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TRÊS DE MAIO - 18 DE MARÇO DE 2022

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Idade: 41 anos
Filha de: Lore Herbertz Petry e Talirio Petry (em 
memória)
Casada com: Ivan Euclides Ludwig
Mãe de: Vítor Renan, de 13 anos, e  
Artur Henrique, de 9 anos
Natural de: São José do Inhacorá
Reside em: Cinco Barulhos – São José do 
Inhacorá
Escolaridade: licenciada em Letras pela Unijuí e 
pós-graduanda em MBA Gestão de Pessoas na 
Faculdade EAD São Luís 
Profissão: servidora pública
Por que optou por esta profissão: uni o servir à 
população que precisa ser servida, com os bene-
fícios que o cargo público oferece.
Onde trabalha atualmente: setor de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de São José do Inhacorá
Hábito de que não abre mão: cultivar minha 
horta e cuidar do meu jardim
O negócio do futuro é: desenvolver as  
habilidades humanas (inteligência emocional)
Time de futebol: Grêmio
Seus aplausos vão para: quem investe em 
sustentabilidade ambiental
Nota zero para: pessoas que não se importam 
com o mundo que vão deixar
Sua opinião sobre as redes sociais: auxilia na 
propagação de informações, aproxima pessoas, 
mas também causa dependência e, com isso, as 
pessoas deixam de fazer coisas importantes
O que você sugere de mudança para melho-
rar sua cidade? Poderia ter mais opções de 
lazer, os pontos turísticos poderiam ser melhor 
explorados.

Karin Anete PetryKarin Anete Petry
ARQUIVO PESSOAL
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De acordo com Mônica, há 
milhares de anos, o homem vem 
utilizando os recursos da flora no 
tratamento de diversas patologias. 
A medicina fitoterápica tem cresci-
do em todo o mundo e representa 
uma parcela considerável do 
movimento comercial do mercado 
farmacêutico. 

“O aumento da sua popularida-
de é devido a vários fatores, entre os 
quais, a crença de que os produtos 
naturais são isentos de toxicidade e 
eficazes para o tratamento de novas 
e antigas doenças”, explica. 

No entanto, Mônica ressalta que 
o fígado, por ser um órgão impor-
tante no metabolismo e excreção 
de várias substâncias, pode ser 
comprometido. “Sua toxicidade 
hepática é de difícil comprovação, 
uma vez que a automedicação é fre-
quente e o paciente, em geral, não 
informa o uso destas substâncias a 
seu médico. As manifestações clí-
nicas da doença hepática induzida 
por produtos naturais é semelhante 
àquelas produzidas pelos medi-
camentos tradicionais. Variando 
desde as simples alterações das 
enzimas hepáticas, até hepatites 
agudas, crônicas e mesmo cirrose 
hepática”, enfatiza. 

Qual o perigo dos chás 
quando usados indiscrimina-
damente? 

O excesso de chás pode provo-
car toxicidade no nosso organismo 
e interação com medicamentos 
tradicionais, o que pode afetar a 
sua ação e até mesmo exacerbar 
seus efeitos hepatotóxicos.

Quais os órgãos mais afe-
tados pelo uso indiscriminado 
de chás? 

O fígado é um dos principais 

Referências: 
1 – Souza, A F M, et al.  Toxicidade hepática de chás, ervas e fitoterápicos. 

Programa de Educação Médica Continuada Sociedade Brasileira de Hepatologia. 
Páginas 1-8

2 – Silva, E S P, et al. Saiba os cuidados necessários ao tomar Chás em combi-
nação com Medicamentos. https://www.informasus.ufscar.br/saiba-os-cuidados-
-necessarios-ao-tomar-chas-em-combinacao-com-medicamentos/ 2020

3 - Souza, A F M. Hepatotoxicidade por chás. Rev Suplemento Hepatotoxicida-
de - Fev2011

4 – Turolla, M S  R, et al . Informações toxicológicas de alguns fitoterápicos 
utilizados no Brasil. Trabalhos Originais • Rev. Bras. Cienc. Farm. 42 (2) • Jun 
2006 

Chá Possível interação medicamentosa com
Alcachofra Diuréticos
Alho Anticoagulantes; antidiabéticos hipoglicemiantes; 

relaxantes musculares
Boldo Anticoagulantes 
Café Betabloqueadores
Camomila Anticoagulantes; sedativos
Canela Antidiabéticos hipoglicemiantes
Cáscara Sagrada Diuréticos; antiarrítmicos
Carqueja Antihipertensivos
Chá verde Antidiabéticos hipoglicemiantes; antiarrítmicos; 

anticoagulantes
Erva cidreira Hormônios tireoidianos; ansiolíticos
Espinheira santa Ansiolíticos
Eucalipto Antidiabéticos; ansiolíticos; antidepressivos
Erva-mate Antihipertensivos; ansiolíticos
Guaco Antibióticos; anticoagulantes
Gengibre Anticoagulantes; antiarrítmicos; antidiabéticos 

hipoglicemiantes
Ginseng Anticoagulantes
Hortelã Estatinas
Maracujá Ansiolíticos; anticoagulantes e anti-inflamatórios
Quebra-pedra Diuréticos

