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Danillo Madjer S. Rosal
Filho de: Nélio S. Rosal e Reny S. B. Rosal
Casado com: Stella Klöckner
Natural de: Paraíso - TO
Reside em: Três de Maio
Escolaridade: graduado em Medicina, com
especialização em Ortopedia e Traumatologia,
sub-especialidade em Cirurgia de Joelho
e Artroscopia. Sou membro da Sociedade
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e
da Sociedade Brasileira de Artroscopia e
Traumatologia do Esporte
Profissão: médico ortopedista
Por que optou por esta profissão: pela
satisfação em poder ajudar o próximo,
contribuindo para o seu reestabelecimento
funcional. Resgatar o bem-estar de um paciente e
sua qualidade de vida é gratificante
Onde trabalha atualmente: Clínica São Vicente,
em Três de Maio
Hábito de que não abre mão: convívio familiar,
trabalho e viajar
O negócio do futuro é: trabalho com qualidade e
humanizado
Seus aplausos vão para: Deus e minha família
Nota zero para: desumanidade e intolerância
Sua opinião sobre as redes sociais: na era
da globalização são essenciais. Fornecem
visibilidade e informação; criam espaço para
negócios e novos empregos; oferecem uma
comunicação instantânea, que conecta pessoas
de qualquer lugar. Porém, se usadas de forma
errada, ou em excesso, podem trazer prejuízos e
o isolamento, em que pessoas só conseguem se
relacionar com outras, virtualmente.
O que você sugere de mudança para melhorar
sua cidade? Estou gostando muito da cidade.
Mas de forma geral, buscar pelo investimento
social privado, não esquecendo o lazer e turismo
local.

STUDIO CRIATIVO
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Sistema circulatório precisa de
cuidados especiais no frio

S

eu sistema
circulatório está
chegando nas
extremidades,
como as mãos
e os pés?
Fique atento
aos cuidados
que precisa
tomar

Cuidados especiais precisam
ser tomados no inverno com o nosso
sistema circulatório, por causa da
doença arterial periférica ou falta
de circulação. E esse é um aviso da
Sociedade Brasileira de Angiologia e
de Cirurgia Vascular (Sbacv).
As baixas temperaturas podem
influenciar diretamente no sistema
vascular, uma vez que, na tentativa
de manter o corpo aquecido, os vasos
sanguíneos se contraem em um
mecanismo chamado vasoconstrição.
Consequentemente, o sangue tem
maior dificuldade para circular e
chegar às extremidades do corpo,
como as mãos e os pés. Para
ajudarmos nosso organismo a manter
os membros aquecidos, devemos
incentivar o uso de luvas, meias de
lã, toucas e cachecol. Essa simples
medida pode nos poupar de dispender
muita energia.
Em tempos de pandemia, reservar
a energia do corpo é importante para
manter nossas defesas prontas para
agirem, se necessário, e a atenção
com o sistema circulatório é ainda
mais imprescindível. Mesmo com
o distanciamento social, é preciso
fazer exercícios físicos regularmente
para evitar o comprometimento da
circulação sanguínea. Os cuidados
devem ser redobrados para quem
já teve a Covid-19, já que algumas
pessoas, por conta da infecção,
também têm problemas circulatórios.
O presidente da Sbacv, Bruno
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Frio pede comidas quentes
Confira receitas de sopas para se esquentar

FOTOS DIVULGAÇÃO

Se existe algo que combina com inverno é sopa
quentinha. Nutritiva, saborosa e na temperatura perfeita
para aquecer o corpo, são refeições que têm ainda outras
vantagens: o preparo é fácil, rápido e podem ser servidas
para várias pessoas.
Mais do que uma refeição completa, a sopa é um
atrativo para reuniões entre familiares e amigos quando as
temperaturas caem. Confirma algums receitas que sempre
são um sucesso: sopa de frango com abóbora e açafrão-da-terra, e sopa de ervilha com salsa e cebolinha verde.

