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TRÊS DE MAIO - 16 DE JULHO DE 2021

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Idade: 28 anos
Filho de: Leodete de Fátima Quevedo e Ronei 
Ademir Camillo da Silva
Namorado de: Alessandro Hermann
Natural de: Bom Progresso
Reside em: Três de Maio
Escolaridade: Graduado em Psicologia pela 
Sociedade Educacional Três de Maio – Setrem, 
Pós-Graduando em Neuropsicologia e Análise 
do Comportamento Aplicada para Autismo e 
Deficiência Intelectual pela CBI of Miami
Profissão: Psicólogo – Intervenção ABA e 
Terapia Cognitivo-Comportamental
Por que optou por esta profissão? Escolher a 
Psicologia foi uma questão de identificação. 
Compreender o desenvolvimento humano, 
aspectos biopsicossociais e histórico-culturais 
da constituição do sujeito e das relações 
humanas me interessa. A prática baseada em 
evidências e o gosto pela pesquisa também 
foi um fator considerável. Mas, conciliar tais 
fatores à possibilidade de promover qualidade 
de vida e o bem-estar comum foi decisivo. 
Gosto de pensar que as pessoas conseguem ir 
além quando acreditamos e investimos nelas. 
Não tenho dúvidas de que foi uma das melhores 
escolhas que fiz.
Onde trabalha atualmente: Na Unimed 
Alto Uruguai, em Três de Maio, e em meus 
consultórios, em Três de Maio e Ijuí
Hábito de que não abre mão: estar com 
pessoas que amo e fazer caminhadas
O negócio do futuro é: pretendo implementar 
na região, um centro multiprofissional de 
desenvolvimento infantil para atendimento 
de Autismo e Deficiência Intelectual com 
intervenção ABA e Psicologia Comportamental.
Time de futebol: Grêmio
Seus aplausos vão para: os profissionais da 

ARQUIVO PESSOALEverton Luis Dalmolin

saúde e educação pela resiliência e garra.
Nota zero para: preconceito e falta de empatia
Sua opinião sobre as redes sociais: 
importantes ferramentas de trabalho e de 
contato. Quando utilizadas de forma adequada, 
possibilitam a aproximação de pessoas e 
ampliam o acesso às informações.

O que você sugere de mudança para melhorar 
sua cidade? Gostaria de parabenizar pelo 
investimento em ciclovias e o estímulo 
a hábitos saudáveis. Ainda percebo a 
necessidade de maior investimento em 
inclusão e acessibilidade em escolas e demais 
órgãos públicos. 
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Quanto antes iniciado o 
tratamento menor são as 

chances de sequelas mais graves

O AVC (Acidente Vascular Cerebral) acon-
tece quando os vasos responsáveis por levar o 
sangue até o cérebro entopem ou se rompem, 
causando assim morte dos neurônios da área 
cerebral que ficou sem a circulação sanguínea. 

Por esse motivo, quanto antes identificado e 
iniciado o tratamento, menores são as chances 
de danos mais graves ao paciente. E como fazer 
isso? Ficando atento aos sinais. “Os sintomas 
do AVC aparecem de forma súbita, por isso 
devemos estar atentos e buscar ajuda médica o 
quanto antes”, enfatiza Mariana Peres de Car-
valho, coordenadora do núcleo de fisioterapeu-
ta do Núcleo Paraense de Recuperação Motora 
Cognitiva e Comportamental (NUPA).

Como identificar um AVC

Para identificar os sinais do AVC você pode usar a técnica conhecida 
como “SAMU”: sorriso, abraço, mensagem, urgente. 

Sorriso – durante o AVC a boca pode ficar torta, peça para que a pessoa 
tente dar um sorriso. 

Abraço – nesse momento fica difícil para a pessoa levantar os dois bra-
ços ao mesmo tempo. Peça para que ela tente te abraçar. 

Mensagem – quem está tento um AVC  pode começar a apresentar 
dificuldades de fala, peça para a pessoa cantar. Você vai perceber a fala 
embolada. 

Se você perceber um desses sinais, chame o SAMU da sua cidade urgen-
te (ligue para 192).

Outros sintomas ainda podem ser: dificuldade de caminhar ou ficar em pé; formigamento e 
falta de força em um lado do corpo; problema de memória recente e passada; e dor de cabeça 
intensa com vertigem. O tratamento precoce com medicamentos, como TPA (anticoagulante), pode 
minimizar danos cerebrais por isso é importante buscar auxílio médico imediatamente. O trata-
mento com fisioterapia neurofuncional também deve ser iniciado rapidamente. “O quanto antes a 
pessoa for socorrida e iniciar o tratamento com o fisioterapeuta neurofuncional, melhores serão os 
resultados e menores as sequelas”, finaliza Mariana.

