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STUDIO CRIATIVO

Pâmella Ruama Ianke Preissler
Idade: 26 anos
Filha de: Nestor de Oliveira Preissler e Nair Elizabete Ianke Preissler
Reside em: Alegria
Escolaridade: Técnica em Alimentos- IFFar; Tecnóloga em Agricultura
Familiar e Sustentabilidade – UFSM; Ciências Biológicas – Unijuí;
atualmente cursando Agronomia
Profissão: empresária no ramo gastronômico e atualmente secretária
de Coordenação e Planejamento de Alegria
Por que optou por esta profissão: porque desempenho meu trabalho
com profissionalismo e amor
Onde trabalha atualmente: Secretaria de Coordenação e
Planejamento no município de Alegria. Também é proprietária do Buffet
e Pousada Aconchego, no município.

Hábito de que não abre mão: estar em família
O negócio do futuro é: empreendedorismo no ramo da agroindústria
familiar, visando métodos sustentáveis e ecológicos
Time de futebol: Internacional
Seus aplausos vão para: as pessoas que buscam inovações e
acreditam no sucesso
Nota zero para: as pessoas egoístas e invejosas, as quais usam o poder
para manipular pessoas humildes, promovendo-se a partir delas
Sua opinião sobre as redes sociais: são ferramentas essenciais na
nossa atualidade para informação, educação e geração de renda
O que você sugere de mudança para melhorar sua cidade? Realizar
um trabalho voltado para conscientização, onde todos possam fazer
sua parte, independentemente de áreas e siglas partidárias.
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Lúpus: o que é, sintomas e como
conviver com a doença

C

om tratamento correto e cuidados
básicos, é possível garantir
qualidade de vida aos portadores
de lúpus
A campanha Fevereiro Roxo promove a conscientização
sobre doenças autoimunes ainda sem cura. Uma delas é o
lúpus, doença responsável pelo maior número de internações
reumatológicas no país.
Estima-se que cerca de 5 milhões de pessoas no mundo
e 60 mil no Brasil convivam com lúpus atualmente, sendo a
maioria mulheres na faixa de 20 a 45 anos. Entre elas, algumas famosas, como as cantoras Lady Gaga, Selena Gomez e,
no Brasil, a apresentadora Astrid Fontenelle.
Ao contrário do que muitos pensam, lúpus não é um tipo
de câncer. Lúpus é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune. Nela, os anticorpos produzidos pelo sistema
imunológico, que deveriam agir contra bactérias e vírus estranhos ao corpo, passam a atacar células e tecidos saudáveis,
provocando inflamações que, se não forem tratadas, podem
levar à morte.
Uma curiosidade sobre o nome da doença: a característica mais marcante do lúpus é uma mancha avermelhada na
face se expandindo do nariz até as maçãs do rosto.
Para o médico francês Pierre Lazenave, que pesquisava
a doença em 1851, o formato da mancha lembrava as que
existem na face de alguns tipos de lobo. Por ter esse aspecto,
chamou a doença de lúpus (lobo em latim); por ser vermelha,
acrescentou o termo eritematoso; por estar relacionada com
inflamações no corpo todo, adicionou a palavra sistêmico.
Assim, a doença ficou batizada como Lúpus Eritematoso
Sistêmico (LES).
De lá para cá, as pesquisas e o tratamento contra o lúpus
evoluíram muito. Para se ter uma ideia, a taxa de sobrevivência à doença evoluiu de 50% da década de 1950 para mais
de 90%, em 2018.
Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR),
os dois tipos principais de lúpus são: o cutâneo, que se manifesta apenas com manchas avermelhadas na pele (principalmente nas áreas expostas à luz solar); e o lúpus sistêmico,
que acomete um ou mais órgãos internos.
Ainda não se sabe exatamente qual a causa da doença.
Acredita-se que seu desenvolvimento esteja relacionado a
fatores genéticos, hormonais e ambientais. Ou seja, pessoas
com predisposição genética podem apresentar alterações
imunológicas permanentes diante de fatores ambientais que
variam desde irradiação solar a infecções virais.
Como é uma doença crônica, não há uma cura definitiva.
Mas com o tratamento e cuidados adequados, pessoas com
lúpus podem estender o período de remissão (quando não
há sintomas), controlar melhor as fases de atividade dos anticorpos e, assim, manter uma qualidade e expectativa de vida
muito próximas das pessoas que não têm essa condição.

