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TRÊS DE MAIO - 17 DE SETEMBRO DE 2021

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Idade: 28 anos
Filha de: Gilmar Borges Teixeira 
e Márcia Maria dos Santos 
Teixeira
Casada com: Misael Richter
Mãe de: Helena, 5 anos, e Helo-
ísa, na barriga
Natural de: Independência
Reside em: Três de Maio
Escolaridade: Ensino Superior 
em Psicologia, pela Setrem
Profissão: psicóloga
Por que optou por esta  
profissão: gosto de ouvir e po-
der ajudar as pessoas a viverem 
de forma mais leve e alegre
Onde trabalha atualmente: na 
Clínica São Rafael
Hábito de que não abre mão: 
tomar chimarrão
O negócio do futuro é: relações 
humanas e sustentabilidade
Time de futebol: Grêmio
Seus aplausos vão para:  
pessoas de bom coração
Nota zero para: corrupção 
Sua opinião sobre as redes 
sociais: são cada vez mais 
importantes e necessárias,  
se consumidas de forma cons-
ciente. 
O que você sugere de mudança 
que possa melhorar sua cida-
de? Novas oportunidades de 
trabalho e mais opções de lazer.

Fábia Letiane Teixeira Richter
STUDIO CRIATIVO
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Acadêmicos do 7º semestre 
de Administração da Setrem 

realizaram levantamento, sob a 
orientação da professora Cecília 
Smaneoto, nas aulas de ‘Gestão de 
Pessoas’

Pesquisa revela fatos vivenciados pela 
população em relação à pandemia

A pandemia fez com que surgisse uma 
nova forma de vida com mudanças a todo 
instante, em tempo mínimo de adaptação. 
Com certa curiosidade sobre o comporta-
mento que o momento gera nas pessoas, 
os acadêmicos do 7º Semestre do Curso de 
Bacharelado em Administração da Setrem, 
nas aulas de Gestão de Pessoas, sob a 
orientação da professora Cecília Smaneoto, 
realizaram uma pesquisa.

Os questionamentos foram elaborados 
pelos acadêmicos entre os meses de março e 
abril, e a aplicação da pesquisa foi realizada 
de maio a junho de 2021, utilizando as redes 
WhatsApp, Facebook, Instagram e LinkedIn 
para um maior alcance de pessoas. 

Os resultados obtidos tiveram a par-
ticipação de 1.010 pessoas de diversos 
estados, podendo assim, ter uma melhor 
abrangência e uma análise mais ampla da 
realidade que a população enfrenta.

A maioria dos respondentes foram 
mulheres, totalizando 68,9% das respostas, 
os homens foram representados com 31,1% 
das respostas. Em relação a faixa etária dos 
respondentes, a grande maioria tem de 20 
anos a 39 anos com um percentual de 64%.

Dos entrevistados, 25,7% 
tiveram a doença

Quanto à infecção por Covid-19, somente 
25,7% dos respondentes tiveram a doença, 
sendo que 29,5% não tiveram sintomas 
e para a maioria que teve sintomas, os 
mesmos duraram até duas semanas. Das 
pessoas que tiveram sintomas, 36,7% tive-
ram sintomas leves, 32,5% tiveram sintomas 
médios, 28,1% não tiveram sintomas e 2,7% 
tiveram sintomas graves. Em relação à exis-
tência de sequelas após a infecção, 82,2% 
afirmaram não ter ficado com sequelas.

Maioria não sabe o local onde 
foi contaminado

Relacionado ao local onde foi contamina-
do, 43,9% não sabe o local, 23,6% afirmou 
que foi na empresa e 18,3% em casa.

Relacionado a quantidade de vezes que 
foram contaminados pelo vírus, 96,8% das 
pessoas foram contaminadas uma única vez 
e 3,2% foram contaminados duas vezes ou 
mais.

94,7% faz uso de máscara
A maior preocupação dos respondentes 

em contrair a Covid-19 é passar para algum 
familiar com 46,2% das respostas; 21,7% 
se preocupa em vir a óbito; 20,1% tem medo 
de precisarem ser hospitalizados e 9,3% tem 
medo de ficar com alguma sequela.

Quanto às medidas de segurança que 
foram tomadas para se evitar o contágio 
pela Covid-19, 94,7% faz o uso de máscara; 
89,4% faz a utilização do álcool em gel; 
73,8% lavam as mãos frequentemente; 
47,4% se isolaram para evitar a dissemi-
nação do vírus; 17,5% consumiram algum 
tipo de medicamento e 7,7% fazem o uso de 
luvas.

Com relação à contaminação de pessoas 
próximas ou até mesmo morte, 67,9% das 
pessoas responderam que vivenciaram isso e 
32,1% responderam que não aconteceu.

30,7% utilizaram mais as 
mídias sociais

Grande parte dos respondentes foram 
afetados em relação a sua interação social, 
onde 33,8% se encontravam com menos fre-
quência com seus amigos; 30,7% utilizaram 
mais as mídias sociais e 26,4% se encontrou 
com menos frequência com seus familiares.

Quanto ao impacto que o isolamento ge-
rou nas relações de trabalho, 40,2% não teve 
alteração; 18,9% trabalhou de casa; 17,9% 
teve a carga horária aumentada; 10,3% teve 
a carga de trabalho diminuída; 8,7% não es-
tava trabalhando e 4% ficou desempregado.

Em relação à redução de salário por 
conta da pandemia, 73,3% respondeu que 
não teve nenhuma redução, 16,7% tiveram 
redução e 9,9% não trabalham.

44,1% trabalharam em  
home office

Em relação a maneira de trabalhar, 44,1% 
tiveram que trabalhar home office e 55,9% 
continuaram desenvolvendo suas atividades 
normalmente. Sobre a adaptação com o home 
office, 52,6% não trabalhou dessa forma; 
17,1% se adaptou bem; 15% se adaptou 
muito bem; 13,1% teve dificuldades em se 
adaptar e 2,2% não se adaptou.

