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TRÊS DE MAIO - 19 DE NOVEMBRO DE 2021

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

ARQUIVO PESSOAL

Idade: 38 anos
Filho de: Luiz Cesar Fasolo e Iloni Panzer Fasolo
Em união estável com: Léia Baumgarten
Natural de: Três de Maio 
Reside em: Boa Vista do Buricá
Formação: Técnico em Mecatrônica – Senai; bacharel em Ges-
tão da Produção Industrial Uninter; pós-graduado em Engenharia 
e Gestão da produção Industrial –Unicesumar
Profissão: supervisor de manutenção
Por que optou por esta profissão: inicialmente pelo interesse 
em tecnologias como automação e robótica, posteriormente 
pelo orgulho em produzir alimentos de qualidade e durante o de-
senvolvimento da carreira profissional por ter percebido aptidão 
na gestão de pessoas.
Onde trabalha atualmente: Nutrifont Indústria de Ingredientes 
Lácteos (Grupo Lactalis do Brasil)  
Hábito de que não abre mão: cultivar as tradições do Rio Grande 
do Sul através do CTG Tropeiros do Buricá e do Piquete Toco da 
Grápia
O negócio do futuro são: as mudanças são muito rápidas, então 
prefiro ponderar que aprimorar-se, adaptar-se e reinventar-se 
são os negócios do futuro.
Time de futebol: Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Seus aplausos vão para: minha família, em especial meu pai e 
minha mãe
Nota zero para: corrupção, discriminação e indiferença ao seu 
semelhante
Sua opinião sobre as redes sociais: aproximam os que estão 
longe, afasta os que estão perto. Uma boa ferramenta comercial. 
O que você sugere de mudança para melhorar sua cidade? 
Falando sobre Três de Maio a prioridade é saúde, independen-
temente de quem seja a responsabilidade. Após solucionada a 
questão da saúde, entendo que a retomada de investimentos em 
esportes e cultura são necessárias e essenciais, eventos como a 
semana do estudante, festivais de música e danças, campeona-
tos de futebol e futsal. Cursos Técnicos e Profissionalizantes para 
preparar as pessoas para o mercado de trabalho. 

Fabiano FasoloFabiano Fasolo
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A Federação Internacional de Diabetes (IDF, 
sigla em inglês) divulgou os dados prelimi-
nares do Atlas Diabetes 2021. Segundo  a 

federação, houve um aumento de quase 16% nos 
casos da doença em adultos (de 20 a 79 anos) em 
todo o mundo.  De acordo com edição publicada em 
2019, eram 463 milhões de pessoas vivendo com a 
enfermidade, saltando para 537 milhões agora. 

•Isto significa que 1 a cada 10 adultos desen-
volveram a doença. 

•Em 2021, a doença já foi responsável por 6,7 
milhões de mortes em todo o mundo, ou seja, 1 a 
cada 5 segundos.

Para a IDF, este cenário mostra que o diabetes 
está 'saindo do controle', pelo fato de o número de 
diabéticos ter crescimento muito acima das proje-
ções feitas pela instituição, uma vez que  no relatório 
de 2019, a federação havia projetado que em 2030 
o número de diabéticos chegaria a 578,4 milhões, 
ou seja, um crescimento de 115,4 milhões de 
pessoas com diabetes em 11 anos. No entanto, em 
apenas dois anos, já são 74 milhões de novos casos 
da doença (64% do aumento projetado até 2030).

• As novas projeções apontam que serão 643 
milhões de adultos com diabetes em 2030 e 784 
milhões em 2045. 

Os dados da IDF mostram também que quase 
metade dos diabéticos não sabem que possuem a 
doença. Este dado é preocupante, já que a falta de 
tratamento e o descontrole da doença pode gerar 
complicações graves à saúde — como problemas de 
coração, lesões nos rins, cegueira e morte.

A federação alerta também que 4 a cada 5 
adultos com diabetes vivem em países de baixa e 
média renda. São vários os fatores que explicam 
esse dado:

• Nos países de baixa e média renda falta aces-
so à informação, ao diagnóstico e ao tratamento. 