Fonte: Reversa Comunicação

Sol de inverno também queima 
No verão ficamos muito preocupados com a 

alta exposição aos raios solares, mas às vezes es-
quecemos que, durante o inverno, é preciso manter 
o cuidado com o sol para prevenir o câncer de pele. 
Embora esta época do ano seja mais fria e não per-
cebamos tanto o calor, é necessário lembrar que o 
sol continua  enviando raios UVA e UVB e a exposi-
ção a essa radiações permanece sendo bastante 
prejudicial, pois mesmo com menores índices o 
dano promovido é cumulativo. Vale lembrar, então, 
que exposição solar “mais segura” é aquela feita 
antes das 10h e após as 16h, e o uso de protetor 
solar, com fator no mínimo de 30 e proteção UVA, 
deve ser mantido mesmo em ambientes fechados 
ou à sombra. E no inverno também. 

 Segundo dados do INCA – Instituto Nacional 
do Câncer –, o câncer de pele não melanoma 
(carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular) 
é o tipo mais frequente no Brasil e sua frequência 
aumenta em pessoas com mais de 40 anos. A 
expectativa é de mais de 176 mil novos casos no 
Brasil – 83 mil em homens e 93 mil em mulhe-
res, entre 2020 e 2022. Se somarmos a esses 
números os dados referentes à neoplasia do tipo 
melanoma – que é a mais agressiva – o número 
total sobe para 185 mil casos em dois anos.  

O carcinoma basocelular (CBC) é o mais 
prevalente dentre todos os tipos. O CBC surge nas 
células basais da epiderme. Tem baixa letalidade, 
pode ser curado quando há detecção precoce e 
surge mais frequentemente em regiões expostas 
ao sol, como face, orelhas, pescoço, couro cabe-
ludo, ombros e costas. O tipo mais encontrado 
normalmente se apresenta como uma pápula 
vermelha, brilhosa, com uma crosta central, que 
pode sangrar com facilidade - uma ferida que não 
cicatriza é a dica para alertar sobre esse tipo de 
tumor.   

Já o carcinoma espinocelular (CEC) é o 
segundo mais prevalente dentre todos os tipos de 
câncer de pele. Manifesta-se nas células esca-
mosas, que constituem a maior parte da camada 
superior da pele. Pode se desenvolver em todas 
as partes do corpo, embora seja mais comum nas 
áreas expostas ao sol, como orelhas, face, couro 
cabeludo e pescoço. Nessas regiões, normalmente 
a pele apresenta sinais de dano solar como enru-
gamento, mudanças na pigmentação e perda de 
elasticidade. O CEC é duas vezes mais frequente 
em homens do que em mulheres. Geralmente, as 
lesões de CEC têm coloração avermelhada e se 
apresentam na forma de machucados ou feridas 
ásperas, que não cicatrizam e sangram ocasio-
nalmente. Ao contrário do carcinoma basocelular, 
o carcinoma espinocelular pode ser bastante 
agressivo, causar metástases e desfecho fatal 
ao paciente. A detecção precoce e o tratamento 
adequado resultam em grandes chances de cura 
ao doente.   

O melanoma é o tipo menos frequente dos 

cânceres da pele, mas é o que tem o pior prognós-
tico e o mais alto índice de mortalidade. Embora 
o diagnóstico de melanoma normalmente traga 
medo e apreensão aos pacientes, as chances de 
cura são de mais de 90% quando há detecção 
precoce e tratamento adequado da doença. O me-
lanoma, em geral, tem a aparência de uma pinta 
ou de um sinal na pele, em tons acastanhados ou 
enegrecidos. Porém, a “pinta” ou o “sinal”, em 
geral, mudam de cor, de formato ou de tamanho e 
podem apresentar sangramento. Por isso, é impor-
tante observar a própria pele constantemente, e 
procurar imediatamente um especialista caso de-
tecte qualquer lesão suspeita. O melanoma pode 
surgir em áreas difíceis de serem visualizadas pelo 
paciente, embora sejam mais comuns nas pernas, 
em mulheres; no tronco, nos homens; e pescoço e 
rosto em ambos os sexos. Além disso, vale lembrar 
que uma lesão considerada “normal” para um 
leigo, pode ser suspeita para um médico.  

Pessoas de pele clara e que se queimam com 
facilidade quando se expõem ao sol têm mais risco 
de desenvolver a doença. O melanoma tem origem 
nos melanócitos, as células que produzem mela-
nina, o pigmento que dá cor à pele. Nos estágios 
iniciais, se desenvolve apenas na camada mais su-
perficial da pele, o que facilita a remoção cirúrgica 
e a cura do tumor. Nos estágios mais avançados, a 
lesão é mais profunda e espessa, o que aumenta a 
chance de se espalhar para outros órgãos (desen-
volvimento de metástases a distância) e diminui 
as possibilidades de cura. Por isso, o diagnóstico 
precoce do melanoma é fundamental. Embora 
apresente pior prognóstico, avanços na medicina 
e o recente desenvolvimento de novas drogas 
que atuam na resposta imune e em mutações 
específicas das células tumorais possibilitaram 
que pacientes com melanoma avançado tenham 
aumento na sobrevida e na qualidade de vida.  

A hereditariedade desempenha um papel 
central no desenvolvimento do melanoma. Por 
isso, familiares de pacientes diagnosticados com a 
doença devem se submeter a exames preventivos 
regularmente. O risco aumenta quando há casos 
registrados em familiares de primeiro grau.  

