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ARQUIVO PESSOAL

Poliana Deise Cadore Metzka
Idade: 26 anos, solteira
Filha de: Mauri Antônio Metzka e Leonilda Cadore Metzka
Natural de: Três de Maio- RS
Residente em: após 10 anos morando fora, retornei à Três de Maio.
Escolaridade: graduada em Medicina pela Faculdade Imed Passo
Fundo - RS
Profissão: Médica
Porque você escolheu a Medicina: desde muito nova, sempre
fui muito preocupada com o bem-estar das pessoas que estavam
ao meu redor. Entendo que com o tempo, o caminho da medicina
foi se tornando mais claro para mim, e fui me encontrando nesta
vocação. Hoje tenho certeza do meu propósito e papel que devo
desempenhar na sociedade através deste serviço.
Onde trabalha atualmente: UBS- Sentinela Covid-19, em Três de
Maio e plantonista eventual na emergência do Hospital Oswaldo
Cruz, de Horizontina e Hospital Dr. Osvaldo Teixeira, de Tucunduva.
Hábito que não abre mão: estar com a família
O negócio do futuro é: saber empreender com dedicação e empatia
Seus aplausos vão para: Vão para as equipes multiprofissionais
que estão há mais de um ano trabalhando na linha de frente da
Covid-19.
Nota zero para: A violência doméstica, que ocorre de forma
silenciosa e destrói famílias e pessoas.
Sua opinião sobre as redes sociais: Entendo que hoje não são
apenas um passatempo, mas sim, uns dos melhores meios de
divulgação e marketing.
O que você sugere de mudanças que possam melhorar nossa
cidade: é primordial o investimento em saneamento básico, saúde
e educação. Contudo, acredito que além destes, é relevante o
investimento em locais para lazer e entretenimento que são poucos
em nossa cidade.
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Ventosaterapia: terapia milenar natural de origem
chinesa no qual são usadas ventosas para melhorar
a circulação sanguínea em um local do corpo

DIVULGAÇÃO

Técnica cada vez mais utilizada nos tratamentos
de doenças e dores crônicas e em indivíduos que
atingem performances de alto rendimento. As ventosas
criam um efeito de sucção na pele, resultando em um
aumento do diâmetro dos vasos sanguíneos no exato
local.
O principal objetivo da técnica é favorecer a limpeza
corporal, atuando nas trocas gasosas, eliminando
a toxicidade que afeta o organismo, regulando o
ph sanguíneo e trazendo um consequente efeito de
nutrição dos tecidos aliviando as tensões e as dores
musculares e articulares.

APLICAÇÃO

As ventosas podem ser aplicadas de diversas
maneiras, dentre elas:
•Método estático - no local da dor, com
grau leve, moderado ou intenso de sucção,
permanecendo assim por alguns minutos.
•Método dinâmico - com sucção leve a
moderada acompanhada de deslizamento sobre
a pele. Esta modalidade é mais indicada para
casos em que a contratura acontece em uma área
maior do corpo do paciente.
•Método flash - é feita a colocação da
ventosa sobre a área em tratamento e de forma
brusca a mesma é retirada provocando um som
característico “POC” demonstrando a entrada
de ar.
•Ventosa com massagem - após aplicar a
ventosa sobre a pele do paciente são realizados

movimentos rotatórios no copo, girando-o da
esquerda para a direita, repetidamente.
•Ventosa com repuxamento - com a ventosa
já aplicada no paciente e com uma devida sucção,
é exercido um movimento que puxa o recipiente
para cima e solta-o em seguida por várias vezes,
sem fazer com que o mesmo se solte da pele.
•Ventosa e Gua Sha - com o auxílio de um
instrumento liso e sem pontas, é realizada uma
raspagem na pele do paciente, provocando assim
uma hiperemia na região afetada e em seguida,
sobre a mesma região é realizada a aplicação das
ventosas, potencializando o tratamento.