Com relação ao home office quando a 
pandemia acabar, 26,4% preferem retornar 
de forma presencial; 25,8% não trabalhou 
de forma remota e não gostaria de trabalhar; 
19,6% prefere intercalar o home office e o tra-
balho presencial; 14,3% não trabalhou home 
office, mas gostaria de ter tido a oportunida-
de; 7,9% estava desempregado e 6% gostaria 
de continuar trabalhando home office.

40,9% não tiveram  
aulas online

Relacionado a adaptação com as aulas 
online, 40,9% não teve aulas online; 32,3% 
se adaptaram bem; 14,2% não se adapta-
ram e 12,7% se adaptou muito bem. Quando 
a pandemia acabar, 28,9% preferem inter-
calar entre aulas presenciais e online, 20% 
preferem voltar de forma presencial; 10,6% 
preferem continuar de forma online e 40,5% 
não tiveram aula online.

Quanto a forma que a pandemia chega a 
população, 64,9% responderam que a mes-

ma não chega da mesma forma para todos; 
19,6% disseram que a pandemia chega da 
mesma forma e 15,6% responderam que 
talvez chegue de forma igualitária.

56,2% consideram  
vacinação lenta

De acordo com as respostas obtidas, 
56,2% das pessoas consideram o andamen-
to da vacinação lenta; 23,8% consideram o 
andamento da vacinação razoável; 14,5% 
consideram a vacinação rápida e 5,5% não 
estão acompanhando o ritmo da vacinação 
no Brasil. 

Cuidados devem ser mantidos
Segundo a professora Cecília, perce-

be-se ainda o quanto a população está 
impactada pelas mudanças que o momento 
traz e ainda o quanto precisa de estímulo, 
exemplo de liderança e conscientização. “O 
meio acadêmico traz este cenário no objetivo 
de se fazer compreender o que acontece e 
onde como cidadãos é possível contribuir”, 
afirma. 

Para ela, com as variantes que chegam, 
se entende fundamental o uso de máscaras, 
o uso contínuo da higienização das mãos 
e manter o distanciamento. “Com as aulas 
presenciais isso tem sido o constante de 
todos. Os cuidados e a prevenção devem ser 
mantidos e são fundamentais nesse momen-
to em que vivemos”, finaliza Cecília.

Pesquisa foi 
realizada por alunos 

do 7º Semestre 
do Curso de 

Bacharelado em 
Administração da 
Setrem, de forma 

online

DIVULGAÇÃO
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Nosso país nunca foi um grande exemplo 
quando se trata da frequência e evasão 
escolar dos alunos da Educação Básica. 

Com a pandemia, o problema tomou dimensões 
incompreensíveis. É  assustador constatar que 
algumas escolas ficaram fechadas por  três semes-
tres, e o pior,  ainda existem escolas fechadas no 
país afora. “Ao  fazer um comparativo com outros 
países, na Dinamarca as escolas ficaram fechadas 
por 20 dias e a média de dias de escolas fechadas 
nos países que fazem parte da Organização e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) é de 68 dias. 
Outro dado também relevante, é o fato de que 
4,12 milhões de alunos, apesar de matriculados 
e sem estar em período de férias, não receberam 
nenhuma atividade escolar no ano passado”. (Zero 
Hora, 7 e 8 de agosto de 2021).

As perdas de aprendizagens  escolares dos 
dias “perdidos” são irrecuperáveis. O professor 
dr. José Luiz Caon, (UFRGS) há muitos anos, nos 
cursos de formação de professores, não cansava 
de pontuar  que não há como recuperar uma aula, 
a aula que foi não dada, é perdida para sempre. 
Pode-se, sim, dar outra aula, num outro momento, 
com outras interações e aprendizagens. Essa 
realidade  nos faz pensar nas crianças em processo 
de alfabetização, 500 dias sem aprendizagens 
escolares presenciais, produz lacunas  no de-
senvolvimento cognitivo e subjetivo. O que essas 
crianças podem chamar de “minha escola, minha 
professora ou meu professor, meus colegas, minha 
amiga ou meu amigo”?  E em termos de domínio 
de conhecimentos, quanto ela aprendeu?  

Escola é vida, alegria, frustração, 
encontros e desencontros, aprendizagens, 
algo vital para um pleno desenvolvimento.

Estar na escola significa muito mais do 
que aprender conteúdos científicos, 

significa tornar-se pessoa, gente que 
aprende a lidar com todo tipo de  situação,  

que só o simples fato de estar  vivo já im-
plica. A escola, sem a menor dúvida, é um 
desses lugares onde todo tipo de situação 

acontece inevitavelmente. 
Por exemplo, no ensino presencial a criança se 

depara com colegas de todas as idades, origens e 
culturas, possibilidade que permite defrontar-se 
com as diferenças e interesses distintos, algo que 

Elaine Werle é psicóloga, psicanalista 
com Mestrado em Educação na Área de 
Aconselhamento Psicopedagógico pela PUC/RS 
e especialista em Aprendizagens (Psi) Lógicas 
e Direito, Sociedade e Psicanálise pelo IESA/
CNEC

Razões para além das aprendizagens escolares 
para que crianças e adolescentes 
frequentem presencialmente a escola

ela não pode desenvolver num outro espaço, pois 
outros espaços como os das relações fraternais, 
clubes, ruas e etc. caracterizam-se muito mais  
como espaço dos  “iguais”. Na escola, ela tem 
acesso aos conhecimentos de todas as áreas 
acumulados nos últimos milênios, com a vanta-
gem de ter mestres para apresentar essa riqueza 
toda e mediar as aprendizagens.  
 Assim, a escola oferece uma oportunidade ini-
gualável de aprender a ter manejos relacionais 
para lidar com as diversidades geracionais, bem 
como, desenvolver habilidades de tolerância 
e respeito com outro. Desse modo, constrói 
um aparato psíquico mais consistente para 
enfrentar o mundo e, com todo o conhecimento 
adquirido, a criança e o adolescente podem 
olhar para si e a sociedade com mais sagacida-
de, fazer mais e melhor para si e para o mundo. 

