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SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Iraci Castro Martins
Idade: 56 anos

Filha de: Rosalina de Castro, Valdomiro de 
Castro – em memória

Casada com: Moisés Martins

Mãe de: Jonathas Castro Martins, 33 anos

Reside em: Três de Maio

Escolaridade: Ensino Médio Completo, 
Escola Estadual Nestor Moura Jardim

Profissão: missionária 

Por que optou por esta profissão: por 
empatia e amor ao próximo 

Onde trabalha atualmente: Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus, de Três 
de Maio

Hábito de que não abre mão: ajudar o 
próximo 

O negócio do futuro é: tecnologia 

Time de futebol: nenhum

Seus aplausos vão para: quem faz 
trabalho humanitário 

Nota zero para: desigualdade social 

Sua opinião sobre as redes sociais: 
quando usadas com responsabilidade são 
ótimas

O que você sugere de mudança para 
melhorar sua cidade? Programas que 
visem o bem-estar do próximo.

ARQUIVO PESSOAL
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A cera nos ouvidos só gera 
prejuízos – MITO

A cera é uma substância 
benéfica, produzida pela pele do 
canal auditivo, que ajuda na proteção 
do ouvido e contém substâncias com 
propriedades antibacterianas.
A cera precisa ser retirada 
periodicamente com hastes 
flexíveis – MITO

O ouvido tem mecanismos 
próprios que permitem a expulsão 
lenta e periódica do excesso de 
cera. O uso de hastes flexíveis e 
semelhantes prejudica a atuação 
desses mecanismos. Por isso, a 
remoção da cera por conta própria 
pelo paciente deve ser evitada ao 
máximo. Nos casos em que a cera 
esteja em excesso, prejudicando 
a audição e causando incômodo, 
o paciente deve procurar o 
otorrinolaringologista para que seja 
feita a remoção com os instrumentos 
e técnicas adequadas, após uma 
correta avaliação.

Algumas pessoas podem ter 
uma produção maior de cera, mas 
há hábitos que favorecem o acúmulo 
e a compactação da cera no canal 
auditivo, como o uso de hastes 
flexíveis e a manipulação dos ouvidos 
com outros objetos, seja na tentativa 
de aliviar a coceira ou de retirar o 

Tirar cera do ouvido aumenta risco de infecções. Entre as suas funções,  
a cera de ouvido possui ação antibacteriana e antifúngica

Cera de ouvido: mitos e verdades

Uso de hastes flexíveis e soluções caseiras podem gerar danos graves aos 
pacientes com acúmulo da substância

cerume por conta própria. Deve-se 
evitar ao máximo esses hábitos a fim 
de prevenir não apenas o acúmulo de 
cera, como também prevenir lesões 
na pele do conduto e na membrana 
timpânica, e até mesmo a perda 
auditiva.
Acúmulo de cera gera prejuízo 
momentâneo à audição – 
VERDADE

O mais comum é o acúmulo de 
cera e não uma produção em excesso 
da substância. Nesses casos, o 
paciente tem uma sensação de 
ouvido tampado, com consequente 
diminuição e abafamento da 
audição, que gera bastante 
incômodo. De acordo com a médica, 
alguns casos podem vir associados 
à coceira e à dor, geralmente de leve 
intensidade. Em outros, podem estar 
associados à inflamação do canal 
auditivo.
“A produção de cera depende 
de vários fatores” – Verdade

A produção depende de fatores 
como condições de pele, estado 
febril, irritações locais e até mesmo 
o estado emocional do paciente. 
Banhos de imersão em mar, piscinas 
e lagos não afetam a produção do 
cerume, mas podem causar sensação 
de ouvido tampado, o que leva a um 
aumento significativo da procura ao 

No verão costuma aumentar 
o número de atendimentos de 
pacientes em prontos-socorros com 
a reclamação de ouvido tampado 
devido ao acúmulo de cera. Por 
conta do desconhecimento, 
muitas pessoas acabam piorando 
a situação ao tentar “resolver” o 
problema com soluções caseiras.

Para esclarecer os principais 
mitos e verdades a respeito do 
assunto, a otorrinolaringologista 
Marcéli Nicole Peixoto Paiva, do 
Hospital Paulista, aborda a seguir as 
principais consequências do excesso 
de cera nos ouvidos, assim como os 
tratamentos possíveis.

atendimento de otorrinolaringologia 
durante o verão.
A água não afeta a condição 
da cera nos ouvidos – MITO

A entrada de água pode deslocar 
a cera já existente no canal auditivo, 
gerando o seu bloqueio. Da mesma 
forma, a simples presença da água já 
pode gerar uma sensação transitória 
de entupimento do ouvido. Isso 
costuma ser breve, melhorando após 
a evaporação ou escorrimento natural 
da água. Nesses casos, o ato de virar 
a cabeça com a orelha afetada para 
baixo e puxá-la levemente para trás 
pode ajudar no escoamento da água. 
Caso a sensação de obstrução da 
audição permaneça mesmo após 
essa manobra e não melhore após 
algumas horas, deve-se suspeitar 
da presença de cera impactada e 
até mesmo de outras condições 
como inflamações do canal auditivo, 
se houver também dor ou coceira. 
Assim, o paciente deverá procurar 
auxílio para o devido tratamento.