SINTOMAS DO LÚPUS

Os sintomas do lúpus variam conforme a fase em que
a doença se encontra – de remissão ou de atividade – e os
órgãos ou tecidos que os anticorpos vão atacar. Articulações e
pele costumam ser os principais “alvos” desses ataques.
Segundo a SBR, a dor nas articulações, com ou sem inchaço, acontece em cerca de 90% dos casos, principalmente
nas juntas das mãos, punhos, joelhos e pés.
A pele é atingida em 80% dos casos, sendo a mancha
avermelhada no rosto o sintoma mais conhecido. Há uma
sensibilidade exagerada ao sol, provocando não só manchas
nas áreas expostas mas também cansaço e febre. Em período
de atividade da doença, também se nota frequente queda de
cabelos.
Outros sintomas gerais acompanham as inflamações provocadas pelo lúpus, como cansaço, desânimo, febre, perda
de apetite e emagrecimento.
Mas a doença também pode provocar inflamações em
outros órgãos, tecidos e células, como as membranas que
cobrem pulmões e coração, células sanguíneas e rins.
O lúpus pode, ainda, apresentar outros sintomas,
como: dor no peito, dificuldade de respirar, palidez de pele e
mucosa, hematomas, aumento do sangramento menstrual
e também das gengivas, pressão alta, inchaço nas pernas,
urina espumosa ou em pouca quantidade, insuficiência renal
e alterações neuropsíquicas.
Para o diagnóstico, é preciso consultar um médico que
avaliará o quadro clínico do paciente com o auxílio de exames
de sangue e de urina.

COMO CONVIVER COM LÚPUS

Confirmado o diagnóstico, o médico reumatologista será
um companheiro frequente na vida da pessoa que tem lúpus.
O tratamento medicamentoso varia conforme o estágio e as
manifestações da doença e é totalmente individualizado.
Nas fases de remissão, é possível que não haja nenhum
sintoma e pouco ou nenhum remédio seja necessário. Porém,
como estamos falando de uma doença crônica, o acompanhamento médico precisa continuar para mantê-la sob
controle.
Fonte: Portal Unimed
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Palmilhas posturais e os seus
benefícios para coluna e o
equilíbrio do corpo

D

ores nas costas, joelhos e tornozelos
podem ter origem no desequilíbrio
postural que uma pessoa pode ter por pisar
incorretamente ou fazer exercícios diários
de forma incorreta. A podoposturologia
é um método que auxilia no tratamento
terapêutico e na prevenção de desconfortos
como esses por meio de palmilhas
posturais desenvolvidas para realinhar e
reeducar a estrutura do corpo.
Cada palmilha postural é criada de acordo com as
necessidades individuais de cada paciente, por meio de
avaliação postural clínica com podoscópio, baropodometria,
anamnese, teste de equilíbrio, análise de rotação, nivelamento de bacia e tensão da musculatura paravertebral, é possível
prescrever e confeccionar uma palmilha específica para a
necessidade do paciente.
A podoposturologia pode ajudar quem sofre com alterações posturais (principalmente a escoliose), diferença no
tamanho das pernas, dores nas costas, quadril e/ou joelhos.
Isso ocorre por conta de um distúrbio nos pés com alteração
no tipo de pisada e consequente desequilíbrio postural. A
tecnologia utilizada na fabricação das palmilhas é europeia.
Elas absorvem o suor, os impactos sob os calcanhares, nas
articulações dos membros superiores e na coluna vertebral
durante o caminhar. A sensação é de conforto e bem-estar.
Elas também ajudam a prevenir e amenizar os sintomas
de eventuais lesões decorrentes de atividades esportivas.
Por todas estas características, as palmilhas posturais são

recomendadas para indivíduos com muita dor nos pés, tornozelos, pernas, joelhos, quadris, coluna vertebral, sobrepeso e
disfunções circulatórias nos membros inferiores (pé diabético,
por exemplo).
O uso contínuo das palmilhas modifica o corpo de dentro
para fora. Por isso, é sem dúvida parte importante no tratamento de uma lesão muscular/articular, porque trata a carga
que interfere na mecânica do organismo. É uma técnica que
aborda o indivíduo como um todo e permite tratar a causa da
afecção, obtendo resultados mais satisfatórios e em menor
tempo, evitando as recidivas e até uma cirurgia.
É importante ressaltar que tratamento com palmilhas
posturais é complementar aos tratamentos médicos, fisioterapêuticos, odontológicos, e ortópticos.
As palmilhas são produzidas de acordo com a individualidade de cada paciente. Seu uso é exclusivo, a confecção
e feita pelo fisioterapeuta após criteriosa avaliação. Serão
escolhidas as peças podais a serem inseridas nas palmilhas,
assim como a densidade e tipo de material mais indicado.
As palmilhas podem ser mais básicas (podendo algumas
ser utilizadas até em sapatos sociais), para uso em tênis (inclusive podendo ser específicas para determinados esportes)
e podem ser feitas até mesmo em chinelos.
As palmilhas atuais proporcionam melhor funcionalidade, não restringindo os movimentos e são confortáveis ao
mesmo tempo que fornecem estímulos proprioceptivos.
Com o uso das palmilhas é possível conseguir bons
resultados de forma eficaz e segura. O acompanhamento,
mediante retornos, garante a verificação dos avanços do
tratamento.

