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SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Débora Cristiane Bruxel 
Idade: 48 anos
Filha de: Orlando José Bruxel e Ivone Bernardete Mensch 
Bruxel 
Namorada de: Joacir Elias
Mãe de: Gabriel Bruxel Duarte, 23 anos; Fabrício Bruxel 
Duarte, 15 anos; e Alessandro Bruxel Duarte, 12 anos. 
Natural de: Três de Maio
Reside em: Ijuí
Escolaridade: bacharel em Direito pela Ucdb - Campus São 
Gabriel do Oeste - MS; cursando Educação Física (bachare-
lado), Unopar Fagep. 
Profissão: personal training especializada em Dermatoglifia 
Por que optou por esta profissão: eu me identifico com a 
Educação Física. O esporte faz parte da minha história de 
vida e sou tão feliz e agradecida por isso, que quero com-
partilhar, ensinar, auxiliar, motivar as pessoas a incluírem a 
atividade física em suas vidas. Incentivar para que tenham 
mais qualidade de vida! 
Onde trabalha atualmente: Academia Vida Fit, Studio A e 
Academia Scala
Hábito de que não abre mão: chimarrão, café passado 
gourmet, minha hora de treinar, agradecer pelo dia que se 
inicia e pelo dia que se findou. 
O negócio do futuro é: marketing digital, consultoria online
Time de futebol: Grêmio 
Seus aplausos vão para: as pessoas que têm e que culti-
vam o amor ao próximo e aos animais, ajudando de alguma 
maneira 
Nota zero para: pessoas que gostam de se sentir superior 
às outras, que não têm educação, humildade e que maltra-
tam os animais 
Sua opinião sobre as redes sociais: são meios de comuni-
cação muito utilizadas para divulgação, comercialização de 
produtos e serviços. As mídias sociais vão se profissionali-
zar cada vez mais. Inovações e tecnologias vão surgir para 
ajudar cada nicho de mercado. 
O que você sugere de mudança para melhorar sua cida-
de? Acho que poderia ser mais alegre, com jardins, áreas 
de lazer, quadras de esportes.

ARQUIVO PESSOAL
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Sintomas da Candidíase
Para que as futuras mamães possam curtir 

esse momento mágico, é necessário ficar atento 
aos sintomas mais comuns de Candidíase, 
como: 
● Corrimento esbranquiçado, tipo nata de leite;
● Coceira intensa na vagina;
● Cheiro característico, tipo água sanitária;
● Dor ou sensação de queimação ao urinar;
● Dor nas relações sexuais;
● Vermelhidão e inchaço na região íntima.

Como tratar a Candidíase
As infecções vaginais são muito comuns na 

gestação. Por isso, o médico deve ser sempre 
consultado para fazer o diagnóstico correto 
e orientar o tratamento mais indicado para o 
problema.

O tratamento na gravidez pode ser realizado 
por via tópica, com cremes vaginais ou banhos de 
assento. 

Para reduzir o risco de desenvolver candidí-
ase, seguem algumas dicas e informações que 
ajudarão as futuras mamães a prevenirem as 
infecções e que podem ser realizadas em comple-
mento com o tratamento indicado pelo médico:
● Evitar alimentação rica em açúcar e carboidra-
tos;
● Usar roupa íntima de algodão;
● Evitar usar calças muito justas e absorventes 
diários;
● Realizar higiene íntima com atenção;
● Dormir sem calcinha para ventilar a região, 
diminuindo a possibilidade de proliferação dos 
fungos.

Gestação e os cuidados  
com a candidíase

Ana Dobler  
Educadora Física (CREF 017785-G/RS)Fonte: https://lomecan.com/br/#

Infecção tem 
uma grande 
incidência 
em grávidas, 
mas é de fácil 
tratamento e 
não prejudica a 
saúde do bebê

FOTO PIXABAY Os vícios posturais são posições 
desalinhadas que adotamos 

como hábitos e que desrespeitam 
o posicionamento adequado das 
nossas articulações. Tais vícios 
podem ser observados nas inúmeras 
posições que adotamos para assistir 
à televisão, segurar o smartphone, 
trabalhar no computador, ou em 
várias outras situações da nossa vida 
ocupacional. 

