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SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Idade: 58 anos

Filho de: Elo Emilio Dockhorn Redel (em 
memória) e Ilona Grenzel Redel

Casado com: Loiva Maria Welter Willers

Pai de: Alessandra Karina Redel Keller (do 
primeiro casamento)

Reside em: Independência - RS

Escolaridade: Ensino Fundamental

Profissão: promotor de eventos e motorista

Por que optou por esta profissão: promotor 
de eventos, seguindo a tradição de família, são 
mais de 50 anos realizando bailes nos salões 
da família Redel

Onde trabalha atualmente: Salão Redel e JR 
Transportes

Hábito de que não abre mão: comer doce

O negócio do futuro é: conhecimento com 
empatia

Time de futebol: Internacional

Seus aplausos vão para: os bons políticos que 
trabalham para o povo. Sou vereador no 5º 
mandato e reconhecido como o vereador do 
povão, pelo trabalho social que faço, seguindo 
a tradição de família, pois meu pai foi vereador 
em Três de Maio nos anos 80, e meu irmão 
Jaime Renato Redel foi vereador por três vezes, 
em Independência.  

Nota zero para: corrupção

Sua opinião sobre as redes sociais: são 
excelentes instrumentos para a comunicação, 
trabalho, diversão e entretenimento

O que você sugere de mudança para melhorar 
sua cidade? A melhora tem que partir da 
classe política, pois após um pleito eleitoral 
todos têm que trabalhar em conjunto pelo 
benefício do povo, de um município melhor, 
independentemente de partido.

Joailson Roberto Redel
ARQUIVO PESSOAL
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Parece muito simples “apenas 
deitar”, mas é uma das posturas mais 
complexas pois, como em toda pos-
tura de Yoga, exige, além da postura 
física, uma postura mental de entrega. 
Mas se entregar poderia ser mais fácil, 
não é?!

Na realidade em que vivemos é 
normal estarmos sempre acelerados, 
com o pensamento “voando” e prontos 
para (re)agir a todos os estímulos. Cul-
tivar tempo para aprender a relaxar é 
um desafio, mas quando você começa 
a “colher os frutos” desse relaxamento 
você se dá conta que isso te traz Paz e 
Saúde.

Durante a prática de Posturas físi-
cas de Yoga (asanas), o corpo alcança 
um estado de excitação enorme. Todos 
os músculos ganham em estímulos e 
energia, a respiração fica acelerada. 
Deitar no chão e dar tempo ao corpo 
para que ele assimile toda a energia 

que foi dispensada é obrigatório e 
compensador.

Na postura do cadáver também 
realizamos a prática de Yoga Nidra, ou 
Sono Yogui. Yoga Nidra é um método 
para provocar completo relaxamento 
físico, mental e emocional. O estado 
de relaxamento é alcançado por uma 
interiorização que afasta as sensações 
exteriores.

Nós nos desligamos tão comple-
tamente que parece que adormece-
mos. Por isso mesmo, muitas vezes 
referem-se ao Yoga Nidra como “sono 
psíquico”, “sono lúcido”, ou “sono em 
estado de consciência interior”.

Yoga Nidra é um método de Pra-
tyahara (recolhimento dos sentidos), ou 
desligamento, em que se tenta ignorar 
as sensações físicas. Isso reduz drasti-
camente a consciência da existência do 
mundo exterior e do nosso corpo físico. 
Alcança-se este ponto, mentalizando 

cada parte do corpo separadamente, 
em rodizio sistemático. Desse modo, a 
consciência é dirigida de um pensa-
mento a outro, de uma sensação a 
outra, e se retrai naturalmente. Resulta 
daí um profundo estado de relaxamen-
to que liberta tensões e limpa a mente 
de elementos perturbadores.

A prática de Yoga Nidra pode trans-
formar sua vida numa contínua expres-
são de bem-estar e alegria, porque as 
pessoas que sabem relaxar trabalham 
com mais eficiência, gozam a vida em 
sua plenitude e se relacionam melhor 
com os outros. Enquanto a tensão leva 
ao desperdício de energia e raciocínio, 
um relaxamento verdadeiro nos dá a 
recuperação do poder mental e físico e, 
além disso, nos permite direcionar esse 
poder para os pontos que desejamos.

