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Veranice Tatiane Zingler Rockenbach
Idade: 33 anos
Filha de: Rubem Roberto Zingler e
Marli Siepmann Zingler
Casada com: Ricardo André Rockenbach
Mãe de: Rodrigo Zingler Rockenbach
Reside em: Independência
Escolaridade: graduada em Psicologia, pela
Sociedade Educacional Três de Maio – Setrem;
pós-graduada em Gestão de Organização em
Saúde Pública, pela Universidade Federal de
Santa Maria – UFSM; especialista em Tanatologia (terapia do luto), pela Rede Nacional de
Tanatologia
Profissão: Psicóloga
Por que optou por esta profissão: sempre tive
o desejo de ajudar as pessoas e, através da
minha profissão, consigo auxiliar as pessoas a
viverem melhor, com mais qualidade de vida
Onde trabalha atualmente: Consultório de
Psicologia no município de Independência.
Atendo através dos convênios: Unimed, Cabergs, Corsan e particular.
Hábito de que não abre mão: reunir a família,
momentos de lazer com as pessoas que amo,
tomar um bom café
O negócio do futuro é: utilização de práticas
sustentáveis e de responsabilidade social e
ambiental.
Time de futebol: Sport Clube Internacional
Seus aplausos vão para: pessoas que
conseguem ter empatia (se colocar no lugar
do outro) e agir de acordo.
Nota zero para: pessoas que imaginam que
possam viver sozinhas, sem necessitar de
outras pessoas.
Sua opinião sobre as redes sociais: podem ser
positivas ou negativas, dependendo da forma
como são utilizadas. Durante a pandemia as
redes sociais tiveram um papel fundamental

na manutenção dos vínculos afetivos, pois foi
uma forma de nos comunicarmos com pessoas
queridas, quando não era possível estar perto
fisicamente.
No entanto, seu uso se torna nocivo, quando
utilizadas de forma exagerada, em que a
pessoa deixa de se socializar com quem está

ARQUIVO PESSOAL

perto fisicamente, para permanecer utilizando
as redes.
O que você sugere de mudança para melhorar
sua cidade?
Minimização da rivalidade política, a qual
prejudica o desenvolvimento de nossa cidade.
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OSTEOPOROSE: uma doença

assintomática até a ocorrência de uma
fratura por FRAGILIDADE DOS OSSOS
Doença acomete cerca de 200 milhões de pessoas em todo o mundo

O

Dia Mundial e Nacional da Osteoporose, campanha criada para
chamar atenção à conscientização da prevenção, do diagnóstico e do
tratamento da osteoporose, problema
que, segundo dados da Fundação
Internacional de Osteoporose (IOF)
atinge cerca de dez milhões de pessoas
no Brasil.
A osteoporose é a doença osteometabólica mais comum, sendo, muitas
vezes subdiagnosticada e subtratada.
É caracterizada pela diminuição da
massa óssea, levando a um aumento da
fragilidade e fratura óssea. As fraturas
podem causar dor, incapacidade física,
deformidades e redução da qualidade
de vida. As fraturas de quadril são as
mais graves, com aumento de 20% da
mortalidade após o primeiro ano. Mais
de 50% dos pacientes que sobrevivem a
uma fratura de quadril são incapazes de
manter a sua independência.
Segundo explica a Dra. Jaqueline
Pais, médica endocrinologista do
Hospital Icaraí, a causa mais comum de
apresentação da doença é a osteoporose pós-menopausa, resultante do aumento da taxa de remodelação óssea,
relacionada à deficiência de estrogênio,
mas também de causas secundárias de
perda da massa óssea, como corticoterapia, presença de fatores de risco
como tabagismo, baixo peso, história
parental de fratura de quadril e etilismo.
“A osteoporose pós-menopausa é
um problema de saúde mundial, considerando o grande número de mulheres

acometidas, e a prevalência crescente
(em função do envelhecimento da
população e os custos do tratamento)”,
alerta a médica.
A osteoporose acomete cerca de
200 milhões de pessoas em todo o
mundo e estima-se que, a partir de 50
anos de idade, cerca de 50% das mulheres e 20% dos homens sofrerão uma
fratura osteoporótica ao longo da vida.
Pode ser classificada em primária,
quando associada à menopausa ou ao
envelhecimento, ou secundária, quando
existe um fator causal bem estabelecido como medicações (principalmente
glicocorticoides) ou outras doenças.

