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O que pode 
ser feito com o 
óleo saturado 
de fritura?
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IMÓVEL
sob o enfoque 

de Caroline Sperotto

O empreendimento comercial é uma ótima 
forma de investimento, seja para trabalho ou 
para revenda posterior. Assim como se trata de 
um excelente investimento os principais motivos 
para comprar ou investir em uma sala comercial 
são:

• Baixo custo de manutenção 
• Investimento de alta rentabilidade 
• Valorização imobiliária 
• Contratos de longo prazo 
• Ter uma sede empresarial 

Uma sala de um empreendimento comercial 
pode ser um investimento bem vantajoso. Porque 
além de o empreendimento comercial ser mais 
vantajoso do que o residencial, salas comerciais 
representam um investimento mais rentável, 
seguro e lucrativo.  

As empresas não só alugam salas comerciais 
como, à medida que prosperam e crescem, 
procuram outras salas, maiores e em melhor 
localização. Assim os investidores sempre veem 
seu investimento rendendo. 

Investir em salas comerciais tem por vantagem 
o fato de elas serem bem mais rentáveis que os 
apartamentos e casas residenciais, portanto o 
aluguel desta se torna maior que o de uma casa 
ou apartamento para morar. 

Uma sala de um empreendimento comercial 
é mais valorizada justamente pela forma como 
é vista, gerando negócios e movimentando a 
economia. 

As salas comerciais oferecem também a 
vantagem de um contrato mais longo, quando 
comparado aos contratos de imóveis locados 
para residência. 

Ao contrario de inquilinos residenciais, 
os comerciais são obrigados a se preocupar 
constantemente com a conservação e a 
manutenção das salas, de forma que as mesmas 
permanecem sempre zeladas. 

Em casos onde o proprietário da sala utilize 
por conta própria o empreendimento, as 
administrações dos prédios geralmente oferecem 
serviços de manutenção e limpeza, que facilitam 
muito mais o dia a dia do empreendedor. Seja 
para locar ou ocupar as salas comerciais, as 
vantagens são amplas para quem investe, e 
adquirir uma sala comercial pode ser um ótimo 
negócio.

Por que investir em um 
imóvel comercial ?
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11/06/2022 - 14:30h

1º Prêmio - 0.669
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3º Prêmio - 5.311
4º Prêmio - 1.500
5º Prêmio - 7.081
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11/06/2022 - 16h

Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.
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RECICLAGEM

O que é feito com o óleo 
saturado de fritura?

Óleo saturado de fritura usa-
do em aproximadamente 40 es-
tabelecimentos localizados em 
Santo Ângelo e o óleo doméstico 
deixado em dois pontos de reco-
lhimento implantados no muni-
cípio é transformado em sabão 
artesanal e em agente desmol-
dante de artefatos de concreto 
para a construção civil. Essa 
transformação e trabalho de co-
leta é realizado pela Reco Óleo, 
empresa licenciada para esta 
atividade e com sede na cidade 
de Horizontina. 

Em Santo Ângelo a rotina de 
recolhimento é feita no inter-
valo de aproximadamente 20 
dias e a média mensal esta em 
torno de 1500 a 2000 litros re-
colhidos todos os meses. Além 
de um caminhão que visita res-
taurantes, padarias e supermer-
cados recolhendo óleo saturado, 
os moradores também podem 

contribuir neste processo de 
transformação. A cada um litro 
de óleo de cozinha levado até o 
SENAC (com sede no complexo 
Adhara ) ou no Mini Mercado 
UNI, localizado na rua Univer-
sidade das Missões (próximo da 
URI) a pessoa tem direito a um 
barra de sabão feito a partir des-
te material. 

O Engenheiro Ambiental 
responsável pela empresa Felipe 
Saviczki , explica que a empresa 
recolhe óleo saturado nos mu-
nicípios da fronteira oeste, nor-
te e na região das missões, “de 
Iraí até Uruguaiana a Reco Óleo 
recolhe 30 mil litros de óleo por 
mês, informou. 

Além disso, mantém cerca 
de 70 pontos de entrega volun-
tária, nestes locais que foram 
implantados em escolas e su-
permercados, as pessoas levam 
o óleo doméstico na garrafa 

PET e ganham barras de sabão. 
O nome deste programa de-
senvolvido pela empresa Reco 
Óleo se chama ‘Óleo reciclado, 
meio ambiente preservado’ es-
clareceu Felipe, que na tarde de 
quinta-feira, dia 09, esteve em 
Santo Ângelo para efetuar o re-
colhimento de óleo e conversou 
conosco. 