Assim, Yoga Nidra fortalece nossa 
vontade e nos auxilia a encontrar novos 
horizontes para nossa vida.

Shavasana - A postura do cadáver

Pode parecer assustador 
o nome, porém uma 

boa prática de Yoga sempre 
termina com um bom 
Shavasana ou Savasana, 
que também é conhecido 
como a postura do 
“cadáver”.

Efeitos terapêuticos do Yoga Nidra
● Recupera rápida e completamente a fadiga física e 
mental – liberando o estresse.
● Cura transtornos causados pelo excesso de tensão.
● Desfaz as contrações crônicas musculares.
● Resulta numa redução na atividade do Sistema Nervo-
so Simpático (excitante) e no aumento da função do Sis-
tema Nervoso Parassimpático (relaxante) – equilibrando 
os mediadores químicos na corrente sanguínea.
● Reduz a necessidade de oxigênio (diminui o consumo 
de O2) no sangue, conduzindo o coração ao relaxamento 
profundo (desacelera as batidas do coração).
● Apazigua e auxilia, com grande efeito, na redução da 
ansiedade, da agitação, distúrbios do sono e perturba-
ções nervosas.
● Reduz os riscos de arritmias cardíacas, ataque car-
díaco, insuficiência cardíaca, pressão alta, colesterol e 
excesso de adrenalina no sangue.
● Relaxa a mente e traz um profundo senso de paz.
Informações extraídas do livro: Yoga Nidra relaxamento físico 
mental e emocional, de Swami Satyananda Sarawasti

Yoga Nidra pode ser praticado sozinho, independente 
da prática de Posturas físicas de Yoga (asanas). 

Te convido a experienciar e “sentir na pele” os efeitos 
de um relaxamento profundo!

Yogue-se com Ana Dobler
O Studio Ana Dobler oferece aulas regulares de  

Vinyasa Yoga 
(prática vigorosa) 
e Yoga para Todos 
(prática adaptada 
às necessidades 
e limitações do 
aluno).

O Studio tam-
bém oferece aulas 
do Método Gyroto-
nic®️ e seções de 
Barras de Access, 
Facelift Energético 
e MTVSS.

DIVULGAÇÃO

Ana Dobler  
Educadora Física (CREF 017785-G/RS)
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PÁSCOA, COVID-19 e o  
RENASCIMENTO PSICOLÓGICO

O termo Páscoa se originou do latim pascha, que por sua vez, 
deriva do hebraico pessach/pesach, que significa ‘a passagem’.

Cada ser humano tem na sua passagem terrena os ciclos de vida e 
de morte e também os seus renascimentos. A passagem de Cristo e a 
ressurreição para a vida eterna também nos servem como uma metáfo-
ra da vida física e psicológica.  

Nascemos, morremos, renascemos e, diante da pandemia, mais 
do que nunca precisamos ter esta compreensão dos processos da vida 
psicológica. Morremos quando nos aprisionamos em hábitos, em for-
mas de pensar e viver a vida que levam à estagnação, à perda da nossa 
capacidade criativa. Renascemos quando mudamos, quando atualiza-
mos no aqui e agora do nosso mundo, quando estamos juntos ao nosso 
ser, sendo fiéis a nossa verdadeira e autêntica identidade.  

Estamos diante do invisível e desconhecido, uma vez que a ação 
do vírus é individualizada, ou seja, cada pessoa é impactada biologica-
mente de forma diferente e os efeitos são complexos.

Os impactos negativos na saúde mental têm sido altos. Mas não 
é só isso que a pandemia traz. Muitas pessoas têm amadurecido seus 
projetos e sonhos e também o sentido da sua vida, como efeito deste 
período de crise e isolamento.

