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TRÊS DE MAIO - 4 DE JUNHO DE 2021

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Idade: 34 anos

Filha de: Asta Maria Hanauer

Casada com: João Mella Neto

Mãe de: João Abel Mella, 12 Anos

Reside em: Três de Maio

Escolaridade: Massoterapia, pelo Senac. 
Cursando Serviço Social na Unicesumar

Profissão: massoterapeuta

Onde trabalha atualmente: Creas - Centro de 
Referência Especializado da Assistência Social

Hábito que não abre mão: tomar chimarrão

O negócio do futuro é: pessoas que entendam 
de pessoas

Time de futebol: Grêmio

Seus aplausos vão para: neste momento para 
os profissionais de saúde

Nota zero para: quem tem o poder e usa de 
forma indevida

Opinião sobre as redes sociais: quando bem 
usadas são indispensáveis

O que você sugere de mudanças para 
melhorar sua cidade? Trazer empresas para 
gerar mais empregos

Ana Paula Mella

ARQUIVO PESSOAL
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Entre lagartixas e 
Wolverines, também 

podemos de certa forma 
'regenerar'.

A respiração profunda é como 
uma brisa em uma tarde quente 
que nos faz abrir as janelas. Quando 
respiramos, as células feito fl ores 
se abrem, a musculatura relaxa e a 
mente aquieta.

A coluna é um transmissor de 
pensamentos, movimentos, sensa-
ções, desejos, se a coluna se move 
bem, se a coluna respira, se a coluna 
tem espaço e conforto de ser ela 
mesma, tudo funciona em harmonia.

Todos falam o tempo todo sobre 
as vértebras, mas pensem em todas 
as vísceras conectadas de uma for-
ma ou outra a ela, se movo a coluna, 
massageio meus órgãos. 

Pensem em todas as emoções 
que viajaram através dela e que 
foram transformadas em movimento 
ou em palavras, se movo a coluna, 
massageio a pessoa que sou.

A nossa coluna é um grande 
poema da evolução.

E o cérebro, um labirinto, onde 
com o estímulo certo, com o carinho 
certo, com o trabalho certo, novas 
portas podem se abrir no lugar 
daquelas que se fecharam. 

O nosso corpo adora desafi os, 
mas também adora gentilezas. 

Encontrar o tempo para o reen-
contro e para o mergulho dentro do 
próprio oceano, para confi rmações 
e descobertas que moram em cada 
célula do corpo, incessantes feito 
abelhas no árduo trabalho, regene-
ram nosso olhar para nós mesmos e 
para o mundo. 

Inevitavelmente depois disto, 
nascem as revoluções. 

Respire. Conheça. 
Mova. Mude. Viva.

Texto escrito por Fabiana 
Bernardes, Master Trainer de 

Gyrotonic® e Gyrokinesis®

Respire! NAIR E VERÔNICA LOTTERMANN FOTOGRAFIAS

O GYROTONIC® é funda-
mental para promover uma mobili-
zação adequada para a sua coluna! 
Esta mobilização fl uída, ondulada e 
espiralada da sua coluna, vai promo-
ver mais fl exibilidade e tonifi cação 
no seu corpo, dando-lhe mais cons-
ciência do seu corpo no espaço, cor-
rigindo posturas, aliviando tensões 
musculares e relaxando o seu corpo e 
mente do stress do cotidiano! 

Se procura alterar sua forma de 
estar e ver a vida, pratique GYRO-

TONIC® e vai ver que tudo será 
diferente!

O Studio Ana Dobler oferece 
aulas regulares de Gyrotonic®, 
individuais ou em duplas. 

O Studio também oferece aulas 
de Hatha Vinyasa Yoga (prática 
vigorosa) e Yoga para Todos (prática 
adaptada às necessidades e limita-
ções do aluno) em pequenos grupos.

Agende uma aula experimental 
e sinta no seu corpo!

DIVULGAÇÃO

Foi sancionada a Lei nº 
14.154, que amplia para 

50 o número de doenças 
rastreadas pelo Teste do 
Pezinho oferecido pelo 
Sistema Único de Saúde 
(SUS). O exame, feito por 
meio da coleta de gotas de 
sangue dos pés de recém-
nascidos, atualmente 
engloba apenas seis 
doenças.