“É uma doença assintomática até
a ocorrência de uma fratura por fragilidade, que é a principal manifestação
da osteoporose, ocorrendo com maior
frequência, em vértebras, seguidas por
quadril e rádio distal.
A densitometria óssea é o método
de escolha, no diagnóstico de
osteoporose e osteopenia”,
complementa Jaqueline Pais,
médica endocrinologista

“É uma doença assintomática até a
ocorrência de uma fratura por fragilidade, que é a principal manifestação
da osteoporose, ocorrendo com maior
frequência, em vértebras, seguidas por
quadril e rádio distal. A densitometria
óssea é o método de escolha, no diagnóstico de osteoporose e osteopenia”,
complementa Jaqueline.
A médica lembra que o objetivo do
tratamento é a prevenção de fraturas
e que o tratamento não farmacológico
envolve uma dieta saudável, prevenção
de quedas e programas de exercícios
físicos.
“Já o tratamento farmacológico
inclui cálcio, vitamina D e medicamentos ativos no tecido ósseo tais com
antirreabsortivos ou estimuladores da
formação óssea”, finaliza.
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5 dicas para prevenir
a OSTEOPOROSE

- AUMENTE O CONSUMO
DE CÁLCIO

Apesar de não ser o único tratamento, os
alimentos ajudam muito no combate à osteoporose. Segundo a Organização Mundial de Saúde,
o ideal é ingerir pelo menos 800 mg de cálcio por
dia.

- PARE DE TOMAR REFRIGERANTE

O refrigerante em excesso aumenta consideravelmente os níveis de fosfato no sangue,
afetando os ossos e impedindo que o organismo
absorva o cálcio.

- PRESTE ATENÇÃO À VITAMINA D

A vitamina D melhora a saúde dos ossos
porque ajuda o corpo a absorver o cálcio. Por
isso, o cálcio sozinho não vale. Ele só é absorvido
pelo organismo e bem utilizado quando existe
uma quantidade suficiente de vitamina D.

- FAÇA ATIVIDADES FÍSICAS

Manter uma rotina de exercícios físicos
ajuda a fortalecer os ossos e a atrasar a perda
de massa óssea. O ideal é que sejam atividades
mais leves e com o mínimo de impacto, como a
caminhada.

- CONSULTE SEU MÉDICO E FAÇA
A DENSITOMETRIA

A osteoporose acomete cerca de 200
milhões de pessoas em todo o mundo
e estima-se que, a partir de 50 anos de
idade, cerca de 50% das mulheres e
20% dos homens sofrerão uma fratura
osteoporótica ao longo da vida.

A osteoporose é uma doença silenciosa, que
demora a ser notada porque não dá sinais de dor
nem qualquer outro sintoma. Como ela não se
expressa facilmente, poucas pessoas acabam
descobrindo antes de sofrer a primeira fratura.
Por isso, é muito importante que você consulte o
seu médico regularmente e faça a densitometria
óssea se ele recomendar.
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AVC: reconhecer os sinais é

fundamental para SALVAR VIDAS

D

ormência, dificuldade para falar e
enxergar, tontura e dor de cabeça forte.
Sinais que podem indicar um Acidente
Vascular Cerebral (AVC), condição de saúde
que exige cuidados imediatos.
O AVC Isquêmico, mais comum, é caracterizado pela
falta de sangue numa região do cérebro após a obstrução de um vaso sanguíneo. Já o AVC Hemorrágico, que
corresponde de 10% a 15% dos casos, é provocado pelo
rompimento de um vaso, espalhando sangue pelo cérebro.
O Dia Mundial do AVC - 29 de outubro -, visa conscientizar e alertar a população sobre essa doença, que é
considerado o maior fator de incapacidade no planeta.
No Brasil, são cerca de 400 mil casos por ano, dos quais
90% poderiam ser evitados, segundo as estimativas. Os
especialistas indicam dez situações que elevam o risco
dessa condição ocorrer: pressão alta, colesterol elevado,
diabetes, fumo, fibrilação atrial (arritmia cardíaca que provoca má circulação sanguínea), obesidade, sedentarismo,
alimentação inadequada, abuso de álcool e depressão e/
ou estresse.
“Esses fatores implicam em uma mudança significativa no estilo de vida. É essencial que a população tenha
conhecimento disso, pois é uma doença que pode ser prevenida com esses passos simples”, explica Sheila Martins,
chefe do Serviço de Neurologia e Neurocirurgia do Hospital
Moinhos de Vento. Ela reforça que as atividades físicas
são grandes aliadas contra o AVC. Apenas 30 minutos de
exercícios, cinco vezes por semana, reduzem os riscos em
quase 40%.
A especialista ressalta que é importante reconhecer os
sinais, como perda de força ou dormência, geralmente em
uma metade do corpo, dificuldade de enxergar em um ou
nos dois olhos, dor de cabeça forte e repentina, problemas
na fala e tontura, que se manifesta com uma sensação
rotatória associada à falta de equilíbrio e de coordenação.
“Caso esses sintomas surjam, o paciente deve ser levado
rapidamente ao hospital. Quanto antes ocorrer o atendimento, menores podem ser as sequelas. Muitos podem
salvar vidas!”, enfatiza Sheila.

