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TRÊS DE MAIO - 18 DE JUNHO DE 2021

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Idade: 41 anos
Filha de: Ademar Fernandes e Maria de Fátima 
Wbatuba T. Fernandes
Casada com: Rodrigo Graeff
Mãe de: Pedro Rafael, 4 anos, e Ana Maria Acker, 
16 anos
Natural de: Santo Ângelo/RS
Reside em: São José do Inhacorá/RS
Formação: Mestranda em Educação – Formação 
de Professores; Neuropsicopedagoga, pós-
graduada em Metodologias Ativas; pós-graduada 
em Educação Especial Deficiências Múltiplas; 
pós-graduada em Neuroeducação; pós-graduada 
em Gestão Escolar; Graduação em Pedagogia
Profissão: analista e coordenadora de conteúdo 
de cursos de educação continuada
Por que optou por esta profissão: a educação 
muda o mundo, transforma as pessoas, constrói 
culturas, destrói preconceitos, cultiva a paz, 
caminhos, saberes e potencializa o bem-estar. 
Onde trabalha atualmente: professora autora de 
cursos de pós-graduação e Trainning Education 
Center 
Hábito de que não abre mão: orar, cuidar da 
família e estudar
O negócio do futuro é: empatia e vontade de 
aprender constantemente! Ficar próximo de Deus. 
A inteligência artificial será o futuro, quem não tiver 
a competência da empatia será descaracterizado 
pela máquina, (hoje o celular já ocupa o lugar das 
relações), a mudança será intensa. Ou você se 
atualiza, ou ficará obsoleto.
Time de futebol: Internacional 
Seus aplausos vão para: Jesus Cristo
Nota zero para: violência familiar e contra a mulher 
Sua opinião sobre as redes sociais: necessárias, 
mas obsoletas, com muita fake news. O 

ARQUIVO PESSOAL

conhecimento não está em opiniões de redes 
sociais, mas sim em aportes teóricos, com 
pesquisa cientifica e cunho bibliográfico. Se 
quero compreender a dinâmica social, cultural, 
econômica a qual pertenço, preciso compreender 
o contexto, e não somente a parte que me 
agrada, ou a situação que me é condicionante no 

momento.

O que você sugere de mudança para melhorar 
a cidade? Vejo Três de Maio como um município 
muito atrativo e acolhedor, pessoas receptíveis, 
cidade bonita, sempre empreendendo para a 
comunidade.

Franciele Wbatuba Fernandes GraeffFranciele Wbatuba Fernandes Graeff
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Os benefícios para a saúde 
musculoesquelética do Pilates são 
bem conhecidos. A novidade é que um 
estudo publicado no Complementary 
Therapies in Medicine, apontou que o 
método reduz, de forma significativa, os 
sintomas da síndrome pré-menstrual 
(SPM), mais conhecida pela sigla TPM 
(tensão pré-menstrual).

A pesquisa é pioneira na 
investigação dos efeitos do Pilates 
no combate às manifestações da 
SPM. Estudos anteriores já haviam 
identificado os efeitos positivos de 
diferentes práticas esportivas para 
aliviar os sintomas da SPM.

A maioria dessas pesquisas 
mostrou que as mulheres fisicamente 
ativas apresentavam menos 
manifestações da SPM do que as 
sedentárias.

Incapacitante
A prevalência da SPM é alta. 

Estima-se que quase metade das 
mulheres apresenta sintomas na fase 
que antecede a menstruação. Em geral, 
as manifestações começam 15 dias 
antes do período menstrual.

Muitas vezes, são sintomas que 
interferem no dia a dia da mulher 
e pioram a qualidade de vida. Nas 
formas mais graves, a SPM pode se 
tornar incapacitante. Os sintomas mais 
comuns da SPM são:
•Irritabilidade
•Ansiedade
•Agitação
•Insônia
•Dificuldade de concentração
•Cansaço
•Retenção hídrica
•Ganho de peso transitório
•Mamas doloridas
•Dores nas costas
•Dor de cabeça

De acordo com o otoneurologista 
Ricardo Dorigueto, do Hospital 
Paulista, o termo labirintite é 
geralmente utilizado de modo 
incorreto por pacientes e, até mesmo, 
por alguns profissionais da saúde, 
como sinônimo de tontura. 