POSSÍVEIS INTERAÇÕES DE CHÁS 
COM ALGUNS MEDICAMENTOS

Os riscos do uso indiscriminado de CHÁS
Os chás medicinais são usados, muitas vezes, de forma 
indiscriminada e sem muita preocupação quanto à dosagem 
e indicação, o que pode ser perigoso, já que eles têm 
propriedades medicinais e podem afetar nosso organismo 
e causar o mal ao invés de curar alguma dor ou mal-estar.

Dra. Mônica de Castilhos é médica Endocrinologista (CRM-RS 
29575/RQE 24764), e atende no Centro Clínico Viva Vida, 
em Três de Maio

A Anvisa alerta para os cuidados que devem ser tomados 
com a procedência dos chás, com sua conservação e tam-
bém com a aplicação medicinal e dosagem, já que muitas 
pessoas, ao apresentarem alguma indisposição, preparam 
qualquer chá que encontrem na despensa e bebem, sem 
saber ao certo para que ele serve.

Os chás emagrecedores, também chamados de chás 
de desintoxicação ou “detox”, afirmam ajudar as pessoas 
a perder peso. O que mais atrai as pessoas é que esses 
chás indicam que são naturais e colaboram na queima de 
calorias, além de “limpar” o organismo, reduzir o apetite e 
aumentar o metabolismo.

De um modo geral, o consumo de chás é bastante bené-
fico. Mas é fundamental ter conhecimento de qual planta se 
está ingerindo e saber seus benefícios e possíveis riscos do 
consumo em altas doses ou uso crônico.

O consumo inadequado de certas plantas medici-
nais, pode acarretar em graves problemas de saúde, que 
podem levar à hepatite aguda, cirrose e falência hepáti-
ca. Muitas plantas medicinais estão relacionadas com 
hepatotoxicidade. 

Para falar sobre os cuidados necessários para o uso ade-
quado de chás, o Jornal Semanal conversou com a médica 
Endocrinologista, Mônica de Castilhos.

por ser o maior responsável pelo 
metabolismo e excreção de várias 
substâncias no nosso organismo. 
Porém, pode ocorrer também toxici-
dade em vários outros locais como 
rins, alterações na pressão arterial, 
alterações nos batimentos cardíacos, 
dores de cabeça, diarreia, alergias,  
queimaduras na pele, dentre outros. 

Os compostos com vários 
chás apresentam maior perigo 
do que quando usados indivi-
dualmente? 

Sim, o risco aumenta com a 
utilização de compostos que asso-
ciam várias plantas, bem como por 
contaminação química ou biológica 
(microorganismos) do composto.

Toda pessoa pode consumir 
qualquer tipo de chá? 

Pacientes com doenças crônicas 
como de fígado, rim, coração, uso 
de medicações contínuas, extremos 
de idade e gestantes, precisam ter 
ainda mais cuidados pois o risco de 
toxicidade e interações medicamen-
tosas vai ser maior. 

Independente da situação, to-
dos os chás devem ser consumidos 

com moderação.

Existe dosagem máxima 
que pode ser ingerida diaria-
mente?  

Cada substância vai apresentar 
sua dose tóxica, porém precisarí-
amos de mais estudos nesta área 
para poder afirmar com certeza a 
dose máxima de cada substância. 

Uso indevido pode levar à 
morte? 

Sim, no caso da lesão hepáti-
ca (hepatite) pode ser grave, até 
mesmo necessitando transplante, e 
pode levar a morte. 

Quais os cuidados que 
devemos ter quanto à proce-
dência dos chás? 

As reações adversas podem 
ocorrer pela quantidade, mistura 
de chás e também por contami-
nantes presentes na preparação. A 
preparação de maneira tradicional 
com água fervente diminui em 
parte o risco de algumas reações 
adversas, ao contrário da formula-
ção em cápsulas ou com derivados 
hidroalcoólicos.

