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SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Idade: 31 anos
Filho de: Gilberto Dal Forno e Lilian Dummel
Casado com: Bruna Siqueira Meller Dal Forno
Pai de: Mirella, de 2 anos e 9 meses
Natural de: Três de Maio
Reside em: Independência
Escolaridade: bacharel em Ciência da Computação 
pela Unijuí, pós-graduado em Gestão Financeira, 
Controladoria e Auditoria, pela Setrem; pós-gradua-
do em Gestão Empresarial, pela FGV.
Por que optou por esta profissão: possibilidade de 
desenvolvimento
Onde trabalha atualmente: Cooperativa de Crédito
Hábito de que não abre mão: tempo com a família 
e corrida
O negócio do futuro é: aquele que tem um  
propósito
Time de futebol: Internacional
Seus aplausos vão para: todas aquelas pessoas 
que antes de pensarem em si mesmas, pensam no 
próximo
Nota zero para: hipocrisia
Sua opinião sobre as redes sociais: são excelen-
tes meios de comunicação, capazes de conectar 
o mundo em segundos. Traz o conhecimento ao 
alcance de todos, porém, quando mal utilizadas, 
podem se tornar uma arma, levando usuários a uma 
série de problemas de saúde, como ansiedade e 
depressão.
O que você sugere de mudança para melhorar sua 
cidade?
Tenho um carinho muito especial por Independên-
cia, vivo aqui desde a infância. Gostaria de ver a 
cidade crescendo cada vez mais. Para isso, temos 
que aumentar ainda mais os incentivos para a ins-
talação de novas empresas no município, gerando 
cada vez mais empregos, renda e arrecadação 
municipal.

ARQUIVO PESSOAL

Ânderson Dummel Dal Forno
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Desde 2020, a fisioterapia 
em reabilitação 

cardiopulmonar está em alta 
na mídia, direcionada aos 
pacientes pós-Covid-19 que 
permanecem com sintomas 
persistentes. Porém, 
essa atuação profissional 
antecede a pandemia e 
beneficia uma gama de 
pacientes muito mais ampla.

Quem pode se beneficiar 
da reabilitação 
cardiopulmonar?

1 - PACIENTES COM DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES
- Doença arterial coronariana;
- Insuficiência cardíaca;
- Após infarto agudo do miocárdio;
- Miocardiopatia;
- Portadores de marca passo;
- Doença arterial obstrutiva perifé-
rica;
- Pré e pós-operatório de cirurgias 
cardíacas (ponte safena, troca de 
válvula, valvuloplastia...).

2 - PACIENTES COM DOENÇAS 
PULMONARES
- Doença pulmonar obstrutiva crôni-
ca (DPOC);
- Fibrose pulmonar;
- Enfisema;
- Bronquiectasia;
- Atelectasia;
- Asma;
- Pós-Covid-19;
- Pré e pós-operatório de cirurgias 
pulmonares (lobectomia, segmen-
tectomia...).

3 - SINTOMAS COM OU SEM 
DOENÇA ESTABELECIDA
- Falta de ar;
- Cansaço aos esforços;
- Fadiga de membros inferiores;
- Respiração “curta” e/ou pesada;
- Fraqueza muscular;
- Tosse crônica;
- Dificuldade para realizar suas 

Reabilitação cardiopulmonar é só para  
paciente que teve Covid-19?

6 - PREVENÇÃO SECUNDÁRIA
As diretrizes mais recentes falam 

em prevenção secundária, ou seja, 
o indivíduo tem fatores de risco para 
desenvolver algum evento cardíaco 
(aterosclerose, colesterol alto, trigli-
cerídeos altos, sedentarismo, taba-
gismo, idade avançada...) também 
pode se beneficiar da reabilitação. 
Aqui vale a famosa frase: “melhor 
prevenir do que remediar”, não é 
mesmo?

Reabilitação 
cardiopulmonar é segura?