O especialista faz um alerta para 
os riscos de doenças neurológicas, 
psiquiátricas, cardíacas, hormonais 
e metabólicas, manifestadas com os 
mesmos sintomas. De fato, a maioria 
dos pacientes que se queixa de 
tontura possui doenças localizadas 
no labirinto ou em suas conexões 
com o sistema nervoso, mas não 
é a labirintite, caracterizada pela 
inflamação do labirinto.

Segundo Dorigueto, é importante 
que, ao sentir tontura, o indivíduo 
procure um médico, que pode ajudar a 
identificar a doença ou qual condição 
de saúde que está causando este 
sintoma.

“Erros alimentares, estresse 
emocional, automedicação e hábitos 
inadequados de sono e postura devem 
ser corrigidos. Neste momento de 
isolamento social, é necessário ficar 

Doutor, será que minha 
tontura é labirintite?
Especialista explica como 
diferenciar a labirintite de ou-
tras doenças que também se 
manifestam com os mesmos 
sintomas. Citada de 
maneira equivocada pela 
maioria das pessoas
que sofrem de tontura, 
a labirintite pode, na verdade, 
esconder outras doenças do 
labirinto, que é a parte interna 
do ouvido, responsável pela 
audi-ção,percepção e 
equilíbrio do corpo A melhor forma de diagnosticar a tontura é por meio de 

avaliação médica minuciosa. Como os sintomas costumam ser 
bastante comuns em pessoas que sofrem de outras patologias, 
como diabetes, hipertensão e até esclerose múltipla, é comum 
que ela seja facilmente confundida com outra doença

Fonte: Hospital Paulista 
e-mail: hospitalpaulista@maquinacw.com

atento também ao nervosismo, insônia 
e ao consumo excessivo de bebidas 
alcoólicas, nicotina e doces”, destaca 
o especialista.  

A patologia, no entanto, pode ser 
evitada por meio da adoção de hábitos 
saudáveis, praticados no dia a dia, 
além de uma dieta equilibrada, livre 
de gordura e açúcares; e da prática de 
atividades físicas regulares.

Diagnóstico
A melhor forma de diagnosticar 

a tontura é por meio de avaliação 
médica minuciosa. Como os 
sintomas costumam ser bastante 
comuns em pessoas que sofrem de 
outras patologias, como diabetes, 
hipertensão e até esclerose múltipla, 
é comum que ela seja facilmente 
confundida com outra doença.

“Caso haja algum desses 
sintomas, é importante que o 
paciente procure um profissional o 
quanto antes. A avaliação médica é 

importante não só para diagnosticar 
a labirintite, mas qualquer uma das 
doenças mencionadas”, ressalta o 
médico.

O diagnóstico da tontura pode 
ser auxiliado por meio de exames 
complementares sofisticados, como a 
videonistagmografia, o vHIT (teste do 
impulso cefálico com vídeo) e o VEMP, 
indicados pelo profissional caso haja 
necessidade.

Tratamento
O tratamento da doença pode 

variar de acordo com o quadro clínico 
do paciente. O acompanhamento 
pode ser feito por um médico 
generalista ou otorrinolaringologista 
especializado em tontura 
(otoneurologista), principalmente 
quando os sintomas são persistentes 
e prejudicam as atividades de vida 
diária do paciente.

Pilates ajuda a aliviar 
sintomas da TPM, 
aponta estudo
Cerca de metade das mulheres sofre na fase 
que antecede a menstruação

 Pilates: mil e um 
benefícios

O Pilates foi criado por Joseph 
Pilates, em 1914. O objetivo era 
ajudar na recuperação de soldados 
feridos na Primeira Guerra Mundial.  
O método ganhou o mundo e hoje 
é reconhecido por seus inúmeros 
benefícios físicos, mentais e 
emocionais. 

Segundo Walkíria Brunetti, 
fisioterapeuta especialista em 
Pilates, os efeitos positivos do 
método são globais, com melhoras 
na saúde física, mental e emocional.

