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TRÊS DE MAIO - 21 DE JANEIRO DE 2022

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Idade: 30 anos
Filha de: Marinês de Oliveira Koscrevic e João Hollweg Koscrevic
Estado Civil: Solteira
Reside em: Três de Maio 
Escolaridade: Formação Superior em Direito pela Anhanguera de 
Passo Fundo/RS. Pós-graduada em Direito Civil e em Processo Civil 
pela IMED de Passo Fundo/RS, diplomada pela Escola Superior de 
Magistratura - Ajuris, diplomada pelo Ibedim – Instituto Brasileiro 
de Ensino de Direito Médico e da Saúde em curso regular de imple-
mentação da Lei Geral de Proteção de Dados. 
Profissão: advogada e consultora em Proteção e Privacidade de 
Dados
Por que optou por esta profissão: Por causa da a diversidade de 
carreiras que a área proporciona, podendo atuar como advogado, 
docente em faculdades, concorrer a cargos públicos, além de exer-
cer função essencial à administração da justiça. 
Onde trabalha atualmente: advogo em escritório próprio e sou 
corretora de imóveis na Imobiliária Adilson Koscrevic Imóveis  
Hábito que não abre mão: café e exercícios
O negócio do futuro é: relacionado à tecnologia e segurança nas 
relações virtuais 
Time de futebol: Grêmio
Seus aplausos vão para: pessoas empáticas, sem preconceitos e 
que respeitam os animais 
Nota zero para: violência
Sua opinião sobre as redes sociais: tenho dupla perspectiva, 
assim como na maioria das coisas, há fatores positivos e negativos, 
podendo ser utilizada como ferramenta de comunicação, trabalho 
e para aproximar pessoas; mas também como forma de propagar o 
ódio, mentiras e manipulação. Cabe a cada um utilizar com sabedo-
ria e responsabilidade. 
O que você sugere de mudança para melhorar sua cidade? Investir 
em educação e cursos profissionalizantes com o intuito de quali-
ficar jovens e adultos para o mercado de trabalho em setores com 

Aline KoscrevicAline Koscrevic
ARQUIVO PESSOAL

déficit de profissionais, além de firmar parcerias com empresas 
locais visando absorver esses novos profissionais. Outra sugestão é 
que haja maior interatividade entre gestões, dando continuidade a 
bons projetos em andamento.
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Como evitar acidentes domésticos 
com ENERGIA ELÉTRICA 
Choques elétricos podem ser evitados se equipamentos estiverem em 
boas condições e conectados a uma instalação elétrica adequada 

‘Normalmente nesse período do ano há uma 
maior demanda de energia do sistema elétrico. Isso 
ocorre porque utilizam-se mais equipamentos como 
ventiladores, climatizadores de ar e os próprios 
equipamentos de refrigeração de alimentos, como 
geladeiras e freezers (que necessitam de uma maior 
tempo de funcionamento para manter a mesma 
temperatura interna em seus compartimentos). 

Com isso, exige-se mais das instalações elétri-
cas – que por sua vez nem sempre estão dimensio-
nadas adequadamente para fornecer energia para 
tantos equipamentos ao mesmo tempo por longos 
períodos –, podendo por exemplo ocasionar supe-
raquecimento dos condutores elétricos e, conse-
quentemente, outras falhas do sistema’, explica o 
engenheiro elétrico da Certhil, Guilherme Maier 
Weinheimer

Os acidentes com energia elétri-
ca, abrangendo choques elétricos, 
incêndios por sobrecarga e descar-
gas atmosféricas (raios), atingiram a 
marca de 759 ocorrências no primei-
ro semestre de 2021 – e 402 mortes 
–, segundo dados da Associação 
Brasileira de Conscientização para os 
Perigos da Eletricidade (Abracopel). 
Somente os choques somaram o nú-
mero de 441, resultando na perda de 
355 vidas – 86 pessoas conseguiram 
se recuperar.

De acordo com a pesquisa da 
Abracopel, grande parte dos aciden-
tes com choques elétricos ocorreram 
nas residências, local que, teorica-
mente, as pessoas se sentem mais 
seguras. Conforme o levantamento, 
foram dentro dos lares 133 acidentes 
e 116 mortes. 

O diretor-executivo e engenheiro 
da Abracopel Edson Marinho, alerta: 

Cuidados com o carregador 
de celular 

Os carregadores de celular são pequenas fontes retificadoras de ener-
gia, cuja função é transformar a energia alternada da rede elétrica em 
energia contínua para carregar a bateria do celular. Esses dispositivos são 
formados por pequenas placas eletrônicas com diversos componentes sol-
dados sobre elas, e durante o manuseio em alguns casos não se têm o de-
vido cuidado com esses pequenos dispositivos que em quedas ou quando 
‘jogados’ contra paredes, móveis ou quaisquer outras massas os compo-
nentes internos podem ir se soltando da placa ocasionando pequenos cur-
tos-circuitos. E em alguns casos, gerando aquecimento ou outros fatores 
que podem fazer com que essas fontes em algum momento possam ter 
um mau funcionamento e até explodir.