Na maioria das vezes, o 
tratamento para o excesso de 
cera é indolor – VERDADE

A remoção da cera de ouvido é 
um procedimento rápido, na maioria 
das vezes indolor, e gera um alívio 
imediato dos sintomas. O médico 

DIVULGAÇÃO
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A Psicologia e o engano empresarial
Como se enganam instituições e empresas que ignoram o capital 

humano que conquistaram. Na verdade, um enorme paradoxo: que-
rer bons profissionais no seu quadro de pessoal, mas depois não gerir 
os potenciais ou, ainda pior, nem sequer ouvi-los.

Gestores inseguros se protegem, formam uma redoma, cercam-se 
de colaboradores potencialmente medianos para, assim, supostamen-
te “assegurar” seu espaço, “protegidos” por uma gestão autocrática. 
Há também os que atacam para não serem descobertos nas suas fa-
lhas, a crítica permanente encobre um fantasma interno, uma ilusão 
de (in)completude.

Seres humanos são complementares na sua interação, se ampliam 
no contato pleno com o outro ser humano. Uma cultura empresarial 
saudável integra equipes e trabalha na dinâmica colaborativa, abrin-
do espaço para a multiplicidade de talentos e potencializando ganhos, 
estimulando o processo de crescimento profissional e propiciando o 
desenvolvimento de liderança nas pessoas.

E a Psicologia? Esta bela ciência tem muitas histórias. Uma de-
las é seu início em chão de fábrica, a partir de Wilhelm Wundt, em 
1913. Ele defendia a utilização da psicologia em situações práticas, a 
ponto de ser chamado de fundador da psicologia aplicada nos EUA 
e na Europa.  Estamos há um pouco mais de um século deste início, 
com muitos avanços e diversas empresas ainda desconhecem ou se 
esquivam do poder de transformação da Psicologia em desenvolver 
equipes.

O marketing faz a sua parte, cria a imagem social garantidora 
de lucro que encobre estruturas internas frágeis psicologicamente. 
Grandes castelos de areia adoecem o capital humano saudável pela 
desvalorização ou relações abusivas. Geram sofrimento quando po-
deriam gerar vida criativa, colaborativa e construtiva de ambientes 
saudáveis para se trabalhar e produzir.

Engana-se quem acredita na inovação tecnológica negligencian-
do seus colaboradores, construtores, operadores e clientes. Quanto 
mais o fator humano é desconsiderado em detrimento de sistemas, 
mais doente a sociedade fica.

Enganam-se os gestores que não se responsabilizam em oferecer 
ambientes saudáveis profissionais. Engana-se quem se esconde atrás 
de metas sem ser humano, sem o contato que potencializa e expande 
o potencial de outro humano.

O lucro pode fluir melhor quando não é fruto de competição vazia 
e assédios encobertos. O bom e necessário lucro pode ser sinônimo 
de abundância; ele vem do capital humano comprometido e valoriza-
do para, então, atrair e produzir a saudável energia monetária. 

Sobre isso a boa Psicologia Humanista tem vasta experiência e 
muito a contribuir!

A crise do novo coronavírus trouxe 
consequências consideráveis à forma 
física do brasileiro. A pesquisa Diet & 
Health Under Covid-19, realizada com 
respondentes de 30 nações em todo 
o mundo, colocou os brasileiros em 
primeiro lugar entre os que acreditam 
ter engordado mais na pandemia. 52% 
declararam ter aumentado de peso 
desde o início da disseminação da 
Covid-19 no país.

Na média global, pouco menos 
de 1 em cada 3 entrevistados (31%) 
engordou durante o período. Logo 
atrás do Brasil, os países que mais 
lidaram com os quilos extras foram 
o Chile (51%) e a Turquia (42%). Em 
contrapartida, os asiáticos China (6%), 
Hong Kong (9%) e Malásia (19%) foram 

os que melhor conseguiram manter a 
forma. Entre as pessoas que engorda-
ram, considerando todas as nações, o 
aumento de peso médio foi de 6,1 kg. 
No Brasil, foram 6,5 kg quilos a mais.