• Também a má alimentação, rica em carboi-
dratos e gorduras, é um grande fator de risco para o 
diabetes. Nem sempre a população desses países 
tem acesso a uma dieta balanceada.

O aumento do diabetes é ainda mais preocu-
pante levando em consideração que o mundo ainda 
enfrenta a pandemia de Covid-19. A doença piora o 
prognóstico dos pacientes que são infectados pelo 
coronavírus, aumentando o risco de hospitalizações 
e mortes.

Médica Endocrinologista,
 Mônica de Castilhos e CL 
Lions Clube Três de Maioe 
assessora Distrito LD4 AL 

2021/2022participou da ação 
de Combate ao Diabetes, 

realizada no último dia 10, na 
Praça Henrique Becker de Três de 
Maio, numa parceria entre  Lions 

Clube e Unimed Alto Uruguai

Tratamento do diabetes
• ALIMENTAÇÃO – planeje e fracione suas refeições; prefira as opções de pães, 
massas e cereais integrais ricos em fibras; varie e consuma diariamente frutas, 
verduras e legumes; opte por comer frutas com bagaço e evite sucos de frutas 
tanto industrializados como naturais; prefira peixes, aves e carnes magras, evite 
frituras; opte por leite, iogurte e queijos com baixo teor de gordura (desnatados 
ou semidesnatados). Beba bastante água.
• ATIVIDADES FÍSICAS REGULARES – Exercícios físicos regulares ajudam a bai-
xar as taxas de glicemia. Quando você gasta energia, o organismo usa o açúcar 
do sangue em velocidade maior.
• MEDICAMENTOS – são diversas opções entre comprimidos e medicamentos 
injetáveis, sempre com prescrição e acompanhamento médico.

Como fazer o diagnóstico?
•A1C ≥ 6,5%   ou 
• Glicemia de jejum ≥ 126mg/dL   ou 
• Glicemia no teste de tolerância à glicose ≥ 200mg/dL (pós 2 horas) ou 
• Glicemia ao acaso (em qualquer horário) ≥ 200mg/dL em pacientes sintomá-
ticos (poliúria, polidipsia e perda de peso).

Quais complicações podem ocorrer nesta doença?
• DOENÇA RENAL- NEFROPATIA DIABÉTICA, umas das principais causas de 
doença renal terminal (hemodiálise); 
• DOENÇA OCULAR- RETINOPATIA DIABÉTICA(RD); GLAUCOMA E CATARATA 
também são mais frequentes. RD é a principal causa de cegueira em pessoas 
com idade entre 20 e 74 anos. 
• NEUROPATIA DIABÉTICA, lesão dos nervos pela glicose alta. É a causa mais 
comum de amputação de pernas e pés (cerca de 60% de todas as amputações);
• DOENÇA CARDIOVASCULAR: infarto e AVC (isquêmica cerebral) principais 
causas de morte e incapacidade nestes pacientes. 
IMPORTANTE: A chance de desenvolver complicações pode ser reduzida com 
diagnóstico precoce do diabetes e com o tratamento adequado desta doença 
(bom controle glicêmico)

Quais são os sinais e sintomas?
O aparecimento de diabetes tipo 1 é geralmente repentino e 

pode incluir sintomas como:
• Sede excessiva (polidipsia); 
• Rápida perda de peso; 
• Fome exagerada; 
• Cansaço inexplicável; 
• Muita vontade de urinar (poliúria); 
• Visão embaçada;
•Má cicatrização de feridas e dores abdominais.
Importante: Os mesmos sintomas acima podem também ocorrer 
em pessoas com diabetes tipo 2, mas geralmente são menos 
evidentes ou até mesmo ausentes nas fases iniciais da doença. 

Posso prevenir o aparecimento de diabetes?
Entre as recomendações formais para a prevenção do diabe-

tes estão a prática de uma alimentação saudável com legumes, 
frutas, verduras, carnes magras e cereais integrais. Evite alimen-
tos processados, frituras e doces; controle o peso e atividades 
físicas regulares. 