Na escola além de ter muitos 
colegas, ela pode escolher um ami-

go, sem a interferência dos pais, amiza-
des que em muitos casos  persistem ao 

longo de toda a vida. Pode contar com a 
referência de muitos adultos, cada um 
de um modo único de ser, experiências 

riquíssimas, que vão  para além das 
figuras parentais ou de parentesco. 

Nesse sentido, os professores ou professo-
ras podem fazer inscrições subjetivas que dão 
“direções” que vão fazer a diferença para o resto 
da vida. Privar as crianças e adolescentes da 
construção de todos esses laços, que vão muito 
além das aprendizagens da ciência, significa 
empobrecimento psíquico e social ou seja, reduz 
mentes.

As palavras de um mestre, que não opera 
no lugar de um anônimo, como infelizmente 
existem alguns, mas contando com aqueles 
que se implicam com aquilo que falam, afeta 
a alma e o desenvolvimento intelectual dos 
alunos. Sabemos que desde o nascimento, as 
crianças recebem dos adultos em seu entorno e 
por um longo período, um verdadeiro “banho” de 
palavras que carregam os mais variados signi-
ficados. A escola é um desses espaços onde as 
crianças e o os adolescentes são “banhados” de 
palavras, privá-los desses encontros, é tolher a 
vida subjetiva dos mesmos.  

Escutar o mestre e o mestre dar a 
palavra para uma criança, faz com que ela 

possa desenvolver e aprimorar suas 
relações, se valendo da linguagem do 

“verbo” de modo, que ela não necessite 
jamais se valer da força física 

para “garantir seu lugar”. 
Não valorizar o acesso às palavras ou a 

transmissão, é minimizar  o caráter polissêmico da 
linguagem humana. Só os humanos sabem lidar 
com mensagens em forma de negação, ou em 
forma de metáfora ou neologismos. A pluralidade 
dos sentidos é próprio dos humanos. Pobreza de 
linguagem se reduz em pobreza de pensamento, 
que acaba se traduzindo em limitações subjetivas 
(de sentir) e cognitivas (de entender).

A escola é o espaço mais apropriado 
para a socialização. É somente com  o 

processo da socialização que o “estra-
nho” torna-se familiar, a começar pelas  

normas da escola, disciplina, horários  e 
principalmente  o confronto  do  modo de 

“ser” de seus pares. É pela convivência 
e pelo ato educativo dos professores, 

que a criança se torna um ser social que 
respeita os outros com todas as suas 

diferenças, ao ponto de poder transformar 
psiquicamente o “estranho” em  familiar, 

é por essa razão, que a criança e o adoles-
cente não precisam mais rechaçar o que 

lhe era estranho.

Sob esse aspecto a socialização, tão valoriza-
da no espaço escolar, vai para além  da capacida-
de efetiva de dominar códigos num determinado 
contexto; isto é, a capacidade de operar dentro de 
um quadro relacional que tem regras e interdi-
ções específicas, muito distintas do quadro das 
relações familiares. Essas vivências implicam na 
quebra da imagem narcísica que a criança tem 
diante de si. Se em casa as atenções se voltam 
para ela, na escola as  atenções tem um compo-
nente coletivo e cada um tem que se haver consigo 
mesmo, para merecer um lugar digno para si.

Socialização pressupõe a capacidade de 
enfrentar conflitos, impasses e até mesmo as 
rejeições, discriminações, experiências nem 

sempre positivas, mas são essas vivências que ca-
pacitam, para que mais adiante possam enfrentar 
os percalços da vida. Na escola, elas podem 
contar com os educadores mediando as situações 
de conflito e apaziguando as angustias. A partir 
dessa ótica, a escola opera com  um dispositivo 
de socialização do narcisismo. “Condomínios 
Fechados” não se sustentam no espaço escolar, 
pois, ali constitui-se um lugar que  é para  todos, 
independentemente da classe, raça ou poder 
econômico. 

Portanto, pode-se concluir que conte-
údos escolares podem ser ensinados em 

casa, mas com custos altíssimos e nem 
sempre satisfatórios. O que, porém, não 

se pode proporcionar com o ensino re-
moto, é todo o aparato das experiências 
subjetivas e construtivas cognitivamente 

que uma criança ou adolescente vivencia  
ao frequentar a escola presencialmente  
e poder dizer “essa é a minha escola”, 

uma sensação de pertencimento que só o 
ensino presencial pode proporcionar.  

DIVULGAÇÃO



4CADERNO S - JORNAL SEMANAL - 17 de setembro de 2021

"O mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos e seus 
atos. A maneira como você encara a vida é que faz toda diferença. A vida muda, quando você muda".

A.D.

Amigas de longa data, que a cada estação se renovam o carinho e a cumplicidade. 
Sentadas Beti, Mara e Roseli. De pé Vere e Elaine

Aline Maciel, lindamente veste Lojas Denise. 
Um look casual e moderno. Blazer cropped em 
linho e calça da Animale Jeans. Lacrou!

Parabéns para Tassiane Rossi, que trintou em uma 
festa intimista, cercada do carinho de amigos próximos e 
familiares, em especial do marido Amarildo Boyaski 
e do filho Bernardo. A comemoração foi dia 11, com 
muita alegria, diversão e uma mesa farta de guloseimas. 
Felicidades!

