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SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Idade: 27 anos

Filha de: Luis Airton Schmidt e Clarice dos Santos 
Schmidt

Noiva de: Augusto Heinsch Dalla Favera

Reside em: Três de Maio

Escolaridade: bacharela em Direito - Fundação 
Educacional Machado de Assis - Fema (Santa Rosa).

Profissão: atualmente, atendimento e marketing; 
advogada

Onde trabalha atualmente: ACI/Sindilojas

Por que optou por esta profissão: o Direito é 
fantástico e está sempre se reinventando. Através 
dele é possível ajudar o próximo, buscar justiça 
e igualdade, os quais são valores morais muito 
importantes para mim.

Hábito que não abre mão: café e chimarrão

O negócio do futuro é:  e sempre será a educação. 
É imprescindível que se invista cada vez mais em 
uma educação de qualidade e acessível a todos. 
Sem deixar de mencionar o quão importante se faz o 
reconhecimento e valorização dos professores.

Time de futebol: Sport Club Internacional

Seus aplausos vão para: meus pais e todos aqueles 
que buscam praticar a empatia

Nota zero para: corrupção, oportunismo e falsidade

Opinião sobre as redes sociais: considero válido o 
uso das redes sociais, desde que seja para o bem e 
através do bom senso, pois possibilitam momentos 
de alegria e descontração, algo que se faz necessário, 
considerando a realidade que estamos vivenciando.

O que você sugere de mudança para melhorar sua 
cidade? Sugiro que haja cada vez mais investimentos 
e que a área da saúde pública de nossa cidade seja 
priorizada. 

Daiani dos Santos Schmidt ARQUIVO PESSOAL
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Especialista lista os exames que 
detectam alterações na glândula e 

os tratamentos mais eficazes para os 
distúrbios apresentados 

Celebrado na última terça-feira, 25, o Dia Internacional 
da Tireoide destaca a importância de entender os problemas 
relacionados à tireoide e promove uma conscientização 
nacional sobre como identificar problemas relacionados à 
glândula. 

Localizada na parte anterior do pescoço, a tireoide 
é responsável pela produção dos hormônios que atuam 
diretamente na boa função de órgãos vitais como coração, 
cérebro, fígado e rins. "São estes mesmos hormônios que 
também interferem nos ciclos menstruais, alteram o peso 
corporal, prejudicam a concentração e a memória e podem 
provocar mudanças de humor, porque mexem com o controle 
emocional e ainda afetam o desenvolvimento de crianças 
e adolescentes,", explica a médica endocrinopediatra do 
Grupo Sabin, Georgette Beatriz de Paula. 

De acordo com a especialista, se essa glândula não 
funciona adequadamente passa a liberar hormônios de forma 
alterada. "Tanto o excesso como a deficiência da produ-
ção hormonal, podem fazer com que o paciente apresente 
aumento no volume da tireoide, o chamado bócio, que pode 
cursar com outros sinais e sintomas clínicos. A alteração da 
produção dos hormônios tireoidianos pode aparecer em qual-
quer fase da vida, do recém-nascido ao idoso" e alerta que 
atenção especial deve ser dada no período neonatal "nesta 
fase, a produção hormonal deficiente (hipotireoidismo 
congênito), caso não seja diagnosticado e tratado precoce-
mente, pode afetar de forma permanente o desenvolvimento 
neurológico do bebê". 

A especialista reitera que as alterações na tireoide 
podem ser identificadas ainda nos primeiros dias vida. "Em 
recém nascidos, a triagem é feita no período neonatal com o 
teste do pezinho e se vier resultado alterado, este é confirma-
do com dosagens séricas de TSH e T4 livre". A médica desta-
ca também que o TSH pode ser feito em pacientes de todas 
as idades e, se forem apresentadas anormalidades, novos 
exames podem ser recomendados conforme a necessidade, 
como o T4 total e livre e T3 total e livre, para diagnósticos de 
hipo e hipertireoidismo.

Crianças devem ter atenção contínua
Com os pequeninos, a atenção deve ser contínua, porque 

em outras fases da infância mudanças na tireoide costumam 
aparecer e podem provocar atraso no crescimento da criança 
e no início da puberdade, atrapalhar hábitos intestinais, 
causar cansaço excessivo. "A Tireoide é fundamental para 
garantir o equilíbrio do organismo. É ela que controla a velo-
cidade do metabolismo do corpo, por isso é tão importante 
redobrar os cuidados de dentro para fora. Não abrindo mão 
dos exames preventivos que ajudam a identificar o problema 
e monitorar o tratamento de qualquer distúrbio da tireóide", 
orienta. 

Outros exames não laboratoriais também ajudam a anali-

Tireoide pode apresentar alterações 
em todas as fases da vida

sar a glândula, como a cintilografia o paciente é submetido à 
uma avaliação física das anormalidades da tireoide e funções 
da tireoide em diversas áreas. Também podem ser indicados 
exames de ultrassonografia para conferir se há aumento da 
tireoide e avaliar possíveis nódulos ou cistos, ou, em alguns 
casos a biópsia, em que é retirada uma pequena quantidade 
de tecido ou de líquido da área a ser examinada. 