DICAS IMPORTANTES DE PREVENÇÃO DE
ACIDENTES DOMÉSTICOS COM ENERGIA ELÉTRICA: 

– Deve-se manter a instalação elétrica sempre em conformidade 
com as normas, no que diz respeito ao dimensionamento adequado dos 
condutores e dispositivos de proteção para os equipamentos que são 
conectados a ela;

– Conferir e utilizar sempre aterramento nas instalações elétricas. 
Atualmente a maioria dos equipamentos já tem sua concepção as 
carcaças e sistema aterrados internamente, o que deve ser conectado 
ao aterramento da instalação da residência através do pino do meio das 
tomadas, já do padrão 3 pinos;

– Utilizar DPS (Dispositivo Contra Surtos Elétricos), dispositivo de 
proteção destinado a proteger a instalação e os equipamentos conecta-
dos a eles principalmente da ocorrência de descargas atmosféricas, os 
conhecidos raios;

– Utilizar IDR ou DDR para garantir a segurança das pessoas que utili-
zam o sistema elétrico, protegendo-as contra possíveis contatos aciden-
tais com equipamentos ou instalações que possam estar com defeito;

– Sempre solicitar a uma equipe com profissionais capacitados para 
realizar instalações ou manutenções elétricas, jamais fazer algo sem o 
devido conhecimento.

Daniel Shaefer Haubert tinha 
35 anos

Taís de Oliveira Rost tinha 
27 anos

Nesses dias de calor intenso, quais os cuidados 
que devemos ter com os equipamentos como 
ventilador e climatizador de ar? A manutenção 
desses aparelhos é importante para evitar aci-
dentes?

Nessas épocas de calor mais intenso, quando há uma 
maior utilização de equipamentos para ventilação e res-
friamento do ar nos ambientes, o principal cuidado que se 
deve ter com esses equipamentos é a limpeza adequada e 
periódica, pois juntamente com o ar eles aspiram bastante 
poeira que se acumula com o tempo e causa diminuição do 
rendimento do equipamento. Aos poucos, vai obstruindo 
possíveis sistemas de ventilação dos motores dos próprios 
equipamentos ocasionando superaquecimento, possíveis 
falhas de funcionamento e até acidentes elétricos. 

O uso prolongado de ventilador ou climatizador 
de ar pode causar explosões ou acidentes mais 
graves?

Se o equipamento estiver em boas condições, limpo 
como citado e conectado a uma instalação adequada não 
deve haver problemas em função do tempo de utilização.

As altas temperaturas têm influência sobre aci-
dentes com energia elétrica?

Normalmente nesse período do ano há uma maior de-
manda de energia do sistema elétrico, isso ocorre porque 
utilizam-se mais equipamentos como ventiladores, clima-
tizadores de ar e os próprios equipamentos de refrigeração 
de alimentos como geladeiras e freezers (que necessitam 
de uma maior tempo de funcionamento para manter a 
mesma temperatura interna em seus compartimentos). 
Com isso, exige-se mais das instalações elétricas – que 
por sua vez, nem sempre estão dimensionadas adequada-
mente para fornecer energia para tantos equipamentos ao 

é preciso prestar atenção em detalhes 
banais, como, por exemplo, tomadas, 
fios soltos, extensões, entre outros. 
Outro contratempo está nas instala-
ções elétricas de residências mais an-
tigas, que possuem somente fusíveis 
ou disjuntores para a proteção.

Na região, pelo menos duas pes-
soas perderam a vida nas últimas 
semanas, vítimas de acidentes com 
equipamentos elétricos. O empre-
sário santa-rosense Daniel Shaefer 
Haubert, 35 anos, morreu ao sofrer 
uma descarga elétrica quando manu-
seava uma serra (maquita) na manhã 
de sábado, 15, ao fazer a manuten-
ção em uma escada. Seu pai, Edson, 
tentou socorrê-lo e também sofreu o 
choque, porém, sem gravidade.

Já na segunda-feira, 17, por volta 
das 18h, em Três de Maio, a jovem 
Taís de Oliveira Rost, 27 anos, morreu 
vítima de um choque elétrico em sua 

residência. Ela estava na lavanderia 
de casa, quando sofreu uma descar-
ga elétrica da máquina de lavar rou-
pas. A jovem deixa enlutados uma 
filha de 4 anos, demais familiares e 
amigos.

