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Jaqueline Hübner Rettore
Idade: 43 anos
Filha de: Romeu Hübner e Adelaide Hettwer Hübner
Casada com: Volmir Rettore
Mãe de: Tonny Rettore, 13 anos, e Kelly Rettore, 10
anos
Reside em: Vila Manchinha – Três de Maio.
Escolaridade: bacharel em Comunicação Social –
Unijuí
Profissão: supervisora administrativa
Por que optou por esta profissão: pela empresa
ter parte societária familiar, pois o controle e
a supervisão das atividades operacionais, e as
estratégias administrativas definidas pela empresa,
são de extrema importância.
Onde trabalha atualmente: Infratrack Serviços de
Rastreamento Ltda.
Hábito de que não abre mão: saborear um bom
chimarrão
O negócio do futuro é: qualidade de vida
Time de futebol: Grêmio
Seus aplausos vão para: os profissionais de saúde
que atuam no combate à pandemia do coronavírus.
Profissionais estes, que estão cuidando de todos
nós
Nota zero para: as pessoas manipuladoras,
não confiáveis e que não se importam com os
sentimentos e interesses de outras
Sua opinião sobre as redes sociais: não temos
como fugir, mas que sejam usadas de maneira
consciente e criativa. Muitas vezes esquecemos da
vida real, e nos tornamos presos às redes sociais,
nos fechando para as pessoas do nosso convívio.
O que você sugere de mudança para melhorar
sua cidade: sugiro uma melhor relação entre as
pessoas, o lado humano, ou seja, fazer o bem,
independente para quem seja. As boas ações
são contagiosas. O mais importante de tudo é a
intenção e a vontade de “fazer o bem, sem olhar a
quem”.

NAIR E VERÔNICA LOTTERMANN FOTOGRAFIAS
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Conheça 22 temperos e saiba
como usar cada um deles

O

s temperos são classificados em três categorias: ervas, especiarias e condimentos.
Existem temperos com características bem peculiares para quem deseja ir além dos
sabores mais básicos. É muito importante conhecê-los e saber harmonizá-los para servir
pratos surpreendentes.
ERVAS

ESPECIARIAS

CONDIMENTOS

São folhas e talos
de várias plantas,
levando-se em conta
seus sabores, aromas
e propriedades
medicinais.

São produtos de origem vegetal
como sementes, brotos, frutas,
flores, cascas e raízes de plantas.
Devido à presença de óleos
essenciais, possuem aroma e
sabor mais acentuados.

São ingredientes
líquidos ou em pó que
proporcionam um
sabor complementar
ao prato, muitas
vezes picante.

Alecrim: possui sabor

e aroma marcantes,
sendo que uma pitada
já aromatiza o alimento.
Essa erva combina com
batata inglesa e roxa ou
abóbora cabotiá assadas. Também vai bem com frango,
peixes e carne de porco.

Endro/Dill: indi-

cado para o preparo de
conservas, combina com
peixes leves e de sabores marcantes, como o
salmão. Pode ser usado
no preparo de manteigas aromatizadas e dá um toque em saladas de batata.

Hortelã: perfeita com

carne de carneiro, tabule e
quibe. Pode ser usada ainda
em saladas e batatas. A erva
ainda traz frescor em sucos e
em sobremesas geladas, como
mousses.

Manjericão: usado no

preparo de molhos e pratos
à base de queijos. Seu uso
deve ser feito apenas na
finalização do prato, pois
altas temperaturas fazem
com que a erva perca seu
aroma rapidamente.

Manjerona: com sabor
similar ao orégano, pode ser
usada em saladas, massas,
molhos, recheio de pastéis,
recheios de frango, embutidos e carnes em geral.
Orégano: tem ramos

longos e folhas médias, aceita
altas temperaturas e é indicado para pratos assados e com
queijos, massas e molhos.
Indicado ainda para dar sabor
em pratos simples, como omelete.

Coentro: combina com

peixe e feijão. Uma dica é
rasga-lo levemente ao colocar no prato, e não picar
com faca. Assim o aroma é
liberado com menos intensidade, deixando o sabor mais suave.

