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ARQUIVO PESSOAL

Nicoli Maria Scheur
Schneider
Filha de: Andréa Beatriz Scheuer de Souza e
Júnior Alberto Schneider
Idade: 23 anos
Namorado: Junior Daniel Klitzki
Natural e residente em Boa Vista do Buricá
Escolaridade: Ensino Superior Completo Universidade Regional do Noroeste do Estado
do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ)
Profissão: Fisioterapeuta
Porque optou por esta profissão: Sempre fui
muito ligada ao esporte e sempre gostei de
ajudar as pessoas de algum jeito. Escolhi a
fisioterapia porque vi nela a oportunidade de
cuidar de outras pessoas e ainda poder estar
ligada ao esporte
Onde trabalha atualmente: Clínica
Physiotherapie
Hábito de que não abre mão: Assistir aos
jogos do Grêmio e curtir com família e amigos
O negócio do futuro é: Novas tecnologias em
saúde
Time de futebol: Grêmio
Seus aplausos vão para: Minha família e as
pessoas que me ajudaram a chegar até aqui
Nota zero para: Altos impostos e corrupção
Sua opinião sobre as redes sociais: Elas são
importantes para que possamos socializar
com quem está distante de nós, mas devemos
ter cuidado com o compartilhamento de falsas
notícias
O que você sugere de mudança que possa
melhorar sua cidade? Mais investimento em
saúde e educação
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JOVENS PRÉSBITAS
A visão desfocada para
perto aos 40 anos
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Escola Bem Viver Caúna
completa quatro anos de
atividades em Três de Maio
Escola rural atende estudantes em período integral na
Rede Municipal de Ensino

FOTOS PREFEITURA TRÊS DE MAIO

Todos nós já ouvimos falar de presbiopia ou visão cansada. É o que
acontece com os idosos, e que os impede de ver ou ler corretamente de
perto e os obriga a usar óculos.
Mas isso mudou. Eles já não são “os mais velhos”.
Nosso estilo de vida é mais ativo e as tarefas visuais de campo próximo têm aumentado exponencialmente, não apenas pelo uso de novos
dispositivos como smartphones, tablets ou laptops que exigem maior
demanda visual em menor distância de visão, mas também devido
ao seu uso excessivo e prolongado em idades de máximo rendimento
laboral. 		
Além disso, a expectativa de vida aumentou consideravelmente nas
últimas décadas, o que significa que, quando chegamos aos 40 anos, é
apenas a metade da nossa expectativa de vida.

No dia 4 ocorreu programação alusiva ao quarto aniversário da escola

Dados: IBGE. Expectativa de Vida ao nascer (em anos) Brasil 1900 – 2050.

Esses dois fatores mudaram o conceito de “IDOSO PRÉSBITA” para falar
de “JOVEM PRÉSBITA”. Jovens entre 38 e 48 anos, em plena atividade social
e laboral, que veem suas habilidades visuais diminuídas, devido ao desgaste
natural em seu sistema de acomodação, e que necessitam agora realizar mais
esforço nas atividades com foco entre 40 e 50 centímetros dos olhos.
Os optometristas querem tranquilizar essas pessoas e insistem que a chegada de “olhos cansados” não é sinônimo de velhice. A diminuição da capacidade
de acomodação começa a ocorrer a partir da adolescência até o meio de nossas
vidas, aproximadamente os 40 anos, quando a visão para perto, ou nas distâncias próximas que costumamos utilizar, percebemos um embaçamento.
Se você percebe estes sintomas, ou está nesta faixa etária, que tal deixar de
sofrer e potencializar sua capacidade visual, o rendimento e a performance no
trabalho ou nos estudos?
Cuide da sua visão. Visite o Optometrista.

O dia 4 de maio marcou
o aniversário de quatro anos
da Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF
Bem Viver Caúna, do interior do município de Três de
Maio. Com a participação
das famílias, dos estudantes e de autoridades locais,
a comunidade celebrou o
momento com uma bênção
do pastor da comunidade,
Elói Neuhaus.
Ao longo da tarde, cada
turma da escola realizou
uma apresentação para
marcar o dia. Foram realizadas danças, encenações e
apresentações musicais das
crianças.