“Quando pensamos nos 
principais sintomas da SPM, faz 
muito sentido que o Pilates possa 
contribuir para amenizá-los. Ao 
longo dos anos, muitos estudos 
apontaram que o método ajuda a 
reduzir a ansiedade, a depressão 
e o estresse. Além disso, também 
melhora o sono e a concentração”.

“A mulher na SPM pode se sentir 
bastante tensa e/ou irritada. E 
uma das técnicas que mais ajudam 
nesses momentos de nervosismo é 
a respiração profunda, necessária 
para a realização dos movimentos 
no Pilates. Além de controlar a 
respiração, há necessidade de 
aprender a se concentrar para 
conseguir fazer os exercícios”, 
ressalta Walkíria.

"Voltar a atenção 
exclusivamente para si e para os 
movimentos que precisam ser 
realizados, ajuda a esvaziar a mente 
e a atingir um estado de equilíbrio 
e de bem-estar, pontos essenciais 
para amenizar os sintomas da SPM”, 
comenta Walkíria.  

Fonte: leda@agenciahealth.com.br

DIVULGAÇÃO
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LIPOENXERTIA 
GLÚTEA E FACIAL 

Durante a lipoaspiração, 
há possibilidade de 
realizar uma lipoenxertia 
(introdução dessa gordura 
retirada) em áreas que o 
paciente deseja aumentar, 
normalmente os glúteos, 
mas também pode ser usada 
na face proporcionando um 
rejuvenescimento facial. 

Apesar de popularmente conhecida, e mais procurada 
em relação a prótese de glúteo, o enxerto de gordura no 
bumbum nos dá resultados menos previsíveis. 

Isso acontece porque cerca de 30% da gordura injetada 
acaba sendo reabsorvida pelo organismo, podendo em 
alguns casos chegar a 70%.

Por esse motivo, na maioria das vezes, o cirurgião 
plástico costuma injetar uma quantidade maior de gordura, 
já pensando na diminuição do volume que ocorrerá em 
cerca de 60 dias.

Ainda, além da lipoenxertia glútea, podemos realizar a 
lipoenxertia de face.

Isso mesmo!!!
Aquela gordurinha que retiramos durante a lipoaspiração 

pode ser usada para preenchimento e remodelamento facial, 
e esse procedimento é conhecido como LIPOFILLING. 

Além da vantagem de o material não causar nenhuma 
reação alérgica, a gordura contém células-tronco que são 
capazes de levar à formação de novas células de tecido 
cutâneo, proporcionando a renovação da região facial.

O preenchimento tem uma duração muito maior se feito 
com a própria gordura do paciente do que se for feito com 
ácido hialurônico, por exemplo, pois após a reabsorção 
inicial, o restante que é assimilado pelo organismo é 
permanente! 

Dra. Stella Klockner

Falta de ar persistente: o principal 
sintoma tratado pela fisioterapia 
cardiopulmonar

A dispneia ou falta de ar é um dos sintomas mais limitan-
tes e que consiste na respiração ofegante, curta e desconfor-
tável.  É a sensação de que, ao inspirar, a quantidade de ar 
que entra nos pulmões é insuficiente. Sua intensidade pode 
variar de acordo com as causas. 

No momento, a falta de ar está em evidência pela pande-
mia do coronavírus, mas esse sintoma acompanha diversas 
pessoas com problemas pulmonares e cardiovasculares 
muito antes da pandemia existir. 

Dentre os sintomas mais presentes no dia a dia dos 
pacientes do fisioterapeuta cardiopulmonar, estão a falta de 
ar, o cansaço excessivo, respiração curta e tosse crônica.

Apesar de muito comum, a falta de ar persistente e o 
cansaço não são normais. E vale lembrar que há tratamento 
eficiente para esses sintomas: a fisioterapia cardiopulmonar.

CAUSAS DA FALTA DE AR
As causas da falta de ar são variadas; desde relação 

com doença de base até mesmo descondicionamento físico, 
em pessoas com estilo de vida sedentário ou que passaram 
longos períodos em repouso absoluto.