Tomilho: contem longos
ramos e folhas pequenas.
Aceita altas temperaturas e
harmoniza bem com qualquer tipo de carne e pratos
confitados, como o tomate.
Sálvia: tem folhas longas

e perfumadas. Combina com
pratos de sabores mais leves,
como peixe e frangos. É usada
para fazer manteigas aromatizadas, finalizar massas ou preparos com carnes brancas.
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Mostarda em grãos:

usadas na elaboração
das mostardas americana
(amarela), inglesa e alemã, e
para condimentar maionese,
ovos, atum e saladas. Pode
ser utilizada em marinadas de
carne de porco.

Massala: pode

temperar um filé de
frango ou rechear
esfihas e quibes. Seu
sabor é levemente
adocicado porque tem
um mix de especiarias:
pimenta, louro, cominho, canela, cravo, noz moscada e
cardamomo.

Gengibre: fresco dá
muito sabor e aroma,
além de ser termogênico.
Usado em geleias, pudins,
doces e aromatização de
bebidas. Combina ainda
com sucos, frango ou
peixe e pode ser refogado
com legumes.
Páprica: usado em
caldos, ensopados, molhos,
vinagres aromáticos, conservas e queijos condimentados. Sua versão defumada
dá um toque especial em
pratos como batatas assadas, ou até mesmo como
tempero de pipoca.
Cominho: as sementes são usadas inteiras
ou moídas para temperar
carnes, assados, pães,
molhos, saladas, sopas,
feijão, grão-de-bico e lentilha. Destiladas, servem
para produção de licores e são muito usadas na cozinha
indiana em pratos que utilizam manga.
Pimenta rosa: sabor leve
e adocicado. Seus grãos inteiros são usados em temperos e
marinadas para todos os tipos
de carne. Moída finaliza pratos
e saladas, pois não apresenta
elevado grau de ardência.

Noz-moscada: é

versátil, podendo ser usada
em pratos doces e salgados.
Pode condimentar molhos
brancos, queijos, bolos,
tortas e bebidas quentes. Dá
um toque especial em purê de batata.

Canela: Pode condi-

mentar presunto e alguns
tipos de carne, além de
ser usada no preparo de
pães e doces. Seu uso
mais comum é em pó,
mas a canela em pau
finaliza drinks e decora
doces e cafés.

Cardamomo: usado
como aromatizante na
panificação, em pastelarias e na fabricação de
licores. Também pode
incrementar marinadas. É
muito comum nos países árabes, que usam as sementes
no café.
Cravo: especiaria

combina com marinadas
de carnes vermelhas ou
brancas, e é comum em
doces. Tem sabor forte
e presente, moído ou inteiro. Pode ser usado ainda em licores ou bebidas quentes.

Anis-estrelado:

condimento para carnes,
peixes e purês de legumes.
Seu uso é semelhante ao
do anis, mas com aroma
mais marcante. Muito
utilizado também na fabricação de licores.

Açafrão: tem sabor

presente e marcante, muito
usado em molhos, sopas,
saladas, arroz ou cozidos
com frango ou legumes. Dá
um toque diferenciado à
comida, devido a cor forte alaranjada.

Zimbro: indicado para
temperar carnes mais pesadas, molhos, patês, conservas, refogados e pratos com
batatas. Também é usado
para aromatizar o gim inglês
e um tipo de cerveja sueca.
Fonte: www.uol.com.br/vivabem/

O que as mudanças trazem?
Qual será o resultado de tudo que estamos vivendo? Tudo está mudando para todos nós. Pessoas, profissões, empresas e instituições estão
diante da necessidade de lidar com uma grande mudança planetária.
Esta mudança se acelerou com a pandemia, contudo, está muito além
dela.
A oportunidade de expandir a consciência e transformar modelos
antigos e até desfocados da realidade e do tempo atual está dada àquelas
pessoas que vivem em tempo real, acompanhando e se transformando
com as mudanças do novo tempo.
Os desconectados precisam se conectar consigo mesmos e voltar a
casa interna para se reverem em escolhas de vida, atitudes, comportamentos, formas de relacionamento, de negócio, etc. O momento pede
inteligência, inovação, criatividade, abertura ao novo e ao melhor de
cada pessoa.
Há oportunidades de ganho a quem está preparado para viver com
o coração e a mente abertos a melhorar e desenvolver sua condição
humana. O mesmo vale para o universo digital e as novas formas de
interação e negócios. Entretanto, perdas também podem ocorrer para
aquelas pessoas mais rígidas e aos negócios que resistem em aprimorar
seus serviços e produtos. Querendo ou não, novas linguagens se desenvolvem via inteligência artificial e conviver adaptando-se é uma estratégia de inteligência.
Há uma real oportunidade de evolução humana. Nossas escolhas
pessoais assertivas não apenas se refletem na nossa vida, elas vão além
disso porque formam a nossa história e contribuem com a melhoria da
sociedade. Este é o reflexo humano de uma época. Vivemos neste tempo e deixaremos nossa contribuição. Esta é a nossa responsabilidade!
Que mudanças você quer para sua vida?
Se não sabe por onde começar, siga as sugestões que te servem:
● Invista no seu desenvolvimento psicológico: faça psicoterapia e vá na
origem dos sintomas ou problemas para se libertar de mecanismos que
não servem à vida;
● Amadureça suas percepções refletindo, sem gastar tempo e energia
para convencer os outros do seu ponto de vista;
● Aproveite para se encontrar consigo, na volta à casa interna se ocupe
com atividades saudáveis, que agreguem valor à sua existência;
● Torne-se um HUMANO melhor para si, mais generoso consigo com
as pessoas a sua volta.
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"Acostume-se a vencer em silêncio e ajudar no anonimato.
O primeiro afasta a inveja e o segundo te enche o coração."

