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TRÊS DE MAIO - 8 DE OUTUBRO DE 2021

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Idade: 47 anos
Filho de: Osvaldo Ferrari e Eva Godois Ferrari
Casado com: Tatiane Andréia Nonenmacher
Pai de: Igor Miguel e Yuri Gabriel
Reside em: São José do Inhacorá
Escolaridade: licenciatura em Filosofia – PUC-RS, pós-graduado em Ges-
tão Pública – Unopar e superior incompleto em Pedagogia.
Profissão: Secretário Municipal do Trabalho, Assistência Social  
e Habitação
Por que optou por esta profissão: trabalhei por muitos anos na iniciativa 
privada, porém o Setor Público nos possibilita contribuir mais com nossa 
sociedade local, auxiliando de maneira justa e ética na melhor gestão dos 
escassos recursos públicos, recursos de todos. E, por outro lado, o trabalho 
atual me oportunizou estar mais presente nos momentos familiares.
Onde trabalha atualmente: Município de São José do Inhacorá
Time de futebol: Internacional
Hábito de que não abre mão: estudar, dançar e estar com os amigos
O negócio do futuro é: setor de produção e de tecnologias
Seus aplausos vão para: as pessoas que se doam gratuitamente em 
benefício da sociedade, doam seu tempo para ajudar os outros sem 
esperam nada em troca, nem aplausos. Em síntese, ajudar o outro por pura 
gratuidade.
Nota zero para: falta de colaboração das pessoas com a qualidade de vida 
da população, como o cuidado da cidade, com o lixo, com o cuidado das 
pessoas menos favorecidas e o abandono dos animais.
Sua opinião sobre as redes sociais: as redes sociais são importantes 
instrumentos a serviço das pessoas, para ter acesso à informação e se 
comunicar com o mundo. Porém, devemos ficar atentos ao excesso, pois 
elas devem estar a serviço do usuário e não o usuário ficar refém delas. Por 
isso, acesse sabendo o que você quer e qual informação você busca. Pois 
diz o ditado do pensador Mario Sergio Cortella “quem não sabe por onde 
navegar (na internet) corre o risco de naufragar”.
O que você sugere de mudança para melhorar sua cidade? A nossa cidade 
vem melhorando constantemente em todos os setores, educação, saúde, 
desenvolvimento social e econômico, mas poderia existir mais investimentos 
da iniciativa privada em novos empreendimentos para atender a população, 
para que as pessoas não precisem sair do município por falta de algo. E 
por outro lado, a população valorizar mais os empreendimentos comerciais 
locais para maior geração de emprego e renda.

Gilberto Ferrari
ARQUIVO PESSOAL
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Cuidados básicos para 
produzir hortaliças em casa

A engenheira agrônoma esclarece que se 
deve ter alguns cuidados básicos para produzir 
hortaliças em casa, atendendo critérios. Um 
deles é o local, que deverá ter uma boa lumino-
sidade, radiação solar voltada para o nascer do 
sol, com temperaturas acima de 20ºC e abaixo 
de 32ºC. Este local deverá ser bem arejado e 
com fácil acesso à água para irrigar diariamen-
te as plantas, sem provocar encharcamento.

Quanto ao solo (terra), deverá ser prepara-
do algum tempo antes com terra preta, mais 
húmus de minhoca ou material decomposto. 
Após vem a escolha das mudas sadias ou 
sementes com data de validade válida. E, não 
menos importante, ter vontade e gostar de 
fazer.

Hortas domésticas: alimentação nutritiva e saudável,  
com procedência e economia

Constituir hortas e produzir hortaliças em pequenos espaços é uma alternativa 
para a agricultura em áreas urbanas que tem se tornado cada vez mais 
comum. Os motivos são os mais variados, desde poder produzir alimentos 

frescos, mais saudáveis, sem agrotóxicos e com procedência conhecida, 
além de ser uma forma de fazer economia. 

A informação é da engenheira agrônoma Juceli Regina 
Boschetti, associada da Unitec. A profissional explica que a 
economia está relacionada a curto e longo prazo. “No curto 
prazo seria o fato de estar plantando por meio de mudas 
adquiridas com menor custo e podendo colher a qualquer 
tempo quando pronta para o consumo, sabendo que todos 
os nutrientes e vitaminas estão prontos para agir em você. 
Imagine você morando sozinho e consumindo seis folhas de 
alface por dia, mas não todos os dias. Então, caso você não 
plante, irá comprar um pé de alface em que irá retirar as seis 
folhas até consumir a última folha, que possivelmente não terá 
mais nutrientes.”

Já a longo prazo, a economia estará associada à sua 
saúde: menos problemas, menos farmácia e mais vida. “Se 
olharmos para a cesta básica de alimentação do brasileiro, 
não encontramos hortaliças e nem frutas, ou seja, acaba sen-
do uma alimentação de carboidratos. É preciso reverter essa 
forma de alimentação para todos terem mais saúde. A partir 
daí é que estará nossa maior economia”, destaca.