1 - Doenças cardíacas
Para muitas pessoas pode não estar claro, mas nosso 

corpo funciona em sincronia perfeita entre todos os sistemas 
corporais. Então, quer dizer que se o coração tiver algum 
problema pode afetar outros sistemas? Sim, é bem claro 
que diversas patologias cardíacas acarretam alterações 
que levam à falta de ar aos esforços (mínimos, médios e/ou 
esforços mais intensos a depender da evolução da doença). 
Por isso, é importante esclarecer que a falta de ar pode ter 
relação com as doenças cardiovasculares e não apenas a 
relação direta com o pulmão. 

2 - Doenças pulmonares crônicas
As doenças respiratórias crônicas atingem as vias respi-

ratórias superiores e inferiores, além de demais estruturas 
que fazem parte dos pulmões. Essas alterações estruturais e 
funcionais respiratórias levam ao sintoma de falta de ar. 

Algumas das doenças que podem ter a falta de ar 
presente: doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), 
bronquite, enfisema, asma, fibrose pulmonar, pneumonia... 
A depender da patologia outros sintomas podem estar 
associados: tosse, chiado no peito, catarro, expiração 
prolongada...

3 - Covid-19
Após a fase ativa do coronavírus, há a presença de 

sintomas persistentes caracterizados pelo “Long Covid”, 
“Covid longa” ou Covid prolongada. Entre os sintomas mais 
comuns estão a falta de ar, a fadiga intensa, respiração curta 
e pesada, tosse crônica e fraqueza muscular.

Destaca-se que não são somente pacientes graves 
(com internação em UTI) que desenvolvem esses sintomas. 
Existem relatos científicos, bem como, na prática clínica há 
casos de pacientes que não necessitaram de internação, 
mas apresentam sintomas persistentes.

4 - Estilo de vida sedentário
Ainda há a possibilidade de a falta de ar ser resultado do 

estilo de vida sedentário do indivíduo, mesmo sem doença 
de base. 

O sedentarismo consiste na falta de prática de exercício 
físico regularmente, além do hábito de ficar muito tempo 
sentado, o que tem influência direta na saúde e bem-estar 
da pessoa.

Esse estilo de vida pode levar ao descondicionamento 
físico a ponto de o indivíduo apresentar falta de ar aos esfor-
ços, mesmo que não tão intensos. 

TRATAMENTO
A fisioterapia cardiopulmonar é fundamental no 

tratamento da falta de ar. Na maioria dos casos, quando a 
orientação do fisioterapeuta cardiopulmonar é seguida com 
a frequência e duração correta estabelecida, há a melhora 
total dos sintomas. Já em casos mais graves, os resultados 
são bastante expressivos, mas a falta de ar pode permanecer 
em intensidade bem inferior, sendo necessário correlacionar 
à doença de base e avaliação prévia.

A fisioterapia cardiopulmonar evolui nos últimos anos e 
há muito embasamento científico para a prática clínica. E é 
por isso, que muito do que era feito e popularmente conhe-
cido, como, puxar e soltar o ar de diferentes formas, não é 
o mais efetivo. Atualmente, a fisioterapia cardiopulmonar é 
pautada em quatro pilares: exercício de fortalecimento mus-
cular respiratório, exercício aeróbico, exercício de fortaleci-
mento muscular periférico e medidas adicionais prescritas 
conforme necessidade identificada na avaliação. 

“Não deixe que a falta de ar e o cansaço  
te limitem, reabilite-se.”

Fernanda Laís Loro
Fisioterapeuta|UFCSPA

Especialista em Fisioterapia 
em Reabilitação 

Cardiopulmonar|Hospital 
Albert Einstein 

Pós-graduanda em Fisiologia 
do Exercício aplicada à 

clínica|UNIFESP
(CREFITO 5| 293.058-F)
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Ronan Mairesse

Mantenha a consistência. Procure evidências que você está no caminho certo.
Deus age sempre na hora certa. Com paciência, um dia você chega lá.

A fisioterapeuta Fernanda Loro segue em atualização 
profissional. No momento, iniciou uma especialização em  
Fisiologia do Exercício aplicada à clínica, pela  
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

Dia 11 de junho é comemorado o Dia do Sagrado Coração de Jesus. Para 
evidenciar a data tão significativa, o administrador e Delegado Regional do 

CRA/RS, Carlos Norberto Filipin, agraciou a irmã  
Oltenira Carneiro, que pertence à congregação do Sagrado Coração 
de Jesus e está à frente do Hospital São Vicente de Paulo, com uma obra 

muito linda, uma verdadeira arte. O presente foi o Sagrado Coração de Jesus, 
entalhado em resina pelo artesão Marco Jost, do município de Alegria

Para o álbum de família! 
Um registro cheio de amor e ternura com o 
casal Carlos Loro e Letânia na doce 
espera da Estela Maria, acompanhados 
da filha Giovana.