A finitude é compreendida e vivida de forma particular, individu-
alizada por cada pessoa. Conforme o nível de amadurecimento, nos 
abrimos para compreensões superiores e evoluímos diante da experi-
ência dolorosa ou, por angústia, medos e inseguranças, abandonamos a 
vida e, assim, perdemos a oportunidade de amadurecer.

Percebermos o quanto a vida é breve e também frágil, fazendo 
com que a valorizemos mais. Ao menos para quem é inteligente, a 
questão da existência é importante, diz o Professor Antonio Meneghet-
ti. 

Como você pode viver o renascimento psicológico? Não há uma 
receita pronta. Mas a dica que posso te dar é ser humilde e avaliar 
como está a sua vida. 

Pergunte-se se a sua passagem por esta vida está agregando valor 
às pessoas. Pergunte-se o que você precisa aprimorar na sua forma de 
ser e o quanto está satisfeito com a pessoa que você se tornou.

FELIZ PÁSCOA!
QUE SEJA VALOROSA A SUA PASSAGEM POR ESTA VIDA!

 “Long Covid”, “Covid longa” ou 
Covid prolongada são alguns dos termos 
utilizados para descrever as alterações 
persistentes decorrente da infecção pelo 
coronavírus. A Covid longa é considera-
da uma condição inflamatória difusa e 
multissistêmica, ela está associada a 
problemas no sistema nervoso central, 
respiratório e musculoesquelético.

Os sintomas mais comuns
● Fadiga intensa;
● Fraqueza muscular;
● Dificuldade para respirar;
● Respiração curta;
● Respiração pesada;
● Tosse crônica;
● Dificuldade para realizar suas ativida-
des diárias e laborais;

No presente momento, há relatos 
em artigos científicos de 55 sinto-
mas persistentes após a infecção da 
Covid-19. E não são somente pacientes 
graves (com internação em UTI) que 
desenvolvem esses sintomas; existem 
relatos científicos, bem como, na prática 
clínica há casos de pacientes que não 
necessitaram de internação, mas apre-
sentam sintomas persistentes.

Reabilitação pós-Covid-19
A Organização Mundial da saúde 

recomenda reabilitação pós-Covid-19 
para pacientes que receberam alta 
hospitalar ou gerenciaram o tratamento 
em casa, e ainda apresentam sintomas 
a longo prazo. 

Os programas de reabilitação 
devem ser individualizados conforme a 
necessidade de cada paciente; como as 
repercussões não são iguais para todos, 
o tratamento também não deve ser. A 
prescrição de programas de reabilitação 
deve ser guiada por sintomas persisten-
tes e limitações funcionais avaliadas 
através de testes funcionais e ventilató-
rios específicos.

Os princípios de treinamento do 
programa de reabilitação pulmonar 
aplicam-se à Covid-19: pacientes com 
fadiga persistente, capacidade de 
exercício reduzida, falta de ar, respira-
ção pesada...

O fisioterapeuta especialista em 
reabilitação cardiopulmonar irá conduzir 
não só o atendimento na clínica, mas 
também, orientar, conforme a neces-

sidade, a realização de exercícios em 
casa. Salienta-se que há necessidade 
de monitorizar o paciente durante 
todo atendimento não só para correta 
prescrição, mas também para manter a 
segurança.

A realização de exercícios deve ser 
progressiva associada a educação sobre 
conservação de energia e alterações 
do comportamento, modificação da 
casa e produtos assistidos quando for 
necessário, bem como fazer o trabalho 
de reabilitação para qualquer deficiên-
cia específica que possa ter ficado.

Telereabilitação e  
pós-Covid-19

Além das modalidades tradicio-
nais de atendimento, o órgão que 
regulamenta a fisioterapia - o Crefito 
- autorizou a teleconsulta e telemo-
nitoramento, ou seja, o atendimento 
online. É uma estratégia interessante, 
visto que, muitas cidades não possuem 
centros especializados de reabilitação 
pulmonar. 

O Fisioterapeuta tem autonomia e 
independência para determinar quais 
pacientes ou casos podem ser atendi-
dos ou acompanhados à distância. Tal 
decisão deve basear-se em evidências 
científicas, no benefício e na segurança 
de seus pacientes. A permissão é para 
atendimentos síncronos (comunicação 
a distância realizada em tempo real) e 
assíncronos (comunicação à distância 
não realizada em tempo real).

