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Lumenk é referência em 
energia solar no Sul do Brasil

Você já pensou em gerar sua própria energia? Econoocê já pensou em gerar sua própria energia? Econo-
mizar na conta de luz no final do mês e ainda ajudar 
o planeta? A energia renovável, gerada através de 

usinas fotovoltaicas, tem sido uma solução muito vantajosa 
economicamente e com benefícios ao meio ambiente. 
Essa tecnologia utiliza a luz do sol como fonte de energia 
para gerar eletricidade e, portanto, possui a vantagem de 
ser uma energia gratuita, renovável, alternativa e limpa.
 A Lumenk, referência em projetos e instalações de usinas 
fotovoltaicas, é especializada em projetos residenciais, 
comerciais, industriais e rurais.

A Lumenk Energia Solar é uma empresa de engenharia 
e tecnologia, com matriz em Santa Maria e com seis 
unidades espalhadas pelo Rio Grande do Sul. A Lumenk 
Energia está presente em São Luiz Gonzaga, Passo Fun-
do, Frederico Westphalen, Xangri-lá, Novo Hamburgo e 
Uruguaiana e deve expandir seus negócios para outras 
regiões até o final de 2023.

Em Ijuí, a Lumenk possui uma equipe comercial espeEm Ijuí, a Lumenk possui uma equipe comercial espe-
cializada e capacitada para atender a região Noroeste. As cializada e capacitada para atender a região Noroeste. As 
atividades da empresa estão alocadas junto a Associação 
Comercial e Industrial.  Os projetos são personalizados, com 
equipe própria para realização de manutenção especializada, 
monitoramento on-line e equipe altamente qualificada. 
Ao longo de seus quatros anos de mercado, a Lumenk 
Energia Solar já executou mais de 2,7 mil projetos, es-
palhados em mais de 200 cidades, atingindo aproxima-
damente 52 MWp instalados. 

Tem como missão reduzir a fatura de energia de clientes re-
sidenciais, rurais, comerciais e industriais, oferecendo soluções 
inovadoras em geração de energia alternativa, trazendo tec-
nologia e segurança nas execuções dos projetos sustentáveis.  
A segurança e tecnologia que você sempre sonhou, 
você encontra aqui, com a garantia que você merece. 

Lumenk Energia Solar- Energia alternativa é o nosso 
negócio. Em Ijuí: Rua Albino Brendler, 864 - (55) 3290-

 Empresa está presente em Ijuí e é uma das maiores no Rio Grande do Sul 

Marcus Wagner e Carlos Tauchert, sócios proprietários.

Registro da equipe frente a 
nova matriz, em Santa Maria.
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PSIqUIATRIA
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ORTOPEDIA CIRURGIA PLÁSTICA

ADVOCACIA

Fotofobia: o 
desconforto e a 
sensibilidade à luz

A fotofobia é uma sensibilidade aumentada ou intolerân-
cia à luz ou claridade, que provoca dor ou desconforto ao 
olhar para a luz, aumento da produção de lágrimas, dificul-
dade para abrir ou manter os olhos abertos e, geralmente, 
ocorre nos dois olhos, mas também pode afetar apenas 
um olho. Ela pode ser causada por alterações oculares, 
como síndrome dos olhos secos, inflamações oculares, 
como uveíte ou conjuntivite, ou por condições neurológicas 
como enxaqueca, encefalite ou meningite, por exemplo. 
Além disso, a fotofobia também pode ocorrer em algumas 
situações, como utilização excessiva de lentes de contato 
ou durante a recuperação de cirurgia dos olhos.

Alguns dos principais sintomas são dores ou desconfor-
to ao olhar para a luz, aumento da produção de lágrimas, 
sensação de que a luz ambiente está excessiva, enxergar 
manchas coloridas ou brilhantes - mesmo no escuro ou 
com os olhos fechados -, dificuldade para ler, diminuição 
da capacidade visual, sensação de olhos secos e dificul-
dade para abrir ou manter os olhos abertos. Além disso, 
a depender do tipo de alteração que causa a fotofobia é 
possível haver dor ocular ou até manifestações em outros 
locais do corpo, como febre, fraqueza, náusea ou dores nas 
articulações, por exemplo.

As principais causas apontadas por especialistas são 
as doenças congênitas da retina - como ausência de pig-
mentos no fundo do olho, ausência de íris ou albinismo -, 
doenças oculares, inflamações nos olhos, síndrome do olho 
seco, doenças da córnea, lesões nos olhos, enxaqueca, 
alterações neurológicas e a utilização excessiva de lentes 
de contato

O diagnóstico da fotofobia é feito pelo médico através da 
análise dos sintomas e de exames oftalmológicos e neu-
rológicos para identificar se existe alguma condição nos 
olhos ou alguma alteração neurológica que possa estar 
causando a sensibilidade à luz. 

