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Lásaro Engster
Idade: 42 anos
Filho de: Eduardo Gonçalves da Silva e Maria Ivone da Silva
Casado com: Vanessa Engster
Pai de: Laura Engster (12 anos) e Breno Engster (4 anos)
Natural de: Santa Rosa
Reside em: Três de Maio
Escolaridade: graduado em Ciência da Computação, pela Unilasalle.
Pós-graduado em Gestão do Desenvolvimento de Produtos, pela
UFRGS e Gestão de Negócios na IESE, em Barcelona.
Profissão: empresário, corretor e avaliador de Imóveis
Por que optou por esta profissão: sempre tive o sonho de empreender,
paixão por tecnologia e muita satisfação em conversar e ajudar as
pessoas. Na intermediação imobiliária pude unificar tudo isso.
Onde trabalha atualmente: proprietário, corretor e avaliador de
imóveis na Terreno Terreno Imobiliária Digital
Hábito de que não abre mão: meditar
O negócio do futuro é: a resposta é simples, qualquer negócio,
independentemente de seu setor de atuação, tamanho da empresa,
localização física ou atuação digital, desde que, na sua essência,
atenda com a mais absoluta excelência cada cliente.
Time de futebol: Internacional, mas confesso que não sou um torcedor
fanático, sendo que meu esporte favorito é a corrida, que pratico a
qualquer hora e em qualquer lugar.
Seus aplausos vão para: todos os empreendedores de nossa próspera
região. Empreender não é, nunca foi e nem será fácil em nenhum
lugar. Com muita coragem, planejamento e persistência encontramos
aqui muitas pessoas que trabalham, e muito, para que nossa região
continue crescendo.
Nota zero para: pessoas que apenas reclamam, não possuem
iniciativa ou desistem nas primeiras dificuldades.
Sua opinião sobre as redes sociais: uma tecnologia que veio
para ficar, seguirá evoluindo e influenciando a maneira como nos
relacionamos. Como tudo, é importante usar com propósito e
moderação.
O que você sugere de mudança para melhorar sua cidade? Dedicar
os esforços que forem possíveis para atrair e fidelizar investimentos em
novos empreendimentos. Acredito que Três de Maio será a cidade de
nossa região que mais crescerá e se desenvolverá nos próximos anos.

ARQUIVO PESSOAL
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O que é Bruxismo?

O

termo “bruxismo” refere-se ao hábito de
pressionar e ranger os dentes presente
em muitos adultos e crianças durante toda
a vida. O bruxismo ocorre quando os dentes
entram em contato de maneira forçada, quer
esse contato seja silencioso ou produza sons,
especialmente durante o sono.

Como saber se tenho bruxismo?

Para muitas pessoas, o bruxismo é um hábito inconsciente. Estas pessoas podem nem mesmo perceber que
estão fazendo isto, até que alguém comente que elas
fazem um horrível som de ranger os dentes enquanto
estão dormindo. Para outras pessoas, é quando fazem um
exame dental rotineiro e descobrem que seus dentes estão desgastados ou o esmalte de seu dente está rachado.
Se você acorda com dor na face, dor de cabeça e/ou
pescoço, você pode estar sofrendo de bruxismo. Essa disfunção pode fazer os dentes ficarem doloridos ou soltos,
e, às vezes, partes dos dentes são literalmente desgastados. Em casos mais graves, o bruxismo pode acarretar
a destruição da gengiva e dos ossos da boca, afetando a
articulação temporomandibular (ATM).

Por que isso ocorre?

As causas ainda não são totalmente conhecidas,
mas estudos indicam ter influência de fatores genéticos,
neurológicos ou respiratórios, como ronco e apneia do
sono, por exemplo, além de estar relacionado com fatores
psicológicos, como estresse, ansiedade ou tensão, ou
ainda problemas relacionados à má oclusão, isto é, ao
mau fechamento da boca.
O estresse é o problema mais comum encontrado e
pode ter sua origem em fatores internos e externos. Os fatores internos podem ser os alimentos que você consome,
seu nível de preparo físico, sua estabilidade emocional,
estado de saúde geral, nível de bem-estar e o número de
horas que você dorme todas as noites. Os fatores externos
relacionados com o estresse psicológico têm a ver com o
ambiente em que você vive, sua interação com as pessoas
quando está em casa e a maneira com que você enfrenta
os desafios do dia-a-dia.

As consequências do bruxismo são:
• Desgaste dos dentes
• Quebra de dentes e próteses
• Sensibilidade dental
• Dor e amolecimento dos dentes
• Dor facial devido à força do apertar
• Dor de cabeça
• Fadiga facial
• Dor na articulação temporomandibular

Como o bruxismo é tratado?