Se, por um lado, 29% dos brasi-
leiros relataram uma diminuição na 
prática de exercícios físicos durante a 
pandemia, por outro, 23% disseram 
que estão se exercitando mais. Com o 
aumento do sedentarismo no período, 
ações menos saudáveis, como o 
consumo de álcool, também aumen-
taram. No Brasil, 14% afirmaram estar 
bebendo mais, e 11% estão bebendo 
menos. Ainda assim, mais pessoas 
deixaram de fumar do que aderiram ao 
fumo: enquanto 3% largaram o cigarro, 
2% adquiriram o hábito.

irá detectar a causa das sensações 
relatadas pelo paciente e proceder 
à sua remoção, caso haja excesso. 
Nesse caso, o médico pode empregar 
as seguintes técnicas e instrumentos, 
dependendo de cada paciente:

1 - Irrigação (lavagem) com 
água limpa na temperatura corporal 
(através do auxílio de seringas ou 
duchas automáticas);

2 - Sucção da cera com uma 
sonda de aspiração fina;

3 - Remoção mecânica da cera 
com uma cureta delicada.

Em alguns casos, quando a 
cera está muito petrificada ou 
impactada, pode ser necessária a 
prescrição de gotas otológicas para 
“amolecimento” da mesma, alguns 
dias antes do procedimento, a fim de 
facilitar a remoção.

Uso de fones interfere na 
situação da cera nos ouvidos 
– VERDADE

O uso de fones de ouvido do tipo 
intra-auricular, ou seja, aqueles que 
penetram o canal auditivo, pode ser 
danoso, pois eles “empurram” a cera 
para dentro, podendo gerar acúmulo 
da substância.  Alguns  cuidados em 
relação aos fones de ouvidos:

- Dar preferência aos fones que 
não penetram o canal auditivo, como 
os que se encaixam na cartilagem da 
concha, os que se apoiam atrás da 
orelha e os que cobrem a orelha;

- Fazer a higienização periódica 
dos fones auditivos com álcool após 
o uso para evitar infecções;

- Escolher o modelo de fone 
de ouvido que mais lhe cause 
conforto. Caso algum determinado 
modelo cause dor persistente, 
evitar o uso e procurar auxílio com o 
otorrinolaringologista;

- Independente do modelo 
do fone de ouvido, deve-se evitar 
o volume demasiadamente 
alto nos fones, assim como a 
exposição prolongada ao som, 
pois intensidades sonoras altas 
e prolongadas muito próximas ao 
órgão auditivo podem causar lesões 
como perda auditiva e zumbido, que 
podem ser irreversíveis.

FONTE: Hospital Paulista  
de Otorrinolaringologia

De 30 países, brasileiros 
são os que mais 
ganharam peso durante a 
pandemia, aponta Ipsos
52% dos entrevistados no Brasil declararam ter engordado; 
média de aumento de peso no período é de 6,5 kg

O impacto de práticas saudáveis na redução dos riscos da Covid-19
Globalmente, 45% dos responden-

tes da pesquisa acreditam que há uma 
relação entre a obesidade e sintomas 
mais graves da Covid-19 entre os infec-
tados. Considerando somente o Brasil, o 
percentual é ainda maior, de 55%.

Segundo a opinião dos entrevista-
dos, alguns hábitos podem ser eficazes 
para reduzir os riscos de ter os sintomas 
mais críticos da doença. A prática 
regular de exercícios foi citada por 38%, 
28% mencionaram parar de fumar, 26% 

concordam que o uso de suplementos 
de vitamina D é efetivo, 17% acham que 
é importante perder peso e 9% citaram 
deixar de consumir bebidas alcóolicas.

A pesquisa on-line foi realizada com 
22.008 entrevistados, com idades entre 
16 e 74 anos, de 30 países. Os dados 
foram colhidos de 23 de outubro de 
2020 a 06 de novembro de 2020 e a 
margem de erro para o Brasil é de 3,5 
pontos percentuais.

Fonte: Ipsos

ISTOCK/DIVULGAÇÃO 
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Fechei os olhos e pedi um favor 
ao vento: Leve tudo o que for 
desnecessário. Ando cansado de 
bagagens pesadas...Daqui para 
frente só o que couber na bolsa e 
no coração. Cora Coralina

No dia 6, um grupo de amigas de longa data surpreendeu a amiga Teresinha Rigon em sua casa, na Ilha do Chafariz, para uma visita 
surpresa. Foi um dia de muita confraternização, alegria e risadas. No registro, as amigas Vanusa Ceccon, Nadir da Luz, 
Teresinha Rigon, Susane Ceccon, Lorena Dal Berto e Márcia Krugel

E o fofurômetro tomou conta dos papais Kassiana 
Maier e Felipe Rutzen e do mano Danilo, com 
o nascimento da princesa Joana Maier 
Rutzen. Bem-vinda Joana! Saúde, paz e muito 
amor!

Elas são amigas de anos e sempre têm um bom motivo para comemorar a vida e as conquistas. 
Mara dos Santos, Josiane Henkes, Maristela Grenzel, Ana Camila Herbert, 
Núria Perin e Virgínia Pedó

Cada vez mais encantada com os móveis, artigos de decoração 
e o atendimento da Movelar Móveis e Decoração. 