BEBIDA MERECE ATENÇÃO

ARQUIVO JS

PIXABAY/DIVULGAÇÃO
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O câncer do intestino ou colore-
tal (CCR) abrange os tumores que se 
iniciam na parte do intestino grosso 
chamada cólon e no reto (final do 
intestino, imediatamente antes do 
ânus). O CCR é o segundo tumor 
maligno em incidência na população 
feminina e masculina, excluindo o 
câncer de pele não-melanoma, atrás 
apenas, respectivamente dos cânce-
res de próstata e mama. São 41 mil 
novos casos previstos para 2022, 
de acordo com o Instituto Nacional 
de Câncer (INCA). Hoje, a chance de 
uma pessoa desenvolver a doença é 
da ordem 4,3%, sendo mais comum 
em homens e mulheres com mais de 
45 anos ou em pessoas que tenham 
história familiar (casos na família). É 
previsto, no Brasil, uma elevação nas 
taxas de mortalidade relacionadas 
ao CCR até o ano de 2025, princi-
palmente devido ao processo de 

MARÇO AZUL MARINHO

No mês de março, a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (SOBED), a 
Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP) e o Ministério da Saúde 
reforçam a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce 
do Câncer de Intestino ou Câncer Coloretal (CCR). 

Campanha de coscientização sobre o câncer colorretal

M.D. Denis S. Reinehr 
CRM 21.365

- Especialista em Cirurgia Geral pelo 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC)
- Especialista e Membro Titular em 
Cirurgia do Aparelho Digestivo pelo 
Colégio Brasileiro de Cirurgia Digesti-
va (CBCD)
- Pós-Graduado em Endoscopia Di-
gestiva pela Fundação de Gastroente-
rologia (FUGAST)
- Pós Graduado em Cirurgia Minima-
mente Invasiva pelo Hospital Moinhos 
de Vento (HMV)
- Certificado em Área de Atuação em 
Videocirurgia pelo Colégio Brasileiro 
de Cirurgia Digestiva (CBCD)

São sintomas do câncer coloretal:
- sangue nas fezes
- alteração do hábito intestinal com diarreia, intestino preso 
   ou alternância entre diarreia e intestino preso
- dor abdominal, com cólica e emagrecimento 
   sem causa definida
- cansaço e anemia.

envelhecimento da população. 
O CCR tem cura, porém o estágio 

da doença, no momento do diagnós-
tico, é determinante na sobrevida. 
Assim, enquanto aqueles pacientes 
com doença restrita à parede intesti-
nal têm sobrevida de 90% em 5 anos, 
aqueles com doença linfonodal (em 
gânglios linfáticos), a sobrevida é de 
68%, caindo para 10% quando existe 
comprometimento de outros órgãos à 
distância. 

Infelizmente, apesar da importân-
cia do diagnóstico precoce, cerca de 
85% dos casos são diagnosticados 
em fase avançada. Isto também acar-
reta um pior prognóstico e maiores 
custos relacionados a procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos (cirurgia, 
quimioterapia, radioterapia), tanto ao 
Sistema Único de Saúde (SUS), como 
à Saúde Suplementar. 

A ideia e o foco neste mês de março 
é aproveitar para difundir a importância 
da prevenção do câncer coloretal, atra-
vés da prevenção primária e secundária.

A prevenção primária inclui uma 
série de medidas que visam a remoção 
de causas e fatores que implicam na 
elevação da incidência do CCR, tais 
como: obesidade, tabagismo, alcoolis-
mo, sedentarismo, ingestão excessiva 
de alimentos gordurosos e industrializa-
dos, consumo de alimentos defuma-
dos/excesso de carnes vermelhas e 
dieta pobre em fibras (frutas, legumes 
e grãos). 

Por outro lado, a prevenção secun-
dária é realizada através de técnicas de 
rastreamento que buscam diagnosticar 
lesões benignas (pólipos adenomato-
sos) com potencial de transformação 
para câncer ou estes já instalados, 
mas em fase precoce e ainda com boas 
chances de cura. A importância do ras-
treamento do CCR fundamenta-se não 
somente na possibilidade do diagnósti-
co precoce mas, sobretudo, no impacto 
da retirada por colonoscopia de lesões 
pré-malignas (pólipos adenomatosos), 
o que reduz em mais de 50% a mortali-
dade relacionada a esta doença. 

O rastreamento deve ser individuali-
zado segundo o risco de desenvolvimen-
to da doença. A maioria dos programas 
de rastreamento de pessoas sem risco 

A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO
aumentado, isto é, aquelas que não tem 
antecedente familiar de CCR, se inicia 
aos 45 anos ou 50 anos e se estende, 
em geral, até os 75 anos através da 
pesquisa de sangue oculto nas fezes 
e da colonoscopia, considerada por 
muitos como o padrão-ouro para o 
rastreamento. Para pessoas com idades 
entre 76 e 85 anos, a decisão de fazer 
o rastreamento deve ser baseada em 
suas preferências pessoais, expectativa 
de vida, estado geral de saúde e histó-
rico de rastreamento anterior. Pessoas 
com mais de 85 anos não precisam 
mais fazer rastreamento do CCR.