Escola tem foco na educação com eixos
voltados ao campo
A EMEF Bem Viver Caúna atende 150
estudantes do interior e da cidade de
Três de Maio em período integral, sendo
que 70% dos alunos são da área urbana
do município. As crianças chegam na escola às 8 horas e ficam até às 16 horas,
quando retornam para suas casas.
Fundada em 8 de fevereiro de 2018,
são 23 professores e funcionários que
trabalham na escola, atendendo Educação Infantil 5 e 6 e Ensino Fundamental,
até o 5o ano.
A professora Juliana Reinstein conta
que a escola tem uma proposta diferenciada de ensino, voltado para as práticas
no campo. “As crianças têm o trabalho

que o professor realiza na sala de aula
e o currículo da escola possui eixos que
enfatizam o trabalho na horta, o cuidado
com as plantas, cultivo do pomar da
escola, o cuidado com os animais. Todos
os dias uma turma é responsável em ir
tratar os animais”, acrescenta.
No dia 4 também foi inaugurada
uma placa de identificação da Trilha
Ecológica pelo prefeito Marcos Corso. A
trilha fica dentro da área da escola. “As
crianças aproveitam bastante a trilha. É
um espaço muito bonito e inclusive os
professores usam para fazer contação
de histórias e atividades neste espaço”,
comenta a professora Juliana.

Alexandre
Classmann
OPTOMETRISTA
BACHAREL

DIVULGAÇÃO

CROO-RS 0001

Especialista em Terapia Visual Comportamental
Presidente do CROO/RS - Conselho Regional
de Óptica e Optometria do RS
Consultórios em Três de Maio e Crissiumal

Fones: 55 3535.1954 e 55 98115.4554

Escola atende 150 crianças das 8 horas s 16 horas. 70% dos alunos são da área urbana do município
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Inicia campanha de doação de
cabelos para o Imama
Em parceria com os cabeleireiros, ação visa incentivar a doação
de cabelos para a confecção de perucas

Lançamento da campanha ocorreu no Centro Estético Rose Hair
Na quarta-feira, 11, começou a campanha de doação
de cabelos para a unidade regional do Instituto da Mama
(Imama). A ação é promovida pela Secretaria de Políticas da
Mulher de Três de Maio.
No lançamento da campanha, no Centro Estético Rose
Hair, ocorreu o corte de cabelo de Suellen Alves da Silva, gratuitamente, e as mechas foram doadas ao Imama.
A secretaria está distribuindo cartazes da campanha nos
salões de beleza de Três de Maio, visando estimular a doação
de cabelos para a confecção de perucas.
As mechas dos cabelos doados são entregues para empresas parceiras do Imama-RS, que se encarregam de confeccionar perucas em cabelos naturais que, posteriormente, serão
emprestadas às mulheres vítimas de câncer.

Rose do Centro Estético Rose Hair falou da
importância da parceria com o Imama

Inicia o Programa Movimento Saúde
Objetivo é proporcionar atividades variadas aos usuários das ESFs
Integrando a programação dos 67 anos de Três de
Maio, na tarde de quarta-feira, dia 11, a Secretaria
de Saúde lançou o Programa Movimento Saúde, na
unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) de
Consolata.
O Movimento Saúde é realizado em parceria com
a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (SMECE)
e consiste em proporcionar atividades variadas aos

usuários, visando a prevenção de doenças e promoção
da saúde, envolvendo palestras, orientação nutricional e
atividades físicas.
A equipe do programa é formada por um médico,
profissional de educação física, nutricionista, psicóloga,
enfermeira, agentes de saúde e técnicas em enfermagem.
Além de Consolata, as atividades vão ocorrer, inicialmente,
nas ESFs dos bairros São Francisco e Santa Rita.

Inicialmente, o programa atenderá os usuários das ESFs de Consolata e dos bairros São Francisco e Santa Rita
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'Tudo que é seu encontrará uma
maneira de chegar até você.'
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Com a foto de mais três Patronesses e suas convidadas, a coluna encerra as
publicações do 2º Encontro da Amizade, evento realizado pelas senhoras
da Casa da Amizade de Três de Maio, já ficando na expectativa para o próximo
encontro que será realizado no dia 18 de março de 2023.

FOTOS: MARI ROSSI FOTOGRAFIAS

Patronesse Micheli K. da Motta com suas convidadas

A ala masculina é sempre contemplada nas
Lojas Denise. O frio pede elegância, bom
gosto e jaquetas quentinhas. Nas Lojas Denise você encontra uma infinidade de modelos.