O tratamento apropriado dependerá do que está lhe
causando o problema. Fazendo perguntas apropriadas e
examinando detalhadamente seus dentes, seu dentista e
seu fisioterapeuta, trabalhando em conjunto, podem lhe
ajudar a determinar a fonte potencial de seu bruxismo.
Com base no grau dos danos causados a seus dentes e a
causa provável, seu tratamento será proposto:
• O USO DE UM DISPOSITIVO QUANDO DORMIR:
feito sob medida pelo seu dentista e ajustado aos seus
dentes, o dispositivo encaixa-se sobre os dentes superiores e os protege de se triturarem com os dentes inferiores.
Apesar de o dispositivo ser uma boa maneira para lidar
com bruxismo, ele não é uma cura.
• RELAXAMENTO: a tensão cotidiana é uma das
principais causas do bruxismo. Tente encontrar algo
que lhe ajude a aquietar seu cérebro antes de ir para a
cama: ouvir música, ler um livro, fazer um passeio, aplicar
compressas mornas na face e pescoço, uma xícara de chá
calmante ou tomar um banho quente. Procurar terapia
auxiliará no aprendizado de meios eficazes de controlar
situações estressantes. A fisioterapia irá te ajudar a soltar
os músculos, diminuir tensões e eliminar dores, melhorando a qualidade do sono.
• LASERTERAPIA: o uso do laser de baixa potência
vem sendo utilizado cada vez mais para solução de diversas patologias bucais. A luz do laser tem efeito anti-inflamatório, cicatrizante, e bioestimulante. É utilizada na
odontologia e fisioterapia com extraordinários resultados
em tratamentos terapêuticos – alívio da dor orofacial,
dores neurais (nevralgia do trigêmeo), lesões na boca,
redução da hipersensibilidade dentária.
• MEDICAMENTOS: em casos de muito desconforto
ou que envolvam problemas no funcionamento da articulação temporomandibular, o dentista irá avaliar, podendo
indicar o uso de relaxantes musculares por um período
curto de tempo, e em casos mais severos, a aplicação de
injeção local de toxina botulínica.

• FISIOTERAPIA: Com tratamentos fisioterapêuticos
é possível aliviar os sintomas, ou até mesmo eliminar
fatores desencadeadores do bruxismo. Pode-se utilizar
exercícios respiratórios ou exercícios para otimizar a movimentação da ATM. A liberação miofascial dos músculos
da face, cabeça e pescoço pode auxiliar, diminuindo a
rigidez na musculatura, facilitando inclusive a mastigação. Massagens para relaxamento corporal ajudam na
diminução do estresse e melhoram a qualidade do sono.
Procure um profissional da sua confiança, bruxismo
tem tratamento, fale com seu dentista e seu fisioterapeuta, juntos eles podem melhorar a sua qualidade de vida.

DICAS PRÁTICAS PARA ALIVIAR O BRUXISMO

1. MASTIGAR ANTES DE DORMIR PODE DIMINUIR O BRUXISMO
Para acalmar uma mandíbula hiperativa, você pode mastigar alimentos duros antes de dormir. Comer uma maçã ou mesmo uma cenoura
antes de dormir é bom especialmente para as crianças.
2. APLICAR CALOR NA MANDÍBULA
Antes de se deitar, mergulhe uma toalha pequena em água quente,
torça e aplique em ambos os lados da face. O calor ajuda a relaxar os
músculos da mandíbula, diminuindo a tensão antes de dormir.
3. TÉCNICAS DE RELAXAMENTO E MEDITAÇÃO PODEM FUNCIONAR
COMO REMÉDIOS CASEIROS
Procure realizar uma prática de relaxamento ou de meditação antes
de dormir. Uma ótima técnica é associar a respiração profunda ao relaxamento do corpo, contribuindo para um sono tranquilo.
4. MENOS ALIMENTOS ESTIMULANTES
A alimentação pode interferir na qualidade do nosso sono. A ingestão
de alimentos com muita cafeína pode atrapalhar na hora do sono e fazer
com que você se sinta muito agitado antes de ir para a cama. Café, chá
preto e energéticos devem ser evitados.
5. LUGAR DE CELULAR NÃO É NA CAMA
Ficar checando o celular ou mesmo lendo no seu tablet na cama pode
prejudicar o seu sono. Para quem sofre com problemas relacionados ao
sono, é necessário evitar qualquer tipo de estímulo antes de ir para cama,
por isso, deixe o celular de lado.
6. AUTOMASSAGEM
Realizar movimentos circulares na bochecha, na região das têmporas e região cervical, podem te ajudar a aliviar a dor e o desconforto
muscular.
7. UM BOM BANHO
Um banho quentinho ajuda a diminuir a tensão do dia a dia e relaxar.
Por isso, não deixe de tomar uma boa ducha antes de ir para a cama.
Atenção: o que está descrito acima não substitui as recomendações
do fisioterapeuta e do dentista responsável pelo tratamento.
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A importância das vacinas
para nossa saúde