A intensidade da sucção usada no
tratamento depende do grau da doença ou
incômodo causado. Quando é usada uma grande
quantidade de sucção, o local de tratamento
pode permanecer dolorido e com marcas roxas.
Ao longo do tratamento as marcas vão ficando
mais claras, ao passo que a doença fica melhor e
o cliente sente maior sensação de relaxamento e
bem-estar.
Cada marca de ventosa possui um
significado. Ao aplicar a ventosa, a região fica
naturalmente mais avermelhada devido ao
acúmulo de sangue no local, à medida que a
pessoa sente mais dor e incômodo no local, mais
escura será a marca da ventosa, mostrando assim
o quanto o paciente precisa do tratamento.

Alimentos que fazem
bem para o cérebro
A alimentação para ter um cérebro
saudável deve ser rica em peixe, sementes e
vegetais porque estes alimentos têm ômega
3, que é uma gordura essencial para o bom
funcionamento do cérebro. É necessário dieta
balanceada e saudável. Veja alguns alimentos
importantes:
CHÁ VERDE: possui cafeína na sua
composição que melhora o estado de alerta,
o estado de humor por aumentar os níveis de
serotonina no cérebro, melhora a memória
e aumenta a concentração, o que permite
desenvolver as atividades do dia a dia com mais
foco, melhorando o desempenho.
Este chá possui também L-teanina que
é um aminoácido importante para aumentar
a atividade de neurotransmissores, como o
GABA, que reduz a ansiedade e contribui para a
sensação de relaxamento do corpo.

INDICAÇÕES

•Dores causadas por exercícios físicos em
excesso (fadiga)
•Dores nas costas de origem postural
•Alívio da tensão e dor muscular
•Eliminação de pontos-gatilho
•Dores articulares (aumenta a produção de
líquido sinovial dentro das articulações)
•Para melhorar a circulação sanguínea
•Para aliviar sintomas da ansiedade e estresse
•Para relaxamento do corpo e da mente
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A coloração que retorna rapidamente ao
normal, indica que a condição do paciente está
adequada ou em fase de recuperação. Uma
cor mais escura como roxa revela uma estase
sanguínea severa e demonstra que aquela região
tem menor oxigenação no sangue e acúmulo
maior de toxinas. Este efeito é esperado e não
causa dano permanente sendo que geralmente
se resolve por volta do quarto dia.

CONTRAINDICAÇÕES

•Trombose, tromboflebite ou distúrbios
hemorrágicos;
•Varizes;
•Feridas;
•Febre;
•Fratura no local a ser tratado.
A ventosaterapia não pode ser um
procedimento insuportável e dolorido. Sendo
assim, realizamos o tratamento com pouca
sucção e atento ao aparecimento das marcas
roxas. Mas, caso aconteça, não se desespere,
elas somem em poucos dias e são apenas
estéticas. Os benefícios e alívio dos sintomas são
tão satisfatórios que fazem valer a pena.
Charlise W. Rockenbach
Fisioterapeuta

Crefito5 166.947-F

Especialização em terapia manual
Fone: 99604-5993

SALMÃO: é uma excelente fonte de ômega
3, que é essencial para construir células
cerebrais e nervosas, fundamentais para
acelerar as respostas do cérebro, facilitando o
aprendizado e melhorando a memória.
Alguns estudos mostram também que o
ômega 3 do salmão parece ajudar a reduzir a
depressão, pois melhora a produção e a função
de neurotransmissores como a serotonina e a
dopamina.
CHOCOLATE PRETO: é rico em flavonóides,
catequinas e epicatequinas que têm ação
antioxidante reduzindo os danos nas células
do cérebro e estimulando a oxigenação, o
que pode ajudar a melhorar a aprendizagem
e diminuir o declínio mental natural do
envelhecimento, principalmente a memória.
Por isso, o chocolate preto pode ajudar na
prevenção do Alzheimer ou Parkinson. O ideal
é que o chocolate tenha pelo menos 70% de
cacau na sua composição.
TOMATE: possui licopeno e fisetina na sua
composição que têm ação anti-inflamatória e
antioxidante ajudando a reduzir a inflamação
dos neurônios e o estresse oxidativo causado
pelos radicais livres e, por isso, ajuda a prevenir
doenças que afetam o cérebro como Alzheimer,
isquemia cerebral e convulsão.
LEITE: contém triptofano que é um
aminoácido essencial para a produção de
serotonina pelo cérebro e que regula áreas
cerebrais responsáveis pelo comportamento
alimentar, humor, vício e depressão, além de
ajudar a melhorar o desempenho do cérebro
e memória, e ajudar a ter um sono mais
tranquilo, o que é fundamental para armazenar
a informação aprendida.
Fonte: https://www.tuasaude.com/alimentacao-para-o-cerebro/
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O cérebro de uma pessoa idosa
O CÉREBRO DE UMA PESSOA IDOSA É MUITO MAIS PRÁTICO DO QUE
NORMALMENTE SE ACREDITA. NESSA IDADE, A INTERAÇÃO DOS HEMISFÉRIOS
DIREITO E ESQUERDO DO CÉREBRO TORNA-SE HARMONIOSA,
O QUE EXPANDE NOSSAS POSSIBILIDADES CRIATIVAS
CARACTERÍSTICAS DO CÉREBRO DE UMA PESSOA
IDOSA NA IDADE DE 60 A 80 ANOS:

Afirmação é do Diretor da Escola de
Medicina da Universidade George Washington,
que argumenta que o cérebro de uma pessoa
idosa é muito mais prático do que normalmente
se acredita. Nessa idade, a interação dos
hemisférios direito e esquerdo do cérebro torna-se
harmoniosa, o que expande nossas possibilidades
criativas. É por isso que entre as pessoas com
mais de 60 anos você pode encontrar muitas
personalidades que acabaram de iniciar suas
atividades criativas.
Claro, o cérebro não é mais tão rápido
como na juventude. No entanto, ele ganha em
flexibilidade. Portanto, com a idade, temos mais
probabilidade de tomar as decisões certas e
menos expostos a emoções negativas. O pico da
atividade intelectual humana ocorre por volta dos
70 anos, quando o cérebro começa a funcionar
com força total.
Com o tempo, a quantidade de mielina aumenta
no cérebro, uma substância que facilita a
passagem rápida de sinais entre os neurônios.
Devido a isso, as habilidades intelectuais são
aumentadas em 300% em relação à média.
Também interessante é o fato de que após
60 anos, uma pessoa pode usar 2 hemisférios
ao mesmo tempo. Isso permite que você resolva
problemas muito mais complexos.
O professor Monchi Uri, da Universidade de
Montreal, acredita que o cérebro do idoso escolhe
o caminho que consome menos energia, elimina o
desnecessário e deixa apenas as opções corretas
para resolver o problema. Foi realizado um estudo
no qual participaram diferentes faixas etárias.
Os jovens ficavam muito confusos ao passar nos
testes, enquanto aqueles com mais de 60 anos
tomavam as decisões certas.

1. Os neurônios no cérebro não morrem, como dizem todos ao seu
redor. As conexões entre eles simplesmente desaparecem se a
pessoa não se envolver em trabalho mental.
2. A distração e o esquecimento aparecem devido a uma
superabundância de informações. Portanto, não é necessário que
você concentre toda a sua vida em ninharias desnecessárias.
3. A partir dos 60 anos, uma pessoa, ao tomar decisões, não utiliza
um hemisfério ao mesmo tempo, como os jovens, mas ambos.
4. Conclusão: se uma pessoa leva um estilo de vida saudável, se
move, tem uma atividade física viável e tem plena atividade mental,
as habilidades intelectuais NÃO diminuem com a idade, elas só
CRESCEM, atingindo um pico na idade de 80-90 anos.
Portanto, não tenha medo da velhice.
Esforce-se para se desenvolver intelectualmente.
Aprenda novos trabalhos manuais, faça música, aprenda a tocar
instrumentos musicais, pinte quadros! Dance!
Interesse-se pela vida, encontre-se e comunique-se com amigos,
faça planos para o futuro, viaje o melhor que puder.
Não se esqueça de ir às lojas, cafés, shows.
Não se cale sozinho, é destrutivo para qualquer pessoa.
Viva com o pensamento: "todas as coisas boas ainda estão à minha
frente!"

