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TRÊS DE MAIO - 29 DE OUTUBRO DE 2021

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Rafael Reinheimer dos Santos
ARQUIVO PESSOAL

Idade: 27 anos
Filho de: Valmir Soares dos Santos e  
Dilce Reinheimer dos Santos
Estado civil: solteiro
Reside em: Três de Maio
Escolaridade: Ensino Superior completo em 
Engenharia Civil
Profissão: engenheiro civil e empresário
Por que optou por esta profissão: desde 
criança sempre gostei de desmontar e mon-
tar os brinquedos (kkkk). Me identifico muito 
com a arte de engenhar e criar, assim como 
buscar soluções para os “problemas”.
Onde trabalha atualmente: Sigma Enge-
nharia e Unopar (tutor)
Hábito de que não abre mão: tomar o 
chimarrão diário 
O negócio do futuro é: tecnologia aplicada à 
desburocratização dos processos e serviços 
Time de futebol: Grêmio
Seus aplausos vão para: meus pais 
Nota zero para: privilégios políticos, privilé-
gios do funcionalismo e corrupção
Sua opinião sobre as redes sociais: fun-
damentais para comunicação atual, porém 
algumas vezes pode-se estar criando uma 
distorção da própria realidade para apre-
sentar uma falsa realidade de satisfação ou 
realização.
O que você sugere de mudança para 
melhorar sua cidade? Necessário plano 
de arborização urbana (as pessoas estão 
removendo as árvores dos passeios públicos 
e não estão se dando conta que isso contri-
bui muito para que a cidade fique cada vez 
mais quente). Com o plano de arborização 
urbana, serão recomendadas espécies de 
árvores adequadas para os passeios públi-
cos, assim evitando problemas das raízes, 
folhas, etc. 



2CADERNO S - JORNAL SEMANAL - 29 de outubro de 2021

Especialista 
relembra que 

o autoexame não 
substitui a mamografia 
e o acompanhamento 
regular no consultório 
médico

O câncer de mama é um dos 
tipos de tumor mais comuns no 
mundo. De acordo com dados 
da OMS (Organização Mundial 
da Saúde), a doença representa 
11,7% do total dos casos diag-
nosticados em 2020. E, apesar 
de o envelhecimento ser um dos 
fatores de risco para a doen-
ça, a incidência em mulheres 
jovens, abaixo dos 40 anos, vem 
aumentando.

“O histórico da paciente é 
essencial para o médico identifi-
car se há necessidade de iniciar 
uma rotina de rastreamento 
antecipada”, comenta Afonso 
Nazário, mastologista do Hcor 
– hospital multiespecialista de 
São Paulo.

De acordo com o especialis-
ta, nódulo endurecido no seio, 
saída espontâneas de líquido 
pelo mamilo (principalmente 
sangue), feridas na mama que 
não cicatrizam e ínguas na axila 
podem ser os primeiros sinto-
mas do câncer de mama. No 
entanto, se engana quem acre-
dita que a ausência de sinais é 
sinônimo da não existência do 
tumor. “O câncer de mama pode 
ser silencioso, por isso ressalta-
mos a importância do acom-
panhamento médico periódico 
e da realização dos exames de 
rastreamento”, enfatiza.

O mastologista esclarece 
outras dúvidas e crenças fre-
quentes relacionadas à doença.

Outubro Rosa: dúvidas frequentes
sobre câncer de mama

1. O câncer de mama dói?
Muito raramente. “Nos estágios iniciais, os 

tumores podem se apresentar sob a forma de mi-
crocalcificações ou nódulos impalpáveis, por isso a 
recomendação da realização do exame de mamo-
grafia a partir dos 40 anos, ou antes disso, em casos 
individualizados”, reforça Nazário.

2. Quem toma anticoncepcional tem mais 
chances de desenvolver câncer de mama?

O uso do anticoncepcional aumenta discreta-
mente o risco para câncer de mama, se feito prolon-
gadamente. “Após sua suspensão, em um intervalo 
de 10 anos, o risco passa a ser igual ao de quem 
nunca tomou o medicamento”, explica.

