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TRÊS DE MAIO - 30 DE JULHO DE 2021

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Vanessa Engster
Idade: 39 anos
Filha de: Inês e Irineu Engster
Casada com: Lásaro Engster
Mãe de: Laura (12 anos) e Breno (4 anos)
Natural de: Boa Vista do Buricá
Reside em: Três de Maio 
Escolaridade: bacharel em Turismo pelas Faculdades 
Rio-Grandenses, pós-graduada em Gestão de Projetos 
pela Unisinos; Formação em Yoga e Meditação pelo 
Poneshi Yoga Center; Técnica em Transações Imobiliárias 
pelo Ibrep.
Profissão: corretora de imóveis e empresária
Por que optou por esta profissão: em toda minha 
trajetória profissional sempre primei pelo relacionamento 
interpessoal. Isso se reflete na escolha pela formação 
como bacharel em Turismo, professora de Yoga e 
corretora de imóveis, pois em todas elas consigo 
verdadeiramente auxiliar na realização dos sonhos e 
conquistas das pessoas. 
Em paralelo, como proprietária da TerrenoTerreno, estou 
realizando o meu sonho pessoal de empreender.
Onde trabalha atualmente: na TerrenoTerreno Imobiliária 
Digital
Hábito de que não abre mão: praticar Yoga, viajar e estar 
com minha família
O negócio do futuro é: aquele que valoriza as pessoas e o 
desenvolvimento local 
Time de futebol: sou favorável a todos os tipos de práticas 
que promovam o bem-estar físico e mental
Seus aplausos vão para: todos aqueles que exercitam a 
empatia
Nota zero para: preconceitos de todas as formas
Sua opinião sobre as redes sociais: são fantásticos 
meios de comunicação, desde que tenhamos o 
discernimento de selecionar as informações e que, em 
hipótese alguma, substituam a vida real
O que você sugere de mudança que possa melhorar sua 
cidade?  Investimento em educação e saúde, sempre!

ARQUIVO PESSOAL
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Familiares, muitas vezes, 
agridem e humilham 

verbalmente aqueles que  
não escutam bem 

Uma das principais dificuldades 
na vida de um idoso é conviver com 
a perda auditiva, que ocorre em 
consequência do processo natural 
de envelhecimento. E essa deficiên-
cia auditiva, quando não é tratada, 
é mais uma causa, dentre tantas, 
de violência contra os mais velhos. 
São inúmeros os casos de agressões 
verbais e maus-tratos, principalmen-
te por parte de familiares. 

A violência psicológica é uma 
realidade. Ela é caracterizada por 
atos de humilhação, desvalorização 
moral ou deboche, que abalam a 
autoestima do idoso e podem de-
sencadear situações de isolamento, 
bem como depressão e distúrbios 
nervosos. 

Estudo conduzido pela socióloga 
Maria Cecília Minayo, pesquisadora 
emérita da Fundação Oswaldo Cruz, 
mostrou que, em todo o mundo, mais 
de 60% dos casos de violência con-
tra idosos ocorrem dentro nos lares. 

“Normalmente os agressores 
vivem dentro de casa com a vítima. 
Dois terços desses agressores são 
filhos, que agridem mais do que as 
filhas, seguidos por noras ou genros, 
e cônjuges, nesta ordem. Os idosos 
quase não denunciam, por medo e 
para proteger os familiares”, revelou 
Minayo, acrescentando que “a 
violência faz parte da comunicação, 
quando se fala gritando, desprezan-
do, abusando”, lembrou a pesqui-
sadora. 

Como lidar com idoso com 
perda auditiva não tratada 

A perda de audição não 
tratada ainda é bastante comum. 
Por isso, para o familiar, o mais 
importante é exercitar a paciência. 
Com frequência, o idoso que não 
ouve bem pergunta “o quê?” várias 

Cerca de 30% da população 
brasileira sofre com algum tipo 
de alergia e o inverno pode piorar 
alguns dos sintomas, principalmente 
para quem sofre com asma, rinite 
e dermatite atópica. Os principais 
causadores das alergias são mofo e 
ácaros, que se proliferam nesta época 
do ano, além dos vírus e bactérias que 
circulam em ambientes fechados.

“Nos dias frios as pessoas tendem 
a ficar mais tempo dentro de casa, 
com portas e janelas fechadas. 
Também evitam locais abertos e 
abusam do banho quente, o que 
afeta a camada protetora da pele, 
tornando-a ressecada e sujeita a 
coceiras”, conta a médica especialista 
em alergias Camilla Pereira, do Plunes 
Centro Médico, de Curitiba (PR).

Além dos agentes causadores 
mais conhecidos, como mofo, 
ácaros, vírus e bactérias, em algumas 
residências a fumaça intradomiciliar 
aumenta nessa época devido ao uso 
de lareiras e fogões a lenha. “Além 
dessa, a fumaça do cigarro também 
é grande causadora de piora nas 
alergias”, enfatiza a médica.

Outra doença muito comum 
nesta época do ano é a “urticária do 
frio”, que ocorre devido à queda da 
temperatura e leva ao aparecimento 
de placas avermelhadas e elevadas 
na pele, prurido e inchaço. Segundo 

Como tratar as alergias 
desencadeadas pelo frio
Para minimizar 
os sintomas das 
alergias é 
preciso abusar 
da limpeza 
da casa e do 
ambiente de 
trabalho, 
alerta médica 
especialista em 
alergias

Os principais causadores das alergias são mofo e 
ácaros, que se proliferam nesta época do ano 

Camilla Pereira, essa doença pode 
atingir trabalhadores de frigoríficos, 
açougues e outros ambientes com 
baixas temperaturas.