A

prenda conceitos sobre vacinas para evitar
notícias falsas. A informação circula com
muita velocidade, mas é necessário escolher
fontes confiáveis para buscar informações
e evitar cair nas fake news que circulam nas
redes sociais e grupos de WhatsApp
Para proteger contra vírus, vacina. Para evitar fake news,
informação. Com base nessa premissa, o professor de Biologia, José Nascimento da Silva Júnior, que trabalha do Colégio
Marista de Brasília, percebeu a importância do atual momento
de pandemia para explicar conceitos sobre os imunizantes.
O professor lembra o quanto o assunto “vacinas” domina
as atuais rodas de conversas, discussões e debates entre as
pessoas. No entanto, ressalta, é preciso compreender mais
o assunto e saber discernir conteúdos científicos de notícias
falsas.
As vacinas são importantes tanto para o indivíduo como
para a saúde coletiva. De acordo com o Ministério da Saúde,
“manter a vacinação em dia, mesmo na fase adulta, é um
dos melhores métodos para evitar doenças e infecções.” O professor esclarece algumas dúvidas frequentes sobre as vacinas,
principalmente sobre os imunizantes contra a Covid-19.

O que é imunização?

A imunização é o processo que ativa o sistema de defesa
do corpo de uma pessoa. O sistema imunológico do corpo
humano consegue defender o corpo de diversas formas, por
exemplo, a pele é uma excelente barreira para diversos microrganismos evitando várias doenças. A pele é uma defesa
inata, que todos têm desde o nascimento. Outra forma de
defender é aquela em que o sistema imunológico adquire ao
longo da vida. Essa defesa inclui a produção de anticorpos.

O que são anticorpos?

Anticorpos são respostas específicas do sistema imunológico, quando o corpo é invadido. Os anticorpos são produzidos especificamente para responder a um ataque ao corpo
de cada pessoa, funciona como a chave e a fechadura, em
que apenas a chave certa abre a fechadura. Então, cada pessoa tem um conjunto de anticorpos específicos, dependendo
dos possíveis ataques que seu corpo sofre ao longo da vida.

E a vacina, como funciona?

A vacina é uma maneira controlada de reação a um
ataque ao corpo humano e induzir a produção de anticorpos
específicos. Os laboratórios que produzem vacina buscam
descobrir uma maneira de injetar no corpo humano moléculas do invasor que induzam a produção de anticorpos, sem
desenvolver a doença.

Por que existem diferentes vacina
para a Covid?

Cada laboratório faz testes com diferentes componentes do vírus, o objetivo é induzir a resposta mais intensa na
produção de anticorpos para a maioria das pessoas. Por isso
são necessários testes em diferentes níveis até que a vacina
seja aprovada pelas autoridades de saúde.
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PIXABAY/DIVULGAÇÃO

GLAUCOMA...

Aumento da pressão dos olhos?

Algumas vacinas podem ter efeitos
colaterais? Por que isso acontece?

Como a vacina simula um ataque ao corpo, o sistema
imunológico de cada pessoa responderá de diferentes
formas. Para alguns, essa resposta induz a febre, dores e
mal-estar, que são sintomas característicos de um ataque
de microrganismo ao corpo. Em outras pessoas, os sintomas
são imperceptíveis, indicando que apenas a produção dos
anticorpos foi ativada.

É necessário tomar duas doses da vacina,
ou uma só é suficiente?

A vacina tem a vantagem de induzir uma memória
imunológica, ou seja, o sistema imunológico mantém a
capacidade de responder a um novo ataque no futuro. Para
desenvolver essa memória imunológica é necessário um
determinado nível de resposta e cada laboratório identifica
esse nível em suas pesquisas. Por isso, é importante tomar a
segunda dose, quando indicado, para garantir que a memória imunológica seja adequadamente formada.

Por que, mesmo depois de vacinadas, as
pessoas ainda têm que continuar usando
máscaras, álcool gel e fazendo o
isolamento social?

A vacina é um modo eficaz de controlar o parasita e
reduzir os impactos que causa em nossa sociedade. Contudo, o vírus Corona continuará em nosso meio ambiente e
devemos manter os cuidados básicos para evitar a contaminação daqueles que ainda não foram imunizados. Dessa
forma, o uso de máscara, a higienização das mãos e evitar
as aglomerações são maneiras de agir pensando no bem
coletivo, mesmo para os que já foram vacinados.

A descoberta de variantes do coronavírus significa que teremos que ser vacinados
novamente?

As variantes descobertas são vírus modificados que são
formados a partir de cópias imperfeitas que cada vírus pode
produzir ao se replicar dentro das células hospedeiras. Os
pesquisadores estão investigando o quanto cada variante é
diferente em relação a imunização causada pelas vacinas.
Esse é outro motivo para mantermos os cuidados básicos
contra essa pandemia.