Quais os fatores de risco? 
• Pré-diabetes – glicose de jejum entre 100-125mg/dLou glico-
se 2 horas pós sobrecarga de glicose entre 140-199 mg/dL
• Hipertensão;
• Dislipidemia (alteração de colesterol e/ou triglicerídeos);
• Sobrepeso / obesidade;
• Familiares de primeiro grau com diabetes;
• História de diabetes gestacional ou bebê com peso superior a 
4 kg ao nascimento;
• Síndrome de ovários policísticos;
• Sedentarismo.

O que é diabetes?
O diabetes se caracteriza pela deficiência de produção e/ou 

de ação da insulina e como resultado temos aumento da glicose 
no sangue (hiperglicemia). 

O DIABETES TIPO 1 é resultante da destruição autoimune 
das células produtoras de insulina. O diagnóstico desse tipo de 
diabetes acontece, em geral, durante a infância e a adolescência, 
mas pode também ocorrer em outras faixas etárias.

Já no DIABETES TIPO 2, o pâncreas não produz quantidade 
suficiente de insulina para controlar a glicose ou o organismo não 
consegue usar adequadamente a insulina que produz. Esse tipo 
de diabetes é mais comum em adultos, acima do peso, sedentá-
rios, sem hábitos saudáveis de alimentação, mas também pode 
ocorrer em jovens.

DIA MUNDIAL DO DIABETES
Diabetes Azul é uma campanha mundial em prol da conscientização sobre o 
Diabetes. Além da prevenção da doença, o foco é no diagnóstico precoce, 
o tratamento adequado e o que pode evitar complicações da doença

DIVULGAÇÃO
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O que você gostaria 
de ler sobre saúde?

Envie sua sugestão  
para o e-mail:

jsemanal@jsemanal.com.br 

ou para o WhatsApp:  
(55) 99926-9197

Participe!

Neurocientista Dr. 
Fabiano de Abreu 

fala sobre as alterações 
comportamentais e físicas 
que ocorrem no cérebro 
quando há excesso do uso 
de videogames

De acordo com estudos do NPD 
Group, uma empresa que realiza 
pesquisas de mercado global, 9 em 
cada 10 crianças jogam videoga-
mes. A popularidade dos aparelhos 
de games é notável desde a sua 
criação, não são raros os relatos de 
pessoas que passam horas em fren-
te às telas dos jogos. O problema é 
que muitos estudiosos acreditam 
que o excesso de games antes dos 
21 ou 22 anos pode causar altera-
ções no cérebro.

“Pesquisadores na China 
realizaram ressonância magnética 
no cérebro de 18 estudantes que 
passavam cerca de 10 horas por dia 
jogando e puderam perceber que 
eles apresentavam menos massa 
cinzenta do que outras pessoas que 
passavam menos de duas horas por 
dia online”, relata o neurocientista, 
phd e biólogo Dr. Fabiano de Abreu. 
De acordo com ele, na década de 
90, os cientistas também alertavam 
para o risco de subdesenvolver re-
giões do cérebro que são responsá-
veis pelo comportamento, emoção 
e aprendizagem, já que os games 
estimulam a visão e o movimento.

No entanto, apesar das 
evidências científicas de possíveis 
prejuízos com o excesso de jogos, 
é difícil definir o limite entre a 
diversão e o vício. “Os jogos têm 
qualidades viciantes. O nosso cé-
rebro está programado para ansiar 
por gratificação instantânea, ritmo 
acelerado e imprevisibilidade. Todas 
essas características podem ser 

"A popularidade 
dos aparelhos de 
games é notável 
desde a sua 
criação, não são 
raros os relatos 
de pessoas que 
passam horas 
em frente às 
telas dos jogos. O 
problema é que 
muitos estudiosos 
acreditam que o 
excesso de games 
antes dos 21 ou 
22 anos pode 
causar alterações 
no cérebro."

O que acontece com o CÉREBRO quando 
você JOGA VIDEOGAME DEMAIS?

adquiridas no videogame”, detalha 
o neurocientista.

Quando se afasta uma pessoa 
‘viciada em jogos’ dos videogames, 
ela pode apresentar mudanças 
notáveis de comportamento como 
se fossem crises de abstinência, 
podendo chegar até a agressão. 
“Mas, nem tudo é ruim. Os video-
games podem ajudar o cérebro de 
várias maneiras, como aprimorar 
a percepção visual, a capacidade 
de alternar entre tarefas e melhorar 
processamento de informações”, 
defende o Dr. Fabiano de Abreu.

