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TRÊS DE MAIO - 12 DE MARÇO DE 2021

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Idade: 64 anos

Casada com: Wilson Edgar Wachter

Mãe de: Eduardo Weber Wachter, 34 anos, e 
Letícia Weber Wachter, 31 anos

Reside em: Palmas - Tocantins

Escolaridade: cursei Medicina com 
especialização em Ginecologia e Obstetrícia, 
Saúde Pública, Medicina do Trabalho, 
auditoria médica e perícia médica

Profissão: médica, mãe, esposa e avó

Por que optou por esta profissão: porque 
me identifico em servir ao próximo, faço o 
que faço porque me sinto feliz em poder 
ajudar.

Onde trabalha atualmente: presidência da 
junta médica oficial do Estado do Tocantins, 
Ministério Público Estadual, servidora 
pública municipal exercendo o cargo de 
médica junto ao Samu Palmas, atendimento 
de consultório no Hospital Osvaldo Cruz de 
Palmas.

Hábito que não abre mão: viajar

O negócio do futuro: trabalho remoto

Time de futebol: Internacional

Seus aplausos vão para: meus pais que me 
ensinaram o caminho do bem

Nota zero para: as pessoas que usufruem do 
poder em benefício próprio

O que mais sente saudade de Três de Maio: 
sinto saudade do frio, das minhas amizades e 
das comidas típicas

O que mais gosta em sua atual cidade: o 
que mais gosto do Tocantins é a valorização 

profissional, os encontros à beira do lago e o 
engajamento de todos os gaúchos que aqui 
residem

Sua opinião sobre as redes sociais: 
ferramentas indispensáveis nos dias atuais

O que você sugere de mudanças para 
melhorar sua cidade: “Os guris” chegaram 
imbuídos de fazer a diferença – acredito 
muito nesta nossa geração – deverão investir 
em educação, saúde, emprego, bem como 
fortalecer a agricultura.

DIVULGAÇÃO

Cármen Jussara Weber WachterCármen Jussara Weber Wachter
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Fisioterapia é uma aliada 
importante na redução do estresse

É urgente a necessidade de nos 
cuidarmos. Enquanto os problemas 
causados pelo coronavírus não 
conseguem ser resolvidos, precisamos 
encontrar saídas para melhorar nosso 
controle emocional. 

O circuito do estresse é como se 
fosse uma bola de neve, uma coisa 
levando à outra. Do isolamento pode 
vir a depressão, síndrome do pânico e 
transtorno de ansiedade, por exemplo. 
Se você se sente aborrecido por coisas 
que antes não te incomodavam ou 
percebe que perde a paciência mais 
rápido que o comum, fique alerta.

Os hormônios  
do estresse 

O principal hormônio que fica no 
sangue é a adrenalina. Ela pode nos 
ajudar na motivação, mas o excesso 
pode deixar sequelas no corpo, assim 
como o cortisol, outro hormônio 
liberado pelo corpo para enfrentar 
situações interpretadas como de 
perigo. Este último se for produzido 
com frequência ou for muito duradou-
ro, pode afetar o sistema imunológico. 
Ou seja, o nível de tensão muscular 
tende a aumentar e causar dores e 

desconfortos físicos, a respiração 
pode ficar mais rápida e superficial, as 
artérias podem se contrair causando 
hipertensão e situações de insônia se 
tornarem constantes.

Algumas pessoas sentem mãos e 
pés mais frios e suados, irritabilidade 
constante, alterações de humor, 
frequentes dores de cabeça, gastrite, 
baixo apetite ou compulsão alimentar, 
frequência cardíaca aumentada po-
dendo gerar palpitações, problemas 
com a memória, e ainda a sensação 
de desgaste físico e cansaço o tempo 
todo. 

Prevenção e  
controle

ALIMENTAÇÃO: durante o 
processo de estresse, o organismo 
perde muitas vitaminas e nutrientes, 
portanto, para repor essa perda é 
recomendada uma alimentação 
equilibrada, comer de tudo, porém 
de forma moderada. Um nutricio-
nista pode te ajudar a encontrar a 
melhor dieta para o seu organismo.

ESTADO MENTAL: se você 
possui alguma das sensações cau-

H á um ano nossas 
vidas viraram de 

cabeça para baixo. 
Estamos vivenciando 
momentos de medo, 
incertezas, frustrações, 
dificuldades financeiras, 
e ainda tristeza por 
estar afastados de 
amigos e familiares, ter 
perdido o emprego, ou 
simplesmente cansados 
da rotina de aulas online, 
crianças cheias de energia 
trancadas dentro de casa, 
muitas vezes tirando 
nossa concentração do 
home office. A soma 
desses fatores está nos 
causando um imensurável 
estado de estresse, que 
por muitas vezes nos deixa 
doentes.
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sadas pelo estresse com alto nível de 
frequência, e não consegue controlar 
este estado, talvez seja hora de 
buscar a ajuda com um psicólogo, o 
profissional especializado neste tipo 
de assunto.

Uma vez que você não busque 
ajuda, outros fatores vão corroboran-
do para que seu problema aumente, 
já que o estresse sempre ocorre em 
cadeia e dentro de uma espiral de 
prejuízos físicos e psíquicos.

Quando o indivíduo que sofre 
de estresse não está emocional-
mente saudável, um ciclo vicioso de 
desequilíbrio se mantém, ou seja, 
o indivíduo não consegue voltar ao 
seu estado normal, permanecendo 
estressado.

ATIVIDADE FÍSICA: qualquer 
atividade física proporciona benefí-
cios ao organismo, melhorando as 
funções cardiovasculares e respi-
ratórias, ajudando no condiciona-
mento físico e induzindo a produção 
de substâncias naturalmente 
relaxantes e analgésicas, como a 
endorfina. Cada organismo reage de 
uma maneira diferente para cada 
atividade, tente encontrar algo que 
seja prazeroso pra você. Opções não 
faltam por aí. 

Você já observou como uma 
simples caminhada muda toda sua 
percepção sobre os problemas? 
Enquanto caminha você pensa em 
inúmeras coisas, consegue se afastar 
dos problemas ou até resolver algu-
mas coisas da vida cotidiana. É um 
verdadeiro encontro consigo mesmo. 
Às vezes, sequer percebe que está 
praticando um esporte.

Quando caminhamos, ou realiza-
mos algum exercício físico, o sangue 
fica mais bem oxigenado. Este for-
necimento suplementar de oxigênio 
gera uma sensação de serenidade 
que perdura após atividade, auxilian-

do a concentração, relaxamento e 
melhorando o sono por exemplo.

FISIOTERAPIA: A Fisioterapia 
auxilia muito para um relaxamento 
mental e diminuição do estresse e 
sentimentos negativos. As massa-
gens podem ser grandes aliadas 
nesse sentido, pois elas oferecem 
relaxamento dos músculos e, con-
sequentemente, previnem e tratam 
dores.