Os variados indicativos de tratamento 
As formas de tratar as doenças da tireoide variam de 

acordo com a causa do problema, a gravidade dos sintomas 
e os níveis hormonais indicados nos exames laboratoriais. 
"Em crianças, grande parte dos pacientes resolvem os 
problemas fazendo reposição do hormônio da tireoide por 
toda a vida. São casos que exigem acompanhamento médico 
integral, porque requer monitoramento da evolução do 
distúrbio. 

Se o caso for tratar distúrbios do hipertireoidismo, pode 
ser recomendado destruir parte da glândula com iodo radioa-
tivo, remédios anti-tireoidianos ou cirurgia para remover toda 
a tireoide ou parte dela. "São tratamentos que podem ser 
adotados isoladamente ou combinados. Se a melhor decisão 
é retirar a tireoide, o paciente desenvolve o hipotireoidismo. 
Aí, é preciso iniciar um novo tratamento, à base de com 
reposição hormonal", explica. 

Em casos mais graves, como câncer de tireoide, o trata-
mento vai depender do tipo de câncer e o nível de dissemi-
nação do tumor. "Há tipos que costumam responder bem ao 
tratamento, e tem alta incidência de cura. Em outros casos, 
o tratamento pode ser um pouco mais complexo e envolver 
radioterapia ou quimioterapia antes ou depois da cirurgia", 
finaliza. 

Fonte: FSB Comunicação e Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabologia

HIPOTIREOIDISMO
Causado por uma queda na produção dos 

hormônios T3 (triiodotironina) e T4 (tiroxina) pela ti-
reoide, o hipotireoidismo pode provocar fadiga, au-
mento de peso, intolerância ao frio, ressecamento 
da pele, queda dos cabelos, aumento das taxas de 
colesterol e do fluxo menstrual, além de infertilida-
de e depressão. Estes sintomas, nem sempre estão 
todos presentes, o que torna necessário pesquisar 
disfunção tiroidiana diante de qualquer um deles.

HIPERTIREOIDISMO
É uma condição na qual a glândula  tireoide é 

hiperativa e produz excesso de hormônios tireoi-
dianos. Se não tratado, o hipertireoidismo pode 
levar a outros problemas de saúde. Alguns dos mais 
graves envolvem o coração (batimentos cardíacos 
acelerados e irregulares, insuficiência cardíaca 
congestiva) e os ossos (osteoporose). Pessoas com 
hipertireoidismo leve e os idosos podem não ter 
qualquer sintoma.
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Reumatismo: veja como a 
fisioterapia auxilia no tratamento
O reumatismo é um termo coloquial 

usado para designar um grupo de 
mais de 130 doenças que acometem 
articulações, ossos, tendões e 
músculos, comumente associadas a 
alterações do sistema imunológico.

As doenças reumáticas compõem um grande grupo 
de patologias, como osteoartrite, artrite reumatoide, 
espondilites e outras, que acometem uma fração 
significativa da população geral. Segundo Ministério 
da Saúde, o reumatismo afeta aproximadamente 12 
milhões de brasileiros.

É comum pensar que doenças reumáticas são um 
problema da população idosa. Mas a realidade é que 
elas podem acometer pessoas de todas as idades.

Quais são os fatores de risco  
para o reumatismo?

Conhecer os fatores de risco do reumatismo é fun-
damental para prevenir as doenças e minimizar os seus 
sintomas. Existem fatores, como ligação a predisposi-
ção genética que, infelizmente, não podem ser evitados.

Os principais fatores de riscos:
● Sedentarismo;
● Alimentação inadequada;
● Obesidade;
● Consumo excessivo de álcool;
● Tabagismo;
● Depressão;
● Estresse e ansiedade;
●Fatores genéticos.

 Quais são os sintomas?
O reumatismo apresenta sintomas claros que 

podem ser notados pelo próprio paciente, como:
● Dores nas articulações por mais de seis 

semanas;
● Vermelhidão, calor e inchaço nas  

articulações;
● Dificuldade para se movimentar ao  

despertar;
● Febre, cansaço e perda de peso;
● Dores ao esticar os braços;
● Lesões na pele e comprometimento  

de outros órgãos.

Como a fisioterapia auxilia no tratamento?
O tratamento por meio da fisioterapia consiste no uso de 

aparelhos e técnicas para minimizar as dores e incapacidades 
decorrentes de disfunções cinesiofuncionais causadas por 
doenças crônico-degenerativas ou inflamatórias que acometem o 
sistema musculoesquelético. 

A fisioterapia pode trabalhar com exercícios que ajudam a 
recuperar a mobilidade das articulações, com a utilização de 
recursos eletrofoterapia para aliviar as dores, técnicas de terapia 
manual e atividades que fortaleçam os músculos envolvidos, 
evitando a progressão da doença e prevenindo a instalação de 
deformidades decorrentes do reumatismo.

