e-mails ou conversas de 
aplicativos de mensagens.  
Use verificação em 2 etapas 

Habilite esse recurso sempre que possível. 
Ele cria mais uma barreira de proteção para os 
dados, pois permite que as informações sejam 
acessadas apenas por quem tem acesso ao 
dispositivo (algo que você possui, mas pode 
perder) e conhecimento da senha (algo que só 
você sabe).  
Faça uma limpa nas suas fotos 

Não armazene fotos de documentos no ce-
lular. Esses registros podem ter dados sensíveis 
(que muitas vezes são usados como senhas), 
como data de nascimento e nome dos pais, além 
de dados pessoais, como RG e CPF. Caso precise 
compartilhar esse tipo de arquivo, lembre-se de 
apagar depois.  
Desabilite notificações na tela bloqueada 

Caso o seu celular esteja bloqueado no 
momento do furto ou roubo, o criminoso pode ter 
acesso às suas conversas e notificações privadas 
na tela do celular. Além disso, ao permitir a visu-
alização de SMS na tela bloqueada, fraudadores 
podem receber códigos de verificação para 
alterar sua senha em sites e redes sociais.  
Deixe o serviço de geolocalização 
habilitado 

Isso facilita a busca do seu aparelho, caso 
você não saiba onde ele está, ou bloqueio em 
casos de furto e roubo. Alguns aplicativos, como 
os de transporte, perguntam se você deseja 
habilitar a geolocalização. Mas, além disso, é 
importante se certificar de que a geolocalização 
do smartphone está sempre ativa.  

E DEPOIS? 
Mesmo que você tome todos os cuidados, 

seu aparelho ainda pode cair em mãos erradas. 

Há algumas medidas que podem ajudar contra 
prejuízos financeiros.  
Notifique seu banco  

Se você usa aplicativos de banco em seu 
smartphone, esse é o primeiro passo para 
proteger suas contas e evitar danos financeiros 
maiores. Entre em contato com as centrais de 
atendimentos das instituições financeiras que 
você usa para bloquear o uso da conta pelo 
aplicativo e as transações com cartões.   
Apague os dados do aparelho 

É possível apagar os dados do seu smartpho-
ne remotamente via iCloud ou Google. Isso impe-
de que terceiros tenham acesso a redes sociais, 
e-mail, aplicativos de mensagens, senhas e fotos, 
além de apagar apps bancários, de e-commerce 
e delivery, impedindo que o criminoso faça frau-
des. Não se preocupe, você consegue recuperar 
essas informações em um novo aparelho, basta 
deixar o backup em dia.  
Avise operadora de celular e solicite o 
bloqueio da linha 

Essa medida impede que criminosos usem 
seu aparelho para fazer ligações para contatos 
da sua agenda e usem seu plano de dados para 
acessar a internet e aplicativos. A operadora 
também pode bloquear o IMEI, o número de 
identificação do seu aparelho, impedindo que ele 
seja utilizado pelo criminoso.
Faça um B.O. para se proteger 
judicialmente  

O boletim de ocorrência (B.O.) – que pode ser 
feito na delegacia mais próxima ou online, no site 
da Polícia Civil de cada estado – é fundamental 
para contestar ações de terceiros usando seus 
dados e serve para que a polícia possa investigar 
o delito.   

FONTE: https://www.c6bank.com.br


