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TRÊS DE MAIO - 25 DE JUNHO DE 2021

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Idade: 24 anos
Filha de: Onirio Baier Herpich e  
Neusa Almeida
União estável com: Alex Amorim Meincke
Mãe de: Ariely Herpich Meincke, de 4 anos
Reside em: Três de Maio
Escolaridade: Ensino Médio Completo (curso 
Secretariado, administrativo e contábil)
Profissão: auxiliar de escritório (secretária)
Por que optou por esta profissão: porque 
sempre amei trabalhar com o atendimento 
ao público, pois um simples “bom dia, boa 
tarde” com um sorriso no rosto, pode tornar 
o dia das pessoas muito melhor, e, às vezes 
é disso que as pessoas precisam, um minuto 
da nossa atenção. É bom poder fazer a 
diferença na vida das pessoas.
Onde trabalha atualmente:  
na Rádio Colonial FM
Hábito de que não abre mão: tomar 
chimarrão, comer pizza e curtir a família
O negócio do futuro é: tecnologia
Time de futebol: Grêmio
Seus aplausos vão para: meus pais e minha 
vó Maria
Nota zero para: corrupção 
Sua opinião sobre as redes sociais: hoje 
são fundamentais para o nosso dia a dia, 
principalmente na pandemia que estamos 
vivendo.
O que você sugere de mudança para 
melhorar sua cidade? Três de Maio é uma 
cidade linda de viver e aconchegante. Tem 
ainda muitas coisas a serem melhoradas, 
mas isso, se cada um de nós fizermos nossa 
parte, teremos uma cidade ainda melhor .

ARQUIVO PESSOAL

Rejane Almeida Herpich
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É comum sentir mais fome 
nos dias frios 

VERDADE. Você certamente já se 
perguntou por que a gula parece vir com tudo 
no inverno. "Em temperaturas baixas, nosso 
metabolismo tem como tendência ficar mais 
acelerado. Com isso, é gerado mais calor 
na tentativa de aquecer o nosso corpo e, 
por consequência, o gasto calórico é maior, 
assim como a necessidade de se ingerir mais 
calorias. No frio, a sensação de prazer é muito 
maior quando ingerimos alimentos quentes. E, 
normalmente, eles são mais calóricos. Mas, é 
preciso cuidado porque costuma-se praticar 
menos exercícios físicos e é possível que se 
ganhe quilos a mais na balança", alerta Nívea 
Bordin Chacur, nutróloga da Clínica Leger. 

Se exercitar no inverno ajuda 
a emagrecer 

VERDADE. É normal bater aquela pre-
guiça só de pensar em sair da cama nos dias 
mais frios, mas para quem quer emagrecer, 
essa pode ser a época ideal para dar início ao 
projeto verão. Isso porque no inverno o meta-

 Mitos e verdades sobre o inverno 

Especialistas falam dos 
benefícios e desvantagens do 

frio para a beleza e a saúde.
O frio engorda? A pele resseca? 
Não é raro que o inverno seja 
associado a mudanças negativas 
no corpo e que os benefícios e 
vantagens das temperaturas 
mais amenas sejam esquecidos 
ou ignorados. Se, por um lado, é 
natural sentir mais fome nos dias 
frios, por outro, o corpo apresenta 
espontaneamente um maior gasto 
energético, o que acaba levando 
muitas pessoas a adotarem 
hábitos equivocados. Para manter 
o corpo e a saúde em dia neste 
inverno, confira uma lista de mitos 
e verdades da estação segundo 
especialistas.

bolismo do corpo acelera, pela necessidade 
de produzir mais calor, ativando mecanismos 
naturais que promovem a queima de gorduras. 
"Para impulsionar ainda mais essa tendência 
do corpo a gastar calorias, vale manter a rotina 
de exercícios sempre em dia. O ideal é praticar 
alguma atividade física diária por pelo menos 
40 minutos", completa Nívea. 