A realização de alongamento 
também é importante, ainda mais 
quando conseguimos associar a res-
piração durante a prática, causando 
uma sensação de conexão e bem 
estar entre corpo e mente. 

O tratamento com fisiotera-
pia ajuda muito na diminuição da 
insônia e ansiedade, melhorando o 
estado físico como um todo. 

Ir até uma Clínica de Fisioterapia 
pode ajudar inclusive a sair da zona 
de conforto e também criar a con-
vivência com outras pessoas, onde 
é possível conversar sobre diversos 
assuntos, saindo do foco negativo ao 
qual se encontra.

Conhecer seu limite natural de 
estresse e entender até que ponto 
seu corpo tolera esses estímulos sem 
que sejam maléficos para sua saúde 
é fundamental para quem deseja ter 
um bom controle sobre seus níveis de 
estresse e manter-se saudável.

Não deixe o excesso de estresse 
reduzir sua qualidade de vida, pois 
ao negligenciar os sinais enviados 
pelo corpo por meio dos sintomas, 
estamos ignorando seu pedido de 
socorro e avisos de que algo está 
errado em nosso organismo. Ignorar 
esses sinais impacta diretamente na 
pessoa que você será no futuro e na 
saúde que terá nesse momento de 
sua vida. Peça ajuda, se necessário; 
cuide do seu corpo, ele é seu bem 
mais precioso!

 Especialização em Terapia Manual

Parabéns para Flávia Alessandra Perinazzo, pela formatura em Direito, 
na Unijuí de Santa Rosa, amanhã, dia 13 de março. Os pais Vitalino e Teresinha 
Perinazzo; a irmã Vanessa; o cunhado Fábio; o namorado Márcio e o enteado, 
Nícolas, estão orgulhosos com a sua conquista. "Esse é o início de uma longa 
jornada. Sinta-se abraçada por todos."

Parabéns para:
12/3
Wali J. Bugs
Ilga Heinsch
Rosemeri Klein Poersch

13/3
Oseias Rodrigues 
Ieda da Motta Hendges

15/3
Edite da Silva
Maria Helena Reshler
Josiane Rieth Marasca
Ivete Ciotta Oliveira
Edemar Sipp

16/3
Lourdes Huppes

17/3
Ari Paim
Rudi Ratslaff

18/3
David De Oliveira Reis
Irene Quadros

REGISTRO SOCIAL

Atenção,  
assinante!

Se você não 
recebeu o seu 

jornal, entre em 
contato conosco 
pelos telefones: 

3535-1033  
ou  

9 9944-1624.
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"Agarre com força o presente, porque juntas somos infinito." Verena Smit

Na edição passada, tivemos o depoimento de oito grandes mulheres. Cada uma com sua história, suas 
experiências, suas superações... A repercussão foi tão positiva que, nesta edição, trazemos o depoimento de 
mais algumas mulheres. Poderíamos por semanas usar estas páginas para dar voz às mulheres de nossa 
comunidade. A todas elas, o meu desejo de leveza, força e gratidão pela vida! 

“Sou casada com Cláudio Luis Rorato. Tenho dois 
filhos: Gustavo, 16 anos, e Antônia, 8 anos e uma enteada, 
Rafaela, 14 anos. 

Sou servidora pública estadual há mais de 32 anos 
exercendo minha atividade funcional junto ao Fórum e, 
atualmente trabalhando junto JEC e JEFP, em Três de 
Maio. Tenho duas graduações, Ciências Naturais e Direito. 
O Direito chegou na minha vida como oportunidade de 
agregar mais conhecimento, pois já trabalhava junto ao 
Fórum. Já a faculdade de Ciências Naturais veio muito 
cedo, onde aos 17 anos estava trabalhando e estudando, 
cuja profissão – professora –  não exerci até então. 

Sou natural de Três de Maio, de família onde pai e mãe 
deixaram de herança valores de vida, que trago na minha 
essência. Minha família é pequena, pois aqui na nossa 
cidade, “Trimpler”, há somente eu, minha irmã Marisa e 
minha tia Lola. Meus filhos também possuem, além do 
sobrenome do pai, o meu sobrenome “Trimpler”, para a 
continuação da tradição da família. 

Sou uma mulher que prezo pela união da minha 
família, pelas amizades verdadeiras, pela espiritualidade.  
Sou intuitiva e de fé, que procura a conexão do ser. Sou 
comprometida com meu trabalho, pois na área em que atuo, de alguma forma, consigo ajudar as pessoas que 
necessitam de auxílio do Poder Judiciário. 

Dentro da minha caminhada na vida, procuro inspiração em minha mãe Lúcia (em memória), a qual foi uma 
mulher à frente de seu tempo; forte nas palavras e atos. E, por consequência, também quero deixar para os meus 
filhos, o melhor de mim. Sou multifuncional, tendo que conciliar trabalho fora de casa, trabalho dentro de casa, o 
cuidado com os filhos, marido e comigo também. O que, por mais cansativo que às vezes seja, me gratifica, pois 
não há nada melhor do que ter o que cuidar, conduzindo a um aprendizado que não se limita, só se expande. 

Com relação à atualidade, percebo que as mulheres estão mais participativas para a construção de uma 
sociedade melhor. Tanto é que, no judiciário gaúcho, em torno de 60% da força de trabalho é composto por 
mulheres. Somos mais intuitivas, o que faz que tenhamos mais percepção do que realmente importa na vida. 
Saúde, família, amigos, amor próprio, etc.  Vejo o 'empoderamento' das mulheres como fonte de inspiração 
para muitas de nós, para que possamos continuar a saga de ser mulher: forte, guerreira, determinada e, de 
fundamental expressão, 'dona de si'. Metade do mundo são mulheres e a outra metade, os filhos delas”.
Denise Maritê Trimpler, 50 anos

"Não sei...
se a vida é curta ou longa demais 
pra nós,
mas sei que nada do que vivemos 
tem sentido,
se não tocamos o coração das 
pessoas.
Muitas vezes basta ser:
colo que acolhe, braço que envolve,
palavra que conforta, silêncio que 
respeita,
alegria que contagia, lágrima que 
corre,
olhar que acaricia, desejo que sacia,
amor que promove.
E isso não é coisa de outro mundo,
é o que dá sentido à vida.

Com essas palavras, da escritora 
e poetisa Cora Coralina, quero falar 
do Dia Internacional da Mulher e 
da vida. Vida que se renova a cada 
dia. Vida que se enche de sentido 
quando tocamos o coração das pessoas, ofertando um colo, uma palavra de carinho, um 
abraço. Assim fez Rute ao permanecer com Noemi (Rute 1). Seu carinho, sua amizade e fé 
fizeram toda a diferença não só para a vida de Noemi, mas para a vida do povo de Israel.