Cinco gerações: Parabéns a dona  
América Marchet dos 

Santos, que completou 99 anos 
no dia 16 de junho. Homenagem da 

tataraneta Emmeline krügel 
Ceccon, que completou 1 

mês dia 15; da bisneta Valéria 
Bittencourt krügel Ceccon; 

da neta Márcia Bittencourt 
krügel e da filha Marlene 
Santos de Bittencourt 
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Lídia Klatt de Oliveira arrasou com sua beleza, 
ternura e personalidade, no ensaio dos seus 15 anos, 
comemorados no dia 25 de maio. Lídia é filha de  
Roseli Klatt de Oliveira e de Nelson de Oliveira, e mana 
da Kristine. 
Um doce de menina moça. Tem a arte muito forte em 
sua vida, e encanta a todos com o dom de tocar violino. 
Felicidades e tudo de mais lindo sempre!

Felicidades e muito sucesso para Flaviane Wendland Fleck que se 
formou em Medicina pela Faceres, de São José do Rio Preto/SP, no dia 11 
de junho. Felizes e orgulhosos, os pais Flávio e Maira Fleck aplaudiram 
de pé e eram só emoção. Parabéns Flávi! Muitas realizações!

Jair Simon, as filhas Ana Laura e Stefany Luísa, e a esposa Vânia 
em um belo ensaio fotográfico

NAIR E VERÔNICA LOTTERMANN FOTOGRAFIAS

No último final de semana, a médica endocrinologista  
Mônica de Castilhos participou do 17º Encontro de 
Endocrinologia Feminina, um evento que foi totalmente online. 
Sempre atenta, ela busca cada vez mais aperfeiçoamento!

CARLIS
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PARTICIPAÇÕES SOCIAIS

- 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 14x32m 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

Cuide das Pessoas
Pare, respire e saia do automático 
Não perca os seus vínculos, olhe para 
o lado
Será que estamos sem tempo para 
as pessoas
Ou nos perdendo em meio há esse 
tempo? 

Eu sei, estamos cansados demais
Esquecendo de fazer o que realmente 
importa
Precisamos cuidar das pessoas
Que a gente mais ama e quer bem 
nessa vida 

Levante, não fique sentado olhando 
pela janela
Perdendo o melhor da vida, a 
deixando passar
Lembre que a vida é curta demais 
Expresse o que você sente e pensa 
hoje! 

Sinta-se especial, faça alguém 
especial
Cuide dela com todo amor e carinho
Não se perca no meio do caminho
Cuide das pessoas agora, não deixe 
para amanhã 

Mude vidas, transforme histórias
Com gestos, ações e orações
Estenda a mão e caminhe junto
Cultive o amor fraternal cuidando das 
pessoas 

Seja gentil, cuide de si também
Cultive o amor ao próximo, não se 
cobre tanto
Escolha se importar , sinta teu 
coração bater
Viva um dia de cada vez, respire e se 
precisar, recomece! 

Ana K. Schere
Poesias Mãe e Filha
@poesiasmaefilha

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 propriedade dos Caixeiros 
Viajantes de Três de Maio. Área de um 
hectare e um pavilhão de aproximadamente 
300m2. Tratar com a diretoria.
VENDE-SE: 1 apartamento, com 2 

quartos, com garagem. (fundos do Super 
Benedetti). Fone: 9 9615 5800.
ALUGA-SE peça comercial, c/ 42m², na 
Rua Horizontina, 759 (Frente ao novo prédio 
da Sicredi em Três de Maio). F: 99633-3870.
ALUGA-SE apartamento c/ 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, lavanderia, garagem, na 
Rua Consolata, próximo a Av. Santa Rosa 
em Três de Maio. Fone: 99633-3870

15 ANOS
Muitas felicidades para Brenda Hermes que completa 15 anos hoje, dia 18 de 
junho. Ela é filha de Mauricio e Susana e recebe os parabéns dos pais e dos avós 
Ararê e Alice.