As seis doenças abrangidas atual-
mente são: fenilcetonúria, hipotireoidis-
mo congênito, síndromes falciformes, 
fi brose cística, hiperplasia adrenal con-
gênita e defi ciência de biotinidase. Com 
a nova lei, o exame passará a abranger 
14 grupos de doenças. Essa ampliação 
ocorrerá de forma escalonada e caberá 
ao Ministério da Saúde estabelecer os 
prazos para implementação de cada 
etapa do processo.

Na primeira etapa da ampliação 
do teste está prevista a inclusão de 
doenças relacionadas ao excesso de 
fenilalanina; patologias relaciona-
das à hemoglobina; e toxoplasmose 
congênita. Na segunda etapa, serão 
detectados: nível elevado de galactose 
no sangue; aminoacidopatias; distúrbio 
do ciclo de ureia; e distúrbios de betao-
xidação de ácidos graxos.

Na terceira etapa, serão incluídas 
no Teste do Pezinho oferecido pelo SUS 
doenças que afetam o funcionamento 
celular, e, na quarta etapa, problemas 
genéticos no sistema imunológico. A 
partir da quinta etapa será testada 
também a atrofi a muscular espinhal. 
As mudanças entram em vigor 365 dias 
após a publicação da lei.

O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, classifi cou a lei como uma 
“importante iniciativa do Poder Legis-
lativo” que amplia benefícios à infância 
em todo o país. “Esse aumento [de 6 
para 50 doenças detectadas] é muito 
expressivo e trará benefícios incontes-
tes para nossa infância”, comemorou. 
Queiroga também lembrou que, atual-
mente, mais de 80% dos nascidos no 
Brasil fazem o Teste do Pezinho. “O SUS 
faz 2,4 milhões de testes anuais em 
mais de 28 mil locais, entre maternida-
des e Unidades Básicas de Saúde.”

A Primeira-dama da República, Mi-
chelle Bolsonaro, afi rmou que pessoas 
que possuem doenças raras (algumas 
delas incluídas no Teste do Pezinho) 
fi caram “invisíveis” durante muitos 
anos, mas que o Governo Federal 
trabalha para mudar a realidade desses 
pacientes. “As doenças raras atingem 
de 6% a 8% da população mundial. No 
Brasil, esse número signifi ca por volta 
de 14 milhões de pessoas, e 75% dos 
casos manifestam-se na infância, ou 
seja, o diagnóstico é fundamental para 
salvar vidas.”

Fonte: Governo Federal

Teste do Pezinho será 
ampliado e detectará 
até 50 novas doenças

AGÊNCIA BRASIL/DIVULGAÇÃO
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FALANDO  
SOBRE 
LIPOASPIRAÇÃO 

A Lipoaspiração 
é uma das cirurgias 
plásticas mais procuradas 
no consultório. Nela, 
o cirurgião plástico 
retira gordura de áreas 
com excesso e que 
incomodam o paciente, como abdome, flancos, 
costas, culotes... a fim de melhorar o contorno 
corporal. 

Esta cirurgia é realizada com ajuda de cânulas 
especiais conectadas a um lipoaspirador e é melhor 
realizada dentro de ambiente hospitalar e com todo 
o aparato de segurança necessário. 

Também é comumente associada a outras 
cirurgias, sendo a mais comum delas a 
abdominoplastia. 

Há um limite seguro de gordura lipoaspirada 
de acordo com cada paciente, seu peso e suas 
comorbidades. 

Mas de um modo geral, a sociedade brasileira 
de cirurgia plástica recomenda que não sejam 
lipoaspirados volumes maiores de 5-7% do peso 
corporal. 

O exagero pode debilitar muito o organismo, 
aumentando as chances de complicações. 

Seguir todas as orientações do seu cirurgião são 
fundamentais! 

Dra. Stella Klockner

Indicações
• Processos degenerativos e inflamatórios em teci-

dos como ligamentos, tendões e músculos
• Cicatrização de feridas abertas (cortes, úlceras de 

pressão, feridas de origem diabética)
• Disfunção temporomandibular (lesões na boca)
• Edemas (inchaço)
• Lesões nervosas periféricas
• Dor miofascial
• Dor nas articulações 
• Fissura mamária (que ocorre na amamentação)
• Pós-operatório
A laserterapia ajuda na prevenção de infecções 

cirúrgicas, minimizando as dores e o desconforto causa-
dos pelo procedimento, resultando em redução do prazo 
de reabilitação e melhoria na qualidade de vida durante 
o pós-operatório, e até mesmo depois deste período.