Horta vertical: opção para quem mora em apartamento

IMAGEM REPRODUÇÃO DA INTERNET

Para quem mora em apartamento  
também é possível ter uma horta do-
méstica, também chamada de horta 
vertical. Existem diversas maneiras de 
cultivar uma horta vertical, sendo mui-
to mais simples do que se imagina. 

Para ter um sucesso neste projeto 
é preciso um pouco de planejamento, 
como a escolha do local (varanda 
ou janelas) e dos vasos que serão 
usados.

BUSQUE PELOS RAIOS 
DE SOL 

Escolha um lugar para a horta no 
apartamento que tenha a incidência 
de sol por pelo menos quatro horas 
por dia. A maioria das hortaliças 
plantadas em hortas necessita desse 
tempo. 

ESCOLHA OS VASOS
O ideal são os vasos com furos 

para que escorra a água irrigada. 
A profundidade do vaso também é 
importante para que as raízes tenham 
espaço para crescer. Vasos de 15 a 20 
centímetros de profundidade permi-
tem o plantio de quase todos os tipos 
de hortaliças folhosas, condimentares 
e aromáticas.

É HORA DE COLOCAR 
A TERRA 

Isso influenciará muito na quali-
dade do que irá se colher porque as 
plantas precisam de uma base rica 
em nutrientes para crescerem bem. 
O solo deverá recriar as condições 
próximas do ecossistema original 
da planta e como serão utilizadas 
mudas de hortaliças com ciclo de vida 
curto, os nutrientes se tornam muito 

necessários. A terra também deverá 
ser aerada, com boa concentração 
de matéria orgânica para permitir a 
entrada de oxigênio e conservar uma 
boa umidade.

SEMENTES OU BROTOS 
Para iniciantes e os que buscam 

resultados mais rápidos, o ideal é 
começar adquirindo mudas. Algumas 
hortaliças, como nabo e cenoura, 
não se adaptam a essa opção, mas 
outras como alface, temperos verdes, 
tomates e pimentão, sim. Existem 
alguns cuidados na hora de plantar 
as mudas, principalmente o de não 
danificar suas raízes. Abra buracos 
grandes o suficiente na terra no 
momento de colocar as mudas, e 
em seguida pressione um pouco o 
substrato que se encontra ao redor da 
planta e regue com água.

ÁGUA É FUNDAMENTAL 
A rega deverá ser diária, mas varia 

quanto ao tipo de hortaliça, pois nem 
todas pedem a mesma quantidade 
de água ou o mesmo tipo de rega. Em 
alguns casos as raízes devem ser mo-
lhadas, em outros apenas as folhas. 
Outro ponto a levar em consideração 
é a época do ano e região do país em 
que se mora. Pois, de acordo com 
os níveis de umidade e temperatura 
do ambiente, as plantas precisam 
de mais ou menos água. O ideal é 
que a rega da horta no apartamento 
aconteça no início da manhã ou fim 
da tarde para que a água não evapore 
por conta do calor do dia, e às vezes 
necessita tanto de manhã como no 
fim da tarde.

Para pequenas hortas verticais, 
não há necessidade de se ater ao 
calendário agrícola, pois o ciclo das 

hortaliças é curto. O mais importante 
é levar em consideração a varieda-
de. Por exemplo, neste momento, 
considerar variedades de alface de 
verão, como Alface Americana Lucy 
Brown, Alface Americana Delícia, 
Alface Mimosa Brava e Alface Crespa 
Hortência.

“Geralmente, nos pequenos 
espaços, queremos hortaliças que 
se consomem diariamente, como 
temperos verdes (salsa, cebolinha, 
coentro), algumas variedades de 
alface, acelga, chicória, rúcu-
la, couve folha, alecrim, poejo, 
hortelã, erva cidreira, manjericão 
e alfavaca, e as hortaliças de fruto, 
como pimentão, tomate e pimen-
tas. Já as hortaliças de raízes e 
tubérculos não são recomendadas 
para plantio em pequenos espa-
ços”, finaliza.

Além das varandas e janelas de apartamentos, muros de casas 
com pequenos pátios também são ideais para hortas verticais

O que você gostaria 
de ler sobre saúde?

Envie sua sugestão  
para o e-mail:

jsemanal@jsemanal.com.br 

ou para o WhatsApp:  
9 9926-9197

Participe!
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Associada da Unitec há 
15 anos, a engenheira 

agrônoma Juceli Regina 
Boschetti, é especialista em 

Auditoria, Perícia e Gestão 
Ambiental e cursa MBA 

em Gestão de Pessoas e 
Liderança. Atualmente, efetua 

atividades relacionadas ao 
meio ambiente, realizando 

projetos para licenciamento 
ambiental, perícias 

ambientais e agronômicas, 
é instrutora na área de 

hortaliças convencionais 
básico, produção, construção 

e manejo de estufas de 
hortaliças e saneamento 

básico rural, e é estudiosa 
em Plantas Alimentícias Não 

Convencionais (PANCs) e 
plantas medicinais.

Hortas domésticas e a qualidade na alimentação

É possível cultivar hortaliças sem agrotóxicos?
A resposta é sim! Conforme Juceli, as hortaliças têm um ciclo curto de produção. Se o local for adequa-

do, se o solo for bem nutrido, tiver água de qualidade disponível, sem excessos, e uma boa luminosidade, a 
planta estará em equilíbrio e dificilmente haverá pragas e doenças.