A realização de práticas integrativas RPG e pilates, promove 
excelentes resultados no tratamento para pacientes com doen-
ças reumáticas. Fortalecendo o sistema imunológico, promoven-
do a indução de processos degenerativos e a normalização de 
funções do organismo, melhora da rigidez e ganhos de função 
articular, além do alívio das dores.

Quanto antes o problema é diagnosticado, melhores serão as 
condições de tratamento e controle da doença reumática. 

Como ser mais eficiente
Empresas no mundo todo vem passando por uma revolução 

tecnológica disruptiva. Mas será que o comportamento das pessoas vem 
acompanhando essa evolução?

Como você pode imaginar, muitas vezes não.
A sensação é que quanto maior o poder de informação, em geral, menor é a 

capacidade de lidar com ela. Ao invés de usar a tecnologia a nosso favor, pessoas ao 
redor do mundo tem sua produtividade e atenção raptada pela mesma tecnologia que 
deveria ajudar sua vida pessoal e empresarial.

Experimente checar quanto tempo por dia você passa em mídias sociais, você irá 
se surpreender.

Acontece que muito dos problemas comportamentais relacionados à 
improdutividade, hoje acentuados pelo uso indevido da tecnologia, não são novos.

Na verdade, eles agora apenas se repetem de maneira mais intensa. Pessoas, 
em geral, estão cada vez mais ansiosas, estressadas, preocupadas e improdutivas.

Você conhece alguém que se encaixe nessa situação? Às vezes até, intimamente?
Acontece que o tema de eficiência, produtividade e performance pessoal não é 

novo, já vem sendo estudado e aplicado há muito tempo.
Os princípios já conhecidos há décadas para combater a improdutividade pessoal 

ainda são extremamente atuais, e na verdade, o único remédio.
Um dos grandes pensadores sobre o assunto foi Petter Drucker, um dos mais 

respeitados gurus de gestão no mundo.
Suas ideias, mesmo escritas décadas atrás, em um cenário onde não existia 

a tecnologia como concebemos hoje, se encaixam perfeitamente bem à nossa 
realidade.

Ele comenta 3 princípios que, se bem aplicados, podem multiplicar a performance 
de executivos, empresários e profissionais em geral. Eles são:

1.Gerencie o seu tempo
O tempo é a nossa única e verdadeira moeda de troca, nosso recurso mais valioso.  

Acontece que hoje muitos simplesmente distribuem, sem nenhuma contrapartida, 
seu maior bem.

2. Foque em resultados claros
Estar ocupado é muito diferente de ser produtivo. Ser produtivo está relacionado 

com o resultado específico de cada atividade que fazemos no dia a dia.

3. Estabeleça as prioridades corretas
Estabelecer as prioridades significa garantir que cada ação profissional no dia a 

dia esteja de acordo com suas metas profissionais, ou seja, que seu tempo e energia 
não seja desperdiçado.

 Embora fáceis de entender, os princípios são desafiadores de colocar em 
prática e dominar.

Nesse sentido, questione-se:
Você tem objetivos e prioridades definidas?
Tem por hábito medir o resultado e impacto se suas ações?
Consegue ter tempo para atividades pessoas e qualidade e vida?
Uma fração minúscula da população consegue responder sim para essas 

perguntas, se esse não foi o seu caso, comemore.
Sim, comemore, pois pior do que ter um problema, é não saber que se tem um. 

Uma vez que temos a consciência de algo que pode ser melhorado, podemos sempre 
tomar a decisão de aprender e crescer como profissionais, e principalmente, como 
seres humanos.

A tecnologia pode ter mudado, mas o comportamento humano continua o 
mesmo e depende de cada um promover a própria evolução pessoal e a performance 
profissional.

Torço para que você passe a gerir seu tempo com qualidade, a focar em resultados 
claros e a ter as prioridades corretas na sua vida pessoal e profissional.

Ao fazer isso, você não somente será capaz de ter uma trajetória livre de 
preocupações desnecessárias, como também, passará a viver de maneira mais livre, 
próspera e bem sucedida.

*Valdez Monterazo é associado sênior na Sociedade Brasileira de Coaching, 
especializado em negócios, liderança e psicologia positiva. 

Fonte: https://valdezmonterazo.com.br

DIVULGAÇÃO

Joelma Prates Stein 
Fisioterapeuta (CREFITO-5:200444/F)

Especialista em Qualidade de Vida e Saúde
 Ênfase em Reabilitação Motora
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Ronan Mairesse

“Mantenha a consistência. Procure evidências que você está no caminho certo. 
Deus age sempre na hora certa. Com paciência, um dia você chega lá!”

Tenha uma cozinha e uma área gourmet aconchegante, afinal, os 
momentos de confraternização são, na maioria das vezes, nestes 
ambientes. Agende um horário na DBLare Móveis, e faça o 
seu projeto!