Contra-indicações
• Sobre os olhos (abertos ou fechados)
• Câncer ou suspeita de câncer
• Sobre o útero em gestação
• Ferida com hemorragia
• Em cima da região cardíaca, em pessoas com 

alterações cardíacas
• Em caso de epilepsia, porque pode desencadear 

uma crise epilética
• Sobre ovários e testículos

O que é a laserterapia?

A laserterapia é o nome dado à aplicação 
de laser de baixa intensidade que, de 

modo geral, emite um raio de luz vermelha 
ou infravermelha que é direcionado a 
pontos específicos de uma lesão. 

Também chamado de laser terapêutico, constitui-se 
numa terapia bioestimuladora, não-invasiva, de fácil e 
de rápida aplicação, produzindo efeito anti-inflamatório, 
analgésico, estimulante celular e modulador do tecido do 
conjuntivo na regeneração e na cicatrização de diferentes 
tecidos. Não dói e apresenta resultados muito positivos 
em curto prazo de tempo.

Em áreas pequenas a aplicação é focada no local da 
dor. Em áreas grandes a aplicação de laser é em varredu-
ra, para atingir uma margem maior.

Os efeitos fotobiológicos do laser podem ser 
divididos em curto e longo prazo. As respostas em curto 
prazo são aquelas nas quais o efeito pode ser observa-
do poucos segundos ou minutos após a aplicação. Já 
os efeitos observados em longo prazo são aqueles que 
ocorrem horas ou ainda dias após o final da aplicação.

Durante a utilização do equipamento paciente e te-
rapeuta devem utilizar óculos especiais, para proteção 
da retina ocular, pois a incidência do raio na direção 
dos olhos pode causar danos à visão. 

A laserterapia tem sido muito indicada como ferra-
menta terapêutica complementar para lesões em geral. 
O tratamento com laser é um método rápido e eficaz, 
podendo ser feito em conjunto com qualquer outro 
método de tratamento.

DIVULGAÇÃO

Também chamado de laser terapêutico, constitui-se  
numa terapia bioestimuladora, não-invasiva, de fácil e de 
rápida aplicação
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Augusto Cury

“Quem quer o brilho do sol tem que adquirir habilidades  
para superar as tempestades!”

A tatuadora Andréia Pavlak (Leia-se Déiah Tattoo) 
é competente e dedicada na arte de tatuar. O Studio está 
localizado na rua Tereza Verzeri, 1188 - sala 1, em frente à 
emergência do Hospital São Vicente de Paulo. Para conhecer 
o trabalho de Andréia, basta conferir o Instagram Déiah Tattoo. 
Agende seu horário!

NATANA HEINSCH

A Movelar Móveis e Decorações, 
traz o que há de mais moderno, estiloso e 
bonito. Conforto e beleza em cada detalhe

E a nova coleção da Abelli está linda, como sempre! Despojada, moderna, 
casual em estampas que caem bem em vestido longo, vestido curto e 
camisa. No registro Micaela Dias, Andreia Abeling e Nadine 
Freddi. Faça uma visita na Abelli e conheça todos os lançamentos!
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Marisia Franzen trocou de idade dia 7 de maio, e 
comemorou com um lindo ensaio fotográfico. Arrasou, 
espalhando jovialidade e muita atitude

NAIR E VERÔNICA LOTTERMANN FOTOGRAFIAS

Juliana Saciloto, em um belíssimo ensaio fotográfico, nas lentes da filha fotógrafa, 
Luana Saciloto. Emoção e muito amor envolvido

LUANA SACILOTO

Desafio Evidence 400km
Depois do sucesso da primeira etapa do desafio 400Km 

(50Km), chegou a hora de se desafiar mais e encarar os 
80Km. 

O que é o Desafio Evidence 400km?
O #desafioEvidence400km foi criado para incentivar a 

prática da atividade física através da corrida/caminhada. 
O evento é dividido em 4 etapas no decorrer do ano (abril, 
junho, setembro e dezembro). O atleta deve percorrer a 
distância proposta em um determinado período de tempo, 
correndo e/ou caminhando.

Ao completar cada etapa, o participante ganha uma 
medalha de participação da prova. A medalha de cada etapa 
terá um formato específico, e no final, completando as 4 
etapas, as 4 medalhas irão se encaixar formando uma linda 
mandala.