Pacientes com histórico familiar de 
CCR em um ou mais parentes de primei-
ro grau apresentam risco aumentado 
para o CCR e sugere-se a realização de 
colonoscopia 10 anos antes do caso 
índice ou a partir dos 40 anos(o que 
vier antes), caso a idade do familiar de 
primeiro grau ao diagnóstico for inferior 
a 60 anos. Pacientes com história de 
retirada de pólipos maiores do que 1 
centímetro, múltiplos pólipos ou ante-
cedente pessoal de CCR também são 
considerados como risco aumentado 
para o CCR e necessitam rastreamento 
individualizado. 

Como alto risco, são classificadas 
as pessoas com história de CCR heredi-
tário na forma de polipose adenomato-
sa-familiar (PAF) ou CCR hereditário não 

polipose (HNPCC) ou com diagnóstico 
de Doença Inflamatória Intestinal na 
forma de pancolite ou colite esquerda. 
Estes necessitam, por conseguinte, 
de vigilância ainda mais precoce e 
rigorosa.

Para finalizarmos, as evidências 
científicas atuais demonstram clara-
mente a importância da mudança dos 
hábitos alimentares e estilo de vida na 
prevenção do CCR, em especial, do 
exame colonoscópico para o rastrea-
mento de lesões pré-malignas (pólipos) 
e do CCR.
E LEMBREM, O CÂNCER 
COLORETAL TEM CURA, 
ESPECIALMENTE QUANDO 
DIAGNOSTICADO 
PRECOCEMENTE...



4CADERNO S - JORNAL SEMANAL - 18 de março de 2022

“Um dia de cada vez que é para não perder as boas surpresas da vida". Clarice Lispector

Em novo endereço 
A cirurgiã-dentista Priscila Lampert, especialista em Odontopediatria, também 

atuando na área de Harmonização Orofacial e clínica geral, está em novo endereço. Agora, 
ela atende no Centro Clínico Viva Vida. Rua Osvaldo Cruz, 479, sala 502. Agendamentos 
pelo telefone 55 999775535. Conheça este novo espaço totalmente planejado com muito 
carinho para receber todos, especialmente, as mamães, papais e seus baixinhos!

Formada em Odontologia pela Universidade Federal de Santa Maria (Ufsm) no ano 
de 2017. Pós-graduada em Odontopediatria pela Faculdade Especializada na Área da 
Saúde (Fasurgs) no ano de 2020 e pós-graduanda em Ortodontia pela Fasurgs. Possui 
capacitação em Toxina Botulínica e Preenchimento Facial pela Odontocenter, no ano de 
2019.

O trio três-maiense se classificou para a Final Nacional da Campereada - promovido pela 
Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. No registro o trio credenciado com os 
troféus nas mãos: Vinicius Schumantz Grenzel, Gabriel da Silva e Thiago Marasca. 
A premiação e a classificatória, ocorreram no domingo, dia 6 de março, na cidade de Santa 
Rosa. O trio participou das provas, ficando em 3° lugar e garantindo vaga na final Nacional de 
Campereada, na cidade de Esteio - RS. Na foto, Thiago Persici, técnico da ABCCC e Vitor De Conti, 
membro do núcleo de Santa Rosa, e os três-maienses classificados. A fotografia é de Norton Sell

Parabéns ao advogado Jairo Cardoso Soares 
que, último dia 9, comemorou idade nova. Super de 
bem com a vida, generoso e com um grande espírito 
de luz, recebeu muitas felicitações de familiares, 
amigos e, em especial, da esposa Mari e dos filhos 
Mateus e Vitória

YARA LAMPERT

Priscila Lampert, cirurgiã-dentista
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No dia 5 de março, os pais Edileusa e Adriano, e a irmã Rafaela, 
comemoraram o aniversário da doce Clarissa Marasca. Uma festa linda, 
divertida e cheia de muitas guloseimas. A comemoração foi na Bella Casa de 
Festas

Destaque ao advogado Miguel Cabral Willig, pós-graduado em 
Advocacia Trabalhista, com atuação na área trabalhista e cível, inscrito 
na OAB/RS com o número 114096. O escritório advocatício em Três de 
Maio, está localizado na Rua Horizontina, 812. O telefone para contato é 
99126-3332. Miguel também atende na cidade de Santa Rosa, na Rua 
Buenos Aires, 749, sala 505. A partir dessa edição, faz parte do nosso 
quadro de colaboradores publicitários. Bem-vindo, sucesso e vida longa!

Um momento de descontração, dessas duas mulheres  amigas de longa 
data e super empoderadas, Teresinha Ivanowski e Dalci Rutzen!

