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TRÊS DE MAIO - 15 DE OUTUBRO DE 2021

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Ana Paula Corteze Ott

ARQUIVO PESSOAL

Idade: 27 anos
Filha de: Paulo Roberto Ott e Ana Sílvia Corteze
Noiva de: Keony Schröer
Natural de: Três de Maio
Reside em: Três de Maio. Retornei após 8 anos morando em 
Santa Catarina 
Escolaridade: graduada em Nutrição pela Universidade do 
Vale do Itajaí – Univali. Pós-graduada em Fisiologia Humana 
e pós-graduanda em Comportamento Alimentar e Coaching 
Nutricional 
Profissão: nutricionista
Por que optou por esta profissão: desde criança me chamava 
a atenção o cuidado com a alimentação e um estilo de vida 
saudável. Então, após sair do Ensino Médio, sabendo que 
precisava fazer algo que me proporcionasse estar em contato 
com as pessoas e contribuísse com sua saúde e bem-estar, 
enxerguei na Nutrição a profissão que eu tanto procurava. Ao 
iniciar o curso, tive certeza de que acertei na escolha e me 
apaixono cada vez mais pela área. 
Onde trabalha atualmente: Clínica São Rafael 
Hábito de que não abre mão: estar com a minha família,  
estudar e praticar exercícios físicos
O negócio do futuro é: alimentação saudável e tecnologia
Time de futebol: Internacional
Seus aplausos vão para: pessoas que ajudam pessoas, 
que são honestas e empáticas 
Nota zero para: discriminação, egoísmo e falta  
de caráter
Sua opinião sobre as redes sociais: são ótimos meios 
de comunicação que nos aproximam de quem amamos 
e permitem receber e transmitir conhecimento. Claro, se 
utilizados com consciência, bom senso e limite.
O que você sugere de mudança para melhorar sua cidade?  
Por ser a saúde um direito de todos, há sempre o que melhorar. 
Portanto, acredito que mais ações que visem a prevenção e 
promoção de saúde serão sempre muito bem-vindas. 
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Como começou a  
tradição?

Na antiguidade, os gregos cele-
bravam Artemis, a deusa da caça, 
sempre no sexto dia do mês, com 
bolos redondos de mel, simboli-
zando a lua cheia, e muitas velas. 
No Egito e Grécia antigos, essa 
cerimônia era feita apenas para 
deuses e faraós. Segundo histo-
riadores, esse costume teria sido 
adotado também na Alemanha na 
Idade Média, quando camponeses 
festejavam a data de nascimento 
de seus filhos.

No século 4, a Igreja Católica 
passou a celebrar o Natal, que 
representa o nascimento de Cristo, 
e com isso o hábito de celebrar 
aniversários ganhou força e novos 
símbolos. O ato de presentear, por 
exemplo, tem o objetivo de cercar 
o aniversariante com proteção e 
apreço.

Nos dias atuais, essa tradição 
ainda faz sentido, como explica a 
coordenadora da Educação Infantil 
de uma escola de Londrina, Leliane 
Nogueira. “As festas de aniversário 
são momentos muito especiais 
tanto para os pais como para os 
filhos. Além de servirem como im-
portante marco temporal, também 
possibilita o estreitamento de la-
ços afetivos e criação de memórias 
duradouras”, explica.

Leliane orienta que quanto 
mais a criança estiver envolvida 
no processo, melhor. “A festa de 
aniversário é um momento lúdico 
e repleto de aprendizados, por isso 

5 motivos para celebrar aniversário

Confira 5 motivos para celebrar festas de aniversário
● MARCA A PASSAGEM DO TEMPO

Festas de aniversário são importantes marcos 
temporais para crianças pequenas. Para elas, é o que 
marca a nova idade e o seu crescimento, já que ainda 
não têm a noção de passagem do tempo como os 
adultos.

● AUMENTA A AUTOESTIMA
Tirar um momento para celebrar a criança a faz 

sentir amada e importante dentro do núcleo familiar. 
O mesmo acontece na escola ou em grupos de amigos, 
por exemplo. É um exercício importante para a criança 
desenvolver seu senso de autoestima e pertencimento.