Qual o objetivo?
“O desafio é uma forma de motivação, desde conhecer 

um novo esporte, criar hábitos mais saudáveis, cuidar da 
saúde. O que deveria ser natural, mas sabemos que todo ser 
humano precisa de uma dose de motivação, um objetivo, e 
é exatamente isso que queremos proporcionar”, explica Laís 
Scharb.

Quem pode participar?
Por ser um desafio online e individual, toda e qualquer 

pessoa que esteja apta a caminhar e/ou correr e que não 
tenha qualquer restrição médica pode participar. 

UM DESAFIO QUE TE MANTÉM ATIVO O ANO TODO E VOCÊ 
É O SEU ÚNICO CONCORRENTE!As irmãs Laís Scharb e Lélis Scharb Dutra proprietárias do 

Studio Evidence e idealizadoras do Desafio Evidence 400km
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Parabéns para:
04/06
Marli Vitorino
Liborio Segatto
Pedrinho Albino Regner
Cledir T. Meller 

05/06
Cirlei M. B. Colvero
Flávio Wichineski
Adriana Rodembusch
Paulo Roberto Nascimento
Antônio Rossi Neto 

06/06
Lori G. R. Sacilotto

07/06
Roberto Bombardelli
Marlise Eickhoff
Daniel Ribeiro
Edgar Rutz
Claudir L. Jung

08/06
Vera Winkelmann
Vilson Meurer
Hedio Hilário Petry
Félix Sartor

09/06
Waldemar Weirich
Sandra Regina Weber

10/06
João Raul Rodrigues
Leandro Nogara
Rogério Feilstricker
Marcos Copetti

Negócio de ocasião para investidores 
Vendo apartamento de 117m2, com 3 quartos 

(1 suíte), 2 sacadas com churrasqueira, 2 vagas de 
garagem. Próximo CFC Mário Machado. Apartamento 
locado.  
Contato: telefone e WhatsApp 9 9626-2888.

 ALUGA-SE 
quitinete na R. Tereza Verzeri, 
633, em frente a garagem do 

Super Benedetti. 
Tratar no local ou pelo fone: 

99961-3206

- Apartamento localizado no Edifício Rubi, no 10º pavimento, com área privativa 
de 136,64 
- 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 
poucos metros da Av. Sem. Alberto Pasqualini
- 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 valor 480.000,00                         
- Casa de madeira com terreno medindo 104,96 m², localizado no Bairro São 
Pedro.  Valor 75.000,00
- Casa de alvenaria com terreno medindo 485 m² e área construída de 104.5 
m² localizada no 
- Casa de alvenaria com terreno medindo 336m² e área construída de 68,39m², 
mais garagem localizada no Loteamento Sartor.
- Casa nova, com terreno medindo 480m² e área construída de 152m² localizada 
no loteamento Green Ville

IMÓVEIS
ALUGA-SE sala comercial com 87m2, 
na Av. Alberto Pasqualini, 250, ao lado do 
Sicoob. Tratar: 3535-1872 ou WhatsApp: 9 
9650-1803.
VENDE-SE casa de alvenaria nova 
de 80m2, com chapada, garagem, pátio 
murado e festeiro de 40m2, com banheiro 
e churrasqueira, em ótima localização. Na 
rua das Cerejeiras, 170, bairro Moinhos de 

Vento, Loteamento Sartor. Valor R$ 330 mil. 
Contato: 9 9622-8342.
ALUGA-SE apartamento com 2 
dormitórios, garagem com portão eletrônico, 
na rua Santo Antônio. Tratar pelo fone: 
99963-0729.
VENDE-SE propriedade dos Caixeiros 
Viajantes de Três de Maio. Área de um 
hectare e um pavilhão de aproximadamente 
300m2. Tratar com a diretoria.

Cumprindo o lema “Nós servimos 
com harmonia e união”, o Lions Clube 
de Três de Maio continua realizando seu 
trabalho de servir e ajudar a comunida-
de, principalmente, a população mais 
carente e em situação de vulnerabilida-
de social.