Os papais, Laura e Beto Franken, felizes na comemoração dos 7 aninhos da filha Roberta. 
A menina é cheia de encantos e doçura. Comemorou o aniversário dia 22 de maio, com colegas da 
escola Setrem. Felicidades!

Ivo Lucas, um feliz e fanático torcedor do Grêmio. 
Na segunda-feira, dia 24, eu, fazendo a minha 
tradicional visita diária ao Lar dos Idosos, não me 
contive e fiz este registro do Ivo. Todo fardado com a 
camiseta e casaco do seu time, ele era só sorriso, pela 
conquista do Tricolor como campeão do campeonato 
gaúcho de futebol!

Registro do querido casal Maria Lucia Silvachi (Marilu) e 
João Carlos Brandt. Marilu comemorou idade nova dia 24 de 
maio. Recebeu muitas felicitações e o carinho de todos que a cercam. 
Felicidades, saúde e muita luz!
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Uma parte da eficiente equipe feminina do Régis Klein 
Cabeleireiros: Lisiane Cappi, Beloni Kortz, Janete Padilha 
e Tarciane Thume

O casal de noivos Vinícios Gehm (Leia-se Lucrar 
Investimentos) e Fernanda Loro (Leia-se Loro 
Reabilitar), em um belo cenário de cartão postal. A natureza e 
seus encantos; tendo ao fundo uma bela cascata na cidade vizinha 
de Boa Vista do Buricá

Todo o meu carinho e admiração a este querido casal: João Vittorio 
Barbato e Rejani Ruckert Barbato. Ela comemorou idade nova 
no dia 24 de maio. Que sua estrela brilhe sempre, com muita saúde, paz e 
esperança. Felicidades!

Muito amor e cumplicidade entre mãe e filha: dona Tina e Dilce 
Baú. Dona Tina é viúva do Sr. Adalberto Vargas (Beto). Momentos 
cheios de carinho, proteção e zelo, com os cuidados redobrados: cada 
uma com a sua cuia de chimarrão
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Parabéns para:

Poeta feiticeiro
Contato: E-mail: rmarlise41@gmail.com 
WhatsApp: (51) 9 9894-8890 - Rosane

Era Sua
Enquanto a cidade dormia
Pensamentos borbulhavam
O brilho estava no que eles 
desejavam
E no desejo de cujo eneagrama era 
melancolia
Personalidade desenhada em enea
De tudo um pouco e de nada um 
tudo
Era protegida pelo escudo (de quem 
não dorme)

Tinha acertos e tinha pecados
Estava envolta por todos os lados
Mas não pertencia a alguém
Era sua e tão somente sua
Ousava presentear as estrelas e a 
lua
Com sua imagem seminua
Que não era perceptível a ninguém

Era sua, tão somente sua…

      Nina Kuhn

28/05
Fermino M. Bonapaz
Magnos Piccinin
29/05
Claudemir Mayer
31/05
Erica Kaddatz

1°/06
Sinval David
Bernadete R. Juliani
Francisco Calegarro 
Maria H. Hettwer

02/06
Irineo Fiorentini
Eduardo Scherer
03/06
Lucidio Weddigen
Ivone Bado Streicher
Sixto Bombardeli

Negócio de ocasião para investidores 
Vendo apartamento de 117m2, com 3 quartos 

(1 suíte), 2 sacadas com churrasqueira, 2 vagas de 
garagem. Próximo CFC Mário Machado. Apartamento 
locado.  
Contato: telefone e WhatsApp 9 9626-2888.

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

Super Benedetti. 
Tratar no local ou pelo fone: 

99961-3206

Wi-Fi 2,4 GHz ou 5 GHz?
POR CLAITON STEIN*

A diferença entre os dois é bastante simples: tudo se resume a alcance 
e velocidade. 2,4 GHz tem um alcance maior, o que significa sinal vai mais 
longe, atravessa mais obstáculos do que 5 GHz Wi-Fi. No entanto, embora 
você possa se conectar a um Wi-Fi de 2,4 GHz em seu porão, a velocidade 
será mais lenta. 

O Wi-Fi de 5 GHz é mais rápido. Mas mais rápido também significa que 
não alcançará tão longe. Linguagem técnica à parte, você troca um bene-
fício pelo outro quando se trata de sua conexão de internet. Lembre-se de 
que nem todos os roteadores oferecem suporte às duas versões de Wi-Fi. 
Muitos roteadores mais antigos têm apenas 2,4 GHz, enquanto os rotea-
dores mais novos geralmente têm ambas. O mesmo vale para dispositivos. 

Se você tiver um smartphone, laptop ou tablet mais antigo, ele pode 
não ter uma opção para alterar as frequências de Wi-Fi. Mas seu novo 
smartphone muito provavelmente sim. Para aproveitar todos os benefícios 
do Wi-Fi de 5 GHz, você deve usar um dispositivo e roteador compatíveis.

