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SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Letícia Nunes Veiga
Idade: 28 anos
Filha de: Eni Nunes e Valmir Modesto Veiga (em
memória)
Reside em: Três de Maio
Escolaridade: Bacharel em Administração Unopar
Profissão: setor administrativo/financeiro
Por que optou por esta profissão: sempre gostei
da área voltada ao setor empresarial, negociações
e estratégias, e após atuar no ramo, o interesse
aumentou. O curso de Administração engloba tudo
isso. Hoje, sinto-me feliz em estar atuando em
minha área
Onde trabalha atualmente: ACI/Sindilojas
Três de Maio
Hábito de que não abre mão: estar em família
O negócio do futuro é: ao meu ver existem dois
fatores: um ligado à tecnologia/marketing digital e
vida saudável
Time de futebol: Grêmio
Seus aplausos vão para: Dona Eni Nunes, minha
mãe, mulher de fibra, batalhadora e muito
guerreira, de quem sinto tanto orgulho
Nota zero para: preconceito, racismo e
superioridade. E para quem maltrata/abandona
os animais
Sua opinião sobre as redes sociais: são ótimas
ferramentas para estratégias de marketing, para
comunicação e entretenimento
O que você sugere de mudança para melhorar
sua cidade? Três de Maio já melhorou muito em
vários aspectos e acredito que continuará assim,
com a colaboração de todos. Ressaltando que a
área da saúde sempre deve ser prioridade

ARQUIVO PESSOAL
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Receitas práticas e saborosas
para aquecer nos dias frios
Com esses dias frios, é chegada a oportunidade de se deliciar com sopas
cremosas e nutritivas, fontes de vitaminas, minerais e antioxidantes.
As dicas rendem entre quatro e seis porções. Por isso, são indicadas para
toda a família. Para tornar a experiência ainda melhor, capriche nos acompanhamentos. Você pode servir com torradas ou pães de sua preferência.

Sopa de Cebola Francesa com Torrada de Pão
com Queijo Gruyère gratinado por cima
INGREDIENTES
Para o caldo de carne:
500 g de músculo
1 cebola cortada em
cubos grandes
1 cenoura cortada em
cubos grandes
2 talos de salsão cortados em cubos grandes
2 litros de água
Para a sopa:
6 cebolas grandes cortadas em fatias finas
Azeite de oliva extravirgem a gosto
Sal a gosto
Pimenta-do-reino a gosto
4 fatias de pão
2 xícaras (chá) de queijo ralado
MODO DE PREPARO
● Em uma panela grande, refogue os
legumes do caldo até ficarem bem
dourados. Acrescente o músculo e,
em seguida, a água. Quando começar a ferver, abaixe o fogo e deixe
cozinhar por 30 minutos. Depois
peneire e reserve o caldo.

FOTOS TIROLEZ/DIVULGAÇÃO

● Para a sopa de cebola, refogue a
cebola num fio de azeite e em fogo
baixo até ficarem bem douradas.
● Acrescente o caldo de carne e
deixe cozinhar por 10 minutos.
● Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto.
● Divida a sopa nas cumbuquinhas e
coloque a fatia de pão em cada uma
delas com o queijo ralado por cima.
Leve para gratinar e sirva imediatamente.
Tempo de preparo: 40 minutos
Rendimento: 4 porções

Sopa de Couve-Flor com Cottage
INGREDIENTES
1 couve-flor média
2 alhos-porós picados
100g de Queijo Cottage
Sal e pimenta branca a gosto
1 colher (sopa) de azeite
MODO DE PREPARO
● Cozinhe a couve-flor e
o alho poro picado com
500ml de água, tempere
com sal e pimenta branca
a gosto.
● Bata a mistura no
liquidificador com o caldo
do cozimento, adicione
o queijo e bata até que a
mistura esteja cremosa.

● Volte à sopa para a panela para
aquecer bem e finalize com o azeite.
Tempo de preparo: 30 minutos
Rendimento: 4 porções

Fonte: Press à Porter Gestão de Imagem
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A importância do cuidado com os
pés para pacientes com diabetes

E

DIVULGAÇÃO

specialistas em cirurgia do pé e
tornozelo, os irmãos e médicos
ortopedistas Daniel e Tiago Baumfeld
destacam os principais hábitos necessários
às pessoas com a doença
Atualmente, apenas no Brasil, cerca de 13 milhões
de pessoas possuem diabetes, mas a boa notícia é que
alguns cuidados, especialmente relacionados aos pés,
podem ajudar a prevenir as complicações da doença.
De acordo com os irmãos e médicos ortopedistas Daniel
e Tiago Baumfeld, especialistas em cirurgia do pé e
tornozelo, uma série de alterações pode ocorrer nos pés
de pessoas com diabetes não controlado, como a perda
de sensibilidade. “O ‘pé diabético’ é ocasionado pelo Diabetes Mellitus e acontece quando uma área machucada
ou infeccionada nos pés desenvolve uma lesão ou ferida
mais grave”, explica Daniel Baumfeld.
De acordo com o ortopedista, com o passar do tempo,
as sensações de dor e tato, chamadas de sensibilidade
protetora, desaparecem. Essa ‘proteção’ conferida pela
dor é o que nos faz identificar pequenos ferimentos e
evitar com que os mesmos avancem, por exemplo. Em