3. A ocorrência de nódulos nos seios pode 
aumentar o risco para câncer de mama?

Não. A presença de nódulos benignos nos seios é 
muito comum e não tem relação direta com o câncer 
de mama. “Somente um tipo de nódulo específico, 
com atipia, poderia aumentar esse risco, mas é raro”, 
tranquiliza o especialista do Hcor.

4. O uso de sutiã, principalmente com 
armação de ferro, causa câncer?

Não há comprovação científica sobre isso. “Su-
tiãs com aro metálico ou de tecidos mais apertados, 
como lycra ou outros sintéticos, não têm relação 
direta com o desenvolvimento de tumores. Já outros 
hábitos como sedentarismo, consumo de álcool e má 
alimentação, esses sim são considerados fatores de 
risco para a doença”.

5. Fazer o autoexame diariamente é 
suficiente para o diagnóstico do câncer de 
mama?

O autoexame não substitui os exames de 
imagem, que são indicados para o rastreamento do 
câncer e diagnóstico precoce. “Com o toque nas ma-
mas, geralmente a mulher só encontra tumores com 
mais de 2 cm, o que significa que o câncer já pode 
estar avançado. Por isso, o autoexame não deve ser 
considerado um exame preventivo. O hábito é indica-
do apenas como uma forma da mulher conhecer seu 
próprio corpo, a fim de procurar um especialista se 
encontrar algo diferente”, pontua o mastologista.

ISTOCKPHOTO

Fonte: Hcor - Associação Beneficente Síria

Como fazer o 
autoexame de mama

O autoexame é indicado para todas as 
mulheres a partir dos 20 anos. Como as mamas 
podem ficar inchadas antes e durante o período 
menstrual, a recomendação é fazer o exame 7 
dias depois do início do sangramento. No caso 
das mulheres que estão na menopausa, o ideal 
é escolher uma data fixa todos os meses.

Um autoexame completo é realizado em 
três etapas: a observação em frente ao espelho, 
a apalpação durante o banho e a apalpação 
deitada. Saiba como fazer cada uma delas:
1. Observação em frente ao espelho
● Tire a blusa e o sutiã e fique em frente ao 
espelho com as mãos na cintura;
● Verifique o tamanho, o formato e o contorno 
das mamas;
● Observe se há alterações na pele da mama, 
na aréola ou no mamilo;
● Verifique se o sutiã deixa marcas em apenas 
uma das mamas, indicando inchaço;
● Deixe os braços soltos ao lado do corpo e 
observe as mamas novamente;
● Erga os braços e observe se há alterações.
2. Apalpação em pé no chuveiro
● Com a coluna ereta, coloque a mão esquerda 
atrás da nuca, com o cotovelo apontado para 
cima;
● Deslize a mão direita pela mama esquerda, 
apalpando-a com a ponta dos dedos;
● Faça movimentos circulares com firmeza, mas 
sem causar desconforto ou dores, iniciando na 
axila e seguindo em direção ao mamilo;
● Durante a apalpação, verifique se há regiões 
mais densas ou caroços;
● Faça os mesmos movimentos circulares na 
região das axilas, observando se há algum 
nódulo palpável;
● Pressione delicadamente o mamilo para 
verificar se há saída de líquido de origem 
desconhecida;
● Troque a posição dos braços, colocando a 
mão direita na nuca, e repita o passo a passo 
desta etapa.
3. Apalpação deitada
● Deite-se na cama, coloque um travesseiro 
fino embaixo do ombro esquerdo e leve a mão 
esquerda para trás da cabeça;
● Com a outra mão, apalpe a mama esquerda 
e faça movimentos circulares com a ponta dos 
dedos, verificando a presença de anormalidades;
● Coloque o travesseiro embaixo do ombro 
direito e repita os passos com a outra mama.
Esses passos são necessários porque a mama 
se movimenta junto com o corpo, de forma que 
uma anormalidade pode passar despercebida 
em determinada posição. Além disso, durante 
o banho, com a pele ensaboada, as mãos des-
lizam mais facilmente, aumentando as chances 
de detectar qualquer anormalidade.
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Joelma Prates Stein 
Fisioterapeuta  