Diante disto, diversas ações e cam-
panhas foram realizadas nesse Ano Le-
onístico 2020/2021, dentre as quais, 
a presidente Marlene Bandeira destaca 
algumas: nos meses de abril e maio, a 
campanha de doação de fraldas des-
cartáveis e cestas básicas de alimentos 
para a Pastoral da Criança; doação de 
alimentos para famílias carentes da nos-

TRÊS DE MAIO

Lions Clube continua realizando ações 
em prol da população três-maiense

sa comunidade.
Além destas, foi realizada a Cam-

panha da Saúde Bucal “Sorrindo com o 
Lions”, em que foram distribuídos 140 
kits de escova e pasta dental para os 
alunos do Centro Municipal de Educação 
Integral Caminhos Inovadores, antiga 
escola Ciep. Também ocorreu o evento, 
1ª Pizza Lions, no último dia 7 de maio, 
quando foram vendidos 416 cartões. 

O Lions Clube, representado pela 
presidente Marlene Bandeira, agradece 
a colaboração na compra dos cartões e 
destaca que, “juntos somos mais fortes e 
assim conseguimos realizar várias ações 
para comunidade”.

EDITAIS DE  
CASAMENTOS

Juliana Rafaela Telka de Mat-
tos, Oficiala Interina do Registro Civil 
das Pessoas Naturais desta cidade, 
faz saber que pretendem casar: PE-
DRINHO NARCIZO GRESELE SZA-
RESKI, agricultor e LORI LEOUHART, 
agricultora. Quem souber de algum 
impedimento oponha-o na forma da 
lei. 
Três de Maio, 02 de junho de 2021.

Campanha da Saúde Bucal 'Sorrindo com o Lions' distribuiu 140 kits de escova e 
pasta dental para os alunos do Centro Municipal de Educação Integral Caminhos 
Inovadores, antiga escola Ciep

Doações de fraldas e cestas básicas de alimentos para a Pastoral da Criança

FOTOS LIONS CLUBE/DIVULGAÇÃO



CADERNO S - JORNAL SEMANAL - 4 de junho de 2021 7

VENDE-SE
- Terreno com área de 356,43 m² com benfeitorias: casa em alvenaria com área de 127 m², c/3 dormitórios, 
cozinha sob medida, etc... mais quiosque com piscina, localizada no bairro São Francisco.
- Chácara com 9.214,00 m², sem Benfeitorias,  a 3,5 km de entrada da Barrinha, Três de Maio/RS, (Rede 
de Luz Certhil e rede água).
- 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.
- 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.
- Terreno com área de 320,70 m², frente com 16,39 m², próximo ao CTG - Loteamento Dockhorn.
- Terreno urbano com área de 904m², com uma casa de alvenaria medindo 12x13, localizada na Rua Expe-
dicionário Bertholdo Boeck esquina com Rua Ijuí.
- Terreno urbano com área de 440m², sem benfeitorias, localizado na Rua Ijuí.Ótima oportunidade de in-
vestimento.
- Terreno com área de 360,00 m² (18x20m) LOTEAMENTO LORO.
- Casa em alvenaria c/área de 100 m², em Independência/RS, com 3 dormitórios, área do terreno 225,00 
m², próximo ao CTG.
- Terreno urbano com área de 503,36 m², (13 metros de testada) Bairro 6 - Loteamento Sartor 
- Pavilhão, c/área aproximada 486 m², terreno c/área de 638,82 m², próximo ao Corpo de Bombeiros, em 
frente ao Colégio Castelo Branco
- Terreno urbano com área de 307,30m², lozalizado na rua São Roque, bairro Planalto
- Casa em alvenaria c/área aproximada de 170 m², terreno área de 528,56 m², localizada na Rua 3 Passos, 
em Horizontina/RS. Aceita troca por terreno ou casa em Três de Maio/RS.
- ATENÇÃO INVESTIDOR: vende-se fração de terras de cultura com área de 4.588,57 m² de frente para a 
RS - 342, próximo

Já disponíveis terrenos em Loteamentos novos. Entre em contato.

ALUGUÉIS
-SALAS COMERCIAIS, Galeria Jost, rua Santo Ângelo, Centro. A partir de  R$600,00
-SALA COMERCIAL, Av. Santa Rosa.
-APTO. 2º Andar, 1 quarto, 1 vaga de garagem  