“Mas, se tiver algum ataque de doenças ou pragas, podem ser usados produtos orgânicos para minimizar 
os danos. As hortaliças só terão pragas ou doenças se a planta estiver em desequilíbrio com o meio em que 
ela sem encontra, como falta ou excesso de nutrientes e de água”, adverte.

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

DIVULGAÇÃO

Atualmente, muito tem se falado 
sobre qualidade da alimentação. 
Neste sentido, as hortas domésticas 
podem contribuir. Juceli explica que 
as hortas alimentam de duas formas. 
A primeira forma de alimentar é o 
corpo nos saciando a nossa matéria, 
e a outra forma é a mental, uma forma 
coadjuvante de prevenir o estresse 
cotidiano, quando interagimos com a 
natureza.

“Quando temos hortas domésticas, 
teremos alimentos frescos, colhidos na 

hora, sem agrotóxicos, e uma vida mais 
saudável. Saber a procedência e dizer 
que ‘fui eu que plantei’ é imensurável”, 
afirma Juceli.

Segundo ela, os alimentos podem 
ser classificados de várias formas. A 
mais simples é a que os separa em 
três grandes grupos de acordo com a 
principal função no organismo. “Eles 
podem ser energéticos, como pão, 
arroz, mandioca; podem ser constru-
tores, como as carnes, ovos, peixe e 
leite; e reguladores, que servem para 

o bom funcionamento do organismo, 
crescimento e a prevenção de doenças 
– sendo este o grupo das hortaliças e 
frutas.”

Juceli elucida que as hortaliças 
são pobres em calorias e ricas em 
água, fibras, vitaminas, minerais e 
fotoquímicos, substâncias bioativas 
que auxiliam na redução do risco de 
doenças como o câncer e doenças do 
coração. Por isso, é recomendada a 
ingestão de três porções diárias de 
hortaliças ou frutas. 
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" Dia 12 de outubro comemoramos o Dia das Crianças e o Dia de Nossa Senhora Aparecida. 
Às crianças, parabéns, e que a vida tenha a leveza e a doçura da infância.  
À Nossa Senhora, toda a nossa oração, fé e o pedido de todas as bênçãos!" Yara Lampert

As camisetas do Outubro Rosa estão 
lindas! Você pode adquirir na sede do Ima-
ma, com as voluntárias ou na Rádio Cidade 
Canção. Ajude comprando a sua, o valor é 
apenas R$ 25,00. Essa causa é nobre. Um 
abraço a todas as vitoriosas e a todas as 
mulheres!

Samuel Scharb Dutra, 2 anos e três 
meses. Filho de Lélis Scharb e Ronaldo de 
Paris Dutra

Lucas de Castilhos Lena, 6 anos. Filho de 
Mônica de Castilhos e Márcio Lena

No próximo domingo, 
dia 10, todas as 

felicitações são para 
a querida Teresinha 

Grando Lena. No 
registro, Teresinha 
com o esposo Luiz 

José Lena. Parabéns, 
saúde, paz, muita luz e 

vida longa!

As gêmeas Anabel e Bárbara Pereira de 
Moraes, 4 anos e 8 meses. Filhas de Betina 
Rigon Pereira e Douglas Moraes

Parabéns ao três-maiense 
Telmo Bonamigo, que 
no dia 4 comemorou mais 
um aniversário. Ele é médico 
e professor universitário 
aposentado, casado com 
a psicopedagoga Euza de 
Resende Bonamigo, com 
quem tem três filhos e seis 
netos. Atualmente o casal 
reside em Porto Alegre
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Na última sexta-feira, foi realizada mais uma 
edição da Noite das Poderosas, na AABB de 
Três de Maio. E elas não deixaram por menos, 
cantaram, dançaram e confraternizaram muito. 

Dois registros do evento: Kelli Bueno,  
Darlise savariz, Aline Mattner, Márcia Nardes, 
Laura Redel, Simone Goulart e Daniela Jost.

Depois de um bom tempo 
sem se reunir, devido à 
pandemia, agora com todas 
vacinadas, a alegria tomou 
conta da confraterniza-
ção em família com tias, 
primas, sobrinhas e irmãs. 
Momento lindo, cheio de 
recordações e de muita afe-
tividade. Jandira Cereser e 
as filhas Rosângela Cereser 
residem em Campo Grande/
MS, e Stela Maris Cereser 
Garcete, reside em Mare-
chal Cândido Rondon/PR. 
As irmãs Heloisa Cereser 
Veit, Teresinha Cereser 
Fleck, Rosa Maria Cereser 
Foletto, Mirian Genoveva 
Cereser e a cunhada Maris-
tela Grenzel. Registro para 
guardar no coração!

Daniela Schossler, Elenice Rossi, 
Rosane Minetto, Adriana Perez,  

Andréia Schossler, Ivete Herberts,  
Denise Trimpler e Marcileni Simm
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IMÓVEIS
VENDE-SE área de 27 ha localizada na 
localidade Poço da Traíra, São José do 
Inhacorá. Contato: 99962-8819. (Aldair)

ALUGA-SE apartamento de um 
dormitório com garagem, em cima da 
Acordare. Tratar pelo 99606-2530.