Sim, muito segura. Todos os 
pacientes antes de iniciarem um 
programa de reabilitação passam 
por uma avaliação fisioterapêutica 
cardiopulmonar – testes funcionais, 
ventilatórios e musculares. Após, 
é feita uma estratificação de risco 
e monitorado em tempo real os 
parâmetros necessários para cada 
paciente. 

Além disso, nos últimos anos a 
literatura científica trouxe muito em-
basamento para que todo trabalho 
de reabilitação seja feito pautado em 

Fernanda Laís Loro
Fisioterapeuta| UFCSPA

Especialista em Fisioterapia em 
Reabilitação Cardiopulmonar| Hospital  

Albert Einstein 
Pós-graduanda em Fisiologia do 

Exercício aplicada à clínica| UNIFESP
Mestranda em Ciências da  

Reabilitação| UFCSPA
(CREFITO 5| 293.058-F)

Não deixe que sintomas 
cardiorrespiratórios 

limitem sua vida,  
reabilite-se!

diretrizes nacionais e internacionais 
trazendo mais segurança e assertivi-
dade ao tratamento fisioterapêutico.

atividades diárias e laborais.

4 - PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO  
DE CIRURGIAS CARDÍACAS OU 
PULMONARES

A fisioterapia cardiopulmonar 
pré-operatória de cirurgias cardía-
cas e pulmonares inclui avaliação 
funcional, orientações dos proce-
dimentos a serem realizados e a 
relação destes com a capacidade 
respiratória para recuperação do 
paciente, além de verificar possíveis 
riscos de complicações respiratórias 
no pós-operatório. Inclui-se técnicas 
de treinamento muscular inspirató-
rio, pois é uma das formas de reduzir 
risco de complicações pulmonares, 
melhorar força e endurance dos 
músculos respiratórios.

Além disso, em pós-operatórios 
seja por cirurgia cardíaca, pulmonar 
ou abdominal, são orientadas a 
fisioterapia cardiopulmonar para 
melhor recuperação e redução do 
risco de complicações pós-operató-
rias. Frequentemente, a fisioterapia 
cardiopulmonar atua no pós-opera-
tório para o tratamento de complica-
ções pulmonares como, atelectasia, 
derrame pleural e pneumonia, para 
acelerar o processo de recuperação 
da função pulmonar. Somado a isso, 
prioriza-se a capacidade funcional e 
o retorno as atividades diárias o mais 
breve possível.

5 - PRATICAMENTE DE 
ESPORTES QUE QUEIRAM 
MELHORAR DESEMPENHO

Indivíduos que praticam espor-
tes, seja em modalidades profis-
sionais ou amadoras, que desejam 
melhorar o desempenho cardior-
respiratório na atividade esportiva 
também podem se beneficiar da 
fisioterapia cardiopulmonar. Nota-se 
que a reabilitação cardiopulmonar 
abrange público bastante diversifica-
do, desde o paciente cardiopata até 
o atleta. Nesse contexto, salienta-se 
que cada indivíduo é tratado confor-
me suas necessidades, objetivos e 
particularidades.

Abandone o cigarro
No dia 29 de agosto, foi o Dia 

Nacional de Combate ao Fumo, 
que tem como objetivo reforçar as 
ações de sensibilização contra o 
tabaco.
Dicas para abandonar o vício:
• Escolha uma data para ser o 
primeiro dia sem cigarro. Se não 
conseguir, reduza a quantidade 
gradativamente;
• Retire os maços de cigarro dos 
locais onde você está habituado a 
guardá-los;
• É normal sentir ansiedade, 
irritação, dor de cabeça, falta de 
concentração e muita vontade de 
fumar! Estes sintomas desapare-
cem em até duas semanas;
• Aumento da fome e do peso são 
comuns. Pratique atividades físicas 
e consuma líquidos, exceto café e 
álcool que podem ser um convite 
ao fumo;
• Recompense seu esforço guar-
dando o dinheiro que gastaria com 
cigarros;
• Tenha cuidado com métodos mi-
lagrosos para parar de fumar. Mui-
tos deles são tão nocivos quanto o 
próprio tabaco. Procure orientação 
médica em caso de dúvida;
• É muito importante ainda asso-
ciar a cessação do tabagismo com 
mudanças de vida e alimentares 
mais saudáveis, fazendo refeições 
de 3h em 3h, para não entrar na 
fissura de vontade de consumir ali-
mentos muito calóricos, incluindo e 
variando alimentos naturais, ricos 
em vitaminas, minerais e fibras 
como frutas, legumes, verduras, 
grãos integrais, carnes e leite e 
derivados magros; 
• Ande sempre com uma garrafi-
nha de água e tome pelo menos 2 
litros de água por dia;
• Para os momentos de fissura 
ande com palitinhos de cenoura, 
aipo ou pepino, balas e chicletes 
dietéticos;
• Mesmo que você não tenha tido 
sucesso nas tentativas anteriores, 
não desista de tentar!