Registro de família unida em todos os momentos: o casal Marcelo e Carlusi Kleyn com o filho
Victor Kleyn. Dia de colheita, muito aprendizado e ensinamento de pai para filho
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A.D.

Os pais Lígia e Abel
Hartmann, juntamente com o
irmão Pedro (Cândido GodóiRS) e Dilce e Milton Baú (Três
de Maio-RS), com alegria,
embalados por este clima de
amor e comprometimento,
parabenizam os filhos
Jonatan e Camila
(Santa Maria-RS) pelo
importante passo dado na
história que juntos estão
construindo. O jovem casal
aproveitou o encantamento
da praia "adotada" pela
família Hartmann, em Canto
Grande-SC, para oficialmente
se tornarem "noivos".
Que a harmonia e a
felicidade trilhem o caminho
dessa união de amor e
cumplicidade. Parabéns!

ESTER MICAEL

NAIR E VERÔNICA LOTTERMANN

Felicidades a Ana Luísa da Silva Bach, estampando a sua beleza,
no registro dos seus 15 anos, comemorados no dia 7 de abril. Ana é
três-maiense e filha de Márcio Bach e Neila da Silva Bach. A família, que
é natural de Três de Maio, atualmente reside em Santa Cruz do Sul. Ana
recebeu o carinho dos pais, do mano Guilherme e dos avós Nelcy e João
Seno Bach e de Euclydes da Silva (em memória) e Therezinha da Silva.
Parabéns, paz, saúde e muita luz!

Belíssimo o ensaio fotográfico de Eduarda Zamberlam, em
comemoração aos seus 15 anos, que vai ser comemorado no próximo
dia 20. Eduarda é filha de Volmir Zamberlan e Marcilene Simm. Saúde,
paz, muita luz e felicidades!
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13 de abril foi dia de felicitar
a querida amiga e comadre
Vania Henkes pela idade
nova. No registro, Vania
ladeada pelo esposo Nestor,
pelo filho Juliano, a nora Júlia
e os netos Cauã e Leo; a filha
Josiane, e o filho Júlio e a nora
Suami e com a pequena Zara.
Felicidades, saúde, paz e vida
longa!

Um registro especial do pequeno guerreiro
Rafael Schafer, que nasceu com apenas 1,400
quilo e se transformou nesse galã mirim que ontem,
dia 15, completou seus 5 aninhos. Que Deus te dê
muita saúde e que realize todos os teus sonhos!
Rafael é o orgulho das avós Zuleica e Terezinha,
do vovô Darci, dos pais Gustavo e Aurieli, dos dindos
e demais familiares

Feijoada Beneficente
Agende-se para a Feijoada Beneficente em prol
da Associação Três-maiense de Amigos dos
Idosos, que será realizada no dia 24 de abril. O valor
do cartão é de R$ 20. A retirada é a partir das 10h30,
no antigo Mercado Rex, em uma bela parceria com Dom
Valério. Não é preciso levar vasilhame.

