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PONTOS POSITIVOS
Cidade com um povo muito acolhedor; cidade bonita, bem organizada; 

muitas opções de comércios, indústrias e serviços; agricultura organizada 
e forte; cidade empreendedora e bem localizada na região.

PONTOS NEGATIVOS 
Maior atenção e cuidados na saúde, tratamento adequado do esgoto 

cloacal e cuidados com o lixo e a água. Temos que evoluir muito ainda.

O QUE PODERIA MELHORAR
Acessos a cidade; mais desburocratização do serviço público no apoio 

ao empreendedor; mais projetos de iluminação (led) nas ruas centrais e 
bairros; campanhas de conscientização sobre separação do lixo; no meio 
ambiente, campanhas com locais adequados para entrega dos materiais 
domésticos (descartes) e também cuidados com a nossa água.

Dilson José Mireski, 54 anos, empresário

PONTOS POSITIVOS
- Boa rede de ensino;
- Bom serviço de saúde;
- Bons amigos;
- Boa qualidade de vida.

PONTOS NEGATIVOS
- Falta educação para o trânsito; 
- Falta consciência ambiental;
- Falta fiscalização;
- Faltam projetos artísticos para 
jovens em vulnerabilidade.
Marcelo Ramos Tomasi, 57 anos, 
engenheiro/empresário

PONTOS POSITIVOS 
- Comunidade solidária; 
- Boas escolas;
- Comércio forte e diversificado; 
- Município convergente para a instalação 
de negócios.

PONTOS NEGATIVOS 
- Faltam atividades culturais para os jovens; 
- Falta promoção para o esporte, além do 
futebol; 
- Falta promover educação com ênfase no 
cuidado com o meio ambiente.

Paulo Bender de Camargo, 56 anos, 
corretor de imóveis 

PONTOS POSITIVOS
Sem sombra de dúvida, as 

pessoas são nosso maior ativo, 
desde os primeiros imigrantes 
até os que hoje vivem aqui. São 
elas que tornaram nossa cidade 
uma terra de diversidade 
e oportunidades, e são as 
pessoas que nos levarão a um 
futuro ainda melhor.

PONTOS NEGATIVOS
Pensando no macro, quem 

sabe a localização geográfica 
para mim seja um ponto 
negativo importante. Estamos 
distantes da capital e também 
do litoral, tornando assim 
mais difícil usufruirmos da 
estrutura e das boas coisas que 
acontecem por lá.

Fábio Alberto da Luz, 42 anos, 
empresário

Temos muito a comemorar e também a evoluir 

PONTOS POSITIVOS 
Três de maio é uma cidade 

ótima para morar e criar os filhos. 
Tranquila e segura.

PONTOS NEGATIVOS
Por ser uma cidade pequena, 

onde todo mundo praticamente se 
conhece, deveríamos ter um espírito 
maior de comunidade, onde um 
cuida do outro. Vivemos tempos de 
individualidade e falta de empatia.

O QUE PODERIA MELHORAR
Acho que poderia ter mais 

espaços de convivência, como 
parques e praças espalhados pelos 
bairros da cidade.

Eunice Fruhling dos Santos 
Menegat, 34 anos, empresária

TRÊS DE MAIO - 66 ANOS

T rês de Maio completa 66 
anos na próxima segunda-
-feira, dia 3 de maio. Pelo se-

gundo ano consecutivo, o município 
não terá nenhum grande evento de 
comemoração, devido à pandemia. 
Até a Expofeira, que tradicionalmen-
te acontece na semana de aniversá-
rio do município, a cada dois anos, 
precisou ser adiada.

O município tem força em vários 
segmentos da economia e é referên-
cia na microrregião. Agricultura, 
comércio, indústria e serviços são 
bem desenvolvidos. É destaque na 
área da educação e saúde. O povo é 
acolhedor, tem grande capacidade 
empreendedora. A cidade é bonita, 
organizada e merece o título de cida-
de jardim, pelos canteiros de flores 
que enfeitam ruas e avenidas da área 
central, em todas as estações do ano.

Mas nem tudo são flores. Quem 
vive em Três de Maio reconhece suas 
qualidades, mas sabe também que 
ainda precisa melhorar em muitos 
aspectos.