Sopa de frango com moranga kabotiá
e açafrão-da-terra
Naves, explica que pacientes com
Covid-19 ou pós-Covid-19 podem
ter acometimento de suas artérias.
“É muito importante que esse grupo
de pessoas fique atento a novos
sintomas após a infecção”, alerta o
especialista. Alguns sinais de que
seu sistema circulatório precisa de
atenção é: dor ao caminhar, que piora
na subida e melhora com a cessação
do movimento, sentir os pés gelados
e, às vezes, com uma coloração
meio arroxeada.Mas, se o paciente
já apresentava esses sintomas
anteriormente, ou é tabagista,
tem colesterol alto não controlado
e notou piora dos sintomas após
a Covid-19, pode ter acontecido
um deterioramento da situação
preexistente. Com medo de contrair o
vírus, muitas pessoas portadoras de
alguma doença vascular não fizeram
o monitoramento habitual neste
período de pandemia e podem ter tido
um agravamento de suas doenças
prévias. “O frio funciona como um
fator desencadeante da manifestação
de sintomas desta piora”, afirma
Naves, e conclui: “Na dúvida,
lembrou que tem perna, sentiu dor ao
caminhar ou os pés gelados, procure
um vascular. E não se esqueça de
se proteger na baixa temperatura
com todo o agasalho necessário,
principalmente as extremidades do
corpo”, conclui.
Fonte: Sociedade Brasileira de
Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV).

Tempo de preparo: 40 minutos
Rendimento: 6 porções
Ingredientes:
● 2 colheres (sopa) de manteiga
● 1 cebola pequena picada
● 2 dentes de alho amassados
● 200g de peito de frango cortado em cubos pequenos
● 1 colher (chá) de açafrão-da-terra
● 2 xícaras (chá) de moranga de pescoço cortada em cubos
pequenos
● 1 colher (chá) de sal
● 4 xícaras (chá) de água
● 1 xícara (chá) de macarrão para sopa tipo padre nosso

Preparo: em uma panela, aqueça a manteiga em fogo
médio e refogue a cebola e o alho. Junte o frango e refogue
por mais 3 minutos ou até dourar. Coloque o açafrão-da-terra
e misture rapidamente. Adicione a moranga e refogue por
mais 3 minutos. Junte o sal, a água e cozinhe por 15 minutos
ou até ficar macio, mexendo de vez em quando. Acrescente
o macarrão e cozinhe por mais 6 minutos ou até ficar macio.
Sirva em seguida.
Dica: Se desejar, polvilhe queijo parmesão ralado para
servir.

Salada de legumes assados

Sopa de ervilha com salsa
e cebolinha verde
Tempo de preparo: 30 minutos
Rendimento: 2 porções
Ingredientes:
● 3 colheres (sopa) de azeite
● 1 cebola pequena picada
● 2 dentes de alho amassados
● 2 xícaras (chá) de ervilha congelada
● 2 xícaras (chá) de água fervente
● 1 colher (chá) de sal
● 1 colher (chá) de salsa
● 1 colher (chá) de cebolinha verde

Preparo: em uma panela, aqueça 2 colheres (sopa)
de azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho.
Junte a ervilha, a água e o sal, tampe a panela e cozinhe
por 5 minutos. Bata a ervilha com o caldo no liquidificador até obter mistura cremosa. Volte para a panela
e cozinhe por mais 3 minutos ou até ferver. Acrescente
a salsa e a cebolinha verde e misture. Regue com o
restante do azeite. Sirva em seguida.
Dica: pique fatias de bacon, coloque em uma
frigideira e leve ao fogo até ficarem crocantes. Coloque
sobre papel toalha para retirar o excesso de gordura.
Pique com a faca, formando uma farofinha. Sirva sobre
a sopa.

Ingredientes
•1 cebola
•½ berinjela
•½ abobrinha
•2 pimentões
• 2 tomates
• 2 batinhas
•2 dentes de alho
•4 colheres de chá de azeite de oliva
•2 colheres de chá de vinagre balsâmico
•40g de queijo parmesão ralado
Opcional: orégano desidratado, sal e pimenta do reino
Modo de preparo
- Pré-aqueça o forno a 200ºC. Forre uma assadeira com
papel manteiga;
- Fatie a cebola e corte em cubos os outros ingredientes.
Misture com metade do óleo e espalhe-os uniformemente
na bandeja de cozimento;
- Asse os legumes por cerca de 25 minutos;
- Coloque os legumes em uma tigela, misture com o óleo
restante, o vinagre e o queijo. Tempere com orégano, sal e
pimenta à gosto.
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Nutrição: o primeiro vínculo
entre mãe e filho
Ainda antes de descobrir uma gravidez
a mulher já cumpre seu primeiro papel da
maternidade. Cabe a mulher o dom e a tarefa
de nutrir um novo ser, e assim, se estabelece
o primeiro vínculo entre mãe e filho.