Lá você encontra todos os estilos: desde o clássico, 
o moderno, ao rústico e retrô
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Toda a beleza da 
cirurgiã dentista 

Letícia Weber 
em um pit stop no 

carnaval, na cidade de 
São Francisco do Sul

Lisi Cappi, uma grande 
profissional da área de 
manicure e pedicure, 
também realiza parafina 
e banho de cristal. 
Lisi está se somando 
a equipe de Régis 
Klein Cabeleireiros. 
Agendamento pelo 
telefone 3535-3901 ou 
99964-5135

De maneira muito 
intimista, o Lar dos 
Idosos promoveu na 
última sexta-feira, dia 
12, uma bela tarde de 

carnaval entre os vovôs, 
vovós e colaboradores, 

tudo embalado com 
muito amor, afeto, 
fantasias e alegria

Curtindo o Carnaval em família. Alegria, diversão e muita animação. No registro Willian Genz, 
Darya Sartor Genz, Brenda da Cunha Sartor, Chai Gomes, Morgana da Cunha, 
Lila da Cunha, Irineu Zart, Sedi Zart, Eduardo Zart e Maria Eduarda Zart
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Poeta feiticeiro
Contato: E-mail: rmarlise41@gmail.com 
WhatsApp: (51) 9 9894-8890 - Rosane

Meu Desejo
Eu esperei 
Você vir me buscar 
Numa tarde de outono 
Para juntos passear

Queria que o teu querer 
Fosse o mesmo que o meu 
Chegou o inverno 
E nada aconteceu

O peito sangrava 
Por que eu te desejava 
Por saber te respeitar 
Sabia que era meu o verbo amar 
Se eu por ti sou encantada 
Por não ser correspondida não 
posso me considerar enganada

Nina Kuhn

Parabéns para:
19/2
Eleni Teresinha Lugoch
Moacir Airton Calixtro
20/2
Luis Freitas
Elma Ott
Ildo Bock
Lony Girardi
21/2
Odete Caon Loro
22/2
Marlene Bohnen
23/2
Nilson Kiefer
Dulce Maria Alf
Janeir Maria Luft
Madalena Hollweg
24/2
Odilo Naressi
Dionisio Casali
Andressa Bermann
25/2
Nara Margo Bortetti
Maria M Pieniz
Gilberto Marasca
Hélio Redel
Marlei Inês Seidel

PARTICIPAÇÕES SOCIAIS

Parabéns para a esposa e mãe Edilene de Oliveira, pelo 
aniversário comemorado na última quarta-feira, dia 17 de 
fevereiro. 
"Queremos dizer que amamos muito esta pessoa 
maravilhosa! Felicidades e muitos anos de vida!”
Homenagem do esposo Roque e dos filhos Ana Luiza, 
Anderson e William

Parabéns para Lavínia Vitória 
Winkelmann que completa 10 anos no 

próximo domingo, dia 21.
A homenagem é dos pais, Márcio e Sandra, do 
mano Luidy Gabriel, da prima Maria Júlia, dos 

avós e demais familiares.

STUDIO CRIATIVO

OPINIÃO

O DESENVOLVIMENTO AFETIVO ATRAVÉS  
DE JOGOS PEDAGÓGICOS
INTRODUÇÃO

O artigo tem como objetivo descrever as práticas desenvolvidas a partir da disciplina Pesquisa 
e Prática Pedagógica Alternativa. A prática foi realizada na Instituição Lar Bom Pastor de Ivagaci. 
Escolhi o lar pelo fato de que neste lugar há um grande número de crianças com desajustes nas 
famílias e estruturas emocionais afetadas, crianças que já se encontram em fatores de risco e 
violência, tanto física como emocional. Por vezes crianças violentas e ao mesmo tempo carentes 
de afeto, atenção e cuidados. Esse espaço é um local de acolhimento, para crescer com cuidados, 
orientação e acompanhamento. O trabalho tem como embasamento teórico a educação popular, 
tendo em vista Paulo Freire como grande influenciador. O autor teve sua vida voltada para a liber-
tação das massas oprimidas, para uma educação libertadora que lutou contra as relações opres-
soras do capitalismo, elaborou reflexões constituídas por sua prática no âmbito da Educação 
Popular. Sua maior preocupação era com o processo para obter o conhecimento. Através disso 
elaborou teorias pedagógicas para as classes populares, tendo em vista que os indivíduos excluí-
dos adquirissem a capacidade de compreender o funcionamento da sociedade na qual se encon-
tram e adquirir uma postura crítica e consciente a partir do reconhecimento e da conscientização.
DESENVOLVIMENTO

