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Gabriela Ramos de Almeida
Idade: 23 anos

Filha de: Marcos Jair Gunsch de Almeida e
Vanderléia Ramos
Namora com: André Retore
Reside em: Três de Maio
Escolaridade: acadêmica de Medicina Veterinária,
Fasa - Faculdade Santo Ângelo
Por que a opção pelo curso de Veterinária: como tive
contato com cães e gatos durante a vida toda, isso fez
com que eu desenvolvesse um amor imensurável pelos
animais, desde muito cedo. Com o apoio do meu pai
e da minha mãe, que também já estão introduzidos
nesse meio, escolhi o curso de Medicina Veterinária,
para além de estar realizando um sonho meu, realizar
o deles de ampliar nosso negócio e me ver formada
O que mais te atrai na profissão de veterinária?
Sempre gostei muito de desafios em todas as empresas onde atuei, e a profissão de médico veterinário é
desafiadora, exige muitas habilidades e conhecimento. Isso faz com que eu me atraia ainda mais pela área
Onde trabalha atualmente: Visual Banho e Tosa
Time de futebol: Grêmio
Hábito de que não abre mão: ir na academia
O negócio do futuro é: o Brasil é o terceiro país que
mais tem animais de estimação no mundo, fazendo o
setor movimentar bilhões. Portanto, acredito que os
pets são o negócio do futuro
Seus aplausos vão para: gentileza e atenção com as
pessoas
Nota zero para: machismo
Sua opinião sobre as redes sociais: se tornaram a
nova vitrine para apresentar o serviço ou produto para
os clientes. São grandes aliadas para aumentar o
engajamento e venda de empresas
O que você sugere de mudança para melhorar sua
cidade? Mais opções de lazer e realização de eventos
diferenciados para todos.

ARQUIVO PESSOAL
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DIVULGAÇÃO

Brasil registra QUEDA DE 39% em novas
infecções pelo HIV nos últimos 19 anos
Mortes relacionadas ao vírus caíram 51% no mesmo intervalo.
Região da 14ª CRS tem estabilidade no número de casos e mortes
Desde o surgimento da Aids, há 40
anos, até o mês de junho de 2020, o
Ministério da Saúde detectou 1,011
milhão de casos de Aids no Brasil.
A síndrome da imunodeficiência
adquirida é causada pelo vírus HIV. E,
apesar do número expressivo, desde o
ano 2000 até 2019, as novas infecções pelo HIV caíram 39%, e as mortes
relacionadas ao HIV caíram 51%.
Conforme dados da Organização
das Nações Unidas (ONU), atualmente,
em todo o mundo, há 38 milhões de
pessoas vivendo com HIV/Aids. Em
2020, o Brasil registrou 32,7 mil novos
casos, sendo 52,9% entre pessoas de
20 a 34 anos. Desse total, 69,8% são
homens e 30,2% mulheres. Um dado
que chama a atenção é que entre os
novos infectados 7,8 mil são gestantes. As informações foram divulgadas
pelo Ministério da Saúde em 1º de
dezembro, Dia Mundial de Luta contra
a Aids e a abertura do Dezembro
Vermelho, campanha nacional de
prevenção ao HIV/Aids.
Os números apontam que, em
2020, houve uma redução de 25% na
detecção de casos em relação a 2019,
quando foram registrados 43,3 mil casos. Entretanto, essa redução pode ter
sido influenciada pela pandemia, visto
que o número de pessoas testadas
para a infecção por HIV caiu drasticamente nesse período, segundo a
Organização Mundial da Saúde (OMS).
Atualmente, no Brasil existem 920
mil pessoas vivendo com HIV. Desse
total, 89% já foram diagnosticadas e
77% fazem o tratamento com remédios antivirais. Das que estão em
tratamento, 94% não transmitem mais
a doença por estarem com a carga
viral baixa. Mesmo assim, em 2019, o
país ainda apresentava uma taxa de
4,1 mortes por 100 mil habitantes em
decorrência da doença.