DIVULGAÇÃO

A degeneração macular relacionada à idade (DMRI) é uma
doença de uma parte da retina chamada mácula e que leva a
perda progressiva da visão central em pessoas acima de 50 anos.
A mácula é uma pequena região no centro da retina, que permite
que uma pessoa possa ver detalhes. A perda da visão central na
DMRI ocorre pela degeneração das células dessa área da retina.

Então, mesmo antes da inenarrável troca
dos primeiros olhares com aquele serzinho
vulnerável coberto por vérnix, mãe e filho já
trocavam nutrientes.
Esse primeiro vínculo, além de simbólico, é muito importante. Porque a mulher
é responsável por fornecer o ambiente e a
matéria-prima para o crescimento e desenvolvimento do bebê.

Muitas pessoas não sabem que têm degeneração macular
até ter um problema na visão perceptível ou até que a DMRI seja
diagnosticada durante uma consulta de rotina com o oftalmologista. Nos estágios iniciais, a DMRI não apresenta sintomas, mas
algumas pessoas apresentam um embaçamento na visão central,
especialmente durante as tarefas como leitura ou costura. Conforme a DMRI progride, algumas manchas podem se formar no campo visual central. Na maioria dos casos, se um olho é afetado pela
DMRI, o outro olho também irá desenvolver a doença. A extensão
da perda da visão central varia dependendo do tipo de DMRI (seca
ou úmida) e da rapidez para diagnóstico e início do tratamento.

Ao pensarmos que uma nova vida, um
novo corpo, um novo organismo está se formando do zero, entendemos a importância
do cuidado integral à gestante, pois a saúde
materna impacta diretamente no futuro
daquele novo ser.
Isso acontece porque a alimentação
materna durante a gestação reflete na genética do bebê que está em desenvolvimento.
À medida que, algumas reações químicas
podem modificar a expressão de genes,
importantes para a regulação do metabolismo, e a alimentação é o principal fator capaz
de provocar essas reações, as condições de
saúde e doença futuras são programadas
ainda no ambiente intrauterino.
Ou seja, o que acontece na vida intrauterina é capaz de modificar a forma como
os genes respondem. Essa programação é
permanente, uma vez que um ambiente fetal
inadequado pode resultar num aumento
do risco para a obesidade, hipertensão,
diabetes, síndrome metabólica, resistência
insulínica, doenças cardiovasculares, tanto
na infância quanto na vida adulta.
Uma boa alimentação e estilo de vida
saudável são fundamentais para reduzir
riscos de intercorrências gestacionais e
para ofertar ao bebê o máximo potencial de
saúde.
Bárbara Ergang
Nutricionista materno infantil - CRN² 14381
Consultora em lactação – AGACAM 0040
Especialista em Cuidado Materno Infantil
Mestre em Alimentação, Nutrição e Saúde

Degeneração macular
relacionada a idade: o que é?

JOBSON MAKOSKI

A DMRI seca é a forma mais comum de degeneração macular
relacionada à idade e corresponde à cerca de 90% de todos os casos. Ela é causada pelo envelhecimento e desgaste dos tecidos da
mácula e normalmente afeta menos a visão do que a DMRI úmida.
Na DMRI úmida, vasos sanguíneos anormais começam a crescer
sob a retina. Este crescimento de vasos sanguíneos é chamado de
neovascularização, e esses novos vasos podem apresentar vazamento de líquido ou sangue, distorcendo a visão central. A DMRI
úmida pode progredir rapidamente e causar perda substancial da
visão central.
Atualmente, existem tratamentos capazes de barrar a progressão da DMRI e, em alguns casos, até recuperar parte da visão
perdida. Portanto a consulta com o médico oftalmologista se faz
necessária para definir o tipo ideal de tratamento e mais precoce
possível.
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Não adianta remoer a
tristeza e os problemas.
O que não tem remédio,
remediado está, não se
pode mudar o passado, mas
podemos usar das nossas
experiências passadas para
fazer um presente e um
futuro diferentes.
A.D.