Seguindo as recomendações, além 
do atendimento presencial na clínica 
e do home care, atualmente, atuo na 
telereabilitação com algumas pecu-
liaridades para manter a segurança e 
qualidade dos atendimentos. 

Os atendimentos são síncronos 
(vídeo chamada, onde acompanho o pa-
ciente durante todo atendimento) e com 
orientações para realizar nos dias que 
não haverá atendimento (assíncrono).

Demais doenças 
cardiovasculares e 
pulmonares e a reabilitação

Vale lembrar que o distanciamento 
social é muito importante para o contro-
le da pandemia, contudo, independen-
temente disso os cuidados com a saúde 

‘Covid longa’: atenção aos  
sintomas persistentes

Fernanda Laís Loro
Fisioterapeuta | UFCSPA

Especialista em Fisioterapia em Reabili-
tação Cardiopulmonar| Hospital Albert 

Einstein (CREFITO 5| 293.058-F)

continuam. A inatividade física tem feito 
parte da vida de muitas pessoas idosas 
e/ou com comorbidades. Tal realidade 
prejudica, e muito, a funcionalidade e a 
saúde geral desses indivíduos, favorece 
a perda de força e massa muscular, 
promove aumento do risco de quedas e 
de dores no corpo.

O movimento é essencial em todas 
as fases da vida e é o que nos mantêm 
funcionais e capazes de realizar as 
atividades diárias. Por isso, mesmo 
em tempos de pandemia é preciso se 
manter ativo e atento a saúde.

Outras indicações 
de fisioterapia 
cardiopulmonar 
● Cardiopatas (doença arterial corona-
riana, insuficiência cardíaca, insuficiên-
cia valvar, estenose valvar...);
● Pneumopatas (Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica – DPOC, enfisema, 
fibrose pulmonar, bronquite crônica, 
asma...);
● Pré e pós-operatórios de cirurgias 
cardíacas, pulmonares e abdominais;
● Apenas sintomas de cansaço excessi-
vo, falta de ar, respiração curta, cansaço 
ao subir escadas ou caminhar pequenas 
e médias distâncias, dificuldade nas 
atividades diárias são indicativos de 
reabilitação.

“Não deixe que a falta de ar, 
fadiga ou outros sintomas persisten-
tes limitem sua vida. Procure por um 
serviço de reabilitação especializado 
em pós-Covid-19”.
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" Páscoa, momento de amor, de perdão, de oração, de fé e, principalmente, de esperança! 
A todos os amigos e leitores, uma feliz e abençoada Páscoa!"

NAIR E VERÔNICA LOTTERMANN FOTOGRAFIAS

Na última sexta-feira, dia 26, Maria Luiza 
Scalcon Soares expôs seus sabonetes artesanais 
e enfeites de Páscoa no Brique na Praça 

STUDIO CRIATIVO

Os papais Leonardo 
Dockhorn e 

Daniela Lorenzoni 
são só alegria e 

paparicos com a filha 
Sara Lorenzoni 

Dockhorn, desde o 
dia 23 de fevereiro. Ela 
chegou para completar 

a felicidade do casal 
e dos avós maternos e 
paternos! Felicidades, 

princesa!

Muito amor neste registro de felicidade em família. Os papais Rafael Roman e 
Joanna Dal’Aqua Roman com a lindas filhas Cecília e a pequena Heloísa. Amor 
sem medida!

