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TRÊS DE MAIO - 3 DE SETEMBRO DE 2021

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Idade: 29 anos
Filha de: Vilson Antônio Lauxen e Neusa 
Madalena Reisdorfer Lauxen
Natural de: Santa Rosa
Reside em: Três de Maio
Escolaridade: Fisioterapia – CENEC/SA
Profissão: fisioterapeuta
Por que optou por esta profissão: para 
cuidar das pessoas e assim, transformar 
cada olhar de tristeza em esperança de 
melhorar a qualidade de vida.
Onde trabalha atualmente: Clínica São 
Rafael
Hábito de que não abre mão: tomar café
O negócio do futuro é: desenvolvimento 
sociocultural e investimento em tecnolo-
gia sustentável.
Time de futebol: Grêmio
Seus aplausos vão para: pessoas que, 
impedidas por dificuldades, juntaram 
forças e persistiram.
Nota zero para: injustiça.
Sua opinião sobre as redes sociais: são 
importantes instrumentos de comunica-
ção, no entanto, mesmo que facilitado-
res, precisam de maior atenção durante 
o uso.
O que você sugere de mudança para 
melhorar sua cidade? Incentivo à 
economia e saúde, fornecendo novas 
oportunidades de trabalho.

ARQUIVO PESSOAL

Ana Paula Reisdorfer Lauxen
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Desde 2017, quando foi 
instalado em Três de Maio, o 
Centro de Valorização da Vida – 
CVV – é um grande fomentador da 
campanha Setembro Amarelo no 
município e região. Os voluntários 
do CVV estão ornamentando as 
ruas, colocando girassóis, laços 
amarelos, placas e faixas para 
divulgar o CVV e a Valorização da 
Vida. A distribuição de materiais 
de conscientização também é 
realizada.

A coordenadora do Centro, 
Cláudia Regina Demo, explica 
como o grupo atuará na cam-
panha. “Este ano, estaremos 
presentes com palestras e rodas 
de conversas virtuais, com distri-
buição de cartilhas, em parceria 
com a Secretaria de Saúde e as 
agentes de saúde do município, 
durante as visitas domiciliares. 
Nas escolas municipais, através da 
Secretaria de Educação, estare-
mos distribuindo marca-páginas, 
com breve explicação do que é o 
CVV e a oferta do número 188”, 
explica a coordenadora.

A campanha Setembro Ama-
relo começou em 2015, quando 
o CVV, a Associação Brasileira 
de Psiquiatria (ABP) e o Conse-
lho Federal de Medicina (CFM), 
se uniram para sensibilizar e 
conscientizar as pessoas sobre o 
suicídio, e prevenir seu aconteci-
mento. O tema “Criando esperan-
ça por meio da ação” foi sugerido 
pela organização internacional de 
prevenção do suicídio e vai guiar 
a campanha do CVV no Setembro 
Amarelo deste ano.

CVV ressalta a importância de prevenir o SUICÍDIO

ACI e Sindilojas se engajaram na campanha 
A ACI e o Sindilojas também se engajaram na 

luta da prevenção ao suicídio. As entidades convi-
daram os associados a apoiar a causa, por meio de 
manifestação visual. 

A ideia é que as empresas sejam ornamentadas 

com a cor amarela ou com o laço amarelo, que é 
símbolo da campanha. “Se cada um fizer um gesto 
de apoio por mais simples que seja... Já estaremos 
prestando solidariedade a todos aqueles que neces-
sitam!”, diz o convite das entidades.

Número de ligações dobrou em 2020
Os anos de 2020 e 2021 têm 

sido complexos para a saúde 
mental e emocional das pessoas no 
mundo todo, independentemente 
de classe social, idade, crença 
ou profissão. O atendimento de 
ligações pelo CVV de Três de Maio 
deu um salto de 100% em 2020, 
com relação a 2019. Ao todo foram 
12.105 ligações, enquanto no ano 
anterior haviam sido 6.048.

No Estado, o número cresceu 
55% alcançando 220.090 atendi-
mentos em 2020, contra 141.735 
do ano anterior. Já neste ano, até 
31 de agosto, o CVV atendeu 4.387 
ligações em Três de Maio, o que 
indica uma retomada ao patamar 
pré-pandemia. No Estado, foram 
129.416 atendimentos.

Em todo o Brasil, o CVV atende 
cerca de 3 milhões de ligações por 
ano e, nesses tempos de pande-
mia, se mantém nessa média, uma 
vez que para aumentar o número de 
atendimentos, teria que aumentar 
o número de voluntários. Com o 
objetivo de ampliar a equipe, o CVV 

mantém seus cursos para voluntá-
rios, agora na modalidade online.