(CREFITO-5:200444/F)
Especialista em Qualidade de  

Vida e Saúde
 Ênfase em Reabilitação Motora

O sistema vestibular é responsável 
pela manutenção do equilíbrio geral, 
tem a função de informar sobre as 
acelerações angulares da cabeça nos 
diversos planos do espaço e movimen-
tos corpóreos lineares. Quando sua 
função é interrompida, resultam sen-
sações desagradáveis como: náuseas, 
vertigens, desequilíbrio e movimentos 
involuntários dos olhos não controla-
dos. Além do tratamento medicamen-
toso, a reabilitação vestibular tem sido 
reconhecida como tratamento de es-
colha para pacientes com persistência 
da vertigem por causa da disfunção 
vestibular, proporcionando acentuada 
melhora na qualidade de vida. 

É uma doença infecciosa que 
atinge o labirinto, estrutura em semi-
círculos localizada no ouvido interno. 
Ele é responsável, junto dos olhos, 
por enviar para o cérebro os impulsos 
de deslocamento do corpo, quando 
essas informações se opõem, ocorre 
a tontura. 

A labirintite também é provocada 
por processos inflamatórios tumorais 
e doenças neurológicas. Dependendo 
da intensidade da crise, sua fase 
aguda pode durar minutos ou dias. 
As infecções bacterianas e virais, os 
quadros alérgicos, lesões cerebrais, 
reações a remédios e até a má circula-
ção sanguínea podem afetar o ouvido 
interno.

Os estudos não confirmam com 
exatidão o que causa o quadro, mas 
alterações genéticas, lesões no siste-
ma visual, compressões mecânicas e 
até mesmo o envelhecimento originam 
o problema. Podemos dividir as cau-
sas dessa doença da seguinte forma:

• EMOCIONAIS: desencadeado 
pelo estresse;

• BACTERIANAS: ocorre pela 
invasão de bactérias no labirinto;

• VIRAIS: causadas pelas infec-
ções por vírus.

Os principais fatores de risco 
para o surgimento da labirintite são: 
hipoglicemia, idade, hipertensão, 
diabetes, estresse, consumo excessi-

Reabilitação vestibular: como a fisioterapia 
auxilia pacientes com labirintite

vo de álcool ou cigarros, ansiedade, 
otites, infecções virais ou bacterianas 
e alguns medicamentos, como os 
antibióticos.
OS PRINCIPAIS SINTOMAS DA 
DOENÇA SÃO:
• Tontura, agravada pelo desequilíbrio;
• Vertigem rotatória;
• Suor excessivo;
• Náuseas;
• Vômitos;
• Zumbido;
• Perda parcial ou completa da 
audição;
• Alterações gastrintestinais;
• Queda de cabelo;
• Dor de cabeça.

A Reabilitação Vestibular (RV) tem 
sido praticada há quase 70 anos, mas 
evidências relacionadas à sua eficácia 
têm crescido nos últimos 10 a 15 anos. 
Em 2013, uma revisão da Cochrane 
relatou moderada a forte evidência 
do uso de reabilitação vestibular para 
pessoas com distúrbios vestibulares.

A Reabilitação Vestibular consis-
te na provisão de um programa de 
exercícios customizado direcionado às 
necessidades específicas de cada pa-
ciente. Educação do paciente e apoio 
psicológico também são elementos-
-chave para a recuperação ideal.