Nos dois casos, as causas estão 
sendo apuradas na perícia. Embora 
não se saiba as condições dos equipa-
mentos elétricos ou da fiação, se hou-
ve mau contato ou algum problema na 
parte elétrica da residência, o fato é de 
que como houve a ocorrência desses 
acidentes por choque elétrico – que 
causaram duas mortes – “pode-se su-
por que houve a energização acidental 
da carcaça do aparelho por algum pro-
blema do próprio equipamento em si 
ou que houve alguma falha de isolação 
na instalação elétrica deste”, explica o 
engenheiro elétrico da Certhil, Guilher-
me Maier Weinheimer.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Supervisor do DEE (Departamento de Equipamentos Especiais) e 
engenheiro elétrico da Certhil, Guilherme Maier Weinheimer dá 
dicas de prevenção de acidentes com eletricidade e tira algumas 
dúvidas relacionadas ao assunto:

mesmo tempo por longos períodos –, podendo, por exem-
plo ocasionar superaquecimento dos condutores elétricos 
e consequentemente outras falhas do sistema.

Para prevenir acidentes com aparelhos domésti-
cos em casa é recomendado usar a chave disjun-
tora IDR? Como funciona? 

O IDR (Interruptor Diferencial Residual) é muito reco-
mendado para a segurança das pessoas que estão expos-
tas à utilização de equipamentos e instalações elétricas, 
sendo assim em todos os ambientes que utilizam energia.  
A sua função básica é monitorar o valor de corrente elétrica 
que “entra” na instalação elétrica pelo condutor de FASE 
e “saí” pelo condutor de NEUTRO. E neste caso ambos os 
valores devem ser exatamente iguais, quando ocorrer qual-
quer variação entre esses valores como por exemplo em 
um choque elétrico, quando a energia entra pelo condutor 
de fase na instalação e é desviada para a terra pelo corpo 
humano, o IDR desliga imediatamente o circuito elétrico – 
na maioria dos casos antes mesmo da pessoa que sofreu o 
choque elétrico sentir a descarga de energia no corpo.

Já a função do DJ - Disjuntor, que é comumentemente 
utilizado nas entradas de energia e nos quadros de prote-
ção internos das residências, monitora apenas a corrente 
elétrica que “entra” pelo condutor de fase, atuando como 
proteção apenas para os condutores que compõem o sis-
tema elétrico e os equipamentos conectados ao mesmo. 
Não atuando para correntes de fuga que são causas dos 
choques elétricos.

Existem também o DDR (Disjuntor Diferencial Resi-
dual), sua função é realizar em único dispositivo a proteção 
contra fugas elétricas conforme o IDR e a proteção para 
sobrecorrentes com o DJ - Disjuntor convencional.

É mito ou verdade que ao manusear equipamentos elétricos 
devemos estar com sapatos adequados, com solado de borracha 
e também com as mãos secas?

De maneira generalizada, considerando um ambiente residencial e que 
os equipamentos e instalações elétricas do ambiente sejam adequadas às 
normas de segurança brasileiras e estejam em boas condições, é mito.



CADERNO S - JORNAL SEMANAL - 21 de janeiro de 2022 3

Como é o tratamento 
e como podemos 
evitar a recaída

A Dependência Química segundo a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS apud BRASIL, 2004) reconhece ser 
uma doença crônica, progressiva que piora com o uso e o 
decorrer do tempo, porque há alteração da estrutura e no 
funcionamento normal da pessoa, sendo-lhe prejudicial. 
Não tem causa única, mas é produto de uma série de fato-
res, dentre eles físicos, genéticos, emocionais, psíquicos e 
sociais, que atuam ao mesmo tempo, sendo que às vezes, 
uns são mais predominantes naquela pessoa específica 
do que em outras.

Como as drogas levam a dependência? 
São vários os fatores que podem desencadear o vício, 
cientificamente falando, quando um adolescente faz 
uso de substâncias nocivas, há um estímulo dos neuro-
transmissores chamados de dopamina e noradrenalina, 
produzindo sensação de prazer e isso, numa segunda 
oportunidade, reforça o experimento. O cérebro torna-se 
receptivo a essa nova substância, achando que faz parte 
do crescimento no organismo, levando a dependência 
no cérebro. Com os órgãos completamente formados por 
volta dos 18/21 anos, os órgãos terão a capacidade de 
identificar e eliminar as toxinas ingeridas, terá barreiras 
contra o vício, há uma maturação das células.

Como ocorre o controle e tratamento  
do vício?  