Fonte: Micheline Pires, nutricionista oncológica

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Cirurgia para 
aumento 
mamário 
com prótese 
de silicone 

A cirurgia para 
aumento mamário com 
uso de prótese de sili-
cone é uma das mais 
realizadas no Brasil e 
no mundo.

Nós devemos, 
primeiramente, definir 
qual o tamanho de prótese que será utilizada e isso se baseia 
não somente no desejo do paciente, mas também nas medidas 
da sua mama atual e do seu tórax. 

Definindo o tamanho, partimos para a LOJA. Chamamos 
de loja o local onde a prótese será inserida, e ela pode ser de 
três maneiras: 
SUBGLANDULAR: (abaixo da glândula mamária);
SUBFASCIAL: (abaixo da fáscia do músculo peitoral 

maior) ou 
RETROMUSCULAR: (atrás do músculo peitoral 

maior). 
Isso também tem base em alguns critérios anatômicos, 

como a quantidade de pele e gordura subcutânea de cada 
paciente.

A terceira, mas não menos importante, é a escolha da 
incisão que será utilizada para a introdução da prótese, e ela 
pode ser:
INFRAMAMÁRIA (localizada abaixo da mama)
AREOLAR (entre a pele da mama e a pele da aréola)
AXILAR (pequena incisão na axila). 
De acordo com o tamanho da prótese e a loja escolhida, 

podemos decidir, junto com a paciente, qual o melhor local 
para posicionarmos a cicatriz.

Dra. Stella Klockner

O MAMÃO
O protagonista da nossa preparação será o mamão. 

Além de conter vitaminas dos grupos A, B e C, é rico em 
papaína, uma enzima muito útil para aliviar as dificulda-
des do trânsito digestivo e intestinal.

O FARELO DE AVEIA
Nosso segundo ingrediente será a aveia. Os beta-glu-

canos que contém ajudam-nos a sentir-nos saciados. Da 
mesma forma, ao entrar em contato com a água, essas 
fibras se transformam em um gel que torna o bolo fecal 
maior e mais viscoso, o que significa que nosso corpo vai 
absorver menos das substâncias presentes nesse bolo, 
incluindo glicose e colesterol. Por isso, o consumo regular 
de aveia está diretamente relacionado à diminuição da 
formação de placas de gordura, causadoras de doenças 
cardiovasculares.

A bebida que desintoxica o 
intestino, limpa as artérias e  
ajuda a perder peso

A bebida em questão 
não só será um 

aliado eficaz na sempre 
dispendiosa tarefa de 
emagrecer, mas também 
responsável pela limpeza 
do sistema digestivo e 
redução do colesterol. 
Como se não bastasse, é 
absolutamente deliciosa.
Veja os ingredientes 
necessários e como 
prepará-la.

A LINHAÇA
Por último, mas não menos importante, a linhaça: 

uma semente que acelera o metabolismo e promove a 
queima de gordura. Mas seus efeitos se estendem ainda 
mais, pois também regula a pressão arterial e reduz os 
níveis de triglicerídeos e ácido úrico.