IMÓVEIS À VENDA
- CASA de alvenaria, residencial Dona Oliva, 3 quartos, toda cercada de esquina.
- CASA DE ALTO PADRÃO, bairro valorizado, localização privilegiada, terreno de aprox. 850 m², 
casa de aprox. 290m², com piscina,  área gourmet integrada, 2 pavimentos de esquina.  
- CASA DE ESQUINA, Jardim das Acácias, 2 quartos, toda cercada e murada, com pré-laje. 2 
vagas de garagem 2 banheiros.
- CASA MISTA , Jardim das acácias, 3 quartos, terreno amplo
- CASA A VENDA LOTEAMENTO SARTOR bem localizada, toda com pré-laje 2 quartos, sala e 
cozinha conjugados, 1 banheiro, garagem, quiosque com lavanderia, banheiro, e churrasqueira
- CASA A VENDA LOTEAMENTO SARTOR, 2 quartos, um com suíte, sala e cozinha conjugadas, 
alto padrão, quiosque, lavanderia, banheiro e 1 quarto no quiosque, toda murada e gradeada. 
-APARTAMENTO com três dormitórios, rebaixado em gesso, sacada fechada com vidro, loca-
lizado no Bairro Sol Nascente
APARTAMENTO  NA AVENIDA 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. 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 florei-
ra, sacada fechada com vidros na frente 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
PARTAMENTOS na planta em ITAPEMA - MEIA PRAIA/SC  venda ou permuta por imovél 
-CHÁCARA, 8,5 ha, São Roque, Independência, casa boa, galpão, vertente, encosta no Rio Bu-
ricá ( recebe terreno ou casa em Três de Maio) 
-TERRENO localizado no loteamento mediterrâneo 13,5 x 27,5
 - TERRENOS Loteamento Bombardelli

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

Ótima oportunidade de moradia no 
Bairro Planalto 

Casa à venda dois pisos: com 4 dormitórios mais 
uma ampla suíte com banheira de hidromassagem, 3 
salas, 3 banheiros, cozinha, dois depósitos, área de 
serviço, ampla garagem fechada com churrasqueira, 
duas sacadas, uma na frente e outra atrás da casa, 
área construída de 262 m² e terreno medindo 484 m². 
Valor de 475 mil.

 Informações e agendamentos de visitas pelo fone: 
55 9 9633 2111 ou 55 9 9628-5138 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.

Venda - imóvel urbano 
- Casa de alvenaria, 200m², com piscina, terreno de 562m², localizada na rua Ma-
rechal Floriano, centro de Três de Maio. 
- Casa de alvenaria seminova, com chapada 129m², terreno de 380m², localizada 
na rua Avaí, próximo ao Colégio Pacelli.
- Casa mista, medindo aproximadamente 150m², terreno 390m², localizada na rua 
América, uma quadra da av. Santa Rosa.  
- Casa de alvenaria com piscina, medindo 332m² com terreno de 595m², localiza-
ção rua Farrapos, uma quadra da av. Santa Rosa.
- Casa de alvenaria, 200m², terreno 495m², rua Avaí.
- Casa de alvenaria, localizada na rua Horizontina, com terreno 600m². R$ 
315.000,00

Terrenos sem benfeitorias
- Terreno 342m², de esquina na rua Alfredo Hen, próximo ao posto da Cotrimaio. 
Preço R$ 150.000,00
- Terreno de esquina, 535m², localizado na rua São Roque

Área rural
- 25.5 ha, sem benfeitorias, terra vermelha, lajeado cachoeira, 800 metros da ci-
dade.

- 9 ha, com benfeitorias localizado na localidade de Alparagatas, município de Boa 
Vista do Buricá.

VENDA
· Terreno s/ benfeitorias, de 465,48m², localizado na 
área central a meia quadra do Clube Buricá e mercado 
Benedetti. R$165.000,00
· Terreno, medindo 700m², com casa de madeira e 
escritório, na rua Ijuí, frente à escola Pingo de Gente
· Aptos no edifício Terra Natal, na rua Osvaldo Cruz 
perto do 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. 
· Salas comerciais na Av. Santa Rosa e rua Pe. Ca-
cique e av. Uruguai e rua Santo Ângelo e Av. Senador 
Alberto Pasqualini e rua Planalto. 
· Terreno c/ casa de alvenaria próximo aos colégios e 
da av. Sta. Rosa, aceita parcelamento (entrada e saldo 
para a safra de 2022) preço R$400 mil
 · Ótimo terreno de esquina medindo 865m², com 
casa de alvenaria, piscina, quiosque, escritório e de-
mais dependências, em frente à Delegacia de Polícia. 
Aceita imóvel na troca e facilita pagamento.
· Terreno medindo 577,90m² c/ casa de alvenaria c/ 
chapada medindo 335m², na rua Bruno Dockhorn ao 
lado da radio colonial. R$700mil.
 · Terreno de 394m², c/ prédio comercial e residencial, 
excelente ponto comercial no centro de Três de Maio 
(ótimo investimento) R$600.000,00 