Os objetivos principais da reabili-
tação vestibular são: promover a esta-
bilização visual e aumentar a interação 
vestibulo-visual durante a movimen-
tação da cabeça; proporcionar melhor 
estabilidade estática e dinâmica nas si-
tuações de conflito sensorial e diminuir 
a sensibilidade individual durante a 
movimentação cefálica.  

Segundo Ganança e Caovilla o 
programa de reabilitação vestibular em 
três elementos: exercícios de habitua-
ção que favorecem a compensação do 
sistema nervoso central, diminuindo 
ou abolindo as respostas anormais dos 
movimentos da cabeça, exercícios de 
controle postural e condicionamento 
das atividades gerais. O fenômeno 
de habituação consiste na repetição 

de estímulos sensoriais, que facilita 
a compensação vestibular graças à 
plasticidade neuronal. O fenômeno é 
obtido por execução de movimentos 
repetitivos, que diminui a resposta 
vestibular. A repetição, além de 
promover adaptação ao movimento, 
estimula o órgão sensorial, criando 
novos automatismos responsáveis pelo 
equilíbrio corporal.

A frequência, duração e número 
de sessões não são definidas pelos 
protocolos. As diretrizes da prática 
clínica sugerem que podem variar de 
acordo com comorbidades, função do 
canal do labirinto afetado.

A movimentação do paciente é es-
sencial para a recuperação da função 
em pessoas com distúrbios vestibula-
res. Evidências sugerem que os progra-
mas de reabilitação devem começar 
logo após o acometimento vestibular, 
em virtude da neuroplasticidade; deve 
ser personalizado, principalmente em 
pessoas com acometimento de habi-
lidade motora e déficit cognitivo; deve 
ser projetado para diminuir o estresse 
e a ansiedade; além de ser motivador.

O encaminhamento precoce para 
Reabilitação Vestibular melhora a 
qualidade de vida, diminui o relato de 
episódios, melhora o controle postural, 
além de diminuir a ansiedade quanto 
à tontura do paciente e o déficit de 
equilíbrio.

Obesidade canina, 
saiba como prevenir

Os acadêmicos Camilli Vogel Becker, Gabriela Ramos de 
Almeida, Taiane Rommel e Tiago Griebler, do segundo semestre 
do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Santo Ângelo – 
FASA, realizaram uma pesquisa referente a Manejo Nutricional 
de Cães Obesos Sem Raça Definida.

Percebe-se um aumento crescente no número de cães com 
obesidade. Um dos motivos desse acontecimento se dá princi-
palmente pela falta de informação dos tutores de como oferecer 
ao seu pet uma dieta adequada, além da maioria não saber dos 
riscos que esse problema pode trazer a saúde do animal, preju-
dicando seu bem-estar e diminuindo sua expectativa de vida.

O trabalho realizado pelos estudantes, foi desenvolvido justa-
mente para orientar os tutores com algumas dicas de prevenção, 
salientando também a importância de levar  seu pet ao Médico 
Veterinário e apontando alguns dos problemas de saúde que o 
animal pode ter. 

Além da publicação no Jornal Semanal, foram entregues 
panfletos (foto abaixo) com dicas de prevenção para tutores na 
Visual Banho e Tosa em Três de Maio, Cuidar Pet Shop em São 
José do Inhacorá e na Agroveterinária Mundo Animal em Cândido 
Godói, com o objetivo de alcançar um maior número de tutores.

Para você tutor que deseja proporcionar uma vida mais sau-
dável e feliz ao seu pet, procure preveni-la ou trata-la através de 
consultas com o Médico Veterinário, exames rotineiros, prática 
de exercícios e cuidados com a alimentação do cão. 

PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
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" Quando uma pessoa que você ama morre, dói a alma e até mesmo para respirar...
Dizem que passa, mas é mentira. Nada volta a ser como antes." Yara Lampert

Elizabeth Caraffa fundadora e voluntária do Imama de Três de Maio,  
Vânia Henkes (leia-se Casas Henkes), Marli Inês Redel vitoriosa e voluntária do Imama 
e Josiane Henkes (Leia-se Henkes Calçados). 
O registro foi na live da Henkes em parceria  com o Imama, no último dia 20

No último dia 25, comemoramos o Dia Nacional do 
Dentista. No registro, a cirurgiã-dentista Priscila Lampert, 
especialista em Odontopediatria e pós-graduanda em Ortodontia. 
Através dela, os parabéns a todos os dentistas. Ter o sorriso que 
você sonha é mais rápido e fácil do que você imagina. Agende seu 
horário pelo telefone (55) 999775535.

No dia 16 de outubro, os papais Deise e Vinícius Fin comemoraram o 
primeiro aninho do filho Kauã. O tema da festa foi o “Safari de Kauã”. A 
festa super animada foi na Bella Casa de festas

STEIN FOTOGRAFIAS

NAIR E VERÔNICA LOTTERMANN FOTOGRAFIAS

Os pais Aline Ludwig e Diego Dietrich comemoraram, no dia 23 de outubro, 
o aniversário de 5 aninhos da filha Isadora. Uma festa linda, digna de uma 
princesa. O local escolhido foi a Bella Casa de Festas

KATY ALMEIDA FOTOGRAFIA
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Diretoria do Lar dos Idosos, de Três de Maio. O registro é no dia 22 de outubro, em um jantar comemorativo aos 25 anos da instituição. 
Parabéns ao lindo trabalho que a diretoria, os colaboradores, os voluntários e a comunidade em geral desenvolvem junto à instituição. O Lar 
dos Idosos é um lugar cheio de amor, carinho, histórias e de muito aprendizado. Muita saúde, respeito, afeto e vida longa a todos os moradores 
do Lar dos Idosos.

Parabéns para Gilvane Dahmer que no dia 21 de outubro trocou 
de idade. Recebe os parabéns da esposa Evanice, dos filhos Ricardo 
e Gustavo, de amigos e familiares. Gilvane é médico ginecologista 
no Hospital São Vicente de Paulo de Três de Maio e, atualmente, 
presidente do Rotary Club de Três de Maio

No noite do dia 21, o Rotary Club 
de Três de Maio  empossou três novos 
companheiros.  Gerson Rodrigues, 
apadrinhado por  Airton Huppes; Daniel 
Ribeiro, apadrinhado por Denis Reinehr; 
e Fernando Kerwald, afiliado de José H. 
Weber. No registro, os três novos integrantes 
com o presidente, Gilvane Dahmer

Na mesma noite, a Casa da Amizade empossou Vera Rodrigues,  
afiliada da integrante  Lourdes Huppes, que tem como presidente Luciana 
Ergang
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Excelente casa no loteamento 
Ullmann, com uma suíte com closet 
e mais 2 dormitórios, living com dois 
ambientes, 2 banheiros com água 
quente por aquecimento solar, ampla 
cozinha com fogão de chapa, salão 
de festas, escritório com porão, 
área de serviço, aberturas em Itúba, 
casinha de criança, sistema de luzes 
de emergência em toda a casa (12V). 
Totalizando 272m² de área construída, sendo 113m² de chapada. Terreno medindo 
448m² (15m² x 29,9m²).

 Informações e agendamentos de visitas pelo fone: 
55 99633-2111 ou 55 99628-5138 ou faça-nos uma visita .

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

Parabéns para:

Cisma de um Pecador

Larguei o que eu queria
Paguei o que não cabia
Andei na noite fria e nebulosa
Perdi o faro, o sossego e a luz 
do dia
Tentei a sorte, fui achar uma 
saída
Voltei pra mim ( essa vida é 
retraída)

Já bem fechado nesse eu que 
me aborrece
Indelicado nessa fase de 
lamento
Procuro o vento pra mandar o 
meu recado
Pois só o vento; rude, manso ou 
acanhado
Por ser variado tem o cisma do 
provento
E ao bafejar logo entrega o meu 
pecado

Jorge da Luz

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

- 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   

29/10
Delmar Mebius
José C.  Rodrigues
Jéssica Luana Weber
Paulo Klein
30/10
Valmor Dietrich 
Paulo dos Santos
1O/11
Lurdes S. Weber
Laerte Joel Altmann
02/11
Olíbio Graef
Márcio Eckhart
03/11
Rui Lewiski
Juarez Antônio Da Silva

VENDE-SE 
Propriedade dos  

Caixeiros Viajantes de 
Três de Maio. Área de um 
hectare e um pavilhão de 
aproximadamente 300m2. 