As observações foram realizadas no lar, em convívio com os alunos durante alguns dias. 
Acompanhamos as crianças nas suas tarefas, nas atividades com o CRAS, jogos de futebol, entre 
as demais atividades, como ir à escola etc. Observei o comportamento, dessa forma, foi possí-
vel perceber hábitos e atitudes relacionadas com o contexto que cada criança vivenciou na sua 
história. A prática foi desenvolvida através do planejamento, tendo em vista a problemática da 
instituição com o intuito de refletir sobre a falta de interação que havia entre meninos e meninas. 
No primeiro dia de prática, pelo imprevisto da chuva, tive que realizar as atividades apenas com 
os meninos, porque o lar das meninas é um pouco distante dos meninos. Por esse contratempo, 
fiz apenas brincadeiras com os meninos que exigiram deles muita participação e interação, o que 
era objetivo. Os jogos e as brincadeiras retratam uma fonte de conhecimento sobre a vivência do 
mundo e sobre si mesmo, contribuem para o desenvolvimento cognitivo e afetivo, favorecendo 
o raciocínio e a criatividade. Alguns autores como Freud, Vygotsky, Winnicott e Dolto, escrevem 
sobre a importância do brincar no desenvolvimento da criança. "A brincadeira é universal e é a 
própria saúde, facilita o crescimento, desenvolve o potencial criativo e conduz aos relacionamen-
tos grupais, ele entende que o brincar é uma possibilidade auto curativa." (WINNICOTT, 1975, p. 
63). Portanto, se pensamos a brincadeira como método é a forma que usamos para conseguir 
alcançar nossos objetivos.

Por meio do brincar livre, exploratório, as crianças aprendem alguma coisa sobre situa-
ções, pessoas, atitudes e respostas, materiais, propriedades, texturas, estruturas, atri-
butos visuais, auditivos e cenestésicos. Por meio do brincar dirigido elas têm uma outra 
dimensão e uma nova variedade de possibilidades estendendo-se a um relativo domínio 
dentro daquela área ou atividade. Por meio do brincar livre subsequente e ampliado, as 
crianças provavelmente serão capazes de aumentar, enriquecer e manifestar sua aprendi-
zagem (MOYLES, 2002, p. 33).

É necessário pensarmos que quanto mais nova a criança explorar sua capacidade de brincar, 
com isso também irá desenvolver sua inteligência amplos aspectos, como a linguagem. 

Brincar com a linguagem ajuda as crianças a compreender o que tem sentido e o que 
é absurdo, e isso fica claro quando a criança adquire um senso agudo do ridículo e são 
abundantes as piadas críticas (MOYLES, 2002, p.61).

Nem sempre o brincar utiliza uma grande quantidade de materiais, na maioria das vezes se 
delimitam em recursos, aproveitando o fazer próprio e a criatividade, que amplia o desenvolvimen-
to das crianças. "O brincar inaugura, discute, elabora e promove o imaginário e o metafórico, o 
caçador de onde elas "estão" atualmente, como também de usar suas experiências reais e imagi-
nares para linguagem e a aprendizagem." (MOYLES, 2002, p. 62). O objetivo se deu de forma sa-
tisfatória, pois eles estavam envolvidos em uma relação interpessoal. Fiz brincadeiras como Cabo 
de Guerra, que exigiu deles participação e comunicação. O brincar também desenvolve o Eu na 
sua subjetividade, gostos, intencionalidades, sonhos, e vários aspectos abstratos. "É no brincar, 
somente no brincar que o indivíduo, a criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua personali-
dade integral: e é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu." (WINNICOTT, 1975, p. 
80). Fiquei feliz em desenvolver prática no Lar Bom Pastor. No último dia realizei atividades somen-
te com as meninas do lar, pois como tinha realizado o primeiro encontro somente com os meninos, 
acreditei que seria justo dividir nossos encontros desta forma. Cheguei à conclusão de que quando 
fizemos algo com o coração por mais cansativo e difícil que seja, no final sempre haverá uma boa 
recompensa, que talvez nunca teríamos se não tivéssemos tentado. Assim conclui a prática, grata 
pela oportunidade de ter esse convívio maravilhoso com as crianças do Lar Bom Pastor.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:

No decorrer das vinte e quatro horas de atividades, sou sincera em dizer que aprendi muito 
mais do que esperava, e tenho certeza que fiz o melhor que poderia fazer. Fui persistente com os 
objetivos e mantive o foco, que era despertar nas crianças do lar o carinho e a proximidade entre 
eles para que possam mesmo longe de suas famílias, sentirem que ali eles estão sendo amados, 
respeitados e estão acima de tudo, tendo o direito de ser criança e de viver de maneira segura está 
infância.  

Ao finalizar a prática, continuo mantendo contato com a Instituição, contribuindo com doa-
ções e pretendo também organizar uma forma de mostrar o importante trabalho que é realizado 
pelo Lar Bom Pastor, e o quanto é importante mantê-lo com as portas abertas, afinal se mantém 
de doações. Reconheci a devida importância que esta Instituição tem para as crianças que são 
tiradas de sua família, e estar consciente que podemos fazer muito ainda por eles, pois é através 
de pequenos gestos que alcançaremos grandes conquistas.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
MOYLES, janet. Só brincar? "O papel do brincar na educação infantil". Porto Alegre: Artmed, 2002.
WINNICOTT, Dolto. O brincar e a Realidade. Rio de Janeiro: Imago, 1975.