Parabéns para a minha filha Priscila Lampert,
que ontem, dia 22 de julho, comemorou idade nova.
Cirurgiã-dentista, ela é especialista em Odontopediatria
e pós-graduanda em Ortodontia. Felicidades! Que tua luz
brilhe sempre e tenhas muito êxito na vida e na atividade
profissional!

Lurdinha Bender e a irmã Arlene, em tour pela Serra Gaúcha.
Lurdinha comemorou idade nova dia 12, e escolheu as cidades de
Gramado e Canela para passar a data festiva. Parabéns e continue
espalhando amor e muita luz. Felicidades!

Um dueto de mulheres bonitas e empoderadas, Tania Muniz e
Janice Colla em dia de agenda social na capital gaúcha

Risarc Imóveis e Arquitetura
A Dblare é referência em móveis planejados. Estilo, qualidade e
praticidade. Bom gosto e detalhes em cada ambiente! Agende uma visita!

Quer fazer bons negócios, investir, construir ou comprar, faça
uma visita na Risarc Imóveis e Arquitetura. Confiabilidade,
conhecimento, seriedade e um excelente atendimento.
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Dia 13 de julho, foi
comemorado o Dia do Rock.
E falar de rock, é falar da
Banda Macacos de
Bermuda. Referência do
melhor estilo, traz muita
musicalidade, versatilidade
e o melhor de tudo, é da
nossa cidade!

NAIR E VERÔNICA LOTTERMANN FOTOGRAFIA

Parabéns à querida matriarca
Hortenila Foletto Manjabosco,
que no último dia 14, comemorou 88
anos de vida. Mulher amável e cheia de
luz. No registro com os filhos
Luiz (Nego) e Vilson. Em pé as
filhas, Tita, Estela, Cleci e Marta.
Felicidades dona Hortenila,
muita paz, saúde e vida longa!

Parabéns para Rosemari Bamberg,
que dia 18, comemorou idade nova.
Recebeu o carinho do marido Luiz
Alberto, das filhas Ana Carolina e
Maria Luiza e dos genros
Fernando e Henrique.
Felicidades, saúde, paz e vida longa!
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Poeta feiticeiro
Contato: E-mail: rmarlise41@gmail.com
WhatsApp: (51) 9 9894-8890 - Rosane

O Dia “NÃO TÃO” Mundial
do Rock
No último dia 13 de julho, comemoramos o Dia Mundial do
Rock. Na realidade, é uma comemoração que acontece, nesse dia
somente no Brasil. Mundo a fora existem outras datas que esse
estilo de música é comemorado, como por exemplo nos EUA é no
dia 9 de julho.
No dia 13 de julho de 1985, aconteceu um evento chamado
Live Aid, que foi um show simultâneo em Londres, Inglaterra, Filadélfia e EUA. E tinha como objetivo, conscientizar o mundo sobre
os problemas da fome na Etiópia.
O evento contou com os maiores artistas do cenário do rock e
do pop, tais como: Led Zeppelin, Madonna, Queen, Rolling Stones,
U2, Scorpions, Phil Collins entre outros grandes do cenário musical. Esse último, chegou a propor que esse dia fosse lembrado
como o dia Mundial do Rock, coisa que acabou não acontecendo.
Aqui no Brasil, duas grandes rádios paulistanas que tocavam
esse estilo acabaram aderindo à essa ideia do Phil Collins e começaram a propagar a mesma. A partir dos anos 90 é que realmente
a comemoração tomou mais força e, então, firmando-se oficialmente no dia 13 de julho o Dia Mundial do Rock, brasileiro.
DIVULGAÇÃO

A partir deste mês, a Musical estará contando com o professor
Igor Werkauser, que irá ministrar aulas de gaita, juntamente com
o Professor Marlon Ludwig

As lembranças do terraço
Guardo em mim muitas marcas do
passado
Eu sinto saudade das pegadas na terra
batida
Num tempo em que os relógios não
aceleravam a vida
Ahh...saudade do meu quintal animado
Onde a alegria da sujeira boa estava nas
canções da vida à toa
A luz espalhava-se em dourados azuis, de
muitos tons
O quintal dos meus sonhos, tinha a
exuberância de um paraíso
Mosaicos entalhados de vidas, e muitos
sons
O cheiro que eu sentia, era de mato
molhado
E as lembranças me deixam com os olhos
marejados
Do terraço do meu prédio contemplando
o céu, aprendi a contar as estrelas
O meu castelo, de papel, voou pela vida
Deixando em mim uma tristeza sem igual
Aquele terraço era a companhia preferida;
De alguém que nunca teve um quintal
Rosane Lopes