Como está a sua Postura?

A gestação é 
um período muito 
importante na vida 
das futuras mamães 
e marcado por muitas 
expectativas, alegrias e 
emoção. 

Na gravidez, o 
corpo passa por algu-
mas mudanças para 
abrigar o bebê, por isso 
algumas situações são 
bastante comuns du-
rante o período, como 
a Candidíase. A baixa 
imunidade e os níveis 
altos de hormônios fa-
vorecem a proliferação 
de fungos presentes 
naturalmente na flora 
vaginal.

Apesar de ter uma 
grande incidência em 
grávidas, a Candidíase 
é um problema que 
afeta mulheres de 
qualquer idade. Porém, 
é importante ressaltar 
que a infecção não pre-
judica o bebê. Existe 
uma pequena chance 
do bebê ser conta-
minado na hora do 
parto, porém pode ser 
tratado facilmente com 
orientação médica.

O problema ocorre quando o uso dessas 
posições se torna um hábito corriqueiro que aos 
poucos vai moldando nosso corpo de maneira 
desequilibrada e prejudicial. O corpo reforça tais 
padrões inadequados para o sistema nervoso 
central. Manter uma postura ideal vai lentamen-
te se tornando um esforço com grande gasto 
energético e nos sentimos cansados na tentativa 
de aprumar o corpo. As estruturas músculo-es-
queléticas vão se adaptando à posição desa-
linhada e, como consequência, vão surgindo 
encurtamentos musculares, estresse ligamentar, 
capsular e articular, compressão nervosa e uma 
série de outros problemas posturais e patolo-
gias.

A tecnologia é nossa aliada, facilita nossa 
vida em tantos aspectos, mas o olhar para o cor-
po, que é um instrumento nosso para trabalhar 
e nos relacionar com o mundo, precisa mudar. O 
corpo não é uma casca. O corpo guarda memó-
rias, é intuitivo, e apesar de tanta capacidade, 
precisa de cuidados.

Passar horas sentado, debruçado sobre uma 
mesa, destrói a postura alterando a coluna, 
ombros e quadril, dificulta a circulação sanguí-
nea, causa alterações na respiração, e quando 
o corpo está todo encolhido e desordenado, 
não há circulação do fluxo energético. Encontrar 
um equilíbrio, usar a ergonomia no material 
de trabalho e praticar exercícios físicos trazem 
benefícios importantes.

Cuide BEM do seu corpo,  
você tem somente um! 

O Método GYROTONIC® pode te ajudar a trazer 
mais consciência corporal, qualidade de movimento e ma-
nutenção de postura. Ele agrega ao Studio e nos diferencia, 
pois somos únicos na região com essa modalidade tão 
exclusiva e intensa em sua entrega.

Se já falei por aqui sobre mente e corpo integrados para 
melhorar a saúde, o Gyrotonic® vem somar, contribuindo 
para que vocês possam viver melhor, da mesma forma que 
quem já pratica vive.
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O que é 
osteoporose? 

Doença osteometabólica 
caracterizada pela perda 
progressiva de massa 
óssea, tornando os ossos 
enfraquecidos e predispostos 
à fraturas.

Geralmente não dói, a 
menos que haja um osso 
quebrado por causa dela. As 
fraturas de vértebras são a 
causa mais comum de dor prolongada na osteoporose. Por 
isso a importância da prevenção de quedas em idosos. 

O diagnóstico é feito pela Densitometria Óssea ou pela 
presença de fratura por fragilidade, principalmente no punho, 
coluna e quadril. 

Os principais fatores de risco para osteoporose incluem 
idade avançada, fraturas sentinelas, baixo peso, diminuição 
da estatura, história familiar, certas doenças hormonais ou 
uso crônico de certos medicamentos. 

A doença deve ter acompanhamento médico e nutricional, 
além de realizar atividade física regular e supervisionada. 

Quando é necessário realizar a Densitometria Óssea: 
● Mulheres com idade >64 anos; homens com idade >69 

anos;
● Mulheres na transição ou pós-menopausa; homens 

acima dos 50 anos com fatores de risco; 
● Adultos com condição clínica ou usando medicamentos 

que reduzem a massa óssea; 
● Pessoas em tratamento para osteoporose 

(monitoramento). 