Quando não há a presença do estímulo de permane-
cer limpo, caso a pessoa não tenha estrutura psicológica 
para tolerar frustrações, lidar com sensações desagra-
dáveis é bem provável que ele retorne ao vício, devido 
também, a depressão que o acomete pela falta da droga 
no organismo.

Algumas dicas de como conseguir 
controlar o vício:

● Evite a primeira dose de qualquer droga;
● Evite hábitos e lugares que frequentava quando  

             fazia uso;
● Evite o autoengano e mentiras;
● Evite a solidão, seja honesto;
● Exercite a sua espiritualidade;
● Não tenha vergonha de seu vício;
● Procure grupos de autoajuda;
●Procure ajuda especializada (psiquiatra, psicólogos).

O que é Dependência Química

Psicóloga Rosani Schrer – CRP 07/34754
Formação em Psicoterapia, Neuropsicologia e  

Especialista em Dependência Química.  
Acompanhamento individual e familiar.  

Atendimento particular e Cofron

Como podemos evitar a recaída?
É importante envolver outras pessoas nos planos 

de prevenção de recaída como, por exemplo, redes de 
intervenção, membros da família, colegas de trabalho, 
podem ser muito úteis em ajudar a reconhecer sinais de 
aviso e fazer algo sobre eles. A dependência química é 
uma doença multicausal, que necessita de tratamento clí-
nico e farmacológico e de intervenções com abordagem 
psicossocial. 

Como psicóloga e especialista na área podemos 
prestar importantes serviços referente ao uso abusivo 
de substâncias psicoativas, a dependência química e 
seus malefícios à família e sociedade, intervir e acom-
panhar usuários de álcool/drogas no processo da cura 
e uma melhor eficácia na prevenção da recaída, não só 
o dependente, mas fazer um acompanhamento com a 
família, para que juntos possamos ter maior controle 
do uso dessas substâncias e durante a sua abstinência. 
Porque percebemos que após internações em clínicas, o 
dependente retorna ao meio familiar e social, colocando 
em risco muitas vezes todo o processo de controle e 
tratamento. Sugere-se que mantenha o acompanhamen-
to de profissionais especializados e apoio de familiares e 
amigos.

STUDIO CRIATIVO
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" O mundo seria melhor se todos entendessem isso: "Se puder, ajude os outros.  
Se não puder, ao menos não lhes faça mal.”" Dalai Lama

Família nosso bem mais precioso; um feliz ano de 2022! No registro 
Marlon Eichkoff com a esposa Adriane e as filhas Jéssica e 
Alana

Um momento todo especial entre mãe e filha; Dalci Rutzen e a 
filha Damiele Andrade

O ano de 2022 será todo especial para os papais Marcineia Alegranzzi 
e Cristiano Sacchet dos Santos, que estão na espera do terceiro filho 
Felipe. Muito felizes também estão os manos Victor e Nathália!

No dia 8 de janeiro, os pais Cristiano e Caroline comemoraram o primeiro 
aniversário de Antony Rutzen Melchior. Muita alegria e diversão. 
A festa foi na Bella Casa de Festas.
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Em um lindo sítio, rodeado por árvores e flores, junto com sua 
família e dindos, a bebê Aurora comemorou seu 1° aniversário.
A família Martini Torzecki é só alegria com essa lindeza, que encanta 
a todos desde o dia 11 de janeiro de 2021. Parabéns especial 
também para a mamãe Fernanda, exemplar nessa missão. 
São os votos da vovó Tita, tios Vitor Hugo, Jeison e Camila, prima 
Helena, tios-avós Ione, Dulce e Márcio e bisavós Felix e Ivone. 
Felicidades!

Parabéns para Otávio Augusto de Abreu Peres, filho de Grasiela de 
Abreu, pela formatura do Ensino Médio pelo Colégio Dom Hermeto. Otávio Augusto 
é autista funcional (realiza atividades do dia a dia como ler, escrever, falar, interage 
com outras pessoas e tem algumas tomadas de decisões), mas por motivos de maior 
tranquilidade emocional para ele, a família decidiu que a sua formatura seria em 
residência. Otávio Augusto é um aprendizado para qualquer um que convive com ele. 
Por ser autista, a cada dia, ele busca autoconhecimento para o seu desenvolvimento. 

Sua caminhada é cheia de desafios e o ano de 2022  será especial. Otávio busca 
uma vaga no curso de  Computação e terá mais um desafio, pois terá que aprender a 
trabalhar ainda mais suas relações sociais...

Nada é definitivo, ele é um arco-íris cheios de nuances, tem sua personalidade 
única, surpreende a cada dia a todos que estão em sua volta. 