Conectar a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz ou 5 Ghz?
Depende da sua situação, 2,4 GHz vai mais longe, o que significa que 

o sinal pode atravessar paredes e objetos sólidos com mais facilidade, e 
isso significa que seu dispositivo terá mais facilidade para se conectar. 
É também o sinal que existe há mais tempo, portanto, dispositivos mais 
antigos e os mais novos podem conectar-se a ele.

No entanto, às vezes, a onda de banda de 2,4 GHz é mais sujeita a 
interferências devido ao número de dispositivos que usam essa frequên-
cia, como micro-ondas, qualquer dispositivo e Bluetooth até telefones 
fixos sem fio, monitores de bebê, abridores de portas de garagem e muito 
mais. Muitos dispositivos conectados à mesma onda de Wi-Fi pode causar 
interferências, interrupções e lentidão na internet. (Se você estiver tendo 
problemas com seu Wi-Fi e tiver um dispositivo mais recente, tente mudar 
para 5 GHz e veja o que acontece.)

O 5GHz será a melhor opção para ajudar a corrigir inferências que 
tornam sua conexão Wi-Fi mais lenta, desde que o dispositivo esteja 
próximo ao roteador / ponto de acesso. 5 GHz também opera em um 
grande número de canais exclusivos. Menos sobreposição significa menos 
interferência, o que quer dizer melhor e mais adequado desempenho para 
dispositivos mais próximos, de alta largura de banda ou atividades como 
jogos e streaming de HDTV.

Existem outras frequências além de 2,4 GHz ou 5 Ghz de Wi-Fi?
Sim, existem outras frequências Wi-Fi, mas cabe a cada país decidir 

quais usar. Cada frequência tem até seu próprio número de canais, mas 
isso fica mais complicado. Há 3,6 GHz, 4,9 GHz, 5,9 GHz e assim por dian-
te. Dentro de todas as frequências disponíveis, os países decidem quais 
opções estão disponíveis e quais canais são permitidos.

A ideia é espalhar seus dispositivos pelas duas bandas para que haja 
menos competição pelos mesmos canais. Separar seus dispositivos pes-
soais e de Internet das Coisas (IoT) também pode ajudar na segurança de 
sua rede sem fio. Ao dividir seus dispositivos entre 2,4 GHz e 5 GHz, você 
pode maximizar o desempenho da rede.

*Diretor da Unify Internet

ALUGA-SE 
apartamento com 2 
dormitórios, garagem 
com portão eletrônico, 
na rua Santo Antô-
nio. Tratar pelo fone: 
99963-0729. 

O profissional de Tecnologia da Informação 
(TI) está sendo cada vez mais requisitado no mer-
cado de trabalho brasileiro. Segundo a Associa-
ção das Empresas de Tecnologia da Informação e 
Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brass-
com), o Brasil forma 46 mil pessoas com perfil 
tecnológico por ano. No entanto, a estimativa é 
que entre 2019 e 2024, a demanda por profissio-
nais será de 420 mil. 

Pensando nisso, a Setrem e a Migrate promo-
veram o curso livre “Que tal ser um Migrater”, com o objetivo 
de capacitar jovens com uma formação técnica e comporta-
mental para atuarem na área de TI. 

“Durante o curso, os alunos aprenderam conteúdos 
como metodologia ágil, análise de negócio e sistemas, 
ferramentas e linguagens de desenvolvimento, introdução à 
cloud computing, gestão da qualidade em software e gestão 
de atendimento”, destaca Janaína Poersch, coordenadora do 
curso Técnico em Informática da Setrem. 

As aulas aconteceram via Google Meet e algumas 
presenciais no espaço da Migrate, em Três de Maio, e foram 
ministradas por profissionais da empresa, a maioria deles 
egressos dos cursos de tecnologia da Faculdade Setrem. 

Para as aulas remotas, o Laboratório de Pesquisas Avan-
çadas para Computação em Nuvem da Setrem (LARCC) pos-

Setrem e Migrate capacitam jovens  
para atuarem na área de TI

sibilitou aos estudantes acesso virtual a um dos servidores 
de sua nuvem, utilizando seu alto poder de processamento 
para desenvolver as atividades. 

Segundo Edinei Steffen, coordenador do curso de 
Engenharia de Computação, da Faculdade Setrem, o projeto 
cumpriu seus objetivos com êxito: ensinar novas tecnologias 
e abrir portas imediatas para o mundo do trabalho. “Uma das 
características mais importantes dos cursos da Faculdade 
e dos Técnicos é apresentar aos jovens oportunidades reais 
para ingressar no mercado de trabalho”, afirma. 

No encerramento do curso, em 4 de maio, a Migrate 
convidou os alunos do curso para o programa de estágio na 
empresa. A entrevista acontecerá nos próximos dias e serão 
selecionados até 5 candidatos. 

Conforme Janaína, a previsão é de que o curso tenha 
uma nova edição, porém ainda sem data definida.