Qualquer dúvida agende uma consulta.

Dr. Danilo Madjer

Joelma Prates Stein 
Fisioterapeuta  

(CREFITO-5:200444/F)
Especialista em Qualidade de Vida  

e Saúde – Ênfase em  
Reabilitação Motora

A ATM é a articulação 
temporomandibular 

que liga o maxilar ao 
crânio, responsável pela 
movimentação do osso 
da mandíbula ao fechar 
e abrir a boca. É uma 
das articulações mais 
complexas e usadas 
pelo corpo humano, 
principalmente para as 
funções da fala, mastigação 
e respiração. A articulação 
possui diversos músculos, 
tendões e meniscos, 
ajudando na movimentação 
e proteção da mandíbula. 

A região é uma das mais impor-
tantes, sendo ela responsável pela 
abertura e fechamento da mandí-
bula, oferecendo um movimento 
translatório, além de ser a única 
articulação do corpo interligada, 
onde a esquerda mexe junto com 
a direita, por isso, é de extrema 
importância para a qualidade de 
vida que sua funcionalidade esteja 
em ordem.  

O que é DTM?
 A sigla DTM significa: dis-

função da articulação do tem-
poromandibular, definição dada 
quando é identificado um distúrbio 
na funcionalidade da ATM, poden-
do ser uma inflamação ou lesão na 
área, gerando dores para movi-
mentar a mandíbula nas atividades 
do dia a dia, como: mastigar, falar, 
bocejar e outras funções. 

Um estudo epidemiológico 
realizado pela Americas Serviços 
Médicos, aponta que até 75% 
dos brasileiros já sofreram com 
a disfunção, algo mais comum 
visto na vida das pessoas durante 
a última década, principalmente 
por decorrência de ansiedade e 
estresse na rotina. 

Dor ao abrir e fechar a boca: você pode 
estar com disfunção temporomandibular

A relação do bruxismo 
e a disfunção 
temporomandibular 
(DTM)

   O bruxismo é caracterizado 
por um distúrbio que ocorre duran-
te o sono, onde o indivíduo aperta 
ou range os dentes dormindo, 
devido às condições psicológicas 
ocasionadas por estresse, nervoso 
ou ansiedade. A ação desencadeia 
dores fortes ao abrir e fechar a 
boca, principalmente ao acordar. 

   O bruxismo pode gerar uma 
lesão ou contração na articulação 
da ATM, ocasionando uma disfun-
ção temporomandibular (DTM).

Os principais sintomas 
da DTM?

   A disfunção de ATM pode vir a 
decorrer de diversos fatores, entre 
eles estão:
• Mordida torta (má oclusão);
• Bruxismo (apertar ou ranger os 
dentes durante o sono); 
• Ausência dentária (falta de 
dentes);
• Traumatismo locais (na região 
da ATM);
• Cirurgias para a retirada do siso;
• Artrite e artrose;
• Entubamento para cirurgias; 
• Endoscopia; 
• Próteses mal colocadas ou 
gastas;
• Estresse e questões emocionais.    

Os sintomas da disfunção 
de temporomandibular 
(DTM) são:
• Dor ao abrir e fechar a boca (de 
forma moderada ou aguda);
• Dores para mastigar alimentos 
ou falar;
• Travamento da mandíbula 
(limitação na hora de mastigar ou 
falar);
• Rigidez mandibular e espasmos;
• Sons de estalos ou sensação de 
raspagem na mandíbula ao abrir e 

fechar a boca; 
• Dores de cabeça, nas regiões 
como têmpora e testa; 
• Dores na nuca (atrás do pesco-
ço) e nos ombros; 
• Dores ou zumbido nos ouvidos;
• Tonturas e vertigens;
• Desgastes dos dentes; 
• Mudança de oclusão dentária 
(alteração na mordida). 