Fonte: www.colegiosmaristas.com.br

Nossos olhos são formados por várias estruturas internas, sendo
preenchido por dois fluidos transparentes distintos, um deles o vítreo
que preenche a parte posterior do olho e outro o humor aquoso que
preenche a parte anterior. Este líquido que preenche a parte anterior é
constantemente produzido e absorvido, havendo uma circulação dele.
Quando acontece de haver uma diminuição no volume absorvido, ou
em uma dificuldade dessa circulação e absorção, o volume produzido
permanece gerando um acúmulo desde líquido causando o aumento da
pressão intraocular.
O normal da pressão intraocular normal costuma ser de 10 até
20 mmHg e o aumento dessa pressão gera esta doença chamada
glaucoma. O glaucoma com seu aumento da pressão dos olhos, níveis
superiores a 21mmHg, costuma gerar lesões no nervo óptico e toda
lesão em tecido nervoso é irreversível. Portanto a grande preocupação
do glaucoma é ter o seu diagnóstico precoce para que não aconteçam
perdas visuais.
E o que o paciente com glaucoma sente? Pois bem, muitas vezes
não sente nada. E este é o perigo. Muitos pacientes procuram os
consultórios do oftalmologista já com perda visual ou perda de campo
visual, e descobrem que tem glaucoma com a medida da pressão
ocular. Em casos em a que pressão ocular é muito elevada pode ter
vermelhidão, dor, desconforto ocular e turvação visual súbita... Quando a pressão ocular sobe rapidamente temos um quadro de glaucoma
agudo e pode levar a perda visual rapidamente. Os demais casos têm
perda lenta.
Sim, você pode ficar cego com o glaucoma. Portanto em todas visitas ao médico oftalmologista ele irá medir sua pressão ocular. Sempre!
Mas e se tiver o problema o que deve ser feito? Bem o glaucoma deve
ser sempre acompanhando com exames complementares para melhor
avaliar, e normalmente são feitos campo visual, retinografia com
fotos do nervo óptico e mais modernamente tomografia de coerência
óptica do nervo. O glaucoma sempre deve ser tratado incialmente com
colírios, mas pode ser realizado laser ou ate mesmo cirurgia para seu
controle da pressão.
Mas o mais importante: medir pressão ocular com seu médico
oftalmologista a cada nova consulta, assim se evita sustos e perda de
visão pelo glaucoma.
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"Não guarde nada para uma ocasião especial. Ocasião especial é cada dia que se vive."

A.D.

NAIR E VERÔNICA LOTTERMANN FOTOGRAFIAS

Parabéns a este gatinho lindo e de sorriso
encantador, Gabriel Rosso, que no próximo
domingo, dia 11 de julho, comemora seus 10
anos. Recebe o carinho de todos que o cercam, em
especial do papai coruja Júnior Rosso!

Parabéns para Marcelino Colla Junior que colou grau no sábado, dia 3 de julho, em Engenharia
Mecânica, com duplo diploma, pela UFRGS e pela Universidade SIGMA - Clermont na França.
A felicidade tomou conta da familia, que estampava muita alegria e emoção. No registro: o pai
Marcelino Colla, Isadora Gomes, ao lado do namorado Matheus Colla, Marcelino
Colla Junior (formando) e a mãe Janice Colla. Sucesso e muitas conquistas!

STUDIO CRIATIVO

Parabéns à linda Darya Sartor Genz, filha de Brenda da Cunha Sartor e Willian
Genz. Darya comemorou o seu primeiro aninho dia 27 de junho e foi motivo de muita alegria e
felicidade para os papais e avós!

Preenchimento facial

O preenchimento facial a base de
ácido hialurônico é um procedimento
minimamente invasivo, que tem o intuito
de preencher, sustentar e volumizar a
face. Ele pode ser utilizado para volumizar
a região da boca e queixo, melhorar a
textura da pele, restaurar o volume perdido
na região da bochecha, suavizar a região
de olheiras, corrigir assimetrias e definir o
contorno facial.
O tempo de duração médio é de um ano.
“Gerenciar o processo de envelhecimento,
com cuidados que proporcionem
melhorias com naturalidade é o nosso
objetivo. Resultados que promovam
melhora na autoestima e despertem o
autocuidado e olhar para si próprio”,
destaca Daniela Pafiadache
Thomé.
Daniela é cirurgiã-dentista pela PUCRS, especialista em Periodontia pela
USP, mestre em Periodontia pela UFRGS
e realiza cursos em harmonização
orofacial desde 2017. Ela atende no
Lampert e Thomé - Odontologia
Especializada, na Rua Padre Cacique,
692. Agende sua avaliação 3019-0880 ou
99977-5535