A história do povo é contada a partir da história de duas mulheres, ambas viúvas e 
pobres. Toda a trama se desenvolve em torno da busca por direitos: à proteção (ambas 
eram viúvas), à sobrevivência (Dt 25.5-6; Rt 4.3-8), à hospitalidade (Rute era estrangeira). 
Mulheres como Débora que era juíza e reivindica o direito de ter seu nome citado 
(Juízes 4). Mulheres como Maria, Maria Madalena discípulas que foram as primeiras 
testemunhas da ressurreição (Mateus 28). Mulheres como Katharina Von Bora (esposa de 
Martim Lutero). Mulheres que perderam a vida lutando pelos seus e nossos direitos. São 
essas e tantas outras mulheres que me inspiram. 

Percebo que a participação de mulheres na história sempre foi considerada um 
apêndice e colocada à parte. “Coisa de mulher”, “coisa de cozinha”. No entanto, mulheres 
não se resignaram com esse “lugar” e “papel” a elas designados. Usando os meios que 
lhe eram dados, transformaram sua própria realidade e a realidade de todo um povo.  Na 
história de nosso mundo, país, cidade e comunidade houve a participação de mulheres. 
Nosso desafio é, desvelar e revelar a participação das mulheres na história: suas ações, 
contribuições em todas as áreas da vida e sociedade. É fazer das “sobras” uma bela 
mesa, cheia de histórias de vidas que, unidas, formam um banquete que alimenta quem 
tem fome de justiça de direitos, de igualdade, de paz, respeito, amor e solidariedade. 

O Dia Internacional das Mulheres é um alerta de memória e de celebração. De poder 
dizer às mulheres que já se foram e que nos brindaram com a busca pela liberdade,  
muito obrigada! Sem elas ainda estaríamos nos silêncios opacos dos corredores escuros 
da história. Mulheres que foram à luta, reivindicando espaço no mercado de trabalho, 
direito de liberdade, direito a vida com sentido. São mulheres com rosto, cor e classes 
sociais distintas, são também as nossas avós e mães a nos proteger e incentivar com 
seus olhares atentos e orgulhosos por verem que estamos a caminho de um mundo mais 
equitativo, mais digno e mais humano. Ainda temos um longo caminho a ser percorrido 
em busca de igualdade. Ainda vemos a violência presente em muitos lares, mulheres 
recebendo salários inferiores exercendo a mesma tarefa de homens, mulheres sendo 
discriminadas. O dia internacional das mulheres é data para refletir e perceber as lutas 
que muitas mulheres que nos antecederam tiveram para conquistar direitos de igualdade.  
É tempo de sermos solidárias umas com as outras para que as lutas por direitos não 
sejam solitárias. Parabéns a todas as mulheres que não se cansam de buscar por 
igualdade!"
Mariza Sandra Scheffler Allebrandt

"Sou casada com Fábio Alberto da Luz, mãe de 
Helena, 4 anos, e da Antonela, 2 anos. Formada em 
Administração, com pós-graduação em Controladoria e 
Auditoria, pela Setrem. 

Quando iniciamos a empresa Daluz Calçados, 
eu cuidava de toda a parte administrativa, compras, 
pagamentos, faturamento, movimento e o engraçado 
é que ainda dava tempo de ler jornal no expediente! 
Claro que tinha dias que trabalhávamos até de noite. 
Hoje a empresa cresceu e as tarefas foram divididas. 
Agora, atuo na área de planejamento, compras e sou – 
junto com o Fábio –, porta-voz da empresa. Os desafios 
ainda são frequentes; é preciso muita resiliência para 
empreender. Estamos sempre em constante evolução, 
nem sempre com a velocidade que gostaríamos, mas 
sempre em frente. A mensagem que eu deixo é um 
passo de cada vez. Às vezes você vai sentir que sua vida 
não anda, mas não é verdade; estamos sempre em 
movimento. As mulheres que me inspiram são Nathalia 
Arcuri e Elainne Ourives."
Siliane Muhlbeier, 32 anos
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“Sou natural de Horizontina, casada com 

Marlon Jorge Eickhoff, com quem tenho duas 
filhas: Alana e Jéssica. Residimos por curto 
período de tempo em Horizontina. Em 1993 
viemos para Três de Maio. Sou proprietária 
e responsável técnica do Laboratório Clínico 
Prognose, desde 1987. Amo o que faço! Não sei 
o que seria de mim sem minha profissão, sem 
conversar com as pessoas, sem coletar sangue e 
sem meu microscópio. Sou muito ativa, acordo 
cedo e sempre na maior disposição do mundo. 

Acredito que problemas são situações não 
resolvíveis (doenças e perdas). Admiro mulheres 
simples, que se posicionam diante dos fatos e 
que fazem o bem sem esperar nada em troca. 
Não as famosas, admiro as que estão aqui, ao 
nosso lado, as que lutam no seu dia a dia para 
deixar nosso mundo melhor. 

Gosto de dançar, jogar sinuca com o Marlon 
e sentir um arrepio (aumento o volume) quando 
tocam as músicas que eu adoro. 

Esta sou eu. Me orgulho das filhas, do meu marido e das minhas meninas do laboratório. As 
mulheres ao meu redor me inspiram, cada uma com sua qualidade. Minhas amigas, cada uma com 
sua história.”
Adriane Beatriz Peiter Eickhoff, 56 anos

"Sou casada com Gelson Adam, mãe 
de Camila Adam, 14 anos – ela é a filha 
que sempre sonhei.

Sou natural de Linha Maneador, 
interior de Nova Boa Vista, antigo distrito 
de Sarandi. Tenho muito orgulho das 
minhas raízes. Amo esse lugar e – graças 
a Deus –, meus pais, meu único irmão e 
família moram lá e posso visitar o melhor 
lugar do mundo sempre que consigo. 

Sou graduada em Administração e 
trabalho na Lojas Colombo há 28 anos. 
Há 21 sou gerente. Felizmente a Colombo 
é meu segundo emprego; passei pelas 
funções de estoquista, vendedora, 
trainee e assumi a primeira filial em 
Júlio de Castilhos. Isso foi possível 
porque a empresa sempre dá muitas 
oportunidades às mulheres que nela 
trabalham.

Graças a Deus, trabalho feliz 
porque gosto do que faço, pois tenho 
a possibilidade de ajudar as pessoas a 
realizarem seus sonhos e fazer amigos 
novos todos os dias. Sou abençoada por 
ter um time de colegas que são melhores 
que eu em várias coisas e, assim, aprendo 
com eles algo novo todos os dias e 
mantenho minha alma jovem. 

Para as mulheres eu digo que não 
precisamos ser melhores do que ninguém, 
e sim melhores que nós mesmas, todos 
os dias. Não interessa qual o nosso cargo, 
função ou trabalho, o importante é que 
seja bem feito, com amor e ter orgulho do 
que fazemos. 

