CADERNO S - JORNAL SEMANAL - 19 de março de 2021
TRÊS DE MAIO - 19 DE MARÇO DE 2021

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Tatyane Göttéms
Idade: 42 anos
Filha de: Germano Göttéms e Teresinha Percoski Göttéms
Estado Civil: casada
Mãe de: Jeniffer Hübner, 23 anos
Reside em: Vila Progresso, Três de Maio
Escolaridade: Formada em Administração de Empresas, com MBA em
Consultoria Empresarial, pela Unopar
Profissão: numeróloga cabalista e taróloga
Por que optou por esta profissão: eu relutei em seguir essa profissão.
No começo, levei como uma renda extra, algo que gostava de fazer.
Quando clientes começaram a me indicar para amigos e relatarem as
mudanças positivas que meu trabalho tinha feito em suas vidas, só
então, resolvi encarar como profissão.
Onde trabalha atualmente: minha casa, pela internet
Hábito de que não abre mão: tomar café
O negócio do futuro é: qualquer negócio que levar em consideração o
ser humano na sua totalidade, na sua essência
Time de futebol: Grêmio
Seus aplausos vão para: todos nós, que estamos aqui e agora nesse
momento no planeta terra. Como seres humanos, somos incríveis e
precisamos enxergar nossa grandiosidade, potencialidades e amar
quem somos com consciência que podemos muito mais na medida em
que conhecemos nossa verdadeira natureza divina.
Nota zero para: o sentimento de superioridade de alguns, frente a
outro humano, seja da forma que for.
Sua opinião sobre as redes sociais: são maravilhosas, com
potencialidades infinitas de proporcionar crescimento em todos os
níveis ao ser humano, inclusive ao vício do mau uso.
O que você sugere de mudança para melhorar sua cidade?
Melhoramento e investimento na gestão de pessoas nas empresas.
Porque do trabalho vai para o restante da vida. Sugiro a empresários,
que comecem a olhar para o potencial da sua própria empresa e o que
podem fazer por seus colaboradores. Detalhes como uma palestra
motivacional disponível na internet que os ajudaria na conquista não
só de coisas, mas também de si mesmos. É a satisfação interior que se
reflete na vida exterior e não o contrário.

DIVULGAÇÃO

Sugiro a percepção do outro a todos nós. Quando começarmos a olhar
e perceber os outros à nossa volta, nosso universo se expandirá.
Olhar o outro e percebê-lo, não porque queremos como cliente, mas
porque importa a sua existência; e às vezes é só perguntar – você
está bem? Um sorriso genuíno de total interesse pelo ser humano
e salvamos o dia de alguém sem nem saber. E assim, o mundo vai
melhorando devagar e exponencialmente.
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10 bons motivos para você ter
mais plantas em casa

T

DIVULGAÇÃO
ANDREA DAVIS - PEXELS

enha mais plantas em
casa: além de belas,
elas ajudam a purificar o ar
e completam a decoração.
Veja mais motivos!
Os benefícios de ter plantas em
casa vão muito além da beleza das flores – algumas, além de curingas na decoração em lugares estratégicos como
a mesa de centro, ajudam até a purificar
o ar. Confira esse e mais motivos pelos
quais devemos trazer a natureza para os
ambientes internos:

1. Plantas inspiram
relaxamento

É impossível observar as pétalas
vibrantes da violeta africana (Saintpaulia ionantha) sem sentir a calmaria
da cor! De acordo com a Nasa, é científico: a espécie causa um pequeno
estímulo para a liberação de adrenalina em nosso corpo, que aumenta os
níveis de energia e oxigenação, nos
ajudando a relaxar.

2. Elas são umidificadores
naturais

Em vez de comprar um eletrodoméstico grande e difícil de camuflar
à decoração, invista em algumas
samambaias-americanas (Nephrolepis
exaltata) pela casa. As plantas liberam
umidade por sua transpiração e ajudam
a tornar o ambiente mais agradável.

3. Algumas são remédios
naturais

De acordo com o National Institutes of Health, a aloe vera era conhecida
como a “planta da imortalidade” no
antigo Egito e usada para curar feridas.
Hoje em dia, costumamos usá-la para
tratar queimaduras solares e ela é
princípio ativo de diversos tratamentos
de beleza.

4. Elas inspiram
criatividade

Quem realiza trabalhos criativos
pode se beneficiar das plantas! De
acordo com o expert em jardinagem

da Costa Farms, Justin Hancock, folhas
coloridas trazem inspiração e energizam
o que há ao seu redor.

8. Elas ajudam na
concentração

Se você sofre de alergias, pode
usar plantas sem flores como suas aliadas. As folhas do clorofito (Chlorophytum comosum) absorvem alergênicos
como mofo e poeira. A lista da NASA
sobre plantas que podem limpar o ar
mostra que essa espécie consegue
eliminar quase 90% das toxinas de um
ambiente.

9. São decorativas

5. Podem minimizar
alergias

6. Plantas limpam o ar

A mesma pesquisa mostra que a
hera (Hedera helix) é a número um em
filtrar o ar, principalmente quando este
tem concentrações de formaldeído.

7. Suas cores acalmam os
olhos

Entre os benefícios decorativos
das plantas está, de acordo com a
Good Housekeeping, o alívio dos olhos
cansados. Observar as folhas verdes
após horas trabalhando na frente de
um computador pode ser uma boa
pedida, já que o tom é percebido pelo
cérebro como suave.