LUANA SEIFERT
Acadêmica do Curso de Licenciatura em Pedagogia – Setrem 
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IMÓVEIS À VENDA
• Prédio de 3 pavimentos, duas salas comerciais e três aptos e casa residencial de alvenaria 
de fundos e garagem c/ estrutura para outro pavimento, na rua Pe. Cacique. OBS: Imóvel 
central.
• Apartamento perto do Banco do Brasil, troca por área de terra na BR-472.
• Prédio c/ apto residencial e salas comerciais edifi cadas sobre três terrenos urbanos, na esqu-
ina das Av. Uruguai e Av. Santa Rosa.
• Terreno s/ benfeitorias de 465,48m², localizado na área central a meia quadra do Clube Bu-
ricá 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, na rua Professor Del Aglio, rua Horizontina no edifício 
Maria Preta e nos bairros Castelo Branco e São Francisco.
• Apartamento no bairro Castelo Branco - ampliação averbada, pode ser fi nanciado, aceita 
carro. Valor R$ 100 mil.
• 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.
• Excelente apto semimobiliado, c/ 1 suíte e 2 quartos, sala e cozinha, 2 banheiros, 2 garagens 
e elevador, na rua Horizontina. Ótimo Preço.
• Terreno de esquina medindo 16 x 30 = 480m2, c/ casa mista na rua Tiradentes, na cidade de 
Santa Rosa. Preço R$ 150 mil (Aceita proposta).
• Terrenos de diversos tamanhos e localizações: a partir de R$ 55 mil.

SALAS COMERCIAIS 
• Av. Santa Rosa e rua Pe. Cacique e Av. Uruguai e rua Horizontina e rua Santo Ângelo e RS-
342 - esquina da rua Ivagaci e Av. Senador Alberto Pasqualini e rua Planalto.
• Três Salas na rua Osvaldo Cruz, perto do Hospital, facilita pagamento em até 10 anos (fi -
nanciamento próprio).
• Rua Marechal Floriano 100m². 

IMÓVEIS EM OFERTA
• Ótimo terreno de esquina medindo 865m², com casa de alvenaria, piscina, quiosque, es-
critório 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.
• Pavilhão c/ ofi cina e escritório e seção de peças, estrutura para 2º piso, próximo da rua 
Horizontina (aceita casa de menor valor).
• Terreno perto da Cotrimaio c/ 604,60m², frente de 18,30 metros.
• Terreno todo murado, s/ benfeitorias, frente de 14,50 metros (medindo 442,50m²), na Av. 
Avaí.
• Terreno de 394m², c/ prédio comercial e residencial, excelente ponto comercial no centro de 
Três de Maio (ótimo investimento) R$ 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 novo c/ 85m² c/ garagem na rua Horizontina.
• Apto 101,35m², na rua Horizontina – aceita troca por casa – R$ 260 mil.

CHÁCARAS
• 5,3 ha, com benfeitorias, casa, galpão, chiqueiro, estrebaria, potreiro e área de planta, encos-
ta no rio Buricá, aceita troca por imóvel na cidade.
• 5,4 ha, s/ benfeitorias, com 500 eucaliptos grandes, 1 ha árvores frutíferas; 1,5 ha de planta, 
restante mato nativo. Encosta no rio Buricá. Valor R$ 95 mil.
• 3 ha s/ benfeitorias e c/ aguada de sanga e vertentes, refl orestada c/ eucaliptos de 5 anos, 
em Independência.
• 16 ha, em Poço Traíra próximo à São José Industrial, c/ sanga e s/ benfeitorias c/ aproxima-
damente 100 metros de frente para a BR-472, - preço R$ 400 mil.
• 6,5 ha, c/ galpão de alvenaria e duas casas, açude, potreiro, localizada ao lado da Setrem.
• 4,5 ha, c/ casa, galpão e água de poço artesiano, sanga e açude, potreiro, localizada no 
KM 6.
• 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 TERRA
• 3 ha s/ benfeitorias, de frente para a BR-472, perto da área industrial.
• 14 ha s/ benfeitorias, 12 ha de planta, na ponte Sta. Rosa, próximo a BRF.
• 4,5 ha plana, s/ benfeitorias, refl orestada de pinus e eucaliptos.
• 13,5 ha, sendo 7 ha de planta 3 ha de bosque e mata nativa e 3,5 ha de balneário com 
cascata de rio, benfeitorias, apartamentos e casas para locação, cancha de bochas, estrutura 
completa, área inclusa na rota de turismo. (Facilita pagamento).
• 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 em Esquina Araújo – com 60% de área de planta (ótima localização) preço 
375 sacas de soja por ha (prazo em até 3 anos).
• 19,5 ha de terras em Independência, sendo 14 ha de planta restante (mato e capão) prazo 
de até 4 parcelas).
• 3 ha a 6,79 ha s/ benfeitorias, localizada na esquina da BR-472 c/ acesso a São José Indu-
strial, 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.
• 11,37 ha com açudes e benfeitorias, em Esquina Leviski – Alegria RS, encosta no Lajeado 
Engenho. Aceita troca por imóvel em Três de Maio.
• 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.