Para ele, o importante é 
encontrar um equilíbrio. “Os jogos 
promovem habilidades úteis, com 
certeza, mas, se exercidas exces-
sivamente, também podem se 
tornar problemas. Afinal, quando 
as crianças ficam tão acostumadas 
a realizar multitarefas e processar 
grandes quantidades de informa-
ções simultaneamente, elas podem 
ter problemas para se concentrar 
em uma palestra em um ambiente 
de sala de aula”, exemplifica o 
especialista.

FOTO PIXABAY
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“Estamos aqui para sarar e não ferir... Para amar e não odiar...  
Para criar e não destruir!” A.D.

A beleza está nos pequenos detalhes. 
A Movelar Móveis e Decoração 
sempre traz o que é moderno e versátil. 
Bom atendimento e muitas opções para 
todos os bolsos e gostos!

No dia 30 de outubro, os pais Carlos e Caroline comemoraram o aniversário 
de 2 anos da filha Olívia Cargnin Borges. Felicidades, Olívia! 
A comemoração foi na Bella Casa de festas

No último dia 6, os pais Jocemar e Andressa comemoraram o 
aniversário de 2 anos do filho Caetano Freddo Calza, juntamente 
com as irmãs, Manuela e Marília. A comemoração cheia de 
alegria foi na Bella Casa de Festas

Curso intensivo
Curso preparatório 

para soldado da Bri-
gada Militar está com 
as matrículas abertas. 
Aulas presenciais aos 
sábados. Salário inicial 
R$ 4.689,23. Telefo-
ne para contato (55) 
99732-4571.

Momento remember
No dia 13 de novembro os três-maienses 
Tânia e Cláudio (Kuki) Theiss, participaram do 
encontro da turma de 1972, da Escola São José, 
em São Miguel do Oeste – SC

NAIR E VERÔNICA LOTTERMANN FOTOGRAFIAS
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Diane Cairi Lutz, de Vila Progresso, esbanjando beleza, 
empoderamento e muita simpatia

NAIR E VERÔNICA LOTTERMANN FOTOGRAFIAS

Através de uma parceria do Lions Clube 
Três de Maio e Unimed Alto Uruguai, 

foi realizada no dia 10 de novembro, a ação de 
Combate ao Diabetes, na Praça da Bandeira. 

Na oportunidade foram realizados 153 testes de 
glicose e distribuição de material informativo. 

Parabéns pela iniciativa!

Parabéns ao lindo casal  
Patrícia Tiecher e Guilherme Fabris 
que escolheu domingo, dia 14 de no-
vembro, para o SIM. Ela é filha de Ceni 
e Ademar Tiecher, e Guilherme é filho 
de Marlene Bandeira e Dilmar Fabris. A 
cerimônia intimista, iniciou às 11 horas 
na Capela do Colégio Dom Hermeto. 
Os noivos escolheram a capela pois se 
conheceram e começaram a namorar 
na época que eram alunos da escola. 
Apenas para os familiares, com muitos 
detalhes que evidenciavam o grande 
amor do casal que emocionou a todos. 
A recepção foi na Eimer Choperia. 
Felicidades aos noivos, muitas alegrias 
e vida longa a dois!

STUDIO CRIATIVO
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IMÓVEIS
VENDE-SE propriedade dos Caixeiros Viajantes de Três de Maio. 
Área de um hectare e um pavilhão de aproximadamente 300m2. 
Tratar com a diretoria.