Não escolha uma profissão ou 
trabalho por status e sim para trabalhar 
feliz. E agora, mais do que nunca, viver um 
dia de cada vez.

Seja humilde, perdoe, valorize o 
simples e tenha muito amor no coração e 
na alma. Acredite na força do entusiasmo. 

A mulher que me inspira é minha 
mãe.
Rose Escher Adam, 48 anos 

“Minha mãe é a mulher que me inspirou e me inspira 
até hoje. Guerreira, otimista, que venceu muitas batalhas 
árduas em sua vida, digna e de muita fé, sempre me 
inspirou e me deu força para que fizesse boas escolhas na 
minha vida. Minha mãe viveu tempos difíceis quando as 
mulheres ainda não tinham o reconhecimento merecido.

Com o tempo, as mulheres vêm conseguindo aumentar 
o seu espaço nas estruturas sociais, abandonando a figura 
de mera dona de casa e assumindo postos de trabalho, 
cargos importantes em empresas e estruturas hierárquicas 
menos submissas.

Apesar de uma maior presença no mercado de trabalho, 
ainda há uma desigualdade no que se refere aos diferentes 
gêneros. A mulher, em muitos perfis familiares, acumula 
tanto as funções trabalhistas quanto as domésticas e 
até as maternas, ficando, muitas vezes, sobrecarregada. 
Além disso, o número de mulheres ocupando cargos 
de nível superior nas empresas ainda é menor, embora 
elas constituam a maioria apta a pertencer ao mercado 
de trabalho. E por falar em trabalho, o salário da mulher 
ainda é proporcionalmente menor do que o do homem na 
sociedade atual.

E sobre a Neca... mulher, professora profissional, protagonista de uma história carregada de iniciativas e de 
grandes vitórias. Na Setrem, atuei e me constitui professora durante 24 anos, a qual agradeço imensamente pelas 
experiências vividas, da Educação Infantil ao Ensino Superior. Destes, 14 anos estive como coordenadora do curso 
de Licenciatura Plena em Pedagogia. Perpassei pelos diversos cursos superiores do Instituto Federal Farroupilha 
– Panambi durante 3 anos, aprendi e convivi com pessoas maravilhosas. Em 2017, a convite da administração 
municipal assumi a Secretaria Municipal de Educação de Independência na qual atuo até hoje. Em 2020, em 
plena pandemia da Covid-19, fui desafiada pelos sócios companheiros do Rotary Três de Maio a fundar, em 
Independência, o Rotary Club de Independência e, desde janeiro de 2020, estou como presidente desta entidade 
beneficente prestando serviço à comunidade.

Hoje, enquanto mulher, tenho me esforçado para dar o melhor de mim enquanto ser humano em constante 
evolução, determinação, organização, esforço e coragem. Com relação ao trabalho, gosto do que faço me sinto 
respeitada e reconhecida pelas conquistas alcançadas.

Dica para as Mulheres: ter clareza dos seus objetivos e do caminho que pretende trilhar, isso significa saber 
fazer escolhas todos os dias e, muitas vezes, escolhas difíceis. Isso passa por equilibrar os papéis em casa e a vida 
pessoal e profissional, em uma sociedade que ainda não conseguiu permitir que esse equilíbrio seja equânime 
entre homens e mulheres. É importante, também, a mulher saber se posicionar e defender suas ideias. Estar 
sempre bem preparada com argumentos e posições seguras para, assim, demarcar seu espaço.” 
Zenaide Heinsch (Neca), 53 anos
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OPINIÃO

As raízes que marcam esta data vão muito 
além de mais uma data comercial no 
calendário e que serve para homenagear 
e presentear alguém, neste caso as mu-

lheres. Há todo um conteúdo histórico envolvido e 
que, quanto mais conhecido e compreendido, pode 
facilitar causas bastante discutidas hoje em dia.

A origem da data em que se celebra o Dia Inter-
nacional da Mulher não está relacionada apenas a 
um evento, mas a um conjunto deles. Um incêndio, 
em Nova York, nos Estados Unidos é um deles. 
Mais precisamente, em março de 1857, o fogo 
atingiu uma empresa chamada Triangle Shirtwaist 
Company.

Nesta ocasião, morreram 146 trabalhadores 
queimados. E, deste total, 125 eram mulheres. As 
instalações elétricas precárias, aliadas ao tipo de 
solo onde ficava a fábrica e a grande quantidade de 
tecido, funcionaram como combustível causando 
o incêndio.

Há também registros de que naquela época, 
os proprietários de fábricas costumavam trancafiar 
seus funcionários durante o expediente para conter 
greves e motins. Isso teria acontecido na Triangle. 
Ou seja, as mortes ocorreram devido às portas 
trancadas. Um verdadeiro pesadelo.

Estes fatos acabaram sendo levados às discus-
sões políticas da época. Sendo que as condições 
difíceis enfrentadas pelas mulheres que trabalha-
vam  naquela empresa e no mercado de trabalho 
em geral, em plena Revolução Industrial, ganharam 
notoriedade.

Já no final de fevereiro de 1909, também em 
Nova York, teve lugar uma grande passeata que 
reuniu aproximadamente 15 mil mulheres. Elas 
marcharam pelas principais ruas da cidade reivindi-
cando melhores condições de trabalho.

A partir dos anos 60, a comemoração do dia 8 
de março já tinha se tornado tradicional. Embora o 
Dia Internacional da Mulher tenha sido oficializado 
apenas em 1975, pela ONU (Organização das 
Nações Unidas). O objetivo foi que as conquistas 
políticas e sociais sempre fossem lembradas e que 
esta chama se mantivesse viva, pautando reflexão 
e luta.

No Brasil, como impera a cultura PATRIARCAL, 
onde o poder e a hierarquia são predominante-
mente masculinas, sendo uma herança cultural 
ultrapassada, ou seja, uma sociedade que leva a 
dominação masculina como a base de tudo, que 
valoriza o poder masculino, em detrimento do 
feminino, a mulher submissa ao homem.

Sendo que práticas patriarcais são tidas como 
crimes à integridade da mulher e da família, se 
criou a Lei  de  igualdade de gênero, descrita no 
primeiro inciso do Artigo 5º da Constituição Federal 
de 1988,  conhecida  como Princípio da Isonomia.

 Art.5º, I, CF – “Homens e 
mulheres são iguais em 
direitos  e obrigações, nos 
termos desta Constituição;”

O caput do artigo 5º diz o seguinte:
“Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer nature-
za, garantindo-se aos brasileiros e 
residentes no País a inviolabilida-

de do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à pro-
priedade, nos termos seguintes;”.