Um estudo do Royal College of
Agriculture descobriu que os alunos
prestavam 70% mais atenção quando em um ambiente com plantas.
Se sua casa não possui muita luz,
aposte em algumas variedades que
se dão bem nos ambientes fechados.
Na dúvida, escolha o bambu – ele
também ajuda com as energias
relacionadas ao Feng Shui.
As plantas são um dos elementos
essenciais das casas realmente estilosas. Além das inegáveis qualidades
naturais, elas também podem ser
usadas pelas suas cores, complementando a decoração.

10. O estresse vai
embora

Anda arrancando os cabelos no
trabalho? Um vaso de plantas em cima
da mesa pode te ajudar a respirar fundo
e se acalmar. Um relatório do Journal of
Environmental Psychology aponta que
flores como o Antúrio ajudam a diminuir
os níveis de estresse.
Fonte: Revista Exame
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Plantas para ter na sua casa
Lírio-da-paz

Lírio-da-paz é uma das
poucas espécies que conseguem florescer à sombra, ou com muito pouca
luz, por isso, é perfeito para
ambientes fechados. Para
cultivá-lo sempre bonito e
saudável, o ideal é manter
o solo sempre úmido e
adubado. Deve ser evitado
o contato direto com a
luz solar, que queima as
suas folhas. A flor do lírio
da paz é branca como a neve e simboliza a paz, por isso
ficou conhecido por esse nome. Com o passar do tempo,
e em ambientes muito pouco iluminados a flor se torna
esverdeada. Suas folhas são verde escuras e brilhantes.
De crescimento rápido em temperaturas mais elevadas, o
lírio não suporta ambientes muito frios.

Palmeira-areca

A areca é a palmeira
decorativa mais utilizada no
Brasil, adapta-se facilmente
em jardins externos, direto
no solo ou em vasos, em
ambientes fechados. Pode
ser plantada e cultivada com
sol a pleno, porém fica mais
bonita se cultivada à sombra
(sol demais amarela as
folhas). Deve ser regada com
uma certa regularidade e não
tolera ambientes climatizados (com ar-condicionado). É uma planta de rápido crescimento em relação a outras palmeiras e possui vários
troncos pouco espessos que formam um touceira. É uma
planta invasiva e deve ficar sozinha em um vaso.

Jibóia
É uma das poucas
trepadeiras que se adapta
muito bem em ambientes
fechados. É uma planta
exuberante, muito vistosa
que cresce apoiada em
diversos substratos.
Tem folhas brilhantes e
coloridas em tons de verde
e amarelo se exposta ao sol
e somente verde se for cultivada totalmente à sombra,
o local perfeito para ela exibir toda sua beleza é a meia
sombra. É justamente essa coloração em tons de verde e
amarelo que a faz tão utilizada como planta decorativa.
Deve ser regada frequentemente e o substrato onde está
apoiada precisa estar constantemente úmido e rico em
matéria orgânica para que tenha um crescimento rápido
e vigoroso.

Costela de Adão

FOTOS DIVULGAÇÃO

É uma planta de alto valor estético e decorativo. O formato de suas folhas embeleza
qualquer ambiente e se tornou um ícone na
decoração nos últimos anos. A planta aprecia
meia-sombra e regas espaçadas. Para deixá-la ainda mais bonita, limpe as folhas com
um pano úmido sempre que elas estiverem
com pó.

Samambaia

Virou novamente uma tendência
para ambientes internos. Com a suas
lindas folhas pendentes traz beleza visual, além de transmitir aos ambientes
uma sensação de aconchego. Devem
ser cultivadas à meia-sombra e sua
rega deve ser mais frequente.

Zamioculcas

Vem ganhando cada vez mais espaços
em ambientes fechados. Já é uma das
plantas ornamentais mais populares para
esses ambientes pela sua rusticidade e
beleza. Muito resistente, a zamioculcas
continua bonita mesmo quando não recebe os cuidados adequados. Precisa ser
regada raramente, portanto é ideal para
quem tem pouco tempo, ou esquece as
regas. Fica bem tanto em ambientes com
luz, quanto sem luz, porém nos ambientes com pouca luz é quando suas folhas ficam mais bonitas e
brilhantes. Deve-se evitar o sol direto pois amarela suas folhas,
ela prefere locais com baixa luminosidade natural, onde outras
folhagens dificilmente se adaptariam. É considerada uma planta venenosa, portanto não deve ser ingerida. Prefere ambientes
quentes.

Antúrio

É uma planta tradicional
na decoração e paisagismo por
causa de suas flores lindas e
vistosas, é considerada uma
planta clássica. Geralmente é
cultivado em vasos, mas de uns
tempos para cá também passou
a compor o paisagismo de
jardins, sempre sob a sombra de
outras plantas. É imprescindível que seja colocado em locais à
meia sombra, sem receber diretamente a luz solar, porém não
tolera ambientes totalmente escuros. Está voltando à moda
com a introdução de novas variedades pelo aperfeiçoamento
genético. É excelente para aqueles cantos menos iluminados,
onde outras flores dificilmente se adaptariam. Apresenta
portes diferentes e flores de coloração vermelha, rosa, salmão,
chocolate, verde e branca. É considerada uma planta rústica
e com pouca manutenção, porém requer solo sempre úmido.
Pode ser plantado tanto em terra como em substratos ricos em
matéria orgânica, exige regas frequentes e adubação adequada
para florescer. É uma planta perfeita para vasos autoirrigáveis.