função da falta dessa proteção, pequenos machucados
nos pés em pacientes com diabetes podem progredir
rapidamente para grandes feridas, comprometendo, em
alguns casos, a viabilidade do membro, sendo necessária
sua amputação.
Mas, segundo o ortopedista, não há motivos para
pânico. Existem várias atitudes que, quando praticadas
no dia a dia, contribuem para evitar essa evolução catastrófica, sendo a mais importante delas o controle dos
níveis de glicose. “Não adianta tomar qualquer medida
preventiva local nos pés se os níveis de glicose não estiverem controlados. Esse é o primeiro e mais importante
passo”, salienta.

Os mais importantes cuidados com os pés
● Todos os pacientes diabéticos devem examinar os pés
diariamente. Se necessário, pedir ajuda a familiar ou usar
espelho, lembrando sempre de observar os espaços entre
os dedos;
● Avisar o médico se tiver calos, rachaduras, alterações
de cor ou úlceras. A abordagem precoce no aparecimento
de qualquer uma dessas alterações é essencial para o
sucesso do tratamento;
● Vestir sempre meias limpas, preferencialmente de lã,
algodão, sem elástico, a fim de evitar pontos de pressão e
favorecer o controle da umidade local;
● Calçar sapatos que não apertem, de couro macio ou
tecido. Não usar sapatos sem meias;
● Sapatos novos devem ser usados aos poucos. Usar
inicialmente, em casa, por algumas horas por dia. Qualquer ponto de pressão deve motivar a adaptação ou troca
imediata do calçado;
● Nunca andar descalço, mesmo em casa. Uma ferida

por um acidente perfurocortante pode não terminar bem;
● Lavar os pés diariamente, com água morna e sabão
neutro. Evitar água quente. Secar bem os pés, especialmente entre os dedos;
● Após lavar os pés, usar um creme hidratante à base
de lanolina, vaselina líquida ou glicerina. Não usar entre
os dedos para evitar acúmulo de umidade local;
● Cortar as unhas de forma reta, horizontalmente.
Nunca 'cutucar' as bases das unhas, pois pode ser uma
porta de entrada significativa para infecções;
● Nunca remover calos ou unhas encravadas em casa;
Por fim, Tiago Baumfeld reforça a importância de
os pacientes serem acompanhados por profissionais
especializados. “O paciente com diabetes precisa de
acompanhamento multidisciplinar, que envolve endocrinologista, ortopedista especialista em pés, cirurgião
vascular, enfermeiros especialistas em feridas, psicólogos, entre outros profissionais”, finaliza o médico.

Os irmãos e médicos ortopedistas dr. Daniel Baumfeld e dr. Tiago Baumfeld são especialistas em cirurgia do pé
e tornozelo, proprietários da Clínica Vicci e mestres em ortopedia pela UFMG. Daniel é superintendente médico do
Cruzeiro Esporte Clube e Tiago é supervisor médico.
Fonte: Link Comunicação Empresarial
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O que a fisioterapia
cardiopulmonar trata?
A resposta desta pergunta é: depende. Mas, depende
do que? Do acometimento funcional que o paciente apresentar, pois o enfoque do tratamento não é a doença, mas
sim a disfunção gerada por ela. Tais disfunções podem
ser verificadas por meio da avaliação fisioterapêutica
cardiopulmonar.
Ah, então é uma conversa com o fisioterapeuta? Não!
A avaliação fisioterapêutica é dividida em várias etapas
e contém diversos testes funcionais e ventilatórios para
serem executados como norteadores do tratamento
fisioterapêutico.

Avaliação fisioterapêutica

A avaliação é responsável por compreender o verdadeiro estado de saúde do paciente, identificar dificuldades e habilidades, possíveis déficits e importantes
aspectos físicos, motores, ventilatórios e funcionais. Ela é
o primeiro passo para um tratamento de sucesso.
Como já mencionado, a fisioterapia cardiopulmonar
não trata a doença, mas sim a disfunção causada pela
doença de base. Então, é fundamental uma avaliação
extremamente criteriosa, que não é só uma conversa,
para individualizar o tratamento. Nesse contexto, cada
paciente é único e não existe 'receita de bolo'.
Por exemplo, pacientes pós-Covid-19 apresentam
acometimentos bastante variados e, consequentemente,
os tratamentos devem ser individualizados conforme
observados na avaliação funcional e ventilatória. Tratamentos iguais não devem ser feitos, pois não trazem
resultados efetivos.
A avaliação vai ser uma norteadora de todo esse processo terapêutico não só no início, mas também durante
o tratamento, para que o próprio paciente perceba sua
evolução não só subjetivamente, mas também quantitativamente (através de gráficos, números e porcentagens).
Além disso, é uma confirmação do sucesso do tratamento.