Que o amor, os sorrisos e a esperança se espalhem através do nosso coelhinho 
Benjamin Weber Klein, filho de Marilei e Régis Klein

STUDIO CRIATIVO

Equipe do Lions Clube entregou um certificado de reconhecimento aos profissionais da Secretaria de 
Saúde e da Unidade Sentinela, de Três de Maio, no dia 29. A presidente da entidade, Marlene Bandeira, 
parabenizou a equipe da Secretaria de Saúde pelo trabalho exemplar que está realizando na linha de frente do 
combate à pandemia
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Há pouco mais de dois 
meses, Fabiana Ziegler 
e Marcelo Ruaro estão 
residindo na cidade de 
Lorient, na França. Marcelo 
(cientista da computação) 
é filho de Marinês e Sílvio 
Ruaro, de Consolata - Três de 
Maio, e Fabiana (engenheira 
civil) é filha de Ivânia e Lauri 
Ziegler, de Esquina Bela 
Vista - Três de Maio. O casal 
se mudou para a França a 
trabalho.

Família, nosso bem 
mais precioso, nosso 

porto seguro. No 
centro, os pais e avós 

Idalina e Jaime 
Cobalchini, 

ladeados pelo filho, 
filhas, nora, genro e 
netos. Muito amor!

Cada dia mais linda e graciosa, 
Rosa Maria Gehm 

comemorou 7 aninhos, no dia 
17 de março. Rosa Maria é 

encantadora e vive cercada pelo 
carinho dos pais Aline e Andrei e 

do mano Luiz Antônio

Sempre com um sorriso 
encantador, ainda que 
tímido, Lucas Martins 
Schneider completou 7 
aninhos no último sábado, dia 
27. Filho de Lilian e Ademir, ele 
mora em São José do Inhacorá
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Poeta feiticeiro
Contato: E-mail: rmarlise41@gmail.com
WhatsApp: (51) 9 9894-8890 - Rosane

Perfume do Amor
Lá junto da natureza o mundo se 
transformou
Aquela linda paisagem eu não 
consigo esquecer
Reinou a felicidade nos sonhos de 
um verão
O marco de nossas vidas onde fui te 
conhecer

Não lembro se era frio, nem sei se 
era calor
Mas tudo se misturava na beleza 
do amor
Nascia naquela hora pra depois não 
terminar
A nossa felicidade na fl echada de 
um olhar

Enquanto você me olhava não dava 
pra disfarçar
O perfume do amor exalava pelo ar
Até mesmo as estrelas saíram do 
seu lugar
Cantavam todas felizes; por amor, 
amar, amar…

Jorge da Luz

Parabéns para:
1O/4
Valdacir Zucatto
Nadir Sauressig
Bernardo Jost
2/4
José Rossi Neto
3/4
Ademir da Silva
4/4
Alcindo José Kuhn
Juliano Grandotto
5/4
Sandro Paveglio
Gerath Fanzlau
Bernadete Erbes
Marino Padoin
6/4
Rogério Hubner 
7/4
Iloni Hainn
Wolmar Ristoff

PARTICIPAÇÕES SOCIAIS

"Parabéns para Arthur Alf que completou 4 aninhos na última terça-feira, 
dia 30. Muita saúde e alegrias para você!"
Homenagem dos pais André e Francine, dos avós, Ilson e Noeli, dos dindos e 
da prima Isabela

João Emanuel 
conquista a maior 
vitória da sua vida
Campanha do menino de Lindolfo Collor arrecada valor 
total para o tratamento 

SOLIDARIEDADE

O dia 26 de março entrou para 
a história do guerreiro João Emanuel 
Rasch Schropfer, de Lindolfo Collor. Com 
um ano e oito meses de idade, a família 
do menino recebeu a notícia de que o 
valor necessário para o tratamento com 
o medicamento Zolgensma, R$ 10,900 
milhões, estava garantido. O alívio veio 
um mês antes do prazo máximo da cam-
panha que mobilizou o Estado e o país.

O anúncio foi feito na sexta-feira, 
pelo pai, Édio Schropfer, 44, e a mãe, 
Luciana Rasch, 41. Os pais revelaram 
ao Semanal a gratidão que sentem por 
todo o apoio recebido na campanha. 
“Deus escolheu a dedo todas as pes-
soas que fazem parte disso. São anjos 
escolhidos por Deus que vieram ajudar o 
João, a salvar a vida dele, poder dar uma 
sequência de vida, quem sabe futura-
mente normal, como de qualquer outra 
criança. Temos somente a agradecer a 
todas as pessoas que ajudaram, graças 
a cada um de vocês este sonho está sen-
do realizado. Pedimos que continuem 
em oração para que o João continue 
bem para a aplicação do Zolgensma”, 
agradecem Luciana e Édio.