A Bloem Engenharia Colaborativa inaugurou na Avenida Senador Alberto
Pasqualini, 245, no dia 1º dia abril. A empresa tem como sócias Bianca Trentin,
engenheira civil e especialista em Engenharia de Produção, e Nadine Cortese,
também engenheira civil.
A Bloem Engenharia Colaborativa oferece todos os serviços necessários para entregar a
obra pronta a seus clientes. No nome do escritório, as engenheiras carregam a história
de Evelyna Bloem, a primeira mulher Engenheira Civil, formada na USP, que colocou em
prática tudo aquilo que as sócias acreditam, estando à frente do seu tempo. Ela marcou
a história e inspira as engenheiras mulheres dos dias atuais a fazer o mesmo.
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SAÚDE

Parabéns para:

Diretora-geral do Vida & Saúde é eleita vicepresidente da Federação das Santas Casas do RS
Vanderli de Barros foi secretária de Saúde de Três de Maio entre 2001 e 2008
Com quase três décadas dedicadas a área da saúde, a ex-secretária de Saúde
de Três de Maio e atual diretora-geral do Hospital Vida & Saúde, Vanderli de
Barros, foi eleita na última sexta-feira, 9, vice-presidente da Federação das Santas
Casas e Hospitais Filantrópicos do Rio Grande do Sul para a gestão 2021-2024.
A eleição aconteceu em Assembleia Geral online, reunindo representantes de
instituições de todo o Estado.
A chapa foi eleita por unanimidade e tem como presidente, Luciney Bohrer,
administrador do Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Além de vice-presidente da
Federação, Vanderli também é membro do Conselho Consultivo da Confederação
das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos.
Integrante da Diretoria da Federação desde 2018, Vanderli de Barros consolida-se ainda mais no cenário estadual da gestão em saúde. “É com muita alegria
que assumo esse desafio. Conto com a parceria de todos os hospitais, aos quais,
junto com o presidente Luciney e demais membros da diretoria, terei a oportunidade de representa-los”, destacou.
Na direção-geral do Vida & Saúde desde 2013, Vanderli de Barros também
atuou na Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa (FUMSSAR) e foi secretária
de Saúde em Três de Maio, totalizando quase 30 anos de trabalho na área da saúde. “É uma extensa jornada voltada a defesa da saúde, passando por importantes
instituições, e reconhecendo avanços importantes para nossa comunidade. A vice-presidência é uma função de alta representatividade, que simboliza o resultado
deste trabalho”, finalizou.

Projeto “Quentinho do Amor”
idealizado pela Musa Teen RS 2021
A jovem Nicolly de Leon Oliveira, de
São José do Inhacorá e Musa Teen RS
2021, esteve no gabinete do prefeito
Gilberto Hames para apresentar seu
projeto de cunho social: “Quentinho do
Amor” - cujo objetivo é a arrecadação
de roupas de inverno para destinar a
instituições carentes da região.
O prefeito Gilberto elogiou a ação
social empreendida pela jovem e ressaltou que há uma caixa receptora de
doações junto à prefeitura. “Convido
a todos a fazer uma triagem e doar o
que está disponível em casa para essa
ação, se solidarizando com a causa”,
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ressalta o prefeito.
De acordo com Nicolly, “a cada
dia vemos uma crescente necessidade
em apoiar pessoas em condições
de vulnerabilidade, principalmente
durante este período de crise devido
ao cenário da pandemia em que o país
se encontra”.
As caixas do “Quentinho do amor”
ficam posicionadas de 14 de abril a
7 de maio para você doar, conforme
puder, nos seguintes locais: Prefeitura
Municipal, Hospital São Francisco
de Assis, Center Móveis, Academia
Pró-Saúde e Mara Leon Estética.

FOTO HOSPITAL VIDA & SAÚDE

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

Numa Primavera
Foi num romance de primavera
Que o coração acendeu
E por todos os motivos
Olhos fixos nos olhos
Que o inacreditável aconteceu

Vanderli de Barros, diretora-geral
do Hospital Vida & Saúde e vicepresidente da Federação das Santas
Casas e Hospitais Filantrópicos do RS

SOBRE O PROJETO

O projeto “Quentinho do Amor”
tem como principal objetivo fazer a
arrecadação de roupas de inverno
para destinar a instituições carentes
da nossa região. O nome surge
através do significado dessa simples
ação, deixar o coração de cada um
que receber e que doar alguma peça
de roupa, ainda mais quentinho com
a grandeza do amor.

COMO POSSO AJUDAR

Esse simples ato de amor pode fazer
muitas pessoas felizes, além de
deixá-las aquecidas. Separe todas
as suas roupas de inverno que estão
em boas condições e que você não
usa mais. Deixe sua peça aqui nessa
caixa e pronto, você com certeza
estará fazendo o dia de alguém mais
feliz.