Quem realiza a avaliação?

A avaliação fisioterapêutica é realizada pelo profissional fisioterapeuta capacitado.
Lembre-se: buscar um profissional fisioterapeuta
especialista na sua questão de saúde torna o tratamento
mais eficaz e centrado no que você realmente necessita.
O fisioterapeuta cardiopulmonar é aquele que se
dedica a estudar especificamente essa área. Sendo assim, é capaz de diagnóstico cinético funcional com mais
precisão e indicar o melhor tratamento. Afinal, a ciência
está sempre se atualizando e é preciso segui-la.

Preciso de encaminhamento de outro
profissional da saúde?

Não. O fisioterapeuta é um profissional de primeiro
contato, então não é um pré-requisito que ocorra encaminhamento. Muitas vezes outro profissional da saúde
encaminha, mas se você não foi encaminhado e tiver os
sintomas e diagnósticos mencionados a seguir, pode

procurar por fisioterapia cardiopulmonar.
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Benefícios da
atividade física
regular

Para quem é indicada

- Cardiopatas (doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, insuficiência valvar, estenose valvar);
- Pneumopatas (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
- DPOC, enfisema, fibrose pulmonar, bronquite crônica,
asma);
- Pós-Covid-19;
- Pré e pós-operatórios de cirurgias cardíacas, pulmonares e abdominais;
- Após internação hospitalar;
- Atletas ou não-atletas com interesse de melhorar
desempenho;
- Apenas sintomas de cansaço excessivo, falta de ar,
respiração curta, cansaço ao subir escadas ou caminhar
pequenas e médias distâncias e dificuldade nas atividades diárias são indicativos de reabilitação.
Observação: essas são algumas indicações. Porém, a prescrição terapêutica acontece somente se for
identificada necessidade durante a avaliação realizada
em consulta com fisioterapeuta cardiopulmonar, pois o
tratamento é centrado no paciente e não na doença.
BENEFÍCIOS DA FISIOTERAPIA CARDIOPULMONAR:
1 - Melhora qualidade de vida;
2 - Melhora capacidade funcional (capacidade de
realizar as atividades do dia a dia com mais qualidade e
menos esforço);
3 - Aumenta a sobrevida;
4 - Diminui falta de ar;
5 - Diminui fadiga;
6 - Diminui risco para eventos cardiovasculares;
7 - Aumenta força muscular respiratória;
8 - Promove ganho/manutenção de massa muscular;
9 - Redução da pressão arterial;
10 - Redução da frequência cardíaca de repouso;
11 - Diminui internações hospitalares;
Não deixe que sintomas limitem sua vida. Reabilite-se!

A prática de exercícios,
inclusive na senilidade, atua
na osteoporose, atenuando
a perda óssea e fortalecendo
a musculatura. Funciona
como tratamento adjuvante
na reabilitação do sistema
musculoesquelético.

Dr. Danilo Madjer

A falta de mobilidade articular, no caso da artrose,
diminui a produção do líquido sinovial que secundariamente
prejudica a nutrição cartilaginosa e eleva a sobrecarga
articular, danificando ainda mais a resistência da cartilagem,
com consequente exacerbação da dor e progressão não
controlada da osteoartrite.
Além disso, o exercício aeróbico promove soluções para
a sarcopenia, uma vez que melhora problemas derivados do
estresse oxidativo nos músculos, estimula a síntese proteica
e reduz o conteúdo de gordura muscular.
A atividade física regular (como caminhadas, ciclismo,
natação, dança, pilates, musculação, dentre outras) é
atemporal, deve ser estimulada desde a infância e assistida
por um profissional adequado.
Estabelece benefícios para ossos, articulações, músculos,
além do sistema cardiorrespiratório, promovendo, assim,
bem-estar físico e mental.
Se ainda não iniciou seus exercícios, não deixe para
amanhã e comece agora.
Qualquer dúvida, agende uma consulta.

Fernanda Laís Loro
Fisioterapeuta|Ufcspa
Especialista em
Fisioterapia em Reabilitação
Cardiopulmonar|Hospital
Albert Einstein;
Pós-graduanda em
Fisiologia do Exercício
aplicada à clínica|Unifesp
(CREFITO 5| 293.058-F)

CADERNO S - JORNAL SEMANAL - 2 de julho de 2021

4

19 anos de Coluna!