O QUE O ESTUDO FEITO NOS ESTADOS UNIDOS
DESCOBRIU:
▪ A idade mais produtiva de uma pessoa é de 60 a 70 anos
▪ O 2º estágio humano mais produtivo é a idade de 70 a 80 anos
▪ 3º estágio mais produtivo - 50 e 60 anos
▪ Antes disso, a pessoa ainda não atingiu o pico
▪ A idade média dos ganhadores do Nobel é 62 anos
▪A idade média dos presidentes das 100 maiores empresas do
mundo é de 63 anos
▪ A idade média dos pastores nas 100 maiores igrejas dos Estados
Unidos é 71
▪ Isso confirma que os melhores e mais produtivos anos de uma
pessoa estão entre 60 e 80 anos
▪ Eles descobriram que aos 60 anos você atinge o pico de seu
potencial emocional e mental, e isso continua até os anos 80
▪Este estudo foi publicado por uma equipe de médicos e psicólogos
no NEW INGLATERRA REVISTA DE MEDICINA

Portanto, se você tem 60, 70 ou 80 anos, você
está no melhor nível de sua vida.
FONTE: New England Journal of Medicine Enviado por Reinaldo Ramírez Dala (Octogenário)
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UM POUCO
SOBRE MIM…
Trabalhar com
amor é muito
satisfatório, não é?
É por isso
que eu me tornei
cirurgiã plástica.
Dra. Stella Klockner
A arte e
importância de
cuidar da saúde, bem-estar e autoestima das pessoas,
me deixa motivada a cada dia para fazer e trazer o
melhor para os meus pacientes.

Cada paciente é uma lição de vida diferente. Cada
história me motiva a crescer mais e mais.
Sou cirurgiã plástica com formação pelo MEC,
membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e
membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões.
Mantenho-me na vida acadêmica como Professora
docente de Cirurgia Plástica - curso de medicina
Universidade Nove de Julho - SP contribuindo para a
formação de novos médicos.
Se você deseja realizar uma cirurgia plástica, venha
me conhecer, fazer sua avaliação e tirar todas as suas
dúvidas.
Instagram: @dra.stellaklockner_plastica

CADERNO S - JORNAL SEMANAL - 13 de agosto de 2021

4

Bom mesmo é conseguir enxergar a beleza da vida naquilo que não é visível:
na fé, no amor, na esperança em Deus!
A.D.

NAIR E VERÔNICA LOTERMANN

Parabéns para Elisa Dockhorn, que recebeu o diploma em
Comunicação Visual pelo Curso Técnico da Setrem. Elisa é filha
de Lisete e Bruno Dockhorn. Sucesso e muitas conquistas. Você é
luz. Felicidades!

Parabéns para Erica Letícia Loro, filha de Eliane e
Rogério João Loro, que dia 27 de julho, comemorou os 15
anos. Linda e toda empoderada, ela recebeu mimos e muito
carinho. Felicidades!

A prática regular de Yoga faz com que a pessoa se concentre no
presente, desocupando a mente de problemas do passado ou futuro,
ajudando a reduzir o estresse, aliviar a ansiedade e ainda melhorar a
concentração. Um lindo registro da instrutora de Yoga, Ana Dobler leia-se Studio Ana Dobler - em momento dessa prática milenar, tão
essencial nos tempos atuais, para proporcionar mais qualidade de vida
às pessoas.

De 26 a 29 de julho ocorreu em Jurerê Internacional a
Conferência Nacional das Clínicas DNA VITAL.

Toda o amor do mundo dos avós Jota Moraes e Lúcia pelo neto João Arthur.
Querido e muito amado ele recebe o carinho de todos, em especial
da mãe Katiane Moraes

Danielli Dalla Vechia, da Clínica Capilar DNA de
Três de Maio se fez presente para trazer sempre o que existe
de melhor na área para seus clientes.
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UM BRINDE À VIDA!

Um registro cheio de amor e com muito significado para a família Werle. A matriarca Edith Augusta Werle, 87 anos, reunida com
seus oito filhos – Anira, Elaine, Amara (leia-se jornal Semanal), Rita, Leila, Marlise, Vera e Jones Werle

A empresária, empreendedora, turismóloga e agente de viagem
Aline Cobalchini, que realiza o sonho dos viajantes da
Coacoba, em uma pausa e belo momento de relax em 'My blue
hotel', em Jericoacoara.