● FORTALECE LAÇOS FAMILIARES
As tradições familiares são muito importantes 

para estabelecer e fortalecer laços emocionais. Cada 
família celebra à sua maneira e é isso que faz com que 
as relações se tornem muito especiais. Afinal, aquele 
doce que só a vó ou a mãe fazem ou a maneira diferen-

te como o pai canta Parabéns são coisas simples que 
unem a família e criam memórias.

● ESTABELECE RELAÇÕES SOCIAIS
Convidar familiares e amigos para celebrar o 

aniversário ou ser convidado para a festa de um colega 
são interações essenciais para o desenvolvimento das 
crianças. Essas tradições ajudam a estabelecer valores 
como companheirismo, empatia, autoestima e bonda-
de, entre outras.

● CRIA MEMÓRIAS POSITIVAS
Por mais simples que sejam as comemorações, 

momentos especiais como a data do aniversário são 
ótimos para criar memórias afetivas que permanecem 
conosco durante toda a vida. E aqui, todos os sentidos 
podem ser usados: o sabor único de um doce caseiro, 
o cheirinho que sai da cozinha, o abraço forte recebi-
do de quem se ama, as músicas e paródias de cada 
família.

Saiba por que essa tradição é importante para crianças 
Mais que apenas uma data para ganhar presentes, celebrar o 
aniversário é uma tradição que começou no Egito e Grécia antigos 
por volta de 3000 a.C. e sobrevive até hoje. Atualmente, o momento 
tão esperado de soprar as velinhas e reunir pessoas queridas ajuda 
as crianças a marcar o tempo e reforça laços familiares e emocionais.

não deve ficar apenas com os pais. 
Envolver a criança no planejamento 
e na preparação reforça sua impor-
tância na família e dá mais signi-
ficado aos símbolos”. No colégio, 
por exemplo, os aniversariantes do 
mês  colocam literalmente a “mão 
na massa”. Vão para o ateliê do 
sabor, preparam receitas de bolos 
e docinhos, auxiliam na organiza-
ção do ambiente, confeccionam 
cartazes que demonstram carinho 
para os colegas, estreitando assim, 
laços de amizade e com muita 
aprendizagem.

Fonte: Página 1 Comunicação

DIVULGAÇÃO
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Sempre que inicio uma primeira 
consulta de pré-natal com as minhas 

pacientes, faço a seguinte analogia: uma 
maratona. A maratona e o nascimento: 
uma reflexão sobre o desvalor da dor do 
parto ou da cesariana pela sociedade. 

Li uma vez um relato, onde uma mulher estava 
sentada no chão com o corpo todo molhado de suor, o 
cabelo completamente desarrumado e uma expressão 
de extremo sofrimento. Na legenda da foto, esta mulher 
falava da alegria que sentiu por ter conseguido termi-
nar uma maratona: ela tinha conseguido, pela primeira 
vez, dar a volta na Lagoa da Pampulha. Descreveu que 
a prova foi muito difícil e que em vários momentos pen-
sou em abandoná-la, mas reuniu toda sua força e co-
ragem para que, indo além dos seus limites, cumprisse 
o desafio de finalizar a prova. Ela não foi vencedora da 
maratona, mas conseguiu chegar ao fim dela. Ao ob-
servar aquela foto, qualquer pessoa perceberia que ela 
teve um enorme prazer em tudo o que tinha feito. Após 
uma grande descarga de endorfina, teve a felicidade 
de chegar ao fim da prova por mérito próprio. Abaixo 
das fotos, podiam-se ler os comentários dos amigos. 
Todos a cumprimentavam e a exaltavam por saber que 
ela havia finalizado a maratona, mesmo após tanta 
dor e sofrimento. Então eu me perguntei: será que, se 
esta mesma mulher tivesse publicado uma foto depois 
de um intenso trabalho de parto seguido de um parto 
normal ou mesmo, após horas em trabalho de parto 
tivesse precisado fazer uma cesariana, e na legenda 
tivesse relatado que lutou para vencer, que sentiu dor, 
que sofreu, mas que estava muito feliz com o que havia 
conquistado, o seu tão esperado filho… quais seriam 
os comentários dos amigos?  