Não bastara criar uma Lei Constitucional de 
conscientização, a violência continuou a assombrar 
o Brasil, e então em  em 7 de agosto de 2006, san-
cionou a Lei n. 11.340, mais conhecida como Lei 
Maria da Penha, que  contribui para a manutenção 
e preservação da dignidade da mulher em seu lar.

A Lei Maria da Penha não contempla apenas os 
casos de agressão física. Também estão previstas 
as situações de violência psicológica, sexual, patri-
monial e moral.  (Fonte: Portal Brasil)

1. Humilhar, xingar e diminuir a 
autoestima - Condutas como humilhação, 
desvalorização moral ou deboche público em 
relação à mulher constam como tipos de violência 
emocional.

2. Tirar a liberdade de crença - Um 
homem não pode restringir a ação, a decisão ou a 
crença de uma mulher. Isso também é considerado 
como uma forma de violência psicológica. (Ou você 
nunca viu uma mulher casar e ter que entrar para a 
religião do marido?).

3. Fazer a mulher achar que está 
ficando louca - Há inclusive um nome para isso: 
o gaslighting. Uma forma de abuso mental que con-
siste em distorcer os fatos e omitir situações para 
deixar a vítima em dúvida sobre a sua memória e 
sanidade. (O velho costume de chamar a mulher de 
louca).

4. Controlar e oprimir a mulher - Aqui 
o que conta é o comportamento obsessivo do ho-
mem sobre a mulher, como querer controlar o que 
ela faz, controlar o que ela vestirá, não a deixar sair, 
isolar sua família e amigos ou procurar mensagens 
no celular ou e-mail. As condutas descritas podem 
caracterizar violência psicológica. (controle absolu-
to da vida da mulher).

5. Expor a vida íntima - Falar sobre a vida 
do casal para outros é considerado uma forma de 
violência moral, como, por exemplo, vazar fotos 
íntimas nas redes sociais como forma de vingança.

6. Atirar objetos, sacudir e apertar os 
braços - Nem toda violência física é o espanca-
mento. São considerados também como abuso 
físico a tentativa de arremessar objetos com a 
intenção de machucar, sacudir e segurar com força 
uma mulher.

 7. Forçar atos sexuais desconfortá-
veis - Não é só forçar o sexo que consta como 
violência sexual. Obrigar a mulher a fazer atos 
sexuais que causam desconforto ou repulsa, como 
a realização de fetiches, também é violência.

8. Impedir a mulher de prevenir a 
gravidez ou obrigá-la a abortar - O ato de 
impedir uma mulher de usar métodos contracep-
tivos, como a pílula do dia seguinte ou o anticon-
cepcional, é considerado uma prática da violência 
sexual. Da mesma forma, obrigar uma mulher a 
abortar também é outra forma de abuso.

9. Controlar o dinheiro ou reter 
documentos - Se o homem tenta controlar, 
guardar ou tirar o dinheiro de uma mulher contra 
a sua vontade, assim como reter documentos 

pessoais da mulher, isso é considerado uma forma 
de violência patrimonial. Negar, esconder, colocar 
bens em nome de terceiros quando em união com a 
conjugue, é crime.

10. Quebrar objetos da mulher - Outra 
forma de violência ao patrimônio da mulher é cau-
sar danos de propósito a objetos dela, ou objetos 
que ela goste.

Violência doméstica: uma pandemia 
dentro da pandemia as denúncias aumentaram 
40% e sobem a cada dia. O número de mulheres 
mortas e atendimentos com base na violência fami-
liar ultrapassa 60% comparado com o percentual 
de 2018.

Mas o que se caracteriza 
violência doméstica e familiar?

Violência contra a mulher – é qualquer 
conduta – ação ou omissão – de discriminação, 
agressão ou coerção, ocasionada pelo simples 
fato de a vítima ser mulher e que cause dano, 
morte, constrangimento, limitação, sofrimento 
físico, sexual, moral, psicológico, social, político 
ou econômico ou perda patrimonial. Essa violência 
pode acontecer tanto em espaços públicos como 
privados e na família. 

Violência de gênero – violência sofrida 
pelo fato de se ser mulher, sem distinção de raça, 
classe social, religião, idade ou qualquer outra con-
dição, produto de um sistema social que subordina 
o sexo feminino.

Violência doméstica – quando ocorre em 
casa, no ambiente doméstico, ou em uma relação 
de familiaridade, afetividade ou coabitação.

Violência familiar – violência que acontece 
dentro da família, ou seja, nas relações entre os 
membros da comunidade familiar, formada por 
vínculos de parentesco natural (pai, mãe, filha etc.) 
ou civil (marido, sogra, padrasto ou outros), por 
afinidade (por exemplo, o primo ou tio do marido) 
ou afetividade (amigo ou amiga que more na 
mesma casa).

Violência física – ação ou omissão que 
coloque em risco ou cause dano à integridade física 
de uma pessoa.

Violência institucional – tipo de violência 
motivada por desigualdades (de gênero, étni-
co-raciais, econômicas etc.) predominantes em 
diferentes sociedades. Essas desigualdades se 
formalizam e institucionalizam nas diferentes 
organizações privadas e aparelhos estatais, como 
também nos diferentes grupos que constituem 
essas sociedades.

Violência intrafamiliar / violência 
doméstica – acontece dentro de casa ou 
unidade doméstica e geralmente é praticada por 
um membro da família que viva com a vítima. As 
agressões domésticas incluem: abuso físico, sexual 
e psicológico, a negligência e o abandono.

Violência moral – ação destinada a calu-
niar, difamar ou injuriar a honra ou a reputação da 
mulher.

Violência patrimonial – ato de violência 
que implique dano, perda, subtração, destruição 
ou retenção de objetos, documentos pessoais, 
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O que aconteceu em 8 de março de 1857? 
A origem do Dia da Mulher

Dia de reflexão!

bens e valores.
Violência psicológica – ação ou omis-

são destinada a degradar ou controlar as ações, 
comportamentos, crenças e decisões de outra 
pessoa por meio de intimidação, manipulação, 
ameaça direta ou indireta, humilhação, isolamento 
ou qualquer outra conduta que implique prejuízo 
à saúde psicológica, à autodeterminação ou ao 
desenvolvimento pessoal.

Violência sexual – ação que obriga uma 
pessoa a manter contato sexual, físico ou verbal, 
ou a participar de outras relações sexuais com 
uso da força, intimidação, coerção, chantagem, 
suborno, manipulação, ameaça ou qualquer outro 
mecanismo que anule ou limite a vontade pessoal. 
Considera-se como violência sexual também o 
fato de o agressor obrigar a vítima a realizar alguns 
desses atos com terceiros.