Todo esse óleo passa por um 
processo de transesterificação, 
no qual, resulta em uma parte 
de glicerina usada para confec-
cionar sabão e outra para a pro-
dução do desmoldante usado na 
indústria de produção de artefa-
tos de cimento, o produto con-
tribui para não corroer a forma 
e o cimento não grudar, mais ou 
menos como nas formas de bolo.  
Segundo o engenheiro ambien-
tal o processo de transformação 
do óleo é semelhante ao utiliza-
do na produção de Biodiesel.

Recipiente de coleta do óleo saturado no SENAC Ação de recolhimento do óleo em Santo Ângelo

Fotos - Marcos Demeneghi
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INVISTA COM SEGURANÇA NOS DIAS DE HOJE
Hoje vamos falar sobre títulos públicos 

para você que deseja começar a investir e 
ainda não sabe como iniciar, afinal, a educa-
ção financeira não fez parte da realidade de 
muitos brasileiro.

Mas o que são títulos públicos?
Existem vários tipos de títulos públicos 

como o NTN-B, LFT, LT, NTN-F, LTN, to-
dos emitidos pelo governo federal com o 
objetivo de captar recursos e financiar suas 
atividades.

Eles são chamados créditos soberanos, 
isso significa que o risco de um possível ca-
lote para o investidor é mais improvável, por 
isso,  são classificados com títulos seguros, 
diferentes dos títulos bancários que cada 
instituição bancária tem uma classificação 
ou Rating específico, que é uma avaliação de 
risco de crédito.

Muitos investidores quando começam a 
investir não compreendem como são feitas 
as remunerações desses títulos públicos, 
ficam com inúmeras dúvidas e questiona-

mentos em relação à remuneração.
Então, eu vou explicar como acontece 

esse processo.
Esses investimentos são classificados 

como pré e pós fixados:
Títulos Pré Fixados: são títulos que quan-

do o investidor investe já sabe o rendimento 
que vai receber referente ao valor aplicado 
nesse investimento, como o LTN - Letra do 
Tesouro Nacional e NTN-F - Nota do Tesou-
ro Nacional - Série F .

Títulos Pós Fixado:  nessa modalidade 
o investidor só saberá o rendimento após 
o vencimento da aplicação, como exemplo 
podemos citar o LFT - Letra Financeira do 
Tesouro, título atrelado à Selic e o NTN-B 
- Nota do Tesouro Nacional série B, que é 
atrelado ao IPCA.

Esses investimentos são para médio a 
longo prazo, indicados para investidores 
conservadores, por possuírem vencimentos 
longos, os quais vão de 5 até 30 anos. No en-
tanto, o mais interessante dos títulos públi-

cos são as  formas de pagamentos antecipa-
dos dos seus rendimentos, por exemplo, no 
caso  do NTN-B e NTN-F , os juros são pagos 
semestralmente.

Já as NTN-B com finais ímpares o pa-
gamento ocorre em maio e novembro e os 
finais pares em fevereiro e agosto. Logo, du-
rante um ano você poderá receber até 4 pa-
gamentos de juros antecipadamente.

É importante entendermos sobre e por 
isso venho trazer algumas formas seguras e 
com recebimento antecipado de rendimen-
tos sobre o capital investido. Com isso espe-
ro ajudar você, investidor, a ter uma visão 
mais ampla da diversidade de investimentos 
que temos em nosso escritório e o convido 
para conhecer nossa sede em Santo Ânge-
lo, será um prazer recebê-lo e entender um 
pouco mais sobre seus sonhos e metas.

*SELIC ( taxa básica de juros da econo-
mia) *IPCA (Índice de preços no consumi-
dor é usado para observar tendências de 
inflação)
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Viva com estilo!

O imóvel na planta é uma opção para quem tem mais tempo para 
planejar o pagamento das prestações ou deseja negociar a entrada, 
as parcelas e as condições do pagamento. É de extrema importância 
na hora de adquirir um imóvel em planta fazer negócio com uma 
construtora de confiança e também junto a uma imobiliária de 
credibilidade. Confira as cinco principais vantagens dessa escolha:

O primeiro ponto positivo que o comprador tem é a possibilidade de 
realizar um planejamento maior e melhor, inclusive na questão do 
pagamento, já que terá o tempo a seu favor para executar todas as 
reformas e tomar providências com calma, sem improviso.

Para comprar um imóvel na planta, geralmente é necessário o 
pagamento de 20% a 30% do valor integral do imóvel como entrada, 
e o resto pode ser parcelado. Porém, quanto mais recursos o 
comprador tiver na entrada ou durante a obra, mais descontos 
poderá conseguir com a construtora.