Fonte: https://www.msn.com/pt-br/saude/nutricao/a-bebi-
da-que-desintoxica-o-intestino-limpa-as-art%C3%A9rias-e-te-aju-

da-a-perder-peso/ss-AAO9sPN#image=5

FOTOS DIVULGAÇÃO

COMO PREPARAR
1/2 xícara de mamão picado.
3 colheres (de sopa) de farelo de aveia.
1 colher (de sopa) de linhaça.
1 colher (de sopa) de mel orgânico (opcional).
Bata tudo no liquidificador e beba de imediato, de 
preferência substituindo o café da manhã, por um mês 
inteiro. Os resultados não vão esperar.
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" É ótimo ter dinheiro e as coisas que o dinheiro pode comprar. Mas é bom ter 
certeza que não estamos perdendo tudo que o dinheiro não pode comprar." A.D.

Quanto amor em um só registro. A mamãe 
Fernanda Borges Heimerdinger com as 

filhas Malu e Joana

STUDIO CRIATIVO

Mulheres lindas e empoderadas, exemplos de beleza, alegria, cultura e caráter. A matriarca  
Maria do Carmo Tomasi, ladeada pelas filhas, Candice, Juliana, Fernanda e Karina

Parabéns ao casal Ale e Denis Reinehr, que 
dia 4 de setembro, comemoraram 22 anos de 
casamento. Muito amor, respeito, cumplicidade, 
diálogo e paixão. Recebem as felicitações dos 
amigos, familiares e, em especial, das filhas 
Yasmin e Luma. Saúde, paz, amor eterno e muita 
alegria!

Parabéns para Ênio Villes, que completou 80 anos na última quarta-
feira, dia 8 de setembro. A comemoração foi na noite de sábado com 
familiares e amigos. Ênio é casado com Tânia Schardong Villes. No 
registro, Ênio (ao centro), com os filhos Valdiane, Rafael, Valesca e Márcio 
e a netinha Rafaela.
Como presente, os convidados doaram mais de 220 kg de alimentos 
não perecíveis, que serão doados para famílias de bairros carentes do 
município de Três de Maio
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Os papais Laís Schwarz e Willian Werle Borré, na doce espera do 
filho primogênito Henrique. Amor infinito!

E a felicidade tomou conta dos papais Fernando Meier e Juliana 
Borges, ao descobrir que estão na doce espera da filha Laura. Que ela 
traga mais e mais amor a este querido casal. Seja bem-vinda, Laura!

O registro  do piloto 
três-maiense 
Mário Machado no 
Campeonato Gaúcho 
de Arrancada, 
realizado no último fim de 
semana, no Autódromo 
Internacional de Guaporé. 
Mário conquistou o 2º 
lugar na categoria traseira 
super e 3º traseira original. 
Da esquerda para 
a direita: Amanda 
Machado, Márcio e 
Ana Machado, Mário 
Machado e o mecânico 
Rhonaldo e esposa 
Gabriela
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- 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 gara-
gem 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.  

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

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

Parabéns para:

Bairro Jardim das Acácias, casa com 4 dormitórios, sendo 
uma ampla suíte, sala de estar e jantar, 2 banheiros sociais, 
cozinha, área de serviço e piscina com aquecimento solar. 

Área construída de 203 m² e terreno medindo 334,1 m²
 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.

VENDE-SE EXCELENTE CASA 
DE ALTO PADRÃO

10/09
NELI SCHNEIDER
LÚCIA CALEGARO MARMIT
11/09
ERNO VILSON HAEFLINGER

12/09
ELDO SCHEER
NELSI SCHWEIG BOZ
LUIZ A. BAMBERG 

Um marco histórico ocorreu no dia 27 de agosto, 
em Fortaleza, Ceará, por ocasião da 59ª Assembleia 
Geral das Igrejas de Cristo do Brasil: a união das duas 
denominações da Igreja de Cristo do Norte e a Igreja de 
Cristo do Sul. 