A Lojas Denise, 
está com muitas 
novidades outono-
inverno. Confira 
os lançamentos! 
Teremos um 
outono-inverno, 
com peças lindas 
e coloridas. Já 
aportaram na loja 
as marcas: Ellus, 
Colcci, Animale, 
Calvin Klein, 
Lacoste e muito 
mais

Alexandre Chapoval, coordenador do curso de Administração da 
Setrem, Carlos Norberto Filipin, Delegado do Conselho Regional de 
Administração, e Mauro Alberto Nuske, vice-diretor da Faculdade Três 
de Maio - Setrem. O registro foi num momento especial e muito memorável: 
o lançamento do selo dos 100 anos da Setrem. São 100 anos, promovendo 
a educação, o conhecimento e contemplando excelentes profissionais para 
o mercado de trabalho. 100 anos fazendo a diferença. Fico muito feliz em 
fazer este registro, pois tive o prazer em contribuir com a instituição por 
mais de 23 anos!
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- Casa localizada no bairro Glória com terreno de 13,15x40,53 com área total de 
528,41m² 
- Casa de madeira localizada na rua Otto Schulz com terreno medindo 324.46m²
- Casa de alvenaria com terreno medindo 330m² e área construída de 230,39m² 
localizada no bairro Laranjeiras                       
- Apartamento localizado na rua Monsenhor Testani com área total de 90m², mais 
vaga de garagem.    
- Sala comercial localizada na rua do Arvoredo com área total de 396m²  
- Terreno localizado na rua Horizontina medindo 12x35 totalizando uma área de 
419.82 m²  
- Terreno de 14x32 com área total de 448 m² localizado na rua do Arvoredo a pou-
cos 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   
- Terreno de esquina medindo 12.66 x 20.50 localizado na rua São João esquina 
com a Marechal Rondon na cidade de Independência
- Terreno localizado na rua das Videiras com frente de 12 metros e área total de 
328m²

IMÓVEIS
ALUGA-SE apartamento de 

100m² com 3 quartos, 1 banheiro, 
área de serviço, sala de estar e 
jantar, cozinha, sacada de frente 
para a rua Horizontina, 1 vaga de 
garagem - rua Horizontina, 1029 
(em frente ao Posto Fritsch). Mais 
informações: (55) 99109-1861.

VENDE-SE casa com terreno 
de 15x30m², com sala de janta 
e  sala de estar, área coberta na 
frente, cozinha ampla, 2 quartos, 1 
despensa, garagem com lavanderia 
e churrasqueira, toda cercada, rua 
São Miguel, 268, bairro São Pedro. 
R$ 280 mil. Tratar com Marlos (55) 
98409-8044.

Parabéns para:

REGISTRO SOCIAL

18/03
Irene Quadros
David de Oliveira Reis
19/03
Carmem H. Oliveira
José Turra
21/03
Zenaide Giacomelli
Marcio F. Schneider
Neli Zimmermann Coracine
22/03
Sadi Ribeiro
Carmem Tiecher 
Noemia M. Hackenhaar
23/03
Celso Helfenstein
Kadia Spillari
24/03
Rosane Beatriz Schons
Maria A. Bandeira
Pedro N. Machado
Herberto Olivio Froeder
Noedy ReimannEDITAIS DE CASAMENTOS

Juliana Rafaela Telka de Mattos, Ofi ciala Designada do Registro Civil das 
Pessoas Naturais desta cidade, faz saber que pretendem casar: MAICOL 
JOÃO GENZ, programador de sistemas, e BERTHIÉLI APARECIDA MENEGAT, 
enfermeira; Quem souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

Três de Maio, 16-03-2022.

Parabéns para 
Alana Arbter Bueno, 

que completou dois aninhos no dia 
17 de março. Que Deus te abençoe 

sempre, pois és a nossa alegria 
de todos os dias! 

Homenagem recheada de carinho da 
mãe Tatiane e dos manos 

Pietro, Laissa e Víctor

Atenção, assinante!
Se você não recebeu o seu jornal, entre em contato 

conosco pelos telefones: 
3535-1033 ou 9 9944-1624.
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ALUGUÉIS
- Salas comerciais, Galeria Jost, Rua Santo Ângelo, centro. A partir de  R$ 500,00
- Apartamento com 3 quartos, sendo uma suíte, escritório, sacada frontal e chur-
rasqueira e vaga garagem, na Avenida Santa Rosa, Centro