14ª CRS contabiliza
657 casos de HIV
A região da 14ª Coordenadoria Regional de Saúde
(CRS) contabiliza 657 pessoas vivendo com HIV que estão
sendo acompanhadas pelos
serviços de saúde dos 22
municípios de abrangência.
De acordo com a enfermeira da 14ª CRS, Estela
Maris Rossato, o número de
casos de HIV é proporcional
à população residente e,
portanto, municípios mais
populosos identificam mais
casos.
Do total de casos, 85%
das pessoas que estão
em acompanhamento nos
serviços de saúde estão fazendo uso regular de terapia
antirretrovial, totalizando
556 pessoas. “Não é possível
atingir 100% por diversos
motivos, sendo o abandono

ao tratamento uma das
causas”, revela Estela.
A enfermeira explica que
de 1980 a 2013 eram notificados apenas os casos de
Aids (doença). Desde 2014,
todas as pessoas que identificavam a infecção pelo HIV
através de testes rápidos ou
laboratoriais são notificadas.
Com isso, houve aumento
na identificação de casos nos
últimos 10 anos.
“Embora tenha aumentado
a visibilidade do HIV, através
do registro dos casos novos,
não se percebe o aumento do
número de casos de Aids. Isto
se deve, em parte, pelo tratamento precoce, que possibilita
ao usuário viver com saúde e
desta forma diminuir a transmissibilidade do HIV”, avalia a
enfermeira.

Maior incidência de casos em pessoas
de 20 a 49 anos
Na região, são identificados casos em todas as faixas
etárias, desde a infância,
até a faixa de maiores de 80
anos. No entanto, o maior número de casos se concentra
nas faixas de 20 a 49 anos,
sem modificações muito significativas nos últimos anos.
Em média, 57% dos casos

ocorrem no sexo masculino.
“Não se percebe mudanças muito significativas no
perfil dos usuários quando
analisados na sua totalidade.
São poucos os diagnósticos
em crianças, e a incidência
de idosos tem apresentado leve aumento”, explica
Estela.

‘Descobri que era soro positivo há quatro
anos, através de exames de rotina’
Ao fazer exames de rotina, foi solicitado também o teste rápido.
Quando recebi o resultado, minha reação foi desesperadora, pois eu
estava rumo ao altar.
No mesmo dia que fui até a médica que havia ligado dizendo para
comparecer na unidade de saúde, eu também iria levar os papéis para
a igreja para o casamento religioso que já estava agendado. Saí da
consulta sem chão, sempre me cuidei. Aí vieram mil perguntas sem
respostas ao mesmo tempo.
Ao chegar em casa foi muito difícil saber qual seria a reação do
meu companheiro. Mas não podia casar sem contar para ele. Respirei
fundo e falei; eu já tinha certeza que ali tudo tinha acabado, namoro
de um ano, sonhos, planos, tudo que havíamos planejado juntos.
Na hora, ele achou que era brincadeira e eu disse: acha que eu
brincaria com isso? Vieram às perguntas, de quem pegou? Como?
Etc.
Depois de muito choro, ele veio até mim e disse: vamos enfrentar
juntos, então, isso. O detalhe: ele fez todos os exames e deu tudo negativo, graças a Deus.
No outro dia, mandei os papéis para a igreja e casamos no dia escolhido. Neste tempo de espera, descobrimos que estávamos grávidos.
Mais desespero! Um dia após o diagnóstico, já havia iniciado o uso
do coquetel. Os médicos ficaram surpresos com o quanto a carga viral
havia baixado rapidamente no meu organismo em apenas dois meses
de uso da medicação, mesmo estando grávida.
Com o uso do medicamento, nosso bebê nasceu saudável e tomou
os remédios que são necessários tomar por um tempo.
Hoje, vivemos uma vida tranquila, nos cuidando, e eu continuo fazendo os exames anuais. Logo, se Deus nos permitir, teremos a cura.”
Moradora de Três de Maio, 39 anos, casada, mãe