Será que os comentários, abaixo da foto, desta 
paciente suada, com ares de cansaço e cabelo desar-
rumado após um parto normal, seriam de exaltação 
pela conquista?! Ou será que os comentários seriam: 
“Credo, que coisa antiga! Por que ela não fez uma 
cesariana logo?” “Hoje em dia não precisa sofrer mais 
assim…” “A cesariana é muito segura...” “Para quê 
ficar suada no dia do nascimento do próprio filho?” 
“Por que sentir dores e ter um filho assim, como anti-
gamente?”

Assim, precisamos entender que este é um assun-
to, onde uma mulher precisa se conhecer, precisa se 
permitir durante os 9 meses de gravidez, passar por 
todas as fases, precisa enfrentar toda esta maratona, 
precisa ficar forte pela sua saúde, se preparando 
todos os dias até este momento maravilho que é a 
chegada de seu filho. Ela precisa sentir o seu mo-
mento e não provar para nenhuma pessoa além dela 

A maratona do PARTO 

mesma, ela precisa se permitir. Precisa ter todo um 
acompanhamento diário, e não só por um médico ou 
uma enfermeira, mas sim uma equipe onde, junto 
com sua família ela vai se sentir amparada e motivada 
para chegar ao fim do percurso, às vezes parindo pela 
via natural ou às vezes por uma cesariana. A escolha 
é dela, o corpo é da própria mulher, ela cumpriu seu 
objetivo. Ela ganhou seu tão esperado filho.

Diego Vanzella
Médico Ginecologista e Obstetra da Equipe Gestar

CRM 38462 | RQE 30399

Gaita, Sanfona ou Acordeon: 
saiba como surgiu este 
instrumento musical tão 
conhecido dos gaúchos

A Gaita, Sanfona ou Acordeon, foi sendo aprimorada aos 
poucos até tomar os formatos atuais. Tudo começou na China, 
por volta do ano 3000 a.C. O imperador ordenou que um estu-
dante de música chamado Ling Lun, desenvolvesse um meio de 
reproduzir o canto de um determinado pássaro. Foi então que 
Ling criou um aparelho que chamou de Cheng.

Era um instrumento de sopro, o qual foi o primeiro passo 
para a criação da gaita, pois ele utiliza o princípio da vibração de 
palhetas, para produzir o som, o que é base do acordeon.

Com o passar do tempo, foi sendo adaptado por diversas 
culturas, inclusive aparecendo no Egito e na Grécia. E a gaita de 
fole, aquela dos escoceses é datada mais ou menos de 200 a.C.

No final do século 18, foram inseridos os acordes e então 
passou a ser chamada de “acordeon”. Foi na Europa que a gaita 
começou a ser aperfeiçoada e chegou nos moldes mais seme-
lhantes ao que temos hoje.

Um fato curioso de que ao longo dos anos tiveram alguns 
modelos onde os baixos e o fole da gaita eram acionados com 
os pés e outros onde era preciso mais de uma pessoa pra tocar o 
instrumento.

No Brasil, as gaitas chegaram junto com os imigrantes 
europeus, entre os anos de 1837 e 1851, eram chamadas de 
concertina, que era um acordeon cromático com 120 baixos. E 
com o passar dos anos se espalhou pelo Brasil, principalmente 
no Sul e Nordeste. Tanto que em 1875 já estava sendo produzido 
em terras brasileiras.

Sendo assim, a gaita é um dos símbolos da nossa música e 
da nossa cultura gaúcha, de onde surgiram inúmeros e respeita-
dos gaiteiros, sendo venerada e muito apreciada por todos que 
amam a nossa cultura.

Você gosta e aprecia esse instrumento? Venha na A Musical 
aprender a tocar as suas músicas preferidas!!!