OPINIÃO

Internet das Coisas (IoT)
A Internet das Coisas, ou IoT, refere-se aos dispositivos físicos
que estão conectados à Internet, todos coletando, compartilhando,
interagindo com diversos aparelhos da sua casa, escritório ou
empresa, como por exemplo lâmpadas, fechaduras, controles
remotos, televisões, geladeiras e muito mais. Tudo isso pode ser
controlado a partir de comandos de voz ditos pelos usuários e por
interação com os aplicativos dedicados à automação de tarefas.

O uso da Iot
Hospitais e clínicas, por meio de dispositivos automatizados,
pacientes e médicos, podem interagir condições de saúde à distância
desde a medição de batimentos cardíacos até a coleta de sangue,
facilitando e agilizando o atendimento e tratamentos.
Agropecuária, desde a previsão do tempo, sensores podem
detectar a umidade do ar e a temperatura das plantações para ativar
sistemas de irrigação, regulando o uso de água na agropecuária e
tornar a atividade mais econômica e sustentável.
Nas fábricas, sensores embutidos em equipamentos podem
medir a produtividade, rastrear recursos e comunicar problemas,
monitorar seus processos gerais de negócios, melhorar a experiência
do cliente, integrar e adaptar modelos de negócios, tomar melhores
decisões de negócios, trazendo mais eficiência e otimização ao
trabalho.
Em lojas, com prateleiras inteligentes e dispositivos de
monitoramento, para entender as preferências do cliente, como
quais itens vendem mais, e assim usar nas estratégias de marketing
e vendas, beneficiando os consumidores que têm acesso a
experiências personalizadas.
Em cidades inteligentes, em semáforos, comunicação entre
veículos e automóveis inteligentes.

Os benefícios das
Palmilhas Posturais

Em logística, as empresas a definirem as melhores rotas, a
otimizar a entrega de encomendas e até a escolher os caminhões
mais adequados.

PRINCIPAIS INDICAÇÕES
● Dores nos pés;
● Metatarsalgia;
● Fascite plantar;
● Esporão de calcâneo;
● Neuroma de Morton;
● Hálux valgo (joanete);
● Lombalgias e
dorsalgias;
● Periostite tibial
(canelite);
● Pé diabético, mal
perfurante;

Nos serviços públicos, a IoT pode facilitar a coleta de lixo, o
monitoramento de trânsito, entre outras atividades fundamentais que
fazem parte da rotina de uma cidade.

● Tendinites de membros
inferiores;
● Bolhas e rachaduras
nos pés;
● Pé cavo e pé plano;
● Alterações no tipo
de pisada (pronada e
supinada);
● Problemas no joelho;
● Diferenças de membros
inferiores (perna curta);
● Gestantes.

Estes são alguns exemplos da Internet das Coisas e de como
ela poderá fazer parte do futuro da humanidade, seja nas fábricas
mais inteligentes, seja através de carros autônomos, seja em uma
cafeteira que envia uma notificação quando o seu café está pronto. A
IoT está aí para facilitar nossas vidas e representar novos desafios.
Joelma Prates Stein
Fisioterapeuta (CREFITO-5:200444/F)
Especialista em Qualidade de Vida e Saúde

Claiton Stein
Empresário - Unify Internet
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“A capacidade de recomeçar
tudo quantas vezes forem
necessárias, transforma os
fracos em fortes.” Augusto Cury

Vida boa e descanso
merecido. Vitória, Mari
e Jairo Soares e o
casal Doralino e Tereza
Foletto

A psicóloga clínica
Letícia Blum
Pando, em um belo
registro à beira-mar.
Letícia atende na
Rua Planalto, 166.
Agendamentos pelo
telefone 99914-2330

Parabéns para Luana Simm Metzka, que colou grau em
medicina veterinária, no último dia 19. Luana é filha de Marília e
Nírio Metzka. Felicidades e sucesso!

O vice-prefeito Josias Corrêa
(à direita), com o coordenador de
gabinete, Bertiê Konig,
em dia de trabalho externo
no centro da cidade
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Na sexta-feira, dia, 19, o Colégio Dom Hermeto realizou a formatura de conclusão da Educação Infantil do Jardim B. Apadrinharam a turma, o casal
Giseli Schroder e Alceu Georgi. Os formandos foram: Ana L. Roehrs, Antônio G. Dalla Vechia, Augusto Ludwig, Davi Knoll, Eleonora Marin, Gabriela Schneider,
Guilherme Menegat, Isadora S. Georgi, João A. Moraes, Jean Carlos Kalsing, Lucas Rusch, Manuela Wichinheski, Marcos A. Zimermann Filho, Maria Granetto,
Afonso Zimmer, Antônia D. Weber, Arthur C. Segatto, Bernardo Nagel, Helena Schonardie, Isabela B. Souto, Isabela Rodrigues, Ivana Busanello, Luísa R.
Rodrigues, Maria V. da Silva, Miguel F. dos Santos, Nicolas F. Nagel, Rafael Werlang e Rayssa Hannusch. A cerimônia curta, com a presença dos pais e alunos,
seguiu todos os protocolos de segurança da Covid-19