Por esse motivo, o Jornal Se-
manal traz a opinião de algumas 
pessoas que listaram os principais 
pontos positivos, os pontos negativos 
e aqueles que poderiam melhorar. 
São pessoas que moram, trabalham, 
que vivem o dia a dia de Três de 
Maio, possibilitando pontos de vista 
diferenciados.

PONTOS POSITIVOS 
Três de Maio é uma cidade 

próspera, onde as pessoas 
são acolhedoras. É terra 
de gente que trabalha e faz 
acontecer. Três de Maio tem 
um potencial muito grande de 
desenvolvimento e crescimento.

O QUE PODERIA 
MELHORAR

Como pontos a melhorar, 
existe espaço ainda para mais 
empresas de grande porte para 
atrair mais empregos e maior 
crescimento.

Tenho orgulho de ter nascido 
aqui nessa cidade e sou grata 
por tudo que Três de Maio 
proporciona.
Lediana Fischer Bartz, 44 anos, 

empresária 

PONTOS POSITIVOS 
O município possui um bem-

estar maravilhoso, ótimo lugar 
para se viver. Independente de 
política, a evolução sempre foi 
constante, assim como o índice de 
desenvolvimento humano.
O QUE PODERIA MELHORAR

Incentivar a mobilidade urbana, 
reformulação do poliesportivo 
e outros projetos para saúde e 
qualidade de vida dos munícipes.

Parabéns Três de Maio pelos 
seus 66 anos de histórias!!

Mateus José Willers, 33 anos,  
coordenador de TI

PONTOS POSITIVOS
Três de Maio possui uma cultura aco-

lhedora e organizada. Tornando o clima 
agradável a quem chega, a quem vive e a 
quem retorna!

Uma cidade apoiadora e incenti-
vadora do autocuidado, que fortalece 
campanhas do Outubro Rosa e Novembro 
Azul, e também prioriza a segurança nas 
atividades físicas, com a implantação da 
ciclovia e do caminhódromo. A limpeza 
das ruas e a manutenção das faixas de 
pedestre, também são pontos positivos a 
serem ressaltados!
PONTOS NEGATIVOS

Falta de oportunidades aos jovens no 
mercado de trabalho.
O QUE DEVE MELHORAR

Uma capacitação para o mercado de 
trabalho mais acessível financeiramente 
a todos.

Schaiene Melo Richter, 25 anos, 
setor comunicação

PONTOS POSITIVOS 
Cidade tranquila e segura; aces-

so a serviços de qualidade desde o 
setor educacional até alimentício; re-
vitalização do Polieportivo, Praça da 
Bandeira, caminhodromo e ciclovia. 
PONTOS NEGATIVOS

Falta de estacionamento; falta 
de conscientização quanto ao lixo 
por parte dos cidadãos e poucas 
opções de lazer.
O QUE PODERIA MELHORAR 

Incentivo para grandes empre-
sas se instalar no município gerando 
mais oportunidades de trabalho.

Monica Mann Schneider, 36 anos, 
empresária

FOTOS DIVULGAÇÃO
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PONTOS POSITIVOS 
- As pessoas;
- A força das entidades organizadas 
(associações, cooperativas e entidades);
- O planejamento do espaço urbano e 
beleza de nossas ruas e casas;
- A capacidade empreendedora das 
pessoas (diversidade na geração de 
renda);
- A agricultura, comércio, indústria e 
serviços;
 - Nossas referencias em saúde e 
educação.

PONTOS NEGATIVOS
- Dificuldades burocráticas junto a órgãos 
públicos (demora, indecisão, legislação 
complexa...);
- Falta de consciência de alguns pela 
preservação dos espaços coletivos 
(depredação, descarte de lixo);
- Distância de grandes centros (logística);
- Poucas opções de lazer e 
entretenimento.

O PODERIA MELHORAR
- Maior atenção para o 
empreendedorismo;
- Ampliação e inserção de novas cadeias 
de produção ligadas ao agro (exemplos 
avicultura, suinocultura, processamento 
de carnes, frutas e outras matérias 
primas);
- Ampliação da infraestrutura, 
principalmente saneamento na cidade, 
comunicações e estradas no interior.