ÁREAS DE TERRAS
· Excelente área medindo 10 ha. s/ benfeitorias: de 
frente para a BR 472, em Lajeado Lambedor, em fren-
te ao Saci Embutidos.
· 5,4 ha, s/ benfeitorias, com 500 eucaliptos grandes, 1 
ha. árvores frutíferas, 1,5 ha. de planta, restante mato 
nativo. encosta no rio Buricá.
· 10 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 8 ha, 
restante potreiro e mato, vende fração de 5 ha, aceita 
casa na cidade
· 9,9 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 7 ha, 
restante potreiro e mato, açude e sanga.
· 20 ha de terras em Esquina Araújo – com 60% de 
área de planta (ótima localização) preço 300 sacas de 
soja por há (prazo em até 3 anos)
· 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.
· 10 ha c/ benfeitorias c/ sanga e potreiro – Esquina 
Wunsch - próximo a São Jose industrial e da BR 472.
· 15,25 ha, s/ benfeitorias, em lajeado cachoeira, perto 
da cidade, sendo 11 de planta e restante c/ eucaliptos, 
e sanga. Preço 10 mil sacas de soja

ALUGUÉIS
· Apartamentos: Rua Sto. Antônio
· Casa: rua São Romualdo
· Terrenos:  Av. Avaí
· Pavilhão:  rua Senador Pinheiro
· Sala Comercial: Av. Santa Rosa e rua Sto. Ângelo

LOTEAMENTO NOVO
Diversos terrenos com tamanhos e preços diferencia-
dos 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 35358585 

e 99962-7378 que prontamente lhe atenderemos.

ALUGUÉIS
- Sala Comercial, 60 m², Ed. Cidade Jardim, Av Alberto Pasqualini
- Sala Comercial , 117 m², Ed Rubi, Rua Mato Grosso, 673 
- Sala Comercial, 101 m², Ed Rubi, Rua Mato Grosso, 673
-Apto 1 Suíte + 2 quartos, banheiro social, 1 garagem, Ed. Atenas , Av Uruguai

VENDAS
- Área com 8.123 m² frente p/ RS 342, no perímetro urbano Três de Maio 
- Apto com 136,64 m² 1 suíte master + 1 quarto, banheiro social, 2 garagens, Ed Rubi
- Apto com 1 suíte + 2 quartos, banheiro social, 2 garagens, Ed Porto Seguro, Crissiumal/  
RS Pagamento: Entrada + 48 parcelas
Apto com 3 quartos, 2 banheiros, sacada fechada, 1 vaga garagem. 8 Andar Caxias do 
Sul / RS, Ótima Localização
Sala Comercial Nº 04 Ed. Rubi com área de 117 m²
Sala Comercial, 145m², Ed. Areias, Av Santa Rosa
Imóvel Misto, Comercial 321,57 m², Ap. residencial 177,18 m², Suíte + 3 Quartos, 2 ga-
ragens, Av. Santa Rosa, Centro 

Apartamentos na planta, diversos tamanhos, cidades de 
Três de Maio e Horizontina / Rs
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SERVIÇOS TRÊS DE MAIO

NEI MAGALHÃES
F: 9 9952-8033

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

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

TÁXI

DO CARECA
F: 99614-9060 / 99622-4497

OFICINA MECÂNICA
MOTORGIRUS

F: 3535-8953
R. Santa Clara, 15 

AUTO ELÉTRICA

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

R. Horizontina, 384
Próximo ao Benedetti

ELETROCAR 
F: 3535 - 2290

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

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

R. Augusto Rutzen - Antiga Brahma  
F: 99960-2851 - 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

Prova de vida do INSS volta 
a ser obrigatória
Desde o dia de 1º de junho, aposentados e pensionistas do INSS 

devem fazer a prova de vida anual para o benefício não ser cortado. 
Obrigatoriedade estava suspensa desde março do ano passado, por conta 
da pandemia. Em todo Brasil, segundo o Instituto, 11 milhões de pessoas 
também seguem pendentes de comprovação de vida junto ao INSS

A prova de vida do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) é um procedimento anual 
e obrigatório para os segurados e pensionistas 
que recebem seu benefício por meio de conta 
corrente, conta poupança ou cartão magnético 
comprovarem que estão vivos. Tem como principal 
objetivo dar mais segurança tanto para o cidadão 
quanto para o governo, evitando fraudes e 
pagamentos indevidos de benefícios.  Se os 
aposentados e pensionistas do INSS deixarem de 
realizar a prova de vida  terão o benefício cortado.
Como fazer a prova de vida?