Registro do casal Mara Schmitt e Leandro Schmitt, e Nara
Gonzatto e Alessandro Oliveira

A fisioterapeuta três-maiense Fernanda Loro
concluiu a sua pós-graduação no Hospital Israelita
Albert Einstein, na última semana. Agora, Fernanda
é especialista em Fisioterapia em Reabilitação
Cardiopulmonar por um dos melhores hospitais
do mundo

Laura Baggio inaugurou o
Poke Lau (comida havaiana, que leva
ingredientes leves com proteína de peixe).
O cardápio é variado, com atendimento de
terça a sexta-feira. Telefone 99966-0806.
Confira essa novidade em
Três de Maio. Sucesso!
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PARTICIPAÇÕES SOCIAIS

Parabéns para:
26/2
Dirceu José Kamieski
Valdair Cervo
27/2
Franck Schroer
Jessi Tiecher
Rogério Coletto
Osmar Welzel
Olinda Roratto
Renato Machado Bueno
Ieda Kosloski
28/2
Marcos André Miotte
Tarso Rodrigo Emmel
1o/3
Iracema Bahr
2/3
Aline Campos Dias
Janete Centenaro Novais
Joailson Redel
3/3
Nolar E. Meincke
Vero Hammes
4/3
Mauro Sartor
Afonso Rohr

OPINIÃO
"Rafael Eduardo de Oliveira!
Chegou o dia da sua formatura! Hoje, dia 26 de fevereiro,
encerra um ciclo construído com muito esforço e dedicação.
“O sucesso é daqueles que batalham e com toda certeza
você
é um dos merecedores desse sucesso. Continue acreditando
nos teus sonhos. Desejamos que sejas muito feliz e
realizado nas tuas escolhas. Estamos muito orgulhosos
de você! Parabéns pela formatura em Direito na Uri
e pela aprovação na prova da OAB!"
Com carinho de teus pais Jorge e Simone de Oliveira

"Quem sou? Sou Laura Lenhardt, tenho 7
meses, sou filha de Camila e André Lenhardt e gosto
muito de brincar com a mamãe e o papai!"
28a Edição do Bingo SOS Apae Três de Maio
10o sorteio - 23/2/2021
o
1 Prêmio: R$ 1.795,20 - Beatriz Regina Pletsch
2o Prêmio: R$ 897,60 - Tânia Rotilli Schapowal
3o Prêmio: R$ 448,80 - Marcos Paulo Rutzen
4o Prêmio: R$ 448,80 - Alexandre Bender

A Judicialização da Vacina contra COVID-19
A civilização contemporânea vem enfrentando
grandes desafios no combate à pandemia, sem
precedentes, da Covid-19, haja vista o alto poder de
contágio do vírus e a sua rápida propagação. Diante
disso, muitos governos e autoridades públicas apostam
na vacinação em massa, para enfrentar a doença.
Afinal, mais de 250 mil pessoas já morreram, apenas
no Brasil, sendo aproximadamente 2 milhões e 500
mil, no mundo todo.
É inegável que esta doença esteja no
protagonismo de uma das maiores crises de saúde
pública da história recente e, neste cenário, muitas
discussões circulam nas redes sociais sobre a
obrigatoriedade (ou não) de se tomar uma vacina. O
enfrentamento desta crise sanitária requer cautela para
avaliar pontos de vistas distintos. O posicionamento
que admite a limitação da autonomia do indivíduo
em não se submeter à vacinação invoca a questão da
prevalência do interesse público sobre o privado, para
uma sociedade democrática; pois o ordenamento
legal evidencia, não só a defesa da saúde coletiva,
mas também os interesses econômicos e sociais para
a plena viabilidade das atividades humanas. Foi o que
disse o STF, em dezembro de 2020, no julgamento de
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, afirmando
que o Poder Público pode determinar aos cidadãos que
se submetam, compulsoriamente, a vacinação contra
Covid-19. (STF. Plenário. ADI 6586, Rel. Min. Ricardo
Lewandowiski, julgado em 17/12/2020).
No caso da obrigatoriedade, em obediência a Lei
13.979/2020, o seu descumprimento poderá implicar
em sanções indiretas que consistem, na maioria dos

casos, em proibir que a pessoa não vacinada exerça
determinadas atividades ou frequente certos locais.
Neste caso, poderá ser impedido de exercer certos
direitos, tais como, o recebimento de benefícios
assistenciais, alistamento militar, matrícula em escolas,
entre outros... Cabe salientar que a legislação sanitária
brasileira, não admite medidas coativas ou invasivas
que ferem o direito a inviolabilidade e integridade
do corpo humano, o que resultaria em flagrante
inconstitucional, caso exista uma determinação legal
neste sentido.
Por outro lado, a ideia de que a sua
obrigatoriedade, sob pena de sanções, gera lesões
irreparáveis a direitos fundamentais, em especial ao
direito à vida, à saúde e à liberdade individual, encontra
fundamento para o afastamento desta exigência, pelo
fato da vacina ter caráter emergencial até o momento
e que as vacinas que estão disponibilizadas ainda
requererem avanços tecnológicos importantes para
que, enfim seja oferecido à sociedade uma imunização
eficaz, segura e universal.
Estamos todos desejosos pela volta da
normalidade das nossas atividades cotidianas, que
foram tão afetadas neste tempo histórico em que
vivemos. Ainda que o momento seja de incertezas
e inseguranças jurídicas sobre este tema, a aposta
na vacinação para o enfrentamento da doença é,
indiscutivelmente, o grande desafio para o poder
público.
Carla Pafiadache Thomé
Aluna do curso de Direito da Unijui
Campus Santa Rosa
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IMÓVEIS À VENDA