O tratamento da fotofobia é feito pelo oftalmologista 
ou clínico geral que pode indicar o uso de remédios de-
pendendo do que está causando a sensibilidade à luz, e 
adotar medidas como usar óculos escuros ou com lentes 
fotocromáticas.

ENDOCRINOLOGIA

ODONTOLOGIA
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RECARGA FÁCIL, Recarga 
de cartuchos, venda e 
locação de impressoras, 
bulk ink e suprimentos 
para impressão. A mais 
completa loja de Ijuí e 
Região. Telefone/What-
sApp (55) 3332-1306. Av. 
Pinheiro Machado, 15.

 EJR TURISMO  EXCUR-
SÃO PARA AMETISTA/
RS saída dia 10 de julho, 
EXCURSÃO PARA FOZ DO 
IGUAÇU/PR, saída dia 
22 de Julho com retorno 
dia 24 de Julho. EXCUR-
SÃO PARA MARCELINO 
RAMOS/RS, saída dia 19 
de agosto com retorno 
dia 21. EXCURSÃO PARA 
AGUAS TERMAIS DE ITA 
E PIRATUBA/SC, saída 
dia 8 de outubro com 
retorno dia 12. Solici-
ta-se orçamento para 
viagens, interessados, 
entrar em contato pelo 
fone/WhatsApp (55) 
99964-1229 com ou pelo 
E-mail ejrturismo@bol.
com.br com Edi. 

 
 
 
 
 
 

VENDE-SE Filhotes de 
Lulu da Pomerânia, to-
das fêmeas. Valor R$ 
2.500,00 parcelo no 
cartão em até 10x. 
Maiores informações 
através do contato (55) 
99937-2866.

VENDE-SE uma mesa 
antiga com 2m de com-
primento, seis cadeiras 
de ferro para restau-
ração, um roupeiro de 
três portas com espelho 
(grande), um roupeiro 
com duas portas de 
madeira. Interessados 
entrar em contato pelo 
fone (55) 99170-9978.

CASAL SEM FILHOS se 
oferece para trabalhar 
em granja ou chácara 
no interior. Contato (55) 
99681-6748. 

CUIDA-SE DE PESSOAS 
IDOSAS na minha resi-
dência. De preferência 
pessoas acamadas, pos-
suo cama hospitalar. 
Interessados entrar em 
contato pelo fone (55) 
99108-1212.

EXTRAVIO OU PER-
DA DE BLOCO DE 
PRODUTOR RURAL. 
CLEONICE XAVIER 
SCHAEFER, inscrição 
estadual 065/1119278, 
comunica que perdeu 
bloco de produtor rural 
número P209 773731, 
em VIA PUBLICA NO 
MUNICIPIO DE IJUI/RS 
Quem tiver informa-
ções, entrar em con-
tato pelo telefone (55) 
99669-1897.

E M P R E I T E I R O 
FRANCISCO! Faço 
construção de casas, 
reformas, muros de 
bloco, pisos intertra-
vados, pinturas em 
gerais. Orçamento 
sem compromisso. 
Interessados tratar 
com Dari Francis-
co no celular (55) 
99110-4494 ou (55) 
99176-8451.

 

AUTO-ELÉTRICA FOGA-
ÇA E FOGAÇA AUTO 
AR CONDICIONADO, 
ar quente, colocação e 
consertos em veículos e 
maquinários agrícolas. 
Travas e vidros elétricos, 
sistemas elétricos em 
geral e tele socorro pelo 
fone: 3332-5185. Ave-
nida 21 de Abril, 1227 
(ao lado dos trilhos).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2022 – OBJETO: Aquisição de 
drone para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Abertura das 
Propostas: 01/07/22 às 09h00min. Informações pelo telefone (55) 
3331-8219 ou nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br e 
www.ijui.rs.gov.br, no link “Licitações – Pregão Eletrônico”.

TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2022 – OBJETO: Contratação 
de serviços para execução global para pavimentação com blocos 
de concreto intertravado em ruas do Município- SMODUTRAN. 
ABERTURA: 05/07/22 às 09h00min. Informações pelo telefone 
(55) 3331-8219 ou no site www.ijui.rs.gov.br, no link “Licitações – 
Tomada de Preços”.

Ijuí/RS, 14 de junho de 2022.
Andrei Cossetin Sczmanski

Prefeito 

MUNICÍPIO DE IJUÍ
 AVISO DE LICITAÇÃO

Convoca seus Associados interessados em concorrer na eleição 
da Diretoria apresentar a nominata dos componentes até o dia 20 
de Junho de 2022 na Secretaria da Associação. 

A Eleição será realizada no dia 30 de Junho no horário da 13h30 
as 16horas. A prestação de Contas dos anos de 2020, 2021 e o 
primeiro semestre de 2022, será publicado no dia 30/06/22.

Os concorrentes devem estar quites com suas mensalidades.