João Emanuel tem Atrofi a Mus-
cular Espinhal (AME) tipo 1, doença 
degenerativa que atrofi a, aos poucos, 
os músculos, até levar à morte. O único 
tratamento efi caz contra a doença é a 
terapia com Zolgensma, considerado o 
remédio mais caro do mundo.

Ainda não há data para João receber 
o medicamento. O menino fará alguns 
exames para depois a medicação ser 
aplicada.

Os valores arrecadados após o 
encerramento da campanha de João 
Emanuel serão destinados a outras 
crianças portadoras de AME.

Mais de 30 voluntários 
em Três de Maio

Em Três de Maio, a campanha do 
João Emanuel iniciou na metade de 
2020 e juntou mais de 30 voluntários ati-
vos, sendo alguns de fora do município.

Entre as atividades realizadas pelo 
grupo em Três de Maio e região, estão: 
bazar, brechó, rifas (físicas e online), 
palestra online, pedágios, vendas, troco 
solidário, churros e cachorro-quente. 
O resultado de todo esse trabalho foi a 
arrecadação de cerca de R$ 140 mil.

De acordo com os voluntários, o 
sentimento é de gratidão. “Com certeza 
o João veio a este mundo para mostrar 
que temos salvação, que o amor, a em-
patia e a solidariedade são essenciais. 
Que reclamar menos e fazer mais é de 
suma importância. É impossível entrar 
em uma campanha assim e sair da 
mesma forma, com certeza o aprendiza-
do que adquirimos sobre nós mesmos 
e a vida é imensurável”, destaca 
Clarissa Smaneoto Dockhorn, uma das 
voluntárias. 

Parabéns, Isabele!
No dia 27 de março, colou grau em Serviços Jurídicos, Isabele Mathione 
Gass. “Filha, parabéns pela coragem e determinação para alcançar seus 
objetivos. Estamos muito orgulhosos de você. Sucesso em sua nova caminhada!” 
Homenagem dos pais Cláudio e Tânia Gass e demais familiares

João Emanuel Rasch Schropfer

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 Expe-
dicionário Bertholdo Boeck esquina com Rua Ijuí.
- Terreno urbano com área de 440m², sem benfeitorias, localizado na Rua Ijuí.Ótima oportunidade de in-
vestimento.
- Terreno urbano com área de 323,43 m², situado no Loteamento Dockhorn, próximo ao CTG. 
- Terreno urbano com área de 307,30m², lozalizado na rua São Roque, bairro Planalto
- 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
- Casa com dois dormitórios, sala de estar, cozinha, lavanderia e garagem em Independência/RS, a 100 
metros da Oficina Herval.
- Apartamento com área de 91,05 m², no segundo pavimento, com dois dormitórios, cozinha, sala de estar, 
lavanderia, depósito, lavabo, banheiro e sacada, box de garagem com portão eletrônico
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
- APARTAMENTO, no 2º andar, 1 quarto,1 vaga de garagem
- APARTAMENTO, no 3º andar, 2 quartos, 2 vagas de garagem.  

IMÓVEIS À VENDA
- CASA DE ALVENARIA, residencial Dona Oliva com 3 quartos, toda cercada, de esquina
- CASA DE ALTO PADRÃO, bairro valorizado, localização privilegiada, terreno de aproximada-
mente 850m², casa de aproximadamente 290m², com piscina, 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, terreno amplo.
- CASA DE ALVENARIA, com 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 LOTEAMENTO SARTOR, bem localizada, toda com pré-laje, 2 quartos, sala e co-
zinha conjugados, 1 banheiro, garagem, quiosque com lavanderia, banheiro, e churrasqueira, toda 
murada 
-APARTAMENTO com três dormitórios, rebaixado em gesso, sacada fechada com vidro, locali-
zado no bairro Sol Nascente
-APARTAMENTOS na planta em ITAPEMA - MEIA PRAIA/SC  venda ou permuta por imovél.
-TERRENOS a venda no loteamento Mediterrâneo. 
-CHÁCARA; 8,5 ha, São Roque, Independência/RS, 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!