‘Descobri por acaso’
Eu e uma amiga resolvemos fazer o teste rápido, por curiosidade. Na época estava com 35 anos. Quando veio o resultado, eu fiquei
apavorada, sem saber o que fazer e sem poder falar para ninguém,
por causa da discriminação. Comecei o tratamento assim que descobri
e me adaptei bem a ele. Hoje levo uma vida normal, como se eu não
tivesse nada.
Moradora de Três de Maio, 54 anos, vive em união estável
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Em Três de Maio faixa etária dos 51 aos 60 anos
concentra maior número de casos. Atualmente
65 três-maienses estão em tratamento
O município de Três de Maio faz
o acompanhamento de 65 pacientes infectados pelo HIV, atualmente. Destes, 31 são do sexo feminino
e 34 do masculino. A faixa etária
com maior número de infectados é
entre 51 e 60 anos, que possui 22
casos.
A coordenadora de Vigilância
Epidemiológica, enfermeira Tatiane
Wächter, explica que o paciente
tem o direito de escolha quanto ao
município em que deseja realizar o
tratamento, portanto nem todos os
casos diagnosticados no município realizam o acompanhamento
aqui. De acordo com o sistema de
informação de agravos de notificação (Sinan), desde 2011 foram
notificados 62 casos residentes em
Três de Maio.
O maior número de casos notificados no município foi 22, no ano
de 2014. Nos anos seguintes, a
média se manteve em cinco casos
novos ao ano.

O que acontece após
o diagnóstico

No momento do diagnóstico
positivo, o paciente é notificado
no Sinan e encaminhado para
o serviço de epidemiologia do
município, onde são coletados
os exames de carga viral e CD4, e
o tratamento é iniciado. Tatiane
explica que o tratamento é gratuito
e de boa adesão entre os usuários,
sendo que nos últimos anos não
houve nenhuma negativa em sua
realização.
“O uso regular dos antirretrovirais é fundamental para garantir
o controle da doença e prevenir a
evolução para a Aids. A boa adesão
à terapia traz grandes benefícios individuais, como aumento
da disposição, da energia e do

DIVULGAÇÃO

"O uso regular dos antirretrovirais é
fundamental para garantir o controle
da doença e prevenir a evolução para
a Aids", alerta a coordenadora de
Vigilância Epidemiológica do município
de Três de Maio, enfermeira
Tatiane Wächter

apetite, ampliação da expectativa
de vida e o não desenvolvimento de
doenças oportunistas”, explica a
enfermeira.
De acordo com Tatiane, muitas

mulheres tem o diagnóstico confirmado durante a gestação, pois o
exame para HIV é preconizado no
pré-natal. “Com o início imediato
do tratamento da paciente e acompanhamento adequado do recém-nascido exposto, as chances da
transmissão vertical são pequenas.
No momento, não temos nenhuma
criança positiva para a doença”,
relata.
Em Três de Maio, todas as
Unidades de Saúde da família
oferecem gratuitamente o teste
rápido para HIV. Também está disponível a Profilaxia Pós-Exposição
ao HIV (PEP), que é uma medida
de prevenção de urgência para ser
utilizada em situação de risco à
infecção pelo HIV, como violência
sexual, relação sexual desprotegida (sem o uso de camisinha ou
com seu rompimento) e acidente
ocupacional (com instrumentos
perfurocortantes ou contato direto
com material biológico com material biológico).

A importância do tratamento
Morrer de HIV é algo cada vez
mais distante, graças às conquistas da medicina. Tudo mudou no
fim da década de 1990, quando,
ao combinar três antirretrovirais,
foi possível tornar a carga viral indetectável e impedir que a infecção
levasse à morte.
Desde dezembro de 2018, já
é possível receber tratamento a
partir do diagnóstico da infecção,
sejam eles doentes ou não. O
tratamento é disponibilizado aos
usuários através das Secretarias
Municipais de Saúde. Além do tratamento, estes usuários devem ser
acompanhados pelas equipes de
saúde periodicamente, realizando
consultas e exames laboratoriais

de seguimento. O tratamento já era
disponibilizado anteriormente, no
entanto, nos últimos anos ocorreu
a ampliação da oferta. Com isso, a
tendência é de que a doença seja
controlada e cada vez menos pessoas possam desenvolver Aids.
No último dia 30 de novembro,
a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) aprovou um novo
medicamento para o tratamento
de HIV que combina duas diferentes substâncias, os antivirais
lamivudina e dolutegravir sódico,
em um único comprimido. O novo
medicamento pode ser prescrito
para adultos e adolescentes com
o diagnóstico, acima de 12 anos
com pelo menos 40 kg.