CADERNO S - JORNAL SEMANAL - 9 de julho de 2021
LUANA SACILOTO

Minha eterna gratidão à Câmara de Vereadores
de Alegria/RS, ao Ilustríssimo presidente da Câmara de
Vereadores, Élcio José Bueno, e ao delegado regional do CRA/RS, Carlos Filipin,
pela homenagem aos 19 anos de Coluna no Jornal Semanal.
Fui homenageada com um quadro esculpido pelo artesão Marco Jost (na foto), do
município de Alegria. O trabalho foi feito em madeira de demolição canjarana, esculpido de
forma manual, depois foi feito um trabalho com resina epóxi, que é o mesmo porcelanato
líquido. O acabamento é com óleo mineral e cera de abelha. Jost faz cursos de resinados há
dois anos e começou a trabalhar com a arte em janeiro deste ano quando abriu a empresa
HL Resinados para trabalhar com porcelanato líquido. Muito obrigada, estou lisonjeada e
muito feliz!
Na mesma oportunidade, o Jornal Semanal foi agraciado pela Câmara de
Vereadores de Alegria e pelo delegado do CRA/RS, com uma placa em comemoração aos
33 anos do Jornal. Parabéns ao casal de diretores Sandro Rambo e Amara Werle!
Vocês têm os meus aplausos e da comunidade regional, pela integridade e relevância da
sua história da região.

Parabéns a esta querida mulher Grazziela
Tomasi, que dia 24 de junho, comemorou
idade nova! Grazzi é arterapeuta e professora de
música. Cheia de luz, ela transborda simpatia e
alegria. Felicidades!

Registro especial do casal de namorados Jaqueline
Peripolli e Ordilei da Costa. Jornalista, com um vasto
currículo na área, Jaqueline presta assessoria para diversas
entidades e empresas de Três de Maio.

Felicidades à querida amiga Jacinta
Kolling, que dia 5 de julho comemorou
idade nova. Recebeu o carinho das amigas
e, especialmente, do filho Eduardo e do
marido Astor Kolling (Leia-se Morada
Sul Empreendimentos). Parabéns,
saúde e vida longa!
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IMÓVEIS

Poeta feiticeiro
Contato: E-mail: rmarlise41@gmail.com
WhatsApp: (51) 9 9894-8890 - Rosane

A partir dessa edição, estaremos quinzenalmente trazendo informações do mundo da música, acontecimentos, cultura musical, benefícios
da música, referências musicais, sugestões para uma boa escuta, entre
outros assuntos relacionados a essa arte que tanto apreciamos.
A Musical, há algum tempo, além de loja de instrumentos musicais
e áudio em geral, também oferece aulas de músicas nos mais diversos
instrumentos. Dentre nossos professores temos:

Minha Estrada
A escolha não é minha
Pela estrada sempre vou
É uma marca do caminho
Passo a passo, picuinha
Que assim me cultivou
Essa espécie de carinho
Do rumo que se selou
Amparo, destino, vertente
Uma força intermitente
Bem assim me revelou

Elisandro Weise,
Coordenador e
Professor de
Técnica Vocal e
Iniciação Musical

ALUGA-SE sala comercial com 87m2, na Av. Alberto Pasqualini, 250, ao lado do Sicoob. Tratar: 3535-1872 ou WhatsApp: 9
9650-1803.
VENDE-SE propriedade dos Caixeiros Viajantes de Três de
Maio. Área de um hectare e um pavilhão de aproximadamente
300m2. Tratar com a diretoria.
VENDE-SE: 1 apartamento, com 2 quartos, com garagem.
(fundos do Super Benedetti). Fone: 9 9615 5800.

ALUGA-SE

quitinete na R. Tereza Verzeri,
633, em frente a garagem do
Super Benedetti.
Tratar no local ou pelo fone:

99961-3206

Por hoje, amanhã e ontem
Corro e volto, volto e corro
Pela estrada vivo e morro
Ou por mim, ou por alguém
Jorge da Luz

Parabéns para:

Carlos Truylio,
Professor de
Violão, Guitarra,
Ukulele e Baixo

Marlon Ludwig,
Professor de
Acordeon e Teclado

09/07
Douglas Ammes
Mara Margarete Felippe
João Carlos Andres
10/07
Amélia Reimann
Luiz Pereira
11/07
Sirlei Sandra Winkelmann
Maria Foletto
Elsa Dudar
Mauri R. da Silva
12/07
Ervida Mai
Lourdi Bender
Hilga Pires
Clarice Hoffmann Holzechner
13/07
Ingue Maria Mensch
Nilson Dal Forno
14/07
Nelson Bruno Zackseski
Iris Tereza Stein

Estamos em novo
endereço
Rua Horizontina, 485
Guilherme Redel,
Professor de Bateria

DICA DA SEMANA: Nesse dia 13/7 a banda três-maiense Consoais
e Vogantes estará lançando o seu primeiro single “O cheiro do Céu”.
Acompanhe nas redes sociais e plataformas de streaming.