Para minimizar os sintomas das 
alergias é preciso abusar da limpeza 
da casa e do ambiente de trabalho. 
“Sugiro sempre aos pacientes limpar 
os cômodos e móveis com um pano 
umedecido em água e vinagre de 
álcool, evitando produtos com odor 
forte. Outra boa dica é não usar 
vassouras e, sim, aspiradores. Também 
é indicado evitar cortinas de tecido, 
carpete, tapetes, almofadas de tecido 
e outros objetos que concentram muita 
poeira”, conta.

Manter os cômodos ventilados, 
evitar banhos quentes e demorados 
e hidratar a pele regularmente 
também contribui para minimizar os 
efeitos desagradáveis das alergias. 
“O paciente com alergia deve ser 
olhado com cuidado durante o 
ano inteiro, porém uma visita ao 
médico no início do inverno é muito 
importante. As orientações quanto 
ao reconhecimento da piora das 
alergias e medidas a serem tomadas 
devem ser frequentes. Quem possui 
alguma doença alérgica deve 
procurar o seu médico e evitar que 
algo atrapalhe a qualidade de vida 
no inverno”, finaliza a especialista.

Idosos com perda auditiva são 
vítimas de violência psicológica

vezes durante uma conversação. 
E é preciso repetir quantas vezes 
for necessário, com frases curtas, 
até que ele compreenda. Isso vale, 
inclusive, no caso dos idosos que 
estão na fase de adaptação do 
aparelho auditivo. Não grite ou fale 
muito alto. Ao invés de ajudar, isso 
acaba dificultando o entendimento. 
O melhor é falar pausadamente. 
Gesticular também pode ajudar 
muito. 

É fundamental também que 
crianças e adolescentes que convi-
vem com esse idoso sejam educadas 
para que tenham paciência e carinho 
com ele. O apoio dos netos e sobri-
nhos é fundamental para que ele se 
sinta bem à vontade em família. Os 
adultos devem ensinar as crianças, 
desde pequenas, a respeitar os mais 
velhos. E serem firmes quando eles 
chegam na fase da adolescência, 
quando tendem à impaciência e 
rebeldia. Antes de tudo, dê você 
mesmo o exemplo! 

É preciso ter paciência também 
para convencer o idoso, muitas 
vezes, a buscar tratamento. Enfatize 
que o que vai resguardá-lo de todas 
essas dificuldades e chateações é 
voltar a ouvir! E que isso é possível! 
O primeiro passo é buscar a orienta-
ção de um médico otorrinolaringolo-
gia e/ou fonoaudiólogo para avaliar 
o tipo e o grau de perda auditiva. 
Na maioria dos casos, o uso de 

aparelhos auditivos é a opção para a 
reabilitação auditiva. 

“Atualmente, há no mercado 
uma diversidade de modelos de 
aparelhos auditivos que, por serem 
pequenos, discretos e com design 
moderno, estão ajudando a derrubar 
resistências e preconceitos. É extre-
mamente importante que a pessoa 
com perda auditiva se beneficie da 
tecnologia para voltar a ouvir os sons 
da vida, retomando a autoconfiança 
e a alegria do convívio em socieda-
de”, diz a fonoaudióloga Marcella 
Vidal, gerente de Audiologia Corpo-
rativo, Telex Soluções Auditivas. 

Por isso, é imprescindível que 
aos primeiros sinais de dificuldade 
para ouvir se busque tratamento. 
Além de proporcionar melhoria 
no relacionamento com amigos e 
parentes, voltar a ouvir vai garantir 
maior confiança e segurança no dia 
a dia, em situações dentro de casa e 
nas ruas. Após a avaliação audiológi-
ca, caberá ao fonoaudiólogo indicar 
o tipo de aparelho auditivo mais 
apropriado para cada paciente. 

Lembre-se de que o idoso que 
tem dificuldade para ouvir é um ser 
humano, com seus medos e angús-
tias. Familiares relatam que muitos 
são impacientes e zangados. A 
maioria, no entanto, não quer causar 
incômodo. Eles precisam apenas de 
apoio, compreensão e ajuda para 
voltarem a ouvir. 

FOTOS DIVULGAÇÃO
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A osteoporose é uma doença que 
ocorre há diminuição da massa 

óssea, fazendo com que os ossos 
fiquem mais frágeis, aumentando o 
risco de fratura. Na maioria dos casos, a 
osteoporose não leva ao aparecimento 
de sinais ou sintomas, sendo o 
diagnóstico realizado após a ocorrência 
de fraturas.

A osteoporose é muito associada ao envelhecimento, 
uma vez que com o passar dos anos o organismo perde 
progressivamente a sua capacidade de metabolizar e 
absorver o cálcio, por exemplo. No entanto, alguns hábi-
tos de vida também podem influenciar na ocorrência da 
osteoporose, como o sedentarismo, má-alimentação e o 
consumo de bebidas alcoólicas.

Apesar dessa doença não ter cura, o tratamento pode 
ser feito com o objetivo de melhorar a qualidade de vida 
da pessoa e diminuir o risco de fraturas e de doenças 
associadas.

Sintomas da osteoporose
A osteoporose é na maioria das vezes assintomática 

e, por isso, costuma ser identificada através de fratura de 
algum osso após um leve impacto.  Além disso, pode ser 
indicativo de osteoporose a diminuição da estatura em 
2 ou 3 centímetros e a presença de ombros caídos ou de 
corcunda.  