A assembleia ocorreu na Igreja de Maraponga, com 
uma estrutura ainda em construção para 2.500 pessoas. 
Na oportunidade, o pastor Márcio Woltmann, pastor da 
Igreja Evangélica de Cristo de Três de Maio, e presidente 
do Conselho da Região Sul (que compreende as Igrejas 
de Cristo dos Estado do RS, SC e PR) foi eleito vice-pre-
sidente do Conselho Nacional das Igrejas de Cristo no 
Brasil.

Igreja de Cristo na região
Na região, a Igreja de Cristo foi fundada no ano de 

1932, em Novo Machado, e na localidade de Pedernei-
ras, município de Cândido Godoi, se estabelecendo em 
frentes missionárias por pastores da Alemanha – obrei-
ros locais – nos três estados da região Sul e também 
Argentina e Paraguai. 

Igreja de Cristo no Brasil
Mas um fato curioso aconteceu, no mesmo ano, 

1932, iniciou-se a Igreja de Cristo no Brasil, na cidade 
de Mossoró, RN, e também em frentes missionárias, com 
pastores locais, que desbravaram o Nordeste e pratica-
mente todas as regiões do país. Faltando a região Sul. 

Pastor Márcio é eleito vice-
presidente do Conselho Nacional 
das Igrejas de Cristo no Brasil
Pastor Márcio Woltmann, da Igreja de Cristo de Três de Maio, assume importante missão 
em nível nacional de manter unidas igrejas do Norte ao Sul do país

IGREJA DE CRISTO

Pastor Márcio Woltmann, da Igreja de Cristo de Três de Maio, na assembleia geral das igrejas da denominação na cidade de 
Maraponga, Ceará

A união do Norte e do Sul
O pastor Márcio conta que, sob uma direção de Deus, 

entrou em contato em agosto do ano de 2019, com o 
pastor e delegado de Polícia, Pr. Márcio Moraes, da cidade 
de São Luís, no Maranhão. “Iniciamos uma amizade, que 
se constituiu em visitação dos pastores do Sul a Natal, RN, 
e posteriormente a visitação dos pastores do Nordeste ao 
Sul. Após várias idas e vindas, a união das Igrejas de Cristo 
do Norte ao Sul do país se confirmou na Assembleia Geral 
das Igrejas de Cristo do Brasil".

Crescimento da Igreja em Três de Maio
Com 18 anos de história, a Igreja Evangélica de Cristo 

de Três de Maio conta atualmente com mais de 200 
membros.

Para o pastor Márcio, a alegria dessa grande família 
da fé vem de Deus e da gratidão de que mesmo passan-
do pela pandemia, a Igreja se manteve firme em seus 
propósitos cristãos. “Auxiliamos as famílias com cestas 
básicas, e principalmente, no fortalecimento da fé”, afirma 
o pastor. 

A igreja também investe na sua infraestrutura. “Foi re-
alizada a obra do muro com cerca no pátio da igreja, bem 
como, foram plantadas 40 palmeiras imperiais, buscando 
deixar o nosso pátio – que possui em torno de 7 mil metros 
quadrados –, como um oásis”, destaca. 

O pastor Márcio convida toda a comunidade para 
conhecer a igreja, que está localizada na Rua São Roque, 
760, ao lado do estádio do Botafogo, nos fundos da 
Certhil

14/09
LEO PUNDRICH
16/09
ALSIDIO J.R. DA SILVA

DIVULGAÇÃO
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ALUGUÉIS
-SALAS COMERCIAIS, Galeria Jost, rua Santo Ângelo, centro. A partir de  
R$500,00
- CASA com 2 quartos, de fundos, rua Ijuí, Centro.
- CASA com 2 quartos em condomínio, rua Ivagaci, de fundos.
- CASA com 3 quartos perto da Setrem, rua Vili Jack, pátio fechado.  