Certificação inédita
Com atendimento de excelência e considerado
referência para o tratamento do AVC no Brasil, o Hospital
Moinhos de Vento recebeu, em 2021, o título de “Centro
Avançado” no Programa de Certificação de Centros de

AVC na América Latina. O reconhecimento foi dado pela
Organização Mundial de AVC (World Stroke Organization) e
pela Sociedade Iberoamericana de Enfermedad Cerebrovascular (SIECV).
De acordo com os índices das entidades, o Serviço de
Neurologia e Neurocirurgia do Moinhos contempla 100%
dos critérios obrigatórios e 96% dos critérios recomendados. Entre os diferenciais da instituição, estão um setor
de emergência com equipe e equipamentos para exames
disponíveis 24h por dia, médico neurologista presente,
disponibilidade para aplicação de trombolítico — medicamento para desobstrução do vaso cerebral, trombectomia
mecânica e monitoramento da recuperação dos pacientes
após a alta hospitalar.
“Do momento em que o paciente com AVC chega ao
hospital até a administração da terapia, são em média
52 minutos, abaixo dos 60 preconizados pela Associação
Americana de AVC”, destaca Sheila Martins, ressaltando
que o Moinhos possui áreas especializadas dedicadas ao
atendimento desses pacientes dentro do Centro de Terapia
Intensiva e na Unidade de Internação.

Qualificação do SUS
Em parceria com o Ministério da Saúde, por meio
do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional
do SUS (PROADI-SUS), com a Rede AVC Brasil e com a
Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre, o Hospital
Moinhos participa de projetos e pesquisas para qualificar
a rede de cuidado e de atenção básica na capital e em
todo o país nessa área.
Em agosto, a instituição deu início ao PROMOTE,
estudo para avaliar os métodos para prevenir o AVC e o
comportamento cognitivo na Atenção Primária (Unidades
Básicas de Saúde). A primeira parte do levantamento,
em Porto Alegre, analisará as condições para execução
de um programa de prevenção na rede pública de saúde,
em escala nacional. Paralelamente, foi implementada a
Iniciativa HEARTS, programa para otimizar a assistência
primária e diminuir a incidência de doenças cardiovasculares, como infarto e AVC.
No ano de 2020, o Moinhos começou o recrutamento
de pacientes com histórico de AVC hemorrágico para o
projeto TRIDENT. A pesquisa internacional, que envolverá
150 brasileiros, investiga a combinação de medicamentos
anti-hipertensivos em uma única pílula para a diminuição
da recorrência da doença, uma das formas mais graves e
responsável por 10% das reincidências dessa doença no
mundo.

O que você gostaria
de ler sobre saúde?
Envie sua sugestão
para o e-mail:
jsemanal@jsemanal.com.br
ou para o WhatsApp:
(55) 99926-9197
Participe!
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" A inveja nem sempre é pelo material; às vezes as pessoas sentem inveja de sua
personalidade, seu espírito, sua energia, seu esforço e seu desejo de se superar".
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A.D.