VENDE-SE
- Chácara com 9.214,00 m², sem Benfeitorias, a 3,5 km de entrada da Barrinha, Três de Maio/RS,
(Rede de Luz Certhil e rede água).
- Apartamentos com ótima localização, 3 opções de plantas, 3 e 4 dormitórios (opções de suítes),
com possibilidade de adquirir mais de um box de garagem.
- Área de terra (30.000 m²), sem benfeitorias, localizada em Linha Jundiá, a 3 Km da cidade de São
José do Inhacorá. Encosta no Rio Inhacorá.
- Terreno com área de 320,70 m², frente com 16,39 m², próximo ao CTG - Loteamento Dockhorn.
- Terreno urbano com área de 904m², com uma casa de alvenaria medindo 12x13, localizada na Rua
Expedicionário Bertholdo Boeck esquina com Rua Ijuí.
- Terreno urbano com área de 440m², sem benfeitorias, localizado na Rua Ijuí.Ótima oportunidade
de investimento.
- Terreno urbano com área de 323,43 m², situado no Loteamento Dockhorn, próximo ao CTG.
- ATENÇÃO, últimas unidades: Terrenos no LOTEAMENTO LORO, a partir de R$ 55 mil que se
encaixam no perfil do financiamento "Minha casa, Minha Vida" (o valor do financiamento aumentou
para R$ 140 mil), com toda infraestrutura pronta.
ALUGA-SE
- Casa em Alvenaria com 3 dormitórios na Rua São Roque Esquina Osvaldo Cruz nº 884, Bairro
Planalto.
- Sala Comercial c/excelente localização, na rua Horizontina esq. rua São Roque, em diagonal com
Sicredi, medindo 255m², banheiro PNE, PPCI aprovado, com estacionamento.
- Quitinetes próximo à Setrem. Faça sua reserva
Já disponíveis terrenos em Loteamentos novos. Entre em contato.

Venda - imóvel urbano
• Casa de alvenaria 200m² com piscina, terreno de 562m², localiada na rua Marechal Floriano, centro de Três de
Maio.
• Casa de alvenaria seminova, com chapada 129m² terreno de 380m², localização rua Avaí, próximo ao colégio
Pacelli.
• Casa de alvenaria seminova 162m², com placas de energia solar, com piscina, quiosque, móveis sob medida,
terreno de esquina 438m². Localização Loteamento Sartor.
• Casa de alvenaria medindo 216m² com um terreno medindo 380m²; 22,25 metros de frente, localização Av. Uruguai, no centro da cidade.
• Casa mista medindo aproximadamente 150m² terreno 390m² localizada na rua América; uma quadra da Av. Santa
Rosa.
• Casa seminova 130m², com terreno de 390m², localizada no Loteamento Harmonia, bairro Jardim das Acácias.
• Casa de alvenaria 157m², terreno 457m². Localização Av. Buricá. Preço R$ 380 mil.
• Casa de alvenaria tipo dois pisos 190m², terreno de 520m², de esquina na rua Alfredo Mensch, próximo Castelo
Branco. Preço R$ 440 mil.
• Casa de alvenaria tipo dois pisos 217m², com terreno de 590m², localizado na Rua do Arvoredo; próximo ao
Fórum.
Apartamentos
• Apartamento térreo com 116m², localização Sol Nascente, com garagem. Preço R$ 250 mil.
• Apartamento localizado na rua Horizontina, próximo a Mordomia. R$ 230 mil.
Terrenos sem benfeitorias
• Terreno 342m² de esquina na rua Alfredo Hen, próximo ao posto da Cotrimaio. Preço R$ 140 mil reais.
• Terreno de esquina 432m², localizado na rua América, no bairro Santa Rita. Preço R$ 95 mil.
Área rural
• 25.5 hectares, sem benfeitorias, terra vermelha, localização Lajeado Cachoeira, 800 metros da cidade.
• 5 hectares, com toda as benfeitorias e as instalações do balneário Vida Mansa, localizada no trevo acesso para
Três de Maio.

Brasil Corretora de Imóveis

Fones: (55) 3535-1902 e 99933-4090
Facebook: Brasil Corretora de Imóveis

ÁREAS DE TERRAS

ALUGUÉIS

- SALAS COMERCIAIS Galeria Jost Rua Santo Ângelo Centro.
- SALA COMERCIAL na Av. Santa Rosa.