Jesildo Lima, 37 anos, administrador

PONTOS POSITIVOS 
Sem dúvidas são muitos os pontos positivos 

a começar pela localização geográfica e a 
infraestrutura de nossa cidade, que a torna 
distinta em nível de região. O espírito solidário 
da população que, quando desafiada a ajudar o 
próximo, sempre tem algo a oferecer. O aspecto 
empreendedor da liderança que em meio às 
dificuldades, mantém-se atenta objetivando 
encontrar alternativas; o cultivo da fé que une as 
pessoas das diferentes denominações religiosas 
consolidando um “olhar para o alto”, na busca da 
força que só Deus pode proporcionar.
PONTOS NEGATIVOS 

Acho que os pontos negativos se sobressaem 
nesse momento dentro de um contexto gerado pelo 
que o mundo está vivendo, ou seja, o desemprego, 
a falta de perspectiva para o jovem, as diferenças 
sociais; e as limitações das autoridades no sentido 
de oportunizar soluções eficazes na questão da 
saúde, educação e a distância de nosso município 
em relação aos grandes centros, para que 
empresas de maior porte aqui se estabeleçam.
O QUE PODERIA MELHORAR

Talvez seja utópico, mas acho que quando 
as divergências políticas partidárias/ideológicas 
puderem ser deixadas de lado para a consolidação 
de projetos e metas que contemplem nosso 
município em suas deficiências em todos os 
ângulos, certamente Três de Maio será grande e 
ainda melhor para se viver!

Ivone Melo, 61 anos, advogada       

PONTOS POSITIVOS
A comunidade de Três de Maio 

possui a hospitalidade em suas raízes, é 
sempre muito acolhedora e, por meio dos 
diversos grupos sociais, traz à tona a sua 
solidariedade e altruísmo. O município é 
destaque na região e vem desenvolvendo-
se e prosperando constantemente, nunca 
esquecendo a história e o legado daqueles 
que, um dia, deram origem à nossa Cidade 
Jardim, cargo muito bem representado 
pelo município, repleto de áreas verdes e 
cultivo de flores em diversos pontos, muito 
bem cuidadas e preservadas.
PONTOS NEGATIVOS 

O município de Três de Maio deve 
investir no setor cultural, buscando 
incentivar os munícipes a integrarem 
e conhecerem a história e as tradições 
locais, bem como as nações que por 
aqui já cruzaram. Faz-se necessário o 
desenvolvimento de espaços culturais 
que propaguem os costumes municipais, 
regionais e nacionais. 
O QUE PODERIA MELHORAR

Acredito que, visando os serviços 
de lazer, além dos ótimos locais que 
já fazem parte de Três de Maio, faz-se 
necessário o investimento em uma maior 
variedade de espaços gastronômicos e de 
entretenimento para a população, a fim 
de que a comunidade possa satisfazer-se 
com a ampla variedade de opções em 
nosso município e não necessite buscá-las 
nas demais cidades da região, valorizando 
de melhor forma os setores locais.
Yasmin de Castro Reinehr, 18 Anos, 
estudante

PONTOS POSITIVOS
Nosso município é repleto de riquezas, 

temos tudo o que precisamos neste lugar.
PONTOS NEGATIVOS

Desvalorização da nossa cidade por 
parte dos próprios três-maienses. Cada 
um cuidando a nossa cidade será mais 
simples, um lugar melhor e mais belo para 
todos.
PONTOS A MELHORAR

O potencial do município de Três de 
Maio é enorme. Que comece primeiro em 
nós mesmos a mudança que tanto espera-
mos que aconteça em nossa cidade. 

Lise Ane Henn, 32 anos, 
farmacêutica 

PONTOS POSITIVOS 
Temos um povo ordeiro, empreendedor que sabe o 

que quer. Cidade de todas as raças, onde praticamente 
todo mundo se conhece, se cumprimenta. Isso é muito 
importante. Quando saímos de Três de Maio sentimos a 
falta do calor humano que temos aqui.

Temos boas escolas, tanto da rede pública quanto 
particular, de repercussão regional. Temos uma das me-
lhores faculdades do Brasil. Muita gente conhece Três de 
Maio pela escola agrícola -  colégio Getúlio Vargas -; e hoje 
reconhece pela Faculdade Setrem. 

Temos grandes empresas, algumas até exportam seus 
produtos para outros estados e países. Temos um dos 
melhores hospitais do interior do Estado – Hospital São 
Vicente de Paulo –, que é referência regional em várias 
especialidades, além de um corpo clínico com profissio-
nais de renome.