É a melhor época para fazer 
cirurgia plástica e tratamentos 
estéticos 

VERDADE. Você sabia que é neste 
período que as clínicas de cirurgia plástica e 
estética apresentam um aumento de cerca de 
40% no movimento? E isso tem explicação. De 
acordo com a dermatologista Gina Matzenba-
cher, que também atua na Clínica Leger, a ten-
dência é que as pessoas passem mais tempo 
em casa e se exponham menos ao sol, o que 
torna o pós-operatório muito mais agradável. 
"A preocupação não está com a cirurgia em 
si, mas sim no pós-operatório. As cirurgias nos 
seios e abdômen, por exemplo, exigem o uso 
da cinta durante dias ou até mesmo meses, o 
que pode incomodar nos dias quentes de ve-
rão. Agora no inverno, recomendamos também, 
tratamentos como o laser de CO2 fracionado 
ou um peeling mais profundo, uma vez que o 
sol é inimigo da cicatrização e prejudica a recu-
peração da pele, podendo até piorar ou agravar 
o estado da cútis se exposta ao sol durante um 
tratamento. Costumamos dizer que o inverno é 
a nossa época de eleições para estes tipos de 
procedimentos estéticos". 

Pode dispensar o protetor 
solar no inverno 

MITO. O sol pode até não estar brilhando 
tão intensamente quanto durante os dias 
quentes de verão, mas isso não pode servir de 
desculpa para você abrir mão dos cuidados 
com a pele. Usar protetor solar diariamente, 
mesmo em dias nublados, continua sendo a 
recomendação dos especialistas. "O protetor 
solar, com fator de proteção 30, tem que ser 
aplicado em todas as estações do ano, com 
chuva ou sol. As radiciações UV estão presen-
tes em qualquer momento do ano, até mesmo 
quando o tempo está nublado. Lembrando 
que o protetor solar tem uma duração de no 
máximo quatro horas, por isso é extremamen-
te importante a sua reaplicação", garante 
Ana Cecilia Corcini, médica especialista em 

estética da Clínica Leger. E não basta aplicar o 
produto no rosto. Todas as demais áreas expos-
tas ao sol, como mãos, braços e colo, devem 
ser contempladas. 

Pele ressecada é mais comum 
em baixas temperaturas 

VERDADE. A queda na umidade relativa 
do ar aliada às alterações na temperatura com-
prometem a hidratação da pele nessa época 
do ano. É preciso um cuidado redobrado, pois é 
muito comum, além do ressecamento, rachadu-
ras nos lábios e pés. O ideal é usar produtos 
para uma pele mais sensível e fragilizada, 
substituir o sabonete em barra pelo líquido, 
que já tem um hidratante na composição, além 
de aproveitar os três minutinhos após o banho, 
quando a pele ainda está úmida e vai absorver 
um pouco mais dos produtos tópicos, para 
passar um bom hidratante. 

Segundo Ana Cecilia Corcini, "no frio temos 
um hábito não muito saudável de aumentar 
a temperatura do chuveiro, com isso temos 
ressecamento da pele e maior produção de 
oleosidade no couro cabeludo, o que pode 
gerar até a queda capilar. Por isso é importan-
te, investir em cremes a base de ureia e óleos 
e evitar o chuveiro muito quente ao lavar o 
cabelo", reforça a médica. 

É a melhor estação do ano 
para tratamentos de varizes 

VERDADE. "O inverno é a melhor época 
para tratar as varizes e os "vasinhos" (veias 
finas avermelhadas ou arroxeadas). Durante os 
meses de junho a setembro, as temperaturas 
são mais amenas e as pernas podem ficar 
mais protegidas do sol durante o tratamento. A 
maior vantagem em tratar as varizes no inverno 
é ficar com as pernas prontas para aproveitar 
o verão", afirma Fernanda Federico, cirurgiã 
vascular da Clínica Leger. 

Além de melhorar a aparência estética, o 
tratamento das varizes proporciona melhora da 
saúde, bem estar e qualidade de vida. Às vezes, 
apenas os vasinhos são visíveis, mas é possível 
que haja microvarizes e varizes que também 
precisam ser tratadas. Antes de começar 
qualquer procedimento, ainda que para fins 
estéticos, é preciso fazer uma avaliação clínica 
vascular das pernas. "Menor exposição ao sol, 
roupas mais quentinhas e fechadas protegem 
as regiões tratadas e, assim, menor será a 
chance de surgir manchinhas na pele. Baixas 
temperaturas reduzem o inchaço e facilita o 
uso de meias elásticas", conclui a médica. 

Fonte: https://www.clinicaleger.com.br 

DIVULGAÇÃO

Se exercitar no inverno ajuda a emagrecer, porque o metabolismo do corpo acelera pela necessidade de 
produzir mais calor
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MIOPIA... 
O QUE VOCÊ SABE SOBRE ELA?