" É certo que não somos
eternos, nem sabemos como
será o amanhã. Portanto,
seja o melhor que puder
ser hoje para com o
próximo. Suas atitudes e
suas virtudes são o que
realmente ficam. Todo o
resto é pó. E pó, o tempo
e o vento levam."
A.D.

Estimados amigos, assinantes, parceiros
publicitários, colaboradores e direção do
Jornal Semanal. Há 19 anos trabalho neste
veículo assinando a coluna de entretenimento,
entrevista, acontecimentos, sociedade, dando
respaldo às conquistas e celebrações dos leitores
e parceiros publicitários, sempre com uma
linguagem objetiva, clara e direta, apoiando e me
solidarizando com todos que me deram a honra de
estampar a coluna.
Junto a vocês, compartilhei um pouco da
minha vida: tristezas, dores e perdas, mas também
muitos momentos de alegria, conquistas, vitórias
e aprendizado. Sou grata a Deus, que tem me
permitido a cada dia ser uma pessoa melhor.
Neste tempo de pandemia, onde muitos perderam
amigos e familiares, aprendi a ser mais resiliente
e, principalmente, a amar mais. Sou uma eterna
aprendiz, errando e acertando, mas muito feliz
em levar a cada sexta-feira uma nova edição das
nossas páginas.
Tudo se resume em amar o que se faz, respeitar
cada um que confia no meu trabalho e me desafiar
para que eu possa produzir, a cada edição, uma
coluna melhor que a outra. Gratidão, fé, empatia,
bondade no coração. Seguimos firmes e fortes
com a bênção de Jesus Cristo. Um fraterno abraço
a todos e um grande beijo no coração. Que
venham muitos e muitos anos de coluna!

Parabéns em dose dupla
a este querido casal. Dia
26, Célia Langaro e
Arnaldo Langaro
comemoraram 67 anos
de casados. Muito amor,
cumplicidade, respeito e
doação. Também, no dia
26, Arnaldo comemorou
os 91 anos de vida bem
vividos. Felicidades e vida
longa a este lindo casal!

JOBSON MAKOSKI

Parabéns ao querido Pedro, que dia 27 de junho comemorou seus 8 anos, com o tema do Grêmio,
time do coração. Recebeu o carinho dos pais Lidiane Mahler e Matheus Marchewicz
e da mana Laura. Também não faltou o amor e paparicos dos avós Roberto e Anelise
Marchewicz, da tia Michele e do tio Mateus, e da pequena e linda priminha Maria Clara.
Felicidades e muitas bênçãos!

A DBLare
Móveis
Planejados realiza
sonhos. Planeja os
móveis, adequando
ao seu estilo e
espaço, primando
pela qualidade e bom
gosto. No registro,
uma suíte que leva a
assinatura da DBLare
Móveis Planejados!
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Muita animação, alegria, quitutes juninos, acessórios, música e dança, fizeram a festa das vovós e vovôs do Lar dos Idosos.
Uma tarde animada, tudo supervisionado pelos colaboradores, técnicos e direção do Lar. Muito amor neste arraial!

Com sorriso no rosto, sua marca registrada, Marilise Ribeiro
comemorou com muita alegria os seus 44 anos. Muitas felicidades e
realizações. No registro com esposo o Marco e com a filha Martina

Que momento de amor e sintonia entre pai e filho. Elisandro Weise
(Leia-se Escola de Música A Musical) comemorou idade nova dia 26 de
junho. Um grande incentivador da música, seja no canto ou em instrumentos
musicais, recebeu muitas felicitações do seu grande rol de amigos. Elisandro
é super do bem e tem uma ótima energia em sua volta. No registro, Elisandro
com o filho Léo. E como filho de peixe, peixinho é, ele já segue os passos do
pai, com muita musicalidade. Sucesso e felicidades!
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ENTENDENDO O MUNDO DIGITAL
POR CLAITON STEIN*

O que é suporte técnico remoto?
Poucas coisas são tão frustrantes quanto
estar a horas de um prazo final e o seu
computador falhar ou o sistema travar.

Parte 2

Como escolher o software de suporte remoto certo

Com tantos benefícios em usar software de suporte remoto, é importante
que você saiba exatamente os recursos que sua empresa precisa em uma
ferramenta.