Tratar com a diretoria.

REGISTROS SOCIAIS

“Mais um ano de feliz vida para Maria Selmira Kochem, que completa seus 
93 anos no dia 31 de outubro. Feliz aniversário nossa rainha.”
Abraço de Diogo Wolf e família.

"No da 9 de outubro Waldemar e Norma Petry comemoraram Bodas de 
Ouro. Cinquenta anos de histórias para contar. Cinquenta anos de risos e de 
abraços. Cinquenta anos de choros e receios. Cinquenta anos de mãos dadas! 

Durante essa trajetória de vida, muitas conquistas, ensinamentos e exemplos 
de companheirismo. Parabéns pela família que construíram! Gratidão por todos 
os momentos vividos e que Deus continue abençoando esta união por muitos anos 
ainda!"
Com carinho, das filhas Rejane e Jaqueline, genros e netos.

Bodas de Ouro
NAIR E VERÔNICA LOTTERMANN FOTOGRAFIAS
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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.

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.
- APARTAMENTO com três dormitórios, rebaixado em gesso, sacada 
fechada com vidro, localizado no bairro Sol Nascente
- CASA E QUITINETE no bairro Santa Rita

OFERTAS
- 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 nova  de alvenaria  de 144m², terreno de 380m², loteamento Dochorn. 
Três de Maio.
- Casa de alvenaria medindo aproximadamente 280m² com terreno de 717m²; lo-
calização: rua Osvaldo Cruz centro de Três de Maio.
- Casa nova de alvenaria medindo 356m² com terreno de 450m², com piscina, 
localização: loteamento das freiras. Três de Maio.
- Casa seminova 185m², terreno 505m², com chapada, uma suíte mais dois quar-
tos,localização; 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, localiza-
ção: rua Avaí próximo ao colégio Pacelli.  
- Casa  de alvenaria com piscina, medindo 332m² com terrreno de 595m², localiza-
ção rua Farrapos uma quadra da av. Santa Rosa.
- Casa de alvenaria, 140m², com terreno de 4787m² localização; rua Alfredo Mens-
ch, próximo ao colégio Castelo Branco.
- Casa de alvenaria de 200m², terreno 495m²; localização na rua Avaí.
- Casa seminova medindo 260m² com terreno de esquina 345m², localizada no 
loteamento Sartor.

Terrenos sem benfeitorias
- Terreno sem benfeitorias de 564m² com 25m de frente na rua Horizontina.

Área rural
- 25,5 ha, sem benfeitorias, terra vermelha, localização: lajeado cachoeira, à 800 
metros da cidade.
- 9 ha com benfeitorias  localizado na localidade de Alparagatas município de Boa 
Vista do Buricá.
- 24 ha, com benfeitorias, sendo que 20 hectares de planta, restante potreiro e mato; 
localização: à 2km da 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
· 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
· Apartamentos no edifício Terra Natal, na rua Osvaldo Cruz perto 
do Hospital 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 no bairro São Francisco.
· 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).

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

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$750.000,00 (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. 