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

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

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

Parabéns para:

- 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   

20/11
Andreia Pavlak
Celia Kurz
Idalina Cobalchini
21/11
Paulo Herpich
Selbi Schwingel
22/11
Jussara Naressi 
Leonilda Martini
Joelmir G. Winck
Maria Madalena Demo
Maria I. M. dos Santos
Zenilda B. Bortoli
Ivo Loro
24/11
Zeca Binuto
25/11
Marlos R. Barros

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

OPINIÃO

ALUGAM-SE 
quitinetes 

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

Super Benedetti. 
Tratar no local ou pelo fone: 

99961-3206

Optometristas para reduzir 
a fi la no atendimento
primário da saúde visual

Os efeitos da pandemia de coro-
navírus ainda repercutem em nossas 
vidas. Destaco aqui a saúde da visão. 
Conforme números da Secretaria 
Municipal de Saúde de Poa, a maior 
fi la de espera atualmente está na área 
da saúde ocular, agravada pelos dois 
anos de pandemia em que consultas 
foram suspensas. Para casos gerais, 
quando a visão não está limpa e clara, 
a espera por uma consulta chega a 
um ano.

No Brasil, mais de 80% das pesso-
as que aguardam consulta pelo SUS 
possuem problemas refrativos, como 
miopia e astigmatismo, que são as 
principais causas de difi culdade visual 
evitável, bastando uso correto de ócu-
los ou lentes de contato. Trata-se, na 
verdade, de uma fábrica de cegos. E é 
dos municípios o desafi o de estancar 
esse problema, uma vez que o atendimento básico é 
sua responsabilidade. E são os profi ssionais optome-
tristas, com formação de nível superior, que podem 
colaborar para reduzir a fi la do SUS e do atendimento 
primário da saúde da visão.

Isso porque, em decisão unânime, ao concluir o 
julgamento do mérito dos Embargos de Declaração 
dentro da Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF 131), o Pleno do STF decidiu, na 
sexta-feira (22/10), que os optometristas são qua-
lifi cados e podem atuar na saúde primária da visão. 
Trata-se de uma vitória dos optometristas que há anos 
lutavam pelo reconhecimento da sua atuação, mas 
que as entidades médicas e oftalmológicas tentavam 
impedir.

Os optometristas têm capacitação para avaliar 
a condição de todo o sistema ocular, aferindo sua 
integridade e sinais de defi ciência que possam ser corrigidas com a receita de 
óculos ou lentes. Também estão aptos a identifi car doenças que necessitem da 
intervenção médica, quando o paciente é encaminhamento ao corpo clínico. Ou 
seja, os optometristas são os profi ssionais que atuam no atendimento primário 
da saúde da visão, como ocorre em todo o mundo desenvolvido e conforme 
preconiza a OMS.

Ou seja, a decisão do STF coloca, agora em defi nitivo, um contingente de 
profi ssionais aptos e que podem auxiliar na redução da fi la de espera pelo aten-
dimento de saúde visual da população.

'Os optometristas 
têm capacitação 
para avaliar a 
condição de todo 
o sistema ocular, 
aferindo sua inte-
gridade e sinais 
de defi ciência 
que possam ser 
corrigidas com a 
receita de óculos 
ou lentes.'

Por Alexandre Classmann 
Presidente do Conselho Regional 

de Óptica e Optometria do 
Rio Grande do Sul – CROO-RS

EDITAL DE 
CASAMENTO

Juliana Rafaela Telka de Mat-
tos, Ofi ciala Designada do Re-
gistro Civil das Pessoas Natu-
rais desta cidade, faz saber que 
pretendem casar: FRANCISCO 
JOSÉ SIMON GOMEZ, enge-
nheiro mecânico, e JOSILAINE 
GÄRTNER MENDONÇA, tabe-
liã substituta. Quem souber de 
algum impedimento oponha-o 
na forma da lei. 
Registro Civil das Pessoas Natu-
rais de Três de Maio, RS, locali-
zado na Avenida Uruguai, nº 50, 
sala 04, Centro – Três de Maio, 
RS. Endereço de  e-mail: carto-
riotomasi@gmail.com.
Três de Maio, 17 de novembro 
de 2021.