(2o piso da Digital
Produções - fundos do
Super Benedetti)

Telefones:
3535-1033
9 9926-9197
9 9944-1624
www.jsemanal.com.br

- 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 104,96 m², 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

Atenção, assinante!

Se você não recebeu o seu jornal, entre em contato
conosco pelos telefones: 3535-1033 ou
9 9944-1624.

6
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VENDA

VENDE-SE
- Oportunidade: Possibilidade de adquirir os dois terrenos: um com área de 590,18 m² e outro com área de 883,28
m², localizado na Rua Horizontina, próximo a Auto Elétrica Tresmaiense.
- Terreno 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 360,00 m² (18 x 20m) - Valor R$ 95.000,00
- Casa em alvenaria c/2 dormitórios, banheiro, sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia e garagem c/churrasqueira
c/área de 105,30 m², bairro Medianeira, terreno com área de 326,98 m².
- Terreno com área de 356,43 m² com benfeitorias: casa em alvenaria com área de 127 m², c/3 dormitórios, cozinha
sob medida, etc... mais quiosque com piscina, localizada no bairro São Francisco.
- Chácara com 9.214,00 m², sem Benfeitorias, a 3,5 km de entrada da Barrinha, Três de Maio/RS, (Rede de Luz
Certhil e rede água).
- Apartamentos com ótima localização, 3 opções de plantas, 3 e 4 dormitórios (opções de suítes), com possibilidade de adquirir mais de um box de garagem.
- Área de terra (30.000 m²), sem benfeitorias, localizada em Linha Jundiá, a 3 Km da cidade de São José do
Inhacorá. Encosta no Rio Inhacorá.
- Terreno com área de 320,70 m², frente com 16,39 m², próximo ao CTG - Loteamento Dockhorn.
- Terreno urbano com área de 904m², com uma casa de alvenaria medindo 12x13, localizada na Rua Expedicionário Bertholdo Boeck esquina com Rua Ijuí.
- Terreno urbano com área de 440m², sem benfeitorias, localizado na Rua Ijuí.Ótima oportunidade de investimento.
- Casa em alvenaria c/área de 100 m², em Independência/RS, com 3 dormitórios, área do terreno 225,00 m²,
próximo ao CTG.
- Terreno urbano com área de 503,36 m², (13 metros de testada) Bairro 6 - Loteamento Sartor
- Pavilhão, c/área aproximada 486 m², terreno c/área de 638,82 m², próximo ao Corpo de Bombeiros, em frente
ao Colégio Castelo Branco
- Terreno urbano com área de 307,30m², lozalizado na rua São Roque, bairro Planalto
- Casa em alvenaria c/área aproximada de 170 m², terreno área de 528,56 m², localizada na Rua 3 Passos, em
Horizontina/RS. Aceita troca por terreno ou casa em Três de Maio/RS.
- ATENÇÃO INVESTIDOR: vende-se fração de terras de cultura com área de 4.588,57 m² de frente para a RS
- 342, próximo
Já disponíveis terrenos em Loteamentos novos. Entre em contato.

Venda - imóvel urbano

- Casa nova de alvenaria medindo 150m², terreno 480m², localizada no loteamento Schneider.
- Casa seminova 185m², terreno 505², 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.
- Casade alvenaria, com piscina, medindo 332m², com terreno de 595m², rua Farrapos, uma quadra da av. Santa Rosa.
- Casa de alvenaria de 200m² , terreno 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$ 150.000,00
- Terreno de esquina 535m², localizado na rua São Roque.
Área rural
- 25,5 ha, sem benfeitorias, terra vermelha, Lajeado Cachoeira, 800 metros da
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
- Sala comercial, 117 m², Ed. Rubi, Rua Mato Grosso, 673
ALUGUÉIS
-SALAS COMERCIAIS, Galeria Jost, rua Santo Ângelo, Centro. A partir de R$500,00
-SALA COMERCIAL, Av. Santa Rosa.
-APTO. 2º Andar, 1 quarto, 1 vaga de garagem

IMÓVEIS À VENDA

- CASA de alvenaria, residencial Dona Oliva, 3 quartos, toda cercada de esquina.(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 construida a pouco tempo).
- CASA MISTA , Jardim das acácias, 3 quartos, terreno amplo
- CASA A VENDA LOTEAMENTO SARTOR bem localizada, toda com pré-laje 2 quartos, sala e
cozinha conjugados, 1 banheiro, garagem, quiosque com lavanderia, banheiro, e churrasqueira
- CASA A VENDA LOTEAMENTO SARTOR, 2 quartos, um com suíte, sala e cozinha conjugadas,
alto padrão, quiosque, lavanderia, banheiro e 1 quarto no quiosque, toda murada e gradeada.
-APARTAMENTO com três dormitórios, rebaixado em gesso, sacada fechada com vidro, 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
PARTAMENTOS na planta em ITAPEMA - MEIA PRAIA/SC venda ou permuta por imovél
-CHÁCARA, 8,5 ha, São Roque, Independência, casa boa, galpão, vertente, encosta no Rio Buricá ( recebe terreno ou casa em Três de Maio)
-TERRENO localizado no loteamento mediterrâneo 13,5 x 27,5
- TERRENOS Loteamento Bombardelli