FOTOS DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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"Torne o caminho do outro mais leve, coloque as pessoas para cima, faça com que elas possam 
enxergar o quão incrível elas são. Seja o que você quer encontrar por aí." Ana Avila

A competente e atuante 
equipe de profissionais 
do salão de beleza Régis 
Klein Cabeleireiros: 
Aline, Beloni, Tarciane, 
Lisiane, Marcos, Régis, 
Janete e Carol. O salão 
conta com todos os 
serviços de cabelo, 
manicure, penteados, 
maquiagem, massagens, 
micropigmentação e 
biomédica com terapias 
alternativas

Felicidades à Morgana da Cunha, que no dia 3 de outubro, comemorou idade nova. No 
registro, Morgana com a neta Darya Sartor Genz, os filhos Ramon da Cunha Sartor, Brenda da 
Cunha Sartor e o genro Willian Genz. Parabéns, paz e muita saúde!

Parabéns ao médico veterinário e músico Marcelo 
Carvalho (Mixaria), que no último dia 12 de outubro, 
comemorou idade nova. Recebeu as felicitações 
do grande rol de amigos, e em especial, da família. 
Felicidades, saúde, paz e boas cantorias!

Mamãe Gabriela Lottermann e papai 
Eduardo Oliveira felizes da vida, no dia em 
que o filho passou pela pia batismal. O pequeno 
Gabriel Lottermann Oliveira, recebeu o 
sacramento do batismo no dia 3 de outubro. 
Muitas bênçãos e saúde!
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Parabéns ao patriarca 
Arlindo Kleinert, que no 
dia 7 de outubro comemorou 
93 anos de vida. No registro, 
Arlindo com a esposa Isoldi 
e os filhos Marlene, Marcos, 
Magnus, Mário e Nelson. 
Felicidades, saúde, paz e 
muitas alegrias!

Felicidades em dose dupla para 
esta linda família Cervi. Dia 

25 a mamãe Aline comemorou 
idade nova. No mesmo dia, 

o pequeno Felipe recebeu as 
bênçãos do Espírito Santo 

através do batismo. No registro, 
a mamãe Aline, o papai Fabiano 
e os manos Bernardo e Isabella

Marísia Franzen 
cheia de charme 
no Resort Recanto 
Cataratas em Foz 
do Iguaçu. 
Curtiu as merecidas 
férias com direito a 
passeios e também 
com voo de
helicóptero sobre as 
Cataratas do Iguaçu.

Parabéns ao comunicador 
Ronaldo Kirchhof, pelos 18 anos 
do programa Clube da Música, 
apresentado aos domingos à noite, 
na Rádio Cidade Canção FM. 
Para marcar a data, na segunda-
feira, foi realizado um jantar de 
confraternização no restaurante Forno 
e Fogão, com presença da direção 
da rádio, colegas, músicos, amigos e 
familiares.
Comunicador, Ronaldo,(c) com o 
diretores Olívio Casali  e Beth Carrafa 
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IMÓVEIS
VENDE-SE área de 27 hectares 
localizada na localidade de Poço 
Traíra, em São José do Inhacorá. 
Contato: 99962-8819. (Aldair)

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.

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 sonhada liberdade
Fui em busca de ilusão, atrás da 
liberdade
Eu corri demais, eu perdi o chão
Deixei-me vencer pela ansie-
dade
Errei o caminho, passei direto
Me faltou habilidade no lastro 
da ambição

Eu sonhei em ser livre, viver na 
honestidade
Mas a tal vivacidade que vem da 
malandragem
Sempre apontando vantagem
Mostrou-me que a realidade,
Na verdade, não anda só com a 
capacidade

Meus dons foram abafados por 
vícios piratas
E os dias, tornaram-se amargos 
e tristes
E na busca da essência daquilo 
que se vive
Aprendi a admirar a vida, e a me 
sentir de verdade
E então, em mim, encontrei a 
tão sonhada liberdade

Rosane Lopes

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   

15/10
Olivo João Grando
Terezinha da S. Santos
Fabiana L. Altíssimo
16/10
Maria Cristina Boyarski
17/10
Paulo Unfer
18/10
Larry Baú
Dalva Costa Pereira
19/10
Aldino Capeletti
Emerson Benedetti
20/10
Paulineia L. Reis
Holdi Felten
21/10
Maurício B. Herberts

“Felicidades para as irmãs Dirce, Denize e Diana Nogara, que hoje, 
dia 15, completam mais um ano de vida. Queremos desejar a vocês, toda a 
felicidade do mundo! Que continuem sendo essas mulheres batalhadoras 
e felizes.” 