A partir da avaliação dos sintomas, o médico pode 
indicar a realização de um exame de imagem que indica 
a perda de massa óssea, a densitometria óssea. Esse 
exame pode ser realizado anualmente ou a cada 2 anos 
após o diagnóstico da osteoporose para ajuste da dose 
do medicamento.

Principais causas
A osteoporose é uma doença muito relacionada com 

o envelhecimento, sendo mais comum nas mulheres após 
os 50 anos, devido à menopausa. Outras causas que 
podem favorecer o desenvolvimento da osteoporose são:
● Disfunção da tireoide;
● Doenças autoimunes;
● Deficiência de cálcio;
● Sedentarismo;
● Alimentação pobre nutricionalmente;
● Tabagismo;
● Alcoolismo;
●Deficiência de vitamina D.

Essas situações fazem com que o organismo não fun-
cione da maneira adequada, havendo um desequilíbrio 
entre a formação e a destruição óssea, tornando os ossos 
frágeis e com maior probabilidade de fraturas. Por isso, 
as pessoas que foram diagnosticadas com qualquer uma 
dessas alterações devem ser acompanhadas pelo médico 
para prevenir o desenvolvimento da osteoporose.

Como prevenir
Para diminuir o risco de osteoporose, é importante 

que a pessoa adote bons hábitos alimentares e de vida, 
de forma que possua uma alimentação rica em cálcio e 
vitamina D, como leite e derivados, ovo e peixes gordu-
rosos, já que o cálcio é um mineral fundamental para o 
processo de formação do esqueleto, além de garantir a 
resistência óssea e participar dos processos de contração 
muscular, liberação de hormônios e coagulação sanguí-
nea.

A fisioterapia
 É indicada para prevenir complicações, como 

deformidades e fraturas ósseas, e também fortalecer os 
músculos, ossos e articulações para, assim, melhorar a 
qualidade de vida do paciente.

Ela ainda conta com os benefícios cardíacos e 
respiratórios, além de melhorar o equilíbrio da pessoa, 
melhorando a marcha e evitando quedas. As sessões de 
fisioterapia podem ser realizadas 2 a 4 vezes por semana, 
na clínica ou em domicilio.

Fisioterapia para combater a 
osteoporose e fortalecer os ossos

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

Especialista em Qualidade de Vida e Saúde
 Ênfase em Reabilitação Motora

Artrose  
A artrose, também 

conhecida como osteoartrite, 
é uma doença crônica 
degenerativa e irreversível. 

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
é a doença mais prevalente 
na população mundial, 
acometendo de 70 a 80% das 
pessoas acima de 60 anos.

Caracterizada por um desgaste principalmente na 
cartilagem e consequente alterações na função das 
articulações do corpo, pode acometer qualquer articulação, 
sendo frequentes no joelho, coluna, quadril, pé e mão. 

Apesar de suas causas ainda não estarem totalmente 
esclarecidas, sabe-se que a osteoartrose ocorre devido à 
associação de diversos fatores, relacionados com o avançar 
da idade, alterações hormonais, distúrbios inflamatórios 
e do metabolismo, fatores genéticos. Sendo mais comum 
em pessoas que sofreram lesões na articulação, que fazem 
esforços repetitivos ou que possuem sobrepeso, por exemplo.

O sintoma mais comum é a dor nas articulações afetadas, 
que geralmente piora no final do dia. Além de outros 
aspectos como inchaço, calor, rangidos, rigidez, deformidade 
e limitação dos movimentos.  

Como a artrose não tem cura, o seu tratamento está 
direcionado ao alívio da dor e a melhora da função articular. 

Além de medicamentos, atualmente existem diversas 
alternativas ambulatoriais no arsenal terapêutico, como a 
medicina regenerativa e terapias de intervenção da dor. Em 
alguns casos, é necessário o tratamento cirúrgico. 

Por isso a importância do acompanhamento médico 
adequado para esta patologia tão prevalente na nossa 
sociedade.

Dr. Danilo Madjer
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Mário Quintana

O segredo é não correr 
atrás das borboletas…
É cuidar do jardim para 
que elas venham até você. 
No final das contas, você 
vai achar, não quem você 
estava procurando, mas 
quem estava procurando 
por você!

O querido casal Carol Zimmer e Beto Coleto, unido no amor e pela paixão das 
suas meninas Amora e Pituca!

Toda a beleza e doçura de Arthur Pazine 
Helfenstein, que hoje, dia 30, comemora 
seus 10 anos. Muito querido e amado, recebe 
os parabéns dos pais Márcio e Maria Isabel e da 
mana Larissa. Felicidades e muitas bênçãos!

Parabéns para Fernanda Rugerio, pela formatura no 
curso Normal (Magistério). Que a arte e o dom de ensinar 
e aprender, se faça presente em todos os dias da sua vida! 
Felicidades e sucesso!

LUANA SACILOTO

Liberdade Feminina é um presente de mulheres inteligentes, bem resolvidas 
e dispostas a ajudar e empoderar outras mulheres. Afinal de contas, quanto mais nos 
desenvolvemos, mais fortes e unidas ficamos. O enunciado faz parte do resumo do livro 
digital lançado na noite de terça-feira, dia 27, em live no Instagram. 