Patronesse Daiane da Rosa P. Oliveira com suas convidadas

Patronesse Cláudia Grinn com suas convidadas

Paula Schmidt (leia-se Paula Decorações)
comemorou em grande estilo a nova data. A festa
na Bella Casa de Festas foi superanimada e com
muita gente bonita. Parabéns!
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STÚDIO FOT. CRIATIVO

loja denise

7 de maio: um dia memorável e inesquecível para a aniversariante Luma de
Castro Reinehr, para os pais Alessandra e Denis, a mana Yasmin, demais
familiares e convidados. Os XV de Luma foi um sim à elegância, ao requinte, ao
bom gosto, às maravilhosas ilhas de comidas, doces e o chopp produzido pelo
pai para a festa, além da perfeita receptividade.
A aniversariante brilhou, dançou, animou e encantou.
Parabéns e muitas felicidades!

STÚDIO FOT. CRIATIVO

Parabéns em dose tripla!
Comemorar aniversário é muito bom. Quando os pais e o filho
comemoram na mesma data, melhor ainda. No dia 7, o filho
Eduardo Rotilli Schapowal comemorou seus 9 anos e o pai
Jorge também comemorou idade nova. Já no dia 8 foi a vez da
mamãe Tania trocar de idade. Felicidades e tudo de mais lindo ao
longo da vida. Com muito carinho dessa amiga colunista, da filha e
mana Fernanda, e das avós Leci Rotili e Maria Nair Schapowal.

No dia 30 de abril os pais Jociéli Maleico e Matheus Boesing comemoraram o
primeiro aninho da filha Martina Maleico Boesing.
Com o tema o Jardim Encantado da Martina, a festa foi na Bella Casa de Festas.
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Fundação Sicredi promove peça
#Juntos no Clube Buricá
Peça teatral que leva educação financeira será neste domingo,
dia 17, às 19h30min
A peça teatral #Juntos chega em Três de Maio no dia 17 de maio, no
Clube Buricá, às 19h30min. A apresentação será gratuita e aberta ao público.
A ação de #Juntos se passa no dia da formatura de três colegas inseparáveis no Ensino Médio, que traçam planos para o futuro. No entanto, a
separação é inevitável, mas a distância, hoje, é relativa, graças às redes
sociais. Com o auxílio da irmã de um deles e de outras personagens que
aparecem, os amigos criam juntos um projeto que possa reuni-los outra
vez e garantir que seus sonhos de trabalho se realizem. Com muitas complicações e situações divertidas, a montagem foi concebida para um público jovem, de 13 a 20 anos.
A produção, que conta com o apoio da Fundação Sicredi por meio da
Lei Federal de Incentivo à Cultura, percorrerá 28 cidades gaúchas e seis
catarinenses até 23 de junho, quando se encerra a primeira etapa da
turnê que prevê rodar 80 municípios do Brasil. Com texto da dramaturga
Dedé Ribeiro e direção do premiado Daniel Colin, o espetáculo aborda, de
forma descontraída, as questões da transição do jovem para a vida adulta, em suas amplas mudanças e decisões. Todas as apresentações serão
gratuitas e abertas ao público.

Parabéns para:
13/5
Darci Luis Rech
Maria L. Kanieski
Eno Atkinson
Lucidio Ludwig
14/5
Nelson Gresele
15/5
Ercita Salvador
Sigismundo F. Dos Santos
Augusto A. Petter
Clementina Sartor
16/5
Denis Reinehr
Nelda Cecilia Schneider
17/5
Adair Pedo
Marcia Susmary Antunes
Danilo Lucio Winkelmann
Teresinha Ivanowski
18/5
Regina Siepmann
Clair Taborda Bock
19/5
Edson Butzke

Felicidades para a pequena Maria Júlia Greef, que no dia 18
de maio comemora seus 4 anos.
"Você é uma menina cheia de luz, alegria, simpatia, linda de viver.
Uma bênção dos pais Douglas e Sirlei, dos primos Lavínia Vitória e
Luidy Gabriel, dos avôs, dindos e de todos que a cercam.
Te amamos! Parabéns!”

ALUGA-SE apto com 1 dormitório, garagem, na Av. Uruguai, em cima da
Acordare, em Três de Maio (55) 99606-2530.
VENDE-SE belo apto de três dormitórios, despensa, banheiro, sala, local privilegiado em Porto Alegre, bairro Bonfim. Em frente ao Campus Central da UFRGS,
ao lado da Fundação de Medicina, do Colégio Rosário, da Santa Casa, defronte ao
Parque da Redenção, perto da estação rodoviária. Semimobiliado, escritura totalmente em dia, regularidade de tributos, condomínio, taxas, etc. Interessados por
mais informações, fone (55) 98409 -1569 ou (55) 98419 - 5060 (Aldino).