Nestor Henkes, todo sorridente e cheio de alegria na companhia dos

filhos Juliano, Josiane, e Júlio e, com a neta Zara, filha de Júlio.
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Parabéns para:

A Música na Infância

A criança em toda sua espontaneidade, inocência, liberdade
de estereótipos e acima de tudo na sua essência é mais receptiva e
automaticamente mais tocada pela música.
Se observarmos, estamos rodeados por música, ela nos acompanha em toda nossa vida. Quando nascemos, nossos pais nos
embalam com canções de ninar, em casa, nos estabelecimentos
comerciais, no carro, nos filmes, na igreja e até mesmo quando nos
despedimos desse mundo a música está lá de fundo. Enfim é difícil
dissociar essa arte das nossas vidas.
Se considerarmos todos esses momentos e espaços físicos em
que fizemos contato, é na escola o lugar que menos ela é utilizada ou
vivenciada, por mais que as aulas de música estejam previstas pela
Lei 11.769 de 18 de agosto de 2008, a mesma praticamente inexiste
nas escolas, principalmente nas públicas, com raras exceções.
A Música, contribui para a integração entre o corpo e a mente da
criança, na segurança emocional entre outros inúmeros benefícios
que a mesma traz nesse primeiro momento de nossas vidas, e os
quais vão fazer diferença ainda na infância e principalmente na vida
adulta.
Pensar em musicalização infantil não quer dizer somente formar
instrumentistas ou cantores, mas acima de tudo bons, exigentes e
críticos ouvintes, que não vão ouvir e consumir “qualquer” música.
Entre os benefícios da música podemos citar:
• Estímulo da socialização e capacidade de comunicação
• Melhora na coordenação motora
• Desperta estímulos à criatividade e à sensibilidade
• Promove estímulos intelectual, auditivo, sensorial e motor
• Melhora a autoestima
• Facilita nas habilidades de aprendizagem do alfabeto
e de ritmos
• Contribui para o desenvolvimento de outras linguagens
• Auxilia no estímulo da expressão corporal
• Estímulo também a áreas do cérebro não desenvolvidas
habitualmente

Enfim, incentive, estimule, oportunize a seu filho(a) o fazer
e o brincar musical, permita que ele possa vivenciar, crescer e
aprender usando essa arte como instrumento de amadurecimento mas acima de tudo de alegria.

13/08
Fabiano Cervi
Dirce Valente
14/08
Ademir Wachholz
15/08
Aldair Manhabosco
Alceu Cervi
Maria Ofelia Arenahrt
Ademir Hirsch
Adilson Turra
16/08
Carlos Alberto Thomé
Armindo Roque Borchart
17/08
Mariza Schaffer
Nilton Bonfante
Sandro Dummel
18/08
Augusto M. De Godoy
19/08
Arnilda Schaefer
Adriana Wierrbicki

EDITAL DE CASAMENTO
Juliana Rafaela Telka de
Mattos,
Oficiala
Designada
do Registro Civil das Pessoas
Naturais desta cidade, faz saber
que pretendem casar: MATIAS
RIZZI, corretor de seguros, e
EDUARDA BUZANELLO BERFT,
vendedora. Quem souber de algum
impedimento oponha-o na forma
da lei.
Três de Maio, 11 de agosto de 2021.

IMÓVEIS
VENDE-SE: apartamento, com pavilhão de aproximadamente
300m2. Tratar com a diretoria.
2 quartos, com garagem (fundos do Super Benedetti). Fone: ALUGA-SE: sala comercial
9 9615 5800.
80m² - Rua Expedicionário

VENDE-SE propriedade dos
Caixeiros Viajantes de Três de
Maio. Área de um hectare e um

Bertholdo Boeck, 16. Contato (55) 99985-0015 ou (55)
99958-9990.

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.

- 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 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 485 m² e área construída de 104.5 m², localizada
no loteamento Sartor.
- Casa de alvenaria com terreno medindo 336m² e área construída de 68,39m², mais garagem localizada no loteamento Sartor.
- Terreno localizado na rua Horizontina medindo 12x35 totalizando uma área de 419,82 m².
- Terreno de 14x32 com área total de 448m² 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 para a
travessa Leste.