Até aqui ele aprendeu a ter respeito pelo próximo, dessa forma espera-se que seja 
respeitado em retorno e assim, fica o desejo que ele ajude a mudar o mundo através 
do seu amor ilimitado. 

No registro, Otávio com o diretor do Colégio Dom Hermeto, Gildor Spengler, que 
foi até a residência para entregar o Diploma de Conclusão do Ensino Médio. Muito 
amor, superação e gratidão nessa linda trajetória de aprendizado para todos.

No dia 2 de janeiro, tivemos 
comemoração em dose 
dupla. Os primos Leandro 
Junior e Clara Júlia 
comemoraram aniversário 
de 2 anos. Leandro Junior é 
filho de Leandro Rochinheski 
e Vanessa Balz. E Clara 
Júlia é filha de Júlio César 
Gastalho Campos e Cláudia 
Balz Campos. Cláudia, Júlio 
e Clara Júlia residem em 
Georgetown, Kentucky - USA. 
A festa foi na Bella Casa de 
Festas!

NAIR E VERÔNICA LOTTERMANN FOTOGRAFIAS
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IMÓVEIS
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  Gol, 16v, 4 portas, ano 2002, 1.0, cor prata. 
Contato: 99730- 0408 (Érica)

- Casa de alvenaria com 2 pavimentos, localizada na rua Engenheiro Jorge Loge-
mann próximo do centro, com 3 dormitórios, 2 salas, cozinha, dispensa e garagem  
- Casa de madeira localizada na rua Otto Schulz com terreno medindo 324.46m²
- Casa de alvenaria com terreno medindo 330m² e área construída de 230,39m² 
localizada no bairro Laranjeiras                       
- Apartamento localizado na rua Monsenhor Testani com área total de 90m², mais 
vaga de garagem.    
- Sala comercial localizada na rua do Arvoredo com área total de 396m²  
- Terreno localizado na rua Horizontina medindo 12x35 totalizando uma área de 
419.82 m²  
- Terreno de 14x32 com área total de 448 m² localizado na rua do Arvoredo a pou-
cos 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 para a 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
- Terreno localizado na rua das Videiras com frente de 12 metros e área total de 
328m²

REGISTROS SOCIAIS

Parabéns para:
21/01
Maria L. Reguelin
22/01
Dalziro Valdameri
Rafael Barbian

Parabéns para Sandra Regina 
Ribeiro de Almeida, que no dia 15 
de janeiro, completou 48 anos. 
Recebe os parabéns do esposo Celso, 
dos fi lhos Jetson, Thalisson e Gustavo 
fi lho de coração. 

Parabéns para Ederson Rambo, que 
no dia 23 de janeiro completará mais 
um ano de vida. Recebe os parabéns 
da esquipe do Jornal Semanal, em 
especial do Sandro, Amara, Arthur, 
Willian e dos avós. 

23/01
Darci Simon
24/01
Jorge V. Grooders
Inês Loro

Estamos em 
novo endereço

Rua Horizontina, 485
(2o piso da Digital Produções - 

fundos do Super Benedetti)

Telefones: 
3535-1033, 9 9926-9197 

9 9944-1624
www.jsemanal.com.br

Vendem- se 
Três fi lhotes machos

 de Pug.
 Mais informações no 

WhatsApp (55) 99655-
9950, com Myllenna.

Edith R. Medeiros
Ires Freoder
Ildo Corso
26/01
Dari Alles

27/01
Marlon Schmitt

Vendem- se 
Filhotes da raça Pequinês com 50 dias. 

Tratar pelo: 9 9941-9346, com Ildo
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ALUGUÉIS
- Salas comerciais, Galeria Jost, rua Santo Ângelo, centro. A partir de  R$ 500,00

IMÓVEIS À VENDA
- Casa de alto padrão, bairro valorizado, localização privilegiada, terreno de aproxima-
damente 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
- Apartamento na Av. 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 aproximadamente 172m² com a área comum, 
R$ 395.000,00 
- Apartamento na Av. Sen. Alb. Pasqualine, 3 quartos (uma suíte), 2 banheiros, cozinha 
planejada com bancada, sala ampla, sacada lateral com fl oreira, sacada fechada com 
vidros na frente e com churrasqueira, lavanderia, 1 vaga de garagem, 2º andar, de frente 
para avenida.  Obs: Apto todo reformado, paredes com massa corrida lixada, móveis dos 
banheiros, e lavanderia todos sob medida, pisos linha classe A
- Casa ampla de alto padrão a uma quadra do centro, casa de 2 pavimentos, com 
quiosque e piscina, terreno amplo, pega veículo no negócio.
- 4 ha em Alegria, contendo área de mata e de planta, barbada R$ 65.000,00
- Bordada Floricultura e artigos de presente, a mais de 20 anos no mercado com ótima 
clientela, NEGOCIA-SE O VALOR.
- Casa de 2 dormitórios no bairro Dona Oliva. R$195.000,00.
- Casa na região central, 2 pavimentos, aproximadamente 235m², com pátio grande na 
frente, e sala comercial aprox. 25m, separada da casa na frente do imóvel. (Possibilidade 
de receber Apartamento em prédio com elevador mediante avaliação) 
- Casa grande á venda, ótima localização, lugar lindo e valorizado, feita com tijolos ma-
ciço limpado, espaço gurmet, fogão de chapa, toda murada e gradeada, enorme pátio na 
frente da residência com fl ores e muita grama.