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.
- 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 tran-
quilo, rua Rui Ramos. 
- 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 quar-
tos sendo uma suíte, sala ampla, cozinha, lavanderia, sacada frontal, sacada 
nos fundos fechada com vidros, com churrasqueira, 1 vaga de garagem, 
apto de aproximadamente 172m² com a área comum, R$ 395.000,00 
- APARTAMNENTO NA AV. SENADOR ALBERTO PASQUALINI, 3 quartos 
sendo uma suíte, 2 banheiros, cozinha planejada com bancada, sala ampla 
confortável, sacada lateral com floreira, sacada fechada com vidros na fren-
te com churrasqueira, lavanderia, 1 vaga de garagem, segundo andar, de 
frente para avenida.  OBS; Apto todo reformado paredes com massa corrida 
lixada, móveis dos banheiros, cozinha, sala e lavanderia todos sob medida, 
pisos linha classe A
- TERRENOS: Loteamento Bombardelli

Venda - imóvel urbano 
- Casa de alvenaria seminova medindo 356m², com terreno de 450m², 
com piscina, loteamento das Freiras, Três de Maio.
- Casa seminova 185m², terreno de 505m², com chapada, uma suíte, 
mais dois quartos, rua Padre Cacique, loteamento Loro.
- Casa de alvenaria 200m², com piscina, terreno de 562m², localizada na 
rua Marechal Floriano, centro de Três de Maio. 
- Casa  de alvenaria seminova, com chapada 129m² terreno de 380m², 
rua Avaí, próximo ao colégio Pacelli.  
- Casa de alvenaria, com piscina, medindo 332m², com terreno de 
595m², rua Farrapos, uma quadra da av. Santa Rosa.
- Casa  de alvenaria de 200m², terreno de 495m², rua Avaí.
- Casa de alvenaria, 140m², com terreno de 4787m² localização; rua 
Alfredo Mensch, próximo ao colégio castelo branco.
- Casa seminova medindo 260m² com terreno de esquina 345m², locali-
zada no loteamento Sartor.
Terrenos
- Terreno sem benfeitorias de 564m², com 25m de frente na rua Hori-
zontina.
Área rural
- 25,5 ha, sem benfeitorias, terra vermelha, lajeado Cachoeira, 800 me-
tros 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.

VENDA
· Prédio de 3 pavimentos, duas salas comerciais e três aptos e 
casa residencial de alvenaria de fundos e garagem c/ estrutura para 
outro pavimento, na rua Pe. Cacique. OBS: Imóvel central
· Apartamento perto do Banco do Brasil, troca por área de terra na 
BR 472.
· Terreno s/ benfeitorias de 465,48m², localizado na área central a 
meia quadra do Clube Buricá e mercado Benedetti. R$170.000,00
· Terreno medindo 700m² com casa de madeira e escritório, na rua 
Ijuí, frente à escola Pingo de Gente
· Aptos no edifício Terra Natal, na rua Osvaldo Cruz perto do Hospi-
tal São Vicente, e aptos na Av. Uruguai e av. Sen. Alberto Pasqualini 
e na rua Professor Del Aglio e rua Horizontina no edifício Maria Preta 
e nos bairros   São Francisco e Castelo Branco. 
· Apartamento central  medindo 93m², com garagem medindo 
15m² e com duas suítes e elevador, localizado na rua Tereza Ver-
zeri, em frente ao super Benedetti, negócio de ocasião. Facilita pa-
gamento.
· Apartamento parcialmente mobiliado, 2 quartos, sala, cozinha, 
garagem, portão eletrônico, sacadas fechadas c/ vidro temperado, 
churrasqueira, localizado na rua Santo Antônio. Preço R$250.000,00
· Terreno de esquina medindo 16x30 = 480m², c/ casa mista na rua 
Tiradentes, na cidade de Santa Rosa. Preço R$150.000,00 (Aceita 
proposta).

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

ÁREAS DE TERRAS
· 38 Ha de terras vermelhas em Mato grande – Giruá – com 90% de área de 
planta (750 sacas de soja p/ ha, com possibilidade de negociação e prazo.
· 3 ha s/ benfeitorias e c/ aguada de sanga e vertentes, reflorestada c/ eucaliptos de 
6 anos, em Independência
· 9,25 ha, s/ benfeitorias, em lajeado Cachoeira, perto da cidade, sendo 5 ha de 
planta e restante c/ eucaliptos, e sanga. Preço: 5 mil sacas de soja.
· 3 ha a 16,79 ha, s/ benfeitorias, localizada na esquina da BR 472 c/ acesso a 
São Jose Industrial, ótima área para investimento comercial.
· Excelente área medindo 10 ha s/ benfeitorias: de frente para a BR 472, em 
Lajeado Lambedor, em frente ao Saci Embutidos
· 10 ha c/ benfeitorias c/ sanga e potreiro – Esquina Wunsch - próximo a São Jose 
industrial e da BR 472.