Grandes empresas como Magazine Luiza, 
Avon, Natura, Uber, Marisa são aliadas com campa-
nhas para ajudar as vitimas a denunciar o agressor 
, sendo o objetivo destas empresas atender as  
necessidades da mulher e da família, pois sendo  
“ela  a vítima”, todas as  ações  devem antes buscar 
compreendê-la em toda a sua complexidade, não  
tratando apenas como um “caso de polícia” -  a 
vítima não consegue sair da situação por medo ou 
por não ter condições materiais e psicológicas para 
isso. 

Outros canais para denúncia foram 
criados pelo Ministério Público e o Gover-
no Federal. Trata-se de uma aplicativo –  
DIREITOS HUMANOS BRASIL – pode ser 
baixado no Celular, no Play Store e fazer a 
denúncia de qualquer lugar.

O orgulho tem sido muitas vezes o motivo de 
tanta violência doméstica; machismo nos homens 
e igualdade de direitos nas mulheres; as vítimas de 
violência doméstica costumam morrer muito antes 
da morte física. A agressão psicológica mata, sem 
que ninguém perceba.

Portanto, o Dia da Mulher é para lembrar-nos 
de QUANTAS LUTAS AS MULHERES passaram 
para chegar aqui; quantas morreram; e o índice de 
crianças que crescem com problemas psicológicos 
graves causados pela violência doméstica é maior 
que as patologias fisiológicas.

DIVULGAÇÃO
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VENDE-SE
- 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 
Expedicionário Bertholdo Boeck esquina com Rua Ijuí.
- Terreno urbano com área de 440m², sem benfeitorias, localizado na Rua Ijuí.Ótima oportunidade 
de investimento.
- Terreno urbano com área de 323,43 m², situado no Loteamento Dockhorn, próximo ao CTG. 
- ATENÇÃO, últimas unidades: Terrenos no LOTEAMENTO LORO, a partir de R$ 60 mil que se 
encaixam no perfi l do fi nanciamento "Minha casa, Minha Vida" (o valor do fi nanciamento aumentou 
para R$ 140 mil), com toda infraestrutura pronta.

ALUGA-SE 
- Sala Comercial c/excelente localização, na rua Horizontina esq. rua São Roque, em diagonal com 
Sicredi, medindo 255m², banheiro PNE, PPCI aprovado, com estacionamento.
- Quitinetes próximo à Setrem. Faça sua reserva
Já disponíveis terrenos em Loteamentos novos. Entre em contato.

ALUGUÉIS
- SALAS COMERCIAIS Galeria Jost Rua Santo Ângelo Centro. 
- SALA COMERCIAL na Av. Santa Rosa.

IMÓVEIS À VENDA
- CASA de alvenaria, Residencial Dona Oliva, 3 quartos, toda cercada de esquina.
- Casa Mista /Jardim das acácias.
- CASA de alvenaria, 3 quartos, quiosque e piscina, ótima localização.
- CASA de alvenaria na Avenida Avaí, com 4 quartos, 257m² de área construída, de 
esquina.
- CASA de Alvenaria Bairro São Francisco, 3 quartos quiosque e piscina.
- CASA GRANDE DE ESQUINA localizada no bairro Palmares, toda cercada 
casa grande. 
- CASA NO LOTEAMENTO SARTOR bem localizada, toda com pré-laje, 2 
quartos, sala e cozinha conjugados, 1 banheiro, garagem, quiosque com lavanderia, 
banheiro, e churrasqueira, toda murada. 
- APARTAMENTO com três dormitórios, rebaixado em gesso, sacada fechada com 
vidro, localizado no Bairro Sol Nascente.
- APARTAMENTOS na planta em ITAPEMA - MEIA PRAIA/SC  venda ou permuta 
por imovél.
- TERRENOS no Loteamento Mediterrâneo.
- CHÁCARA 8 hect. localizada em Lajeado Biriva, sendo 4 hect. de eucalipto. 
-CHÁCARA 8,5 hect. São Roque, Independência, casa boa, galpão, vertente, encos-
ta no Rio Buricá (recebe terreno ou casa em Três de Maio).  
- GALPÃO de aproximadamente 200m² e terreno de 398m².
- TERRA À VENDA 12,66 hect. (planta 4 hect.) casa boa, galpões, pátio arborizado, 
potreiro árvores frutíferas (recebe casa na cidade).
- TERRENO localizado no bairro Glória, medindo 13,5 x 33,5.
- TERRENOS Loteamento Bombardelli.

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

A Brasil Corretora vende mais essa ótima opção para moradia. Casa 
mista no bairro Jardim das Acácias, com dois dormitórios, 2 banheiros, 
sala, cozinha, área de serviço, quiosque, piscina 2x4, casa medindo 
7x9m e terreno 12x26,50m totalizando 318 m². Maiores informações 
pelo fone (55) 9 9633 2111. Brasil Corretora de Imóveis “O Imóvel é 
seu, o cuidado é nosso!”

VENDE-SE
- Apartamento localizado no Edifício Rubi, no 10º pavimento, com área privativa de 136,64 e sua 
respectiva garagem, com área de 25 m² 
- Terreno localizado na Rua Horizontina medindo 12 x 35 totalizando uma área de 419.82 m² 
- Terreno de 14 X 32 com área total de 448 m² localizado na Rua do Arvoredo a poucos metros da 
Av. Sen. Alberto Pasqualini. 
- Terreno de esquina medindo 396.90 m² localizado na Rua Fernando Ferrari esquina com Rua 
Sul Bairro Jardim das Acácias valor: R$ 130 mil. 
- Casa de alvenaria com 2 pavimentos, localizada na Rua Engenheiro Jorge Logemann 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 R$ 480 mil.                         
- Casa mista localizada no Bairro Medianeira  Rua Fredolino Tesch , com terreno medindo 680m²  
valor 195.000,00
- Casa nova, com área construída de 110 metros quadrados, terreno medindo 320 m², localizada 
no loteamento Sartor   
- Casa de madeira com terreno medindo 104,96 m², localizado no Bairro São Pedro  valor R$ 
75 mil.
- Casa de alvenaria com terreno medindo 485 m² e área construída de 104.5 m² localizada no 
Loteamento Santor.
- Apartamento na Av. Pasqualini no segundo pavimento, com dois dormitórios, sala de estar e 
jantar, duas sacadas lavandeira banheiro social e vaga de garagem. Valor: R$ 235 mil.

IMÓVEIS
VENDE-SE terreno, medin-
do 307 m2, na rua São Roque, 
bairro Planalto, em Três de 
Maio. Valor a combinar. Tratar: 
99171-7282 com André Kroth.
VENDE-SE propriedade dos 
Caixeiros Viajantes de Três de 
Maio. Com área de 1 hectare 
e um pavilhão de aproxima-
damente 300m2. Tratar com a 
diretoria.
ALUGA-SE sala comercial 
com excelente localização para 
comércio em geral, na rua Hori-
zontina, 1826, em Três de Maio. 
Prédio de esquina, diagonal 

com a Sicredi, medindo 255 m2, 
com dois banheiros, sendo um 
para portadores de necessi-
dades especiais, escritório, 
estacionamento privativo. Tratar 
pelo fone (55) 99985-8141.