Basta comparecer na instituição financeira que 
recebe o benefício ou  ainda  pelo aplicativo, o meu 
gov.br (https://www.gov.br/pt-br/apps/meu-gov.
br).  O Meu INSS deve ser usado pelo segurado 
para acompanhar o resultado da prova de vida 
após realizar o procedimento.

CALENDÁRIO DE NOVOS PRAZOS PARA PROVA DE VIDAO que fazer em caso de 
bloqueio do benefício?

Se o beneficiário perder o prazo 
e o benefício for bloqueado, será 
necessário pedir a reativação de 
forma remota, através do site ou do 
aplicativo Meu INSS. No endereço 
eletrônico, serão solicitados 
documentos pessoais, como 
CPF e RG, além do comprovante 
de residência. Após preencher o 
requerimento online, o beneficiário 
deverá comparecer ao banco para 
concluir a realização da prova de 
vida.

Fonte: Agência Brasil e  G1

Porém, para realizar pelo aplicativo, o segurado 
deve receber uma mensagem de texto ou e-mail 
fazendo a convocação. O usuário precisa ter 
biometria cadastrada na Justiça Eleitoral ou no 
Departamento de Trânsito (Detran), além de um 
celular com câmera fotográfica.
O que acontece se a prova de vida do 
INSS não for feita?

Quem não fizer a prova de vida do INSS tem o 
pagamento do benefício previdenciário suspenso. 
A partir de junho, pagamentos voltarão a ser 
bloqueados para os beneficiários que não fizerem a 
prova de vida, conforme o calendário abaixo.

Importante: Os segurados e pensionistas que 
deixaram de realizar a comprovação antes de março 
de 2020 serão os primeiros a terem os benefícios 
bloqueados caso não se regularizem. 

Em dois anos, Cadastro 
Positivo permitiu 
melhores condições de 
acesso a crédito pelos 
pequenos negócios
Instituições focadas no segmento podem 
acessar informações de qualidade para 
análises de risco

A iniciativa do Cadastro Positivo com adesão 
automática, adotada desde 2019, tem sido um 
importante instrumento para melhorar o ambiente 
de negócios para as micro e pequenas empresas. A 
promoção de um banco de dados com o histórico do 
comportamento financeiro dos bons pagadores tem 
ajudado tanto na ampliação do acesso ao mercado 
de crédito como em melhores condições com taxas 
de juros mais adequadas.

Dados divulgados pelo Banco Central apontam 
que nos últimos dois anos, o Cadastro Positivo 
conseguiu reduzir a taxa de juros praticada em 
operações de crédito, alcançando, em média, 
uma queda de 10,4% para o crédito pessoal não 
consignado para novos tomadores.

De acordo com o relatório do Banco Central 
sobre efeitos do Cadastro Positivo, no segmento de 
crédito às MPE, 88% das instituições mostraram 
interesse no uso destas informações. 

Nos últimos dois anos, em torno de 100 milhões 
de consumidores e empresas foram incluídas no 
Cadastro Positivo com adesão automática, o que 
representa um aumento de 15 vezes no número 
de cadastros, segundo dados do Banco Central. 
Em termos de melhora na nota de crédito entre as 
empresas, 30% se beneficiaram com a migração 
para faixas de menor risco, possibilitando maior 
acesso ao crédito e menores taxas de juros.

O analista de Capitalização e Serviços 
Financeiros do Sebrae, Giovanni Beviláqua, destaca 
ainda a importância de os donos de pequenos 
negócios ficarem atentos à gestão financeira das 
empresas com um bom controle das informações 
financeiras e contábeis. “Além de ajudar na hora de 
conseguir um financiamento melhor, esse conjunto 
de informações é muito relevante para que o próprio 
empresário conheça a fundo o seu negócio e avalie 
corretamente a necessidade de obtenção de 
crédito, alteração de processos produtivos internos, 
bem como o controle dos custos, entre outros”, 
recomendou.