Lives para o
desenvolvimento
das mulheres
Neste mês, organizei cinco
lives para contribuir com conhecimento sobre os temas: beleza,
dinheiro, relacionamentos e
empreendedorismo na vida das
mulheres.
Confira abaixo as próximas
lives e participe!
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" Que tamanho tem o universo? O universo tem o tamanho do seu mundo.
Que tamanho tem o meu mundo? Tem o tamanho dos seus sonhos." Agusto Cury
Especial Mulheres
A força de uma mulher não se mede pela sua capacidade de levantar
peso ou abrir um pote qualquer. A força de uma mulher se mede pela sua
capacidade de reflorescer a cada crise, de vencer a cada dia e de renascer
sempre que for preciso. Por tantas mulheres lindas, fortes, guerreiras e que
protagonizam belas trajetórias, vamos para a terceira edição especial Mulheres. E dessa forma, em todas as edições do mês de março, a nossa coluna
será dedicadas à elas. Afinal, temos um canal aberto com nossos leitores, que
adoraram as páginas e sugeriram a continuidade do tema.

"Sou casada com Vinicius Urnau, mãe
de Matheus, 9 anos, e Pietro, 3 anos. Natural
de São Martinho, morei 7 anos em Ijuí, onde
fiz a graduação em Ciências Contábeis e
especialização em Controladoria e Gestão
Empresarial, pela Unijuí.
Em 2008 vim morar para Três de Maio. Em
2010 assumi a minha vaga através de concurso da
Caixa Econômica Federal, na agência Santa Rosa
e, cinco anos depois, comecei a atuar na agência
de Três de Maio, como gerente de empresas.
Sempre gostei de trabalhar com empresas, nesse
sentido busquei minha graduação, e trabalhei em
escritório de contabilidade e recursos humanos
antes da Caixa.
Posso dizer que fazer o que você gosta te faz
se sentir realizada; te dá aquele ânimo de começar
todo dia e viver de bem com a vida. E ter objetivos
na vida te dá a essência do existir.
Sempre vejo o 'copo meio cheio', o lado bom
das coisas e das pessoas, as soluções, em vez dos
problemas ou dos culpados. Com pensamento
positivo já conquistei muita coisa. A força do
pensamento atrai mesmo. Não consigo ficar sem
desafios, sem novos projetos, sonhos e tarefas.
Para as mulheres, em especial, digo que
tenham em mente que a sua capacidade de
realizar está dentro de você. E como é bom ver
tantas mulheres que nos inspiram pela atuação
delas nas mais diversas áreas."

Angela Carla Kiesel, 36 anos

"Sou natural da cidade de São Martinho
e moro há 43 anos em Três de Maio. Possuo
formação em auxiliar de Administração e
também como Técnica de Enfermagem.
Minha trajetória profissional começou em
novembro de 1978: atendente hospitalar junto
ao Hospital São Vicente de Paulo, de Três de
Maio, onde tive a oportunidade de realizar o
curso de atendente de enfermagem. A partir
daí, passei a trabalhar como atendente de
enfermagem, exercendo esta função até o final
de 1983. Mas minha caminhada dentro do
hospital continuou e, durante esse período, foi
despertando o amor pela profissão. Realizei
o curso Técnico de Enfermagem e no ano de
1984 passei a trabalhar como Técnica de
Enfermagem junto ao HSVP, onde me aposentei em 2004.
O amor pela profissão e o desejo de cuidar da saúde das pessoas sempre foram os pilares que me
fizeram amar cada dia mais o meu trabalho, e esses também foram os motivos pelos quais, no ano de
1991, assumi o concurso de Técnica de Enfermagem deste município. Por um período – 2001 a 2004
– trabalhei em jornada dupla, pois ainda trabalhava no hospital na parte da noite e durante o dia junto
aos serviços de saúde do município. Tudo passou muito rápido. Hoje já estou próxima de me aposentar
como funcionária pública, mas com o mesmo sentimento de amor pela profissão que escolhi exercer.
Nunca foi fácil. Por muitas vezes precisei abrir mão de momentos com a família para trabalhar,
mas o reconhecimento das pessoas pelo trabalho prestado, com certeza, é uma das melhores
recompensas que recebo em minha profissão. É muito gratificante encontrar pessoas adultas que eu
vi nascer, ver pessoas doentes e feridas que pude ajudar... isso não tem preço.
Hoje, com 60 anos, ainda servidora pública, atuo junto à Unidade Sentinela de nosso município,
na linha de frente no combate à Covid-19. Apesar da minha idade e de estar próxima de me aposentar,
o meu amor pela profissão me faz acordar todos os dias e ir até meu trabalho para ajudar no combate
deste vírus que tomou conta do nosso mundo e vem causando muitas perdas. Sempre, desde que
iniciei minha jornada na área da saúde, lutei pela saúde das pessoas, e é por este motivo que eu peço
para que todos se cuidem e mantenham os devidos cuidados. Todos estamos batalhando diariamente
no combate ao vírus, mas o papel de cada um é fundamental para superarmos juntos esta pandemia.
Que nós mulheres, sejamos sempre fortes, verdadeiras e independentes, que tenhamos sempre
amor por nós mesmas e que continuemos em nossa luta por nossos direitos. Que nós mães, tenhamos
sempre como prioridade os nossos filhos e, assim, sejamos exemplos para eles, educando-os para um
mundo onde a mulher e o homem tenham os mesmos direitos, em um mundo livre de preconceitos.
A Irma Erbes (em memória) muito me inspirou e minha querida mãe foi meu maior exemplo.
Mulher guerreira que sempre me ensinou a ser forte e ir atrás dos meus sonhos. Ter fé sempre foi seu
maior ensinamento. Acreditar no poder da oração é um princípio que carrego comigo sempre."