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENCIONISTAS DE IJUÍ 
CNPJ: 92.003.862/0001.96 PARÇA DA REPÚBLICA SNº

CENTRO -IJUÍ.RS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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Indicadores 
econômicos
MERCADO IMOBILIÁRIO
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VENDE-SE PONTO CO-
MERCIAL, localizado na MERCIAL, localizado na MERCIAL
rua José Bonifácio/ área 
central. Interessados 
tratar pelos fones 
(55) 99108-6230 ou 
(55) 99123-3083.

VENDE-SE PREDIO 
COMERCIAL COM 
MORADIA, área cons-
truída 165m², terreno 
medindo 14x24 m, nos 
fundos com sobra pra 
construção. Ótima lo
fundos com sobra pra 
construção. Ótima lo
fundos com sobra pra 

-
calização próximo ao 
Senai. Aceita-se carro 
ou caminhão. Tel. (55) 
9 9964 1229.

VENDO APARTAMENTO 
no Edifício Santa Helena. 
2 quartos, sala, banhei-
ro, cozinha e área de 
serviço. Terceiro andar, 
sem garagem. Valor 
125 mil à vista. Aceita 
financiamento bancário. 
Maiores informações (51) 
99680-0020.

VENDE-SE uma casa com 
um cantinho especial 
para você e sua amada, 
com uma cozinha, um 
banheiro, um quarto / 
sala e uma sacada onde 
você pode desfrutar de 
sua privacidade deixando 
seus pais ou outros fa-
miliares bem instalados 
na casa com 3 quartos, 
banheiro, cozinha, sala 
e um pátio para curtir 
um solzinho. Possui uma 
ampla garagem com 
lavanderia/banheiro 
ampla garagem com 
lavanderia/banheiro 
ampla garagem com 

e uma churrasqueira 
para receber seus amigos 
e familiares para curtir 
um bom churrasco, um 
belo parreiral de uva na 
entrada da garagem para 
usufruir desta deliciosa 
fruta, tudo isso é para ti 
que quer seu cantinho 
separado. Local bem loca-
lizado próximo ao posto 
do Ganso, uma quadra 
da rua do comércio. Valor 
R$ 620.000,00. Se for isso 
que procura, entrar em 
contato (55) 99180-3399 
fora do horário comercial.

ALUGUEL
Indicador (%)

Válido para correção de imóveis com período anual. O cálculo do reajuste é feito pelo
índice do mês anterior. Os índices desta tabela mostram o acumulado de 12 meses.

Jan. Mar.Fev. Abr.
IPC (IEPE)
INPC (IBGE)
IPC (FIPE/USP)
IGP-DI (FGV)IGP-DI (FGV)
IGP-M (FGV)
IPCA (IBGE)IPCA (IBGE)
Média do INPC e do IGP-DI

13,07
10,16
9,73
17,74
17,78
10,06
13,95

12,13
10,60
9,60
16,71
16,91
10,38
13,66

11,79
10,80
10,33
15,35
16,12
10,54
13,08

11,37
11,73
10,96
15,57
14,77
11,30
13,65

12,63
12,47
12,26
13,53
14,66
12,13
13,00 

Mai.

Projetos

Residenciais

R-1 (Residência Unifamiliar)

Padrão de
acabamento

Projetos 
padrões R$ / m²

Baixo
Normal

Alto

R1 - B
R1 - N
R1 - A

PP-4 (Prédio Popular)
Baixo

Normal
PP 4 - B
PP 4 - N

R-8 (Residência Multifamiliar)
Baixo

Normal
Alto

R8 - B
R8 - N
R8 - A

Normal
Alto

R 16 - N
R 16 - AR-16 (Residência Multifamiliar)

PISPIS (Projeto de Interesse Social)(Projeto de Interesse Social)
RP1QRPQ1 (Residência Popular)

Comerciais
Normal

Alto
CAL 8 - N
CAL 8 - ACAL-8 (Andares Livres)

Normal
Alto

CSL 8 - N
CSL 8 - ACSL-8 (Salas e Lojas)

Normal
Alto

CSL 16 - N
CSL 16 - ACSL-16 (Salas e Lojas)

GIGI (Galpão Industrial)

2.001,87
2.588,26
3.493,02
1.920,21

2.555,44
1.842,26
2.234,192.234,19
2.864,722.864,72
2.183,602.183,60
2.899,59
1.455,331.455,33
2.036,71

2.856,34
3.249,98
2.232,77
2.571,98
3.007,16
3.463,71
1.155,79

INCC-M Mês Ano 12 meses
Maio/2022 1,49% 4,27% 11,20%

Índice
1.001,923
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• VENDE 153 HA, com sede boa, com 
possibilidade de comprar +mais 37 ha 

e arrendar +mais 150 ha.
• SITIO NO ITAI, Terrenobairro 

15 de novembro.
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