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 Corretora de imóveis, o imóvel é seu, o cuidado é nosso.

Parabéns para:

- Casa de alvenaria com 2 pavimentos, localizada na rua Carlos Gomes, contendo 
sala de estar e de jantar, dois dormitórios mais uma suíte, cozinha, garagem, fes-
teiro, piscina, terreno todo murado e com grade, com área construída de 140,35 m²   
- Casa de alvenaria com 2 pavimentos, localizada na rua Engenheiro Jorge Lo-
gemann próximo do centro, com 3 quartos, 2 salas, cozinha, dispensa e garagem  
- Casa de alvenaria com terreno medindo 330m² e área construída de 278 m² 
localizada no Bairro Laranjeiras                       
- Casa de alvenaria com terreno medindo 485 m² e área construída de 104.5 m², 
localizada no loteamento Sartor.
- Casa com terreno medindo 12,80 x16,00 e área construída de 101,75m², locali-
zada na rua Marechal Rondon na cidade de Independência  
- Sala comercial localizada na rua do Arvoredo com área total de 396m²  
- Terreno localizado na rua Horizontina medindo 12 x 35 totalizando uma área de 
419,82 m²     
- Terreno de 14 X 32 com área total de 448 m² localizado na rua do Arvoredo a 
poucos metros da Av. Sen. Alberto Pasqualini 
- Terreno localizado no bairro Jardim das Acácias com área de 711,18m² com 3 
casas de alvenaria uma delas de frente para rua Fernando Ferrari e as outras duas 
de frente pra travessa Leste   
- Terreno de esquina medindo 12,66 x 20,50 localizado na rua São João esquina 
com a Marechal Rondon na cidade de Independência   

08/10
Kurt Grenzel
Hardolino Haeflieger
Elton José Schardong
Antônio Lírio da Silva
09/10
Nelson Marasca
Natalino Faccin
10/10
Cláudio Kochen
Ari Nelson Hannusch
Fábio Jurandir Winck
11/10
Adalberto Paulo Klock
12/10
Marcelo Paz Carvalho
Nico Pantalião
Vilmar Rodrigues
13/10
Noeli Wust
Valdir Moraes
Cláudio Roratto

Durante o caos tecnológico da 
última segunda-feira, muita gente 
sentiu sérios problemas por ficar 
distante das redes sociais. O neu-
rocientista Fabiano de Abreu alerta 
sobre os riscos para a sociedade 
desta dependência cada vez maior 
dos conteúdos digitais.

O apagão das redes sociais nesta 
segunda-feira revelou um caos muito 
além de uma questão tecnológica. 
Tanto que o PhD, neurocientista, 
psicanalista e biólogo Fabiano de 
Abreu, conta que “este período per-
mitiu observar uma sociedade cada 
vez mais dependente dos conteúdos 
digitais, o que pode trazer sérios ris-
cos para sua saúde física e mental”. 
Além disso, “as pessoas tiveram que 
passar horas sem acesso aos seus 
conteúdos digitais favoritos e muitos 
revelaram o quanto estão dependen-
tes destas ferramentas”, destaca. 

Mediante a este acontecimento, 
Fabiano monitorou o compor-
tamento das pessoas durante e 
após a volta destas redes sociais. 
“Se enquanto durava o apagão a 
pessoa pegou no celular para buscar 
constantemente algo para fazer ou 
analisou se já havia voltado. Se a 
pessoa buscou outras redes sociais, 
isso já serve de alerta para um pos-
sível vício. A depender do grau que 
isso afetou, revelando o tamanho do 
problema”, acrescenta. 

É preciso lembrar que há pouco 
tempo não existia essas redes 
sociais e a sociedade vivia normal-
mente. “O que acontece hoje com o 
comodismo para que não consiga 
usar outros meios e argumentos no 
cotidiano, está relacionado a um 
cotidiano que formatou o cérebro 

mediante a uma dependência”, 
argumenta o neurocientista. Para 
saber se a pessoa está sofrendo 
deste vício, Fabiano cita algumas 
situações que aconteceram com 
muitos usuários durante este tempo 
em que os aplicativos ficaram fora 
do ar e veja se há identificação com 
alguma delas.
● “Ficou parado olhando para o celu-
lar sem saber o que fazer”. 
● “Entrava nos aplicativos constan-
temente para ver se havia voltado”. 
● “Entrou em aplicativos que não 
costumava usar e ficou perdido”. 
● “Sentiu agonia”. 
● “Vazio existencial”. 
● “Ficou impaciente e/ou irritado”.
● “Teve a impressão de receber uma 
notificação”. 
● “Alteração de humor”. 

 “Se você sentiu alguns ou muitos 
destes sintomas durante a última-
segunda-feira, é bom acender o 
sinal de alerta, pois esses sintomas 
têm relação com a nomofobia”, 
recomenda Abreu. Para piorar, há 
casos em que a pessoa sente tanto 
essa ausência que pode apresentar 
náuseas, sudorese, entre outros 
sintomas físicos. 