TERRENOS
- Loteamento Mediterrâneo 13,5x27,5 com 371,25m² terreno todo murado, plaino. 
R$119.000,00 

Ótima oportunidade para 
investidores

Terreno medindo 910 m²,
no início da rua Planalto no centro de 

Três de Maio
 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.

Venda
- Casa de alvenaria medindo aproximadamente 280m² com terreno de 717m²; localização rua Osvaldo 
Cruz centro de Três de Maio.
- Casa nova de alvenaria nova medindo 247m², com todos móveis sob medida, com terreno de 
518m², localização loteamento Dochorn em frente ao CTG.
- Casa seminova 185m² com chapada, terreno 505m²,localizada na rua  padre cacique loteamento loro.
- Casa de esquina de 130m², com terreno de esquina localizado próximo à Igreja Batista centro da 
cidade.
- Apartamento com 76m² com 3 quartos localizado na cidade de Santa Maria, preço R$ 195.000,00.
- Casa seminova medindo 260m² com terreno de esquina 345m², localizada no loteamento Sartor.
- Casa de alvenaria localizada na rua Monsenhor Testani à uma quadra da Av. Santa Rosa. R$ 
310.000,00.
- Casa de alvenaria de alto padrão, em 3 pavimentos, 287m² de construção, piscina e área de 
festa na cobertura, localização rua Jorge Logeman, centro de Três de Maio.

Aluguel
- Sala comercial próximo ao Sicredi da rua Horizontina.
- Duas salas comerciais novas localizado na rua Horizontina próximo à ofi cina Bela Vista.

Terrenos
- Terreno sem benfeitorias de 564m², com 25m de frente na rua Horizontina.
- Terreno medindo 390m² na rua da cerâmica por R$90.000,00.

Área rural
- 25,5 ha, sem benfeitorias, terra vermelha, localização lajeado Cachoeira, à 800 metros da cidade.
- 5,8 ha com benfeitorias, localizada na entrada da barrinha, troca por casa na cidade.
- Área de 9mil metros quadrados sem benfeitorias localizado à duzentos metros cidade.

VENDA
· Prédio de 3 pavimentos, duas salas comerciais e três ap-
tos e casa residencial de alvenaria de fundos e garagem c/ 
estrutura para outro pavimento, na rua Pe. Cacique. OBS: 
Imóvel central
· 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 Francis-
co.
· Apartamento central medindo 93m², com garagem med-
indo 15m² e com duas suítes e elevador, localizado na rua 
Tereza Verzeri, em frente ao super Benedetti, negócio de 
ocasião. Facilita pagamento.
· 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
· Casa semi nova, com chapada e suíte com jacuzzi, sala 
e cozinha sob medida, quiosque e piscina, toda murada.  
R$410.000,00.

SALAS COMERCIAIS
- Rua Pe. Cacique, Av. Uruguai, rua Santo Ângelo, Av. Sena-
dor Alberto Pasqualini 

IMÓVEIS EM OFERTA
· Ótimo terreno de esquina medindo 865m², com casa de alvena-
ria, piscina, quiosque, escritório e demais dependências, em frente à Dele-
gacia de Polícia. Aceita 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)
· 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, ter-
reno de 7.000m², rua Leonel Brizola, perto do parque de exposições, no 
bairro Castelo Branco 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.
· 6,5 ha, c/ galpão de alvenaria e duas casas, açude, potreiro, localizada 
ao lado da Setrem. 
· 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
· 17,8 ha, c/ benfeitorias, área de planta 12 ha, 5 ha de potreiro e mato, 
encosta no rio, localizada em esquina Tiradentes, vila Progresso, Três de 
Maio. Preço 260 sacas p/ ha, pagamento: entrada e saldo em mais 2 anos.

ÁREAS DE TERRAS
· 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 s/ benfeitorias e c/ aguada de sanga e vertentes, refl orestada c/ 
eucaliptos de 6 anos, em Independência
· 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.
· 16 ha em Poço Traíra próximo a São José Industrial, c/ sanga e s/ benfe-
itorias c/ aproximadamente 100 metros de frente para a BR 472.
· 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.