QUEM É NICOLLY

Sou Nicolly De Leon, tenho 17 anos,
empresária e Musa Teen Rio Grande
do Sul 2021. Faço o uso de meu
título e da minha influência para algo
maior, fazer o bem sem olhar a quem.
Esse projeto social faz parte de mim,
da minha história, buscando um
mundo melhor espalhando e doando
muito amor de coração.
Prefeito Gilberto Hames com a
Musa Teen RS 2021, Nicolly de Leon
Oliveira, idealizadora do projeto
“Quentinho do Amor”

Foi nessa mesma primavera
Que alguém de vida frágil
Teve que precocemente partir
Não tinha mais como resistir
As lágrimas eram de dor
Mas prosseguiam as falas de amor
Para quem nunca lhe deu o devido
valor
É nessa mesma primavera
Que algo sempre acontece
Às vezes, parece que o céu emudece
Numa sinfonia de cores
Que proverão novos romances
De onde surgirão novas chances
De falar o que não calado pode ficar
Sempre em tempos de primavera
NIna Kuhn

16/4
Terezinha G. Schardong
17/4
Daltro Robe
18/4
Roque Franzen
Lenir S. Massaia
19/4
Carlos Waldemar Blum
Neldo Semildo Herpich
Edson Flávio Correa
Zilar Meincke Klarmann
20/4
Eliane Loro
Paula Schulz
Sônia Cecília Weber
21/4
Gelsy Willig
Moacir Dal Berto
Guido Korb
22/4
Rainoldo Klein

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

3535-1033
ou
9 9944-1624

Adoção consciente
Macho adulto, porte
pequeno, mix de pinscher, em
torno de 8 a 9 anos, castrado,
extremamente dócil e calmo.
Buscamos por família amorosa
e responsável. Por seu porte, a
preferência é por apartamento
ou casa com pátio fechado.
É animal para viver junto da
família. Seu antigo tutor faleceu
e agora ele necessita de muito
amor e carinho para superar esta dor. Reais interessados contatar Dona Irene pelo
9 9946-6751
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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.
- Casa em alvenaria c/área de 100 m², em Independência/RS, com 3 dormitórios, área do terreno 225,00
m², próximo ao CTG.
- 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.
- ATENÇÃO INVESTIDOR: vende-se fração de terras de cultura com área de 4.588,57 m² de frente para a
RS - 342, próximo
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.
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 aproximadamente 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 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 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!

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.

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 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 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.

Negócio de ocasião para investidores
- 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

·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, 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 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.

Vendo apartamento de 117m2, com 3 quartos 1
suíte, 2 sacadas com churrasqueira, 2 vagas de
garagem próximo CFC Mário Machado. Apartamento locado. Contato: telefone e WhatsApp 9
9626-2888

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

· 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 ha de
árvores frutíferas, 1,5 ha de planta, restante mato nativo, encosta no rio Buricá.
· 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.
· 10 há c/ benfeitorias c/ sanga e potreiro – Esquina Wunsch próximo a São Jose industrial e da BR 472.

ALUGUÉIS

· Apartamentos: Rua Monsenhor Testani
· Casa: Rua Laranjeiras
· Terrenos: Av. Avaí
· Pavilhão: Rua Mato Grosso e Rua Senador Pinheiro
· 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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Imposto de Renda: Receita adia prazo
de entrega para 31 de maio

Ó

rgão do Ministério da Economia afirma, em nota publicada no site, que medida acontece para 'suavizar
efeitos da pandemia'

A Receita Federal publicou no Diário
Oficial da União de segunda-feira, 12, o
adiamento do prazo de entrega da declaração
do Imposto de Renda 2021 para 31 de maio.
Antes, o calendário tinha término em 30 de
abril. De acordo com a entidade, o acréscimo
de um mês tem o objetivo de 'suavizar os
efeitos da pandemia'.
Este é o segundo ano consecutivo que a
Receita adia a data final para prestação de
contas ao Fisco. Pelo mesmo motivo, no ano
passado, o último dia para envio da declaração
foi 30 de junho.
O prazo final para declaração do IR não foi
o único item a ser adiado. Antes terminado em
10 de abril, agora é possível optar pelo débito
automático desde a primeira cota de paga-