Parabéns para:
23/07
Jonas Trevisan
24/07
Almir J. Dahlen
Terezinha Vargas
25/07
Júlio Hunemeier
Delceu Roehrs
Ivo Fruhling
26/07
Paulinho Marques
Sandro R. Muller
Miria Bender
27/07
Neusa Rustik Fim
Marlise Izolan
Luiz Guiomar Teixeira
28/07
Alexandre A. Knob
Iria Immich Kamm
29/07
Marta Bombardeli
Elziro Schmitt

IMÓVEIS

VENDE-SE área de terras localizada
em Nossa Senhora de Lourdes Três de
Maio, dez hectares. Obs: não vendemos
terra fracionada. Interessados entrar
em contato pelos fones whats: (55) 9
91579440 ou (55)9 99053599.
VENDE-SE: 1 apartamento, com
2 quartos, com garagem. (fundos do
Super Benedetti). Fone: 9 9615 5800.
ALUGA-SE: sala comercial 80m²
- Rua Expedicionário Bertholdo Boeck,
16. Contato (55) 99985-0015 ou (55)
99958-9990.

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

URGENTE

VENDE-SE uma casa na Rua Padre Cacique, 1428, medindo
220m2, com terreno de 540m2. Contato: (55) 3535-1362 e
(48) 98472-9972.

OFERTA IMPERDÍVEL PARA INVESTIDOR

VENDE-SE um prédio de esquina, em Palmeira das Missões,
de 400m2, com três salas comerciais e três apartamentos, por
R$ 780 mil. O preço é menor do que apenas o terreno, que está
localizado na avenida central da cidade. Contato: (55) 35351362 e (48) 98472-9972.

- Apartamento localizado no Edifício Rubi, no 10º pavimento, com área privativa
de 136,64m²
- 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. Sen. Alberto Pasqualini
- Casa de alvenaria com 2 pavimentos, na rua Engenheiro Jorge Logemann,
próximo ao centro, com 3 quartos, 2 salas, cozinha, dispensa e garagem
- Casa de alvenaria com terreno medindo 330m² e área construída de 278m²,
localizada no bairro Laranjeiras. Valor: R$ 480.000,00
- Casa de madeira com terreno medindo 104,96m², localizado no Bairro São
Pedro. Valor: R$ 75.000,00
- Casa de alvenaria com terreno medindo 485m² e área construída de 104,5m²
- 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

VENDE-SE lindos filhotes de cães da raça pequinês com
40 dias. Contato: 99941-9346 ou 3535-9270.
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VENDA

ALUGA-SE
- Apartamento Semimobiliado na Av. Senador Alberto Pasqualini, 2º andar Vidraçaria do Serginho, 2 dormitórios, 2 banheiros, churrasqueira+lareira c/box Garagem (portão eletrônico), área 100 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.
- 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 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 oportunidade de investimento.
- Terreno c/ área de 436,63 m² na Av. Buricá próximo ao Fórum, c/ casa mista, área aproximada de 187,00 m².
- Terreno loteamento Loro com área de 360,00m² (18 x 20m) - Valor R$ 95.000,00
- Terreno urbano com área de 307,30m², lozalizado na rua São Roque, bairro Planalto
- 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 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
- ATENÇÃO INVESTIDOR: vende-se fração de terras de cultura com área de 4.588,57 m² de frente para
a RS - 342.
Já disponíveis terrenos em loteamentos novos. Entre em contato.