ALUGA-SE apartamento 
pequeno com dois dormitório e 
garagem, altos do Studio Criati-
vo, na Av. Uruguai, em Três de 
Maio. Tratar: 9 9606-2530
ALUGA-SE quitinete no 
prédio da Acordare. Tratar: 9 
9606-2530.

ALUGA-SE apartamento 
de 2 dormitórios no prédio da 
Acordare - Tratar: 9 9606-2530.

Venda - imóvel urbano
• Casa de alvenaria 200m² com piscina, terreno de 562m², localiada na rua Marechal Floriano, centro de Três de 
Maio. 
• Casa de alvenaria seminova, com chapada 129m² terreno de 380m², localização rua  Avaí, próximo ao colégio 
Pacelli.
• Casa de alvenaria seminova 162m², com placas de energia solar, com piscina, quiosque, móveis sob medida, 
terreno de esquina 438m². Localização Loteamento Sartor.
• Casa de alvenaria medindo 216m² com um terreno medindo 380m²; 22,25 metros de frente, localização Av. Uru-
guai, no centro da cidade.
• Casa mista medindo aproximadamente 150m² terreno 390m² localizada na rua América; uma quadra da Av. Santa 
Rosa.  
• Casa seminova 130m², com terreno de 390m², localizada no Loteamento Harmonia, bairro Jardim das Acácias.
• Casa de alvenaria  157m², terreno 457m². Localização Av. Buricá. Preço R$ 380 mil.
•  Casa de alvenaria tipo dois pisos 190m², terreno de 520m², de esquina na rua Alfredo Mensch, próximo Castelo 
Branco. Preço R$ 440 mil.
• Casa de alvenaria tipo dois pisos 217m², com terreno de 590m², localizado na Rua do Arvoredo; próximo ao 
Fórum.
Apartamentos
• Apartamento térreo com 116m², localização Sol Nascente, com garagem. Preço R$ 250 mil.
• Apartamento localizado na rua Horizontina, próximo a Mordomia. R$ 230 mil.
Terrenos sem benfeitorias
• Terreno 342m² de esquina na rua Alfredo Hen, próximo ao posto da Cotrimaio. Preço R$ 140 mil reais.
•  Terreno de esquina 432m², localizado na rua América, no bairro Santa Rita. Preço R$ 95 mil.
Área rural
• 25.5 hectares, sem benfeitorias, terra vermelha, localização Lajeado Cachoeira, 800 metros da cidade.
• 5 hectares, com toda as benfeitorias e as instalações do balneário Vida Mansa, localizada no trevo acesso para 
Três de Maio.

 ALUGAM-SE 
quitinetes 

na R. Tereza Verzeri, 633, 
em frente a garagem do 

Super Benedetti. 
Tratar no local ou pelo fone: 

99961-3206

MÓVEIS À VENDA
• Prédio de 3 pavimentos, duas salas comerciais e três aptos e casa 
residencial de alvenaria de fundos e garagem c/ estrutura para outro 
pavimento, 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 edifi cadas sobre três 
terrenos urbanos, na esquina das Avenidas Uruguai e Santa Rosa.
• Terreno s/ benfeitorias de 465,48m², localizado na área central a 
meia quadra do Clube Buricá e mercado Benedetti. R$ 165 mil.
• Apartamento no bairro Castelo Branco - ampliação averbada, pode 
ser fi nanciado, aceita carro.  Valor R$ 100 mil.
• Excelente apto semimobiliado, c/ 1 suíte e 2 quartos, sala e cozinha, 
2 banheiros, 2 garagens e elevador, na rua Horizontina. Ótimo preço.
• Terreno de esquina medindo 16x 30 = 480m2, c/ casa mista na rua 
Tiradentes, na cidade de Santa Rosa. Preço R$ 150 mil (aceita pro-
posta).
• Terrenos de diversos tamanhos e localizações: a partir de R$ 55 mil

SALAS COMERCIAIS 
• Três Salas na rua Osvaldo Cruz, perto do Hospital, facilita pagamen-
to em até 10 anos (fi nanciamento próprio). 
• Sala na Av. Senador Alberto Pasqualini.
• Rua Marechal Floriano 100m². 

IMÓVEIS EM OFERTA
• Ótimo terreno de esquina medindo 865m², com casa de alvenaria, 
piscina, quiosque, escritório e demais dependências, em frente à De-
legacia de Polícia. Aceita imóvel na troca e facilita pagamento.
• Sala comercial de 120m², no centro de Três de Maio.
• Pavilhão c/ ofi cina e escritório e seção de peças, estrutura para 2º 
piso, próximo da rua Horizontina (aceita casa de menor valor).
• Terreno perto da Cotrimaio c/ 604,60m², frente de 18,30 metros.
• Terreno todo murado, s/ benfeitorias, frente de 14,50 metros (medin-
do 442,50m²), na Av. Avaí.  
• Terreno de 394m², c/ prédio comercial e residencial, excelente ponto 
comercial no centro de Três de Maio (ótimo investimento) R$ 600 mil. 

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.
• 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, 
- preço R$ 400 mil.
• 6,5 ha, c/ galpão de alvenaria e duas casas, açude, potreiro, locali-
zada ao lado da Setrem. 
• 4,5 ha, c/ casa, galpão e agua de poço artesiano, sanga e açude, 
potreiro, localizada no KM 6.
• 9,9 ha c/ benfeitorias, perto da BR-472 – planta 7 ha, restante 
potreiro e mato, açude e sanga.

ÁREAS DE TERRAS
• 3 ha s/ benfeitorias, de frente para a BR-472, perto da área industrial.
• 38 ha de terras vermelhas em Mato grande – Giruá – com 90% de 
área de planta (750 sacas de soja p/ ha, com possibilidade de nego-
ciação e prazo.
• 20 ha de terras em Esquina Araújo – com 60% de área de planta 
(ótima localização) preço 375 sacas de soja por ha (prazo em até 3 
anos).
• 3 ha a 6,79 ha, s/ benfeitorias, localizada na esquina da BR-472 c/ 
acesso a São José Industrial, ótima área para investimento comercial.
• 3 ha a 7,3 ha, s/ benfeitorias, localizada em frente a empresa São 
José Industrial, excelente área para investimento comercial.
• 11,37 ha com açudes e benfeitorias, em Esquina Leviski - Alegria/
RS, encosta no Lajeado Engenho. Aceita troca por imóvel em Três 
de Maio.
•  24,75 ha de terras localizada no Km 16, c/ aproveitamento de 90%, 
área c/ açude, sanga, eucaliptos plantados e potreiro - toda  cercada 
- R$ 700 mil.
• 10 ha c/ benfeitorias c/ sanga e potreiro – Esquina Wunsch - próximo 
a São José industrial e da BR-472.
• Excelente área medindo 10 ha s/ benfeitorias: de frente para a BR-
472, em Lajeado Lambedor, em frente ao Saci Embutidos.