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
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VENDA

ALUGAM-SE
- Apartamento semimobiliado na Av. Senador Alberto Pasqualini, 2º andar Vidraçaria do Serginho, 2 dormitórios, 2 banheiros, churrasqueira+lareira com box de garagem
(portão eletrônico), área 100 m².
- Apartamento com 2 dormitórios, Av. Sen. Alberto Pasqualini, 190 (segundo pavimento Vidraçaria do Serginho) com box de garagem e portão eletrônico.
- Quitinete, Avenida Avaí, bairro Guaíra, próximo à Setrem.
VENDEM-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 c/área de 93,89 m², 2º andar (acesso elevador) c/ suíte, dormitório, 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 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 com área de 356,43m² 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.
- 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.
Temos disponíveis terrenos em loteamentos novos.
Entre em contato.

Venda - imóvel urbano

- Casa de alvenaria seminova medindo 356m², com terreno de 450m²,
com piscina, loteamento das Freiras, Três de Maio.
- Casa de alvenaria seminova 138m² com chapada com uma suíte
mais dois quartos, localizada na rua Monsenhor Testani.
- 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 mista, com terreno de 341m² localizado na rua Rui Ramos.
Terrenos sem benfeitorias
- Terreno de esquina no loteamento Pinzon.
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

- Apartamento 100m², suíte + 01 quarto,
sala de jantar, cozinha, lavanderia, churrasqueira, terraço, garagem, Av. Santa Rosa, Ed. Areias
- 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 de Janeiro, 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.
· Terreno s/ benfeitorias de 465,48m², localizado na área central a meia
quadra do Clube Buricá e mercado Benedetti. R$170.000,00
· Terreno medindo 700m² com casa de madeira e escritório, na rua Ijuí,
frente à escola Pingo de Gente
· Aptos no edifício Terra Natal, na rua Osvaldo Cruz perto do 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 nos bairros
São Francisco e Castelo Branco.
· 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).
· Apartamento novo na rua Tereza Verzeri medindo 70m², mais ga-

ragem, apto com elevador, em frente ao mercado benedetti.

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$700.000,00
· 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.
· 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 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.
· 7,99 ha, área de planta de 5,66 ha e 2,33 ha de mato, em lajeado lambedor, c/ aguada
e s/ benfeitoria.

ÁREAS DE TERRAS

ALUGUÉIS
-SALAS COMERCIAIS, Galeria Jost, Rua Santo Ângelo, centro. A partir de R$ 500,00.
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
aproximadamente 850m, casa de aproximadamente, 290m, com piscina, área gourmet
integrada, 2 pavimentos de esquina.
- CASA NO LOTEAMENTO SCHNEIDER, 3 quartos, aproximadamente 150m.
- CASA LOTEAMENTO SARTOR, aproximadamente 60 m, 2 quartos, terreno amplo.
- 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.
- APARTAMENTO NA AVENIDA SANTA ROSA, prédio de esquina, 3 quartos sendo uma

· 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.
· 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 e rua Natal
. Casa: Rua Planalto, rua São Paulo, rua Natal e rua Exp. Bertoldo Boeck

suíte, sala ampla, cozinha, lavanderia, sacada frontal, sacada nos fundos fechada com

· Terrenos: Av. Avaí

vidros, com churrasqueira, 1 vaga de garagem, apto de aproximadamente 172m² com a

· Pavilhão: rua Alfredo Henn

área comum R$ 395.000,00.
- APARTAMENTONA 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.