A obra tem a coordenação da renomada psicóloga, psicoterapeuta e consultora 
empresarial, Arlete Salante, que também é co-autora, e participação das três-
maienses Sandra Marasca Martini e Charline Backes; da escritora, 
educadora e pesquisadora Ana Pregardier (de Porto Alegre) e da especialista em 
psicanálise de casal e família, Renata Kerbauy (de São Paulo).

 O livro traz importantes reflexões 
sobre a mulher em áreas distintas e 
complementares como beleza, dinheiro, 
relacionamento e empreendedorismo. O 
conteúdo é resultado das lives 'Março para 
Mulheres', realizadas em março deste ano. 

O livro pode ser adquirido no link da bio 
@arletesalante, no Instagram.
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Uma pausa na  
agenda corrida, 
o advogado 
Jairo Soares, 
e a esposa 
Mari Soares, 
aproveitaram as 
férias escolares 
da filha Vitória 
e recarregaram 
as baterias, junto 
a natureza e 
praticando um 
pouco de bicicross!

Parabéns aos engenheiros, Rafael R. dos Santos e Jordana R. 
Antunes, da Sigma Engenharia, de Três de Maio, que em junho 
completou 3 anos

Em homenagem a 
todos os avós pelo 
seu dia – 26 de 
julho –, um registro 
especial dos avós 
Odila e Paulo  
Kochhann 
com o neto 
João Paulo 
Kochhan da 
Silva, 6 anos

FOTO: STÚDIO FOTOGRÁFICO CRIATIVO
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- Apartamento localizado no Edifício Rubi, no 10º pavimento, com área privativa 
de 136,64m² 
- Terreno, localizado na Rua Horizontina, medindo 12x35 totalizando uma área 
de 419,82 m² 
- Terreno de 14x32m, com área total de 448 m², localizado na rua do Arvoredo, a 
poucos metros da Av. Sen. Alberto Pasqualini
- Casa de alvenaria com 2 pavimentos, na rua Engenheiro Jorge Logemann, 
próximo ao centro, com 3 quartos, 2 salas, cozinha, dispensa e garagem 
- Casa de alvenaria com terreno medindo 330m² e área construída de 278m², 
localizada no bairro Laranjeiras. Valor: R$ 480.000,00                         
- Casa de madeira com terreno medindo 104,96m², localizado no Bairro São 
Pedro. Valor: R$ 75.000,00
- Casa de alvenaria com terreno medindo 485m² e área construída de 104,5m² 
- Casa de alvenaria com terreno medindo 336m² e área construída de 68,39m², 
mais garagem, localizada no Loteamento Sartor
- Casa nova, com terreno medindo 480m² e área construída de 152m², localiza-
da no loteamento Green Ville.

IMÓVEIS
VENDE-SE: apartamento, com 
2 quartos, com garagem. (fun-
dos do Super Benedetti). Fone: 
9 9615 5800.
VENDE-SE propriedade dos 
Caixeiros Viajantes de Três de 
Maio. Área de um hectare e um 

pavilhão de aproximadamente 
300m2. Tratar com a diretoria.
ALUGA-SE: sala comercial 
80m² - Rua Expedicionário 
Bertholdo Boeck, 16. Conta-
to (55) 99985-0015 ou (55) 
99958-9990.

Parabéns para:
30/07
Nilton Sidnei Martens
José Valdir Gohtem

31/07
Carlos Bombardeli

1o/08
Julcenara Rodrigues 
Fátima Lena Meneghetti
Vilma Dias Dos Santos
Mecânica Knuppe
Osmar Arnemann

02/08
Milton Pedro Kerwald
Mirian Genoveva Cereser
Luis Carlos Almeida
Geni Borges Peixoto

04/08
Flávio Victorino da Silva

05/08
Luis José Lena

URGENTE
VENDE-SE uma casa na Rua Padre Cacique, 1428, medindo 
220m2, com terreno de 540m2. Contato: (55) 3535-1362 e 
(48) 98472-9972.

OFERTA IMPERDÍVEL PARA INVESTIDOR
VENDE-SE um prédio de esquina, em Palmeira das Missões, 
de 400m2, com três salas comerciais e três apartamentos, por 
R$ 780 mil. O preço é menor do que apenas o terreno, que está 
localizado na avenida central da cidade. Contato: (55) 3535-
1362 e (48) 98472-9972.

VENDEM-SE lindos filhotes de cães da raça pequinês com  
40 dias. Contato: 99941-9346 ou 3535-9270.

“Parabéns para Adão Reis e Hilda Reis que comemoraram 60 
anos de casamento no dia 29 de julho! 

Fazer 60 anos de vida é uma grande conquista, mas fazer 60 anos de 
vida em conjunto é um marco na história. 

Vocês continuam a se amar e a cuidar um do outro tal como se fossem 
recém-casados.

Esse amor é uma grande inspiração para todos nós. Quem nos dera 
poder viver um amor assim e por tanto tempo.

Feliz Bodas de Diamante!”
Homenagem dos filhos Adeoilva, Ildeomar, Rosemar, Cleomar e 

Julcenara; genro, noras, netos e bisnetos

Bodas de Diamante

“O retorno às atividades presenciais é uma necessidade 
urgente”, assim disse o ministro da Educação em 
pronunciamento no dia 20 de julho. Entendo o ministro, mas 
discordo. O ministro vê a pasta da educação só regredir, 
com alunos não acompanhando as atividades remotas, 
evadindo da escola, entre outros motivos porque muitos têm 
de trabalhar para ajudar a família afetada pela pandemia. 
Além do mais, um número pequeno de inscritos para o Enem 
como em tempos não se via. Por isso, entendo-o. A pressão 
no MEC é gigantesca se olharmos friamente para esses 
números, mas em tempos de pandemia, em que vemos o 
cenário que se desenhou desde março de 2020, vivemos 
uma era de exceção. Reabrir escolas – que se adequaram 
ao ensino remoto (que sabemos distanciar-se muito do 
presencial) num momento em que a pandemia não regrediu 
totalmente e continuam morrendo mais de mil pessoas por 
dia por causa dela – não é adequado.