ATENÇÃO INVESTIDOR! VENDE-SE terreno Urbano de esquina na Avenida Buricá com área de 531,86 m².
VENDE-SE
- Apartamentos com ótima localização, 3 opções de plantas, 3 e 4 dormitórios (opções de suítes), com 
possibilidade de adquirir mais de um box de garagem.
- Terreno urbano localizado na Avenida Buricá com área de 350,17 m², a uma quadra do Fórum.
- 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.
- Apartamento c/um dormitório, área de 62,15 m², segundo andar, Edifício Verdes Campos II, Bloco B, com 
box de Garagem.
- Terreno urbano com área de 904m², com uma casa de alvenaria medindo 12x13, localizada na Rua Expe-
dicionário Bertholdo Boeck esquina com Rua Ijuí.
- Terreno urbano com área de 440m², sem benfeitorias, localizado na Rua Ijuí.Ótima oportunidade de in-
vestimento.
- Terreno urbano com área de 323,43 m², situado no Loteamento Dockhorn, próximo ao CTG. 
- Casa em alvenaria c/ 2 pavimentos c/ área aprox. de 190m² e pavilhão em alvenaria c/ área aprox. de 170 
m², terreno c/ área de 864,22 m², na Av. Buricá (em frente ao Mercado Bauer).
- Terrenos no LOTEAMENTO LORO, a partir de R$ 50mil, que se encaixam no perfi l do fi nanciamento 
“Minha Casa, Minha Vida”, (o valor do fi nanciamento aumentou para R$ 140mil), com toda infraestrutura 
pronta. Matrículas abertas.
ALUGA-SE 
- 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.

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, encos-
ta 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!

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

 Facebook: Brasil Corretora de Imóveis

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.

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!”

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.

IMÓVEIS
VENDE-SE terreno, medin-
do 307 m2, na rua São Roque, 
bairro Planalto, em Três de 
Maio. Valor a combinar. Tratar: 
99171-7282 com André Kroth.
VENDE-SE terreno medin-
do 407,32m2, no bairro Media-
neira, 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 aproxima-
damente 300m2. Tratar com a 
diretoria.
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.

Venda - imóvel urbano
• Casa de alvenaria seminova, 277m² tipo dois pavimentos, uma suíte, mais dois quartos duas salas, salão de festa, 
garagem para dois carros, com terreno medindo 689m². Localização: Av. Santa Rosa, próximo a Setrem. 
• Casa de alvenaria seminova 138m² localizada no Loteamento Sartor.
• 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. Uru-
guai 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 tipo dois pisos de 220m²,terreno de 464m², rua avaí.
•  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 (cobertura) com área global de 211m², com duas vagas de garagem, com móveis sob medida, 
próximo ao Hospital São Vicente .
• Apartamento térreo 116m², localização Sol Nascente, com garagem, preço R$ 250 mil.
• Apartamento localizado na rua Horizontina, próximo ao Mordomia, R$ 230 mil.
 Terrenos sem benfeitorias
• Terreno de 714m², localizado na rua Professor Del Aglio.
• Terreno de 238m², localizado na rua Planalto, no centro.
• Terreno de esquina 432m², localizado na rua América bairro Santa Rita. Preço R$ 95 mil.
Área rural;
• 25,5 hectares, sem benfeitorias, terra vermelha, localização Lajeado Cachoeira, 800 metros da cidade.

Atenção, assinante!
Se você não recebeu o seu jornal, entre em contato conosco 

pelos telefones: 3535-1033 ou 9 9944-1624.
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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: 9 
9982-2815

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
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

DS MOTORS
Injeção eletrônica, mecânica em geral, 

geometria e balanceamento
Rua São Roque, 654

Fones: 3535-2008 / 9 8463-2000

LAVAÇÃO

ELETRICISTA E 
ENCANADOR

Criada para aumentar a segurança 
nas estradas e reduzir o número de 
acidentes frontais, a lei do uso dos 
faróis durante o dia nas rodovias tam-
bém foi modificada. A obrigatoriedade 
de manter os faróis acesos em túneis, 
em dias de chuva, neblina ou cerração 
permanece. Porém, a partir de abril, 
os faróis só precisarão estar ligados 
durante o dia nas rodovias de pista 
simples. A regra também não será 
obrigatória se essas vias estiverem em 
perímetros urbanos.

“A nova lei entrará em vigor junto 
com o Código de Trânsito Brasileiro, no 
dia 12 de abril de 2021. A partir desta 
data, todas as novas regras estarão 
válidas - a maioria de aplicação 
imediata. Os procedimentos relaciona-
dos a fiscalização, valores de multa e 
pontuação na habilitação, para o caso 
específico de uso dos faróis, permane-
ceram os mesmos”, informou em nota 
o Ministério da Infraestrutura.