ALUGUÉIS
• Apartamentos: Av. Avaí e rua Santo Antônio
• Casa: rua Exp. Bertoldo Boeck e rua São Boaventura 
• Terrenos:  Av. Avaí
• Pavilhão: Rua Mato Grosso
• Sala Comercial: Av. Santa Rosa e rua Sto. Ângelo

LOTEAMENTO NOVO
Diversos terrenos com tamanhos e preços diferenciados para venda 
no loteamento Esplendor localizado na rua Planalto em Três de Maio 
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: 9 
9982-2815

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

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

DS MOTORS
Injeção eletrônica, mecânica em geral, 

geometria e balanceamento
Rua São Roque, 654

Fones: 3535-2008 / 9 8463-2000

LAVAÇÃO

ELETRICISTA E 
ENCANADOR

PEC Emergencial  
não prevê alterações  
no Simples
Benefícios fiscais concedidos aos MEI e às 

empresas de pequeno porte serão mantidos
O tratamento tributário diferenciado concedido aos microempreen-

dedores individuais (MEI) e às empresas de pequeno porte, incluídas 
no Simples Nacional, não será afetado pelos possíveis cortes previstos 
pelo texto da PEC Emergencial, aprovado pelo Senado e apreciado pela 
Câmara dos Deputados nesta semana.

Apesar da proposta estabelecer que o governo federal poderá rever 
alguns benefícios fiscais e reduzi-los, o texto deixa explícito que os 
benefícios concedidos às empresas do Simples e o MEI estão de fora 
dessa possível revisão. O parágrafo 2º do artigo 4º da PEC faz ressalva 
que não haverá redução dos benefícios previstos no art. 146, da Cons-
tituição Federal, que determina o tratamento diferenciado às micro e 
pequenas empresas, incluindo os MEI.

“As micro e pequenas empresas são o motor da nossa economia 
e foram as responsáveis pela geração de emprego e renda em 2020. 
Tanto o Sebrae quanto os parlamentares sabem da importância desse 
tratamento tributário diferenciado, que é previsto na Constituição Fede-
ral”, afirma o presidente do Sebrae Carlos Melles.

Os incentivos tributários concedidos aos pequenos negócios permi-
tiram que esse segmento fosse o maior responsável por manter o saldo 
positivo na geração de empregos no Brasil. Enquanto os pequenos ne-
gócios criaram 293,2 mil novos postos, as médias e grandes empresas 
extinguiram cerca de 193,6 mil vagas de emprego, no ano passado. No 
cálculo geral, as pequenas empresas foram as grandes responsáveis 
pelo saldo final de 142,7 mil empregos gerados no país durante o ano.

De acordo com o presidente do Sebrae, caso o Simples não existis-
se, muito provavelmente o bom desempenho dos pequenos negócios 
não teria ocorrido em 2020. “Por reduzir a carga tributária e a buro-
cracia, o Simples é um benefício essencial para a manutenção desse 
segmento e sem ele, e medidas como a criação de linhas de créditos e 
de preservação de empregos, talvez a situação do desemprego no Brasil 
fosse pior”, pontua Melles.

Além disso, a figura jurídica do MEI virou uma importante opção 
para muitos empreendedores que perderam seus empregos e viram no 
empreendedorismo a saída para a sobrevivência. Mesmo com pande-
mia, o Brasil registrou recorde na abertura de MEI. Foram mais de 2,6 
milhões de novos microempreendedores individuais criados em 2020 e 
com isso, em janeiro desse ano, o número total de MEI ativos já supera-
va 11,3 milhões em todo o país.

Fonte: Agência Sebrae

Crimes imputados a Lula podem 
prescrever com decisão de Fachin

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin anulou, 
na última segunda-feira, as condenações do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) decretadas pela Justiça Federal no Paraná relacionadas 
aos casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula. 
Com a decisão, avalia o advogado criminalista José Sérgio do Nascimen-
to Junior, especialista em Direito Penal e Processo, os processos que im-
putam crimes ao ex-presidente podem prescrever, já que Lula tem mais 
de 70 anos. “Dependendo do trâmite do novo processo, há chance de 
prescrição, já que Lula tem mais de 70 anos e, neste caso, a lei determi-
na que a prescrição seja reduzida pela metade. Os fatos ocorridos antes 
de 2010 têm grande chance de prescrever”, pontua Nascimento.

Na decisão, que tem caráter monocrático, Fachin argumenta que a 13ª 
Vara Federal de Curitiba não tem competência para julgar os processos do 
tríplex do Guarujá (SP), do sítio de Atibaia (SP) e do Instituto Lula. “A 13ª 
Vara teria a competência para julgar exclusivamente os processos relativos 
aos crimes praticados contra a Petrobras. Nenhum dos processos anulados 
pelo Fachin segunda tinha a estatal como vítima. Essa é uma discussão 
que vinha acontecendo desde 2014”, explica Nascimento.

Agora caberá à Justiça Federal do Distrito Federal analisar os três ca-
sos. “Os processos devem ser encaminhados para o juiz de competência, 
que é a Justiça Federal do Distrito Federal, porque, se houve as condutas 
criminosas, elas ocorreram em Brasília. As decisões de cunho instrutó-
rios, para o caminhar da instrução processual, podem ser mantidas. As 
de caráter decisório, devem ser anuladas”.

Em posicionamento recente, o STF havia decidido que nem todas 
as decisões dos ministros precisam ser submetidas à apreciação dos 
demais membros do STF. “No entanto, como a Procuradoria Geral da 
República (PGR) já sinalizou que deve contestar o habeas corpus do 
Fachin, o julgamento deve ser analisado por outros ministros”, completa 
o advogado.

Suspeição de Moro
O advogado explica que a decisão desta segunda não avaliou a 

suspeição do ex-ministro federal Sergio Moro. “Essa decisão não tem 
qualquer relação com os processos de suspeição contra Moro surgidos 
após as mensagens interceptadas entre o juiz e os promotores da Lava 
Jato”, acrescenta.

Com a anulação dos julgamentos, no entanto, o ministro do STF 
declarou a "perda do objeto" e extinguiu 14 processos que tramitavam 
no Supremo questionando se Moro agiu com parcialidade ao condenar 
Lula. “Neste caso, a defesa de Lula pode recorrer para que seja julgado o 
habeas corpus da suspeição do juiz Moro e dos promotores da Lava Jato 
baseada nas mensagens interceptadas e divulgadas pelo site Intercept”, 
finaliza Nascimento.

Fonte: AKM Comunicação