Mas, o que é e o que 
causa a nomofobia?

 Fabiano explica que “a no-
mofobia é a fobia causada pelo 
desconforto e/ou angústia quando 
o indivíduo está sem acesso à 
comunicação através dos aparelhos 
eletrônicos. No cérebro, na região 
dos núcleos da base trabalhando 

com o sistema límbico, a sensação 
de prazer que a liberação de dopa-
mina promove a cada novo like ou 
expectativa de mensagem recebida 
na rede social transforma o hábito 
em vício, estimulando a ficar cada 
vez mais online buscando recompen-
sa, aumentando a ansiedade que 
funciona como pendência para esta 
busca”.

 Além disso, “a função da dopa-
mina é fornecer um feedback positi-
vo, uma recompensa ao organismo, 
que se torna uma busca constante. 
Isso é compensatório, já que a ansie-
dade por si só tende a buscar mais 
ou entra em uma atmosfera ruim 
pedindo mais recompensa. Como 
um ciclo intermitente e gradativo”, 
completa.

Fabiano revela que há uma dife-
rença em quem usa as redes sociais 
para trabalho: "relatos de pessoas 
que usam a rede social para trabalho 
em seu cotidiano foram positivos no 
apagão; disseram que se sentiram 
aliviados e largaram seus aparelhos. 
Isso acontece pois nestes casos, a 
rede social é usada como uma obri-
gação profissional; quando fazemos 
algo por obrigação, a recompensa 
é quando fazemos algo fora desta 
obrigação. Diferente das pessoas 
que usam a rede social para o lazer 
que torna-se uma necessidade. Isso 
não inclui influencers, que justificam 
o vício da rede social como profissão, 
ou a produção de conteúdo na rede 
social, que passou a ser uma profis-
são rentável, mesmo assim, desta 
forma, faz parte do ciclo vicioso 
neste caso", finaliza o doutor. 

O apagão das principais redes sociais revelou parte 
de uma sociedade nomofóbica, revela neurocientista

Fonte: MF Press Global
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ALUGUÉIS
-SALAS COMERCIAIS, Galeria Jost, rua Santo Ângelo, centro. A partir de  
R$500,00
- CASA COM 2 QUARTOS, de fundos, rua Ijuí, centro.
- CASA COM 2 QUARTOS em condomínio, rua Ivagaci, de fundos.

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
- CASA E QUITINETE no bairro Santa Rita

OFERTAS
- APARTAMENTO NA AVENIDA SANTA ROSA, prédio de esquina, 3 quar-
tos 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 
- APARTAMNENTO NA AV. SENADOR ALBERTO PASQUALINI, 3 quartos 
sendo uma suíte, 2 banheiros, cozinha planejada com bancada, sala ampla 
confortável, sacada lateral com floreira, sacada fechada com vidros na fren-
te 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

TERRENOS 
- Loteamento Bombardelli

Venda - imóvel urbano 
- Casa nova  de alvenaria  de 144m², terreno de 380m², loteamento Dochorn. 
Três de Maio.
- Casa de alvenaria medindo aproximadamente 280m² com terreno de 717m²; lo-
calização: rua Osvaldo Cruz centro de Três de Maio.
- Casa nova de alvenaria medindo 356m² com terreno de 450m², com piscina, 
localização: loteamento das freiras. Três de Maio.
- Casa seminova 185m², terreno 505m², com chapada, uma suíte mais dois quar-
tos,localização; rua Padre cacique loteamento Loro.
- Casa de alvenaria 200m² com piscina, terreno de 562m², localizada na rua Mare-
chal Floriano, centro de Três de Maio. 
- Casa de alvenaria seminova, com chapada 129m², terreno de 380m², localiza-
ção: rua Avaí próximo ao colégio Pacelli.  
- Casa  de alvenaria com piscina, medindo 332m² com terrreno de 595m², localiza-
ção rua Farrapos uma quadra da av. Santa Rosa.
- Casa de alvenaria, 140m², com terreno de 4787m² localização; rua Alfredo Mens-
ch, próximo ao colégio Castelo Branco.
- Casa de alvenaria de 200m², terreno 495m²; localização na rua Avaí.
- Casa seminova medindo 260m² com terreno de esquina 345m², localizada no 
loteamento Sartor.

Terrenos sem benfeitorias
- Terreno sem benfeitorias de 564m² com 25m de frente na rua Horizontina.

Área rural
- 25,5 ha, sem benfeitorias, terra vermelha, localização: lajeado cachoeira, à 800 
metros da cidade.
- 9 ha com benfeitorias  localizado na localidade de Alparagatas município de Boa 
Vista do Buricá.
- 24 ha, com benfeitorias, sendo que 20 hectares de planta, restante potreiro e mato; 
localização: à 2km da cidade de alegria.