ALUGUÉIS
· Apartamentos: Rua Santo Antônio
. Casa: Rua José Bonifácio, rua Planalto e Av. Santa Rosa
· Pavilhão: Rua Alfredo Henn e rua São Roque
· Sala Comercial: Av. Santa Rosa, rua Santo 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
- Pavilhão comercial/industrial em alvenaria na rua Alfredo Henn, nº 835, bairro 
Jardim 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 
Dockhorn.
- Terreno c/ área de 436,63 m² na Av. Buricá próximo ao Fórum, c/ casa mista, área apro-
ximada 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 
(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 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).
- 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
- Sala comercial, com 368m² de área privativa, Av. Sen. Alberto Pasqualini, Ed. Panorama.
- Apartamento com 1 suíte + 1 quarto, sala de estar/jantar, banheiro social, lavanderia, 1 vaga de  
garagem, Ed. Rubi R$ 450.000,00 
- Apartamento com 150m²,  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, forma de 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, 220m², terreno de 550m², rua Pe. Cacique, próximo ao Ed. Rubi.
- Casa de alvenaria seminova com 260,18m², 2 suítes + 2 quartos, sala de estar/jantar, escritório, 
garagem p/ 2 carros, piscina e quiosque, bairro Planalto.
- Casa de alvenaria com 250m², terreno de 360m², piscina, 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, 
garagem, centro.
- Casa de alvenaria, 214m², com 1 suíte, 2 quartos, escritório, 3 banheiros, 2 lareiras, 2 garagens, 
pomar nos fundos, rua Jorge Logemann, Centro.  
- Imóvel misto, comercial com 321,57m², apartamento residencial com 177,18m², suíte + 3 quartos, 2 
vagas de garagem, Av. Santa Rosa, centro.

ALUGUÉIS
                                                                    - Apartamento com 1 suíte mais 2 quartos, sala, cozinha,   
                                                                lavanderia,garagem, salão de festas, 4º andar, em frente ao  
                                                                Colégio Pacelli.                   
 - Apartamento com 1 suíte + 2 quartos, banheiro social, 2 vagas de garagem, Ed. Porto Seguro – 
Crissiumal / RS.
- Sala comercial com 100m², Ed Rubi, rua Mato Grosso.
- Apartamento com 1 suíte + 2 quartos, banheiro social, sala, cozinha, lavanderia, 2 vagas de 
garagem, 9° andar Ed. Rubi, Três de Maio-RS
- Sala Comercial, Av. Senador Alberto Pasqualini, térreo do Edifício Cidade Jardim

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

Com a sanção presidencial da lei 
complementar nº188, transportadores 
autônomos são incluídos no rol de 
atividades permitidas como microempre-
endedores individuais (MEI)

A medida possibilita que profis-
sionais autônomos dessas atividades 
possam se formalizar com acesso ao 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ), com possibilidade de emitir 
notas fiscais e garantia de benefícios 
previdenciários.  Além disso, ao se tornar 
MEI, os optantes passam a ter acesso às 
linhas de crédito e financiamentos com 
condições especiais.

Conforme a lei, o teto da MEI 
Caminhoneiro  é de R$ 251,6 mil de 
receita bruta ao ano e  no caso de início 
de atividades, o teto é de R$ 20.966,67, 
multiplicado pelo número de meses entre 
o começo da atividade e o último mês do 
ano.

De acordo com o gerente de Políticas 
Públicas da instituição, Silas Santiago, a 

MEI:  caminhoneiros pode acessar 
benefícios do regime simplificado

Desde 3 de janeiro, os empresários 
de todo o país já podem optar pelo 
Regime Especial Unificado de Arrecada-
ção de Tributos e Contribuições devidos 
pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte – Simples Nacional. Na 
primeira semana de janeiro, 195.255 
empresários já fizeram o pedido de 
adesão. O resultado final será divulgado 
em 15 de fevereiro de 2022.

No Rio Grande do Sul, na primeira 
semana, foram realizados 12.681 
pedidos de adesão ao Simples Nacional 
2022.

A opção pelo Simples Nacional 
pode ser feita por microempresas e em-
presas de pequeno porte. É importante 
ressaltar que os solicitantes não podem 

SIMPLES NACIONAL 2022
Empresas têm até 31 de janeiro 
para optar pelo regime simplicado

fazer parte das vedações previstas na Lei 
Complementar nº 123, de 2006.

Para as empresas já em atividade, 
a solicitação de opção pode ser feita 
até o último dia útil (31/1). Caso aceita, 
valerá a partir de 1° de janeiro deste 
ano (caráter retroativo).