IMÓVEIS À VENDA
- Casa mista, bairro Jardim das Acácias, 3 quartos, com terreno amplo, boa locali-
zação.
- Apartamento na Av. Santa Rosa, prédio de esquina, 3 quartos sendo uma suí-
te, 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.
- Apartamento na Av. Sen. Alb. PasqualinI, 3 quartos (uma suíte), 2 banheiros, co-
zinha planejada com bancada, sala ampla, sacada lateral com fl oreira, sacada fechada 
com vidros na frente e com churrasqueira, lavanderia, 1 vaga de garagem, 2º andar, 
de frente para avenida. 
- Apartamento na Coab, 2º andar, com dois dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro, 
sacada com churrasqueira, 1 vaga de garagem, otima posição solar. 
- Casa ampla de alto padrão a uma quadra do centro, casa de 2 pavimentos, 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
- Casa de 2 dormitórios no bairro Dona Oliva. R$ 215.000,00.
- Casa na região central, 2 pavimentos, aproximadamente 235m², com pátio grande 
na frente, e sala comercial aprox. 25m, separada da casa na frente do imóvel. (Possibi-
lidade de receber Apartamento em prédio com elevador mediante avaliação) 
- Casa grande à venda, ótima localização, lugar lindo e valorizado, feita com tijolos 
maciço limpado, espaço gurmet, fogão de chapa, enorme pátio
-  Casa de esquina, bairro Planalto, ótima localização, 3 quartos, garagem pra 3 car-
ros, toda murrada e cercada.

TERRENOS
- Loteamento Mediterrâneo 13,5x27,5 com 371,25m² terreno todo murado, plaino. 
R$119.000,00 

Venda
- Casa de alvenaria medindo cerca de 280m² com terreno de 717m²; localização Rua Osvaldo 
Cruz centro de Três de Maio.
- Casa nova de alvenaria nova medindo 247m², com todos móveis sob medida, com terreno 
de 518m², localização loteamento Dockhorn, em frente ao CTG. Recebe terreno no negócio
- Casa seminova 185m² com chapada, terreno 505m², localizada na Rua Padre Cacique, 
loteamento Loro.
- Casa de esquina de 130m², com terreno de esquina, perto da Igreja Batista centro da cidade.
- Apartamento com 76m² com 3 quartos em Santa Maria, preço R$ 179.000,00.
- Casa seminova medindo 260m², com terreno de esquina 345m², localizada no loteamento 
Sartor.
- Casa de alvenaria de alto padrão, em 3 pavimentos, 287m² de construção, piscina e área 
de festa na cobertura, localização Rua Jorge Logemann, centro de Três de Maio.

Aluguel
- Sala comercial próximo ao Sicredi da Rua Horizontina.
- Duas salas comerciais novas localizado na Rua Horizontina, próximo à Ofi cina Bela Vista.

Terrenos
- Terreno sem benfeitorias de 564m², com 25m de frente na Rua Horizontina.
- Terreno medindo 390m² na Rua da Cerâmica, por R$ 90.000,00.

Área rural
- 25,5 ha, sem benfeitorias, terra vermelha, localização lajeado Cachoeira, a 800m da cidade.
- Área de 9mil metros quadrados, sem benfeitorias, localizado a 200m da cidade.

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
• Terreno medindo 700m² com casa de madeira e escritório, na rua 
Ijuí, frente à escola Pingo de Gente
• Aptos no edifício Terra Natal na rua Osvaldo Cruz perto do Hospital 
São Vicente, e aptos na Av. Uruguai e Av. Alberto Pasqualini e na rua 
Professor Del Aglio e rua Horizontina no edifício Maria Preta e rua 
Sto. Antônio, no bairro São Francisco. 
• Apto central medindo 93 m² e mais garagem medindo 15m² e com 
duas suítes e c/ elevador, localizado na rua Tereza Verzeri, em frente 
Super Benedetti, negócio de ocasião. Facilita pagamento.
• Apartamento parcialmente mobiliado, com 2 quartos, sala, co-
zinha, garagem, portão eletrônico, sacadas fechadas c/ vidro tem-
perado, churrasqueira, localizado na rua Santo Antônio. Preço R$ 
250.000,00
• Casa seminova, com chapada e suíte c/ jacuzi, sala e cozinha sob 
medida, quiosque e piscina. Toda murada.  R$ 410 mil.