VENDA
· Prédio de 3 pavimentos, duas salas comerciais e três aptos e 
casa residencial de alvenaria de fundos e garagem c/ estrutura para 
outro pavimento, na rua Pe. Cacique. OBS: Imóvel central
· Apartamento perto do Banco do Brasil, troca por área de terra na 
BR 472.
· 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
· Aptos no edifício Terra Natal, na rua Osvaldo Cruz perto do Hospi-
tal 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 nos bairros   São Francisco e Castelo Branco. 
· Apartamento central  medindo 93m², com garagem medindo 
15m² e com duas suítes e elevador, localizado na rua Tereza Ver-
zeri, em frente ao super Benedetti, negócio de ocasião. Facilita pa-
gamento.
· Apartamento parcialmente mobiliado, 2 quartos, sala, cozinha, 
garagem, portão eletrônico, sacadas fechadas c/ vidro temperado, 
churrasqueira, localizado na rua Santo Antônio. Preço R$250.000,00
· Terreno de esquina medindo 16x30 = 480m², c/ casa mista na rua 
Tiradentes, na cidade de Santa Rosa. Preço R$150.000,00 (Aceita 
proposta).

IMÓVEIS EM OFERTA
· Ótimo terreno de esquina medindo 865m², com casa de alvenaria, piscina, 
quiosque, escritório e demais dependências, em frente à Delegacia de Polícia. Acei-
ta imóvel na troca e facilita pagamento.
· Terreno, medindo 577,90m², c/ casa de alvenaria c/ chapada medindo 335m², 
na rua Bruno Dockhorn ao lado da radio colonial. R$700.000,00 (aceita proposta)
· Terreno com casa de alvenaria de 2 pavimentos, com 4 quartos, 2 salas, copa, 
cozinha mobiliada, 3 banheiros, quiosque, piscina, garagem, ótima localização em 
área central e facilita pagamento parcelado.
· Sala Comercial de 120m², no centro de Três de Maio.
· Terreno perto da Cotrimaio c/ 604,60m², frente de 18,30 metros.
· Terreno todo murado, s/ benfeitorias, frente de 14,50 metros (medindo 
442,50m²), na av. Avaí.   
· Pavilhão comercial de alvenaria de 380m² e uma casa mista, terreno de 
7.000m², rua Leonel Brizola, perto do parque de exposições, no bairro Castelo Bran-
co R$750.000,00. 

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

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.
· 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.
· 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.
· 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 e prazo.
· 3 ha s/ benfeitorias e c/ aguada de sanga e vertentes, reflorestada c/ eucaliptos de 
6 anos, em Independência
· 9,25 ha, s/ benfeitorias, em lajeado Cachoeira, perto da cidade, sendo 5 ha de 
planta e restante c/ eucaliptos, e sanga. Preço: 5 mil sacas de soja.
· 3 ha a 16,79 ha, s/ benfeitorias, localizada na esquina da BR 472 c/ acesso a 
São Jose Industrial, ótima área para investimento comercial.
· Excelente área medindo 10 ha s/ benfeitorias: de frente para a BR 472, em 
Lajeado Lambedor, em frente ao Saci Embutidos
· 10 ha c/ benfeitorias c/ sanga e potreiro – Esquina Wunsch - próximo a São Jose 
industrial e da BR 472.

ALUGUÉIS
· Apartamentos: Rua Santo Antônio, rua Prof. Del Aglio e Trav. Pedro Krewer 
. Casa: Rua Exp. Bertoldo Boeck, rua José Bonifácio e rua Carlos Gomes
· Terrenos:  Av. Avaí
· Pavilhão: rua Alfredo Henn e rua São Roque
· 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 

atenderemos.