Para empresas em início de ativida-
de, o prazo para a solicitação é de 30 
dias do último deferimento de inscrição 
(municipal ou estadual), desde que não 
tenham decorridos 60 dias da data de 
abertura do CNPJ. Quando aprovada, 
a opção produz efeitos a partir da data 
da abertura do CNPJ. Após esse prazo, 
a opção somente será possível no mês 
de janeiro do ano-calendário seguinte, 
produzindo efeitos a partir de então.

DIFAL- insegurança jurídica
O Estado deve zelar para que todos tenham não só uma 

proteção eficaz dos seus direitos, como possam prever, em alto 
grau, as consequências jurídicas dos comportamentos que 
vierem a adotar.

O princípio da segurança jurídica assegura que as pessoas 
tenham condições de antecipar objetivamente seus direitos 
e deveres. Isso “cria condições de certeza e igualdade que 
habilitam o cidadão a sentir-se senhor dos próprios atos e dos 
atos dos outros, devendo ser observada em qualquer nível de 
aplicação infraconstitucional, isto é, nas leis e regulamentos 
fiscais.

Após a Decisão do Supremo Tribunal Federal que julgou, 
por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.469 e 
do Recurso Extraordinário nº 1.287.019, que seria necessária a 
edição de lei complementar para estabelecer as regras gerais 
para o diferencial de alíquota do ICMS (Difal) quando o bem 
ou serviço se destinar a consumidor final não contribuinte, não 
bastando apenas a edição de um convênio do Conselho Nacio-
nal de Política Fazendária (Confaz).

A insegurança jurídica atingiu os contribuintes de Norte a 
Sul do País, pois o Projeto de Lei Complementar nº 32/21 (PLC 
32/21), que pretendia viabilizar a cobrança do Difal ainda em 
2022, deveria ser sancionado pelo presidente da República 
e publicado no Diário Oficial da União (DOU) até, no máximo, 
31/12/2021, o que, todavia, não ocorreu. Somente em 5 de 
janeiro foi publicada a Lei Complementar nº 190, de 4/1/22 
(LC 190/22), oriunda do PLC 32/21, para introduzir a cobrança 
do Difal em operações interestaduais com consumidor final não 
contribuinte.

Ocorre que, com a publicação da LC somente em 2022, a 
cobrança do Difal pelos estados apenas poderia ocorrer a partir 
de 2023, em respeito ao artigo 150, III, “b”, da Constituição 
Federal, o qual dispõe que um tributo só pode ser cobrado 
no exercício seguinte à publicação da lei que o instituiu ou 
aumentou (princípio constitucional da anterioridade da lei). 
Salienta-se, inclusive, que a rigor, somente a partir da edição 
da LC é que os Estados poderiam editar suas leis prevendo a 
cobrança do Difal, visto que, a nova lei não pode dar validade 
as leis anteriores.

Basta analisar duas Decisões proferidas em São 
Paulo Capital, as quais comprovam a total insegurança 
jurídica, no Mandado de Segurança processo nº 1000409-
28.2022.8.26.0053 a liminar foi indeferida e, no Mandado de 
Segurança n.º 1000415-35.2022.8.26.0053 sendo deferida a 
liminar. Portanto não há condições de certeza e igualdade entre 
os contribuintes.

Assim, os contribuintes podem questionar o marco inicial 
de vigência da LC 190/22, especialmente para garantir que a 
cobrança ocorra apenas em 2023 e/ou que a cobrança ocorra 
90 dias após a publicação da LC 190/22.

Alice Grecchi, advogada especialista
em Direito Tributário

medida é muito positiva para a categoria 
que gasta a maioria de suas receitas 
como insumos. “Trata-se de uma 
categoria que precisava de um limite 
diferenciado de faturamento anual, por-
que grande parte das receitas com fretes 
são gastos com insumos, a exemplo de 
combustíveis, pneus e pedágios”.

O MEI Caminhoneiro também se 
diferencia dos demais microempreen-
dedores quanto ao pagamento da guia 
mensal. O MEI Caminhoneiro pagará 
12% do salário-mínimo de INSS pessoal, 
enquanto os demais MEI continuarão 
pagando 5% do salário-mínimo.

No Portal do Empreendedor, é 
possível encontrar todas as informações 
sobre o MEI e aderir ao regime, de forma 
fácil e rápida pela internet. O endereço 
eletrônico é https://www.gov.br/em-
presas-e-negocios/pt-br/empreende-
dor. O Portal Sebrae também oferece 
informações, orientações e cursos online 
gratuitos direcionados especialmente 
aos MEI.