ALUGUÉIS
· Apartamentos: Rua Santo Antônio e rua do Comércio
. Casa: Rua Planalto, rua Romualdo, e rua Exp. Bertoldo Boeck
· Terrenos:  Av. Avaí
· Pavilhão: 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.

ALUGA-SE
- Apartamento com 2 dormitórios, Av. Sen. Alberto Pasqualini, 190 (segundo pavi-
mento Vidraçaria do Serginho) com box de garagem e portão eletrônico.
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 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 urbano com área de 904m², com uma casa de alvenaria medindo 12x13, loca-
lizada 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 com área de 356,43m² com benfeitorias: casa em alvenaria com área de 
127m², c/3 dormitórios, cozinha sob medida, etc... mais quiosque com piscina, localizada 
no bairro São Francisco.
- Casa em alvenaria c/área de 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.

VENDAS

- Área com 8.123m², frente para RS 342, no perímetro urbano Três de Maio.

- Apartamento 136,64m²,  1 suíte + 2 quartos , cozinha e espaço gourmet 

mobiliados, banheiro social, 2 vagas de garagem, Ed. Rubi

- Apartamento com 1 suíte + 2 quartos, banheiro social, 2 vagas de garagem, Ed. 

Porto Seguro, Crissiumal / RS Pagamento: Entrada + 48 parcelas

- Apartamento com 3 quartos, 2 banheiros, sacada fechada, 1 vaga de garagem. 

8º andar - CAXIAS DO SUL / RS, Ótima Localização

- Sala comercial, 145m², Ed. Areias, Av. Santa Rosa

- Casa de alvenaria, 220 m², terreno 550m², Pe. Cacique, próximo ao Ed. Rubi.

- Imóvel misto, comercial 321,57m², apartamento residencial 177,18 m², suíte + 3 

quartos, 2 vagas de garagem, Av. Santa Rosa, Centro 

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.

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

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

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

NEI MAGALHÃES
F: 9 9952-8033

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

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

DO CARECA
F: 99614-9060 / 99622-4497

OFICINA MECÂNICA
MOTORGIRUS

F: 3535-8953
R. Santa Clara, 15 

AUTO ELÉTRICA

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

R. Horizontina, 384
Próximo ao Benedetti

ELETROCAR 
F: 3535 - 2290

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

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

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

CHURRASCARIA

DO CRESPO
F: 3535 -2810

BR 472  - Complexo Thomé

LIXAMENTO

IRINEU KICH
Lixamento de parquê e assoalho

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

DS MOTORS
Injeção eletrônica, mecânica em geral, 

geometria e balanceamento
Rua São Roque, 654

Fones: 3535-2008 / 9 8463-2000

LAVAÇÃO

ELETRICISTA E ENCANADOR

JARDINAGENS WEBER

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

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

Sebrae RS alerta MEIs sobre golpe 
na emissão de boletos falsos
Ação fraudulenta é usualmente direcionada para 
empreendedores recém-formalizados e também
é aplicada em outros tipos de empresas

Microempreendedores Individuais (MEIs) 
gaúchos devem redobrar a atenção para a 
emissão de boletos de cobrança falsos. O 
chamado ‘‘Golpe do boleto’’ orienta empresários 
na recorrente ação fraudulenta que envolve a 
cobrança indevida de faturas via e-mail. A prática 
criminosa, infelizmente, é comum, e além de 
atingir empreendedores que recém ingressaram 
no processo de abertura de empresa, pode ser 
disseminada para outros trâmites, como renova-
ção ou liberação de alvarás, taxas de vistorias e 
taxas por fiscalização em geral.