Aposto que você acha que sabe muito a respeito, mas aqui vão algumas 
informações e curiosidades sobre ela: resumidamente ela é a dificuldade 
visual para longe, onde a visão fica desfocada e são necessários óculos 
ou lentes de contato para correção, ou até cirurgia após os 18 anos. Mais 
do que se pensa, a miopia é bastante comum, e segundo a Organização 
Mundial de Saúde há uma estimativa de mais de 2,6 bilhões de pessoas 
com miopia, sendo 59 milhões de brasileiros míopes. E o que pode causar 
essa miopia? A genética é a principal causa, ou seja, filhos de pais míopes 
tem mais chances de serem miopia, mas o grande problema é que o uso 
excessivo de telas (celular, computador, tablet, televisão...) se tornou um 
importante fator de risco para desenvolver a miopia na infância. E hoje em 
dia, quem se livra dessas telas? Pois em virtude disso cada vez mais se ten-
ta dar pausas, sem ficar em frente a outra tela, fazendo com que a criança 
ou adolescente tente fazer alguma atividade ao ar livre. 

Mas o que essas telas digitais tem haver com a miopia? Acontece que 
o esforço excessivo para enxergar para perto afeta a capacidade que temos 
de visualizar com clareza o que está longe, e daí a miopia surge.

Então lembre, a cada uma ou duas horas em frente a algum tipo de tela, 
tente dar uma pausa de 15 minutos para que seus olhos saiam da frente 
dessas nossas benditas tecnologias. Mas daí não vale trocar o celular pelo 
computador ou pela televisão. E para pioras as coisas a pandemia de covid 
faz com que a gente fique cada vez mais recluso a essas tecnologias.

Entendi, mas qual o problema de ser míope? Nenhum, mas as crianças 
e adolescentes podem apresentar dificuldade escolar, e em graus mais 
altos pode levar a doenças como descolamento de retina ou dificuldade de 
visão noturna. Por isso a importância das visitas ao médico oftalmologista 
regularmente, afim de descobrir o problema. Estima-se que no Brasil cerca 
de 53% dos pacientes que precisam usar óculos não tem acesso a correção 
visual.

Portanto lembre-se que não usar os óculos não faz piorar a miopia, ape-
nas você vai ficar enxergando menos. E usar óculos não vicia, ao contrário, 
é fundamental para melhorar a visão.  Comer cenoura não tem nada haver 
com deixar de ser míope, embora seja rica em betacaroteno que faz bem 
a saúde. E também, lembre, exercícios oculares não curam a miopia, eles 
atuam na musculatura dos olhos.

 Com isso o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e a Sociedade de 
Oftalmologia do Rio Grande do Sul lançaram a campanha #15MINUTOSO-
FF, que é um desafio para que a gente fique 15 minutos a cada 1 ou 2 horas 
longe das telas e aposto que você vai conseguir.

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

Especialista em Qualidade de Vida e Saúde
 Ênfase em Reabilitação Motora

Gradativamente vem 
crescendo o número de 

doenças osteomusculares 
relacionadas ao trabalho 
(DORT). Tais doenças vêm 
expandindo-se em todo o 
mundo. Mais especificamente, 
a tenossinovite de De Quervain 
caracteriza-se pela irritação 
ou tumefação dos tendões no 
lado do punho referente dor no 
polegar e extensão. 

A inflamação espessa a bainha 
tendinosa e promove a constrição 
do tendão, em seu deslizamento na 
bainha. Isso pode causar um fenômeno 
de “disparo”, em que o tendão parece 
travar ou “grudar”, quando o paciente 
movimenta o polegar. Tipicamente, há 
envolvimento do primeiro comparti-
mento extensor. 

A tenossinovite de De Quervain foi 
descoberta no final do século XIX, no 
ano de 1895, por um cirurgião suíço 
chamado Fritz de Quervain, sendo 
inicialmente chamada de tendinite de 
Quervain. Fritz de Quervain descreveu 
a entorse das lavadeiras, em função do 
desgaste sobre os tendões dos múscu-
los abdutor longo do polegar e extensor 
curto do polegar. Posteriormente, esta 
doença recebeu o seu nome, em sua 
homenagem.