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!”

- 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 lotea-
mento 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 

IMÓVEIS
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 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.

Venda - imóvel urbano
• Casa seminova 185m², terreno com 505m², com chapada, uma suíte, mais dois quartos, localização: rua Padre 
Cacique, loteamento loro.
• 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 medindo 216m², com terreno medindo 380m²; 22,25 metros 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 de 457m² localização av. Buricá. Preço 380mil
• Casa de alvenaria, dois pisos, 190m², terreno de 520m², de esquina na rua Alfredo Mensch, próximo castelo 
branco; preço 410.000,00.
• Casa de alvenaria, dois pisos 217m² com terreno de 590m² localizada na rua do arvoredo; próximo ao fórum. 
Preço: 450.000,00
Apartamentos
• Apartamento térreo 116m², bairro Sol Nascente, com garagem, preço R$ 250.000.00
• Apartamento localizado na rua Horizontina próximo ao Mordomia R$230.000.00
 Terrenos sem benfeitorias
• Terreno, 342m², de esquina, na rua Alfredo Hein, próximo ao posto da Cotrimaio preço; R$ 150.000,00.
•  Terreno de esquina 432m², localizado na rua América, bairro Santa Rita: preço 100.000,00 área rural;
• 25,5 ha, sem benfeitorias, terra vermelha, localização 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. 

MÓVEIS À VENDA
· 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 Del 
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 al-
venaria, piscina, 
Quiosque, escritório e demais dependências, em frente à De-
legacia de Polícia. Aceita imóvel na troca e facilita pagamento.
·Terreno de 394m², c/ prédio comercial e residencial, excelen-
te ponto comercial no centro de Três de Maio (ótimo investi-
mento) 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
· Excelente área medindo 10 ha. s/ benfeitorias: de frente para 
a BR 472, em Lajeado Lambedor, em frente ao Saci Embuti-
dos.
· 5,4 ha, s/ benfeitorias, com 500 eucaliptos grandes, 1 há 
árvores frutíferas 
· 1,5 há de planta, restante mato nativo, encosta no rio Buricá. 
Valor 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 há 
(prazo em até 3 anos)
· 3 ha a 6,79 há, s/ benfeitorias, localizada na esquina da BR 
472 c/ acesso a São Jose Industrial, ótima área para investi-
mento comercial.
· 3 ha a 7,3 ha, s/ benfeitorias, localizada em frente a em-
presa São Jose Industrial, excelente área para investimento 
comercial.
· 10 ha c/ benfeitorias c/ sanga e potreiro – Esquina Wunsch - 
próximo a São Jose industrial e da BR 472.

ALUGUÉIS
·Apartamentos: Av. Avaí 
·Casa: Rua Professor Del 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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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

O governo federal anunciou ontem o calendário 
oficial do auxílio emergencial 2021. O pagamento 

começará na próxima terça-feira (6), com depósitos em 
contas digitais na Caixa Econômica Federal. 

A nova rodada terá quatro parcelas, e o calendário de pagamento vai variar 
conforme a data de nascimento do beneficiário. Quem está no Bolsa Família 
receberá o auxílio de acordo com o último dígito do NIS. 

Os trabalhadores poderão consultar, a partir de hoje, 1º de abril, se 
receberão a nova rodada do Auxílio Emergencial por meio do site da Dataprev, 
empresa estatal responsável por processar os pedidos.

No site, o beneficiário deverá informar nome completo, Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF), nome da mãe e data de nascimento. O ministério 
lembra ainda que as novas regras do auxílio emergencial não permitem novos 
cadastros. "O auxílio emergencial 2021 será concedido ao trabalhador que 
estava recebendo, em dezembro de 2020 e que cumpra as regras publicadas 
na Medida Provisória 1039", diz o texto.
Novas regras do auxílio emergencial 2021

O auxílio emergencial 2021 será pago para 45,6 milhões de pessoas a 
partir de abril. O auxílio emergencial 2021 será limitado a uma pessoa por 
família, e os valores vão variar entre R$ 150, R$ 250 ou R$ 375.