Parabéns para:
18/06
Irma Marlon Loffer
Claídes Altmann Koren
19/06
Nereu Fiorim
Fermino Witzak
Celito Szareski
Lurdes Szareski
Décio Weber
20/06
Cláudio L. Siqueira
Ricardo Mann
Ivone Inês Bonapaz
21/06
Selma Waliiz
22/06
Rosane Dudar De Oliviera
Mauricio R. Rossi
Arlindo José Reimann
Nelson João Cortese
23/06
Alex Eickhoff
João Paulo Marmitt
Helena Hirt Scholz
Jorge Roberto Feldmann
24/06
João Carlos Terra Gerdes
Pedro Jorge Spilarri

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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VENDE-SE 
- 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 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.
- 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!

Otima oportunidade de moradia no 
Bairro Jardim das Acácias

Casa à venda dois pisos: com 4 dormitórios sendo 
uma suíte, ampla sala de estar e jantar, 2 banheiros 
sociais, grande quintal com piscina aquecida a ener-
gia solar, cozinha, área de serviço, garagem fechada, 
sacada na frente, área construída de 203 m² e terre-
no medindo 334,1 m². 

 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
· Prédio de 3 pavimentos, duas salas comerciais e três aptos e casa residen-
cial de alvenaria de fundos e garagem c/ estrutura para outro pavimento, na 
rua Pe. Cacique. OBS: Imóvel central
· Apartamento perto do Banco do Brasil, troca por área de terra na BR 472.
· Prédio c/ apto residencial e salas comerciais edificadas sobre três terrenos 
urbanos, na esquina das Av. Uruguai e Av. Santa Rosa
· Terreno s/ benfeitorias de 465,48m², localizado na área central a meia qu-
adra 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 e nos bairros Castelo Branco 
e São Francisco. 
· Excelente apto semi mobiliado, c/ 1 suíte e 2 quartos, sala e cozinha, 2 
banheiros, 2 garagens e elevador, na rua Horizontina. Ótimo Preço
· Terreno de esquina medindo 16x30 = 480m², c/ casa mista na rua Tiraden-
tes, na cidade de Santa Rosa. Preço R$150.000,00 (Aceita proposta).

IMÓVEIS EM OFERTA
· Ótimo terreno de esquina medindo 865m², com casa de alvenaria, piscina, 
quiosque, escritório e demais dependências, em frente à Delegacia de Polícia. 
Aceita imóvel na troca e facilita pagamento.
· Terreno medindo 543,12m² e casa de alvenaria medindo 210m², toda  c/
chapada, c/ 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas, cozinha, garagem e demais de-
pendências, terreno cercado, localizado na Av. Sta. Rosa. Preço R$600.000,00
· Sala Comercial de 120m², no centro de Três de Maio.
· Terreno perto da Cotrimaio c/ 604,60m², frente de 18,30 metros.
· Terreno todo murado, s/ benfeitorias, frente de 14,50 metros (medindo 
442,50m²), na av. Avaí.  
· Terreno de 394m², c/ prédio comercial e residencial, excelente ponto co-
mercial no centro de Três de Maio (ótimo investimento) R$600.000,00 
· Pavilhão comercial de alvenaria de 380m² e uma casa mista, terreno de 
7.000m², rua Leonel Brizola, perto do parque de exposições, no bairro Castelo 
Branco R$780.000,00. 

SALAS COMERCIAIS
· Av. Santa Rosa e rua Pe. Cacique e av. Uruguai e rua Horizontina e rua 
Santo Ângelo e RS 342 - esquina da rua Ivagaci e av. Senador Alberto Pasqu-
alini e rua Planalto. 
· Três Salas na rua Osvaldo Cruz, perto do Hospital, facilita pagamento em 
até 10 anos (financiamento próprio). 