Um imóvel na planta está sujeito a valorização e isso pode ocorrer de 
acordo com o andamento das obras. O preço do imóvel pode subir 
entre 20% e 50% até ficar pronto.

Os trâmites também são favoráveis. Como os apartamentos não 
passaram por nenhum outro proprietário, todo processo é facilitado. 

Nada como buscar algo inovador e ter poder de escolha em seu 
projeto, não é mesmo? Pois essa é mais uma facilidade para os 
investimentos direto na planta. Na maioria dos casos é possível 
realizar adaptações em conjunto com a construtora, alterando os 
formatos para o seu gosto e assim chegar o mais perto possível do 
imóvel ideal. 

Planejamento

Descontos na compra

Valorização

Menos burocracias

Personalização do imóvel

Porque investir em imóveis na planta é um bom negócio?!

55 9 9920 2477

Janaína Becker
C o n s u l t o r a d e I m ó v e i s

Vendas    Locações    Condomínios

Transformando a realidade.
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Na ação “Unidos pelo Bem” a 
comunidade pode participar doan-
do roupas, calçados, cobertores e 
utensílios, materiais que serão re-
vertidos para as famílias atendidas 
pela Central do Bem. Será neste 
sábado, dia 11, com duas frentes de 
recolhimento, uma delas efetivada 

com Drive Thru na Praça Ricardo 
Leônidas Ribas, onde também se-
rão ofertadas atividades de presta-
ção de serviços. A outra forma de 
contribuir é doando para o “Trem 
de Socorro” do Corpo de Bombeiros 
que vai percorrer bairros do Muni-
cípio. 

As atividades na praça serão 
abertas às 9 horas e às 10 horas o 
“Trem de Socorro” do Corpo de 
Bombeiros sairá do local passando 
pelos bairros Aguiar, Reserva das 
Missões (Floripa), Haller e centro. 
Nesse trajeto, recolherá os dona-
tivos da comunidade. Quem não 

puder entregar para o recolhimen-
to dos bombeiros pode levar até a 
praça. Às 14 horas está prevista a 
entrega de arrecadações das cam-
panhas realizadas pela filial das 
Lojas Colombo, da Meia do Elfo 
Donuteria e do Grupo de Escoteiros 
Medianeira.

CIDADANIA

Ação “Unidos 
pelo Bem” será 
realizada neste 

sábado
Bombeiros, Briga Militar, Defesa Civil estadual e munici-

pal mais secretarias municipais do meio ambiente e cultura 
colocam em ação um Drive Thru para arrecadar roupas, 
calçados, cobertores e utensílios. Será neste sábado entre 
às 9h e 16h com base motada na Praça Ricardo Leônidas 
Ribas. A população está convidada a participar com os 

donativos que serão revertidos para famílias em vulnerabi-
lidade social, por meio da Central do Bem

A VACINAÇÃO CONTRA GRIPE ESTÁ ENTRE 
AS ATIVIDADES OFERTADAS NA PRAÇA

Na Praça do Brique estarão sendo 
ofertados diversos serviços. A Secreta-
ria Municipal de Saúde imunizará pes-
soas de sete a 60 anos com a vacina da 
gripe, além de realizar a verificação da 
pressão arterial e distribuir preservati-
vos.

A Coordenadoria Municipal da Mu-
lher programou a presença da Patrulha 
Maria da Penha da Brigada Militar, com 
distribuição de informativos a respeito 
dos direitos da Mulher e também do 
projeto da implantação da Casa Abrigo.

O Departamento Municipal de 
Bem-Estar Animal irá arrecadar ração, 

roupinhas, cobertas e casinhas para os 
cães que sofrem maus tratos e aban-
dono e são acolhidos pelo município. 
Também promoverá a primeira edição 
da Feira de Adoção.

Já a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano 
promoverá a Mostra de Conscienti-
zação Ambiental que está incluída na 
programa da Semana do Meio am-
biente e contará com distribuição de 
mudas de árvores nativas. 

Para animar a tarde, a Secretaria 
Municipal de Cultura apresentará show 
com a Banda Maju, às 15 horas.

PROMOÇÃO
A ação será realizada pelo Governo Municipal, Gabinete da Primeira 

Dama e Central do Bem em parceria com o 11º Batalhão de Bombeiros Mi-
litar; Brigada Militar; Patrulha Maria da Penha; Coordenadoria Municipal da 
Mulher;  Defesa Civil do Estado; Defesa Civil do Município; Departamento 

de Bem-Estar Animal e secretarias municipais de Saúde, Cultura e Esportes 
e Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.