Bernadete Erbes, 60 anos, solteira, mãe de Waldir José E. Woiciechoski

“Sou casada com Eduardo André
Ribeiro, mãe de Maria Eduarda, 8 anos,
Valentina, 6, e João Otavio, 6 meses.
Sou três-maiense desde sempre.
Formada em Administração e Fashion
Business. Tenho muito orgulho da minha
trajetória profissional: empreendedora há
16 anos nesta cidade, atuando na área de
moda, e há mais de 5 anos cocriei a marca
Abelli. Atualmente com loja em Três de Maio
e franquias em Santa Rosa e Uruguaina.
Todos os projetos que trabalho são
relacionados à moda, assim como outras
marcas que já estão sendo desenvolvidas
por mim e minha equipe Abstar e
Abellita. Meu trabalho é sim meu sonho
realizado! Acho que todas as mulheres são
maravilhosas, poderosas e podem estar
onde desejarem!
Nunca duvide ou subestime suas
capacidades. Seja audaciosa e acredite em
você! Nunca permita que o pensamento e
atitudes de outro te diminuam. Você não é o
que os outros pensam, julgam ou analisam,
você simplesmente é a sua essência! Viva a
sua plenitude de ser quem você quiser.
Me inspiro em muitas mulheres que me
rodeiam e com quem convivo, imperfeitinhas
e lindas, cada uma exatamente do seu
jeito, minhas divas da vida real! Não preciso
uma inspiração célebre, pois encontro
nas mulheres aqui, perto de mim, muita
inspiração, força, coragem, beleza, e tantas
memórias e histórias que o simples fato de
estar na presença destas mulheres é motivo
de inspiração e gratidão.”

Andreia Abeling (ABELLI ), 38 anos
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"Sou casada com Marcos Martini (minha alma
gêmea) e tenho o orgulho de ser mãe do Luís
Fernando, 21 anos, e da Camila, 18 anos,
meus maiores tesouros!
Nasci, cresci e me criei aqui. Tenho
muito orgulho de dizer que sou professora
e que venho de uma família rodeada de
amantes pela educação, a qual me espelho
muito! Meus maiores exemplos de vida, de
conquistas, de superação, de valores, são
meus pais: Lena e Teresinha! Sou professora
de Matemática há 25 anos, pós-graduada
em Educação Matemática e leciono tanto
em instituição privada (Setrem), quanto em
pública (Escola Progresso).
Posso dizer com muito orgulho que amo
o que faço, não me imagino fazendo outra
coisa. Sei que os professores fazem parte da
trajetória e da construção da identidade de
todos nós, afinal, o que seria de alguém sem
o seu professor para incentivar a busca pela
realização de seus sonhos?
Claro, a pandemia mexeu com todos. Na
educação, então, tivemos que nos reinventar,
enxergar o mundo com diferentes olhares,
aprender com as dificuldades, adaptar-nos às
novas tecnologias e, principalmente, construir
conhecimentos não só para a vida profissional,
mas também cuidar do emocional e ir de
acordo com as limitações de cada um.
Por fim, mas não menos importante,
além de todas as vivências profissionais e
imprevistos do dia a dia, somos guerreiras
pelo fato de sermos mulheres. De abraçar até
o que não alcançamos, de cuidar da casa,
dar carinho, aconchego e um ombro amigo.
De estar disposta a fazer tudo por quem ama
e ainda ter tempo de cuidar de si, de se amar
e de sorrir em meio a todas as dificuldades
enfrentadas atualmente. Por isso, não me
espelho em uma única mulher, pois cada uma
que passou por mim, hoje faz parte da minha
história e da mulher que represento."