ALUGA-SE
- Apartamento com 2 dormitórios, Av. Sen. Alberto Pasqualini, 190 (segundo pavimento 
Vidraçaria do Serginho) com box de garagem e portão eletrônico.
- Pavilhão comercial/industrial em alvenaria na rua Alfredo Henn, nº 835, bairro Jar-
dim das Acácias, (em frente ao colégio Castelo Branco), com área de 486,00 m².
VENDE-SE 
- Apartamentos com ótima localização, 3 opções de plantas, 3 e 4 dormitórios (opções de 
suítes), com possibilidade de adquirir mais de um box de garagem.
- Apartamento semimobiliado, localizado no sexto andar (ótimo padrão, c/elevador, suíte + 2 
dormitórios) c/ área privativa de 144,69 m², mais box de garagem, no Edifício Atenas, Avenida 
Uruguai, nº 200, centro Três de Maio/RS.
- Apartamento c/área de 93,89 m², 2º andar (acesso elevador) c/ duas suítes, sala de estar, 
cozinha, área de lazer c/ churrasqueira e fogão, mais box de garagem, Rua Tereza Verzeri, em 
frente ao acesso do estacionamento Super Benedetti.
- Oportunidade: Possibilidade de adquirir os dois terrenos: um com área de 590,18 m² e outro 
com área de 883,28 m², localizado na Rua Horizontina, próximo a Auto Elétrica Tresmaiense.
- Terreno com área de 320,70 m², frente com 16,39 m², próximo ao CTG - Loteamento Do-
ckhorn.
- Terreno urbano com área de 904m², com uma casa de alvenaria medindo 12x13, localizada 
na rua Expedicionário Bertholdo Boeck esquina com Rua Ijuí.
- Terreno urbano com área de 440m², sem benfeitorias, localizado na Rua Ijuí.Ótima oportu-
nidade de investimento.
- Terreno c/ área de 436,63 m² na Av. Buricá próximo ao Fórum, c/ casa mista, área aproxi-
mada de 187,00 m².
- Terreno com área de 356,43m² com benfeitorias: casa em alvenaria com área de 127m², 
c/3 dormitórios, cozinha sob medida, etc... mais quiosque com piscina, localizada no bairro 
São Francisco.
- CASA em Alvenaria com área de 103,00m², terreno com área de 363,00 m², rua São Lucas, 
136, ótima localização (a 4 quadras do Supermercados Benedetti).
- Casa em alvenaria c/área de 136,00 m², com estrutura p/2 pavimentos, ótimo padrão (aber-
turas, porcelanato...) terreno grande c/fundações prontas para quiosque (estrutura para 2 
pavimentos). Ótima localização, lugar tranquilo, rua Rui Ramos.
- Casa em alvenaria c/área de 100m², em Independência/RS, c/ 3 dormitórios, terreno 225m², 
próximo ao CTG.
- Casa em alvenaria c/ área aproximada de 170 m², terreno de 528,56 m², localizada na rua 3 
Passos, em Horizontina / RS. Aceita troca por terreno ou casa em Três de Maio/RS.
- Casa em alvenaria c/ 2 dormitórios, banheiro, sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia 
e garagem c/ churrasqueira c/ área de 105,30m², bairro Medianeira, terreno com área de 
326,98m².
- Chácara localizada próxima a área industrial II
- Chácara com 9.214,00m², sem benfeitorias, a 3,5 km de entrada da Barrinha, Três de Maio/
RS, (rede de luz Certhil e rede de água).
- Área de terra 30.000 m², sem benfeitorias, localizada em linha Jundiá, a 3 km da cidade de 
São José do Inhacorá. Encosta no rio Inhacorá.
- Pavilhão, c/ área aproximada de 486 m², terreno c/área de 638,82 m², próximo ao Corpo de 
Bombeiros, em frente ao Colégio Castelo Branco
- Ótima oportunidade de investimento: Casa em Alvenaria c/100m², com estrutura p/ 2 
pavimentos, bairro Sol Nascente, terreno de esquina c/área de 377,71 m², c/possibilidade de 
construir mais uma casa.
- Atenção investidor: vende-se fração de terras de cultura com área de 4.588,57 m² de frente 
para a RS - 342.

VENDAS
- Área com 8.123m², frente para RS 342, no perímetro urbano Três de Maio.
- Apartamento 136,64m²,  1 suíte + 2 quartos , cozinha e espaço gourmet 
mobiliados, banheiro social, 2 vagas de garagem, Ed. Rubi
- Apartamento com 1 suíte + 2 quartos, banheiro social, 2 vagas de garagem, 
Ed. Porto Seguro, Crissiumal / RS Pagamento: Entrada + 48 parcelas
- Apartamento com 3 quartos, 2 banheiros, sacada fechada, 1 vaga de 
garagem. 8º andar - CAXIAS DO SUL / RS, Ótima Localização
- Sala comercial, 145m², Ed. Areias, Av. Santa Rosa
- Casa de alvenaria, 220 m², terreno 550m², Pe. Cacique, próximo ao Ed. 
Rubi.
- Imóvel misto, comercial 321,57m², apartamento residencial 177,18 m², suíte 
+ 3 quartos, 2 vagas de garagem, Av. Santa Rosa, Centro 
- Casa de alvenaria seminova, 260,18 m2, 2 suítes, 2 quartos, sala de estar/
jantar, escritório, garagem para 2 carros, piscina e quiosque, bairro Planalto.

ALUGUÉIS

             - Apartamento com 136,64m² , suíte  + 2 
quartos , sala de jantar, cozinha e espaço gourmet, banheiro social, 2 vagas de 
garagem, Ed. Rubi, rua Mato Grosso.
- Casa na Av. Santa Rosa, sala, 3 quartos, cozinha, lavanderia, garagem, 
churrasqueira, piscina.

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

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

       Temos disponíveis terrenos em loteamentos 
novos.   Entre em contato.
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SERVIÇOS TRÊS DE MAIO

NEI MAGALHÃES
F: 9 9952-8033

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

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

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

OFICINA MECÂNICA
MOTORGIRUS

F: 3535-8953
R. Santa Clara, 15 

AUTO ELÉTRICA

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

R. Horizontina, 384
Próximo ao Benedetti

ELETROCAR 
F: 3535 - 2290

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

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

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

CHURRASCARIA

DO CRESPO
F: 3535 -2810

BR 472  - Complexo Thomé

LIXAMENTO

IRINEU KICH
Lixamento de parquê e assoalho

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

Injeção eletrônica, mecânica em geral, 
geometria e balanceamento

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

LAVAÇÃO

ELETRICISTA E ENCANADOR

JARDINAGENS WEBER

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

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

N ova edição da Pesquisa 
de Impacto da Pandemia 

do Coronavírus nos Pequenos 
Negócios, realizada pelo 
Sebrae em parceria com a 
FGV, revela que 8 em cada 10 
empresas usam esse sistema de 
pagamento