Venha realizar o seu sonho de
aprender a tocar ou cantar!
Pré-matrículas para 2022 estão abertas
Garanta já a sua vaga nos cursos de:
● Violão
● Guitarra
● Gaita
● Baixo
● Teclado
● Técnica Vocal
● Ukulele
● Iniciação Musical
● Bateria
Os melhores professores, ambiente especialmente preparado e aulas personalizadas, você só encontra na A Musical
Escola de Música.
E para você que quer fazer aulas online no conforto da sua
casa, ou não mora em Três de Maio, confira a novidade para
2022 que serão as aulas híbridas!
Mais
informações pelo
3535-1967 ou
pelo whatsApp
98406-0837
Siga nossas
redes sociais no @
amusicaltm

3

CADERNO S - JORNAL SEMANAL - 10 de dezembro de 2021

"Bonito é o que somos por dentro. O que somos por fora acaba com o tempo."

4

A.D.

Sedi da Silveira Zart, Morgana da Cunha, Luzia Kehrwald Marasca, Chaiane Gomes, Leonida da Silveira Kehrwald, Ana
Paula da Luz. Uma confraternização em família, com essas mulheres lindas e empoderadas! Tim-tim!

STUDIO CRIATIVO

Parabéns aos alunos do jardim B/2021, do Colégio Dom Hermeto, que na sexta-feira, 3, receberam o diploma de conclusão. As madrinhas da
turma foram Luzia Kehrwald Marasca e Cristiane Schirmer
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Uma vinícola familiar

A Vinícola Casa Tertúlia, localizada na Vila Santa Lúcia, Manchinha, é uma vinícola familiar. O casal Viviane Massi Hilgert e Leodir
Hilgert, trabalha junto com a filha Jéssica, que está se formando
sommelière, e o filho Gabriel. A vinícola acaba de ser indicada ao
prêmio de Vinícola Revelação do Brasil, com 14 vinhos premiados
nas maiores categorias da avaliação.
O conceito é de uma vinícola boutique, com produção de lotes
limitados e vinhos de alto padrão. A enóloga é Viviane Hilgert,
formada no IFRS de Bento Gonçalves. A vinícola foi fundada no
final de 2017, mas desde 2012 o projeto vem crescendo, com o
intuito de desenvolver uma nova região para vinhos diferenciados e
a expansão do turismo regional. Neste ano, a Casa Tertúlia foi além
nesse projeto, conseguindo alcançar 14 medalhas de ouro para os
vinhos e espumantes numa das maiores competições nacionais, a
Wines of Brazil Awards, sediada no Rio de Janeiro. Em virtude dessa
boa classificação, foi indicada ao prêmio de Vinícola Revelação,
trazendo o reconhecimento da qualidade dos vinhos produzidos em
nossa região.
Em função da pandemia, a vinícola esteve fechada e agora
prepara-se para a reabertura no dia 17 de dezembro, no Jardim
Casa Tertúlia, a partir das 18h. O ingresso para casal é R$400, e
dá direito a entrada para show com o saxofonista Fabio Weber, dois
espumantes, duas taças de cristal e a uma porção de canapés com
tábua de frios no dia do evento. Já o ingresso individual é vendido
por R$250.
O evento também oferecerá Workshop com degustação de vinhos
premiados (opcional) por R$200.
As vagas são limitadas. Para comprar o ingresso, basta mandar
mensagem no WhatsApp (55) 99631-8011 / (55) 99914-9815 ou
pelas redes sociais da empresa @vinicolacasatertulia.

Casal Viviane Massi Hilgert e Leodir Hilgert (leia-se Vinícola Casa Tertúlia)

YARA LAMPERT

No dia 27 de novembro teve comemoração em dose dupla. Os pais Luan
e Carla Cassol comemoraram com familiares e amigos o aniversário de
8 anos da filha Isabele Valentina Cassol, e o aniversário de 7 anos do
filho Arthur Henrique Cassol. A festa foi na Bella Casa de festas!