Homenagem dos filhos, esposos, irmã, cunhados, sobrinhos e,  
em especial, da mãe Irena e do pai Nico Nogara.

REGISTROS SOCIAIS

“Hoje os parabéns vão para Richard Gabriel Schmidt, que nesta 
sexta-feira, 15 de outubro, completa 17 anos de vida.

Filho, você é a luz mais linda que ilumina as nossas vidas. É a inspira-
ção de todos as manhãs. É quem nos faz acordar e perceber que a vida é 
bela e que existem motivos para sorrir e buscar a felicidade.

Não importa onde você for ou o que fizer, nós estaremos sempre ao seu 
lado torcendo pela realização dos seus sonhos e pelo seu sucesso.”

Homenagem dos pais César e Vanderléia, da namorada Cristiane,  
do mano Rian e da cunhada Micheli.

Estamos em novo 
endereço

Rua Horizontina, 485
(2o piso da Digital Produções - 

fundos do Super Benedetti)
Telefones: 

3535-1033, 9 9926-9197 
9 9944-1624

www.jsemanal.com.br

FOTOS DIVULGAÇÃO
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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.

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
- CASA E QUITINETE no bairro Santa Rita

OFERTAS
- 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
· 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 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).

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

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$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, terreno de 
7.000m², rua Leonel Brizola, perto do parque de exposições, no bairro Castelo Bran-
co 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.
· 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 Prof. Del Aglio e Trav. Pedro Krewer 
. Casa: Rua Exp. Bertoldo Boeck, rua José Bonifácio
· Pavilhão: rua Alfredo Henn e rua São Roque
· 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 pavimento 
Vidraçaria do Serginho) com box de garagem e portão eletrônico.
- Pavilhão comercial/industrial em alvenaria na rua Alfredo Henn, nº 835, bairro Jar-
dim 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
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 Do-
ckhorn.
- 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 oportuni-
dade 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 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 (aber-
turas, porcelanato...) terreno grande c/fundações prontas para quiosque (estrutura para 2 pavi-
mentos). 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 ga-
ragem 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
- Apartamento com 150 m², 1 suíte + 2 quartos , cozinha, sala de jantar, 
espaço gourmet, banheiro social, 2 vagas de garagem, Ed Atenas
- 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.

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

Plebiscito será realizado de  
16 a 24 de outubro

Os setores estratégicos como petróleo, gás, energia, mineração 
e sistema financeiro, e os setores essenciais como água, educação 
(desenvolvimento), saúde e segurança, nos países de Primeiro Mun-
do (inclusive nos EUA) já estão estatizados, de regra, não porque 
esses países são contra a iniciativa privada, muito pelo contrário, 
é porque a defendem. Eles perceberam que a entrega dos setores 
estratégicos e fundamentais à iniciativa privada, encarece o serviço 
e pode, como acontece no Brasil, acabar em monopólio privado ou 
até monopólio nas mãos de empresas estrangeiras (por exemplo, 
hoje a RGE é estatal chinesa). No fim, as empresas irão controlar se 
o país cresce ou não. Imaginem, o crescimento do país pode acabar 
nas mãos de empresas privadas ou estatais estrangeiras que não 
têm interesse no crescimento do país, prejudicando a economia e, 
especialmente, os pequenos e médios comerciantes e industrialis-
tas que geriam riquezas.

Outro dano gravíssimo é que essas empresas, pertencendo a 
grandes empresários ou a empresas estrangeiras, cobrarão o maior 
preço possível no produto, retirando dinheiro da economia local e 
encarecendo os custos das empresas usuárias, e o lucro criado irá, 
como vemos, para paraísos fiscais ou países estrangeiros.