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

IMÓVEIS À VENDA
- Casa de alto padrão, bairro valorizado, localização privilegiada, terreno 
de aproximadamente 850m, casa de aproximadamente, 290m, com piscina, 
área gourmet integrada, 2 pavimentos de esquina.
- Casa mista, bairro Jardim das Acácias, 3 quartos, com terreno amplo.
- Apartamento com três dormitórios, rebaixado em gesso, sacada fechada 
com vidro, localizado no bairro Sol Nascente
- Aartamento na Av. Santa Rosa, prédio de esquina, 3 quartos sendo uma 
suíte, sala ampla, cozinha, lavanderia, sacada frontal, sacada nos fundos 
fechada com vidros, com churrasqueira, 1 vaga de garagem, apto de aprox-
imadamente 172m² com a área comum, R$ 395.000,00 
- Apartamento na Av. Sen. Alb. Pasqualine, 3 quartos (uma suíte), 2 ban-
heiros, cozinha planejada com bancada, sala ampla, sacada lateral com fl o-
reira, sacada fechada com vidros na frente e com churrasqueira, lavanderia, 
1 vaga de garagem, 2º andar, de frente para avenida.  Obs: Apto todo refor-
mado, paredes com massa corrida lixada, móveis dos banheiros, e lavande-
ria todos sob medida, pisos linha classe A
- Casa ampla de alto padrão a uma quadra do centro, casa de 2 pavimen-
tos, com quiosque e piscina, terreno amplo, pega veículo no negócio.
- 4 ha em Alegria, contendo área de mata e de planta, barbada R$ 65.000,00

TERRENOS
- Loteamento Bombardelli

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

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

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

VENDA
· Prédio de 3 pavimentos, duas salas comerciais e três aptos e 
casa residencial de alvenaria de fundos e garagem c/ estrutura para 
outro pavimento, na rua Pe. Cacique. OBS: Imóvel central
· Terreno s/ benfeitorias de 465,48m², localizado na área central a 
meia quadra do Clube Buricá e mercado Benedetti. R$170.000,00
· Terreno medindo 700m² com casa de madeira e escritório, na rua 
Ijuí, frente à escola Pingo de Gente
· Apartamentos no edifício Terra Natal, na rua Osvaldo Cruz perto 
do Hospital São Vicente, e aptos na Av. Uruguai e av. Sen. Alberto 
Pasqualini e na rua Professor Del Aglio e rua Horizontina no edifício 
Maria Preta e no bairro São Francisco.
· 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

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.
· 6,5 ha, c/ galpão de alvenaria e duas casas, açude, potreiro, localizada ao lado 
da Setrem. 
· 7,99 ha, área de planta de 5,66 ha e 2,33 ha de mato, em lajeado lambedor, c/ 
aguada e s/ benfeitoria.R$ 750.000,00

ÁREAS DE TERRAS
· 38 ha de terras vermelhas em Mato grande – Giruá – com 90% de área de 
planta (750 sacas de soja p/ ha), com possibilidade de negociação do prazo.
· 3 ha s/ benfeitorias e c/ aguada de sanga e vertentes, refl orestada 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.
· 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.
· 10 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 8 ha, restante potreiro e mato, 
vende fração de 5 ha, aceita troca por casa na cidade.
· 9,9 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 7 ha, restante potreiro e mato, 
açude e sanga.

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

LOTEAMENTO NOVO

Diversos terrenos com tamanhos e preços diferenciados para venda no 
loteamento Esplendor localizado  na rua Planalto em Três de Maio RS.

OBS: possuímos a disposição diversas opções de 
casas e terrenos e aptos para comercialização.

Para maiores informações consulte o site: 
cecconcorretordeimóveis.com.br 

ou ligue 3535-8585 e 99962-7378 que prontamente lhe 
atenderemos.