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 do 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, Av. Avaí, Trav. Pedro Krewer e Av. Se-
nador Alberto Pasqualine
. Casa: Rua Exp. Bertoldo Boeck e rua José Bonifácio
· Pavilhão: rua Alfredo Henn e rua São Roque
· Sala Comercial: Av. Santa Rosa e rua Sto. Ângelo e  Av. Uruguai

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 pavimento 
Vidraçaria do Serginho) com box de garagem e portão eletrônico.
- Pavilhão comercial/industrial em alvenaria na rua Alfredo Henn, nº 835, bairro Jar-
dim das Acácias, (em frente ao colégio Castelo Branco), com área de 486,00 m².
VENDE-SE 
- Apartamentos com ótima localização, 3 opções de plantas, 3 e 4 dormitórios (opções de 
suítes), com possibilidade de adquirir mais de um box de garagem.
- Apartamento semimobiliado, localizado no sexto andar (ótimo padrão, c/elevador, suíte + 2 
dormitórios) c/ área privativa de 144,69 m², mais box de garagem, no Edifício Atenas, Avenida 
Uruguai, nº 200, centro Três de Maio/RS.
- 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 Do-
ckhorn.
- Terreno c/ área de 436,63 m² na Av. Buricá próximo ao Fórum, c/ casa mista, área aproxi-
mada de 187,00 m².
- CASA em Alvenaria com área de 103,00m², terreno com área de 363,00 m², rua São Lucas, 
136, ótima localização (a 4 quadras do Supermercados Benedetti).
- Casa em alvenaria c/área de 136,00 m², com estrutura p/2 pavimentos, ótimo padrão (aber-
turas, 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 com 150 m², 1 suíte + 2 quartos , cozinha, sala de jantar, espaço 
gourmet, banheiro social, 2 vagas de garagem, Ed Atenas
- Apartamento com 1 suíte + 2 quartos, banheiro social, 2 vagas de garagem, 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
- Casa de alvenaria, 220 m², terreno 550m², Pe. Cacique, próximo ao Ed. Rubi.
- Casa de alvenaria seminova, 260,18 m2, 2 suítes, 2 quartos, sala de estar/jantar, 
escritório, garagem para 2 carros, piscina e quiosque, bairro Planalto.
- Casa de alvenaria c/ piscina, 250m², terreno de 360m², 3 quartos, sala, cozinha, 
lavanderia, 1 garagem, Centro 
- 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.
- Apartamento com 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, garagem, salão de festas, 4º 
andar, em frente ao Colégio Pacelli.

- Sala Comercial, 100m², 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.

- ATENÇÃO: BAIXOU O VALOR - Ótima oportunidade de Investimento! Possibilidade 
de adquirir os 3 Terrenos juntos com 15% de descontos.
- TERRENO DE ESQUINA c/área de 565,00 m², c/uma casa de alvenaria medindo 
12x13 localizada na rua Expedicionário Bertholdo Boeck esquina rua Ijuí
- TERRENO sem benfeitorias, ótima localização, rua Ijuí com área de 339,00 m²
- TERRENO sem benfeitorias, ótima localização, rua Ijuí com área de 440,00 m²
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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
Aceitamos PIX e cartões

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

A pensão por morte mudou bastante nos últimos 
anos. Segue sendo devida aos dependentes 

do falecido, porém a duração do pagamento e 
as regras para a comprovação do direito foram 
substancialmente alteradas. São tantos os requisitos 
e de complexidade tão elevada que fica praticamente 
impossível conhecer todos eles, de modo que o 
sistema, universalista por natureza, acaba tendo sua 
efetiva funcionalidade restrita para os especialistas. 
Evidentemente que, sob qualquer ótica, isto não é 
positivo. 

Algumas situações são emblemáticas: se o de cujos não tiver 
vertido 18 contribuições mensais, quando em vida, ou se o depen-
dente era casado ou mantinha união estável, mas não tem prova do 
início da convivência com o segurado falecido, para além de dois 
anos anteriores ao seu falecimento, receberá a prestação, porém por 
apenas quatro meses. Se comprovar que o óbito ocorreu em razão de 
um acidente, doença profissional ou do trabalho, mesmo não tendo 
preenchido os requisitos anteriormente referidos, poderá receber a 
prestação por mais tempo. De qualquer forma, terá sua idade avalia-
da, por ocasião do óbito do segurado, para uma definição exata sobre 
a duração do pagamento.  