Simone Lena Martini, 48 anos

"Eu sou nascida e criada na cidade, mas
sempre com um pé na roça, e assim a vida foi
passando cresci até que encontrei minha cara
metade – o Gelson -, que também gostava da
vida do interior. Casamos e tivemos três filhos
e os planos a mil.
Antes do nascimento de nosso segundo
filho - nossa menina Gisele -, conseguimos
através de consórcio adquirir nosso pedaço
de terra de cinco hectares para a nossa
aposentadoria.
Enquanto isso, fui trabalhando nos mais
diversos segmentos como, Cotricampo, CCGL,
Cartório de Registro de Imóveis e Protestos,
lazzari Flores, Dalaio Maçã, Mercado Celeiro,
Cooperativa Alfa. Veio o terceiro filho e
continuamos andando por esse mundão de
Deus, como Santa Rosa, Cruz Alta, Tucunduva,
Panambi, Vacaria, Chapecó e até cinco anos
na cidade do Itapipoca, no Ceará.
Depois, voltamos para o Sul e lá em
2004 iniciamos o projeto SÍTIO MARGARIDA. Colocamos tudo no papel e batalhamos muito para que
se tornasse realidade, porém não foi fácil, tivemos muitos altos e baixos... Enfim, no final 2011, com os
filhos criados e encaminhados, chegou a hora de decidir o caminho que iríamos seguir. Assim, reunimos
a família e decidimos que iríamos voltar para casa – o sítio. Porém, ele estava abandonado, sem
infraestrutura nenhuma, tudo era só mato...
Mas isso não assustou esses dois guerreiros. Largamos nossos empregos e, eu e minha cara metade,
decidimos iniciar uma nova vida. Era mais um recomeço nesses 33 anos de convivência, mas esse era
diferente, era o nosso sonho saindo do papel...
Mãos na massa e iniciei a limpeza do local para colocar a casa... trazida de Santa Rosa de caminhão.
No meio do mês de fevereiro de 2012 estava tudo organizado, casa, luz, água... só faltava chegar a
mudança, e ela chegou um dia de muita chuva. Mas acredito que veio abençoada por Deus, porque desde
então cá estamos ainda sonhando e realizando.
No início, o objetivo do Sitio Margarida era para que eu e meu marido tivéssemos uma qualidade
de vida melhor, sem o estresse ao qual estávamos submetidos no trabalho e na cidade... Queríamos
plantar e criar nossos bichinhos para que tivéssemos alimentos de maior qualidade, saber o que estamos
comendo, como carnes sem hormônios e verduras, frutas e legumes sem venenos.
Iniciei a produção de verduras e a criação de umas galinhas para corte e poedeiras, um boizinho para
carne e um porquinho... mas, logo as coisas começaram a crescer e veio a vaca de leite. Pouco depois, em
uma visita da Emater/Três de Maio, fui incluída em um projeto e, dali em diante, as coisas começaram a
fluir. Comecei a fornecer alimentos para a merenda escolar e foi pensando na necessidade das pessoas
de terem uma qualidade de vida melhor, comer melhor que surgiu a Redevida, Ecovida e também iniciei a
luta pelo selo de orgânicos.
Para tudo se concretizar, fizemos viagens de estudos e muita aprendizagem com a Emater, além da
parceria com a Embrapa. Depois de nove anos de batalhas árduas estamos nos encaminhando para
voos mais altos para sempre que possível realizar nossos sonhos. O Sítio Margarida está crescendo e se
adaptando às condições de autossustentável, sempre pensando no bem-estar de todos e em uma vida
mais saudável.
Hoje, oferecemos eventos como yoga no sítio, o piquenique, domingo em família, para a Páscoa,
temos a caça ao ninho, programação de Natal com o Papai Noel, entre outros, como encontro de
empresa, de escolas. Oferecemos, ainda, a opção de receber sua feira orgânica, sem sair de casa. Para
tanto, é só entrar no site em nossa feira online - www.sitiomargarida.com.br, que levamos tudo para você.
Hoje, olhando para traz, vejo o que conquistei e me sinto orgulhosa da minha caminhada... mas
sempre que olho para frente, vejo o que ainda tenho que percorrer para alcançar meus sonhos, os sonhos
da minha família e nossa qualidade de vida...
Não tenho uma mulher que me inspire, e sim tenho como inspiração todas as mulheres batalhadoras,
empreendedoras, que todos os dias lutam por seu lugar no mundo."

Isabel Margarida de Morais, 59 anos. Natural de Tapera – RS. Casada com Gelson de
Oliveira e mãe de Marcos, Gisele, Iago e avó de Yonáh, Maria Helena e Liam.
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Outono terá chuva
abaixo da média

Poeta feiticeiro
Contato: E-mail: rmarlise41@gmail.com
WhatsApp: (51) 9 9894-8890 - Rosane

Sonhos quebrados
O espelho dos meus sonhos se
quebrou
E os seus pedaços, com os olhos
vermelhos, sem vida
Se olham com melancolia
Na esperança de se recompor um dia
A vida é feita de sonhos quebrados
De amores passados, de amores
negados
Muitos planos perdidos, que ficam
pelo caminho
Alguns momentos bons, e outros sem
significado
Os jardins planejados, nem sempre se
tornam realidade
E as pedras no caminho se
transformam em montanhas
O silêncio, que está escrito nas
entrelinhas dos sonhos
Nos faz acreditar, que sonhar, traz a
felicidade
Rosane Lopes

Parabéns para:
19/3
Enio Strohschon
José Turra
21/3
Zenaide Giacomelli
Márcio F. Schneider
22/3
Carmem Tiecher
Sadi Ribeiro
23/3
Celso Helfenstein
Kadia Spillari
24/3
Pedro N. Machado
Rosane Beatriz Schons
Noedy Reimann
Maria A. Bandeira
Herberto Olívio Froeder

Atenção,
assinante!
Se você não recebeu o seu
jornal, entre em contato
conosco pelos telefones:

3535-1033
ou
9 9944-1624

P

revisão é de que estação seja mais fria do que o
inverno. Precipitação deve ficar abaixo da média no
Estado até o mês de agosto
Amanhã, dia 20 de março, às
6h38min, inicia o outono. Para o
Sul do Brasil, espera-se um fim
de verão e início de outono com
temperatura próxima da média. A
previsão é que o outono 2021 seja
mais frio que o inverno deste ano.
Simulações mostram uma sequência de ondas de frio entre a segunda quinzena de maio e a primeira
quinzena de junho, gerando as
temperaturas mais baixas do ano.
Já para o trimestre junho, julho e agosto não aparecem ondas
de frio tão intensas. Tanto que, a
previsão mostra grande chance de
temperatura acima da média em
boa parte do país.
Embora o boletim do NOAA
(Centro Americano de Meteorologia e Oceanografia) não tenha
mencionado, mesmo com o retorno da neutralidade em 2021, sua
previsão probabilística aumenta
a chance de retorno do La Niña a
partir do trimestre agosto, setembro e outubro. Ou seja, mesmo
que o La Niña enfraqueça e se torne neutro, a temperatura do Pacífico voltaria a resfriar no início do
segundo semestre.
Conforme a previsão de probabilidade de chuva do IRI (Instituto
Internacional de Pesquisa para o
Clima e Sociedade), da Universidade de Colúmbia, indica maior
chance de chuva abaixo da média
para março, abril e maio, sobretudo no Rio Grande do Sul. Já, no
trimestre junho, julho e agosto, a
previsão de chuva abaixo da mé-

DIVULGAÇÃO

CLIMA

dia se espalha por boa parte do
Brasil. Ou seja, mesmo com uma
eventual neutralidade no oceano
Pacífico, a atmosfera continuará
respondendo como La Niña até
meados do inverno no Brasil.
Para abril, somente a temperatura máxima permanece mais
elevada que o normal no Oeste do
RS. A temperatura mínima permanecerá dentro do normal, com
uma queda mais acentuada em
meados do mês, mas, ainda sem
condições de geadas abrangentes.
Em maio, as simulações mostram uma sequência de ondas de
frio entre a segunda quinzena de
maio e a primeira quinzena de
junho, gerando as temperaturas
mais baixas do ano na região Sul.
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MÓVEIS À VENDA

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 perﬁl do ﬁnanciamento "Minha casa, Minha Vida" (o valor do ﬁnanciamento aumentou
para R$ 140 mil), com toda infraestrutura pronta.
ALUGA-SE
- Sala Comercial c/ excelente localização, Rua Horizontina, em diagonal com o Sicredi, medindo 69
m², plano de Prevenção contra incêndio aprovado.
- 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
- CASA EM CONDOMÍNIO com 2 quartos, portão eletrônico, 1 vaga de garagem
- CASA de 3 quartos, próximo a Setrem, 1 vaga de garagem
- APTO no 2º Andar, 1 quarto, 1 vaga de garagem
-APTO no 3º andar, 2 quartos, 2 vagas de garagem
IMÓVEIS Á VENDA
- CASA de alvenaria, residencial Dona Oliva, 3 quartos, toda cercada, de esquina.
- CASA DE ALTO PADRÃO, bairro valorizado, localização privilegiada, terreno de aproximadamente 850 m², casa de aproximadamente 290 m², com piscina e 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 Mista Jardim das acácias, 3 quartos com terreno amplo.
- 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 2 pavimentos, quiosque e piscina.
- CASA A VENDA 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 imóvel.
- TERRENOS a venda no loteamento Mediterrâneo.
- CHÁCARA 8,5 hect, São Roque, Independência, casa boa, galpão, vertente, encosta no Rio
Buricá (recebe terreno ou casa em Três de Maio).
- GALPÃO de aproximadamente 200m² e terreno de 398m².
- TERRENO localizado no bairro Glória, medindo 13,5x33,5.
- TERRENOS Loteamento Bombardelli.
Avaliações e orientações sobre o seu Imóvel, seja para venda, compra ou Locação. Venha
nos visitar e fazer bons negócios!

- Apartamento localizado no Edifício Rubi, no 10º pavimento, com área privativa de 136,64 m²
e sua respectiva garagem, com área de 25 m²
- Terreno localizado na Rua Horizontina, medindo 12x35m, totalizando uma área de 419.82m²
- Terreno de 14x32m com área total de 448 m² localizado na Rua do Arvoredo a poucos metros
da av. Senador Alberto Pasqualini
- 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. R$ 480.000,00
- Casa nova, com área construída de 110 m², terreno medindo 320 m², localizada no loteamento Sartor
- Casa localizada no Bairro Jardim das Acácias, terreno medindo 300 m² área construída
98,35m². R$ 400.000,00
- Casa de madeira com terreno medindo 104,96 m², localizado no Bairro São Pedro. R$
75.000,00
- Casa de alvenaria com terreno medindo 485m² e área construída de 104,5m² localizada no
Loteamento Sartor.
- Apartamento na Av. Pasqualini no segundo pavimento, com dois dormitórios, sala de estar e
jantar, duas sacadas, lavanderia, banheiro social e vaga de garagem. R$ 250.000,00

Venda - imóvel urbano
• 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, 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, terreno medindo 380m²: 22,25m de frente, localização av. Uruguai, 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. R$ 380.000,00
• Casa de alvenaria, dois pisos, 190m², terreno de 520m², de esquina, na rua Alfredo Mensch, próximo a Castelo
Branco. R$ 410.000,00
• Casa de alvenaria, dois pisos, 217m², com terreno de 590m², localizada na rua do Arvoredo, próximo ao fórum.
R$ 450.000,00
Apartamentos
• Apartamento térreo, 116m², com garagem, localizado no bairro Sol Nascente. R$ 250.000,00
• Apartamento localizado na rua Horizontina, próximo a pizzaria Mordomia R$230.000,00
• Terrenos sem benfeitorias;
• Terreno medindo 342m², de esquina, na rua Alfredo Hein, próximo ao posto da Cotrimaio. R$ 140.000,00
• Terreno de esquina, 432m², localizado na rua América, bairro Santa Rita. R$ 100.000,00
Área rural
• 25.5 ha, sem benfeitorias, terra vermelha, localizado no lajeado cachoeira, 800 metros da cidade.
• 5 ha, com toda as benfeitorias e as instalações do balneário vida mansa localizada no trevo acesso para três
de maio.