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

- Sala comercial, 101 m², Ed. Rubi, Rua Mato Grosso, 673

VENDAS

- Área com 8.123 m², frente p/ RS 342, no perímetro urbano, Três de Maio
- Apto com 136,64 m², 01 suíte master + 01 quarto, banheiro social, 02 garagens,
Ed. Rubi
- Apartamento com 02 quartos, cozinha, sala de estar, sala de jantar, sacada com
churrasqueira, garagem, rua Rio de Janeiro, diagonal Rodoviária.
- Apto com 01 suíte + 02 quartos, banheiro social, 02 garagens, Ed. Porto Seguro Crissiumal/RS Pagamento: entrada + 48 parcelas
- Apto com 03 quartos, 02 banheiros, sacada fechada, 01 vaga garagem. 8º Andar
- CAXIAS DO SUL / RS, Ótima Localização
- Sala Comercial, Nº 04, Ed. Rubi com área de 117m²
- Sala Comercial, 145m², Ed. Areias, Av Santa Rosa
- Imóvel Misto, comercial 321,57 m², apto residencial 177,18 m², suíte + 03 quartos,
02 garagens, Av. Santa Rosa, centro
Apartamentos na planta, diversos tamanhos, cidades de
Três de Maio e Horizontina / Rs

· 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 garagens e elevador, na rua Horizontina. Ótimo Preço
· 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.
· Terreno medindo 543,12m² e casa de alvenaria medindo 210m², toda
c/chapada, c/ 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas, cozinha, garagem e demais dependências, terreno cercado, localizado na Av. Sta. Rosa. Preço
R$600.000,00
· Sala Comercial de 120m², no centro de Três de Maio.
· Terreno perto da Cotrimaio c/ 604,60m², frente de 18,30 metros.
· Terreno todo murado, s/ benfeitorias, frente de 14,50 metros (medindo
442,50m²), na av. Avaí.
· Terreno, 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 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.

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.
· 20 ha de terras de frente para a rodovia em Esquina Araújo – Independência, com
60% de área de planta (ótima localização) preço 300 sacas de soja por ha (prazo em até
3 anos).
· 3 ha s/ benfeitorias e c/ aguada de sanga e vertentes, reflorestada c/ eucaliptos de 6
anos, em Independência
· 15,25 ha, s/ benfeitorias, em lajeado cachoeira, perto da cidade, sendo 11 ha de planta
e restante c/ eucaliptos, e sanga. Preço 10mil sacas de soja.
· 19,5 ha de terras em Independência, sendo 14 ha de planta, restante (mato e
capão) prazo de até 4 parcelas)
· 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

Excelente oportunidade de prédio na
Área central de Três de Maio
Prédio com três pavimentos, totalizando 1.460 m² de área construída em um terreno de esquina, medindo 3.542 m², em área
nobre, na Avenida Avaí em Três de Maio, Antiga Enfermagem da
Setrem ao lado do Hospital e próximo à colégios em uma área
central, é uma ótima oportunidade de investimento para área da
saúde, educação e até mesmo aluguel.
Informações e agendamentos de visitas pelo fone:
55 9 9633 2111 ou 55 9 9628-5138 ou faça-nos uma visita na travessa
Pedro Garaffa 116 Centro, em frente ao colégio Dom Hermeto.
Eduardo Corretora de imóveis, o imóvel é seu, o
cuidado é nosso.

· Apartamentos: Rua Sto. Antônio e rua Pe. Cacique e Prof. Del Àglio
. Casa: rua Planalto
· 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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Atualização monetária:
um direito seu!
Os brasileiros aguardam o
julgamento pelo Supremo Tribunal
Federal da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5090, que trata do
índice a ser adotado para a atualização dos valores das contas vinculadas ao FGTS.
A ação foi ajuizada no ano de 2014,
tendo como pedido a declaração de inconstitucionalidade do artigo 13, caput,
da Lei nº 8.036/1990 e do artigo 17,
caput, da Lei nº 8.177/1991.
A alegação fundamental é que a taxa
referencial (TR), prevista como índice
de atualização das contas vinculadas
ao FGTS, nem sequer repõe o índice
inflacionário brasileiro, o que acaba
por prejudicar de forma significativa os
titulares das contas de FGTS.
Importante, nesse sentido, entender
a essência da chamada correção ou
atualização monetária, mecanismo por
vezes confundido com juros e spreds;
estes são, respectivamente, uma remuneração real sobre um determinado bem
financeiro, uma sanção por eventual
inadimplência (como os juros de mora), e
taxa de risco, como seguro para eventuais inadimplências. Já a correção ou atualização monetária, tem simplesmente
a função de devolver à moeda corrente,
dentro de determinada situação, o seu
poder de compra.
Assim, ativos como o saldo do
FGTS ou aplicações em caderneta de
poupança, por exemplo, hoje tem um
determinado valor, que em termos nominais amanhã será o mesmo, mas em
decorrência da inflação não terá mais o