NAIR E VERÔNICA LOTTERMANN FOTOGRAFIAS

A alegria e harmonia dos papais Aline Maciel e Quene Hamerski com a filhota Luísa
Maciel Hamerski. Amor incondicional!
O pequeno baby Cauê Rafael Willers Zaleski, está sendo
muito aguardado pela mamãe Aline Regina Willers, pelo papai
Diogo Rafael Zaleski e pela mana Nathália Rafaela Zaleski. A
previsão de nascimento do Cauê é para a primeira quinzena de
dezembro. Linda espera, momento cheio de magia!

Em uma bonita festa que reuniu amigos e familiares, a linda e encantadora
Camila Adam, juntamente com os pais Rose Escher e Gelson Adam
comemorou seus 15 anos, no útimo sábado, dia 30, na AABB de Três de Maio.
Parabéns, Camila! Felicidades!

No último dia 28, Isabela Lasch Reimann, comemorou 8 anos
em uma festa linda e cheia de brincadeiras. No registro, Isabela com
os pais Caroline e Marcos. A festa animadíssima foi na Bella Casa
de Festas. Felicidades!
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STUDIO CRIATIVO

Parabéns a Sra. Iracema Dezordi de Souza, que festejou seus 90 anos, dia 25 de setembro, com um almoço na AABB de Três de
Maio. Recebeu o carinho dos filhos Almir, Tânia e Maria Helena, dos netos, genros, e todos os familiares. Momento celebrado com muito
amor, alegria e bons exemplos. Felicidades!

Toda a felicidade do mundo para Louyse Herath, no ensaio dos
seus 15 anos. Louyse é filha de Marcos e Kaya Herath.
Parabéns, muita luz e vida longa!

Na tarde de 28 de outubro, foi inaugurado o Memorial Saúde, em
homenagem às vítimas da Covid-19 de Três de Maio.
Foram plantados 45 ipês, por familiares das vítimas e por pessoas que
sobreviveram à doença. O momento foi cheio de emoção, amor, fé e
fraternidade. O ato foi uma iniciativa do Poder Executivo de Três de Maio, com
a presença do prefeito Marcos Corso, da secretária de Saúde do Estado, Arita
Bergmann e outras autoridades. O espaço está localizado no Bairro Planalto,
loteamento Verdes Campos, na Rua Alberto Bins. No registro, familiares de
Maria Inês Tolfo fazendo o plantio do ipê em sua memória

5

CADERNO S - JORNAL SEMANAL - 5 de novembro de 2021

REGISTRO SOCIAL
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Parabéns para:

Feliz aniversário para

Bárbara Rossi
Peripolli que no

dia 1º de novembro
completou 69 anos.
"Felicidade, saúde e
vida longa!"
Com carinho, a
homenagem dos
filhos, genros e nora.

05/11
Ivo Bayer Herpich
Raul Tesche
Marcelo Tomasi
Anila Schenkel
06/11
Joel Chrischon
07/11
Samia L. Khun
Telmo Antônio Andreata
Clóvis Woiciechoski
08/11
Ernani Rehn
09/11
Marcos Herath
Ivo Recihert
10/11
Antônio Ruaro
Ana C. Kramer Camera
11/11
Juliana Borella Cesa
Rosa Pienes

VENDE-SE

Propriedade dos Caixeiros Viajantes de Três de Maio.
Área de um hectare e um pavilhão de aproximadamente
300m2. Tratar com a diretoria.

ALUGAM-SE

quitinetes
na Rua Tereza Verzeri, 633,
em frente à garagem do
Super Benedetti.
Tratar no local ou pelo fone:

99961-3206

EVENTO

Estudantes do Pacelli são selecionados para participar
de Feira Estadual de Ciências da Univates
Dois grupos de estudantes do segundo
ano B do Instituto Estadual de Educação
Cardeal Pacelli tiveram seus trabalhos de
pesquisa selecionados para participar da
III Feira Estadual de Ciências Univates e X
Feira de Ciências Univates.
Nos dia 28 e 29 de outubro, os estudantes apresentaram os projetos de pesquisa
selecionados, que foram desenvolvidos
durante as aulas do componente curricular
Projetos Matemáticos e Saúde, orientados
pela professora Elisiane Fabrim.
Os estudantes Milene Foletto, Mylene
da Silva e Thailon Martin apresentaram a
pesquisa sobre: ‘Saúde Mental dos Estudantes do Segundo Ano do Ensino Médio da
Escola Instituto Estadual Cardeal Pacelli,
mediante obrigações e responsabilidades
durante o período de pandemia da COVID-19’.
Já o grupo composto pelos estudantes
Tales Corrêa, Vanessa Ludwig e Verônica
Marques apresentaram o trabalho intitulado: ‘A interferência de transtornos mentais
na aprendizagem dos estudantes do Ensino
Médio da Escola Cardeal Pacelli’.
Na avaliação da professora Elisiane, é a
partir da pesquisa que conseguimos descobrir novos horizontes e evoluir. "A pesquisa
é um elemento de construção de conhecimento. Ela intenta formar sujeitos curiosos
acerca do que se passa no mundo, assim,
por meio dessa busca, o conhecimento será
construído pelo próprio educando na busca
de uma sociedade mais justa", destaca.