 Os tendões responsáveis pelos 
movimentos das mãos e do punho se 
originam na região do cotovelo e, ao 
atingirem a porção mais distante do 
antebraço, se dividem e passam por 
dentro de estruturas semelhantes a 
túneis, que são chamados de “com-
partimentos”. Os compartimentos 
asseguram que os tendões fiquem mais 
próximos do seu eixo de movimento 
propiciando maior força e eficiência 
mecânica durante a sua realização. 

Os tendões são recobertos por uma 
fina camada de tecido escorregadio, 
uma membrana chamada “sinóvia”. A 
sinóvia permite o deslizamento suave 
dos tendões pelo compartimento. 
Quando ocorre um inchaço dos tendões 
ou espessamento do compartimento, 
o atrito entre as estruturas aumenta, 
propiciando a inflamação da sinóvia, 

Dor no polegar: conheça a  
Tenossinovite de De Quervain

processo que recebe o nome de “tenos-
sinovite”. A inflamação piora este atrito, 
que por sua vez, piora a inflamação, em 
um ciclo vicioso. 

A tenossinovite de De Quervain 
é, então, o processo inflamatório da 
membrana que recobre os tendões que 
passam pelo primeiro compartimento 
extensor, devido ao aumento do atrito 
entre estas estruturas. 

Causa
Não há uma causa específica da te-

nossinovite de De Quervain. No entanto, 
sabe-se que algumas condições podem 
aumentar as chances de desenvolvi-
mento desta síndrome.

A tenossinovite de De Quervain é 
10 vezes mais comum em mulheres, 
principalmente acima dos 40 anos. 
As alterações hormonais envolvidas 
na menopausa e na gravidez também 
estão associadas ao risco de desen-
volvimento desta tenossinovite, pois 
podem levar à retenção de líquido e 
consequente travamento dos tendões, 
devido ao inchaço. 

Não existe comprovação de que 
a realização de movimentos com as 
mãos pode causar a tenossinovite de 
De Quervain. Porém, estes hábitos 
podem estar relacionados à origem do 
processo.

Sintomas da  
Tenossinovite de De 
Quervain 
● Dor no punho, perto da base 
do polegar. Esta dor pode se 
estender para o antebraço e 
se intensificar durante a reali-
zação de alguns movimentos 
da mão e do polegar, em 
especial os que envolvem girar 
o pulso ou segurar com força 
algum objeto. Este é o princi-
pal sintoma da tenossinovite 
de De Quervain;
● Inchaço no punho, próximo 
à base do polegar;
● Dificuldade de movimentar 
a mão e o punho, devido ao 
inchaço e à dor;
● Sensação de travamento do 
polegar ao movimentá-lo;
● Perda de força;

● Dor noturna;
● Dor pela manhã ao acordar.

Diagnóstico e  
tratamento

O diagnóstico da tenossinovite de 
De Quervain normalmente é feito atra-
vés da anamnese e do exame físico.

É possível que o ortopedista e 
o Fisioterapeuta realize testes para 
determinar a presença ou não da te-
nossinovite de De Quervain. Pacientes 
que têm a tenossinovite de De Quervain 
normalmente sentem dor importante 
na base do polegar durante a realiza-
ção dos testes. 

Exames de imagem como ecografia 
e ressonância magnética são impor-
tantes.

Tratamento
A grande maioria dos casos, o tra-

tamento consiste em  conservador, com 
aplicações de analgesia e imobilização 
do polegar, de seis a oito semanas. 
Durante a fase aguda e afastamento 
da atividade que gerou tal condição, 
se esta for de fácil identificação. Já na 
fase subaguda, há a indicação para 
a ampliar as técnicas e, fonoforese 
com creme uso tópico. Exercícios de 
movimentação ativa e passiva que não 
aumentem a dor ou irritação. Quando 
houver ausência de dor, há a indicação 
de exercícios de fortalecimento.
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A.D.

"Se a gente espalhar coisas boas, a vida se encarrega  
de trazer coisas melhores ainda"

Parabéns para Alessandra Eichelberger Berft que há 10 anos administra 
o Portal Três de Maio. Alessandra é especialista em gestão empresarial e está 
sempre inovando

Felicidades para Kaya Herath, que no domingo, dia 20, comemorou nova idade. Sempre simpática e cheia de 
estilo recebeu o carinho dos amigos e, em especial, do marido Marcos e da filha Louyse. Parabéns, vida longa!