Tratamento terapêutico 
• Fazer exercícios de relaxamento 
(controle da respiração);
• Práticas de exercícios tera-
pêuticos (para alívio da carga de 
estresse e tensão corporal); 
• Fazer terapia manual na região 
da ATM (realizada por um fisiotera-
peuta); 
• Alongamentos para as regiões 
do pescoço e ombros (para alívio 
de tensão local); 
• Restringir da alimentação 
mantimentos duros ou chicletes 
(durante o período de recuperação 
mandibular);
• Em casos de dores intensas, usar 
compressas mornas na região da 
ATM;
• Placas bucais pelo dentista 
bucomaxilofacial (aparelhos que 
ajudam a minimizar a tensão entre 
os dentes).
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“Aos outros, dou o direito de ser como são. A mim, dou o dever de ser cada dia melhor.”
Chico Xavier

A Lojas Denise está transbordando nos lançamentos dos tênis femininos da Colcci. 
Além de estilosos, eles são confortáveis, e combinam com vários looks. Confira as 
novidades! Seus pés vão se apaixonar pela qualidade e conforto dos tênis da Colcci!

Em uma cerimônia intimista, elegante e cheia de bom gosto em 
cada detalhe, Gabriela Pafiadache Thomé e Ângelo Cézar 
Fumagalli Rostirola, disseram sim um ao outro. Gabriela é 
filha de Carla e Carlos Thomé, e Ângelo, filho de Ana Maria e 
Dante Cézar Rostirola. A cerimônia religiosa foi dia 31 de julho, na 
Basílica de Novo Hamburgo/RS. A recepção aos convidados foi no 
salão do Espaço Caminho Orgânico, de São Leopoldo.  O vestido 
da noiva foi confeccionado por Nani Busse. Ao lindo casal, desejo 
de muita luz, alegria e muitas bênçãos!

Dia 21 de agosto, os papais Danusa e Alexandre Casali, e a mana Júlia, 
comemoraram o aniversário de 4 anos da Antônia Benedix Casali. A 
comemoração foi na Bella Casa de Festas, regada com muita alegria, diversão e 
guloseimas! Felicidades, Antônia!

Felicidades ao delegado de polícia de Três de Maio, João 
Vittório Barbato, que no dia 25, comemorou idade nova. 
Competente, sério e muito atuante, ele recebeu muitas 
felicitações dos amigos, colegas, familiares, e em especial 
da esposa Rejani (foto). Parabéns, saúde, bênçãos e vida 
longa!

Curso de Reiki 
Nos dias 4, 5 e 6 de setembro será realizado o curso de Reiki, nível 1, 
ministrado por Josué Müller, no Colégio Dom Hermeto. Mais informações 
com Sandra Redel, pelo telefone (47) 99781-6319.

NAIR E VERÔNICA LOTTERMANN FOTOGRAFIAS
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Desafio Infantil de Ciclismo
Para tirar as crianças do mundo virtual, 

é preciso criatividade. Para viver o momento 
em família com sensação de liberdade e 
alegria, o pedal é uma excelente opção. 

O Desafio Infantil de Ciclismo da 
Pertoni Bikes e Motos, foi realizado em 
duas etapas, nos dias 7 e 22 de agosto. 
No dia 22, o evento culminou no estádio 
do Oriental quando foi servido um lanche/
almoço e cada atleta ganhou sua merecida 
medalha por ter percorrido as etapas com 
mérito.

A inscrição era 1 Kg de alimento e dava 
direito a uma camiseta do desafio. Os ali-
mentos foram doados para o Lar dos Idosos 
de Três de Maio.

O Pedal contou com acompanhamento 
da Brigada Militar, de ambulância e uma 
profissional técnica da Saúde. A equipe 
Pertoni e voluntários ciclistas (Confraria do 
Pedal) foram acompanhando os atletas/
ciclistas pelas ruas de Três de Maio, que 
percorreram 10 quilômetros.

O uso do capacete foi requisito, assim 
como um responsável pelo atleta.  O evento 
contou com a participação de pais, mães, 
dindos, assim como demais ciclistas da 
comunidade que se sentiram motivados a 
participar.

Foi um momento muito emocionante 
para todos os envolvidos. Gratidão pelo 
momento vivido. Só pelo próximo!