Os primeiros a receber vão ser os beneficiários do Cadastro Único e o 
calendário completo de pagamentos (depósitos e datas para saque em 
dinheiro) será divulgado pelo Ministério da Cidadania e pela Caixa Econômica 
Federal (CEF), que será responsável pelos pagamentos.

Como será pago o auxílio emergencial?
Assim como em 2020, o calendário de pagamento do auxílio emergencial 

pago pela Caixa vai ser escalonado pelo mês de nascimento do beneficiário 
e será dividido em duas etapas: depósito em Conta Poupança Social Digital - 
movimentada pelo aplicativo Caixa Tem - e datas para saques e transferências 
para contas de outros bancos. As datas para este público ainda não foram 
divulgadas.

- Quem pertence ao Programa Bolsa Família (PBF) vai receber a primeira 
parcela do auxílio emergencial 2021 de 16 a 30 de abril

Posso me cadastrar para recebe o auxílio emergencial 
2021?

A resposta é não. A nova rodada do auxílio emergencial não permitirá a 
inscrição de novos beneficiários e será pago somente para quem já estava 
cadastrado no programa de ajuda em 2020 e aos beneficiários do Programa 
Bolsa Família que são elegíveis a receber a ajuda federal este ano.

Ao todo, 45,6 milhões de famílias vão receber. Em 2020, o público que 
recebeu a ajuda federal chegou para cerca de 68 milhões de pessoas.

Quais são as regras para receber ao auxílio emergencial 
2021?

- 45,6 milhões de família/pessoas do Cadastro Único e do programa Bolsa 
Família

- A renda por pessoa da família não pode passar de até meio salário 
mínimo (R$ 550)

- A renda total do grupo familiar deve ser de até três salários mínimos (R$ 
3.300)

- Só será permitida o pagamento de uma cota por família
- Ter mais de 18 anos
- Não ter emprego formal
- Ficam de fora também as pessoas que receberam qualquer tipo de 

benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista ou de transferência de 
renda do governo em 2020, com exceção do Bolsa Família e abono salarial, 
entre outros.

Quanto vai ser pago de auxílio emergencial e em quantas 
parcelas?
- Famílias 'unipessoal' (com um indivíduo) - quatro parcelas de R$ 150
- Famílias com mais de duas pessoas - quatro parcelas de R$ 250
- Mães chefes de família monoparental - quatro parcelas de R$ 375
- O auxílio emergencial 2021 será limitado a uma pessoa por família, e os 
valores vão variar entre R$ 150, R$ 250 ou R$ 375.
A maior cota, de R$ 375, vai ser paga a mães chefes de família monoparental, 
lembrando que no ano passado elas receberam R$ 1,2 mil nas primeiras 
cinco parcelas e R$ 600 nas quatro últimas, do chamado auxílio emergencial 
extensão.
Os beneficiários do Bolsa Família também terão direito a receber o benefício - 
apenas se este valor for mais vantajoso que o pagamento tradicional.
A verba aprovada para o pagamento foi determinada na PEC Emergencial, 
promulgada na segunda-feira (15) pelo Congresso, e será de R$ 44 bilhões. No 
ano passado foram gastos mais de R$ 300 bilhões com o benefício.

Por Daniel Cristóvão, Valor Investe — São Paulo

Auxílio emergencial 2021: pagamento começa dia 6 de abril

R$ 43 bilhões serão destinados ao 
pagamento do auxílio emergencial 2021
● R$ 23,4 bilhões serão destinados ao público já inscrito em plataformas 
digitais da Caixa (28.624.776 beneficiários);

● R$ 6,5 bilhões para integrantes do Cadastro Único do Governo Federal 
(6.301.073 beneficiários);

● R$ 12,7 bilhões para atendidos pelo Programa Bolsa Família 
(10.697.777 beneficiários).