VENDO LENHA

Lenha para fogão e lareira - R$ 20,00 o saco (mais informações (55)
99944-1112) - Três de Maio/RS

ALUGA-SE

Apartamento mobiliado com 3 quartos e garagem, no centro
de Três de Maio. Mais informações (55) 3535-1519
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ALUGA-SE
- Pavilhão comercial/industrial em alvenaria na rua Alfredo Henn, nº 835, bairro
Jardim das Acácias, (em frente ao colégio Castelo Branco), c/ área de 486,00 m².
- Sala comercial: Localizada na Rua Casemiro kochwitz, pode ser locada inteira
ou dividida em duas salas comerciais (antiga 1001 Embalagens).
- Apartamento: Av. Senador Alberto Pasqualini, 1 vaga de garagem, apto amplo
com dois dormitórios e móveis planejados na cozinha.
- Casa no bairro Oriental, próximo ao fórum, 3 quartos, garagem e pátio fechado.
VENDE-SE
– Pavilhão na cidade de Ivoti/RS.
- 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.
- Terreno com área de 320,70 m², frente com 16,39 m², próximo ao CTG Loteamento Dockhorn.
- Terreno c/ área de 436,63 m² na Av. Buricá próximo ao Fórum, c/ casa mista,
área aproximada de 187,00 m².
- Casa em alvenaria de 75m² + festeiro e pátio fechado, terreno de 246,01 m²
bairro Guaíra, R$ 215.000,00.
- Casa construída recentemente com 136m², terreno de 386m², bairro Sol
Nascente.
- Casa de alto padrão - localizada na esquina da rua do Arvoredo com Av.
Senador Alberto Pasqualini
- CASA em Alvenaria com área de 103,00m², terreno com área de 363,00 m², rua
São Lucas, 136, ótima localização (a 4 quadras do Supermercados Benedetti).
- Casa em alvenaria c/área de 136,00 m², com estrutura p/2 pavimentos, ótimo
padrão (aberturas, porcelanato...) terreno grande c/fundações prontas para
quiosque (estrutura para 2 pavimentos). Ótima localização, lugar tranquilo, rua
Rui Ramos.
- Casa em alvenaria c/ área 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).
- 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.
- Atenção: BAIXOU O VALOR - Ótima oportunidade de Investimento!
Possibilidade de adquirir os 3 Terrenos juntos com 15% de descontos.
- Terreno de esquina c/área de 565,00 m², c/uma casa de alvenaria medindo
12x13 localizada na rua Expedicionário Bertholdo Boeck esquina rua Ijuí
- Terreno medindo 360 m², localizado no loteamento Loro. R$ 100.000,00
- Terreno localizado em frente a Mecânica Rosso, medindo 387,90m²
- Terreno sem benfeitorias, ótima localização, rua Ijuí com área de 339,00 m²
- Terreno sem benfeitorias, ótima localização, rua Ijuí com área de 440,00 m²

Temos disponíveis terrenos em
loteamentos novos. Entre em contato.

Aluguéis
Apartamento com 1 suíte + 2 quartos, banheiro social, sala, cozinha, 2 vagas
de garagem, Ed. Porto Seguro, Crissiumal/RS
Sala Comercial, 100m2, rua Mato Grosso, Ed. Rubi,.
Sala Comercial, 60m2 Av. Sen. Alberto Pasqualini, térreo do Edifício Cidade
Jardim
Vendas
Sala Comercial, 368 m2 privativo, Av. Sen Alberto Pasqualini, Ed. Panorama
Três de Maio
Apartamento com 3 quartos, 2 banheiros, sacada fechada, 1 vaga garagem.
8º andar, Caxias do Sul/RS, ótima localização.
Apartamento com 1 suíte + 1 quarto, sala estar/jantar, banheiro social, lavanderia, 1 vaga de garagem, Ed. Rubi. R$ 450.000,00
Apto kitnet 27m2, prédio novo, alto padrão, próximo Puc, Porto Alegre.
Casa de alvenaria medindo 260,18 m2, com 2 suítes + 2 quartos, sala estar/
jantar, escritório, 2 garagens, piscina, bairro Planalto, Três de Maio.
Casa de alvenaria, 214m², 1 suite, 2 quartos, escritório, 3 banheiros, 2 lareiras,
2 garagens, pomar nos fundos, rua Jorge Logemann, centro.
Casa de alvenaria 260,18m², 2 suites, 2 quartos, sala estar/jantar, escritório, 2
garagens, piscina, bairro Planalto, Três de Maio.
Apartamentos na planta, Ed. Dockhorn e Ed. Caúna na cidade de
Três de Maio. Ed. Mariana na cidade de Horizontina / RS

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.