No dia 4 de setembro, os pais Tiago e Fabiana Andreazza, junto com a Irmã Lívia, comemoraram 
o primeiro aninho da Laura. A comemoração foi na Bella Casa de Festas, com muita alegria, 
brincadeiras e guloseimas. Felicidades, Laura!
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O casal Leandro Maehler (conhecido como Pato Roberto) e a esposa 
Rose Hunemeir Maehler, na abertura dos festejos da semana 
Farroupilha

Um quinteto de mulheres bonitas e de bem com a vida: Joili, Jarinês, Margarete, Rose e Vanessa

Todo o sorriso, espontaneidade e simpatia de Ana 
Luisa Tischer. Um registro para a coluna!

As manas 
Roselane, 
Beatriz e Marli 
Vitorino, há dois 
meses perderam 
a mãe, dona 
Genoveva, mais 
conhecida como 
Geno. E, da dor, 
transformaram 
o momento em 
um gostoso sabor 
de infância. Para 
homenagear a mãe 
e ao mesmo tempo 
resgatar o bolo que 
traz o sabor da infância, as três irmãs estão fazendo a torta Stefania, que a 
mãe fazia. O que era para ser um pequeno hobby para as irmãs, está fazendo 
o maior sucesso, agradando todos os paladares. Linda homenagem à mãe, 
momento de gratidão, amorosidade e lembranças. Parabéns! Lindo gesto!

Um registro especial dos irmãos Dapper: Pedro Ivo, Iolete Weber 
e João Alberto. Pedro comemorou nova idade no último dia 14 de 
setembro. Parabéns e vida longa!
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IMÓVEIS
ALUGA-SE apartamento de um 
dormitório com garagem, em cima 
da Acordare. Tratar pelo 99606-
2530.
VENDE-SE propriedade dos Cai-
xeiros Viajantes de Três de Maio. 

Área de um hectare e um pavilhão 
de aproximadamente 300m2. 
Tratar com a diretoria.
COMPRA-SE carro Fiat modelo 
500. Tratar: 9 9618-9545 entre 
20h e 21h.

Parabéns para:

Música Gaúcha...
Por mais diversa que seja a sua formação musical, nascendo no 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e talvez ainda subindo mais o nos-
so país, com certeza, a hora que ouvir “Querência Amada”, “Tordilho 
Negro”, “Canto Alegretense” ou ainda, “Eu sou do Sul” vai despertar 
uma nostalgia, um sentimento de orgulho (mesmo sem saber do 
que), dar aquela arrepiada e vai cantar junto qualquer um desses 
clássicos da nossa terra.

É, a música gaúcha não é apenas o vanerão, o xote, o chamamé, 
a vaneira, a milonga, a valsa e a rancheira. É sentimento, é coração, 
é alma em forma de canção. E é assim, pois fala daquilo que somos, 
de onde vivemos, das nossas paixões, lutas, dos nossos amores, do 
nosso chão, dos nossos costumes, do cavalo, de nossa origem e o 
que nos é mais querido e amado do nosso pago.

Modismos musicais vão e vem, mas a música gaúcha, nativista, 
galponeira, missioneira ou qualquer outra subdivisão que ela venha 
a ter, influenciado principalmente pela sua micro regionalidade 
continua sempre viva e presente na vida e na cultura dos gaúchos que 
amam o seu pago, sentem orgulho e prazer em preservar, cultivar e 
cantar o que é seu.

Bairro Jardim das Acácias, casa com 4 dormitórios, sendo 
uma ampla suíte, sala de estar e jantar, 2 banheiros sociais, 
cozinha, área de serviço e piscina com aquecimento solar. 

Área construída de 203 m² e terreno medindo 334,1 m²
 Informações e agendamentos de visitas pelo fone: 

55 99633-2111 ou 55 99628-5138 ou faça-nos uma visita na travessa 
Pedro Garaffa, 116 - centro, em frente ao colégio Dom Hermeto

.Eduardo Corretora de imóveis, o imóvel é seu, 
o cuidado é nosso.

VENDE-SE EXCELENTE CASA 
DE ALTO PADRÃO

17/09
Airton Hunemeier 
Madalena Rosanelli
Norival Berman de Andrade

18/09
Jerson R. Dassow
Tania Maria Kunz

19/09
Lojas Movelar
Sinira Sidonia S. Moreira

20/09
Chalimar Ellwanger
Argemiro Pereira 

21/09
Stel Teixeira
Lurdes M. Wagner
Valter Dietrich

22/09
Verlei José Lewiski
Gladis Neuhaus

23/09
Cacilda Sales Rambo
José Urnau
Katiane Chiapianotto 
Vili Albino Thomazi
Evani L. Dos Santos
Miguel Nogara
Pedro Pires de Lima

A janela do meu peito
O céu azul, manhã de sol,  
caminho perfeito
Quero abrir a janela do meu peito
Aí eu ajeito a cortina azul da 
minha alma
Preciso que a minha alma venha 
sorrir e arejar
Quero que ela possa sonhar livre 
e mansinho
E mesmo sem jeito possa deixar 
o amor entrar

Abro a janela do meu peito
Liberto o coração
Ele sai pelo lado direito e volta na 
contramão
Este coração que só quer vida
Que quer festas de dons no baile 
da vida
Nessa dança sem igual
Da sincronia da vida que sempre 
soa irreal

No meu peito, não cabe  
desespero
Nem desprezo
Mas talvez caiba a saudade
Tudo pode acontecer diante de 
mim
Basta eu abrir a janela do meu 
peito

Rosane Lopes

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

Edição de Primavera do "Fuegos de Fronteiríssimo".
"OPEN FOOD", das 11h30min às 17h30min

Local: Espaço do Rotary Club no Parque de Exposições de Três de Maio.
6 Estações Gastronômicas, Música ao Vivo, Chopp Gelado, Drinks e muita 
confraternização!!!