O espírito natalino invadiu a DBlare. A árvore de Natal está cheia de sonhos
e gratidão. Ainda dá tempo de dar uma repaginada em um ambiente da sua
casa e da sua empresa. Além disso, a loja tem lindas peças decorativas para
presentear
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EVENTO

‘Meu vizinho, meu amigo’
Festa da Boa Vizinhança reúne vizinhos e amigos há 34 anos, das ruas Ginásio Pio XII,
Rui Barbosa, Teresa Verzeri, Santo Ângelo e proximidades
DIVULGAÇÃO

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
VENDE-SE Gol, 16v, 4 portas, ano 2002, 1.0, cor prata.
Contato: 99730- 0408 (Érica)
ALUGAM-SE
quitinetes
na Rua Tereza Verzeri, 633,
em frente à garagem do
Super Benedetti.
Tratar no local ou pelo fone:

99961-3206

Festa foi realizada no último sábado, 4 de dezembro, com a participação animada de vizinhos de porta e do coração

Existe um provérbio que diz que
existem amigos mais chegados que
irmãos. O que não deixa de ser uma
realidade em muitos casos. Amizade
verdadeira e duradoura pode surgir
no trabalho, na escola, nos locais
nos quais convivemos e, porque
não, entre vizinhos?
A prova de que um bom relacionamento entre vizinhos existe é
a Festa da Boa Vizinhança, criada
em 1987 em Três de Maio, e que até
hoje é motivo para celebrar a amizade, a boa convivência e os laços de
união entre os moradores das ruas
Ginásio Pio XII, Rui Barbosa, Teresa
Verzeri, Santo Ângelo e proximidades.
Este ano, a festa foi realizada no
último sábado, 4 de dezembro, com
a participação animada de vizinhos
de porta e do coração.
Segundo um dos moradores,
Nelsis Turra, a Festa da Boa Vizinhança é uma iniciativa já tradicional no final de ano, que reúne vizinhos, amigos e familiares, além de
amigos e vizinhos do coração dos
residentes das ruas mencionadas.

Ele recorda que durante um período, a confraternização deixou de
ser realizada, entre 1996 e 2001, e
depois, em 2020, por conta da pandemia. “A Festa da Boa Vizinhança
sempre ficou na memória e na expectativa, mas nunca no esquecimento, pois aquece os corações
e as relações boas de amizade e
companheirismo entre os vizinhos e
amigos”, destaca.
Na maioria das edições, o nú-

mero de participantes fica em torno de 50 a 70 pessoas. “As faixas
expostas nas grades próximas são
o ‘pano de fundo’ do cenário e que
traduzem um pouco do sentido da
festa: ‘Meu vizinho, meu amigo’,
‘Que bom, você veio’ e “Festa da
Boa Vizinhança’”.
Esta saudável comemoração
anual inspirou o morador Aldino Ludwig, um dos pioneiros, criar o poema “A Rua das Emoções”.

Preparação e trabalho em equipe

Turra revela que o início acontece bem antes do dia da festa,
de porta em porta e virtualmente,
com a vizinhança pegando junto
na organização da iluminação, ornamentação, colocação de faixas,
balões, interdição da rua e sonorização.
Os participantes trazem suas
cadeiras, suas porções de alimentos e bebidas para compartilhar
comunitariamente com os demais
participantes na hora da ceia.

“Em um momento de oração
e gratidão pelo que aconteceu de
bom, lembramos os amigos e vizinhos que partiram... os presentes
fortalecem os laços de amizade e
parceria ao desejar boas festas e
um novo ano cheiro de amor e paz”,
diz.
Questionado se a ideia vai permanecer, ao longo dos anos, Turra
garante que a expectativa é manter
esta tradição saudável e de amizade por muitos anos.