O mais importante é a conscientização sobre 
a importância do uso do protetor solar para que 
não se desenvolva câncer de pele. Em paralelo, é 
importante que todos estejam atentos para novas 
“pintas” ou mudanças nas lesões já existentes. 
Em situações como estas, busque imediatamente 
um especialista. Não tenho dúvida ao afirmar, 
portanto, que a melhor forma de combater o 
câncer de pele ainda é o diagnóstico precoce e o 
tratamento adequado. Já a melhor prevenção é o 
uso de protetor solar. 

   
Ana Maria Bertelli,  

dermatologista e professora do curso de  
Medicina da Universidade Santo Amaro 
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Você se incomoda 
com o tamanho 
das suas mamas?  

Pacientes que 
apesentam mamas muito 
volumosas, que muitas 
vezes causam dores 
nas costas e na coluna 
podem se beneficiar com 
uma cirurgia plástica de 
redução de mamas.  

Além do desconforto funcional, também há o 
desconforto estético que deve igualmente ser abordado. 

Chamamos de Hipertrofia Mamária uma mama que 
apresenta mais de 300cm cúbicos de parênquima. Uma 
mama muito grande traz incômodo a algumas pacientes 
na hora de se vestir, de praticar exercícios físicos ou 
alguns esportes. 

Na Mamoplastia redutora, o cirurgião plástico faz 
marcações no tórax da paciente, que servem como um 
guia para para a reconstrução. 

São retirados o excesso de pele, gordura e glândula, e 
então a mama é montada e remodelada para uma forma 
e tamanho mais natural. 

A ptose mamaria (mama caída) quase sempre está 
presente em mamas muitos grandes e isto também e 
tratado durante a cirurgia, através do levantamento e 
fixação do parênquima mamário. 

Existem diversas técnicas para essa cirurgia, e a 
escolha por qual usar é feita com base na mama de cada 
paciente.

Dra. Stella Klockner

Eu sempre tive muita dificuldade 
em evoluir em termos de força, os 
meus braços. No final da faculdade de 
Educação Física já desenvolvi epicon-
dilite (inflamação nos cotovelos) por 
me exceder dando aulas de Body Pump 
(tem gente que nem imagina que eu 
dava aulas de ginástica). Usei o Método 
Pilates e a Fisioterapia para me recupe-
rar naquela época (2003). Me apaixonei 
pelo pilates e fiz meu primeiro curso 
de formação em 2004. Trabalhei com 
Pilates de 2006 até 2018. Em 2014 
iniciei minha formação no Gyrotonic 
Expansion System, onde realmente me 
encontrei na área do movimento, porque 
o Gyrotonic tem um fundo holístico por 
trás, e isso me desperta muito interesse. 
Deixei o pilates para trás por opção. 

Nessa caminhada toda experimen-
tei praticar Yoga como aluna enquanto 
fazia tratamento para engravidar (passei 
por 2 abortos antes), foi recomendação 
da médica. Eu não conseguia “aprovei-
tar” as aulas. Não me desligava, hoje te-
nho discernimento disso. Conseguimos 
engravidar. Parei de praticar Yoga. Mas 
ficou uma “pulga” me incomodando e 
dizendo que eu devia voltar a praticar 
Yoga. E então veio a pandemia (ainda 
estou tirando tudo de positivo dela) 
sério, agora eu fui. Quanta presença; 
quanta percepção; quanta dor física 
sendo diluída (ainda vou contar o que 
passei investigando uma dor física, que 
consegui me livrar!). E então o inevitá-
vel... preciso dar aulas de Yoga, ajudar 
as pessoas que querem ser ajudadas 
com essa Filosofia Milenar.

A questão é: eu poderia fortalecer 
meus braços em várias “modalidades” 
diferentes, e eu tentei. Mas não via 
sentido em me mover pensando no 
corpo por partes. Eu acredito no todo. 
O Gyrotonic trabalha o todo. O Yoga 
também! 

Vou encurtar a conversa… 
Acredito que a prática constante de 

Yoga está “reprogramando” meu corpo 
e cérebro (mente), porque estou fazendo 
“coisas” com os braços que jamais 

Sobre superar limites físicos  
e mentais...
Hoje resolvi compartilhar com vocês uma vitória/evolução 

pessoal. Nestas fotos que compartilho eu estou na postura 
Bhujapidasana. Se você quiser ver os vídeos da minha evolução, 
acessa o Instagram @studioanadobler.

imaginei fazer, já que a memória da 
dor nos cotovelos sempre voltava… 
não volta mais! Assim como outros 
padrões comportamentais e emocio-
nais que olho para trás e penso: era 
eu mesmo?! 

Para executar essa postura, 
fisicamente, precisamos de força 
nos braços e ombros, mobilidade 
lombar e de quadris, e muita força de 
abdômen. 

Agora compartilho o  
simbolismo deste asana na 
visão do Yoga! 

Bhujapidasana - equilíbrio sobre 
as mãos. 

Qualidade essencial: Superação 
de crenças limitantes.