Cota-parte de cada dependente
O mesmo se verifica em relação à cota-parte de cada dependente. 

Pelas novas regras, ela será definida partindo-se do percentual de 
50%, mais 10% por dependente. Assim, por exemplo, havendo dois 
dependentes, o percentual será de 70%, dividido entre eles. Acontece 
que se um dos dependentes for deficiente ou tiver invalidez para o tra-
balho, o percentual deverá ser fixado em 100%. Muitas vezes, na data 
de entrada do requerimento, não há dependentes nesta condição, a 
qual, todavia, vem a ser implementada no futuro, com a comprovação, 
a posteriori, da condição de deficiência ou invalidez de algum dos 
dependentes. Nestes casos, o benefício, de ofício, será efetivamente 
recalculado pelo órgão previdenciário?

Não tem ocorrido a devida orientação das pessoas com relação 
aos requisitos da pensão por morte, bem como com relação às provas 
que devem ser apresentadas ao INSS e as reais alternativas possíveis 
para receber o melhor benefício, pois o atendimento, atualmente, é 
prioritariamente eletrônico, e não há uma estrutura de apoio informa-
cional adequada à população. Sequer o Serviço Social Previdenciário, 
órgão incumbido do dever de orientar as pessoas, acerca de seus 
direitos previdenciários, tem tido a estrutura adequada para prestar 

seu atendimento. 
As novas regras, muito além de reduzir o custo, estão dificultando 

o acesso, o qual não será negado, mas, sim, franqueado, porém com 
forte probabilidade de equívoco, causando uma percepção ilusória 
de que a Previdência deferiu o pedido. Por isso, é muito provável a 
formação de um passivo judicial nos próximos anos, com relação a 
pensão por morte, pois as pessoas recorrerão ao Poder Judiciário para 
reivindicar a falha do INSS e, nestes casos, certamente será devolvida, 
ou senão neutralizada, boa parte da economia anunciada com as 
regras novas. 

Teria sido melhor se as alterações na pensão por morte tivessem 
sido realizadas apenas com relação à cumulação de benefícios, dei-
xando de lado regras tão confusas, pois este benefício da Previdência 
Social lida com mínimos sociais e substitui, para as famílias, a renda 
da pessoa falecida. Uma inequívoca demonstração de que reformar é 
preciso, porém reformar mal pode ser ainda mais contraproducente do 
que não reformar. 

Alexandre Triches
Advogado e professor universitário

O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP)  lembra que os 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram 
que no ano de 2015 a espectativa de vida do brasileiro, ao nascer, era 
de 75,5 anos. Em 2019, esta expectativa atingiu 76,6 anos – ou seja, 
aumentou 1,1 ano. 

As novas regras valem apenas para óbitos ocorridos a partir de 1º 
de janeiro de 2021. Para óbitos ocorridos até 31 de dezembro de 2020, 
continuam valendo as regras anteriores. Por exemplo, se o segurado 
faleceu em 20 de dezembro 2020, e sua esposa contava com 44 anos de 
idade, o pagamento da pensão será vitalício. Se o segurado falecer em 
10 de janeiro 2021, e sua esposa contar com 44 anos de idade, a pensão 
será paga por 20 anos.

Os rumos da Pensão por Morte 

Para óbitos ocorridos a partir de janeiro de 2021, o tempo de 
recebimento será de acordo com as seguintes faixas etárias:
Até 22 anos:  a pensão será paga por 3 anos;

Entre 22 e 27 anos: a pensão será paga por 6 anos;

Entre 28 e 30 anos: a pensão será paga por 10 anos;

Entre 31 e 41 anos: a pensão será paga por 15 anos;

Entre 42 e 44 anos: a pensão será paga por 20 anos;

A partir de 45: a pensão  será vitalícia.