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

IMÓVEIS EM OFERTA
• Ótimo terreno de esquina medindo 865m², com casa de alvena-
ria, piscina, quiosque, escritório e demais dependências, em frente 
à Delegacia de Polícia. Aceita imóvel na troca e facilita pagamento.
• Terreno medindo 577,90m² c/ casa de alvenaria c/ chapada me-
dindo 335m², na rua Bruno Dockhorn ao lado da radio colonial. R$ 
750mil (aceita proposta).
• 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 (med-
indo 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 imó-
vel na cidade.
• 5,4 ha, s/ benfeitorias, com eucaliptos grandes, 1 ha pomar c/ ár-
vores frutíferas, 1,5 ha de planta, mato nativo. Encosta no rio Buricá. 
R$ 100 mil.
• 6,5 ha, c/ galpão de alvenaria e duas casas, açude, potreiro, locali-
zada ao lado da Setrem. 
• 1,6 ha c/ aguada e s/ benfeitorias, localizada ao lado do perímetro 
urbano.
• 7,99 ha, área de planta 5,66 ha e 2,33 ha de mato, em lajeado 
lambedor, c/ aguada boa e s/ benfeitoria preço R$ 750.000,00. Aceita 
veículo no negócio e parcela em até 4 anos.

ÁREAS DE TERRA
• 9,25 ha, s/ benfeitorias, em lajeado cachoeira, perto da cidade, par-
te da área de planta e 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 José Industrial, ótima área para investimento co-
mercial.
• 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 - próxi-
mo a São José industrial e da BR 472.
• 16 ha, em Poço Traíra próximo a São José Industrial, c/ sanga e 
açude e s/ benfeitorias 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.
• 17,8 ha, c/ benfeitorias, planta 12 ha, 5ha potreiro e mato, encos-
ta no rio, localizada em esquina Tiradentes, vila Progresso, Três de 
Maio RS. Preço 260 sacas p/ ha, pagamento entrada e saldo em 
mais 2 anos.

ALUGUÉIS
• Apartamentos: Rua Sto. Antônio e Rua do Comércio
• Casa: Rua Rio branco
• Pavilhão: Rua Alfredo Henn 
• Sala Comercial: Av. Santa Rosa, rua Santo Angêlo, rua Exp. Ber-
toldo Boeck, Av. Uruguai e Casemiro Kochewicz, próximo ao hospital 
São Vicente.

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 fone/whats 3535-8585 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.
- Sala comercial: Localizada na Rua Casemiro kochwitz, pode ser locada inteira ou 
dividida em duas salas comerciais (antiga 1001 Embalagens).
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.
- 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 de alto padrão - localizada na esquina da rua do Arvoredo com Av. Senador Alberto 
Pasqualini
- 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 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).
- 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.

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

Aluguéis
Apartamento com 1 suíte + 2 quartos, banheiro social, sala, cozinha, 2 vagas de 
garagem, Ed. Porto Seguro, Crissiumal/RS
Apartamento com 1 suíte  + 2 quartos, cozinha, sala, espaço gourmet, banheiro 
social, 2 vagas de garagem, Ed Atenas
Sala Comercial, 100m2, rua Mato Grosso, Ed. Rubi,.
Sala Comercial, 60m2 Av. Sen. Alberto Pasqualini, térreo do Edifício Cidade Jardim 

Vendas 
Sala Comercial, 368 m2 privativo, Av. Sen Alberto Pasqualini, Ed. Panorama Três 
de Maio 
Apartamento com 150 m2, 1 suíte  + 2 quartos , cozinha, sala jantar, espaço gour-
met, banheiro social, 2 garagens, Ed. Atenas
Apartamento com 3 quartos, 2 banheiros, sacada fechada, 1 vaga garagem. 8º 
andar, Caxias do Sul/RS, ótima localização.
Apartamento com 1 suíte + 1 quarto, sala estar/jantar, banheiro social, lavanderia, 
1 vaga de garagem, Ed. Rubi. R$ 450.000,00 
Apto Kitnet 27m2, prédio novo, alto padrão, próximo Puc, Porto Alegre.
Casa de Alvenaria medindo 250 m2, c/ piscina, 3 quartos, sala, cozinha, lavande-
ria, 1 garagem, Ter 360 m2, na Av. Medianeira centro 
Apartamento com 1 suíte + 2 quartos, banheiro social, sala, cozinha, 2 vagas de 
garagem, Ed. Porto Seguro, Crissiumal/RS. Pagamento: Entrada + 48 parcelas.

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

Ótima oportunidade para 
investidores

Terreno medindo 910 m², 
no início da rua Planalto no centro de Três de Maio

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

Pedro Garaffa 116 Centro, em frente ao colégio Dom Hermeto.
Eduardo Corretora de imóveis, o imóvel é seu, o 

cuidado é nosso.
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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

SERVIÇOS TRÊS DE MAIO

NEI MAGALHÃES
F: 9 9952-8033

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 
F: 9999-64866 - Karine ou Rodrigo

DS MOTORS
Injeção eletrônica, mecânica em geral, 

geometria e balanceamento
Rua São Roque, 654

Fones: 3535-2008 / 9 8463-2000

ELETRICISTA E ENCANADOR

LAVAGEM

A nova obrigatoriedade para o setor consta na Instrução 
Normativa RE Nº 014/22 e produz efeitos a partir de 1º de abril 
de 2022. Dessa forma, passará a ser considerado inidôneo, 
para todos os efeitos fiscais, o documento fiscal que não possuir 
Registro de Passagem em Posto Fiscal do Rio Grande do Sul, na 
hipótese de documentar operação interestadual com soja. 