E cabe a lembrança. Quanto você, empresário, deixou de vender 
pelo fato do trabalhador, seu consumidor, pagar mais caro a gaso-
lina, a energia, o gás? Esse dinheiro deixou de circular na nossa co-
munidade e, no caso da gasolina, foi repassado para os acionistas 
da Petrobras (R$ 32,5 bilhões), em sua maioria americanos.

É um assunto em que a divergência é só pelo desconhecimento. 
Explico: a questão é simples, para se ter um estado forte e que 
apoie toda a sociedade/economia, tornando-a forte também, há 
necessidade de se proteger e ter controle sobre os setores estraté-
gicos ou essenciais citados, sob pena de ficarem sob o controle de 
pessoas ou empresas estrangeiras, alheia aos interesses do Brasil e 
dos brasileiros. 

Por isso, será realizado entre os dias 16 e 24 de outubro, no Rio 
Grande do Sul, o plebiscito de iniciativa popular para dizer se a co-
munidade gaúcha concorda ou não com a privatização das últimas 
empresas públicas do Estado.

Privatizar, no final, é ruim para todos, seja trabalhador ou em-
presário. Por isso, de 16 a 24/10 participem do plebiscito! 

Poderão votar pela internet, no endereço: https://decidimrs.
com.br/. Inscreva-se no site e vote no período de votação.  Sua 
opinião definirá o futuro do Estado.

Adalberto Paulo Klock – Coordenador-Adjunto
Plebiscito Primavera da Democracia

Setor estratégico ou essencial não se vende

COMO SE INSCREVER
Acesse o link - https://decidimrs.com.br/ e vá em inscrever-se.

No cadastro é preciso preencher:
- Nome;
- Apelido (ao lado do @), preenchido sem espaço. Este será o nome que te 
identificará no site;
- E-mail;
- Senha e confirmação;
- Aceite os termos de serviços e confirma;
- Para sua segurança, será enviado um e-mail de confirmação de cadastro.
Confirme e venha participar, debater e construir no DecidimRS.

Diante da aprovação da proposta do governador Leite de retirar 
a exigência de escutar a população (plebiscito) antes de promover 
privatizações, os movimentos popular e sindical lançaram e estão or-
ganizando um PLEBISCITO POPULAR para ouvir o povo sobre a venda 
do patrimônio público e a privatização dos serviços públicos, como 
abastecimento de água (CORSAN e DMAE), energia elétrica (CEEE), 
postos de saúde (concessão para hospitais e clínicas), escolas (preca-
rização das condições de trabalho dos professores e funcionários de 
escolas e ameaça de extinção da carreira pública), etc.

O PLEBISCITO POPULAR é uma forma de conscientizar e mobilizar 
o povo contra a pilhagem que o Estado sofre nos três níveis: munici-
pal, estadual e federal.

COMO VOTAR
Entre os dias 16 e 24/10, entre no link https://decidimrs.com.br/, es-

colha oPROCESSO ATIVO: PLEBISCITO POPULAR SOBRE AS PRIVATIZAÇÕES 
NO RS e responda as perguntas do plebiscito, que são as seguintes:

1) Energia elétrica, água, 
saneamento, saúde,transporte 
coletivo, correios são serviços 
públicos essenciais ao povo. Você 
concorda com a entrega destes 
serviços para empresas privadas?

(  ) Não  (  ) Sim

2) Banrisul, Corsan, Procergs, 
CRM, Sulgas, Eletrobras,Ban-
co do Brasil, Petrobras, Caixa, 
Trensurb e Carris são patrimônio 

público e prestam serviços essen-
ciais ao nosso desenvolvimento. 
Você concorda que este patrimô-
nio seja entregue para empresas 
privadas?

(  ) Não   (  ) Sim

3) Você concorda que o 
governador entregue o patrimônio 
público sem ouvir a população?

(  ) Não   (  ) Sim