JANAÍNA POERSH/SETREM
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VENDE-SE
- Terreno com área de 356,43 m² com benfeitorias: casa em alvenaria com área de 127 m², c/3 dormitórios, 
cozinha sob medida, etc... mais quiosque com piscina, localizada no bairro São Francisco.
- 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 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 com área de 360,00 m² (18x20m) LOTEAMENTO LORO.
- Casa em alvenaria c/área de 100 m², em Independência/RS, com 3 dormitórios, área do terreno 225,00 
m², próximo ao CTG.
- Terreno urbano com área de 307,30m², lozalizado na rua São Roque, bairro Planalto
- Casa em alvenaria c/área aproximada de 170 m², terreno área de 528,56 m², localizada na Rua 3 Passos, 
em Horizontina/RS. Aceita troca por terreno ou casa em Três de Maio/RS.
- ATENÇÃO INVESTIDOR: vende-se fração de terras de cultura com área de 4.588,57 m² de frente para a 
RS - 342, próximo

ALUGA-SE 
- Sala Comercial c/ excelente localização, Rua Horizontina, em diagonal com o Si-
credi, medindo 69 m², plano de Prevenção contra incêndio aprovado.
Já disponíveis terrenos em Loteamentos novos. Entre em contato.

ALUGUÉIS
-SALAS COMERCIAIS, Galeria Jost, rua Santo Ângelo, Centro. A partir de  R$600,00
-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.
- CASA DE ALTO PADRÃO, bairro valorizado, localização privilegiada, terreno de 
aprox. 850 m², casa de aprox. 290m², com piscina,  área gourmet integrada, 2 pavi-
mentos de esquina.  
- CASA DE ESQUINA, Jardim das Acácias, 2 quartos, toda cercada e murada, com 
pré-laje. 2 vagas de garagem 2 banheiros.
- CASA MISTA , Jardim das acácias, 3 quartos, terreno amplo
- CASA A VENDA LOTEAMENTO SARTOR bem localizada, toda com pré-laje 2 qu-
artos, sala e cozinha conjugados, 1 banheiro, garagem, quiosque com lavanderia, 
banheiro, e churrasqueira
- CASA A 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, localizado no Bairro Sol Nascente
APARTAMENTO  NA AVENIDA SANTA ROSA, prédio de esquina, 3 quartos sen-
do 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 
PARTAMENTOS 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 13,5 x 27,5
 - TERRENOS Loteamento Bombardelli

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

Eduardo Corretor de imóveis está com uma ótima oportunida-
de de moradia no bairro Planalto. Casa à venda com dois pisos, 4 
dormitórios, mais uma ampla suíte com banheira de hidromassa-
gem, 3 salas, 3 banheiros, cozinha, dois depósitos, área de ser-
viço, ampla garagem fechada com churrasqueira, duas sacadas, 
uma na frente e outra atrás da casa, área construída de 262 m² e 
terreno medindo 484 m². Valor de 475 mil, informações e agenda-
mentos 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 Corretor de imóveis, o imóvel é seu,  
o cuidado é nosso.

- Apartamento, localizado no Edifício Rubi, no 10º pavimento, com área privativa de 136,64 m² e 
sua respectiva garagem, com área de 25 m² 
- Terreno, localizado na Rua Horizontina medindo 12x35, totalizando uma área de 419.82 m² 
- Terreno, de 14x32 com área total de 448 m², localizado na Rua do Arvoredo a poucos metros 
da AV. Sem. Alberto Pasqualini
- 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 480.000,00                         
- 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 
75.000,00
- Casa de alvenaria, com terreno medindo 485 m² e área construída de 104.5 m², localizada no 
Loteamento Sartor.
- Casa de alvenaria, com terreno medindo 336m² e área construída de 68,39m², mais garagem 
localizada no Loteamento Sartor. 

IMÓVEIS
VENDE-SE casa de alvenaria 
nova de 80m2, com chapada, 
garagem, pátio murado e festeiro de 
40m2, com banheiro e churrasqueira, 
em ótima localização. Endereço: rua 
das Cerejeiras, 170, bairro Moinhos 

de Vento, Loteamento Sartor. Valor 
R$ 330 mil. Contato: 9 9622-8342.

VENDE-SE propriedade dos 
Caixeiros Viajantes de Três de Maio. 
Com área de 1 hectare e um pavi-
lhão de aproximadamente 300m2. 
Tratar com a diretoria.

Venda - imóvel urbano 
- Casa seminova 185m², terreno 505m², 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 Mare-
chal Floriano, centro de Três de Maio. 
- Casa de alvenaria seminova, com chapada 129m², terreno de 380m², localizada 
na rua Avaí, próximo ao Colégio Pacelli.
- 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 Harmo-
nia, bairro Jardim das Acácias.
- Casa de alvenaria 157m², terreno 457m² localização av. Buricá. Preço R$ 
380.000,00
- Casa de alvenaria, dois pisos 217m², com terreno de 590m², localizado na rua do 
Arvoredo, próximo ao fórum. Preço R$ 450.000,00
Terrenos sem benfeitorias
- Terreno 342m², de esquina na rua Alfredo Hen, próximo ao posto da Cotrimaio. 
Preço R$ 150.000,00
- Terreno de esquina 432m², localizado na rua América, bairro Santa Rita. Preço R$ 
100.000,00 área rural
- 25.5 ha, sem benfeitorias, terra vermelha, lajeado cachoeira, 800 metros da ci-
dade.