Simbolismo: Bhuja também sig-
nifica “base”, assim como “aquilo que 
vem da terra”. Essa postura nos convida 
a enraizar as mãos e ativar a força sutil 
que vem da terra, canalizando-a para os 
três primeiros chakras, permitindo que 
a base do corpo se eleve do chão. Dessa 
forma, experimentamos como a dimen-
são sutil pode nos ajudar a minimizar 
o esforço físico para fortalecer nosso 
centro de equilíbrio, nos ensinando a 
otimizar nossas ações e a conservar 
nossa energia preciosa, durante a 
permanência nessa postura desafiante, 
assim como na vida cotidiana.

Fonte: Guippy

Para finalizar com chave de 
ouro…. 

“Asanas de equilíbrio sobre 
os braços ensinam e cultivam a 
tolerância. Se consegue se adaptar e 
equilibrar num mundo sempre instá-
vel e em movimento, você aprende a 
ser tolerante com a permanência da 
mudança e da diferença.” 

B.K.S. IYENGAR, no livro Luz na Vida 
Ana Dobler  

Educadora Física 
(CREF 017785-G/RS)

Te convido a experienciar 
e sentir o que a Yoga pode 
fazer por você e pela tua 
vida. 

Te sentiu chamado? 
Então entra em contato pelo 
direct ou WhatsApp (55) 
99904-1444 e vem pra aula 
experimental! 

Yogue-se com Ana Dobler
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A.D.

"Tem gente que pode sentar na calçada com você e mesmo assim ser  
um momento incrível. Nunca é onde, é sempre com quem".

Parabéns ao três-maiense Ricardo Nedel Roumow, que no 
último dia 9 comemorou idade nova. No registro, Ricardo ao lado da 
mãe Denise Nedel, que é só alegria e orgulho do filho. Ricardo reside 
em Brusque/SC e é referência em fotografia e campanhas de moda. 
Felicidades e mais e mais sucesso!

Parabéns a Elenir Kehl (Mana), que dia 
1º de julho trocou de idade. Mana como é 
carinhosamente chamada, é referência em 
enfermagem, além de muito competente e 
extremamente humanizadora com seus pacientes. 
Felicidades!

Neste registro estão Marcos Rocha, Anelise Helfensteller 
e Julio Neumann

A Evidence Studio Personal participou do Circuito Trail Estações, na 
cidade de  Sapiranga, RS. A prova foi de 11km de corrida, trilha, barro, água, 
dificuldades e superações. Na foto estão Laís Scharb, Everton Dutra, 
Jurandi Kehl, Maria Janete Meinerz e Mateus Kehl

Conforto, estilo, qualidade e detalhes em cada peça. Faça uma visita na 
Movelar Móveis e Decoração e confira este e outros ambientes!
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Muitos vivas a este garotinho 
lindo e todo estiloso, Samuel 

Scharb Dutra, que completou 
2 aninhos no dia 10 de julho. 

Muito amado e querido, ele é filho 
de Lélis Scharb Dutra e Ronaldo 

de Paris Dutra. Samuel sobe o 
fofurômetro. Recebeu o carinho 

dos papais, dindos, primos e avós. 
Felicidades e muitas bênçãos!

STUDIO CRIATIVO

Parabéns para Fernanda Raupp Wilhelm, 
que no dia 6 de julho teve sua formatura de 
entrega de boina, no Colégio Tiradentes, de Ijuí. 
Ela é filha de Airton Luiz Wilhelm e Roselei Raupp 
Wilhelm e mana da Rafaela. 
O recebimento da boina significa que os alunos 
efetivamente são alunos da escola, podem 
ostentar o uniforme e representar o sistema do 
colégio militar perante toda a sociedade

Bella Casa de Festas retoma atividades
A Bella Casa de Festas, que há quatro anos proporciona alegrias e festas 

de qualidade, retorna com suas atividades. A equipe organiza sua festa, 
proporcionando comodidade, tranquilidade e permitindo que os familiares e 
convidados celebrem sua data especial.

A empresa é equipada para melhor atender seus clientes. Possui estrutura 
completa e a preocupação da casa de festas é  tornar seu sonho realidade, 
com qualidade e presteza. Possui ambiente climatizado; equipamento de som; 
móveis para decoração; cozinha completa; mesas redondas com capacidade 
para 10 pessoas (respeitando os protocolos de distanciamento); louça para 
servir; jardim aconchegante no ambiente externo. Além de diversos brinquedos 
para divertir a criançada.

Conta, também, com equipe de trabalho que monitora em tempo 
integral as crianças; auxiliar de cozinha para o preparo dos lanches e garçons. 
Para tranqulidade de todos,  a equipe da Casa de Festas  adotou todas as 
recomendações e protocolos de cuidados para evitar a Covid-19, como aferição 
de temperatura; equipe com máscara; disponibilização de álcool em gel; 
limpeza constante dos brinquedos e ambiente ventilado.

A Bella Casa conta com diversas opções de aluguel e formas de pagamento. 
A locação é realizada para os mais diversos eventos. Desde festas infantis 
até reuniões empresariais. As reservas para festas, agendamento de visitas e 
dúvidas podem ser feitas pelo telefone (55) 98116-6964.

Cenário encantador, família 
maravilhosa. Um registro 
que transcende amor; os 
pais Fernando Trage 
e Isonete com as filhas 
Vanessa e Fernanda. 
Momento especial para 
guardar na memória e no 
coração!