Parabéns para:
10/12
Arcenio Retore
Ademar A. Sartor
12/12
Carmem Demboski
14/12
Marcos Rogerio Reimann
Jean Viapiana
Valmir Staziaki
Noemia Ribeiro
Elemar Coelho De Souza
Enio Jose Klein
16/12
Ary Losekan
Ademir Schneider

- 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, festeiro, 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 Logemann 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, localizada 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
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ALUGA-SE

- Pavilhão comercial/industrial em alvenaria na rua Alfredo Henn, nº 835, bairro
Jardim das Acácias, (em frente ao colégio Castelo Branco), com área de 486,00 m².
- Quitinete próximo a SETREM, Av. Avaí, esquina com a rua Felipe Anibaldo Portz,
(em diagonal com o poliesportivo).
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
Dockhorn.
- Terreno c/ área de 436,63 m² na Av. Buricá próximo ao Fórum, c/ casa mista, área aproximada 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
(aberturas, porcelanato...) terreno grande c/fundações prontas para quiosque (estrutura
para 2 pavimentos). Ótima localização, lugar tranquilo, rua Rui Ramos.
- Casa em alvenaria c/área 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.
- 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

Temos disponíveis terrenos em
loteamentos novos. Entre em contato.

Venda
- Casa de alvenaria medindo aproximadamente 280m² com terreno de 717m², rua Osvaldo cruz, centro
de Três de Maio.
- Casa de alvenaria com chapada 110m², 374m² de esquina, bairro Jardin das Acácias. R$ 370.000,00.
- Casa de alvenaria localizada na rua Monsenhor Testani à uma quadra da Av. Santa Rosa. R$
310.000,00.
- 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.

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.
- Sala Comercial, Av. Senador Alberto Pasqualini, térreo do Edifício Cidade Jardim
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 vagas 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.

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

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 aproximadamente 172m² com a área comum, R$ 395.000,00
- Apartamento na Av. Sen. Alb. Pasqualine, 3 quartos (uma suíte), 2 banheiros, cozinha planejada com bancada, sala ampla, sacada lateral com ﬂoreira, sacada fechada com vidros na frente e com churrasqueira, lavanderia,
1 vaga de garagem, 2º andar, de frente para avenida. Obs: Apto todo reformado, paredes com massa corrida lixada, móveis dos banheiros, e lavanderia todos sob medida, pisos linha classe A
- Casa ampla de alto padrão a uma quadra do centro, casa de 2 pavimentos, com quiosque e piscina, terreno amplo, pega veículo no negócio.
- 4 ha em Alegria, contendo área de mata e de planta, barbada R$ 65.000,00
- Loteamento Bombardelli

TERRENOS

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

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.
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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 Verzeri, em frente ao super Benedetti, negócio de
ocasião. Facilita pagamento.
· 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
SALAS COMERCIAIS
- Rua Pe. Cacique, Av. Uruguai, rua Santo Ângelo, Av. Senador Alberto 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. 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$750.000,00
(aceita proposta)
· Sala Comercial de 120m², no centro de Três de Maio.
· Terreno perto da Cotrimaio c/ 604,60m², frente de 18,30 metros.
· Terreno todo murado, s/ benfeitorias, frente de 14,50 metros (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 Branco R$750.000,00.
CHÁCARAS
· 5,3 ha, com benfeitorias, casa, galpão, chiqueiro, estrebaria, potreiro e
área de planta, encosta no rio Buricá, aceita troca por imóvel na cidade.
· 5,4 ha, s/ benfeitorias, com 500 eucaliptos grandes, 1 ha de árvores
frutíferas, 1,5 ha de planta, restante mato nativo. Encosta no rio Buricá.
· 6,5 ha, c/ galpão de alvenaria e duas casas, açude, potreiro, localizada
ao lado da Setrem.
· 7,99 ha, área de planta de 5,66 ha e 2,33 ha de mato, em lajeado
lambedor, c/ aguada e s/ benfeitoria.R$ 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.
· 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 s/ benfeitorias e c/ aguada de sanga e vertentes, reﬂorestada c/
eucaliptos de 6 anos, em Independência
· 3 ha a 16,79 ha, s/ benfeitorias, localizada na esquina da BR 472
c/ acesso a São 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
. Casa: Rua Planalto, rua José Bonifácio e rua São Boaventura
· Pavilhão: Rua Alfredo Henn e rua São Roque
· Sala Comercial: Av. Santa Rosa, rua Santo 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.
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Seis APLICATIVOS que são
muito perigosos para
ter no CELULAR

É

muito importante proteger os
seus dados pessoais, portanto
confira quais aplicativos são
perigosos para o celular.