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

· 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 à disposição diversas opções de
casas, terrenos e aptos para comercialização.
Para mais informações consulte o site:

cecconcorretordeimóveis.com.br

ou ligue 3535-8585 e 99962-7378 que prontamente lhe atenderemos.
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União estável: administração e
destinação dos bens do casal

A

união estável é uma forma
de convivência familiar
reconhecida pela legislação
brasileira, especialmente o
novo Código Civil (art. 1.723 e
seguintes), mas que não está
suficientemente assimilada por
muitas pessoas leigas. Outro
aspecto importante, é que muitos
casais vivem uma união estável
de fato, porém sem buscar o
seu reconhecimento, e sem a
preocupação de como tratar a
administração e destinação dos
bens de propriedade de um ou
outro integrante da relação, ou
adquiridos em comunhão.
Em termos gerais, para entender o que é uma
união estável, pode-se utilizar como parâmetro
o próprio casamento civil. O seu reconhecimento
pressupõe uma convivência que nasce do
afeto entre os companheiros, sem prazo certo
para existir ou terminar. Com a intenção de
constituir família. Nesse aspecto diferencia-se
do namoro qualificado, quando por algum fator
de conveniência o par coabita uma determinada
residência, mas, ainda que em uma relação de
namoro, não tem no seu horizonte próximo a
intenção de constituir unidade familiar. Assim,
para o reconhecimento de uma união estável
não pode estar presente nenhum dos fatores
impeditivos do casamento.
Quanto ao regime de bens, há diferenças
fundamentais em relação ao matrimônio. Para
este há quatro regimes diferentes, estabelecidos
de forma objetiva. Já na união estável pode
haver estipulação da forma de administração

'Para o reconhecimento
de uma união estável não
pode estar presente nenhum
dos fatores impeditivos do
casamento.'
e destinação dos bens em contrato escrito,
conforme a livre vontade do casal. Mas o
artigo1.725 do Código Civil impõe que, não
havendo esse contrato escrito, os bens móveis
e imóveis adquiridos onerosamente por um ou
por ambos os companheiros, no período em que
durar a união estável são considerados frutos do
trabalho e da colaboração comum, pertencendo
a ambos, em condomínio e em partes iguais.
Assim, caso os membros da união comprem
um imóvel e queiram ressaltar o direito de
um maior que do outro, podem mencionar na
escritura pública ou no compromisso particular
dessa aquisição um percentual diferente, como,
por exemplo,70% ideal do imóvel para um e 30%
para outro. Podem também, de modo genérico,
fazer contrato, programando toda a sua vida
econômico-financeira e patrimonial.
Se o casal não firmar contrato escrito
dispondo sobre o regime de bens, ficará
adotado automaticamente, portanto, o regime
da comunhão parcial de bens, o que significa
que se ocorrer a extinção da relação, os bens
adquiridos durante a união serão divididos por
igual entre ambos, segundo o artigo 1.725 do
Código Civil.
A determinação de uma forma precisa de
como serão administrados os bens patrimoniais
é uma medida importante, que será ainda
melhor alcançada com uma orientação jurídica
adequada.
Bel. João Carlos Binicheski
OAB: 102.361

Empresas devem manter
grávidas vacinadas
em home office
Descumprimento da lei pode gerar
processos no âmbito trabalhista

Mesmo imunizadas com as duas doses
da vacina contra a covid-19, gestantes devem
permanecer em trabalho remoto ou afastadas
enquanto durar a pandemia. A Lei 14.151
sancionada em maio deste ano garantiu o regime
de teletrabalho às grávidas e está em vigor
enquanto durar o estado de emergência em razão
da pandemia.
Segundo o advogado especialista em Direito
do Trabalho Empresarial, Fernando Kede, o
empregador que descumprir a determinação pode
sofrer penalidades. “Não há nenhuma ressalva,
revogação ou modificação na Lei nesse sentido,
portanto, ela continua valendo. Os empregadores
devem deixar gestantes em home office para
garantir os direitos delas conforme vem sendo
feito”, ressalta.
Embora a medida não preveja punições
para o empregador, o descumprimento das
determinações pode gerar consequências jurídicas
graves com base na legislação trabalhista,
garante o especialista. “A empresa corre um risco
acentuado se ela colocar a gestante para trabalhar,
porque mesmo vacinada ela ainda pode contrair o
vírus e ter alguma complicação. A Justiça protege o
nascituro, protege a criança e todos os julgados são
nessa linha até em relação à licença-maternidade”,
alerta.
Desde o início da pandemia, o Brasil registrou
a morte de pelo menos 1.700 grávidas e puérperas,
segundo dados em 8 de agosto, pelo Observatório
Obstétrico Brasileiro Covid-19.

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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