STUDIO CRIATIVO
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- Apartamento localizado no Edifício Rubi, no 10º pavimento, com área privativa 
de 136,64m² 
- Terreno, localizado na Rua Horizontina, medindo 12x35 totalizando uma área 
de 419,82 m² 
- Terreno de 14x32m, com área total de 448 m², localizado na rua do Arvoredo, a 
poucos metros da Av. Sen. Alberto Pasqualini
- Casa de alvenaria com 2 pavimentos, na rua Engenheiro Jorge Logemann, 
próximo ao centro, com 3 quartos, 2 salas, cozinha, dispensa e garagem 
- Casa de alvenaria com terreno medindo 330m² e área construída de 278m², 
localizada no bairro Laranjeiras. Valor: R$ 480.000,00                         
- Casa de madeira com terreno medindo 104,96 m², localizado no Bairro São 
Pedro. Valor: R$ 75.000,00
- Casa de alvenaria com terreno medindo 485m² e área construída de 104.5m² 
- Casa de alvenaria com terreno medindo 336m² e área construída de 68,39m², 
mais garagem, localizada no Loteamento Sartor
- Casa nova, com terreno medindo 480m² e área construída de 152m², localiza-
da no loteamento Green Ville

IMÓVEIS
VENDE-SE área de terras 
localizada em Nossa Senhora de 
Lourdes Três de Maio, dez hectares. 
Obs: não vendemos terra fracionada. 
Interessados entrar em contato pelos 
fones whats: (55) 9 91579440 ou (55)9 
99053599.

VENDE-SE: 1 apartamento, com 
2 quartos, com garagem. (fundos do 
Super Benedetti). Fone: 9 9615 5800.

ALUGA-SE: sala comercial 80m² - 
Rua Expedicionário Bertholdo Boeck, 
16. Contato (55) 99985-0015 ou (55) 
99958-9990.

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:
16/07
Airton Bertaiolli
Guido Stumpf
17/07
Antonio Kapusta
Kelen Hoffmann
Alexandre Volnei Seidel
Patricia Janner
Ravine Ruckhbler 
Carla Graupe
18/07
Arnaldo Schmitt
Wilson R. De Oliveira
19/07
Eulalia F. Dresch
Mauricio Hermes
Luiz Rosso Ruaro
Jose Rivelino Tresel
20/07
Oficina e Chapeam. Joanzinho
Venilda K. Mussner
Manoel Coelho
Neri O. Quiaiski
22/07
Rossana Copetti
Mirian Herath Rascovetzki
Mario R. Da Silva

 ALUGA-SE 
quitinete na R. Tereza Verzeri, 
633, em frente a garagem do 

Super Benedetti. 
Tratar no local ou pelo fone: 

99961-3206

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) 3535-
1362 e (48) 98472-9972.

HVS recebe prêmio do 
Ministério da Saúde pelo 
trabalho na área de Oncologia

Setor é referência no atendimento para a  
macrorregião missioneira e conta com média  

de 900 atendimentos mensais

RECONHECIMENTO

Inscrições abertas para o II 
Seminário Estadual de Educação 
no século XXI do Polo

O Polo Universitário Federal de 
Três de Maio,  está com inscrições 
abertas para o II Seminário Estadual de 
Educação no Século XXI: Engajamento e 
Superação no Ensino.

O evento é gratuito e será realizado 
de forma online, entre os dias 26 e 30 de 
julho de 2021, nos turnos da tarde e da 
noite. As inscrições para ouvintes podem 
ser realizadas até o dia 26 de julho de 

2021, através do formulário https://
forms.gle/oofEqHDG2dCeas5A6.

Os participantes terão direito à cer-
tificação de 20h ou 40h. A programação 
do evento, que contará com apresen-
tação de trabalhos e oficinas (turno da 
tarde), palestras (turno da noite), está 
disponível no site https://sites.google.
com/view/seminario-estadual-2021/
início.

 A qualidade do atendimento pres-
tado no setor de Oncologia do Hospi-
tal Vida e Saúde foi reconhecida pelo 
Ministério da Saúde. A unidade foi 
reconhecida no 1º Prêmio Prevenção 
e Controle do Câncer, promovido pela 
Secretaria de Atenção Especializada à 
Saúde do Ministério da Saúde.

O objetivo da premiação é divulgar 
as experiências que se destacam pela 
melhoria do acesso à população e 
pela organização do cuidado à saúde 
da mulher. A notícia do reconheci-
mento surpreendeu a equipe, já que o 
serviço foi avaliado espontaneamente 
pelos pacientes, que foram procura-
dos pela Secretaria, classificando o 
atendimento recebido na Instituição, 
sem que o Hospital se inscrevesse na 
premiação. Outra etapa do Prêmio 
ainda promoveu o reconhecimento de 
casos específicos, a partir de projetos 
encaminhados e avaliados pelo 
Ministério. 

O setor de Oncologia do hospital 
é referência no atendimento para a 
macrorregião missioneira e conta 
com uma média de 900 atendimentos 
mensais, oferecendo os tratamentos 
de Quimioterapia, Radioterapia, 
consultas e cirurgias oncológicas. 
Oferece, ainda, um importante serviço 
de apoio diagnóstico, com equipa-
mentos modernos e seguros, e uma 
equipe preparada e qualificada de 
profissionais. 