 
Foi o caso da empreendedora Joseane Mar-

ques Flores. Apenas uma semana após forma-
lizar seu negócio, ela recebeu uma notificação 
de cobrança inesperada via e-mail. ‘‘Fiquei na 
dúvida sobre o valor, pois não condizia com o 
que eu tinha conhecimento que seria cobrado 
mensalmente, achei que seria alguma cobrança 
de abertura da empresa’’, conta. Com a dúvida, a 
empresária buscou informações junto ao Sebrae 
RS que constatou a fraude.

 
De acordo com o gestor estadual das Salas 

do Empreendedor do Sebrae 
RS, Márcio Benedusi, em 
muitos casos a fraude passa 
pelo desconhecimento da Lei 
Geral das Microempresas – LC 
123/2006, que regulamenta 
e esclarece as normas para os 
microempreendedores. ‘‘São co-
branças indevidas e que acabam 
confundindo e pressionando os 
empresários. O fundamental é 
saber que, havendo qualquer dú-
vida os empreendedores podem 
e devem procurar o Sebrae RS e 
garantir seus direitos que, neste 

caso, não envolve nenhum tipo de pagamento’’, 
esclarece.

 
Ao mesmo tempo que o “Golpe do boleto” 

é aplicado nos empresários já formalizados, 
outras práticas fraudulentas atingem quem está 
buscando abrir uma nova empresa MEI. “Fraudes 
envolvendo o MEI são recorrentes, especialmen-
te em sites privados que se assemelham ao por-
tal oficial. O objetivo desses portais não oficiais, 
é realizar a cobrança de uma taxa para o registro 
da empresa MEI, enquanto no portal Gov.br o 
processo é totalmente gratuito”, esclarece a 
especialista do MEI no Sebrae RS, Giulia Mattos.

 
O Sebrae RS se preocupa em identificar 

crimes virtuais envolvendo os MEIs e alertar 
sobre essas práticas que vêm sendo identifica-
das. Por isso, em caso de dúvidas e principal-
mente antes de efetuar qualquer pagamento, os 
empreendedores devem entrar em contato pelos 
nossos canais de atendimento presenciais ou à 
distância, listados em:  https://sebraers.com.
br/atendimento-encontre-o-sebrae/.

 

Saiba mais
A formalização do MEI é feita gratuitamente 

mediante cadastro no portal de serviços do 
Governo Federal em acesso ao link: https://
www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empre-
endedor. 

Para ter acesso a todos os benefícios, o 
empreendedor deve pagar, sempre no dia 20 
de cada mês, o boleto de contribuição mensal, 
chamado de Documento de Arrecadação Sim-
plificada (DAS) – que é um recurso destinado à 
Previdência Social e ao ICMS ou ISS. A emissão 
do boleto é feita pelo sistema do Simples Na-
cional (PGMEI-DAS) onde é possível optar pela 
impressão do Boleto Bancário, Débito Automáti-
co, pagamento online ou pagamento via PIX.

 
O MEI é isento dos impostos federais 

(Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL) e 
paga apenas o DAS, que tem custo fixo mensal 
– variando de acordo com o setor de atuação do 
empreendedor. A abertura, inscrição, registro, 
funcionamento, alvará, licença, cadastro, altera-
ções e serviços relativos ao Microempreendedor 
Individual têm taxas zero. Isso inclui os valores 
referentes às demais contribuições relativas aos 
órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, 
de regulamentação, de anotação, de responsabi-
lidade técnica, de vistoria e de fiscalização e do 
exercício de profissões regulamentadas.

 
Atenção: A Lei Complementar 147/2014 

assegura os direitos mencionados acima, assim 
como as notas técnicas Nº 12/2018-SEI-GAB-
-SEMPE/SEMPE e Nº 55/2020 – Confederação 
Nacional dos Municípios - CNM que reforçam a 
isenção da cobrança ao MEI.

Fonte: Sebrae/RS

DIVULGAÇÃO