ALUGA-SE
- Pavilhão comercial/industrial em alvenaria na rua Alfredo Henn, nº 835, bairro Jar-
dim das Acácias, (em frente ao colégio Castelo Branco), com área de 486,00 m².
VENDE-SE 
- Apartamentos com ótima localização, 3 opções de plantas, 3 e 4 dormitórios (opções de 
suítes), com possibilidade de adquirir mais de um box de garagem.
- Apartamento 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 c/ área de 436,63 m² na Av. Buricá próximo ao Fórum, c/ casa mista, área aproxi-
mada de 187,00 m².
- CASA em Alvenaria com área de 103,00m², terreno com área de 363,00 m², rua São Lucas, 
136, ótima localização (a 4 quadras do Supermercados Benedetti).
- Casa em alvenaria c/área de 136,00 m², com estrutura p/2 pavimentos, ótimo padrão (aber-
turas, porcelanato...) terreno grande c/fundações prontas para quiosque (estrutura para 2 
pavimentos). Ótima localização, lugar tranquilo, rua Rui Ramos.
- Casa em alvenaria c/área de 100m², em Independência/RS, c/ 3 dormitórios, terreno 225m², 
próximo ao CTG.
- Casa em alvenaria c/ área aproximada de 170 m², terreno de 528,56 m², localizada na rua 3 
Passos, em Horizontina / RS. Aceita troca por terreno ou casa em Três de Maio/RS.
- Casa em alvenaria c/ 2 dormitórios, banheiro, sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia 
e garagem c/ churrasqueira c/ área de 105,30m², bairro Medianeira, terreno com área de 
326,98m².
- Chácara localizada próxima a área industrial II
- Chácara com 9.214,00m², sem benfeitorias, a 3,5 km de entrada da Barrinha, Três de Maio/
RS, (rede de luz Certhil e rede de água).
- Área de terra 30.000 m², sem benfeitorias, localizada em linha Jundiá, a 3 km da cidade de 
São José do Inhacorá. Encosta no rio Inhacorá.
- Pavilhão, c/ área aproximada de 486 m², terreno c/área de 638,82 m², próximo ao Corpo de 
Bombeiros, em frente ao Colégio Castelo Branco
- Ótima oportunidade de investimento: Casa em Alvenaria c/100m², com estrutura p/ 2 
pavimentos, bairro Sol Nascente, terreno de esquina c/área de 377,71 m², c/possibilidade de 
construir mais uma casa.
- Atenção investidor: vende-se fração de terras de cultura com área de 4.588,57 m² de frente 
para a RS - 342. VENDAS

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

ALUGUÉIS

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

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

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

       Temos disponíveis terrenos em 
loteamentos novos. Entre em contato.

- ATENÇÃO: BAIXOU O VALOR - Ótima oportunidade de Investimento! Possibilidade 
de adquirir os 3 Terrenos juntos com 15% de descontos.
- TERRENO DE ESQUINA c/área de 565,00 m², c/uma casa de alvenaria medindo 
12x13 localizada na rua Expedicionário Bertholdo Boeck esquina rua Ijuí
- TERRENO sem benfeitorias, ótima localização, rua Ijuí com área de 339,00 m²
- TERRENO sem benfeitorias, ótima localização, rua Ijuí com área de 440,00 m²
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SERVIÇOS TRÊS DE MAIO

NEI MAGALHÃES
F: 9 9952-8033

A SECO DO PAULO
Sofás, tapetes, carpetes, colchões, 

estofamentos de carro, etc.
F: 99954-2395 - R. Buricá, 34 TÁXI

DO CARECA
F: 99614-9060 / 99622-4497
Aceitamos PIX e cartões

OFICINA MECÂNICA
MOTORGIRUS

F: 3535-8953
R. Santa Clara, 15 

AUTO ELÉTRICA

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

R. Horizontina, 384
Próximo ao Benedetti

ELETROCAR 
F: 3535 - 2290

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

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

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

CHURRASCARIA

DO CRESPO
F: 3535 -2810

BR 472  - Complexo Thomé

LIXAMENTO

IRINEU KICH
Lixamento de parquê e assoalho

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

Injeção eletrônica, mecânica em geral, 
geometria e balanceamento

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

LAVAÇÃO

ELETRICISTA E ENCANADOR

JARDINAGENS WEBER

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

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

Saiba como evitar 
golpes contra seu 
cartão de crédito na 
BLACK FRIDAY

Com o período da Black Friday, além 
das promoções, cresce o número de golpes 
financeiros aplicados, principalmente, pela 
internet. A Federação Brasileira de Bancos, 
a Febraban, alerta que os golpistas 
costumam se aproveitar da Black Friday 
para roubar os dados do cartão de crédito.

O diretor adjunto de Serviços da 
Febraban, Walter Faria, ressalta que o 
principal golpe é o de criar uma página 
falsa de alguma loja existente e, com isso, 
pegar os dados do cartão.