“O prêmio vem ao encontro do 
nosso foco e nosso objetivo diário, 
que é atender da forma mais humana 
possível os pacientes nesta fase tão 
difícil da vida. O prêmio vem para 
reforçar aquilo que a avaliação de 
satisfação promovida pelo Hospital 
nos mostra todos os meses”, destaca 
a enfermeira Kamila Lehr, coordena-
dora do setor, que faz alusão ao índice 
de aprovação de 99% obtido na última 
pesquisa de satisfação.
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ALUGUÉIS
-SALAS COMERCIAIS, Galeria Jost, rua Santo Ângelo, Centro. A partir de  R$500,00
-SALA COMERCIAL, Av. Santa Rosa.
-APTO. 2º Andar, 1 quarto, 1 vaga de garagem  

IMÓVEIS À VENDA
- CASA de alvenaria, residencial Dona Oliva, 3 quartos, toda cercada de esquina.( R$220.000,00)
- CASA DE ALTO PADRÃO, bairro valorizado, localização privilegiada, terreno de aprox. 850 m², 
casa de aprox. 290m², com piscina,  área gourmet integrada, 2 pavimentos de esquina.  
- CASA DE ESQUINA, Jardim das Acácias, 2 quartos, toda cercada e murada, com pré-laje. 2 
vagas de garagem, 2 banheiros (casa construida a pouco tempo).
- CASA MISTA , Jardim das acácias, 3 quartos, terreno amplo
- CASA À VENDA LOTEAMENTO SARTOR bem localizada, toda com pré-laje 2 quartos, sala e 
cozinha conjugados, 1 banheiro, garagem, quiosque com lavanderia, banheiro, e churrasqueira
- CASA À VENDA LOTEAMENTO SARTOR, 2 quartos, um com suíte, sala e cozinha conjugadas, 
alto padrão, quiosque, lavanderia, banheiro e 1 quarto no quiosque, toda murada e gradeada. 
- APARTAMENTO com três dormitórios, rebaixado em gesso, sacada fechada com vidro, loca-
lizado no bairro Sol Nascente
- APARTAMENTO NA AVENIDA SANTA ROSA, prédio de esquina, 3 quartos sendo uma suíte, 
sala ampla, cozinha, lavanderia, sacada frontal, sacada nos fundos fechada com vidros, com 
churrasqueira, 1 vaga de garagem, apto de aprox. 172m² com a área comum R$ 395.000,00 
- APARTAMNENTO NA AV. SENADOR ALBERTO PASQUALINI, 3 quartos sendo uma suíte, 2 
banheiros, cozinha planejada com bancada, sala ampla confortável, sacada lateral com florei-
ra, 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 
- CHÁCARA 8,5 ha, São Roque, Independência, casa boa, galpão, vertente, encosta no Rio 
Buricá (recebe terreno ou casa em Três de Maio) 
- TERRENO localizado no loteamento Mediterrâneo 13,5x27,5 metros
- TERRENOS Loteamento Bombardelli

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

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 9 9633 2111 ou 55 9 9628-5138 ou faça-nos uma visita na travessa 

Pedro Garaffa 116 Centro, em frente ao colégio Dom Hermeto. 
Eduardo Corretora de imóveis, o imóvel é seu, o 

cuidado é nosso.

Venda - imóvel urbano 
- Casa nova de alvenaria medindo 150m², terreno 480m², localizada no loteamen-
to Schneider.
- Casa  seminova 185m², terreno 505², com chapada, uma suíte, mais dois quar-
tos, rua Padre Cacique, loteamento Loro.
- Casa  de alvenaria 200m², com piscina, terreno de 562m², localizada na rua Ma-
rechal Floriano, centro de Três de Maio. 
- Casa  de alvenaria seminova, com chapada 129m² terreno de 380m², rua Avaí, 
próximo ao colégio Pacelli.  
- Casade alvenaria, com piscina, medindo 332m², com terreno de 595m², rua Far-
rapos, uma quadra da av. Santa Rosa.
- Casa  de alvenaria de 200m² , terreno 495m², rua Avaí.
- Casa  de alvenaria localizada na rua Horizontina, com terreno de 600m². Preço 
R$ 315.000,00.
Terrenos sem benfeitorias
- Terreno 342m² de esquina na rua Alfredo Hen, próximo ao posto da  Cotrimaio, 
R$ 160.000,00
- Terreno  de esquina 535m², localizado na rua São Roque.
Área rural
- 25,5 ha, sem benfeitorias, terra vermelha, Lajeado Cachoeira, 800 metros da 
cidade.
- 9 ha, com benfeitorias, localidade de Alpargatas, município de Boa Vista do Bu-
ricá.
- 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 pa-
vimento, na rua Pe. Cacique. OBS: Imóvel central
· Apartamento perto do Banco do Brasil, troca por área de terra na BR 
472.
· Prédio c/ apto residencial e salas comerciais edificadas sobre três ter-
renos urbanos, na esquina das Av. Uruguai e Av. Santa Rosa
· Terreno s/ benfeitorias de 465,48m², localizado na área central a meia 
quadra do Clube Buricá e mercado Benedetti. R$165.000,00
· Terreno medindo 700m² com casa de madeira e escritório, na rua Ijuí, 
frente à escola Pingo de Gente
· Aptos no edifício Terra Natal, na rua Osvaldo Cruz perto do Hospital 
São Vicente, e aptos na Av. Uruguai e av. Alberto Pasqualini e na rua 
Professor Del Aglio e rua Horizontina no edifício Maria Preta e no bairro   
São Francisco. 
· Excelente apto semi mobiliado, c/ 1 suíte e 2 quartos, sala e cozinha, 
2 banheiros, 2 vagas de garagem e elevador, na rua Horizontina. Ótimo 
Preço
· Apartamento parcialmente mobiliado, 2 quartos, sala, cozinha, ga-
ragem, portão eletrônico, sacadas fechadas c/ vidro temperado, chur-
rasqueira, localizado na rua Santo Antônio. Preço R$250.000,00
· Terreno de esquina medindo 16x30 = 480m², c/ casa mista na rua Ti-
radentes, na cidade de Santa Rosa. Preço R$150.000,00 (Aceita pro-
posta).