7

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
• 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
rua Sto. Antônio, no bairro São Francisco.
• Apto central medindo 93 m² c/ garagem medindo 15m², duas suítes e elevador, localizado na rua Tereza Verzeri, em frente ao Super
Benedetti. Facilita pagamento.
• Apartamento parcialmente mobiliado, com 2 quartos, sala, cozinha, garagem, portão eletrônico, sacadas fechadas c/ vidro temperado e churrasqueira, localizado na rua Santo Antônio. Preço R$
250.000,00
• Casa seminova, toda murada com chapada e suíte c/ jacuzi, sala
e cozinha sob medida, quiosque e piscina.
SALAS COMERCIAIS
• Rua Pe. Cacique, av. Uruguai, rua Santo Ângelo, Av. Senador Alberto Pasqualine e rua Horizontina.
IMÓVEIS EM OFERTA
• Terreno medindo 577,90m² c/ casa de alvenaria c/ chapada medindo 335m², na rua Bruno Dockhorn ao lado da radio colonial.
R$ 750mil (aceita proposta).
• Sala Comercial de 120m², no centro de Três de Maio.
• Terreno todo murado, s/ benfeitorias, frente de 14,50 metros (medindo 442,50m²), na Av. Avaí.
• Pavilhão comercial de alvenaria de 380m² e uma casa mista, terreno de 7.000m², rua Leonel Brizola, perto do parque de exposições,
no bairro Castelo Branco R$ 750.000,00.
• Excelente casa de alvenaria c/ 4 quartos, 3 banheiros, quiosque,
piscina, 2 garagens. Aceita no negócio apto ou casa de menor valor.
• Casa de alvenaria de esquina na Av. Sta. Rosa, próximo a Setrem.
• Casa de alvenaria na rua Avaí, perto da Setrem.
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 eucaliptos grandes, 1 ha pomar c/ árvores frutíferas, 1,5 ha de planta, mato nativo. Encosta no rio Buricá.
R$ 100 mil.
• 6,5 ha, c/ galpão de alvenaria e duas casas, açude, potreiro, localizada ao lado da Setrem.
• 1,6 ha c/ aguada e s/ benfeitorias, localizada ao lado do perímetro
urbano.
• 7,99 ha, área de planta 5,66 ha e 2,33 ha de mato, em lajeado lambedor, c/ aguada boa e s/ benfeitoria preço R$ 750.000,00. Aceita
veículo no negócio e parcela em até 4 anos.
ÁREAS DE TERRA
• 9,25 ha, s/ benfeitorias, em lajeado cachoeira, perto da cidade, parte
da área de planta e c/ eucaliptos, e sanga. Preço 5 mil sacas de soja.

• 15,9 ha, c/ benfeitorias, 10 ha de planta, 3 ha c/ braquiária, 2,9 ha de
mato, localizada em Sta. Lucia – Manchinha - R$650.000,00
• 3 ha s/ benfeitorias e c/ aguada de sanga e vertentes, reﬂorestada c/
eucaliptos de 6 anos, em Independência.
• 3 ha a 16,79 ha, s/ benfeitorias, localizada na esquina da BR 472 c/
acesso a São José 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 José Industrial e da BR 472.
• 16 ha, em Poço Traíra próximo a São José Industrial, c/ sanga e açude
e s/ benfeitorias c/ aproximadamente 100 metros de frente para a BR
472.

Assessoria Contratual Especializada: realizando a elaboração e revisão de contratos, em
diversas áreas, como compra e venda, locação, arrendamento, empreitada, doação, empréstimo, revisão de contratos bancários entre outros, utilizando sempre bases legais, gerando mais
proteção e segurança ao seu contrato.

• 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.