IMÓVEIS À VENDA

- CASA de alvenaria, Residencial Dona Oliva, 3 quartos, toda cercada de esquina.
- Casa Mista /Jardim das acácias.
- CASA de alvenaria, 3 quartos, quiosque e piscina, ótima localização.
- CASA de alvenaria na Avenida Avaí, com 4 quartos, 257m² de área construída, de
esquina.
- CASA de Alvenaria Bairro São Francisco, 3 quartos quiosque e piscina.
- CASA GRANDE DE ESQUINA localizada no bairro Palmares, toda cercada
casa grande.
- CASA NO LOTEAMENTO SARTOR bem localizada, toda com pré-laje, 2
quartos, sala e cozinha conjugados, 1 banheiro, garagem, quiosque com lavanderia,
banheiro, e churrasqueira, toda murada.
- APARTAMENTO com três dormitórios, rebaixado em gesso, sacada fechada com
vidro, localizado no Bairro Sol Nascente.
- APARTAMENTOS na planta em ITAPEMA - MEIA PRAIA/SC venda ou permuta
por imovél.
- TERRENOS no Loteamento Mediterrâneo.
- CHÁCARA 8 hect. localizada em Lajeado Biriva, sendo 4 hect. de eucalipto.
-CHÁCARA 8,5 hect. São Roque, Independência, casa boa, galpão, vertente, encosta no Rio Buricá (recebe terreno ou casa em Três de Maio).
- GALPÃO de aproximadamente 200m² e terreno de 398m².
- TERRA À VENDA 12,66 hect. (planta 4 hect.) casa boa, galpões, pátio arborizado,
potreiro árvores frutíferas (recebe casa na cidade).
- TERRENO localizado no bairro Glória, medindo 13,5 x 33,5.
- TERRENOS Loteamento Bombardelli.
Avaliações e orientações sobre o seu Imóvel, seja para venda, compra ou
Locação. Venha nos visitar e fazer bons negócios!

A Brasil Corretora vende mais essa ótima opção para moradia. Casa
mista no bairro Jardim das Acácias, com dois dormitórios, 2 banheiros,
sala, cozinha, área de serviço, quiosque, piscina 2x4, casa medindo
7x9m e terreno 12x26,50m totalizando 318 m². Maiores informações
pelo fone (55) 9 9633 2111. Brasil Corretora de Imóveis “O Imóvel é
seu, o cuidado é nosso!”

Contato: 99933-4090 c/ Moacir ou pelo 99633-2111 c/ Eduardo
Travessa Pedro Garrafa, nº 116, esquina com
a Padre Cacique, em frente ao Colégio Dom Hermeto.

ALUGAM-SE

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

99961-3206

IMÓVEIS

VENDE-SE

- Apartamento localizado no Edifício Rubi, no 10º pavimento, com área privativa de 136,64 e sua
respectiva garagem, com área de 25 m²
- 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. Sen. Alberto Pasqualini.
- Terreno de esquina medindo 396.90 m² localizado na Rua Fernando Ferrari esquina com Rua
Sul Bairro Jardim das Acácias valor: R$ 130 mil.
- 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 mil.
- Casa mista localizada no Bairro Medianeira Rua Fredolino Tesch , com terreno medindo 680m²
valor 195.000,00
- Casa nova, com área construída de 110 metros quadrados, terreno medindo 320 m², localizada
no loteamento Sartor
- Casa de madeira com terreno medindo 104,96 m², localizado no Bairro São Pedro valor R$
75 mil.
- Casa de alvenaria com terreno medindo 485 m² e área construída de 104.5 m² localizada no
Loteamento Santor.
- Apartamento na Av. Pasqualini no segundo pavimento, com dois dormitórios, sala de estar e
jantar, duas sacadas lavandeira banheiro social e vaga de garagem. Valor: R$ 235 mil.

• Terreno s/ benfeitorias de 465,48m², localizado na área central a meia quadra do Clube Buricá e mercado Benedetti. R$
165 mil.
• Terreno medindo 700m², com casa de madeira e escritório,
na rua Ijuí, em 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, av. Alberto
Pasqualini, rua Professor Del Aglio e rua Horizontina no edifício Maria Preta e nos bairros Castelo Branco e São Francisco.
• Apto semimobiliado, com 2 quartos, sala, cozinha, área de
serviço e garagem, sacadas fechadas c/ vidro temperado,
localizado na rua Sto. Antônio – Preço R$250 mil.
• Salas comerciais na Av. Santa Rosa, rua Pe. Cacique, Av. Uruguai, rua Horizontina, rua Santo Ângelo e RS-342 - esquina
da rua Ivagaci, Av. Senador Alberto Pasqualini e rua Planalto.
• Ótimo terreno de esquina medindo 865m², com casa de alvenaria, piscina, quiosque, escritório e demais dependências,
em frente à Delegacia de Polícia. Aceita imóvel na troca e facilita pagamento.
• Terreno de 394m², c/ prédio comercial e residencial, excelente ponto comercial no centro de Três de Maio (ótimo investimento) R$ 600 mil.
• 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$ 780 mil.
• Apto 101,35m², na rua Horizontina – aceita troca por casa –
R$ 260 mil.