Manter os faróis acesos durante o 
dia é obrigatório desde julho de 2016. 
A multa pelo descumprimento é de R$ 
85,13 (infração leve) e quatro pontos 
na CNH.

O que muda com a nova Lei
A SUSPENSÃO DA CNH TERÁ UMA ESCALA COM TRÊS 
LIMITES DE PONTUAÇÃO:

• 20 pontos, se o condutor tiver duas ou mais infrações 
gravíssimas em um período de 12 meses;
• 30 pontos, se tiver apenas uma infração gravíssima;
• 40 pontos, se não constar nenhuma infração gravíssima.

O PRAZO PARA RENOVAÇÃO DOS EXAMES DE APTIDÃO E 
HABILITAÇÃO DE CONDUTORES SERÁ DE ACORDO COM AS 
SEGUINTES SITUAÇÕES:

• 10 anos, para condutores com menos de 50 anos;
V  5 anos, para aqueles com idade igual ou superior a 50 anos 
e inferior a 70 anos;
 • 3 anos, para condutores com 70 anos ou mais.

OUTRAS ALTERAÇÕES

• Em caso de lesão corporal e homicídio causados por moto-
ristas embriagados a pena não poderá ser substituída.
• A cadeirinha ou assento de elevação será obrigatório para 
crianças de até 10 anos que não atingiram 1,45 metro de 
altura.
• O uso de faróis acesos durante o dia não será obrigatório 
em rodovias de perímetro urbano.
• O não uso da viseira no capacete ou dos óculos de proteção 
se tornará infração média, e não gravíssima.
• O proprietário que não atender as demandas do recall 
para substituições ou reparos de veículos será impedido de 
licenciar o veículo.
• Crianças só poderão andar na garupa de motos a partir de 
10 anos.
• O porte da CNH será dispensado quando, no momento da 
fiscalização, for possível ter acesso ao sistema informatizado 
para verificar se o condutor está habilitado ou com a carteira 
digital.
• Estacionar sobre ciclovias ou ciclofaixas será considerado 
infração grave; não reduzir a velocidade ao ultrapassar um 
ciclista se tornará infração gravíssima.

Mudança na lei de trânsito: uso dos 
faróis durante o dia e novo prazo para renovação 
da habilitação entram em vigor em abril

Mudanças no Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB) 
determinadas em outubro 
do ano passado começam 
a valer em 12 de abril. Entre 
as modificações estão a 
validade da CNH, pontuação 
por infrações e uso da 
cadeirinha.

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu 
que pequenas propriedades rurais, desde 
que trabalhadas pela família, não podem 
ser penhoradas para pagamento de dívidas 
decorrentes da atividade produtiva. A decisão, 
por maioria de votos, foi tomada na sessão virtual 
encerrada em 18/12, no julgamento do Recurso 
Extraordinário com Agravo (ARE) 1038507, com 
repercussão geral reconhecida (Tema 961). 

Grupo doméstico
A decisão do Supremo, pelo desprovimento 

do ARE, seguiu o voto do relator, ministro Edson 
Fachin. Ele ressaltou que o artigo 5º, inciso 
XXVI, da Constituição Federal determina que a 
pequena propriedade rural, desde que trabalhada 
pela família, não será objeto de penhora para 
pagamento de débitos decorrentes de sua atividade 
produtiva. 

Segundo Fachin, mesmo que o grupo familiar 
seja proprietário de mais de um imóvel, é suficiente, 
para fins de impenhorabilidade, que a soma das 
áreas anexas não ultrapasse o limite de quatro 
módulos fiscais. O ministro explicou que o texto 
constitucional não estabelece o que seja pequena 
propriedade rural e seus limites. No entanto, 
o Estatuto da Terra (Lei 4.505/1964) define o 
conceito de módulo rural e a Lei da Reforma Agrária 
(Lei 8.629/1993) determina, no artigo 4º, que 
a pequena propriedade rural é uma “área de até 
quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima 
de parcelamento”. 

Sobre o fato de a propriedade rural ter sido 
dada como garantia da dívida, Fachin frisou que 
prevalece o preceito do artigo 5º, inciso XXVI, 
da Constituição. “A pequena propriedade rural, 
afinal, é impenhorável. Tal direito fundamental é 
indisponível, pouco importando a gravação do bem 
em hipoteca”, frisou. 

Tese
A tese de repercussão geral fixada foi a 

seguinte: “É impenhorável a pequena propriedade 
rural familiar constituída de mais de 01 (um) 
terreno, desde que contínuos e com área total 
inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município 
de localização".

Fonte: Site do Supremo Tribunal Federal

Pequena propriedade 
rural é impenhorável 
para pagamento 
de dívidas