Venda - imóvel urbano
- Casa nova de alvenaria medindo 150m², terreno 480m², localizada no loteamento Schneider.
- Casa seminova 185m², terreno de 505m², com chapada, uma suíte, mais dois
quartos, rua Padre Cacique, loteamento Loro.
- Casa de alvenaria 200m², com piscina, terreno de 562m², localizada na rua Marechal Floriano, centro de Três de Maio.
- Casa de alvenaria seminova, com chapada 129m² terreno de 380m², rua Avaí,
próximo ao colégio Pacelli.
- Casa de alvenaria, com piscina, medindo 332m², com terreno de 595m², rua
Farrapos, uma quadra da av. Santa Rosa.
- Casa de alvenaria de 200m², terreno de 495m², rua Avaí.
- Casa de alvenaria localizada na rua Horizontina, com terreno de 600m². Preço
R$ 315.000,00.
Terrenos sem benfeitorias
- Terreno 342m² de esquina na rua Alfredo Hen, próximo ao posto da Cotrimaio,
R$ 160.000,00
- Terreno de esquina 535m², localizado na rua São Roque.
Área rural
- 25,5 ha, sem benfeitorias, terra vermelha, Lajeado Cachoeira, 800 metros da
cidade.
- 9 ha, com benfeitorias, localidade de Alpargatas, município de Boa Vista do Buricá.
- 24 ha, com benfeitorias, sendo que 20 ha de planta, restante potreiro e mato,
próximo a cidade de Alegria.

Aluguéis

ALUGUÉIS
-SALAS COMERCIAIS, Galeria Jost, rua Santo Ângelo, Centro. A partir de R$500,00
-SALA COMERCIAL, Av. Santa Rosa.
-APARTAMENTO 2º Andar, 1 quarto, 1 vaga de garagem

IMÓVEIS À VENDA

- CASA de alvenaria, residencial Dona Oliva, 3 quartos, toda cercada de esquina.( R$220.000,00)
- CASA DE ALTO PADRÃO, bairro valorizado, localização privilegiada, terreno de aprox. 850 m²,
casa de aprox. 290m², com piscina, área gourmet integrada, 2 pavimentos de esquina.
- CASA DE ESQUINA, Jardim das Acácias, 2 quartos, toda cercada e murada, com pré-laje. 2
vagas de garagem, 2 banheiros (casa construída a pouco tempo).
- CASA MISTA , Jardim das acácias, 3 quartos, terreno amplo
- CASA À VENDA LOTEAMENTO SARTOR bem localizada, toda com pré-laje 2 quartos, sala e
cozinha conjugados, 1 banheiro, garagem, quiosque com lavanderia, banheiro, e churrasqueira
- CASA À VENDA LOTEAMENTO SARTOR, 2 quartos, um com suíte, sala e cozinha conjugadas,
alto padrão, quiosque, lavanderia, banheiro e 1 quarto no quiosque, toda murada e gradeada.
- APARTAMENTO com três dormitórios, rebaixado em gesso, sacada fechada com vidro, localizado no bairro Sol Nascente
- APARTAMENTO NA AVENIDA SANTA ROSA, prédio de esquina, 3 quartos sendo uma suíte,
sala ampla, cozinha, lavanderia, sacada frontal, sacada nos fundos fechada com vidros, com
churrasqueira, 1 vaga de garagem, apto de aprox. 172m² com a área comum R$ 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 floreira, 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
- APARTAMENTOS 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
Buricá (recebe terreno ou casa em Três de Maio)
- TERRENO localizado no loteamento Mediterrâneo 13,5x27,5 metros
- TERRENOS Loteamento Bombardelli

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

- Apartamento 100m², suíte + 01 quarto,
sala de jantar, cozinha, lavanderia, churrasqueira, terraço, garagem, Av. Santa Rosa, Ed. Areias
- Apartamento 125 m², 02 quartos, sala de estar, jantar, sacada,
cozinha, lavanderia ampla, 01 vaga de garagem c/ portão eletrônico, rua
Tereza Verzeri, 550
- Sala Comercial, 101m², Ed. Rubi, rua Mato Grosso, 673