STUDIO CRIATIVO

Felicidades à querida amiga Pâmela Casali Henn, que dia 20 de 
junho, comemorou idade nova. Recebeu muitas felicitações de amigos 
e familiares, em especial, do marido e médico Elieser Henn. Saúde, 
paz e vida longa!

STUDIO CRIATIVO

Parabéns à profissional Ivania Robalo (Leia-se Studio Ivania 
Hair Makeup), que neste mês, comemora um ano de salão. Ivania 
está sempre atenta às novidades e se aperfeiçoando cada vez mais. 
Produção para festas, exoplastia capilar, escovas, maquiagem e 
unhas. Agende seu horário!
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Parabéns à fisioterapeuta dermatofuncional Georgia Filipin 
que, dia 15 de junho, comemorou nova idade. Recebeu o carinho 
de familiares e do seu rol de amigos. Felicidades, sucesso, muitas 
conquistas e realizaçõesToda a felicidade do mundo e muitas bênçãos para Enzo Girardi, que dia 4 de 

junho comemorou seus 2 aninhos. Enzo é filho de Francini e Júlio Girardi, 
que são só alegria e paparicos com o filho. Parabéns!

Parabéns em dose dupla!
Comemorar os 33 anos do Jornal 

Semanal é motivo de muito orgulho 
e muita satisfação. Sempre focado na 
veracidade dos fatos, na imparcialidade, 
no respeito e no comprometimento com 
os leitores, assinantes, patrocinadores e 
colaboradores.

Nesses 33 anos foram inúmeros 
desafios, principalmente com a chegada 
de novas tecnologias, que exigiram muitas 
adequações. Porém, o Semanal 
continua firme com o propósito de 
informar a história da nossa gente e da 
nossa cidade e região. Vida longa, com 
muitas e muitas páginas!

Este ano, a família de Sandro 
Luís Rambo e Amara Werle 
tem um motivo a mais para comemorar. 
Eles foram promovidos a avós! Sim, a 
família vai aumentar. Willian Werle 
Borré e Laís Schwarz, em uma 
comemoração bem intimista anunciaram 
a chegada do primogênito Henrique, 
que já é motivo de muita alegria para toda 
a família, em especial do titio Arthur. 
É vida nova chegando, é luz e esperança. 
Seja bem-vindo, Henrique!

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

Depois do Sol
Depois do sol ela vira um novo 
horizonte
Ela vira as nuvens, ela vira os 
montes
Percebera que reafirmaria ao 
mundo
Que era um ser intenso e amoroso

O seu coração comandava
Expectativas e realizações
Em cada atitude dispensada
Haveria um misto de emoções
Era obcecada por quem era do bem
Recebia e emanava boas vibrações

Os desejos sempre latentes
Por sensações que queria presentes
A responsabilidade pelos erros e 
acertos era sua
Precisava estar dentro de casa e não 
na rua

       Nina Kuhn

- Apartamento localizado no Edifício Rubi, no 10º pavimento, com área privativa 
de 136,64 
- 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. Sem. Alberto Pasqualini
- 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 valor 480.000,00                         
- Casa de madeira com terreno medindo 104,96 m², localizado no Bairro São 
Pedro.  Valor 75.000,00
- Casa de alvenaria com terreno medindo 485 m² e área construída de 104.5 
m² localizada no 
- 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

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.
ALUGA-SE peça comercial, c/ 42m², na 
Rua Horizontina, 759 (Frente ao novo prédio 
da Sicredi em Três de Maio). F: 99633-3870.
ALUGA-SE apartamento c/ 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, lavanderia, garagem, na 
Rua Consolata, próximo a Av. Santa Rosa 
em Três de Maio. Fone: 99633-3870

Parabéns para:
25/06
Neusa  Wunsch
Virginia L. Pedo 
Roberto Schkofski
26/06
Roque Naressi
Arnaldo Langaro
Albino Neuhaus
Odir Schneider
Paulo Willers
28/06
Romeu Fiorim
Marcos Alberto Beilfuss
29/06
Pedro Tibola
Adelia Pereira 
Pedro A. Klering
Nelson Pedro Berfet
30/06
Jane Lucia C. Ruckhauber
1o/07
Paulo Luís Schweig
Elenir Khel
Arlindo Scheffler
Adriane F. Kleinpaul

ENTENDENDO O MUNDO DIGITAL

*Diretor da Unify Internet

POR CLAITON STEIN* 

O que é suporte técnico remoto?
Parte 1 

Poucas coisas são tão frustrantes quanto 
estar há horas de um prazo final e o seu 
computador falhar ou o sistema travar

Ele pode paralisar seu fluxo de trabalho ou até mesmo todo o seu negócio. 
Em vez de esperar horas pela chegada de um técnico de suporte para tentar 
corrigir a situação, é do seu interesse optar por uma solução de suporte remoto.