Alguns recursos principais incluem:
• Controle remoto e compartilhamento de tela: Um recurso
absolutamente indispensável no software de suporte remoto é o controle
remoto e o compartilhamento de tela. Ele permite que o técnico visualize e
controle o dispositivo remotamente para interagir totalmente com ele.
• Compartilhamento de arquivos: Outro recurso essencial é o
compartilhamento de arquivos. Isso é usado para resolver problemas
relacionados à substituição de arquivos corrompidos, como malware.
O compartilhamento de arquivos também permite atualizações fáceis,
aplicação de patches e solução de problemas.
• Janela de bate-papo: O software de suporte remoto deve sempre ter
uma janela de bate-papo embutida que ajude os técnicos a manter contato
com o cliente durante a sessão.
• Segurança: Quando se trata de software de suporte remoto, a
segurança e a privacidade costumam ser preocupações. Certifique-se de
que o software que você escolher priorize a autenticação multifatorial, a
criptografia e o anonimato de dados.
• Transferência de sessões: Ao resolver um problema, você pode
precisar de vários técnicos com diferentes conjuntos de habilidades. O
melhor software de suporte remoto permite que você tenha vários técnicos
trabalhando na mesma sessão, além da capacidade de transferir uma
sessão para um técnico diferente que pode estar mais familiarizado com um
problema específico.
• Suporte multiplataforma: Não importa o tipo de dispositivo que você
utiliza, você deseja ter certeza de que o software de suporte remoto que você
usa é compatível. Isso inclui suporte para Windows, Mac e Chromebooks,
além de ser capaz de oferecer suporte à funcionalidade móvel para
dispositivos iOS e Android.
• Navegação com vários monitores: Este recurso permitirá ir e voltar
entre as telas se você costuma se conectar a dois ou mais monitores.
• Ferramentas de comunicação visual: Decorre de não ser capaz de
indicar fisicamente o que está acontecendo. Por exemplo, você não pode
apontar ou gesticular para o que está sendo mostrado na tela.
• Software de suporte remoto: Agora que você sabe o que procurar em
um software de suporte remoto, é hora de escolher a solução que melhor se
adapta às suas necessidades.

Suporte quando você precisar!

Os serviços de suporte remoto permitem que técnicos locais forneçam
um serviço rápido, economizando dinheiro e aumentando a produtividade.
Alguém em seu escritório não conseguiu concluir uma tarefa devido a um
pequeno problema com o computador? Você tem um integrante da equipe
que passa mais tempo ajudando outras pessoas com seus computadores do
que concluindo seu próprio trabalho? Os serviços de suporte remoto podem
eliminar esses problemas que matam a eficiência.
Solucionadores de problemas de computador usam a tecnologia mais
recente para permitir que eles acessem de forma rápida e segura qualquer
computador, laptop ou dispositivo móvel remotamente para ajudar os
clientes com problemas.
Técnicos especializados podem fazer login diretamente em seu
computador para ver o que você vê e orientá-lo na solução do problema,
assumir o controle do seu sistema e mostrar como concluir uma tarefa ou
diagnosticar o problema. Essa tecnologia avançada pode ser usada para
concluir até 80% dos problemas diários encontrados em um pequeno
escritório.
Imagine como seu escritório será muito mais produtivo se tiver um
especialista para ajudá-lo com esses problemas incômodos! Este serviço
pode ser usado para diagnosticar problemas, treinamento, atualizações e
até mesmo reparos. É importante que você se lembre de que este serviço
exige que o dispositivo esteja conectado ativamente à internet e que vários
problemas ainda podem exigir manutenção no local.
*Diretor da Unify Internet

Parabéns para:
02/07
Ernane Luiz Zaiaskoski
Dora Magalhaes
03/07
Domingos Dalazen
Omar Klein
04/07
Manoel Adolfo Gomes
Mário S. Khols
Dirceu Galiotto
05/07
Cleci Ferretti de Sá
06/07
Noemi Grohs Menke
Cirineu Benatti
07/07
Astor A. Beck
Mário Tesche
08/07
Jorge Tibola
Ivo Auth
Terezinha Coracini

REGISTRO SOCIAL

Hoje, dia 2 de julho, é seu aniversário, João Artur Monteiro!
Que Deus abençoe este dia especial! Hoje você completa 11 anos e nós só
podemos agradecer por tudo que vivemos até aqui.
Aproveite seu dia e saiba que você é um menino incrível. Nunca deixe de
ser exatamente como você é. Te amamos!
Grande abraço do seu pai Becco e da mãe Carmen

ALUGA-SE

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

99961-3206

IMÓVEIS

ALUGA-SE sala comercial
com 87m2, na Av. Alberto Pasqualini, 250, ao lado do Sicoob.
Tratar: 3535-1872 ou WhatsApp: 9 9650-1803.
VENDE-SE propriedade dos
Caixeiros Viajantes de Três de
Maio. Área de um hectare e um
pavilhão de aproximadamente
300m2. Tratar com a diretoria.
VENDE-SE: 1 apartamento,
com 2 quartos, com garagem.
(fundos do Super Benedetti).
Fone: 9 9615 5800.