VENDE-SE terreno, medindo 307 m2, na rua São Roque,
bairro Planalto, em Três de
Maio. Valor a combinar. Tratar:
99171-7282 com André Kroth.
VENDE-SE terreno medindo 407,32m2, no bairro Medianeira, em Três de Maio. Valor
R$ 98 mil. Tratar: 9 96226835.
VENDE-SE propriedade dos
Caixeiros Viajantes de Três de
Maio. Com área de 1 hectare
e um pavilhão de aproximadamente 300m2. Tratar com a
diretoria.
ALUGA-SE sala comercial

com excelente localização
para comércio em geral, na rua
Horizontina, 1826, em Três de
Maio. Prédio de esquina, diagonal com a Sicredi, medindo
255 m2, com dois banheiros,
sendo um para portadores
de necessidades especiais,
escritório, estacionamento
privativo. Tratar pelo fone (55)
99985-8141.
ALUGA-SE quitinete no
prédio da Acordare. Tratar: 9
9606-2530.
ALUGA-SE apartamento
de 2 dormitórios no prédio da
Acordare - Tratar: 9 9606-2530.

• 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. Valor R$ 95 mil.
• 10 ha c/ benfeitorias, perto da BR-472 – planta 8 ha, restante
potreiro e mato, vende fração de 5 ha, aceita casa na cidade.
• 9,9 ha c/ benfeitorias, perto da BR-472 – planta 7 ha, restante
potreiro e mato, açude e sanga.
• 20 ha de terras em Esquina Araújo – com 60% de área de
planta (ótima localização) preço 375 sacas de soja por ha
(prazo em até 3 anos).
• 3 ha a 6,79 ha, s/ benfeitorias, localizada na esquina da BR472 c/ acesso a São José Industrial, ótima área para investimento comercial.
• 3 ha a 7,3 ha, s/ benfeitorias, localizada em frente a empresa São José Industrial, excelente área para investimento
comercial.
• 24,75 ha de terras localizada no Km 16, c/ aproveitamento
de 90%, área c/ açude, sanga, eucaliptos plantados e potreiro
- toda cercada - R$ 700 mil.
• 10 ha c/ benfeitorias c/ sanga e potreiro – Esquina Wunsch próximo a São José industrial e da BR-472.

ALUGUÉIS
• Apartamentos: Av. Avaí e rua Sto. Antônio.
• Casa: Rua Exp. Bertholdo Boeck, rua São Boaventura e rua
Pe. Cacique.
• Terrenos: Av. Avaí.
• Pavilhão: rua Mato Grosso.
• Sala Comercial: Av. Santa Rosa, rua Horizontina e rua Sto.
Ângelo.

LOTEAMENTO NOVO
Diversos terrenos com tamanhos e preços diferenciados para
venda no loteamento Esplendor localizado na rua Planalto em
Três de Maio RS.
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De olho nas mudanças:

Quais as principais alterações no INSS
no início de 2021?

E

specialista explica as alterações para ficar atento e qual o melhor
caminho para quem deseja se aposentar

A Reforma da Previdência entrou em vigor por
meio da Emenda Constitucional 103 e acabou de
completar um ano em novembro de 2020, trazendo
uma série de mudanças para que os trabalhadores
consigam a aposentadoria. Segundo o Instituto
Nacional do Seguro Nacional (INSS), em setembro
de 2019 foram concedidas 152 mil aposentadorias, já em 2020 apenas 95 mil, em grande maioria
para mulheres.
Atualmente, o número de aposentadorias
vêm sofrendo uma queda em relação aos anos
anteriores. Entre as mudanças, algumas regras de
transição sofrem alterações anualmente. Neste
caso, as regras são direcionadas para os segurados
do INSS e que já contribuem com o órgão antes
da reforma, mas não estão na idade mínima para
aposentadoria.
Para entender melhor sobre as mudanças
vigentes em 2021, Átila Abella - especialista em
direito previdenciário e cofundador da startup Previdenciarista, plataforma que oferece ferramentas
para automatizar e otimizar as análises previdenciárias - explica quais os principais pontos de atenção
e alterações.

Tempo de contribuição e
idade mínima progressiva

Em 2021, as mulheres precisarão ter 57 anos e
os homens 62, com tempo mínimo de contribuição
com 35 anos para homens e 30 para as mulheres.
Com remuneração calculada a partir da média
dos salários, aplicando a regra de 60% do valor da
média das contribuições realizadas a partir de julho
de 1994 mais 2% a cada ano que exceder 15 anos
de tempo de contribuição para mulheres e 20 anos
de contribuição para os homens, sendo que para
obter uma aposentadoria com valor de 100% da
média uma mulher precisa contar com 35 anos de
contribuição e um homem 40 anos.