Graças aos softwares de suporte remoto, técnicos de TI podem conectar 
e controlar o seu dispositivo a partir de uma conexão remota para resolver 
problemas técnicos que possam atrapalhar seu dia de trabalho. O acesso remoto 
também oferece a capacidade de monitorar sistemas e executar testes de 
diagnóstico de qualquer lugar.
 
Benefícios do suporte remoto
Eficiente

Um dos benefícios mais notáveis do suporte remoto é o quão eficiente ele 
pode ser. Como o suporte remoto minimiza o tempo que um técnico levaria para 
chegar até o cliente que está enfrentando um problema com seu dispositivo, 
um técnico pode resolvê-lo remotamente e de forma dinâmica, mais rápida, de 
qualquer lugar, desde que ambos tenham acesso à internet.

Custo-benefício
Da mesma forma, o suporte remoto pode ser mais rápido e eficaz. Pense 

no desgaste de um veículo que costuma ir de um lugar a outro para resolver um 
problema técnico. E com o suporte remoto as empresas de TI podem ajudar sem 
lidar com os custos adicionais que têm com uma visita no local, resultando em 
um custo menor e mais rapidez no atendimento ao cliente.

Desvantagens do suporte remoto
Com os benefícios, também vêm algumas desvantagens que você pode 

enfrentar ao usar o software de suporte remoto.
Conectividade

A espinha dorsal do software de suporte remoto é a conexão com a internet, 
o que significa que problemas de conectividade podem, às vezes, acabar com a 
experiência de suporte remoto.

Ao implementar uma solução de software, é importante que a conectividade 
de rede para o técnico e o usuário final seja mantida da melhor maneira possível.

Privacidade
A questão da privacidade certamente surgirá ao discutir o software de 

suporte remoto. A ideia de assumir o controle do computador de alguém, ou de 
alguém assumir o controle do seu dispositivo, pode ser um pouco assustadora 
e, nas mãos erradas, perder o controle sobre seu dispositivo pode não apenas 
significar dados comprometidos, mas potencialmente comprometer os dados de 
toda a rede.

Por causa disso, a maioria dos softwares de suporte remoto também utiliza 
recursos para proteger dispositivos internos.

EDITAL DE CASAMENTO
Juliana Rafaela Telka de Mattos, Ofi-
ciala Designada do Registro Civil das 
Pessoas Naturais desta cidade, faz 
saber que pretendem casar: SELVINO 
ANTÔNIO PINZON, agricultor, e NAIR 
LETÍCIA MARTINELLI, agricultora. 
Quem souber de algum impedimento 
oponha-o na forma da lei. 

Três de Maio, 23 de junho de 2021.

Mensagem de 8 anos de faleicmento de 

Elimar Haupt
* 14/10/1959  +21/06/2013

Deixaste luz em nossos caminhos e belas lembranças em nossos corações. 
Obrigado por tudo que fizeste por nós.
As flores que colocamos sobre o seu túmulo murcharam, as lágrimas 
evaporam-se, mas o AMOR que sentimos por você nem a morte consegue 
apagar.

Saudade eterna dos familiares.
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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 Expe-
dicionário Bertholdo Boeck esquina com Rua Ijuí.
- Terreno urbano com área de 440m², sem benfeitorias, localizado na Rua Ijuí.Ótima oportunidade de in-
vestimento.
- 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.

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, loca-
lizado 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 florei-
ra, 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 Bu-
ricá ( 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!

Otima oportunidade de moradia no 
Bairro Jardim das Acácias

Casa à venda dois pisos: com 4 dormitórios sendo 
uma suíte, ampla sala de estar e jantar, 2 banheiros 
sociais, grande quintal com piscina aquecida a ener-
gia solar, cozinha, área de serviço, garagem fechada, 
sacada na frente, área construída de 203 m² e terre-
no medindo 334,1 m². 

 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.

Venda - imóvel urbano 
- Casa de alvenaria, 200m², com piscina, terreno de 562m², localizada na rua Ma-
rechal 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, localiza-
ção 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 ci-
dade.