Na última quarta-feira, dia 25, todos os mimos e felicitações 
foram para Simone Lena Martini, pela troca de idade. No regis-
tro, Simone com o esposo Marcos Martini. Parabéns, vida longa 
e muitas bênçãos!
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- 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 gara-
gem 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.  

IMÓVEIS
VENDE-SE propriedade dos Cai-
xeiros Viajantes de Três de Maio. 
Área de um hectare e um pavilhão 
de aproximadamente 300m2. Tratar 
com a diretoria.
ALUGA-SE sala comercial de 60 
m2, ao lado do Cartório Eleitoral. 

Valor: R$ 850,00. Tratar: 99605-
9931, com Romaldo Klatt ou no 
local, apto. 101.
ALUGA-SE: sala comercial 80m² - 
Rua Expedicionário Bertholdo Boe-
ck, 16. Contato (55) 99985-0015 ou 
(55) 99958-9990.

Parabéns para:

Bairro Jardim das Acácias, casa com 4 dormitórios, sendo 
uma ampla suíte, sala de estar e jantar, 2 banheiros sociais, 
cozinha, área de serviço e piscina com aquecimento solar. 

Área construída de 203 m² e terreno medindo 334,1 m²
 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.

VENDE-SE EXCELENTE CASA 
DE ALTO PADRÃO

27/08 
Vilmar Ruaro 
28/08
Seno Peter
29/08
Leonir Luis Rossi
Ieda Maria J. Lang
Claudemir Jorge Sartor
30/08
Marcos Lasch
Ilmo Pohlmann

Até o dia 7 de setembro é pos-
sível se inscrever para o XV Can-
cioneiro Gaúcho e Nativista de 
Alegria. O festival tem entre seus 
objetivos, promover um intercâm-
bio cultural junto à comunidade 
local e regional, despertando o 
interesse pela preservação da cul-
tura gaúcha e nativista.

As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas pelo WhatsApp 
(55) 9 9942-8242, onde devem 
ser enviados os seguintes dados: 
nome completo, município, ca-
tegoria, música, autor da música, 
cópia da música em PDF, aúdio 
ou vídeo da música e tom da mú-

FESTIVAL

E-book 'O Sobrevivente' conta história impactante 
de Tales com a dependência química

BIOGRAFIA

O e-book O Sobrevivente, es-
crito pelo três-maiense Tales kehr-
vald, conta a história verídica de 
sua adolescência e o problema com 
a dependência química. Ele conta 
que foram 15 anos de drogadição 
e alcoolismo. “Viver ou morrer, 
a escolha é sua. Este e-book traz 
uma biografia que fala sobre um 
grande mal que atinge a sociedade 
mundialmente. As drogas me trou-
xeram até aqui, por isso tive per-
das, depressão, fraquezas e fiquei 
sem saúde, sem alegria, sem paz, 
amor, fiz muitas pessoas sofrerem 
por minha causa”, relata. 

Segundo ele, a palavra ‘droga’ 
diz o que verdadeiramente ela é. 
“Ela tomou conta da minha vida, 
e fiquei impotente perante ela. Na 
caminhada desta vida, temos per-
das e ganhos. Os ganhos são sa-
boreados, e as perdas, lastimadas. 
Os ganhos nos ajudam a sermos 
mais, a crescer. As perdas nos aju-
dam a afundar num mundo sem 
fim. Quem esteve por esse mundo 

destrutivo deve ser considerado 
um vencedor, justamente por tudo 
o que passou”, considera Tales. 

O autor destaca que um bom 
livro pode atuar como um me-
dicamento, “serve para a vida 
inteira, alivia as dores, suaviza o 
espírito e encontra a alma”. Ele 
ressalta que os dependentes preci-
sam de ajuda e fortalecimento dia 
a dia. “Eu agradeço a minha famí-
lia e amigos verdadeiros, que me 
ajudaram nesta caminhada. Ser 
amigo é compreender e ajudar, é 
estar em constante sintonia, acei-
tando as qualidades e os defei-
tos, é compartilhar os momentos 
difíceis, ser amigo é não desistir 
quando você cai nessa perdição 
que é a droga”.