Entendo que o MEC colocou os profissionais da 
educação na lista prioritária para a vacinação (que não 
cura, mas arrefece os sintomas) e por isso estaria no direito 
de cobrar de nós que estivéssemos presencialmente nas 
escolas, mas e os alunos? É para eles que existimos, é para 
eles que fazemos ensino. E vamos permitir que nosso público 
se dissemine o vírus e leve-o adiante? Mas e os protocolos, 
professor? Distanciamento, poucos alunos por sala, álcool 
em gel, máscara? Digo que funcionam, funcionam bastante. 
Mas já acompanhei algumas saídas de alunos de escolas no 
período de pandemia pois estava passando pelos locais no 
momento e tenho a dizer que o que vi me assustou. Colegas 
de aula conversando lado a lado com máscara no queixo, 
aglomeração. Ufa.

Não estou querendo justificar o fato de continuarmos em 
casa. Até porque é estressante também ficar só em casa e 
conduzir as atividades só de casa. O professor é um dos que 

quer retornar sim, pois está no seu lar trabalhando e muitas 
vezes não é o ambiente adequado, assim como os alunos, 
pois tem a rotina da casa. Mas fico pensando em como será 
dentro da escola, pois já vi como é na saída dela. Me pego 
perguntando na essência da sala de aula, o quanto se perde 
com protocolos. Os alunos não mais fazem trabalho em 
grupo, não têm as brincadeiras de pega-pega no recreio, o 
professor não mais vai na mesa do aluno para explicar algo. 
Porque tem de haver o distanciamento. Grupos pequenos na 
mesma sala, ok, que até favorecem o aprendizado, mas e o 
professor? Tem de repetir a mesma aula para vários grupos e 
para o computador, recebendo o mesmo salário?

Uma coisa enquanto professor, ex-coordenador e ex-
diretor de campus, e que me causa tristeza é acompanhar 
algumas opiniões públicas de que os professores estão 
em casa desde março de 2020 não fazendo nada, fazendo 
de conta que ensina pela internet. No ensino remoto, 
duplicamos nossas tarefas de casa, pois não temos o 
aluno na nossa frente. O preparo das aulas de antes tem de 
considerar os meios digitais, em que muitos não tiveram a 
devida preparação. O WhatsApp, o e-mail e o chat não param, 
é das 8h às 20h. Alguns alunos noturnos enviam mensagens 
de madrugada. Desisti de responder nestes horários muito 
tardes, não posso ficar refém do ensino remoto.

Estamos fazendo a nossa parte enquanto escolas. 
Estamos ajudando para que a pandemia não avance, não 
reabrindo escolas da forma que paramos em março de 2020. 
Vamos nos manter seguros até que o perigo termine.

Gustavo Griebler
Doutorando em Educação em Ciências – Unipampa

Professor do Instituto Federal Farroupilha – 
Campus Avançado Uruguaiana

Não voltaremos!
OPINIÃO

EDITAIS DE CASAMENTOS
Juliana Rafaela Telka de Mattos, 
Oficiala Interina do Registro Civil das 
Pessoas Naturais desta cidade, faz sa-
ber que pretendem casar: VANDERLEI 
LUNKES, contador e LENISE SCHONS, 
técnica em enfermagem; RAFAEL DOS 
SANTOS, empresário e NÁRA DAIANA 
SILVEIRA MOTTA, secretária. Quem 
souber de algum impedimento opo-
nha-o na forma da lei. 

Três de Maio, 28 de julho de 2021.
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ALUGUÉIS
-SALAS COMERCIAIS, Galeria Jost, rua Santo Ângelo, Centro. A partir de  R$500,00
-SALA COMERCIAL, Av. Santa Rosa.
-APARTAMENTO 2º Andar, 1 quarto, 1 vaga de garagem  

IMÓVEIS À VENDA
- CASA de alvenaria, residencial Dona Oliva, 3 quartos, toda cercada de esquina.( R$220.000,00)
- CASA DE ALTO PADRÃO, bairro valorizado, localização privilegiada, terreno de aprox. 850 m², 
casa de aprox. 290m², com piscina,  área gourmet integrada, 2 pavimentos de esquina.  
- CASA DE ESQUINA, Jardim das Acácias, 2 quartos, toda cercada e murada, com pré-laje. 2 
vagas de garagem, 2 banheiros (casa construída a pouco tempo).
- CASA MISTA , Jardim das acácias, 3 quartos, terreno amplo
- CASA À VENDA LOTEAMENTO SARTOR bem localizada, toda com pré-laje 2 quartos, sala e 
cozinha conjugados, 1 banheiro, garagem, quiosque com lavanderia, banheiro, e churrasqueira
- CASA À VENDA LOTEAMENTO SARTOR, 2 quartos, um com suíte, sala e cozinha conjugadas, 
alto padrão, quiosque, lavanderia, banheiro e 1 quarto no quiosque, toda murada e gradeada. 
- APARTAMENTO com três dormitórios, rebaixado em gesso, sacada fechada com vidro, loca-
lizado no bairro Sol Nascente
- APARTAMENTO NA AVENIDA SANTA ROSA, prédio de esquina, 3 quartos sendo uma suíte, 
sala ampla, cozinha, lavanderia, sacada frontal, sacada nos fundos fechada com vidros, com 
churrasqueira, 1 vaga de garagem, apto de aprox. 172m² com a área comum R$ 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
- APARTAMENTOS na planta em ITAPEMA - MEIA PRAIA/SC  venda ou permuta por imovél 
- CHÁCARA 8,5 ha, São Roque, Independência, casa boa, galpão, vertente, encosta no Rio 
Buricá (recebe terreno ou casa em Três de Maio) 
- TERRENO localizado no loteamento Mediterrâneo 13,5x27,5 metros
- TERRENOS Loteamento Bombardelli