- 9 ha, com benfeitorias localizado na localidade de Alparagatas, município de Boa 
Vista do Buricá.

VENDA
· Prédio de 3 pavimentos, duas salas comerciais e três aptos e casa 
residencial de alvenaria de fundos e garagem c/ estrutura para outro pa-
vimento, 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 ter-
renos 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 nos bairros 
Castelo Branco e 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 Ti-
radentes, na cidade de Santa Rosa. Preço R$150.000,00 (Aceita pro-
posta).

IMÓVEIS EM OFERTA
· Ótimo terreno de esquina medindo 865m², com casa de alvenaria, pis-
cina, 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 de-
mais 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$600.000,00 
· 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$780.000,00. 

SALAS COMERCIAIS
· Av. Santa Rosa, rua Pe. Cacique, Av. Uruguai, rua Horizontina e rua 
Santo Ângelo, Av. Senador Alberto Pasqualini e rua Planalto. 
· Três Salas na rua Osvaldo Cruz, perto do Hospital, facilita pagamento 
em até 10 anos (financiamento próprio). 

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 frutífe-
ras, 1,5 ha de planta, restante mato nativo. Encosta no rio Buricá.
· 16 ha em Poço Traíra próximo a São José Industrial, c/ sanga e s/ 
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
· 14 ha s/ benfeitorias, 12 ha de planta, na ponte Sta. Rosa, próximo a BRF.
· 38 Ha de terras vermelhas em Mato grande – Giruá – com 90% de área de planta 
(750 sacas de soja p/ ha, com possibilidade de negociação e prazo.
· 20 ha de terras 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
· 13,5 ha, sendo 7 ha de planta, 3 ha de bosque e mata nativa e 3,5 ha de balneário 
com cascata de rio e benfeitorias, apartamentos e casas para locação, cancha de bocha, 
estrutura completa, área inclusa na rota de turismo. (Facilita pagamento).
· 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 Sto. Antônio e rua Pe. Cacique
· Terrenos:  Av. Avaí
· Pavilhão:  rua Mato Grosso
· Sala Comercial: Av. Santa Rosa e rua Sto. Ângelo

LOTEAMENTO NOVO
Diversos terrenos com tamanhos e preços diferencia-

dos 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.

ALUGUÉIS
- Sala comercial, 117 m², Ed. Rubi, Rua Mato Grosso, 673 
- Sala comercial, 101 m², Ed. Rubi, Rua Mato Grosso, 673

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, gara-
gem, 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
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SERVIÇOS TRÊS DE MAIO

NEI MAGALHÃES
F: 9 9952-8033

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

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

TÁXI

DO CARECA
F: 99614-9060 / 99622-4497

OFICINA MECÂNICA
MOTORGIRUS

F: 3535-8953
R. Santa Clara, 15 

AUTO ELÉTRICA

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

R. Horizontina, 384
Próximo ao Benedetti

ELETROCAR 
F: 3535 - 2290

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

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

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

CHURRASCARIA

DO CRESPO
F: 3535 -2810

BR 472  - Complexo Thomé

LIXAMENTO

IRINEU KICH
Lixamento de parquê e assoalho

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

DS MOTORS
Injeção eletrônica, mecânica em geral, 

geometria e balanceamento
Rua São Roque, 654

Fones: 3535-2008 / 9 8463-2000

LAVAÇÃO

ELETRICISTA E 
ENCANADOR

JARDINAGENS WEBER

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

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

Pesquisa do Sebrae revela que 
microempreendedores individuais têm a menor 

taxa de sobrevivência entre os pequenos negócios
Os microempreendedores individuais (MEI) são os que apresentam a 

maior taxa de mortalidade em até cinco anos. De acordo com a pesquisa 
Sobrevivência de Empresas (2020), realizada pelo Sebrae com base em 
dados da Receita Federal e com pesquisa de campo, a taxa de mortali-
dade desse porte de negócio é de 29%. Já as microempresas têm uma 
taxa de mortalidade, após cinco anos, de 21,6% e as de pequeno porte, 
17%.