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 árvores frutíferas, 
1,5 ha de planta, restante mato nativo. Encosta no rio Buricá.
· 16 ha em Poço Traíra próximo a São José Industrial, c/ sanga e s/ benfeitori-
as c/ aproximadamente 100 metros de frente para a BR 472.
· 6,5 ha, c/ galpão de alvenaria e duas casas, açude, potreiro, localizada ao 
lado da Setrem. 
· 10 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 8 ha, restante potreiro e mato, 
vende fração de 5 ha, aceita troca por casa na cidade.
· 9,9 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 7 ha, restante potreiro e mato, 
açude e sanga.

ÁREAS DE TERRAS
· 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. árvores frutíferas, 1,5 ha de planta, 
restante mato nativo. Encosta no rio Buricá.
· 16 ha, em Poço Traíra próximo a São José Industrial, c/ sanga e s/ benfeitorias c/ aproximada-
mente 100 metros de frente para a BR 472.
· 6,5 ha, c/ galpão de alvenaria e duas casas, açude, potreiro, localizada ao lado da Setrem. 
· 10 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 8 ha, restante potreiro e mato, vende fração de 
5 ha, aceita troca por casa na cidade.
· 9,9 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 7 ha, restante potreiro e mato, açude e sanga.
 ÁREAS DE TERRA
· 14 ha s/ benfeitorias, 12 ha de planta, na ponte Sta. Rosa, próximo a BRF.
· 38 Ha de terras vermelhas em Mato grande – Giruá – com 90% de área de planta (750 sacas 
de soja p/ ha, com possibilidade de negociação e prazo.
· 20 ha de terras de frente para a rodovia em Esquina Araújo – Independência, com 60% de área 
de planta (ótima localização) preço 300 sacas de soja por ha (prazo em até 3 anos).
· 3 ha s/ benfeitorias e c/ aguada de sanga e vertentes, reflorestada c/ eucaliptos de 6 anos, em 
Independência
· 3 há a 16,79 há, s/ benfeitorias, localizada na esquina da BR 472 c/ acesso a São Jose Industri-
al, ótima área para investimento comercial.
· Excelente área medindo 10 ha s/ benfeitorias: de frente para a BR 472, em Lajeado Lambedor, 
em frente ao Saci Embutidos
· 10 ha c/ benfeitorias c/ sanga e potreiro – Esquina Wunsch - próximo a São Jose industrial e 
da BR 472.

ALUGUÉIS
· Apartamentos: Rua Sto. Antônio e rua Pe. Cacique
· Terrenos:  Av. Avaí
· Pavilhão:  rua Mato Grosso

· Sala Comercial: Av. Santa Rosa e rua Sto. Ângelo

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

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

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

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

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

VENDAS
- Área com 8.123 m², frente p/ RS 342, no perímetro urbano, Três de Maio 
- Apto com 136,64 m², 01 suíte master + 01 quarto, banheiro social, 02 garagens, 
Ed. Rubi
- Apto com 01 suíte + 02 quartos, banheiro social, 02 garagens, Ed. Porto Seguro - 
Crissiumal/RS Pagamento: entrada + 48 parcelas
- Apto com 03 quartos, 02 banheiros, sacada fechada, 01 vaga garagem. 8º Andar 
- CAXIAS DO SUL / RS, Ótima Localização
- Sala Comercial, Nº 04, Ed. Rubi com área de 117m²
- Sala Comercial, 145m², Ed. Areias, Av Santa Rosa
- Imóvel Misto, comercial 321,57 m², apto residencial 177,18 m², suíte + 03 quartos, 
02 garagens, 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

As finanças, assim como tantas outras 
áreas da vida pessoal, exige planejamento. 
Só assim é possível conseguir alcançar 
metas financeiras, como, por exemplo, quitar 
dívidas, adquirir um imóvel, custear estudos, 
ou apenas pagar as contas em dia. Pensando 
nisso, para te ajudar a dar o pontapé inicial, 
o analista financeiro da CELOS - Fundação 
Celesc de Seguridade Social, Leonardo Oliveira 
de Almeida, separou cinco dicas simples que 
auxiliam no planejamento financeiro familiar. 
Confira:
 
1. Faça um orçamento pessoal/familiar
A base para um controle eficaz das finanças 
pessoais/familiar é ter clareza sobre quais são 
suas receitas (recebimentos) e suas despesas. Liste 
todos os possíveis recebimentos, assim como suas 
despesas, fixas e variáveis, e ajuste sua rotina de 
acordo com o resultado. Afinal de contas, para seu 
planejamento dar certo, respeitar seu orçamento 
é primordial. Existem diversas ferramentas e 
aplicativos que nos auxiliam nessa tarefa, mas até 
mesmo uma simples planilha já é o suficiente para 
um bom controle financeiro.
 