FOTOS DIVULGAÇÃO

- 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

Professora Elisiane e alunos Vanessa Ludwig, Tales Corrêa e Verônica
Marques

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).

Professora Elisiane e alunos Mylene Santion, Mylene Silva e Thailon
Martin

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.

COMUNICADO DE PERDA DE BLOCO

Eliana Cristina Rorato, residente na Rua Bela Vista, interior de Três de
Maio, Carteira de Identidade número 5086922721, comunica a perda do
Bloco de Produtor Rural N. P 200 981961.
Três de Maio, 29 de outubro de 2021.
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VENDA

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 Jardim 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 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 - 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; localização: 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 quartos,localização; 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, localização: rua Avaí próximo ao colégio Pacelli.
- Casa de alvenaria com piscina, medindo 332m² com terrreno de 595m², localização rua Farrapos uma quadra da av. Santa Rosa.
- Casa de alvenaria, 140m², com terreno de 4787m² localização; rua Alfredo Mensch, 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.

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.
- Apartamento com 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, garagem, salão de festas, 4º
andar, em frente ao Colégio Pacelli.
- Sala Comercial, 100m², Ed Rubi, rua Mato Grosso.
VENDAS

- Área com 8.123m², frente para RS 342, no perímetro urbano Três de Maio.
- Apartamento com 150 m², 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 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, 220 m², terreno 550m², Pe. Cacique, próximo ao Ed. Rubi.
- 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.
- Casa de alvenaria c/ piscina, 250m², terreno de 360m², 3 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, 1 garagem, Centro
- Imóvel misto, comercial 321,57m², apartamento residencial 177,18 m², suíte + 3
quartos, 2 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
· 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
· Terreno de esquina medindo 16x30 = 480m², c/ casa mista na rua
Tiradentes, na cidade de Santa Rosa. Preço R$150.000,00 (Aceita
proposta).

SALAS COMERCIAIS

- Rua Pe. Cacique, Av. Uruguai, rua Santo Ângelo, Av. Senador Alberto Pasqualini e rua Planalto.

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)
· 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 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.
· 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

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 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
- 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
- Loteamento Bombardelli

-TERRENOS

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

· 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.
· 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, Av. Avaí, Trav. Pedro Krewer e Av. Senador Alberto Pasqualine
. Casa: Rua Exp. Bertoldo Boeck e rua José Bonifácio
· Pavilhão: rua Alfredo Henn e rua São Roque
· Sala Comercial: Av. Santa Rosa e rua Sto. 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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Sebrae e CACB lançam campanha
de mediação de conflitos que
envolvam valores de até R$ 20 mil

A

tendimento destinado a micro
e pequenas empresas é online
e gratuito e será feito durante todo
o mês de novembro. A parceria
vai oferecer oportunidades de
mediação para donos de pequenos
negócios
A pandemia representou um duro golpe
para a saúde financeira de milhões de micro e
pequenos negócios no Brasil. Segundo estudos
do Sebrae, no pior momento da epidemia
praticamente todas as MPE sofreram queda de
faturamento, que chegou a um nível médio de
89% de perdas, quando comparado ao período
pré-crise. Com essa situação, muitos empreendedores passaram a enfrentar graves problemas
para atender aos diversos compromissos financeiros de seus negócios, em especial os empréstimos bancários, taxas e impostos, fornecedores
e concessionárias de água e energia. Com o
objetivo de ajudar os empresários a resolverem
essas situações de conflito com maior rapidez e
sem custos, o Sebrae e a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil
(CACB) realizam, em novembro, uma campanha
nacional de mediação.
Um estudo feito pelo Sebrae ainda nos
primeiros meses de pandemia, apontou que até
o fim de julho de 2020, já havia cerca R$ 106
bilhões em passivos acumulados pelas micro
e pequenas empresas brasileiras. À época, o
valor se dividia, principalmente, entre gastos de
pessoal, aluguéis em atraso, além de custos e
despesas.
Segundo o presidente do Sebrae, Carlos
Melles, além de oferecer esse serviço de mediação de conflitos de forma totalmente gratuita e
online, durante o mês de novembro, a parceria
quer ainda contribuir com a difusão dessa prática entre os donos de pequenos negócios no Bra-