Regra de transição pelo
sistema de pontos

Dentro do sistema do INSS, existe uma regra
com sistema de pontos onde o trabalhador deve alcançar uma meta que resulta na soma de sua idade
+ tempo de contribuição. Neste ano, a pontuação
para homens é 98 e para mulheres 88 pontos. A
reforma da previdência prevê um aumento de um
ponto a cada ano, chegando a 100 para mulheres
em 2033 e 105 para homens em 2028.

Transição por idade

Para os homens, não houve mudança no
requisito idade, permanecendo a idade mínima
de 65 anos. Já para as mulheres, desde 2020 a
idade mínima de aposentadoria tem acréscimo de
seis meses a cada ano, chegando em 62 anos até
2023. Para ambos, o tempo exigido é de 15 anos
de contribuição, desde que já fossem filiados ao
INSS antes da reforma da previdência. Portanto, a
regra de transição é para que as mulheres completem 61 anos em 2021.

Pedágio dos 50% de tempo

Para quem estava perto da aposentadoria,
necessariamente a dois anos ou menos do tempo
mínimo de contribuição em 13/11/2019, data da
publicação da promulgação da reforma, será possível se aposentar sem idade mínima. Mas como uma
ressalva, cumprindo um pedágio de 50% do tempo
que ainda restava da data da reforma. Se o contribuinte estivesse com apenas um ano faltando para
completar o tempo de contribuição deverá trabalhar
mais seis meses, assim terá um total de um ano e
meio e conseguirá obter o benefício, apenas com
a ressalva de que nesta regra será aplicado o fator
previdenciário no cálculo do seu benefício.
Fonte: Previdenciarista (https://previdenciarista.
com/) é uma plataforma de cálculos e petições
de Direito Previdenciário para advogados.

SERVIÇOS
TRÊS DE
MAIO

Sofás, tapetes, carpetes, colchões,
estofamentos de carro, etc.
F: 99954-2395 - R. Buricá, 34

TÁXI

DO CARECA

F: 99614-9060 / 99622-4497

Como se proteger
do Golpe do PIX?
O presidente da Associação dos
Delegados de Polícia do RS ASDEP afirmou que com o PIX
os golpes por WhatsApp ficaram
mais fáceis de serem aplicados.
Em novembro de 2020, começou a operar o PIX, um meio de pagamentos eletrônicos do Banco Central do Brasil, e em pouco
mais de três meses já foram 65 milhões de
usuários cadastrados. A Associação dos
Delegados de Polícia do RS - ASDEP, por
seu Presidente, Del. Pedro Carlos Rodrigues, alerta sobre os perigos do sistema.
“Em função da praticidade e rapidez, o PIX
se tornou um facilitador de golpes. Antes
era necessário fazer um TED ou DOC para
que a vítima fosse lesada, agora o golpe é
realizado com uma simples clonagem de
telefone”, afirmou o delegado.
O presidente da ASDEP explicou como
são feitos os golpes. “O criminoso aciona
a vítima por WhatsApp se passando por
um amigo ou familiar. Então, ele inventa
alguma desculpa, como que está sem limite
no cartão, por exemplo, e solicita a transferência por PIX para uma conta clonada.
Após a transferência, o dinheiro é sacado
imediatamente para que o banco não possa
anular a transferência. Por isso, a agilidade
do PIX facilitou os estelionatos”, explicou o
presidente.
Porém, o delegado ainda alertou que
o Banco Central garantiu a segurança da
ferramenta e explicou que a principal forma
de se proteger é atentar-se aos detalhes.
“Sempre desconfie quando alguém vem
pedir dinheiro por WhatsApp. Pergunte
para outros familiares ou amigos se eles
sabem o motivo do pedido e uma maneira
de confirmar a veracidade é telefonar para
quem está pedindo. O PIX é seguro, basta
estar atento”.

LAVAÇÃO

OFICINA MECÂNICA

A SECO DO PAULO

MOTORGIRUS

LAVA CAR MASTER

Injeção eletrônica, mecânica em geral,
geometria e balanceamento
Rua São Roque, 654
Fones: 3535-2008 / 9 8463-2000

Lavação simples e completa.
Encerramento e polimento.
R. Augusto Rutzen - Antiga Brahma F: 9
9982-2815

F: 3535-8953
R. Santa Clara, 15

DS MOTORS

LIXAMENTO

AUTO ELÉTRICA

ELETRICISTA E
ENCANADOR

IRINEU KICH

UNICAR AUTO SOM

NEI MAGALHÃES

Lixamento de parquê e assoalho
F: 99953-0422 / 3535-2949
R. Carlos Bretin, 474

CHURRASCARIA

DO CRESPO

F: 3535 -2810
BR 472 - Complexo Thomé

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

ELETROCAR

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

F: 9 9952-8033

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
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