Uma das práticas a ser coibida pela medida é a entrada 
fictícia proveniente de empresas “noteiras”, que existem com 
o propósito de emitir notas fiscais “frias” para gerar créditos a 
outras empresas em operações simuladas, onde não ocorre a 
efetiva comercialização da mercadoria. Além disso, as notas 
fiscais “frias” podem ser usadas para acobertar entradas de 
mercadorias de origem ilícita ou fraudulenta, como carga rou-
bada, importações ilegais ou aquisições sem Nota Fiscal. Estas 
situações geram concorrência desleal no setor, prejudicando 
aqueles que recolhem corretamente seus impostos e o desenvol-
vimento econômico regional.

Postos Fiscais no RS
O Registro de Passagem é realizado por meio de registro 

no Sistema de Registro de Eventos da Nota Fiscal Eletrônica, o 
que pode ocorrer em qualquer um dos Postos Fiscais do Estado, 
localizados nas divisas com Santa Catarina. Confira abaixo a 
lista atualizada:

● Posto Fiscal Barracão, rodovia BR 470, Município de Barracão; 
● Posto Fiscal Estreito, rodovia BR 153, Município de Marcelino Ramos; 
● Posto Fiscal Goio-en, rodovia RST 480, Município de Nonoai; 
● Posto Fiscal Iraí, rodovia BR 386, Município de Iraí; 
● Posto Fiscal Passo do Socorro, rodovia BR 116, Município de Vacaria; 
● Posto Fiscal Torres, rodovia BR 101, Município de Torres.

Entrada de soja no 
Estado fica sujeita a 
Registro de Passagem 
a partir de abril

Com a estiagem no Estado e os respectivos impactos na 
safra, a entrada de soja de outras Unidades da Federação no 
Rio Grande do Sul deve aumentar nos próximos meses. Diante 
do alto volume de créditos tributários de ICMS provenientes 
dos outros estados na aquisição de soja, inclusive em alguns 
casos tendo como remetente empresas “noteiras”, a Receita 
Estadual passará a exigir o registro de passagem nas entradas 
interestaduais da mercadoria, quando as operações forem 
tributadas. Entre os objetivos estão a prevenção de fraudes e a 
proteção dos produtores e da economia gaúcha

Fonte: Receita Estadual do RS

PREVENÇÃO DE FRAUDES

22 profissões foram reconhecidas pelo Ministério do Trabalho e 
Previdência (MPT) a partir da última terça-feira (15) e incluídas na Classi-
ficação Brasileira de Ocupações. O número de ocupações reconhecidas 
pelo país chega a 2.269.

O reconhecimento da profissão não garante sua regulamentação. 
O MPT esclarece que, para que uma ocupação seja regulamentada, ela 
precisa de uma Lei feita pelo Congresso e sancionada pela Presidência.

Mas o reconhecimento é importante para a formulação de políticas 
públicas de emprego.

A lista deste ano reflete as mudanças principalmente tecnológicas 
do Brasil. "Um exemplo de ocupação que surgiu a partir dessas mudan-
ças é o oficial de proteção de dados pessoais (DPO). A necessidade por 
profissionais do setor veio com a entrada em vigor no Brasil do Marco 
Civil da Internet e da Lei Geral de Proteção de Dados", diz o Ministério do 
Trabalho.

OCUPAÇÕES RECONHECIDAS

Ministério do Trabalho 
reconhece 22 profissões
Atividades como técnico em agente comunitário de 
saúde, tecnólogo em agronegócio e skatista profissional 
fazem parte das ocupações reconhecidas. Com a inclu-
são, número de ocupações no país chega a 2.269 

Fonte: G1

Confira a lista completa das ocupações
Analista de e-commerce
Condutor de turismo náutico
Controlador de acesso
Engenheiro de energia
Engenheiro biomédico
Engenheiro têxtil
Estampador de placa de identificação de veículos (PIV)
Guarda portuário
Greidista
Inspetor de qualidade dimensional
Obstetriz
Oficial de proteção de dados pessoais (DPO)
Operador de manutenção e recarga de extintores de incêndio
Operador de usina de asfalto
Perito judicial
Policial penal
Profissional de organização (personal organizer)
Skatista profissional
Somelier
Técnico em agente comunitário de saúde
Tecnólogo em agronegócio
Técnico em dependência química