sil. “Naturalmente, o primeiro caminho que as
pessoas lembram na hora de resolver qualquer
tipo de divergência é a judicialização. Ocorre que
esse caminho pode ser mais demorado e mais
caro, mesmo nos juizados de pequenas causas”,
observa Melles. “A campanha desenvolvida
pelo Sebrae e CACB quer mostrar que existe
uma alternativa para resolver conflitos de forma
amigável, por meio da mediação. Esse processo,
além de mais ágil e barato, alcança sucesso
em 80% dos casos. Precisamos difundir essa
cultura entre as empresas”, ressalta o presidente do Sebrae.
Para o presidente da CACB, George Pinheiro,
o momento vivido pelas empresas brasileiras é
uma das principais justificativas para a ação. “É
a nossa vez de apoiar os micro e pequenos negócios a retomarem suas atividades e se recuperarem economicamente dos danos causados pelo
fechamento do comércio, dando alternativas
para que elas resolvam seus conflitos sem que
precisem recorrer ao Judiciário”, afirma.
A Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial (CBMAE), que integra a
CACB, vai atender empresários de todo o país
em situações que envolvam valores até R$ 20
mil (limitado a um procedimento por empresa).
Os empresários poderão acessar a plataforma
online da Câmara e iniciar um processo de mediação de forma totalmente online e sem custos.

Pequenos negócios
geraram 71% dos
empregos até
setembro

● A mediação é legal. O acordo firmado tem
força jurídica e obriga as partes ao seu cumprimento.
● A mediação possibilita ao empresário a resolução de seus problemas cotidianos por meio
de métodos ágeis, rápidos e menos onerosos, se
compararmos com o custo do processo judicial.
● O método é seguro e garante o sigilo e a
segurança das informações dos envolvidos.

As micro e pequenas empresas (MPE)
puxaram a criação de empregos formais em
2021. Dos cerca de 2,5 milhões de postos de
trabalho formais criados no Brasil de janeiro
a setembro, 1,8 milhão, o equivalente a 71%
do total, originou-se em pequenos negócios.
A conclusão consta de levantamento do
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com base em dados
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia.
As MPE abriram 1,2 milhão de postos a mais
que as médias e grandes empresas nos nove
primeiros meses de 2021.
Apenas em setembro, os negócios de menor porte foram responsáveis pela abertura
de 72,5% das vagas formais no mês, com
227,9 mil de um total de 313,9 mil postos de
trabalho criados no mês passado. Na divisão
por setores da economia, somente os pequenos negócios apresentaram saldo positivo na
criação de empregos em todos os segmentos.
O setor com mais destaque são os de
serviços, com a abertura de 103,4 mil vagas
em micro e pequenas empresas de um total
de 143,4 mil postos apurados pelo Caged. De
acordo com o Sebrae, o avanço da vacinação
contra a covid-19 tem impulsionado a recuperação do segmento.
O segundo setor que liderou a criação de
postos de trabalho em setembro foi o comércio, com 54,4 mil vagas em micro e pequenas
empresas, de um total de 60,8 mil. Em seguida vêm indústria (37,6 mil de um total de
76,2 mil) e agropecuária (3 mil de 9,1 mil). No
caso da construção civil, o saldo positivo do
mês passado se deve unicamente às MPE. Os
pequenos negócios geraram 27,5 mil postos
de trabalho, enquanto as médias e grandes
empresas fecharam cerca de 3 mil vagas.

Fonte: Agência Sebrae

Fonte: Agência Brasil

Saiba Mais

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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