Como o seguro de vida colabora
de diversas formas com a
sucessão patrimonial

mesmo poder de compra.
Importante destacar que, mesmo
que um determinado valor seja atualizado por um determinado índice inflacionário, a correção é relativa, ou média, tendo
em vista que não há um índice capaz de
medir a variação exata do poder de compra de cada família. Em outras palavras,
há, de fato, uma inflação diferente para
cada família, pois diferentes são também
os gastos de cada núcleo familiar. Alguns
gastam mais em alimentação, outros
em vestuário, uma família gasta mais
em combustível que a outra, sendo que
também os preços dos diferentes itens
tem variações diferenciadas.
O mais importante é atentar para o
fato de que obter correção monetária por
índice inflacionário não pode ser considerado um privilégio, ou um direito que
se possa abrir mão. A obtenção desta
correção sobre os diferentes direitos,
inclusive o salarial, é um princípio do
ponto-de-vista moral, que precisa ser
buscado pelos meios legais.
Nesse sentido são injustas, também, as normas que vedam qualquer
correção ou reposição salarial no serviço
público. Ainda mais considerando que
os vencimentos são fixados anualmente,
e, mesmo que com base em índice de
inflação, tenham o seu poder de compra
atualizado, novas perdas podem começar no dia seguinte, com aumentos de
preços, que somente serão compensadas
na reposição seguinte.
Atualização monetária é um direito
seu, procure os canais adequados para
busca-lo.
João Carlos Binicheski
Advogado - OAB 102.361

Seguradora explica como o planejamento sucessório e o apoio do seguro de vida permitem
que todos os perfis de família se beneficiem,
independentemente do patrimônio disponível
Apesar do debate sobre sua relevância, ainda mais em
tempos de pandemia, o planejamento financeiro de médio
e longo prazo ainda não é uma prática preventiva comum
entre os brasileiros. Segundo levantamento feito pela
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), seis em cada
10 brasileiros admitem que nunca, ou somente às vezes,
dedicam tempo a atividades de controle da vida financeira.
Frente a isso, eventos como o falecimento de um familiar
podem causar uma série de transtornos para os herdeiros que
se veem impossibilitados de acessar o legado por conta de
burocracias, inventários e despesas adicionais com impostos
e obrigações legais.
Em momentos como esse, o seguro de vida também
pode fazer toda a diferença como um importante instrumento
de liquidez e suporte financeiro aos herdeiros do segurado.
O benefício do produto viabiliza rapidamente os recursos
necessários para os que sucessores possam atravessar esse
momento com mais tranquilidade, independentemente do
tamanho do patrimônio e da situação financeira do titular da
apólice, o que reduz riscos, conflitos e impactos negativos.

Liquidez imediata e facilidade em
processos do inventário

Após o sinistro ser acionado, a legislação brasileira
determina que o capital segurado seja pago em até 30 dias.
Essa rápida liquidez em situações de sinistros é viável porque
o seguro de vida é um recurso financeiro livre de impostos,
que corresponde a uma importância segurada contratada,
e não derivado de um montante acumulado que deve ser
inventariado.
Com isso, o recurso facilita os custos com o processo de
inventário e advogados, evitando uma eventual dilapidação
do patrimônio que será herdado. Além disso, quando a
família optar por planejar a sucessão patrimonial, pode-se
definir uma quantia de capital segurado para cada um dos
seus beneficiários, pagando apenas por uma parte dele em
vida – que, no caso, é o próprio prêmio mensal ou anual da
apólice. É importante que a partilha do capital segurado
esteja apontada na apólice, caso contrário, a distribuição é
realizada conforme a lei brasileira.
Fonte: https://www.omint.com.br/seguro-vida/individual/

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

F:3535-1441 / 99956-9397
R. Horizontina, 384
Próximo ao Benedetti

ELETROCAR

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

F: 3535 - 2290
Posto autorizado pelo INMETRO
para aferição de tacógrafo.
BR 472 - Três de Maio-RS

ELETRICISTA E
ENCANADOR

TÁXI

NEI MAGALHÃES
F: 9 9952-8033

DO CARECA

F: 99614-9060 / 99622-4497

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

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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