Vendas

- Área com 8.123m² de frente p/ RS 342, no perímetro urbano de Três de
Maio
- Apartamento 83,87m², c/ 02 quartos, cozinha, sala de estar e jantar,
sacada c/ churrasqueira, garagem, rua Rio deJaneiro, diagonal Rodoviária.
- Apartamento c/ 01 suíte + 02 quartos, banheiro social, 02 vagas de
garagem, Ed. Porto Seguro, Crissiumal / RS. Pagamento: Entrada + 48
parcelas
- Apartamento c/ 03 quartos, 02 banheiros, sacada fechada, 01 vaga de
garagem. 8º andar CAXIAS DO SUL / RS, Ótima Localização
- Sala Comercial, 145m², Ed. Areias, Av. Santa Rosa
- Casa de alvenaria, 220m², Terreno 550m², rua Padre Cacique, próximo
ao Ed. Rubi
- Imóvel Misto, comercial 321,57m², apartamento residencial, 177,18m²,
suíte + 03 quartos, 02 vagas de garagem, Av. Santa Rosa, Centro
Apartamentos na planta, diversos tamanhos, cidades de
Três de Maio e Horizontina - RS

· 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.
· 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
quadra do Clube Buricá e mercado Benedetti. R$165.000,00
· Terreno medindo 700m² com casa de madeira e escritório, na rua Ijuí,
frente à escola Pingo de Gente
· Aptos no edifício Terra Natal, na rua Osvaldo Cruz perto do Hospital
São Vicente, e aptos na Av. Uruguai e av. Alberto Pasqualini e na rua
Professor Del Aglio e rua Horizontina no edifício Maria Preta e no bairro
São Francisco.
· Excelente apto semi mobiliado, c/ 1 suíte e 2 quartos, sala e cozinha,
2 banheiros, 2 vagas de garagem e elevador, na rua Horizontina. Ótimo
Preço
· 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. Aceita imóvel na troca e facilita pagamento.
· 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, medindo 577,90m², c/ casa de alvenaria c/ chapada medindo
335m², na rua Bruno Dockhorn ao lado da radio colonial. R$700.000,00
· Terreno de 394m², c/ prédio comercial e residencial, excelente ponto
comercial no centro de Três de Maio (ótimo investimento) R$700.000,00
· 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$750.000,00.

SALAS COMERCIAIS

- Rua Pe. Cacique, Av. Uruguai, rua Horizontina, rua Santo Ângelo, Av.
Senador Alberto 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.
· 8 ha s/ benfeitorias, próximo a BR 472, no lajeado Lambedor, área de
planta 5,3 ha e 2,7 ha de mato c/ sanga. Ótima localização

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: 4 mil sacas de soja.
· 19,5 ha de terras em Independência, sendo 14 ha de planta, restante mato e capão
· 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

Ótima oportunidade para
investidores

Terreno medindo 910 m², no início da rua Planalto
no centro de Três de Maio
Informações e agendamentos de visitas pelo fone:
55 99633-2111 ou 55 99628-5138 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.

· Apartamentos: Rua Santo Antônio e rua Professor Del Àglio e rua São Bernardo
. Casa: rua Planalto e rua Carlos Gomes
· Terrenos: Av. Avaí
· Pavilhão: rua Mato Grosso e rua Alfredo Henn
· Sala Comercial: Av. Santa Rosa e rua Sto. Ângelo e Av. Sen. Alberto Pasquilini

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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Contrato de promessa e venda
não pode ter cláusula de
arrependimento
A “Promessa de Compra e Venda” é um contrato, que pode ter natureza
particular ou pública, cujo objetivo é formalizar o negócio, bem como o valor
desta negociação, condições e formas de pagamento; e, formaliza a obrigação
do vendedor em entregar o imóvel ao comprador, livre e desembaraçado.
Comumente, o documento é utilizado para promover maior segurança
entre as partes e estabilidade no negócio da compra e venda.
O artigo 462 do Código Civil trata que o
Contrato de Promessa de Compra e Venda,
deve atender alguns requisitos e nele, serem
observados os requisitos taxativos de validade
dos negócios jurídicos, tendo em vista que são
essenciais pois formam sua substância. Estes
requisitos estão dispostos no artigo 104 do
Código Civil, incisos I e II onde expressam que:
as partes devem ser capazes e o objetivo lícito,
possível, determinado ou determinável.
O inciso III do artigo 462 do Código Civil
compreende que, tendo o contrato obedecido
os requisitos expostos no parágrafo acima, é
dispensável a Escritura Pública de Promessa de
Compra e Venda, registrada no Cartório de Notas,
ou seja, não é obrigatório o registro público do
mesmo no Cartório de Notas.
Importante ter entendimento que neste
tipo de contato não é possível haver cláusula
de arrependimento, conforme o artigo 463 do
Código Civil, artigo 5º do Decreto-Lei 58/1937,
Decreto 3.079/38 e súmula 166 do Superior
Tribunal Federal.
Este documento passa a ter alguns efeitos no
que tange o seu registro ou não, na matrícula do
imóvel.
Se não houver averbação na matrícula
do imóvel, mantida no Cartório de Registro
de Imóveis, existirá somente uma obrigação
de caráter pessoal do vendedor em conferir a
Escritura Pública de Compra e Venda, depois de
quitado os valores da venda do imóvel.
Se houver averbação do Contrato da
Promessa de Compra e Venda na matrícula do