2.Evite o consumo supérfluo e 
desnecessário
Uma armadilha comum e que leva muitas famílias 
ao endividamento são os gastos desnecessários. 

Planejamento financeiro familiar para 
alcançar suas metas
Especialista explica como CINCO medidas simples podem ajudar a ter bons resultados. Infelizmente no Brasil 
criamos a cultura de não falar sobre dinheiro. Em casa, com os filhos, tratamos do assunto como algo que é só de 
“gente grande”. Já com os amigos, a tendência é tentar esconder qualquer dificuldade financeira. Até mesmo nas 
escolas, a educação financeira e previdenciária ainda está longe de ser uma realidade. E, como consequência 
disso, temos famílias tentando fazer o controle do seu dinheiro apenas de forma mental, o que tem grande 
probabilidade de dar errado 

Chamamos de armadilha porque existem técnicas 
de vendas e marketing que nos induzem a acreditar 
que realmente precisamos daquele produto ou 
serviço. Além de utilizar gatilhos que nos façam 
decidir sem pensar, principalmente com frases 
como: “últimas unidades”, “vagas limitadas”, 
“somente essa semana”. Antes de tomar uma 
decisão de compra, faça algumas perguntas a si 
mesmo e procure ser honesto nas respostas. Eu 
realmente preciso? Por que preciso? Minha compra 
é uma necessidade ou um desejo? Pode esperar 
um momento mais favorável?
 
3.Torne-se um poupador
Geralmente justificamos nossa dificuldade em 
poupar por não ter “sobrado” parte dos nossos 
rendimentos ao final do mês. Poupar e investir exige 
disciplina, que passa por definir metas e eliminar 
gastos desnecessários. Ao invés de esperar sobrar, 
defina um valor mensal para poupar, de acordo com 
suas possibilidades, coloque em seu orçamento 
e encare como uma de suas despesas fixas. No 
primeiro momento, mais importante que o valor 
é criar o hábito de poupar. Além de garantir uma 
reserva para emergências e imprevistos.

 
4.Evite dívidas
Principalmente em momentos de tanta incerteza 
como o que estamos vivendo, evitar dívidas é 
essencial. Taxas, multas e juros se não forem 
contratados com consciência podem consumir 

boa parte do nosso orçamento. Evite, por exemplo, 
parcelar faturas de cartão de crédito, ou utilizar 
o cheque especial do seu banco. Os juros altos 
dessas operações, muitas vezes, criam a chamada 
“bola de neve” que pode nos levar a sérios 
problemas financeiros. Caso você já possua dívidas, 
procure renegociar ou busque alternativas de 
crédito mais barato. Nesse sentido, o empréstimo 
da CELOS pode ser uma boa escolha, pois 
possui taxa de juros mais baixas que os agentes 
financeiros, como bancos, operadoras de cartão de 
crédito e factorings. 
 
5. Não esqueça das despesas sazonais
Ao fazer nosso planejamento financeiro, não basta 
pensar somente no orçamento mensal, é preciso 
lembrar também das despesas sazonais, como 
IPTU, IPVA, materiais escolares e seguros. Ao incluir 
essas despesas em nosso planejamento, fazendo 
uma reserva mensal para essa finalidade, evitamos 
o endividamento com empréstimos ou juros de 
parcelamento quando o momento chegar.   

Além disso, para quem quiser se informar 
mais sobre o assunto, a CELOS possui um 
programa de Educação Financeira e Previdenciária, 
chamado “A Escolha Certa”. Ele é composto de 
ações desenvolvidas em conjunto que visam 
conscientizar os participantes dos planos de 
previdência complementar e seus familiares 
sobre a importância da organização financeira e 
previdenciária. Conheça mais sobre o Programa 
acessando o site www.aescolhacerta.com.br.  