● Entrada
Pão na Brasa, Manteiga Saborizada e Queijo Parrillero;
● Cordeiro ao Infiernillo e Acompanhamento;
● Costela Fogo de Chão e acompanhamento;
● Porchetta Crocante e acompanhamento;
● Entrecot na Parrilla e acompanhamento;
● Paquecas de Doce de Leite e Morangos.

Vendas dos Passaportes:
PRESENCIAL -  A Musical - Três de Maio @amusicaltm

ONLINE (Via Pix)
Elisandro - (55) 98406.0837 / Marco (55) - 99100.0309 ou  

Marcelo - (55) 99965.9830

- Casa de alvenaria com 2 pavimentos, localizada na rua Carlos Gomes, contendo 
sala de estar e de jantar, dois dormitórios mais uma suíte, cozinha, garagem, fes-
teiro, piscina, terreno todo murado e com grade, com área construída de 140,35 m²   
- Casa de alvenaria com 2 pavimentos, localizada na rua Engenheiro Jorge Lo-
gemann 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                       
- Casa de alvenaria com terreno medindo 485 m² e área construída de 104.5 m², 
localizada no loteamento Sartor.
- Casa com terreno medindo 12,80 x16,00 e área construída de 101,75m², locali-
zada na rua Marechal Rondon na cidade de Independência  
- Sala comercial localizada na rua do Arvoredo com área total de 396m²  
- 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 localizado no bairro Jardim das Acácias com área de 711,18m² com 3 
casas de alvenaria uma delas de frente para rua Fernando Ferrari e as outras duas 
de frente pra travessa Leste   
- Terreno de esquina medindo 12,66 x 20,50 localizado na rua São João esquina 
com a Marechal Rondon na cidade de Independência   
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ALUGUÉIS
-SALAS COMERCIAIS, Galeria Jost, rua Santo Ângelo, centro. A partir de  
R$500,00
- CASA com 2 quartos, de fundos, rua Ijuí, Centro.
- CASA com 2 quartos em condomínio, rua Ivagaci, de fundos.
- CASA com 3 quartos perto da Setrem, rua Vili Jack, pátio fechado.  

IMÓVEIS À VENDA
- CASA DE ALTO PADRÃO, bairro valorizado, localização privilegiada, 
terreno de aproximadamente 850m, casa de aproximadamente, 290m, com 
piscina, área gourmet integrada, 2 pavimentos de esquina.
- CASA MISTA, bairro Jardim das Acácias, 3 quartos, com terreno amplo.
- CASA em alvenaria c/área de 136,00 m², com estrutura p/2 pavimentos, 
ótimo padrão (aberturas, porcelanato...) terreno grande c/fundações prontas 
para quiosque (estrutura para 2 pavimentos). Ótima localização, lugar tran-
quilo, rua Rui Ramos. 
- 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 quar-
tos sendo uma suíte, sala ampla, cozinha, lavanderia, sacada frontal, sacada 
nos fundos fechada com vidros, com churrasqueira, 1 vaga de garagem, 
apto de aproximadamente 172m² com a área comum, R$ 395.000,00 
- APARTAMNENTO NA AV. SENADOR ALBERTO PASQUALINI, 3 quartos 
sendo uma suíte, 2 banheiros, cozinha planejada com bancada, sala ampla 
confortável, sacada lateral com floreira, sacada fechada com vidros na fren-
te com churrasqueira, lavanderia, 1 vaga de garagem, segundo andar, de 
frente para avenida.  OBS; Apto todo reformado paredes com massa corrida 
lixada, móveis dos banheiros, cozinha, sala e lavanderia todos sob medida, 
pisos linha classe A
- TERRENOS: Loteamento Bombardelli

Venda - imóvel urbano 
- Casa de alvenaria seminova medindo 356m², com terreno de 450m², 
com piscina, loteamento das Freiras, Três de Maio.
- Casa seminova 185m², terreno de 505m², com chapada, uma suíte, 
mais dois quartos, rua Padre Cacique, loteamento Loro.
- Casa de alvenaria 200m², com piscina, terreno de 562m², localizada na 
rua Marechal Floriano, centro de Três de Maio. 
- Casa  de alvenaria seminova, com chapada 129m² terreno de 380m², 
rua Avaí, próximo ao colégio Pacelli.  
- Casa de alvenaria, com piscina, medindo 332m², com terreno de 
595m², rua Farrapos, uma quadra da av. Santa Rosa.
- Casa  de alvenaria de 200m², terreno de 495m², rua Avaí.
- Casa de alvenaria, 140m², com terreno de 4787m² localização; rua 
Alfredo Mensch, próximo ao colégio castelo branco.
- Casa seminova medindo 260m² com terreno de esquina 345m², locali-
zada no loteamento Sartor.
Terrenos
- Terreno sem benfeitorias de 564m², com 25m de frente na rua Hori-
zontina.
Área rural
- 25,5 ha, sem benfeitorias, terra vermelha, lajeado Cachoeira, 800 me-
tros da cidade.
- 9 ha, com benfeitorias, localidade de Alpargatas, município de Boa Vista 
do Buricá.
- 24 ha, com benfeitorias, sendo que 20 ha de planta, restante potreiro e 
mato, próximo a cidade de Alegria.