IMÓVEIS EM OFERTA
· Ótimo terreno de esquina medindo 865m², com casa de alvenaria, pis-
cina, quiosque, escritório e demais dependências, em frente à Delegacia 
de Polícia. Aceita imóvel na troca 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, medindo 577,90m², c/ casa de alvenaria c/ chapada medindo 
335m², na rua Bruno Dockhorn ao lado da radio colonial. R$700.000,00
· Terreno de 394m², c/ prédio comercial e residencial, excelente ponto 
comercial no centro de Três de Maio (ótimo investimento) R$700.000,00 
· Pavilhão comercial de alvenaria de 380m² e uma casa mista, terreno 
de 7.000m², rua Leonel Brizola, perto do parque de exposições, no bairro 
Castelo Branco R$750.000,00. 

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

CHÁCARAS
· 5,3 ha, com benfeitorias, casa, galpão, chiqueiro, estrebaria, potreiro e 
área de planta, encosta no rio Buricá, aceita troca por imóvel na cidade.
· 5,4 ha, s/ benfeitorias, com 500 eucaliptos grandes, 1 ha árvores frutífe-
ras, 1,5 ha de planta, restante mato nativo. Encosta no rio Buricá.
· 16 ha em Poço Traíra próximo a São José Industrial, c/ sanga e s/ 
benfeitorias c/ aproximadamente 100 metros de frente para a BR 472.
· 6,5 ha, c/ galpão de alvenaria e duas casas, açude, potreiro, localizada 
ao lado da Setrem. 
· 10 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 8 ha, restante potreiro e 
mato, vende fração de 5 ha, aceita troca por casa na cidade.
· 9,9 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 7 ha, restante potreiro 
e mato, açude e sanga.

ÁREAS DE TERRAS
· 38 Ha de terras vermelhas em Mato grande – Giruá – com 90% de área de planta 
(750 sacas de soja p/ ha, com possibilidade de negociação e prazo.
· 20 ha de terras de frente para a rodovia em Esquina Araújo – Independência, com 
60% de área de planta (ótima localização) preço 300 sacas de soja por ha (prazo em até 
3 anos).
· 3 ha s/ benfeitorias e c/ aguada de sanga e vertentes, reflorestada c/ eucaliptos de 6 
anos, em Independência
· 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 Professor Del Àglio
. Casa: rua Planalto e rua Carlos Gomes
· Terrenos:  Av. Avaí
· Pavilhão:  rua Mato Grosso e rua Alfredo Henn
· Sala Comercial: Av. Santa Rosa e rua Sto. Ângelo e Av. Sen. Alberto Pasquilini

LOTEAMENTO NOVO
Diversos terrenos com tamanhos e preços diferenci-
ados para venda no loteamento Esplendor localiza-

do  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.

VENDE-SE 
- Apartamentos com ótima localização, 3 opções de plantas, 3 e 4 dormitórios (opções de suítes), com possibilida-
de de adquirir mais de um box de garagem.
- 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 Expedicioná-
rio 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 urbano com área de 307,30m², lozalizado na rua São Roque, bairro Planalto
- 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.
- Terreno urbano com área de 503,36m², (13 metros de testada) Bairro 6 - Loteamento Sartor 
- Casa em alvenaria c/área de 100m², em Independência/RS, com 3 dormitórios, área do 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 Horizon-
tina / 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 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, próximo

Já disponíveis terrenos em loteamentos novos. Entre em contato.