ALUGUÉIS

- Salas comerciais, Galeria Jost, Rua Santo Ângelo, centro. A partir de R$ 500,00

IMÓVEIS À VENDA

- Casa mista, bairro Jardim das Acácias, 3 quartos, com terreno amplo, boa localização.
- Apartamento na Av. Santa Rosa, prédio de esquina, 3 quartos sendo uma suíte, sala ampla,
cozinha, lavanderia, sacada frontal, sacada nos fundos fechada com vidros, com churrasqueira, 1 vaga de garagem, apto de aproximadamente 172m² com a área comum.
- Apartamento na Av. Sen. Alb. PasqualinI, 3 quartos (uma suíte), 2 banheiros, cozinha planejada com bancada, sala ampla, sacada lateral com ﬂoreira, sacada fechada com vidros na
frente e com churrasqueira, lavanderia, 1 vaga de garagem, 2º andar, de frente para avenida.
(Recebe imóvel no negócio)
- CASA NOVA DE ESQUINA, 2 dormitórios, toda gradeada e murada, 3 vagas de garagem,
ótima localização no bairro Jardim das Acácias.
- Apartamento na Coab, 2º andar, com dois dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro, sacada
com churrasqueira, 1 vaga de garagem, otima posição solar.
- Casa ampla de alto padrão a uma quadra do centro, casa de 2 pavimentos, com quiosque e
piscina, terreno amplo, pega veículo no negócio.
- Casa de 2 dormitórios no bairro Dona Oliva. R$ 215.000,00.
- Casa na região central, 2 pavimentos, aproximadamente 235m², com pátio grande na frente, e sala comercial aprox. 25m, separada da casa na frente do imóvel. (Possibilidade de receber Apartamento em prédio com elevador mediante avaliação)
- Casa grande à venda, ótima localização, lugar lindo e valorizado, feita com tijolos maciço
limpado, espaço gurmet, fogão de chapa, enorme pátio
- Casa de esquina, bairro Planalto, ótima localização, 3 quartos, garagem pra 3 carros, toda
murrada e cercada.

ÁREA DE TERRA

- 4 ha em Alegria, contendo área de mata e de planta, barbada R$ 65.000,00

TERRENOS

- Loteamento Mediterrâneo 13,5x27,5 com 371,25m² terreno todo murado, plaino. R$
129.000,00

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

- Casa localizada no bairro Glória com terreno de 13,15x40,53
com área total de 528,41m²
- Casa localizada no bairro Glória com terreno de 13.15 x 40.53
com área total de 528.41m²
- Casa de alvenaria com 2 pavimentos, localizada na rua Engenheiro Jorge Logemann próximo do centro, com 3 dormitórios, 2
salas, cozinha, dispensa e garagem
- Casa de madeira localizada na rua Otto Schulz com terreno medindo 324.46m2.
- Casa com dois pavimentos localizada no Bairro Medianeira com
terreno medindo 594,01m² e área construída de 332,48m²
– Casa localizada no Loteamento Sartor com área construída de
167,40m² mais área de lazer.
- Casa localizada na rua São João na cidade de Independência
com terreno medindo 387.30m²
- Apartamento localizado na rua Monsenhor Testani com área total de 90m², mais vaga de garagem.
- Terreno localizado na rua Horizontina medindo 12 x 35 totalizando uma área de 419.82 m²
- Terreno de 14 X 32 com área total de 448 m² localizado na rua do
Arvoredo a poucos metros da AV. Sem. Alberto Pasqualini
- Terreno localizado na Rua das Videiras com frente de 12 metros
e área total de 328m² na cidade de Três de Maio-RS

• 9,9 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 7 ha, restante potreiro
e mato, açude e sanga.
• 17,8 ha, c/ benfeitorias, planta 12 ha, 5ha potreiro e mato, encosta no
rio, localizada em esquina Tiradentes, vila Progresso, Três de Maio RS.
Preço 260 sacas p/ ha, pagamento entrada e saldo em mais 2 anos.