VENDA
· Prédio de 3 pavimentos, duas salas comerciais e três aptos e 
casa residencial de alvenaria de fundos e garagem c/ estrutura para 
outro pavimento, na rua Pe. Cacique. OBS: Imóvel central
· Apartamento perto do Banco do Brasil, troca por área de terra na 
BR 472.
· Terreno s/ benfeitorias de 465,48m², localizado na área central a 
meia quadra do Clube Buricá e mercado Benedetti. R$170.000,00
· 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 Hospi-
tal São Vicente, e aptos na Av. Uruguai e av. Sen. Alberto Pasqualini 
e na rua Professor Del Aglio e rua Horizontina no edifício Maria Preta 
e nos bairros   São Francisco e Castelo Branco. 
· Apartamento central  medindo 93m², com garagem medindo 
15m² e com duas suítes e elevador, localizado na rua Tereza Ver-
zeri, em frente ao super Benedetti, negócio de ocasião. Facilita pa-
gamento.
· Apartamento parcialmente mobiliado, 2 quartos, sala, cozinha, 
garagem, portão eletrônico, sacadas fechadas c/ vidro temperado, 
churrasqueira, localizado na rua Santo Antônio. Preço R$250.000,00
· Terreno de esquina medindo 16x30 = 480m², c/ casa mista na rua 
Tiradentes, na cidade de Santa Rosa. Preço R$150.000,00 (Aceita 
proposta).

IMÓVEIS EM OFERTA
· Ótimo terreno de esquina medindo 865m², com casa de alvenaria, piscina, 
quiosque, escritório e demais dependências, em frente à Delegacia de Polícia. Acei-
ta imóvel na troca e facilita pagamento.
· Terreno, medindo 577,90m², c/ casa de alvenaria c/ chapada medindo 335m², 
na rua Bruno Dockhorn ao lado da radio colonial. R$700.000,00 (aceita proposta)
· Terreno com casa de alvenaria de 2 pavimentos, com 4 quartos, 2 salas, copa, 
cozinha mobiliada, 3 banheiros, quiosque, piscina, garagem, ótima localização em 
área central e facilita pagamento parcelado.
· Sala Comercial de 120m², no centro de Três de Maio.
· Terreno perto da Cotrimaio c/ 604,60m², frente de 18,30 metros.
· Terreno todo murado, s/ benfeitorias, frente de 14,50 metros (medindo 
442,50m²), na av. Avaí.   
· 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 Bran-
co R$750.000,00. 

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

CHÁCARAS
· 5,3 ha, com benfeitorias, casa, galpão, chiqueiro, estrebaria, potreiro e área de 
planta, encosta no rio Buricá, aceita troca por imóvel na cidade.
· 5,4 ha, s/ benfeitorias, com 500 eucaliptos grandes, 1 ha de árvores frutíferas, 1,5 
ha de planta, restante mato nativo. Encosta no rio Buricá.
· 16 ha em Poço Traíra próximo a São José Industrial, c/ sanga e s/ benfeitorias c/ 
aproximadamente 100 metros de frente para a BR 472.
· 6,5 ha, c/ galpão de alvenaria e duas casas, açude, potreiro, localizada ao lado 
da Setrem. 
· 10 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 8 ha, restante potreiro e mato, 
vende fração de 5 ha, aceita troca por casa na cidade.
· 9,9 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 7 ha, restante potreiro e mato, 
açude e sanga.
· 7,99 ha, área de planta de 5,66 ha e 2,33 ha de mato, em lajeado lambedor, c/ 
aguada e s/ benfeitoria.R$ 750.000,00

ÁREAS DE TERRAS
· 38 Ha de terras vermelhas em Mato grande – Giruá – com 90% de área de 
planta (750 sacas de soja p/ ha, com possibilidade de negociação e prazo.
· 3 ha s/ benfeitorias e c/ aguada de sanga e vertentes, reflorestada c/ eucaliptos de 
6 anos, em Independência
· 9,25 ha, s/ benfeitorias, em lajeado Cachoeira, perto da cidade, sendo 5 ha de 
planta e restante c/ eucaliptos, e sanga. Preço: 5 mil sacas de soja.
· 3 ha a 16,79 ha, s/ benfeitorias, localizada na esquina da BR 472 c/ acesso a 
São Jose Industrial, ótima área para investimento comercial.
· Excelente área medindo 10 ha s/ benfeitorias: de frente para a BR 472, em 
Lajeado Lambedor, em frente ao Saci Embutidos
· 10 ha c/ benfeitorias c/ sanga e potreiro – Esquina Wunsch - próximo a São Jose 
industrial e da BR 472.

ALUGUÉIS
· Apartamentos: Rua Santo Antônio
. Casa: Rua Exp. Bertoldo Boeck
· Terrenos:  Av. Avaí
· Pavilhão: rua Alfredo Henn
· Sala Comercial: Av. Santa Rosa e rua Sto. Ângelo e Av. Sen. Alberto Pasquilini

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

casas e terrenos e aptos para comercialização.
Para maiores informações consulte o site: 

cecconcorretordeimóveis.com.br 
ou ligue 3535-8585 e 99962-7378 que prontamente lhe 

atenderemos.