Aluguéis
                                                       - Apartamento 100m², suíte + 01 quarto, sala    de        
                                                        jantar, cozinha, lavanderia, churrasqueira, terraço,     
                                                        garagem, Av. Santa Rosa, Ed. Areias
- Apartamento 125 m², 02 quartos, sala de estar, jantar, sacada, cozinha, lavanderia 
ampla, 01 vaga de garagem c/ portão eletrônico, rua Tereza Verzeri, 550 
- Sala Comercial, 101m², Ed. Rubi, rua Mato Grosso, 673

Vendas
- Área com 8.123m² de frente p/ RS 342, no perímetro urbano Três de Maio 
- Apartamento c/ 136,64m², c/ 01 suíte master + 01 quarto, banheiro social, 02 vagas 
de garagem, Ed. Rubi
- Apartamento c/ 02 quartos, cozinha, sala de estar e jantar, sacada c/ churrasqueira, 
garagem, rua Rio Janeiro, diagonal Rodoviária.
- Apartamento c/ 01 suíte + 02 quartos, banheiro social, 02 vaga 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
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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

Entrou em vigor no último dia 
2 de julho, a Lei Federal n.º 

14.181/21, que alterou em partes 
o Código de Defesa do Consumidor 
e o Estatuto do Idoso, a qual 
estabelece regras quanto à oferta 
de crédito ao consumidor, de forma 
a prevenir e tratar o chamado 
superendividamento das pessoas. 
Segundo informações do Serasa, 
atualmente existem 62 milhões de 
brasileiros inadimplentes, e desse 
total, estima-se que 50% tenham 
toda sua renda comprometida com 
débitos, sendo estes classificados 
como “superendividados”.

Diante desse quadro, surgiu a nova lei, que 
pretende assegurar ao consumidor de boa-fé, a 
oportunidade de pagamento de suas dívidas de 
consumo (vencidas e vincendas), sem compro-
meter o seu mínimo existencial, que seriam as 
despesas básicas de alimentação, moradia, 
água e luz. Assim, aqueles que se encontram 
impossibilitados de honrar seus compromissos 
em virtude de desemprego e doença, dentre 
outros motivos, teriam a chance de saldá-los 
dentro de suas possibilidades.

A nova regra estabelece, ainda, várias me-
didas que devem ser cumpridas pelos bancos e 
financeiras ao oferecerem crédito aos consu-
midores, de forma que sejam contidos abusos 
e assédios nessas ofertas, em especial quando 
se tratarem de idosos, analfabetos, doentes e 
vulneráveis, os quais são os mais propensos 
a caírem em superendividamento. Em outras 
palavras, a oferta de crédito deve ser responsá-
vel e estimular a educação financeira. Também 

Lei de proteção ao superendividamento entra em vigor

ficam as instituições obrigadas a informar aos 
consumidores os custos efetivos totais das 
operações, detalhando quanto de fato estará 
sendo pago (capital, juros, etc), sem omitir 
eventuais encargos embutidos nas operações. 
Além disso, também há proibição expressa de 
que sejam feitas propagandas de oferta de cré-
dito onde constem expressões “sem consulta 
ao SPC e SERASA”, de forma a evitar o assédio 
ao consumidor já endividado e negativado.

Pela nova lei, o consumidor de boa-fé 
superendividado, poderá requerer perante o 
Poder Judiciário a repactuação de suas dívidas, 
quando então será designada audiência para 
tentativa de acordo com todos os seus credores 
ao mesmo tempo, podendo ser estabelecido 
plano de pagamento para até 5 (cinco) anos. 
Não havendo acordo, poderá o Julgador esta-
belecer a forma de pagamento que atenda aos 
interesses de todos, em procedimento que se 
assemelha à Recuperação Judicial já existente 
para as empresas.

Importante referir que o consumidor que se 
utilizar desse procedimento, somente poderá 
fazê-lo novamente 2 (dois) anos depois de 
quitar todos os compromissos renegociados 
anteriormente. Também vale destacar que 
essas renegociações não se aplicam às dívidas 

onde há garantia real (ex.: financiamento 
vinculado a um bem dado como garantia), nem 
aos financiamentos imobiliários e contratos de 
crédito rural, além daquelas dívidas contraídas 
com manifesta intenção de não serem pagas. 
Portanto, nota-se que o novo regramento se 
preocupou em observar a boa-fé do devedor, 
com a clara intenção de evitar que o instituto 
da renegociação pelo superendividamento não 
seja banalizado.

Na prática, somente o tempo nos mostrará 
se a lei alcançará os fins a que se propõe, até 
por que para a sua implementação, os órgãos 
de proteção ao consumidor e o próprio Poder 
Judiciário necessitarão de adaptações em suas 
estruturas, de forma a oferecer aquilo que a lei 
determina. Porém, é inegável que o regramento 
da oferta de crédito, de parte das instituições 
financeiras se mostrava necessário, na medida 
em que muito pelo assédio destas para com os 
mais vulneráveis, aliado à questão cultural e a 
praticamente inexistente educação financeira, 
muitos acabaram presos neste círculo vicioso 
de sucessivas operações de crédito que jamais 
chegam ao fim.

Marlon Ricardo Schmidt
Advogado – OAB/RS 60.799

marlonricardo@gmail.com

Marlon Ricardo Schmidt

"Na prática, somente o 
tempo nos mostrará se a 
lei alcançará os fins a que 
se propõe, até por que para 
a sua implementação, os 
órgãos de proteção ao con-
sumidor e o próprio Poder 
Judiciário necessitarão de 
adaptações em suas estru-
turas, de forma a oferecer 
aquilo que a lei determina."