ALUGUÉIS
• Apartamentos: Av. Sen. Alb. Pasqualine
• Casa: Rua São Marcos, rua Giruá, rua Planalto, rua José Bonifácio, rua Natal e rua Professor Del Aglio
• Pavilhão: Rua Alfredo Henn
• Sala Comercial: Av. Santa Rosa, rua Santo Angêlo, Av. Uruguai e
Casemiro Kochewicz, próximo ao hospital São Vicente.
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 mais informações consulte o site: cecconcorretordeimóveis.com.br
ou ligue fone/whats 3535-8585 que iremos lhe atender.
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O BOI não brota das árvores e o
LEITE não dá em caixinhas
A difícil sobrevivência do pequeno produtor rural frente à
Legislação Ambiental
Muito se debate nos últimos anos acerca
do empoderamento da Legislação Ambiental
face ao pequeno produtor rural do Rio Grande
do Sul.
Que fique claro que não estamos aqui
criticando nem elogiando a aplicação da legislação ambiental, apenas analisando situações
fáticas.
O que ocorre é que, com bastante frequência, produtores estão recebendo a fiscalização ambiental em suas propriedades após
a limpeza de pastagens e lavouras, aquela
mesma área que por muito tempo ficou sem
manutenção e que agora traz problemas na
sua limpeza.
Essa fiscalização da limpeza é realizada
por satélite e confundida com desmatamento.
Por exemplo, se a área foi sempre pastagem, e agora o que se faz é, na prática, a
limpeza e a remoção das plantas invasoras.
Ainda, comumente vimos o chamado ato
de 'empurrar o mato' pelos produtores rurais.
Isso significa que não estão desmatando,
estão apenas impedindo o avanço da floresta
sobre a lavoura.
Porém, ocorre que há interpretação de
desmatamento em tal prática, ao nosso entender, equivocadamente.
Periodicamente, as espécies vegetais invasoras surgem no pasto e em volta da lavoura,
o que naturalmente demandam técnicas para
removê-las. Mas o que se está fazendo não é
crime, é apenas defendendo sua propriedade
e sua produção. Muito diferente da má-fé do
desmatamento descontrolado que ocorre por
aí.
No entanto, o produtor rural deve ficar
atento à Legislação Ambiental a fim de não ser
surpreendido por uma notificação de infração
ambiental ou até mesmo uma notificação por
crime ambiental.

Como se sabe, a lei diz que todas
as propriedades rurais devem possuir
no seu interior uma área mínima com
a vegetação nativa da região. Porém,
não pode deixar tal área avançar e
praticamente 'encolher' a propriedade, crescendo mato na pastagem e o
avanço da floresta na lavoura.
No âmbito jurídico, quando a
fiscalização ambiental confunde
vegetação 'suja' com vegetação
nativa em regeneração, o problema
é triplo, chamada responsabilidade
ambiental tríplice determinada pela
Constituição Federal (art. 225, §3o.),
ou seja:

1) a infração ambiental (multas, embargos, apreensão de materiais);
2) o crime ambiental; e
3) a reparação do dano com a obrigação de recuperar a área.
Sabemos que limpar a lavoura e as pastagens pelo produtor rural e produtor de gado
e de leite não é crime, pois na nossa região a
maior parte dos agricultores e suas famílias
são em regime de economia familiar.
Todos temos de ter a consciência que a
agricultura familiar é alicerçada em princípios
que estabelecem uma relação harmoniosa
do homem com o meio ambiente, para que
ele possa retirar o sustento da terra sem que,
para isso, tenha que acabar com os recursos
naturais.
O que não pode é a legislação ambiental
enfraquecer a agricultura, dificultar a produ-

SERVIÇOS TRÊS DE MAIO
AUTO ELÉTRICA

LAVAGEM

UNICAR AUTO SOM

LAVA CAR MASTER

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

Lavação simples e completa.
Encerramento e polimento.
R. Augusto Rutzen
F: 9999-64866 - Karine ou Rodrigo

ELETROCAR

TÁXI

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

DO CARECA

F: 99614-9060 / 99622-4497
Aceitamos PIX e cartões

'Produtores estão
recebendo a fiscalização
ambiental em suas
propriedades após a limpeza
de pastagens e lavouras,
aquela mesma área que
por muito tempo ficou sem
manutenção e que agora traz
problemas na sua limpeza'.
ção agrícola, dificultar e criar embaraços ao
pequeno produtor de leite e ao pequeno produtor de alimentos, capaz de desestimulá-lo a
permanecer no campo.
O que precisamos fazer é divulgar para a
sociedade aquele trecho de uma música que
diz que: "O BOI NÃO BROTA DAS ÁRVORES E O
LEITE NÃO DÁ EM CAIXINHAS".

Alexandre Chrischon Mella Advogado
OAB/RS 86.127

OFICINA MECÂNICA

MOTORGIRUS
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

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.

8