O representante da Federação dos 
Bancos lembra que as instituições 
financeiras nunca entram em contato 
direto com o cliente para falar de 
problemas no cartão.

E para não clicar em sites falsos, a 
recomendação do diretor da Febraban, 
Walter Faria, é conferir o endereço 
eletrônico antes da compra, o chamado 
URL, além de desconfiar de promoções 
muito boas.

Os golpistas também patrocinam as 
páginas falsas para que elas apareçam 
entre as primeiras nos buscadores da 
internet. Por isso, é preciso sempre conferir 
o endereço eletrônico antes da compra.

Segundo a Febraban, devido ao 
aumento do uso de serviços digitais na 
pandemia, cresceu em 165% o número 
de fraudes contra os clientes de bancos 
no primeiro semestre deste ano em 
comparação com o semestre anterior.

Fonte: Agência Brasil

O e-Social é o Sistema de Escrituração 
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas. Ele unifica e padroniza o envio das 
informações fiscais, previdenciárias e trabalhis-
tas pelos produtores rurais, para geração dos 
encargos obrigatórios a serem recolhidos em 
guias próprias, assim como as demais catego-
rias econômicas. 

A contadora Lorinês Casagrande, do escritó-
rio Ativo Gestão Contábil e associada da Unitec, 
explica que a inserção do produtor rural pessoa 
física e o segurando especial na obrigatorieda-
de de apresentação do e-Social visa permitir o 
reconhecimento de direitos previdenciários dos 
produtores rurais, assim como o cruzamento de 
dados entre as partes envolvidas na comerciali-
zação da produção rural.

O produtor rural pessoa física que possui 
acima de quatro módulos, a partir da compe-
tência 07/2021, está obrigado a enviar as infor-
mações sobre a comercialização da produção 
rural ao e-Social quando:

- Efetuar vendas para adquirente domicilia-
do no exterior;

-  Consumidor pessoa física no varejo, 
produtor rural pessoa física (acima de quatro 
módulos);

- Produtor rural segurado especial (até 
quatro módulos);

- Destinatário incerto;
- Destinação da produção não comprovada 

formalmente;
- Empresa adquirente impedida de reter por 

decisão judicial do produtor rural ou segurado 
especial.

Segundo Lorinês, o produtor rural está 
dispensado de fazer a informação ao e-Social 
quando efetuar vendas para empresa adquiren-
te ou a cooperativa, pessoa física adquirente 

e-Social passa a ser obrigatório para 
produtor rural e segurado especial

Desde o mês de outubro os produtores rurais 
e os segurados especiais estão obrigados 

a apresentar as informações relacionadas a 
seus empregados e/ou sua comercialização 
da produção rural no e-Social

Contadora Lorinês Casagrande, 
associada da Unitec: 'o prazo de 
envio é até o 15º dia do mês seguinte 
ao mês da comercialização'

que não seja produtor rural e que revende para 
pessoa física (feirante) ou quando optar em 
fazer a tributação sobre a folha de pagamento, 
opção esta que deverá ser feita sempre no 
primeiro mês do ano.

O produtor rural segurado especial (até 
quatro módulos) também deverá prestar 
informações, em qualquer operação de comer-
cialização da produção rural, para comprovar 
perante a previdência a qualidade de segurado 
especial, para fins de benefícios previdenciários 
(aposentadorias e auxilio doença).

De acordo com Lorinês, o prazo de envio 
é até o 15º dia do mês seguinte ao mês da 
comercialização. “Resumindo: é obrigado a 
prestar informação ao e-Social todo o produtor 
rural quando for responsável pelo recolhimento 
do Funrural e o segurado especial é obrigado a 
informar em qualquer situação de comerciali-
zação.”

Estão previstas multas por não entrega da 
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Fe-
derais Previdenciários e de Outras Entidades e 
Fundos (DCTFWEB) pelos produtores responsá-
veis a partir da competência de outubro/2021.

FONTE: Assessoria de comunicação Unitec 
Jaqueline Peripolli / Jornalista MTE 16.999

DIVULGAÇÃO