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

VENDE-SE

- 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 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 356,43 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 Expedicionário Bertholdo Boeck esquina com Rua Ijuí.
- Terreno urbano com área de 440m², sem benfeitorias, localizado na Rua Ijuí.Ótima oportunidade de investimento.
- 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 503,36 m², (13 metros de testada) Bairro 6 - Loteamento Sartor
- Pavilhão, c/área aproximada 486 m², terreno c/área de 638,82 m², próximo ao Corpo de Bombeiros, em frente
ao Colégio Castelo Branco
- 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.
Já disponíveis terrenos em Loteamentos novos. Entre em contato.

VENDA - IMÓVEL URBANO
- 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, 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 de alvenaria com piscina, medindo 332m² com terreno de 595m²,
localização rua Farrapos, uma quadra da av. Santa Rosa.
- Casa de alvenaria, 200m², terreno 495m², rua Avaí.
- Casa de alvenaria, localizada na rua Horizontina, com terreno 600m². R$
315.000,00
TERRENOS SEM BENFEITORIAS
- Terreno 342m², de esquina na rua Alfredo Hen, próximo ao posto da Cotrimaio. Preço R$ 150.000,00
- Terreno de esquina, 535m², localizado na rua São Roque
Área rural
- 25.5 ha, sem benfeitorias, terra vermelha, lajeado cachoeira, 800 metros
da cidade.
- 9 ha, com benfeitorias localizado na localidade de Alparagatas, município de
Boa Vista do Buricá.

ALUGUÉIS

- Sala comercial, 117 m², Ed. Rubi, Rua Mato Grosso, 673
- Sala comercial, 101 m², Ed. Rubi, Rua Mato Grosso, 673
ALUGUÉIS
-SALAS COMERCIAIS, Galeria Jost, rua Santo Ângelo, Centro. A partir de R$500,00
-SALA COMERCIAL, Av. Santa Rosa.
-APTO. 2º Andar, 1 quarto, 1 vaga de garagem

IMÓVEIS À VENDA

- CASA de alvenaria, residencial Dona Oliva, 3 quartos, toda cercada de esquina.(220.000,00)
- CASA DE ALTO PADRÃO, bairro valorizado, localização privilegiada, terreno de aprox. 850 m²,
casa de aprox. 290m², com piscina, área gourmet integrada, 2 pavimentos de esquina.
- CASA DE ESQUINA, Jardim das Acácias, 2 quartos, toda cercada e murada, com pré-laje. 2
vagas de garagem, 2 banheiros (casa construida a pouco tempo).
- CASA MISTA , Jardim das acácias, 3 quartos, terreno amplo
- CASA A VENDA LOTEAMENTO SARTOR bem localizada, toda com pré-laje 2 quartos, sala e
cozinha conjugados, 1 banheiro, garagem, quiosque com lavanderia, banheiro, e churrasqueira
- CASA 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 sendo uma suíte,
sala ampla, cozinha, lavanderia, sacada frontal, sacada nos fundos fechada com vidros, com
churrasqueira, 1 vaga de garagem, apto de aprox. 172m² com a área comum R$ 395.000,00
- APARTAMNENTO NA AV. SENADOR ALBERTO PASQUALINI, 3 quartos sendo uma suíte, 2
banheiros, cozinha planejada com bancada, sala ampla confortável, sacada lateral com floreira, sacada fechada com vidros na frente com churrasqueira, lavanderia, 1 vaga de garagem,
segundo andar, de frente para avenida. OBS; Apto todo reformado paredes com massa corrida
lixada, móveis dos banheiros, cozinha, sala e lavanderia todos sob medida, pisos linha classe A
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!

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
- Apartamento com 87m², 1 Suíte + 1 quarto, sala, cozinha, área de serviços, garagem, portão eletrônico. Rua Tereza Verzeri, lado Mercado Benedetti.
- Apartamento com 02 quartos, cozinha, sala de estar, sala de jantar, sacada com
churrasqueira, garagem, rua Rio de Janeiro, diagonal Rodoviária.
- 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. 8º Andar
- CAXIAS DO SUL / RS, Ótima Localização
- Sala Comercial, Nº 04, Ed. Rubi com área de 117m²
- Sala Comercial, 145m², Ed. Areias, Av Santa Rosa
- Imóvel Misto, comercial 321,57 m², apto 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