ALUGA-SE
- Apartamento com 2 dormitórios, Av. Sen. Alberto Pasqualini, 190 (segundo pavi-
mento Vidraçaria do Serginho) com box de garagem e portão eletrônico.
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.
- Apartamento c/área de 93,89 m², 2º andar (acesso elevador) c/ duas suítes, sala de 
estar, cozinha, área de lazer c/ churrasqueira e fogão, mais box de garagem, Rua Tereza 
Verzeri, em frente ao acesso do estacionamento Super Benedetti.
- Oportunidade: Possibilidade de adquirir os dois terrenos: um com área de 590,18 m² 
e outro com área de 883,28 m², localizado na Rua Horizontina, próximo a Auto Elétrica 
Tresmaiense.
- Terreno com área de 320,70 m², frente com 16,39 m², próximo ao CTG - Loteamento 
Dockhorn.
- Terreno urbano com área de 904m², com uma casa de alvenaria medindo 12x13, loca-
lizada 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 c/ área de 436,63 m² na Av. Buricá próximo ao Fórum, c/ casa mista, área 
aproximada de 187,00 m².
- Terreno com área de 356,43m² com benfeitorias: casa em alvenaria com área de 
127m², c/3 dormitórios, cozinha sob medida, etc... mais quiosque com piscina, localizada 
no bairro São Francisco.
- Casa em alvenaria c/área de 136,00 m², com estrutura p/2 pavimentos, ótimo padrão 
(aberturas, porcelanato...) terreno grande c/fundações prontas para quiosque (estrutura 
para 2 pavimentos). Ótima localização, lugar tranquilo, rua Rui Ramos.
- Casa em alvenaria c/área de 100m², em Independência/RS, c/ 3 dormitórios, terreno 
225m², próximo ao CTG.
- Casa em alvenaria c/ área aproximada de 170 m², terreno de 528,56 m², localizada na 
rua 3 Passos, em Horizontina / RS. Aceita troca por terreno ou casa em Três de Maio/RS.
- Casa em alvenaria c/ 2 dormitórios, banheiro, sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia 
e garagem c/ churrasqueira c/ área de 105,30m², bairro Medianeira, terreno com área 
de 326,98m².
- Chácara localizada próxima a área industrial II
- Chácara com 9.214,00m², sem benfeitorias, a 3,5 km de entrada da Barrinha, Três de 
Maio/RS, (rede de luz Certhil e rede de água).
- Área de terra 30.000 m², sem benfeitorias, localizada em linha Jundiá, a 3 km da cidade 
de São José do Inhacorá. Encosta no rio Inhacorá.
- Pavilhão, c/ área aproximada de 486 m², terreno c/área de 638,82 m², próximo ao Corpo 
de Bombeiros, em frente ao Colégio Castelo Branco
- Ótima oportunidade de investimento: Casa em Alvenaria c/100m², com estrutura p/ 2 
pavimentos, bairro Sol Nascente, terreno de esquina c/área de 377,71 m², c/possibilidade 
de construir mais uma casa.
- Atenção investidor: vende-se fração de terras de cultura com área de 4.588,57 m² de 
frente para a RS - 342.

VENDAS
- Área com 8.123m², frente para RS 342, no perímetro urbano Três de 
Maio.
- Apartamento 136,64m²,  1 suíte + 2 quartos , cozinha e espaço gourmet 
mobiliados, banheiro social, 2 vagas de garagem, Ed. Rubi
- Apartamento com 1 suíte + 2 quartos, banheiro social, 2 vagas de gara-
gem, Ed. Porto Seguro, Crissiumal / RS Pagamento: Entrada + 48 parcelas
- Apartamento com 3 quartos, 2 banheiros, sacada fechada, 1 vaga de 
garagem. 8º andar - CAXIAS DO SUL / RS, Ótima Localização
- Sala comercial, 145m², Ed. Areias, Av. Santa Rosa
- Casa de alvenaria, 220 m², terreno 550m², Pe. Cacique, próximo ao Ed. 
Rubi.
- Imóvel misto, comercial 321,57m², apartamento residencial 177,18 m², 
suíte + 3 quartos, 2 vagas de garagem, Av. Santa Rosa, Centro 

ALUGUÉIS

             - Apartamento com 136,64m² , suíte  + 
2 quartos , sala de jantar, cozinha e espaço gourmet, banheiro social, 2 
vagas de garagem, Ed. Rubi, rua Mato Grosso.

Apartamentos na planta, diversos tamanhos, cidades de 
Três de Maio e Horizontina - RS

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

       Temos disponíveis terrenos em loteamentos 
novos.   Entre em contato.
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SERVIÇOS TRÊS DE MAIO

NEI MAGALHÃES
F: 9 9952-8033

A SECO DO PAULO
Sofás, tapetes, carpetes, colchões, 

estofamentos de carro, etc.
F: 99954-2395 - R. Buricá, 34 TÁXI

DO CARECA
F: 99614-9060 / 99622-4497

OFICINA MECÂNICA
MOTORGIRUS

F: 3535-8953
R. Santa Clara, 15 

AUTO ELÉTRICA

UNICAR AUTO SOM
F:3535-1441 / 99956-9397

R. Horizontina, 384
Próximo ao Benedetti

ELETROCAR 
F: 3535 - 2290

Posto autorizado pelo INMETRO
para aferição de tacógrafo.
BR 472 - Três de Maio-RS

LAVA CAR MASTER
Lavação simples e completa.
Encerramento e polimento. 

R. Augusto Rutzen - Antiga Brahma  
F: 99982-2815 - Karine ou Rodrigo

CHURRASCARIA

DO CRESPO
F: 3535 -2810

BR 472  - Complexo Thomé

LIXAMENTO

IRINEU KICH
Lixamento de parquê e assoalho

F: 99953-0422 / 3535-2949
R. Carlos Bretin, 474

DS MOTORS
Injeção eletrônica, mecânica em geral, 

geometria e balanceamento
Rua São Roque, 654

Fones: 3535-2008 / 9 8463-2000

LAVAÇÃO

ELETRICISTA E ENCANADOR

JARDINAGENS WEBER

- Limpeza de terrenos; 
- Corte e plantio de grama; 
- Poda de árvores;
- Paisagismo;
- Compactação de solo;
- Corte de campos e chácaras 
  (corte c/ trator);
- Lavagem de paredes  
residenciais.

Adair Weber - F: 9 8416-7280
facebook.com/Jardinagens-weber

Os empréstimos consignados 
da Previdência Social

Uma das práticas usuais e extremamente 
lesivas é a realização da chamada telefônica 

para as pessoas, antes mesmos destas 
obterem ciência que sua aposentadoria foi de-

ferida. Outra situação, não menos agressiva, 
é a realização de ligações telefônicas em gran-
de quantidade de vezes, todos os dias, muitas 

vezes alterando o número do telefone e até 
mesmo o DDD, evitando assim de eventual 

bloqueio do número de origem da chamada.  