Conforme Tales, este e-book 
é de fácil interpretação e foi feito 
com muito amor e carinho para fa-
mílias, adolescentes, dependentes 
e co-dependentes. “É um e-book 
que todos deveriam ler. E toda es-
cola deveria ter”, considera.

PARA ADQUIRIR O E-BOOK:
Acesse o link 
https://go.hotmart.com/
B57419075U 
Ou entre em contato com Tales pelo 
WhatsApp: (55) 99709-0321 ou 
pelas redes sociais – Instagram: @
taleskehrvald ou Facebook: tales-
cristiano.kehrvald.

Três-maiense diz que foram 15 anos de drogadição e alcoolismo

Inscrições para o XV Cancioneiro Gaúcho e Nativista  
de Alegria encerram dia 7
Festival será realizado nos dias 17 e 18 de setembro

sica.
Nas categorias a nível muni-

cipal, as inscrições são feitas nas 
secretarias das instituições de en-
sino da cidade. Não serão aceitas 
músicas repetidas na mesma ca-
tegoria, sendo priorizada a ordem 
de inscrição. Poderão concorrer 
os candidatos nas modalidades, 
individualmente, dupla e trio.

Ao todo, são seis categorias. 
Nas Categorias de Nível Mu-
nicipal, podem participar todos 
os estudantes matriculados nas 
escolas que pertencem ao muni-
cípio de Alegria; na Categoria Li-
vre até 17 anos, podem participar 

candidatos com idade até 17 anos 
de qualquer cidade; na Categoria 
Alunos das Apaes, as inscrições 
devem ser feitas pelo telefone 
(55) 3536-1410, em horário co-
mercial; e na Categoria Livre, to-
das as pessoas de qualquer cidade 
e qualquer idade.

As apresentações serão re-
alizadas nos dias 17 e 18 de se-
tembro a partir das 19h30min, no 
CTG Querência Alegre, municí-
pio de Alegria – RS. Dia 17 apre-
sentam-se as categorias a nível 
municipal, APAEs e Livre até 17 
anos. Já no dia 18 apresentam-se 
os inscritos na categoria Livre.

31/08
Alzira S. Siegloch
Diana de Medeiros
Dalila Sehn
Luiz A. Scharb
1O/09
Gilberto Schacker
02/09
Jorge Luís Meller
Glaci Balz de Oliveira
Nilton Eichelberguer
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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, ter-
reno 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
- APARTAMENTO NA AVENIDA SANTA ROSA, prédio de esquina, 3 quartos sen-
do uma suíte, sala ampla, cozinha, lavanderia, sacada frontal, sacada nos 
fundos fechada com vidros, com churrasqueira, 1 vaga de garagem, apto de 
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 con-
fortável, sacada lateral com floreira, sacada fechada com vidros na frente 
com churrasqueira, lavanderia, 1 vaga de garagem, segundo andar, de fren-
te 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 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 me-
tros 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.

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.  
· 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 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 e rua do Comércio
. Casa: Rua Planalto, 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.

ALUGA-SE
- Apartamento com 2 dormitórios, Av. Sen. Alberto Pasqualini, 190 (segundo pavi-
mento 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.

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 
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
 - 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

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

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

Open Banking: o que é e como funciona?

Fonte: InfoMoney

Na 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.

PARTE 2

Quando começa a funcionar?
Os usuários finais têm acesso aos serviços 

e novas opções disponibilizados pelo Open 
Banking desde 15 de julho de 2021 – embora a 
primeira fase de implementação teve início no 
dia 1º de fevereiro de 2021 para as instituições 
participantes.

Quais são as fases?
Fase Qual tipo de dado poderá ser comparti-

lhado entre as instituições
1. Início em: 01/02/21 - As instituições 

financeiras irão compartilhar entre si, sob 
supervisão do BC, suas prateleiras de produtos, 
serviços e taxas disponíveis; o consumidor ainda 
não participa desta fase;

2. Início em 13/08/2021 - Instituições 
financeiras estarão aptas a compartilhar entre 
elas os dados cadastrais de clientes (como nome, 
CPF/CNPJ, telefone, endereço, etc) e informa-
ções relacionadas a conta corrente, tarifas, entre 
outros – tudo sempre a partir do consentimento 
do consumidor;