· 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 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
quadra do Clube Buricá e mercado Benedetti. R$165.000,00
· Terreno medindo 700m² com casa de madeira e escritório, na rua Ijuí,
frente à escola Pingo de Gente
· Aptos no edifício Terra Natal, na rua Osvaldo Cruz perto do Hospital
São Vicente, e aptos na Av. Uruguai e av. Alberto Pasqualini e na rua
Professor Del Aglio e rua Horizontina no edifício Maria Preta e no bairro
São Francisco.
· Excelente apto semi mobiliado, c/ 1 suíte e 2 quartos, sala e cozinha,
2 banheiros, 2 garagens e elevador, na rua Horizontina. Ótimo Preço
· 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. Aceita imóvel na troca e facilita pagamento.
· Terreno medindo 543,12m² e casa de alvenaria medindo 210m², toda
c/chapada, c/ 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas, cozinha, garagem e demais dependências, terreno cercado, localizado na Av. Sta. Rosa. Preço
R$600.000,00
· Sala Comercial de 120m², no centro de Três de Maio.
· Terreno perto da Cotrimaio c/ 604,60m², frente de 18,30 metros.
· Terreno todo murado, s/ benfeitorias, frente de 14,50 metros (medindo
442,50m²), na av. Avaí.
· Terreno, medindo 577,90m², c/ casa de alvenaria c/ chapada medindo
335m², na rua Bruno Dockhorn ao lado da radio colonial. R$700.000,00
· Terreno de 394m², c/ prédio comercial e residencial, excelente ponto
comercial no centro de Três de Maio (ótimo investimento) R$700.000,00
· Pavilhão comercial de alvenaria de 380m² e uma casa mista, terreno
de 7.000m², rua Leonel Brizola, perto do parque de exposições, no bairro
Castelo Branco R$750.000,00.

SALAS COMERCIAIS

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

CHÁCARAS

· 5,3 ha, com benfeitorias, casa, galpão, chiqueiro, estrebaria, potreiro e
área de planta, encosta no rio Buricá, aceita troca por imóvel na cidade.
· 5,4 ha, s/ benfeitorias, com 500 eucaliptos grandes, 1 ha árvores 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.

ÁREAS DE TERRAS

· 38 Ha de terras vermelhas em Mato grande – Giruá – com 90% de área de planta
(750 sacas de soja p/ ha, com possibilidade de negociação e prazo.
· 20 ha de terras de frente para a rodovia em Esquina Araújo – Independência, com
60% de área de planta (ótima localização) preço 300 sacas de soja por ha (prazo em até
3 anos).
· 3 ha s/ benfeitorias e c/ aguada de sanga e vertentes, reflorestada c/ eucaliptos de 6
anos, em Independência
· 15,25 ha, s/ benfeitorias, em lajeado cachoeira, perto da cidade, sendo 11 ha de planta
e restante c/ eucaliptos, e sanga. Preço 10mil sacas de soja.
· 19,5 ha de terras em Independência, sendo 14 ha de planta, restante (mato e
capão) prazo de até 4 parcelas)
· 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

Excelente oportunidade de prédio na
Área central de Três de Maio
Prédio com três pavimentos, totalizando 1.460 m² de área construída em um terreno de esquina, medindo 3.542 m², em área
nobre, na Avenida Avaí em Três de Maio, Antiga Enfermagem da
Setrem ao lado do Hospital e próximo à colégios em uma área
central, é uma ótima oportunidade de investimento para área da
saúde, educação e até mesmo aluguel.
Informações e agendamentos de visitas pelo fone:
55 9 9633 2111 ou 55 9 9628-5138 ou faça-nos uma visita na travessa
Pedro Garaffa 116 Centro, em frente ao colégio Dom Hermeto.
Eduardo Corretora de imóveis, o imóvel é seu, o
cuidado é nosso.

· Apartamentos: Rua Sto. Antônio e rua Pe. Cacique e Prof. Del Àglio
. Casa: rua Planalto
· Terrenos: Av. Avaí
· Pavilhão: rua Mato Grosso e rua Alfredo Henn
· Sala Comercial: Av. Santa Rosa e rua Sto. Ângelo e Av. Sen. Alberto Pasquilini

LOTEAMENTO NOVO
Diversos terrenos com tamanhos e preços 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.
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Câmara aprova MP que
simplifica abertura e
funcionamento de empresas
Proposta tem como objetivo melhorar
o ambiente de negócios no Brasil
A Câmara dos Deputados aprovou, no dia 23,
a Medida Provisória 1040/21, que traz uma série
de alterações na legislação com o objetivo de
reduzir a burocracia para empreender no Brasil,
eliminando exigências, simplificando a abertura e
o funcionamento das empresas. A proposta busca
melhorar o chamado 'ambiente de negócios',
reduzindo o peso do Estado no dia a dia dos
empreendedores. A matéria ainda precisa ser
apreciada pelo Senado antes de seguirá para a
sanção do presidente Jair Bolsonaro.
Segundo o deputado Jerônimo Goergen
(Progressistas-RS), que foi o relator da Lei da
Liberdade Econômica, a MP do ambiente de negócios traz uma grande inovação, que é a emissão
automática de licenças e alvarás de funcionamento para atividades classificas de risco médio,
ideia originalmente apresentada no Projeto de Lei
6019/2019, de autoria do próprio parlamentar
e inspirada na legislação do município de Esteio
(RS), a primeira cidade do Brasil a aprovar uma
legislação específica sobre o tema. “Obviamente
que o empresário terá que assinar um termo de
responsabilidade legal quanto aos requisitos
exigidos para o funcionamento e o exercício das
atividades, como cumprimento de normas de
segurança sanitária, ambiental e de prevenção
contra incêndio. Mas valerá o princípio da boa fé
do empreendedor, que num segundo momento
será fiscalizado pelos órgãos de controle”, destacou o parlamentar.
De acordo com o comitê gestor da Rede
Nacional para a Simplificação do Registro e da
Legalização de Empresas e Negócios (Redesim),
são consideradas atividades de médio risco o co-