· 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, em 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 Dell’Aglio e rua Horizontina no
edifício Maria Preta e nos bairros Castelo Branco e São Francisco.
· Apto semi mobiliado, com 2 quartos, sala, cozinha, área de
serviço e garagem, sacadas fechadas c/ vidro temperado,
localizado na rua Sto. Antônio – Preço R$250.000,00
· Salas comerciais na Av. Santa Rosa e rua Pe. Cacique e
av. Uruguai e rua Horizontina e rua Santo Ângelo e RS 342
- esquina da rua Ivagaci e Av. Senador Alberto Pasqualini e
rua Planalto.
· Ótimo terreno de esquina medindo 865m², com casa de alvenaria, piscina, quiosque, escritório e demais dependências,
em frente à Delegacia de Polícia. Aceita imóvel na troca e facilita pagamento
· Terreno de 394m², c/ prédio comercial e residencial, excelente ponto comercial no centro de Três de Maio (ótimo investimento) R$600.000,00
· 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$780.000,00.
· Apto 101,35m², na rua Horizontina – aceita troca por casa.
R$260.000,00

ÁREAS DE TERRAS

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!”

IMÓVEIS

VENDE-SE terreno, medindo 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 aproximadamente 300m2. Tratar com a
diretoria.
ALUGA-SE sala comercial
com excelente localização para
comércio em geral, na rua Horizontina, 1826, em Três de Maio.
Prédio de esquina, diagonal
com a Sicredi, medindo 255 m2,

com dois banheiros, sendo um
para portadores de necessidades especiais, escritório,
estacionamento privativo. Tratar
pelo fone (55) 99985-8141.
ALUGA-SE quitinete no
prédio da Acordare. Tratar: 9
9606-2530.
ALUGA-SE apartamento
com dois dormitórios, com
garagem para dois carros, na
rua Tereza Verzeri. Tratar: 9
9606-2530.

VEÍCULOS

VENDE-SE Del Rey, ano
1986, em bom estado. Contato:
99197-8701 ou 99602-1400.

· Excelente área medindo 10 ha. S/ benfeitorias, de frente para
a BR 472, em Lajeado Lambedor, em frente ao Saci Embutidos
· 5,4 ha, s/ benfeitorias, com 500 eucaliptos grandes, 1 há de
árvores frutíferas
· 1,5 há. de planta, restante mato nativo, encosta no rio Buricá.
R$ 95.000,00
· 10 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 8 ha, restante
potreiro e mato, vende fração de 5 ha, aceita casa na cidade
·
9,9 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 7 ha,
restante potreiro e mato, açude e sanga
·
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 Jose Industrial, ótima área para
investimento comercial
· 3 ha a 7,3 ha, s/ benfeitorias, localizada em frente a empresa São Jose Industrial, excelente área para investimento
comercial.
· 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 há c/ benfeitorias c/ sanga e potreiro – Esquina Wunsch próximo a São Jose industrial e da BR 472.

ALUGUÉIS
· Apartamentos: Av. Avaí e rua Santo Antônio
· Casa: Rua Exp. Bertoldo Boeck e rua Professor Dell’Aglio e
rua Emilio Tesche e rua Pe. Cacique
· 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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O poder das mulheres nas empresas familiares
Embora muitos avanços tenham
se verificado neste século quanto ao
empoderamento feminino e combate à
discriminação de gênero no ambiente
empresarial, ainda há muito a caminhar
na luta contra o preconceito e em favor
da igualdade salarial e profissional.
Perspectivas promissoras nesse sentido
são apontadas no conteúdo "O poder
das mulheres na empresa familiar: uma
mudança geracional em propósito e
influência". Trata-se de um dos textos
resultantes de pesquisa realizada
conjuntamente pela KPMG e o Step
Project - Successful Transgenerational
Entrepreneurship Practices (STEP), na qual
foram entrevistadas 1.800 lideranças de
empresas familiares, em 33 países da
Europa, Ásia Central, América do Norte,
América Latina, Caribe, Ásia, Pacífico,
Oriente Médio e África.
Um aspecto interessante da pesquisa é o
fato de mostrar que as mulheres nas empresas
familiares enfrentam os mesmos problemas
verificados no contexto geral, e a maneira como
vêm encaminhando soluções e mudanças pode ser
um referencial para transformações mais amplas
em organizações de todos os portes e setores.
Atualmente, 18% das lideranças de empresas
familiares no mundo todo são mulheres, sendo a
maior parte na Europa e Ásia Central.
Ainda é grande o número de mulheres que
desempenham um papel "invisível" nos negócios
familiares, trabalhando nos bastidores em funções
administrativas, como assessoras e moderadoras
informais ou se concentrando exclusivamente na
administração de suas famílias. Elas também, em
muitos casos, seguem preteridas na sucessão do
comando da empresa pelos irmãos, enfrentam
desconfianças de clientes e do mercado quando
ocupam posições tradicionalmente entendidas
como "trabalho de homem" e muitas vezes
precisam desistir do trabalho para conseguir
atender os cuidados dos filhos.