mento, em casos de imposto a pagar, até 10
de maio. Quem enviar a declaração após esta
data, terá de quitar a primeira parcela por meio
de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf). Nestes casos, as cotas seguintes
poderão ser liquidadas por meio do desconto
via conta bancária.
Além disso, Declaração Final de Espólio e
Declaração de Saída Definitiva do País também
estão adiadas para 31 de maio. O vencimento
de pagamento de imposto relativo à declaração
também foi prorrogado para 31 de maio.
"As prorrogações foram promovidas como
forma de suavizar as dificuldades impostas pela
pandemia. A medida visa proteger a sociedade,
evitando que sejam formadas aglomerações
nas unidades de atendimento e demais esta-

belecimentos procurados pelos cidadãos para
obter documentos ou ajuda profissional. Assim,
a Receita Federal contribui com os esforços do
Governo Federal na manutenção do distanciamento social e diminuição da propagação
da doença", informa a nota publicada no site
oficial da Receita Federal.

Trâmite no Congresso
Este adiamento nada tem a ver com o
trâmite no Congresso Nacional, que pretende
adiar a entrega da declaração para 31 de julho.
A medida foi aprovada na Câmara, alterada no
Senado, e, agora, volta para os deputados, antes de ir à sanção do presidente Jair Bolsonaro.

Pronampe tem ampliação no prazo de carência

T

empo pode aumentar de oito
para 11 meses

Desde segunda-feira, empreendedores que
contrataram crédito pelo Programa Nacional
de Apoio às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Pronampe) na Caixa podem
pedir a ampliação da carência para pagamento
do empréstimo. O prazo pode ir de oito para 11
meses.
Segundo a Caixa, o procedimento não altera o prazo total do contrato e pode ser feito
pelo Internet Banking da Caixa, no espaço
destinado aos contratos, na opção Solicitar
Prorrogação de Pausa Pronampe. Desde o início das contratações do Pronampe na Caixa,
em junho de 2020, foram financiados R$ 16,4

bilhões pelo banco, o que representa 41,7%
de todos os contratos firmados no país nessa
modalidade.
A ampliação do prazo de carência foi
autorizada por assembleia de cotistas do Fundo
Garantidor de Operações (FGO) no início de
março. As empresas que desejarem prorrogar a
carência da linha do Pronampe devem procurar
as instituições financeiras com as quais firmaram os contratos de crédito.

Manutenção de emprego
O programa foi criado em maio do ano
passado pelo governo federal para auxiliar
financeiramente os pequenos negócios e, ao
mesmo tempo, manter empregos durante a
pandemia de Covid-19. As empresas beneficia-

SERVIÇOS TRÊS DE MAIO
CHURRASCARIA

DO CRESPO

LIXAMENTO

IRINEU KICH

F: 3535 -2810
BR 472 - Complexo Thomé

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

LAVAÇÃO

AUTO ELÉTRICA

A SECO DO PAULO

UNICAR AUTO SOM

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

F:3535-1441 / 99956-9397
R. Horizontina, 384
Próximo ao Benedetti

das assumiram o compromisso de preservar o
número de funcionários e puderam utilizar os
recursos para financiar a atividade empresarial, como investimentos e capital de giro para
despesas operacionais.
Conforme o Ministério da Economia, o
programa disponibilizou mais de R$ 37 bilhões
em financiamentos para quase 520 mil micros
e pequenos empreendedores. As contratações
foram encerradas em dezembro de 2020, mas,
na semana passada, o governo federal enviou
um projeto ao Congresso Nacional que permite
a retomada do programa para este ano.
Também está em tramitação no Congresso
um projeto que torna o Pronampe uma política
oficial e permanente de crédito. O texto foi
aprovado no Senado e está em análise na
Câmara.

OFICINA MECÂNICA

MOTORGIRUS
F: 3535-8953
R. Santa Clara, 15

DS MOTORS

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

ELETRICISTA E
ENCANADOR

NEI MAGALHÃES
F: 9 9952-8033

LAVA CAR MASTER

Lavação simples e completa.
Encerramento e polimento.
R. Augusto Rutzen - Antiga Brahma
F: 99960-2851 - Rodrigo

ELETROCAR

F: 3535 - 2290
Posto autorizado pelo INMETRO
para aferição de tacógrafo.
BR 472 - Três de Maio-RS

TÁXI

DO CARECA

F: 99614-9060 / 99622-4497
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