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

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 - imóvel urbano 
- Casa nova de alvenaria medindo 150m², terreno 480m², localizada no loteamento Sch-
neider.
- Casa de alvenaria seminova 138m² com chapada com uma suíte mais dois quartos,lo-
calizada na  rua monsenhor testani.
- Casa  seminova 185m², terreno de 505m², com chapada, uma suíte, mais dois quartos, 
rua Padre Cacique, loteamento Loro.
- Casa  de alvenaria 200m², com piscina, terreno de 562m², localizada na rua Marechal 
Floriano, centro de Três de Maio. 
- Casa  de alvenaria seminova, com chapada 129m² terreno de 380m², rua Avaí, próximo 
ao colégio Pacelli.  
- Casa de alvenaria, com piscina, medindo 332m², com terreno de 595m², rua Farrapos, 
uma quadra da av. Santa Rosa.
- Casa  de alvenaria de 200m², terreno de 495m², rua Avaí.
- Casa  de alvenaria localizada na rua Horizontina, com terreno de 600m². Preço R$ 
315.000,00.
- Uma casa mixta, com terreno de 341m² localizado na rua Rui Ramos.
Terrenos sem benfeitorias
- Terreno 342m² de esquina na rua Alfredo Hen, próximo ao posto da Cotrimaio, R$ 
160.000,00
- Terreno  de esquina loteamento Pinzon
Área rural
- 25,5 ha, sem benfeitorias, terra vermelha, Lajeado Cachoeira, 800 metros da cidade.
- 9 ha, com benfeitorias, localidade de Alpargatas, município de Boa Vista do Buricá.
- 24 ha, com benfeitorias, sendo que 20 ha de planta, restante potreiro e mato, próximo 
a cidade de Alegria.

VENDA
· Prédio de 3 pavimentos, duas salas comerciais e três aptos e casa 
residencial de alvenaria de fundos e garagem c/ estrutura para outro 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 no bairro   
São Francisco. 
· Excelente apto semi mobiliado, c/ 1 suíte e 2 quartos, sala e cozinha, 
2 banheiros, 2 vagas de garagem e elevador, na rua Horizontina. Ótimo 
Preço
· Apartamento parcialmente mobiliado, 2 quartos, sala, cozinha, ga-
ragem, portão eletrônico, sacadas fechadas c/ vidro temperado, chur-
rasqueira, localizado na rua Santo Antônio. Preço R$250.000,00
· 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.
· Sala Comercial de 120m², no centro de Três de Maio.
· Terreno perto da Cotrimaio c/ 604,60m², frente de 18,30 metros.
· Terreno todo murado, s/ benfeitorias, frente de 14,50 metros (medindo 
442,50m²), na av. Avaí.  
· Terreno, medindo 577,90m², c/ casa de alvenaria c/ chapada medindo 
335m², na rua Bruno Dockhorn ao lado da radio colonial. R$700.000,00
· Terreno de 394m², c/ prédio comercial e residencial, excelente ponto 
comercial no centro de Três de Maio (ótimo investimento) R$700.000,00 
· Pavilhão comercial de alvenaria de 380m² e uma casa mista, terreno 
de 7.000m², rua Leonel Brizola, perto do parque de exposições, no bairro 
Castelo Branco R$750.000,00. 

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

CHÁCARAS
· 5,3 ha, com benfeitorias, casa, galpão, chiqueiro, estrebaria, potreiro e 
área de planta, encosta no rio Buricá, aceita troca por imóvel na cidade.
· 5,4 ha, s/ benfeitorias, com 500 eucaliptos grandes, 1 ha 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 lam-
bedor, c/ aguada boa e s/ benfeitoria.

ÁREAS DE TERRAS
· 38 Ha de terras vermelhas em Mato grande – Giruá – com 90% de área de planta 
(750 sacas de soja p/ ha, com possibilidade de negociação e prazo.
· 3 ha s/ benfeitorias e c/ aguada de sanga e vertentes, reflorestada c/ eucaliptos de 6 
anos, em Independência
· 9,25 ha, s/ benfeitorias, em lajeado Cachoeira, perto da cidade, sendo 5 ha de planta e 
restante c/ eucaliptos, e sanga. Preço: 4 mil sacas de soja.
· 19,5 ha de terras em Independência, sendo 14 ha de planta, restante mato e capão
· 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 e rua Professor Del Àglio
. Casa: rua Planalto e rua Carlos Gomes
· Terrenos:  Av. Avaí
· Pavilhão:  rua Mato Grosso e rua Alfredo Henn
· Sala Comercial: Av. Santa Rosa e rua Sto. Ângelo e Av. Sen. Alberto Pasquilini

LOTEAMENTO NOVO
Diversos terrenos com tamanhos e preços diferenciados para venda no 
loteamento Esplendor localizado  na rua Planalto em Três de Maio RS.