Com menos de um ano de existência, o 
Pix foi um dos recursos usados pelas micro e 
pequenas empresas para enfrentarem a pan-
demia do coronavírus. De acordo com a 12ª 
edição da Pesquisa de Impacto da Pandemia 
do Coronavírus nos Pequenos Negócios, 
realizada pelo Sebrae em parceria com a 
Fundação Getúlio Vargas, 77% dos pequenos 
negócios já utilizam esse meio de pagamento 
e as empresas que o adotaram tiveram uma 
queda de faturamento menor (33% de perda) 
do que os negócios que ainda não aderiram 
ao novo sistema (que registraram queda de 
44%).

“A pandemia forçou os pequenos 
negócios a se digitalizarem e se tornarem 
mais abertos às inovações. O Pix foi muito 
bem adotado pelos microempreendedores 
individuais e micro e pequenas empresas, 
principalmente pelos negócios mais simples 
e em localidades de difícil acesso”, pontua 
o presidente do Sebrae, Carlos Melles. Se-
gundo a pesquisa, a região Norte é a que tem 
a maior quantidade de adeptos desse tipo 
de pagamento (83%), seguida pela Centro-
-Oeste (82%), Nordeste (81%), Sul (78%) e 
Sudeste (74%).

As empresas do setor de Comércio são as 
que mais utilizam o sistema de pagamento 
(86% aderiram), seguidas pelos negócios da 

Indústria (73%), Serviços (72%), Agropecuá-
ria (69%) e Construção Civil (65%). Já quando 
se analisa as atividades, a que mais utiliza o 
Pix é a de pet shops e serviços veterinários, 
uma das menos atingidas pela pandemia. 
Segundo o levantamento, 93% dos negócios 
desse segmento adotaram essa modalidade. 
Entre os empreendedores dos serviços de 
saúde e os de alimentação, 88% utilizam o 
Pix, seguidos pelos de beleza (87%) e acade-
mias (86%), sendo que esses três últimos es-
tão entre os mais afetados pela crise. “O Pix 
foi utilizado tanto por quem resistiu melhor à 
pandemia quanto pelos mais prejudicados, e 
teve uma contribuição importante na redução 
dos impactos das perdas de faturamento”, 
explica o presidente do Sebrae.

Entre as motivações para essa alta 
adesão estão a facilitação de cobranças 
e pagamentos por meio da velocidade 
de transações, as isenções de taxas para 
consumidores, a disponibilidade 24 horas, 
além da conveniência para pagamento, seja 
por QR Code ou Chave Pix. “Esses benefícios 
também ajudam no fechamento do caixa e 
contribuem para que o empreendedor tenha 
melhores condições de tomar decisões mais 
assertivas para o negócio”, complementa 
Melles.

O Banco Central calcula que mais de 106 
milhões de pessoas, incluindo os empreende-
dores individuais (MEI) e empresas, estejam 
utilizando a tecnologia do Pix, totalizando 
313,3 milhões de chaves Pix cadastradas nas 
mais de 750 instituições habilitadas para 
ofertar o serviço, entre elas bancos tradicio-
nais, fintechs, instituições de pagamento e 
cooperativas de crédito. Até 31 de agosto, 
já haviam sido realizadas 973,8 milhões de 
transações que movimentaram R$ 532,8 
milhões.

Empresas que aderiram ao Pix 
registraram menor perda de 
faturamento

Fonte: Agência Sebrae

Operações 
do Pix à noite 
passaram a  
ter limite de  
R$ 1 mil

Medida vale entre as  
20h e as 6h

Desde o dia 4 de outubro, as transfe-
rências e pagamentos feitos por pessoas 
físicas entre as 20h e as 6h terão limite de 
R$ 1 mil. A medida foi aprovada pelo Banco 
Central (BC) em setembro, com o objetivo 
de coibir os casos de fraudes, sequestros e 
roubos noturnos.

As contas de pessoas jurídicas não fo-
ram afetadas pelas novas regras. A restrição 
vale tanto para transações por Pix, sistema 
de pagamento instantâneo, quanto para 
outros meios de pagamento, como trans-
ferências intrabancárias, via Transferência 
Eletrônica Disponível (TED) e Documento de 
Ordem de Crédito (DOC), pagamentos de bo-
letos e compras com cartões de débitos.

O cliente poderá alterar os limites 
das transações por meio dos canais de 
atendimento eletrônico das instituições 
financeiras. No entanto, os aumentos serão 
efetivados de 24 horas a 48 horas após o 
pedido, em vez de ser concedidos instan-
taneamente, como era feito por alguns 
bancos.

As instituições financeiras também 
devem oferecer aos clientes a possibilidade 
de definir limites distintos de movimentação 
no Pix durante o dia e a noite, permitindo li-
mites mais baixos no período noturno. Ainda 
será permitido o cadastramento prévio de 
contas que poderão receber Pix acima dos 
limites estabelecidos, mantendo os limites 
baixos para as demais transações.

Fonte: Agência Brasil