VENDA
· Prédio de 3 pavimentos, duas salas comerciais e três aptos e casa residen-
cial 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 edificadas sobre três terrenos 
urbanos, na esquina das Av. Uruguai e Av. Santa Rosa
· Terreno s/ benfeitorias de 465,48m², localizado na área central a meia qu-
adra 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 nos bairros Castelo Branco 
e São Francisco. 
· Excelente apto semi mobiliado, c/ 1 suíte e 2 quartos, sala e cozinha, 2 ban-
heiros, 2 garagens e elevador, na rua Horizontina. Ótimo Preço
· Terreno de esquina medindo 16 x 30 = 480m², c/ casa mista na rua Tiraden-
tes, na cidade de Santa Rosa. Preço R$150.000,00 (Aceita proposta).

SALAS COMERCIAIS 
· Av. Santa Rosa e rua Pe. Cacique e av. Uruguai e rua Horizontina e rua San-
to 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 (financiamento próprio). 
· Rua Marechal Floriano 100m² 

IMÓVEIS EM OFERTA
· Ótimo terreno de esquina medindo 865m², com casa de alvenaria, 
piscina, quiosque, escritório e demais dependências, em frente à De-
legacia 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 (med-
indo 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$600.000,00 
· Pavilhão comercial de alvenaria de 380m² e uma casa mista, terre-
no de 7.000m², rua Leonel Brizola, perto do parque de exposições, no 
bairro Castelo Branco R$780.000,00. 

 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 há de 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/ benfeitori-
as 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 há 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 há c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 7 há, restante potreiro e 
mato, açude e sanga.

ÁREAS DE TERRAS
· 14 ha s/ benfeitorias, 12 ha de planta, na ponte Sta. Rosa, próximo a BRF.
· 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 350 sacas de soja por ha (prazo em até 3 anos).
· 3 ha a 16,79 ha, s/ benfeitorias, localizada na esquina da BR 472 c/ acesso 
a São José Industrial, ótima área para investimento comercial.
· Excelente área medindo 10 ha. s/ benfeitorias, de frente para a BR 472, em 
Lajeado Lambedor, em frente ao Saci Embutidos
· 10 há c/ benfeitorias c/ sanga e potreiro – Esquina Wunsch - próximo a São 
José industrial e da BR 472.

ALUGUÉIS
· Apartamentos: Rua Sto. Antônio
· Casa: rua São Romualdo
· Terrenos:  Av. Avaí
· Pavilhão:  rua Mato Grosso
· Sala Comercial: Av. Santa Rosa e rua Sto. Ângelo

LOTEAMENTO NOVO
Diversos terrenos com tamanhos e preços diferenciados para venda no lotea-
mento Esplendor localizado na rua Planalto em Três de Maio RS.
OBS: possuímos a disposição diversas opções de casas e terrenos e aptos 

para comercialização.

Para maiores informações consulte o site: cecconcorretordeimóveis.com.br 
ou ligue 35358585 e 99962-7378 que prontamente lhe atenderemos.

ALUGUÉIS
- Sala Comercial, 60 m², Ed Cidade Jardim, Av Alberto Pasqualini
- Sala Comercial , 117 m², Ed Rubi, Rua Mato Grosso, 673 
- Sala Comercial, 101 m², Ed Rubi, Rua Mato Grosso, 673
-Apto 01 Suite + 02 quartos, banheiro social, 01 garagem, Ed Atenas , Av Uruguai

VENDAS
Área com 8.123 m² frente p/ RS 342, no perímetro urbano Três de Maio 
Apto com 136,64 m² 01 suíte master + 01 quarto, banheiro social, 02 garagens, Ed Rubi
Apto com 01 suíte + 02 quartos, banheiro social, 02 garagens, Ed Porto Seguro, 
Crissiumal/  RS
Pagamento: Entrada + 48 parcelas
Apto com 03 quartos, 02 banheiros, sacada fechada, 01 vaga garagem. 08 Andar Caxias 
do Sul / RS, Ótima Localização
Sala Comercial Nº 04 Ed. Rubi com área de 117 m²
Sala Comercial, 145m², Ed. Areias, Av Santa Rosa
Imóvel Misto, Comercial 321,57 m², Ap. residencial 177,18 m², Suíte + 03 Quartos, 02 
garagens, Av Santa Rosa, Centro 

APARTAMENTOS NA PLANTA, DIVERSOS TAMANHOS, CIDADES DE 
TRÊS DE MAIO E HORIZONTINA / RS



8CADERNO S - JORNAL SEMANAL - 28 de maio de 2021

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: 99960-2851 - 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

10 anos da decisão do STF sobre 
o casamento  homoafetivo 

O dia 5 de maio de 2011 foi um marco em que 
o Supero Tribunal Federal (STF) determinou 

como legal a união estável entre casais 
homoafetivos. Dois anos depois, em 14 de maio de 
2013, um ato ainda maior foi conquistado com a 
Resolução nº 175/2013 do Conselho Nacional de 
Justiça reconhecendo o casamento homoafetivo. 
Esse ato humanizado do poder judiciário insere 
a comunidade LGBT+ na sociedade ao igualar os 
direitos da união das pessoas do mesmo sexo.