OBS: possuímos a disposição diversas opções de casas 
e terrenos e aptos para comercialização.

Para maiores informações consulte o site: 
cecconcorretordeimóveis.com.br 

ou ligue 3535-8585 e 99962-7378 que prontamente lhe atenderemos.

ALUGA-SE
- Apartamento Semimobiliado na Av. Senador Alberto Pasqualini, 2º andar Vidraçaria do Serginho, 2 dormitórios, 2 banheiros, churras-
queira+lareira c/box Garagem (portão eletrônico), área 100 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 c/área de 93,89 m², 2º andar (acesso elevador) c/ suíte, dormitório, sal de estar, cozinha, área de lazer c/ churrasqueira e 
fogão, mais box de garagem, Rua Tereza Verzeri, em frente ao acesso do estacionamento Supermercados Benedetti.
- Oportunidade: Possibilidade de adquirir os dois terrenos: um com área de 590,18 m² e outro com área de 883,28 m², localizado na Rua 
Horizontina, próximo a Auto Elétrica Tresmaiense.
- Terreno com área de 320,70 m², frente com 16,39 m², próximo ao CTG - Loteamento Dockhorn.
- Terreno urbano com área de 904m², com uma casa de alvenaria medindo 12x13, localizada na rua Expedicionário Bertholdo Boeck 
esquina com Rua Ijuí.
- Terreno urbano com área de 440m², sem benfeitorias, localizado na Rua Ijuí.Ótima oportunidade de investimento.
- Terreno c/ área de 436,63 m² na Av. Buricá próximo ao Fórum, c/ casa mista, área aproximada de 187,00 m².
- Terreno loteamento Loro com área de 360,00m² (18 x 20m) - Valor R$ 95.000,00
- Terreno urbano com área de 307,30m², lozalizado na rua São Roque, bairro Planalto
- Terreno com área de 356,43m² com benfeitorias: casa em alvenaria com área de 127m², c/3 dormitórios, cozinha sob medida, etc... mais 
quiosque com piscina, localizada no bairro São Francisco.
- Casa em alvenaria c/área de 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
- 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
                                             - Apartamento 100m², suíte + 01 quarto,
                                             sala de jantar, cozinha, lavanderia, churras-
queira, terraço,  garagem, Av. Santa Rosa, Ed. Areias
- Sala Comercial, 101m², Ed. Rubi, rua Mato Grosso, 673

Vendas
- Área com 8.123m² de frente p/ RS 342, no perímetro urbano de Três de 
Maio 
- Apartamento 83,87m², c/ 02 quartos, cozinha, sala de estar e jantar, sa-
cada c/ churrasqueira, garagem, rua Rio de Janeiro, diagonal Rodoviária.
- Apartamento c/ 01 suíte + 02 quartos, banheiro social, 02 vagas de 
garagem, Ed. Porto Seguro, Crissiumal / RS. Pagamento: Entrada + 48 
parcelas
- Apartamento c/ 03 quartos, 02 banheiros, sacada fechada, 01 vaga de 
garagem. 8º andar CAXIAS DO SUL / RS, Ótima Localização
- Sala Comercial, 145m², Ed. Areias, Av. Santa Rosa
- Casa de alvenaria, 220m², Terreno 550m², rua Padre Cacique, próximo 
ao Ed. Rubi
- Imóvel Misto, comercial 321,57m², apartamento residencial, 177,18m², 
suíte + 03 quartos, 02 vagas de garagem, 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

Brasil é um dos poucos países 
no mundo que ainda mantém 

dedução ampla sobre o capital 
próprio das empresas

A promessa de um novo modelo que irá simpli-
ficar a arrecadação de taxas, impostos e contribui-
ções, vem sendo muito debatido com a Reforma 
Tributária, com o projeto de Lei no. 3.877/2020, 
que prevê a unificação de diferentes impostos em 
uma só contribuição, como a criação da Contribui-
ção Social sobre as Operações com Bens e Serviços 
(CBS), em substituição à atual cobrança de PIS/
Pasep e Cofins.

A primeira parte da Reforma foi apresentada ao 
Congresso Nacional no último dia 22 de julho. Entre 
as principais mudanças propostas estão a redução 
da carga tributária, com a minoração da alíquota 
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), com 
redução de 15% para 12,5%, em 2022, e 10%, a 
partir de 2023. Esta mesma linha será seguida pelo 
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), elevando 
a faixa de isenção de R$ 1.903,28 para R$ 2.500. 
Segundo dados do Ministério da Economia, a 
previsão é que o número de brasileiros que vão 
deixar de pagar o IRPF suba de 10,8 milhões para 
16 milhões. 

De acordo com Rodolfo Cavali da Luz, advo-
gado e coordenador tributário do Nelson Wilians 
Advogados, filial de Curitiba, haverá aumento da 
carga tributária para as pessoas físicas, em razão 
da faixa de contribuintes que poderiam optar pelo 
desconto simplificado. “Atualmente o limite para 
isso é de R$ 83 mil anuais e, segundo a proposta 
governamental, passaria a ser de R$ 40 mil anuais, 
o que representa uma elevação da carga tributária 
de aproximadamente 6,8 milhões de brasileiros”. 