Navegando pela Play Store, você já deve
ter se deparado com algum aplicativo de cara
não muito confiável, mas será que eles são
seguros para se ter no celular? Acompanhe
essa leitura para saber quais aplicativos são
perigosos para o celular!

1. Apps de limpeza

Talvez você não saiba, mas os aplicativos
que prometem limpar o seu celular de arquivos sem utilidade podem ser uns dos mais
perigosos presentes na Play Store. Isso se dá
porque o usuário acredita que o app otimiza
o aparelho, o que não é uma verdade. Além
disso, esses aplicativos podem ter acesso e
analisar todos os dados presentes, então, é
bom evitar tê-los instalados.

2. Apps para escanear vírus

Também existem aqueles aplicativos que
tem como finalidade escanear possíveis vírus
ativos em seu smartphone. Dê preferência
para programas produzidos por empresas

PEXELS/DIVULGAÇÃO

conhecidas como Norton, Avast
e McAfee. Pois qualquer outro
app que diz desempenhar esse
papel, pode, na verdade, estar
te enganando para que baixe
arquivos adicionais que podem
ser bastante perigosos, além de
terem acesso a todos os dados e
arquivos do aparelho.

3. Apps para melhorar a
bateria

Nenhum aplicativo que diz
melhorar a bateria do seu aparelho funciona,
muito pelo contrário, eles podem estar consumindo ainda a energia do seu celular. No
geral, evite-os, são programas pesados e que
ficam rodando vários anúncios que podem
ser bastante prejudiciais ao seu smartphone.

4. Apps de lanterna

A maioria dos aparelhos Android, hoje,
já possuem o recurso da lanterna de fábrica,
mas a Play Store oferece dezenas desses
apps em sua plataforma. Só que, em sua
grande maioria, esses programas trazem
muitos anúncios que abrem páginas indesejadas no seu navegador de internet e que
podem iniciar downloads de arquivos perigo-

sos. Como não há motivos para instalá-los, é
melhor evitar.

5. Apps para gravar ligações

Alguns aplicativos que servem para
gravar ligações podem até ser úteis, mas em
sua maioria, não cumprem o que prometem
e ainda contam com anúncios invasivos. Tirando isso, você também deve tomar cuidado
na hora de dar permissões para esses tipos
de apps, já que geralmente eles precisam ter
acesso ao seu microfone e lista de contatos.

https://escolaeducacao.com.br/descubra-quais-aplicativos-sao-perigosos-para-o-celular/

SERVIÇOS TRÊS DE MAIO
CHURRASCARIA

LIXAMENTO

OFICINA MECÂNICA

DO CRESPO

IRINEU KICH

MOTORGIRUS

LAVAÇÃO

AUTO ELÉTRICA

A SECO DO PAULO

UNICAR AUTO SOM

Injeção eletrônica, mecânica em geral,
geometria e balanceamento
Rua São Roque, 654
Fones: 3535-2008 / 9 8463-2000

F: 3535 -2810
BR 472 - Complexo Thomé

Sofás, tapetes, carpetes, colchões,
estofamentos de carro, etc.
F: 99954-2395 - R. Buricá, 34

LAVA CAR MASTER

Lavação simples e completa.
Encerramento e polimento.
R. Augusto Rutzen - Antiga Brahma
F: 99982-2815 - Karine ou Rodrigo

Lixamento de parquê e assoalho
F: 99953-0422 / 3535-2949
R. Carlos Bretin, 474

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

F: 3535-8953
R. Santa Clara, 15

DS MOTORS

TÁXI

DO CARECA

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

ELETRICISTA E ENCANADOR

NEI MAGALHÃES
F: 9 9952-8033

JARDINAGENS WEBER
Adair Weber - F: 9 8416-7280
facebook.com/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.
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