imóvel, no Cartório de Registro de Imóveis, existirá
o direito real de compra do imóvel em favor do
promissor comprador.
Isso significa que o vendedor passa a ser
obrigado a entregar o imóvel, uma vez que o efeito
deste contrato impede situações de compra e
venda do imóvel para terceiros.
Na situação em que haja inadimplência no
pagamento das parcelas acordadas, o vendedor
poderá ingressar com ação judicial para rescisão
do contrato, junto com pedido de reintegração de
posse. O artigo 32 da Lei 6.766/79 prevê que,
se vencida e não paga a prestação, o contrato
é anulado depois de 30 dias após a notificação
expressa ao devedor.
Essa contextualização abrange de modo geral,
o conceito da promessa de compra e venda, antes
de assinar este documento é importante entender
a necessidade do seu registro e obrigação que
os envolvidos passam a ter, uma vez que, caso o
negócio não seja concluído, pode trazer grandes
prejuízos para ambas as partes.
O que se recomenda é assistência de um
advogado especialista em direito imobiliário
para análise das cláusulas do contrato, antes de
receber as assinaturas.
Guilherme Cortez atua com investigação
patrimonial. É graduando em Direito e possui, além
da certificação “Decipher” (Método Decipher –
Investigações Corporativas), especialização em
investigação patrimonial, principalmente com ênfase
em blindagem e análise de registros imobiliários.
Atualmente, é coordenador de investigações da Leme
Forense e responsável pelo setor de Análise de Direitos
Creditórios

MPF obtém liminar que
dispensa comprovação
na CNH para compra de
automóveis com isenção
de IPI por pessoas com
deficiência no RS
Justiça Federal acatou
entendimento do MPF em
ação civil pública de que a
exigência da Receita Federal
não tem amparo legal
O Ministério Público Federal (MPF) obteve
decisão favorável, em caráter liminar, em
ação civil pública que tem como fim facilitar a
compra de veículos automotores com isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) por pessoas com deficiência, no âmbito do
Estado do Rio Grande do Sul.
A pedido do MPF, o juízo da 13ª Vara Federal de Porto Alegre determinou que a União,
por meio da Receita Federal do Brasil (RFB),
deixe de exigir comprovação de deficiência em
anotação na Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) em pedidos de aquisição de veículos com
isenção de IPI nos termos da Lei nº 8.989/95.
Nesses casos, a prova da condição de deficiência poderá ser feita por meios idôneos que não
a documentação emitida pelas autoridades de
trânsito.
A decisão da Justiça Federal destaca que
a exigência de comprovação de deficiência em
CNH para compra de veículo com isenção de IPI
vem sendo reiteradamente afastada pela jurisprudência consolidada de tribunais superiores,
uma vez que não tem amparo legal. Ainda, que
tal exigência é danosa, pois “impõe restrição
não prevista em lei em detrimento do princípio
da isonomia e, em última instância, à própria
dignidade da pessoa humana”.
A ação civil pública é assinada pelo procurador da República Enrico Rodrigues de Freitas,
titular da Procuradoria Regional dos Direitos do
Cidadão no Rio Grande do Sul.
Assessoria de Comunicação
Social Procuradoria da República
no Rio Grande do Sul

SERVIÇOS TRÊS DE MAIO
CHURRASCARIA

LIXAMENTO

OFICINA MECÂNICA

DO CRESPO

IRINEU KICH

MOTORGIRUS

F: 3535 -2810
BR 472 - Complexo Thomé

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

LAVAÇÃO

AUTO ELÉTRICA

A SECO DO PAULO

UNICAR AUTO SOM

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

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

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

TÁXI

DO CARECA

F: 99614-9060 / 99622-4497

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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