De acordo com o presidente do Sebrae, Carlos Melles, o estudo com-
prova a tese de que quanto maior o porte, maior a sobrevivência, pois o 
empresário tem um maior preparo e muitas vezes opta por empreender 
por oportunidade e não por necessidade. “Entre os microempreende-
dores individuais há uma maior proporção de pessoas que estavam 
desempregadas antes de abrir o negócio e que, por isso, se capacitam 
menos e possuem um menor conhecimento e experiência anterior no 
ramo que escolheram, o que afeta diretamente a sobrevivência do negó-
cio”, afirma Melles.

Segundo o estudo, é possível inferir que a maior taxa de mortalidade 
dos MEI também esteja associada à extrema facilidade de abrir e de 
fechar esse tipo de empreendimento, quando comparado às Microem-
presas (ME) e às Empresas de Pequeno Porte (EPP). Para Melles, as 
facilidades de abrir e fechar o MEI faz com que este sistema se asseme-
lhe ao padrão norte-americano de abrir e fechar empresa. Logo, com a 
maior facilidade de registro e baixa, passa a ser natural entrar e sair de 
uma atividade, sem que isso gere implicações burocráticas excessivas.

Além disso, quanto menor o porte da empresa, mais difícil obter 
crédito para manter o capital de giro e conseguir superar obstáculos 
como os ocasionados pela Covid-19. “Independentemente do porte, 
mais de 40% dos entrevistados citaram explicitamente como causa do 
encerramento da empresa a pandemia do coronavírus. Para 22%, a falta 
de capital de giro foi primordial para o fechamento do negócio”, explica 
o presidente do Sebrae. A pesquisa também detectou que 20% dos 
antigos empresários reclamaram do baixo volume de vendas e da falta 
de clientes.

Entre as empresas que encerraram as suas atividades, cerca de 34% 
dos entrevistados acreditam que ter acesso a crédito poderia ter evitado 
o fechamento da empresa. Ainda segundo o levantamento, apenas 7% 
desse grupo de empresas solicitaram crédito bancário e obtiveram êxito. 

“Esse dado comprova a importância de programas como o Pronampe, 
que foi criado para corrigir um problema histórico de acesso a crédito 
pelos pequenos negócios e que ampliou o acesso a empréstimos no 
país. Antes do programa, cerca de 11% das empresas conseguiam crédi-
to, após a iniciativa, esse número saltou para 39%”, comenta Melles.

Ao analisar a sobrevivência por setor, o levantamento feito pelo 
Sebrae detectou que a maior taxa de mortalidade é verificada no comér-
cio, onde 30,2% fecham as portas em 5 anos. Na sequência, aparecem 
Indústria da Transformação (com 27,3%) e Serviços, com 26,6%. As 
menores taxas de mortalidade estão na Indústria Extrativa (14,3%) e na 
Agropecuária (18%).

Minas Gerais é o estado com a maior taxa de mortalidade com um 
percentual de 30%. Distrito Federal, Rondônia, Rio Grande do Sul e San-
ta Catarina apresentaram uma taxa de mortalidade de 29%. Amazonas 
e Piauí foram os que apresentaram as menores taxas de mortalidade 
(22%), seguidos por Amapá, Maranhão e Rio de Janeiro (23%).

 

Outros dados da pesquisa:
● 42% dos entrevistados estavam desempregados até três meses antes 
de abrir a empresa. Este número é expressivamente maior do que o total 
de desempregados verificados na pesquisa realizada em 2016: 23%.
● Dentre aqueles que estavam desempregados antes de abrir a em-
presa, apenas 41% continuam com o empreendimento em atividade 
atualmente. Já entre os que estavam empregados, esse número sobre 
para 51%.
● 72% dos entrevistados possuíam experiência anterior ou conhecimen-
to no ramo de negócio da empresa.
● 57% dos entrevistados consideram que empreenderam por oportu-
nidade. Enquanto isso, quase 30% dos respondentes empreenderam 
por necessidade. Em comparação à pesquisa de 2016, observa-se uma 
diminuição no percentual de empreendedores que abriram empresas 
motivados por “oportunidade”.
● A sobrevivência de quem empreende por oportunidade é de 58%, já 
no grupo de quem empreende por necessidade, esse percentual cai para 
28%
● Entre os empreendedores que fecharam a empresa, 34% dos acredi-
tam que ter acesso a crédito poderia ter evitado o fechamento do negó-
cio. Já ¼ dos respondentes afirmou que ter mais clientes teria sido útil.

Fonte: Sebrae

Três em cada 10 MEI fecham as portas em 
até cinco anos de atividade no Brasil