Nesses dez anos, podemos comemorar o avanço social, 
inclusive, de inclusão social com o reconhecimento de que somos 
todos iguais perante a lei. Esse é um ganho para a sociedade e 
também para o poder judiciário brasileiro.

Um amplo movimento da sociedade, da imprensa, da 
comunidade LGBT+ e do próprio judiciário ao longo do tempo 
mostrou ao STF que uma entidade familiar se constrói por meio 
do amor. O STF se despiu do machismo e do preconceito, do 
pensamento retrógrado para fazer cumprir o que está em um dos 
atos mais solenes, que é o casamento. Hoje, o casal homoafetivo 
está inserido na sociedade por meio de um ato jurídico perfeito.

Esse direito trouxe a felicidade a todos esses casais e o reflexo 
disso pode ser observado nos últimos anos. O número de registro 
de união estável entre 2011 e 2020 aumentou em 28% e o de 
casamento, 138%. Antes disso, foram registrados apenas 576 atos 
de união sem um respaldo juridico.

Hoje, os casais homoafetivos podem escolher os regimes de 
bens do casamento, têm o direito à sucessão hereditária, enfim 
todos os direitos relacionados à união estável e ao casamento de 
um casal heteroafetivo.

Inclusive, o Brasil é um dos 27 países contabilizados em 2019 
pela Associação Internacional de Gays, Lésbicas Bissexuais, 
Transgêneros e Intersexuais (Ilga) que permite o casamento entre 
pessoas do mesmo sexo. Em 2009, esse tipo de casamento era 
reconhecido em apenas sete países.

Essa foi uma das decisões mais bonitas do STF e é apenas uma 
alavanca para conquistarmos outros direitos tão importantes para 
a evolução da nossa sociedade.

Catia Sturari  - advogada especializada em Direito de Família.cristiane.
pinheiro@casecomunicacao.com.br

Apenas 42% dos MEI entregaram a 
Declaração Anual

Prazo termina na próxima segunda-feira (31) e 
declaração pode ser feita pela internet. Obrigação 

é válida mesmo para empresas que tenham sido 
encerradas em 2020

Há poucos dias do encerramento do prazo para a entrega da Declaração 
Anual de Rendimentos do MEI (DASN-SIMEI) relativa ao ano passado, 
apenas 42% dos microempreendedores individuais (MEI) fizeram a 
prestação de contas com o Fisco. O prazo termina na próxima segunda-
feira (31). A obrigação é válida mesmo para as empresas que tenham sido 
encerradas ao longo de 2020.

O MEI que não declarar seus rendimentos do ano estará sujeito a multa 
no valor mínimo de R$ 50 ou de 2% ao mês ou fração, incidentes sobre o 
montante dos tributos decorrentes das informações prestadas na DASN.

Levantamento feito pelo Sebrae com base nos dados da Receita Federal 
apontam que, até o momento, 4,6 milhões de MEIs enviaram a declaração, 
dentre os 11,3 milhões existentes no país. Em São Paulo, estado que 
concentra o maior número de MEI, apenas 1,2 milhão de formalizados estão 
em dia com a DASN-MEI, o que corresponde a 37,5% do total.

Para fazer a declaração anual, o MEI deve entrar na nova página do 
empreendedor no Portal Gov.br (www.gov.br/empresas-e-negocios ) e clicar 
na seção “Empreendedor”, escolher a opção “Já sou MEI” e , em seguida, 
“Declaração Anual de Faturamento”, onde será direcionado para o serviço 
da Receita Federal. Além disso, o Sebrae pode orientar o MEI pelo telefone 
0800 570 0800.

De acordo com o analista de Políticas Públicas do Sebrae, Gabriel 
Rizza, o MEI precisa enviar à Receita Federal o total do faturamento do ano 
anterior, discriminando apenas as vendas realizadas com ou sem emissão de 
documento fiscal. O Microempreendedor Individual que não fizer a DASN-
MEI receberá a notificação de lançamento da multa por atraso, gerada no 
momento da transmissão. Caso o pagamento seja feito em até 30 dias, 
haverá uma redução de 50%, totalizando R$ 25.

Como fazer a DASN?
- Faça um relatório das receitas obtidas a cada mês (na página 
Empresas e Negócios existe um modelo);

- Não se esqueça de conferir se o valor das notas fiscais emitidas foi 
anotado corretamente no seu relatório;

- Depois de conferir todos os valores, o MEI tem até 31 de maio para 
enviar a declaração do ano passado, apenas pela internet.