Muitas das entrevistadas compartilharam que
o preconceito inconsciente continua a existir sob
a superfície da sociedade moderna. E como as
pessoas não conseguem vê-lo, é muito importante
falar sobre o assunto. Para vencer esse problema,
a pesquisa demonstra que homens e mulheres
podem contribuir para o combate aos estereótipos
de gênero.
Uma recomendação é que as famílias
preparem todos os seus membros, desde a
infância, para desenvolverem uma carreira em
suas empresas. Fica muito clara a necessidade
de avanços culturais ainda mais acentuados na
abordagem dessa questão. Uma delas, ao que
parece, já está em curso: os líderes da próxima
geração escolherão cada vez mais seus sucessores
com base puramente em performance e potencial.
Outra boa notícia é que as gestoras de
empresas familiares ouvidas na pesquisa estão
quebrando muitas das barreiras e redefinindo o
modo como são vistas. A maioria é respeitada pelos
colaboradores, clientes e fornecedores, por sua
experiência, conhecimento e habilidades. Elas são
portadoras dos avanços que as mulheres buscam,
com uma ressalva: as empresárias jovens ainda
têm um pouco de dificuldade para aumentar sua
credibilidade e legitimidade para assumir papéis de
liderança .
Contudo, a julgar pelo desempenho das
executivas, as mudanças positivas tendem a se
consolidar: as empresas familiares dirigidas por
CEO´s do sexo feminino geralmente têm uma
abordagem distinta de transformação e menos
autocracia para a liderança. Observou-se que as
mulheres tendem a incentivar os indivíduos e as
equipes a buscarem novos negócios, identificarem
oportunidades de progressos e tomarem decisões
por conta própria. Em tese, há menos conflito
e mais diversidade, com reflexos diretos na
performance da empresa.
Um fator que tem contribuído para a redução
das desigualdades e a promoção do papel
feminino nas empresas familiares verifica-se no
campo legal e normativo. Ótimo exemplo nesse
sentido encontra-se na Índia, onde a emenda à
Lei de Sucessão, em 2005, conferiu direitos de
propriedade às filhas, casadas ou solteiras, e lhes
concedeu direitos iguais aos dos filhos. Mandato

SERVIÇOS
TRÊS DE
MAIO

Sofás, tapetes, carpetes, colchões,
estofamentos de carro, etc.
F: 99954-2395 - R. Buricá, 34

TÁXI

DO CARECA

F: 99614-9060 / 99622-4497

Ainda é grande o número de
mulheres que desempenham
um papel 'invisível' nos
negócios familiares, trabalhando
nos bastidores em funções
administrativas, como assessoras
e moderadoras informais ou se
concentrando exclusivamente na
administração de suas famílias.
legal subsequente levou as empresas familiares
na Índia a aumentarem o número de mulheres
representadas em seus conselhos, em comparação
com as empresas não familiares. Pelo meio
legislativo, portanto, venceram-se fatores culturais
milenares.
Mesmo em países nos quais a busca pela
igualdade de direitos não enfrenta obstáculos
religiosos e de costumes, a questão legal apresenta
resultados positivos. Um caso emblemático é o da
Noruega, pioneira na imposição de cota de gênero
de 40% para mulheres nos conselhos de empresas
de capital aberto, por meio de medida adotada em
2005. Desde então, mais nações da Europa, Ásia,
América Latina, América do Norte, Oriente Médio
e África recomendaram metas voluntárias para a
presença feminina nos conselhos de administração
das companhias.
O Brasil - onde as empresas familiares têm
papel relevante na economia e onde há um
arcabouço legal avançado de proteção à mulher
e no tocante à igualdade de direitos entre todos
os cidadãos, cláusula pétrea da Constituição
- tem tudo para ser um dos protagonistas da
igualdade de gênero e na promoção crescente das
profissionais no mercado de trabalho e gestão das
empresas. Tal meta implica o compromisso de
todos na busca por uma sociedade melhor e um
país mais desenvolvido.

*Patrícia Molin - é sócia-líder de cultura e
gestão de mudanças da KPMG no Brasil e América
do Sul e Carolina de Oliveira é sócia-diretora de
private enterprise da KPMG.

LAVAÇÃO

OFICINA MECÂNICA

A SECO DO PAULO

MOTORGIRUS

LAVA CAR MASTER

Injeção eletrônica, mecânica em geral,
geometria e balanceamento
Rua São Roque, 654
Fones: 3535-2008 / 9 8463-2000

Lavação simples e completa.
Encerramento e polimento.
R. Augusto Rutzen - Antiga Brahma F: 9
9982-2815

F: 3535-8953
R. Santa Clara, 15

DS MOTORS

LIXAMENTO

AUTO ELÉTRICA

ELETRICISTA E
ENCANADOR

IRINEU KICH

UNICAR AUTO SOM

NEI MAGALHÃES

Lixamento de parquê e assoalho
F: 99953-0422 / 3535-2949
R. Carlos Bretin, 474

CHURRASCARIA

DO CRESPO

F: 3535 -2810
BR 472 - Complexo Thomé

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

F: 9 9952-8033

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
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