Se projeto for aprovado, empresas terão 
tributação sobre os lucros distribuídos para sócios 
e acionistas 

O Brasil, a Letônia e a Estônia são os únicos 
países do mundo que ainda não tributam lucros e 
dividendos nas empresas, distribuídos para sócios e 
acionistas. Outros países como Croácia, Itália, Áus-
tria e Bélgica já adotaram mecanismos semelhan-
tes, mas reformularam e restringiram os benefícios 

diversas vezes na arrecadação tributária.
Se o projeto do Governo Federal for aprovado 

pelo Congresso Nacional, trará mudanças signifi-
cativas na tributação nas empresas, destacando a 
taxação sobre os dividendos - que é a parcela do 
lucro das empresas distribuída entre os donos e 
os acionistas e uma das principais remunerações 
nas ações na bolsa de valores, sem que ocorra 
tributação na Pessoa Física - e o fim dos Juros 
sobre o Capital Próprio (JPC). “Na proposta enviada 
pelo Governo Federal ao Congresso, quando da 
distribuição dos dividendos, ocorrerá a retenção na 
fonte do Imposto de Renda, à alíquota de 20%. Vale 
destacar que ficarão a salvo desta tributação micro 
e pequenas empresas, até o limite de R$ 20 mil 
mensais”, explica o advogado. 

O JCP é a remuneração adicional àquela 
decorrente da participação nos lucros pago aos 
acionistas, titulares ou sócios das empresas e repre-
senta uma importante ferramenta de planejamento 
tributário. “Muitos investidores utilizavam deste ins-
trumento, tendo em vista que a tributação sobre tal 
modalidade de remuneração limitava-se aos 15% 
de IRPF retidos na fonte, carga menor do que os 
25% de IRPJ que estariam sujeitos caso realizasse 
a operação através da distribuição dos dividendos”, 
complementa Rodolfo, que também ressalta que 
com a mudança tributária, esta operação deixará 
de existir e o JCP não poderá ser mais deduzido na 
apuração do lucro líquido.

“De um modo amplo, o que se espera da 
Reforma Tributária é a simplificação da apuração e 
recolhimento e, na medida do possível, a redução 
da carga tributária. Nos projetos debatidos no 
Congresso Nacional, até o presente momento, não 
há indícios de que vá ocorrer significativa redução 
da carga tributária. Em que pese o Governo sinalize 
com alguns benefícios (faixa de isenção do IRPF e 
redução das alíquotas de IRPJ), a redução da faixa 
de desconto simplificado e a tributação sobre os 
dividendos, deverão aumentar os recolhimentos 
globais em favor do fisco”, comenta o advogado do 
Nelson Wilians Advogados.

 
Fonte: Nelson Wilians Advogados , maior escritório 

full service da América Latina, com filiais em todos os 
estados do país e representação em diversos países da 

América Latina, Europa e Ásia. 
Mais informações, acesse www.nwadv.com.br.

Reforma Tributária: como as empresas serão 
impactadas com a taxação dos dividendos e 
o fim dos juros sobre o capital próprio

Simples é retirado do rol 
de renúncias tributárias
Sebrae comemora aprovação de 
emendas, na LDO, que beneficiam 
pequenos negócios

O Sebrae comemora a aprovação das 
emendas na Lei de Diretrizes Orçamentárias que 
retiraram o Simples Nacional do rol de renúncias 
tributárias sujeitas à inserção nas leis e quadros 
orçamentários. As alterações foram propostas 
pelos senadores Jorginho Mello (PL/SC) e Izalci 
Lucas (PSDB/DF) e tiveram forte apoio dos 
parlamentares.

“As empresas de pequeno porte tiveram uma 
grande vitória no Congresso Nacional. Com o 
novo texto, o Simples Nacional não será consi-
derado renúncia fiscal”, afirmou o presidente do 
Sebrae, Carlos Melles. Ele ainda apontou que 
as emendas aprovadas reafirmam a previsão 
constitucional de tratamento diferenciado aos 
pequenos negócios, ratificam a posição doutri-
nária de não considerar regimes constitucionais 
como renúncia e protegem o regime tributário de 
ataques com potencial de prejudicar os peque-
nos negócios.

Melles ressalta que os textos aprovados 
trazem justiça aos empreendedores do segmento 
e que a ausência do caráter de renúncia de recei-
tas públicas, prevista no texto aprovado, impede 
não apenas a caracterização de um gasto tribu-
tário, mas também a mensuração da suposta 
perda de arrecadação, durante o processo or-
çamentário: “A aprovação das emendas foi uma 
decisão acertada do Congresso Nacional, pois 
retirou o Simples Nacional do rol de benefícios 
tributários sujeitos à inserção nas leis e quadros 
orçamentários” comenta.

Desde 2007, existem, em âmbito federal, 
três regimes tributários, todos de livre escolha 
por parte das micro e pequenas empresas, que 
podem escolher entre o Simples Nacional, o 
Lucro Presumido e o Lucro Real. O presidente 
do Sebrae chama a atenção para o fato de que, 
em 2018, as empresas do Simples recolheram 
tributos federais que representaram 8,2% da 
receita bruta total, enquanto as empresas do 
Lucro Real 6,99%. “Isso mostra que o percentual 
do Simples Nacional é superior àquele do Lucro 
Real, regime que teria que ser considerado, por 
excelência, como sistema tributário de referên-
cia”, pontua Melles.

Fonte: assessoria de imprensa do Sebrae