3. Início em 30/08/2021 - Início dos 
serviços de iniciação transação de pagamento 
(sendo possível usar o WhatsApp para iniciar uma 
transferência, por exemplo); e a possibilidade de 
compartilhamento do histórico de informações 
financeiras dos clientes;

4. Início em 15/12/2021 - Possibilidade de 
compartilhar dados referentes a operações de 
câmbio, serviços de credenciamento, contas de 
depósito a prazo e outros produtos de investi-
mentos, seguros, previdência complementar 
aberta, entre outros; 

Open Banking é seguro?
O Open Banking no Brasil funcionará sob 

a regulação do Banco Central. Toda e qualquer 
instituição participante precisará estar sob o 
guarda-chuva do BC como instituição financeira 

(como os bancos tradicionais) ou como institui-
ção de pagamento (empresas que não podem 
conceder empréstimos e financiamentos, como 
Nubank, Mercado Pago, etc.).

Assim, as empresas participantes estão 
sujeitas a punições por parte do BC. Na prática, 
se alguma das instituições não seguir as regras 
do Open Banking ao operar nesse ambiente, o 
BC pode aplicar multas, excluir a empresa do 
Open Banking, e, no limite, decretar a falência ou 
liquidação da instituição. Por isso, a tendência é 
que todas as instituições participantes sigam as 
regras à risca, assim como elas seguem hoje na 
oferta de outros tipos de serviços.

O que são as APIs e como se relacionam 
com o Open Banking?

A API (Application Programming Interface, 
em inglês, ou Interface de Programação de Apli-
cativos) é o recurso que permitirá às instituições 
compartilhar as informações no ecossistema do 
Open Banking de maneira padronizada.

Qualquer empresa pode ter acesso aos 
meus dados financeiros?

Não. Os dados financeiros do cliente só serão 
compartilhados se ele desejar e com as institui-
ções que ele quiser – desde que esses bancos ou 
fintechs sejam regulados pelo BC.

Não vai existir a possibilidade de o cliente so-
licitar que uma empresa que não está no escopo 
do Open Banking acesse os dados de seu banco, 
por exemplo.

As empresas têm acesso aos meus dados 
por tempo indeterminado?

Não. O BC definirá alguns limites para que 
as empresas acessem os dados. O prazo máximo 
é de 12 meses. Passado esse período, o usuário 
precisará renovar seu consentimento para que a 
instituição utilize a informação novamente.

Tem custos?
O consumidor final não pagará nada ao soli-

citar o compartilhamento de seus dados da sua 
instituição para outra. Ou seja, o banco transmis-
sor da informação não poderá fazer cobranças.

Por outro lado, o banco receptor dos dados 
poderá cobrar o cliente apenas nos casos em que 
oferecer serviços adicionais que agreguem dados 
e o cliente optar por contratá-los – nos moldes do 
que o Flipper ou o Guiabolso oferecem hoje.

Tem relação com o Pix?
O Open Banking e o Pix são diferentes. En-

quanto o Pix é um meio de pagamento instantâ-
neo, o Open Banking é um conjunto de regras sob 
o qual o sistema financeiro nacional vai atuar.

São recursos independentes, mas que 
podem atuar em conjunto. Ambos fazem parte da 
agenda de inovação e mais competição do BC e 
têm cronogramas que andam em paralelo.

Quem são os responsáveis por implemen-
tar o Open Banking no Brasil?

O BC criou uma convenção (ou grupo de tra-
balho) com os principais representantes de insti-
tuições financeiras e de pagamentos do país com 
o objetivo de definir as regras de funcionamento 
em conjunto para que todas as categorias do 
sistema financeiro tenham os mesmos direitos e 
deveres dentro do ecossistema do Open Banking.

Nesse grupo de trabalho estão: a Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban), a Associação 
Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito 
e Serviços (Abecs), ABFintechs, que representa 
os interesses das fintechs, a Organização das 
Cooperativas Brasileiras (OCB), a Associação 
Brasileira de Bancos (ABBC), Associação Brasi-
leira de Instituições de Pagamentos (Abipag), a 
Associação Brasileira de Internet (Abranet), entre 
outras, além de um conselheiro independente.