Em termos de asfalto, temos avenidas asfaltadas e 
todos os bairros praticamente ligados às vias com asfalto. 

Também tivemos  o festival da canção dos estudantes, 
FEEC e com certeza um dia vai voltar a ser realizado. 

PONTOS NEGATIVOS
Temos carência de um lugar onde as pessoas possam 

se encontrar para tomar seu chimarrão. Tirando a praça da 
igreja, não temos outro lugar. Infelizmente foi esquecido 
uma espaço adequado para o lazer da população.

Outro ponto negativo é falta de respeito de certos 
motociclistas e motoristas que usam as suas ‘máquinas’ 
para atrapalhar o sono, o convívio, fazendo barulho com 
descarga sem respeitar ninguém. 

Também temos falta de um sistema de esgoto cloacal, 
para que o esgoto não seja descartado a céu aberto ou 
jogado nas águas fluviais. 

O QUE PODE MELHORAR
Temos que fiscalizar mais a questão dos terrenos 

baldios que estão aí, fazendo especulação imobiliária. Há 
terrenos abandonados, deixando uma visão muito ruim 
para nós moradores e para os visitantes. 

Outro ponto que deve ser melhorado é o passeio pú-
blico. Na maioria das vezes, cada um faz a seu bel prazer. 
E aí vai uma crítica à administração municipal que não se 
preocupa em fazer um planejamento de passeios públicos 
padronizados. Precisamos também uma conscientização 
quanto ao meio ambiente, estamos tirando todas as 
árvores e não estamos replantando. 

Outra sugestão, é que nossos administradores pen-
sem que temos três lugares (temos áreas disponíveis para 
isso) para fazer um parque temático, bem reflorestado, 
com área verde, lagos (um bem grande), e pistas para ca-
minhadas. É um projeto bastante ousado, mas tem coisas 
que tem que ativar e pensar grande, e pensar logo, antes 
que se transforme tudo em loteamentos.

Outra sugestão é pensar em um passeio na lateral da 
ERS (entre o trevo e trevinho de acesso à Três de Maio), 
para que as pessoas possam fazer suas caminhadas com 
mais segurança. Porque na realidade atual - tirando o 
poliesportivo, que é um lugar para caminhar – mas uma 
caminhada bem limitada -,  não temos um local propício 
para caminhadas ou corridas. Na região, temos cidades 
que estão fazendo calçadões para caminhadas, como em 
Catuípe, por exemplo. 

A criação de uma Casa Cultural. Por exemplo, a casa 
que pertenceu a Germano Dockhorn, que está abando-
nada e é um dos patrimônios, uma das primeiras casas 
de Três de Maio, e ali poderia ser usado para este fim. A 
questão cultural falta muito ainda.

Roberto Marchewicz, 63 anos, empresário

PONTOS POSITIVOS
Cidade tranquila e segura; comunidade solidária; boa qualida-

de de vida; a população tem um bom relacionamento social; boas 
escolas e qualidade de ensino.  
 PONTOS NEGATIVOS

Falta de opções de lazer/entretenimento; falta de atividades/
eventos culturais; distância de grandes centros; falta de acesso livre 
ao Wi-Fi/internet em locais públicos; poucas opções de emprego.  
O QUE PODERIA MELHORAR

A educação ambiental poderia ganhar mais destaque. Constru-
ção de um anfiteatro para atividades culturais. Estimular atividades 
culturais como teatros/dança. Disponibilizar Wi-Fi/Internet em locais 
públicos e estimular que novas empresas se instalem no município.

Laura Blum, 17 anos, estudante do Ensino Médio

PONTOS POSITIVOS
Três de Maio é uma cidade limpa, organizada, povo muito acolhedor, baixa 

criminalidade e, principalmente, um senso de voluntariado dos munícipes, exemplo 
disso são os clubes de serviço da nossa cidade e os voluntários que trabalham em 
nossas feiras.
PONTOS NEGATIVOS 

Apesar das melhorias realizadas, ainda existe uma grande demanda por esta-
cionamento no centro da cidade em horários comerciais.
O QUE PODERIA MELHORAR

Incentivo à saúde, educação, esporte. Uma sala de cinema... E, principalmente, 
a conscientização que cada munícipe faça a sua parte cuidando e preservando o 
que é do nosso município. E lembrando, a união nos fortalece. 

José Henrique Weber, 47 anos, empresário