mércio atacadista de vários tipos de alimentos de
origem vegetal e animal; hotéis; motéis; transporte de cargas de produtos não sujeitos à vigilância
sanitária; educação infantil; ou atividades médicas sem procedimentos invasivos. A plataforma
tecnológica da Redesim poderá abranger também
produtos artesanais e obras de construção civil.
Todas essas mudanças deverão ser implantadas
no prazo de adaptação de 60 dias dado aos
órgãos e entidades envolvidos. Entre as 50 emendas acatadas pelo relator da matéria, deputado
Marcos Bertaiolli (PSD-SP), duas são de autoria
do deputado Jerônimo Goergen.

Outras mudanças:
● empresário poderá optar por usar o número
do CNPJ como nome empresarial;
● junta comercial não precisará mais arquivar
contrato e suas alterações após escaneamento.
Responsáveis e outros interessados terão 30 dias
antes da destruição para retirar documentos;
● acaba a proteção do nome comercial de
empresa sem movimentação há dez anos;
● procuração exigida pela junta comercial não
precisará mais de reconhecimento de firma;
● acaba com anuência prévia da Anvisa para
patentes de produtos e processos farmacêuticos;
● acaba com a possibilidade de o Poder
Executivo estabelecer limites para a participação
estrangeira em capital de prestadora de serviços
de telecomunicações;
● acaba com exigência de que transporte de
mercadorias importadas por qualquer órgão da
administração pública seja feito obrigatoriamente
em navios de bandeira brasileira.

Proposta de Reforma
Tributária prevê
aumento da faixa de
isenção do IR
A segunda fase da proposta de Reforma
Tributária, entregue pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao presidente da Câmara,
deputado Arthur Lira, no último dia 25, prevê
aumentar a faixa de isenção do Imposto de
Renda da Pessoa Física dos atuais R$ 1.903,00
para R$ 2.500.
A expectativa da equipe econômica é que,
com essa mudança, 5,6 milhões de pessoas
deixem de pagar Imposto de Renda no Brasil.
Além disso, a proposta também altera as
demais faixas do Imposto de Renda. A mais
alta, com alíquota de 27%, deve ser cobrada
dos trabalhadores que recebem acima de R$
5.300. Atualmente, a maior alíquota é cobrada
de quem recebe acima de R$ 4.664 reais.
Segundo o ministro da Economia, Paulo
Guedes, as mudanças devem beneficiar cerca
de 30 milhões de pessoas.
Com a mudança na tabela, a equipe
econômica calcula que o governo vai deixar de
arrecadar, nos próximos três anos, mais de R$
43 bilhões.
O projeto enviado à Câmara prevê ainda
a taxação dos dividendos em 20%, com uma
isenção para lucros de até R$ 20 mil por mês
de micro e pequenas empresas. Os dividendos,
que são os ganhos distribuídos aos acionistas
das empresas, são isentos no país desde 1995.
O governo espera arrecadar com a taxação
dos dividendos, nos próximos três anos, algo
em torno de R$ 99 bilhões.
A chamada segunda fase da Reforma
Tributária também prevê a redução da alíquota
do Imposto de Renda para empresas dos atuais
15% para 12,5% em 2022 e 10% em 2023.

Fonte: Agência Brasil

SERVIÇOS TRÊS DE MAIO
CHURRASCARIA

LIXAMENTO

OFICINA MECÂNICA

DO CRESPO

IRINEU KICH

MOTORGIRUS

F: 3535 -2810
BR 472 - Complexo Thomé

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

LAVAÇÃO

AUTO ELÉTRICA

A SECO DO PAULO

UNICAR AUTO SOM

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

LAVA CAR MASTER

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

ELETROCAR

Lavação simples e completa.
Encerramento e polimento.
R. Augusto Rutzen - Antiga Brahma
F: 99982-2815 - Karine ou Rodrigo

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

ELETRICISTA E
ENCANADOR

TÁXI

NEI MAGALHÃES
F: 9 9952-8033

DO CARECA

F: 99614-9060 / 99622-4497

F: 3535-8953
R. Santa Clara, 15

DS MOTORS

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

JARDINAGENS WEBER
Adair Weber - F: 9 8416-7280
facebook.com/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.
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