Muitas são as reclamações de aposen-
tados e pensionistas do INSS em relação às 
práticas abusivas por parte de financeiras, 
tratando de empréstimos consignados. 
Dados do Portal do Consumidor, do Governo 
Federal, informam que as reclamações mais 
do que dobraram, saltando de 39.688 para 
89.688, no período de 2019 à 2020 - alta 
de 124,45%. De todas as práticas atualmen-
te constatadas, a mais lesiva é o assédio 
comercial. 

O assédio comercial são os atos cometi-
dos pelas empresas que oferecem o serviço, 
via telefone, WhatsApp, SMS, ou presencial-
mente, no momento do saque da aposenta-
doria ou, até mesmo, à frente das agências 
bancárias, visando a convencer as pessoas 
a contratarem empréstimo com desconto 
na mensalidade do benefício. O empréstimo 
consignado, deve-se reconhecer, possui 
condições bastante vantajosas e pode ser útil 
às pessoas. Ocorre que a oferta do serviço 
deve respeitar a lei, o que efetivamente não 
vem acontecendo. 

Uma das práticas usuais e extremamente 
lesivas é a realização da chamada telefônica 
para as pessoas, antes mesmos destas obte-
rem ciência que sua aposentadoria foi deferi-
da. Outra situação, não menos agressiva, é a 
realização de ligações telefônicas em grande 
quantidade de vezes, todos os dias, muitas 
vezes alterando o número do telefone e até 
mesmo o DDD, evitando assim de eventual 
bloqueio do número de origem da chamada.  

Às vezes, nos casos mais graves, o 
conteúdo da mensagem, por meio do celular, 
tenta criar a ilusão de que a oferta do valor 
é feita pelo próprio INSS, sendo que, em 
muitos casos, são creditados valores relativos 
à empréstimo, na conta do beneficiário, sem 
sua autorização, assim como renovações 
indevidas. 

A propaganda de todo e qualquer negó-
cio merece limites, assim como a oferta de 
produtos e serviços. Você não deve receber 
ligações telefônicas a todo instante para que 
decida jantar num determinado restaurante, 
comprar um perfume, ou até mesmo con-
tratar um eletricista. É o consumidor quem 

procura o fornecedor para adquirir bens ou 
serviços, e não o contrário. Por que, então, 
que com os empréstimos consignados tudo 
é diferente? 

O assédio comercial em si, em compara-
ção com outras infrações cometidas, talvez 
até possa não parecer a prática lesiva mais 
grave. Mas é, justamente porque o público 
envolvido são pessoas idosas e hipossufi-
cientes, desconhecedores de seus direitos, 
que normalmente encontram barreiras in-
transponíveis para dar um basta na situação 
lesiva.  

Por isso, o assunto deve ser tratado 
sob dois enfoques diferentes: os portais de 
reclamação, as ações dos órgãos de defesa 
do consumidor e o Poder Judiciário devem 
controlar as práticas abusivas. De certa 
forma isto já vem acontecendo. Todavia, 
existe uma questão de fundo que precisa 
ser debatida entre a sociedade, o INSS e o 
Poder Legislativo: a forma equivocada como 
o serviço é ofertado. 

Não há justificativa para o assédio 
comercial das financeiras junto aos bene-
ficiários do INSS. Salvo a existência de um 
negócio, extremamente abusivo, embutido 
na autorização aos bancos e financeiras 
para administrar a folha de pagamento da 
Previdência, que visa ao lucro a qualquer 
custo. Mas, então, não bastaria apenas 
proibir e punir, severamente, o assédio 
comercial indevido das financeiras perante 
os aposentados? 

Alexandre Triches
Advogado e professor universitário

http://www.alexandretriches.com.br/ @alexandretriches 

Receita notifica empresas com 
dívidas no Simples Nacional
Sebrae alerta: pequenos negócios que não 
regularizem situação poderão ser excluídos  
desse sistema tributário

As micro e pequenas empresas optantes pelo Simples 
Nacional que estão inadimplentes com a Receita Federal 
devem regularizar a sua situação para não correrem o risco 
de serem excluídas desse regime que desburocratiza e 
desonera o pagamento de impostos, a partir de 1º de janeiro 
de 2022. Cerca de 440,5 mil negócios que estão com 
débitos já foram notificados pela Receita Federal. O total de 
dívidas gira em torno de R$ 35 bilhões.

Desde o dia 9 , a Receita Federal disponibilizou, no 
Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN), 
os Termos de Exclusão do Simples Nacional e os respectivos 
Relatórios de Pendências dos contribuintes que possuem 
débitos com a Receita Federal e/ou com a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional. Os referidos documentos podem 
ser acessados tanto pelo Portal do Simples Nacional, por 
meio do DTE-SN, ou pelo Portal e-CAC do site da Receita 
Federal do Brasil, mediante código de acesso ou certificado 
digital (via Gov.BR).

O gerente de Políticas Públicas do Sebrae, Silas 
Santiago, destaca que as empresas devem ficar atentas 
para negociar suas dívidas com o Fisco e regularizar sua 
situação. “Com o Simples Nacional, as empresas deixam 
de pagar uma carga maior de tributos e ao serem excluídas 
perdem vários benefícios, por isso é tão importante que os 
empreendedores regularizem a totalidade dos seus débitos, 
por meio de pagamento ou parcelamento, no prazo de 30 
dias a contar da data de ciência do Termo de Exclusão”, 
ressalta Santiago.

Oficialmente a ciência se dá no momento da primeira 
leitura, se a pessoa jurídica acessar a mensagem dentro de 
45 dias contados da disponibilização do referido Termo, ou 
no 45º dia contado da disponibilização do Termo, caso a 
primeira leitura seja feita posteriormente a esse prazo. Para 
as empresas que têm débitos na PGFN, é possível aderir 
a uma das modalidades de transação tributaria até 30 de 
setembro de 2021.