Em Três de Maio, o Centro de 
Valorização da Vida conta com 12 
voluntários plantonistas e 5 de 
apoio, que são os voluntários que 
não fazem plantão, mas participam 
de outras atividades do CVV. O 
último curso presencial para novos 
voluntários foi realizado em 2019, 
quando o Centro passou de 11 para 
18 plantonistas.

“Em 2020 e 2021 o CVV 
precisou se adequar ao momento, 
e o plantão remoto permitiu que os 
voluntários que não podiam ir ao 
posto, atenderem de forma remota. 
Seguimos gratos e contando sem-
pre com a imprensa como aliada 
para divulgar a importância de 
falar sobre a prevenção do suicídio, 
como o parar e escutar, o ouvir sem 
julgar ou aconselhar, mas ape-
nas ouvir e buscar compreender, 
pode fazer a diferença”, considera 
Cláudia.

A coordenadora explica que, 
mesmo durante a pandemia, o 

Pesquisa revela que 
53% dos brasileiros teve 
declínio na saúde mental

Segundo pesquisa do Instituto 
Ipsos, encomendada pelo Fórum 
Econômico Mundial para 30 países, 
e divulgada em abril deste ano, 53% 
dos brasileiros declararam que seu 
bem-estar mental mudou para pior 
desde o início da crise sanitária. 
Essa porcentagem só é maior em 
quatro países: Itália (54%), Hungria 
(56%), Chile (56%) e Turquia (61%). 
Além disso, um terço dos brasileiros 
responderam que sua saúde mental 
piorou desde o início de 2021. 
Enquanto isso, 47% declaram que 
não há diferença e 20% acreditam 
que tenha melhorado. O Brasil é a 7ª 
nação, entre 30, cujos entrevistados 
mais notaram declínio na saúde 
mental desde o começo do ano.

No cenário estadual, a questão 
também é preocupante. “Somos o 
estado brasileiro com os maiores 
índices de suicídio e precisamos mu-
dar essa triste realidade. O suicídio 
ainda hoje é considerado um tabu 
na sociedade e a falta de informa-
ção e diálogo sobre o assunto não 
contribui para a redução dos casos 
no Rio Grande do Sul”, ressalta a 
deputada estadual Franciane Bayer, 
que aprovou recentemente o projeto 
de lei 206/2020, que institui o Dia 
Estadual de Prevenção ao Suicídio 
em 10 de setembro.

EDERSON RAMBO

Campanha Setembro Amarelo teve início  
em 2015, com o objetivo de chamar a 
atenção para a prevenção do suicídio

Rótula central 
de Três de 
Maio está 

ornamentada 
com laços 

amarelos e 
girassóis 

trabalho voluntário e gratuito do 
CVV não parou. “Como quase todas 
as organizações privadas, públicas 
e sem fins lucrativos, o CVV teve 
impacto em sua forma de atuar 
durante a pandemia de Covid-19, 
porém agiu rapidamente e manteve 
ativo seu atendimento nacional e 
gratuito de apoio emocional”.
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A fisioterapia pélvica é uma área 
encantadora dentro da profissão 

do fisioterapeuta, podemos trabalhar 
com a prevenção e tratamento de 
diversas disfunções como incontinência, 
por exemplo, e também todo 
acompanhamento da gestação, parto e 
pós-parto.

E vocês já ouviram alguma queixa 
feminina relacionada a dor no sexo? 

Infelizmente ainda é muito comum ouvir mulhe-
res que sentem desconforto, dor ou até que nunca 
sentiram prazer durante a relação sexual.

As disfunções sexuais femininas estão relacio-
nadas tanto a diminuição do prazer, lubrificação 
vaginal, dor que atrapalha ou impede o ato sexual 
por meio da penetração vaginal, falta de autoconhe-
cimento do próprio corpo, dentre outras.

A mulher sem dúvidas sempre teve uma educação 
baseada na culpa do sentir prazer, se pensarmos 
desde crianças fomos reprimidas nas questões de 
sexualidade.

Lembro sempre de fazer uma comparação sim-
ples do menino e da menina ainda crianças, todos 
temos fases do desenvolvimento em que descobri-
mos nossa região genital. O menino começa a tocar o 
pênis e a família comemora, acha bonito, ri, vira uma 
festa, e a criança entende “é normal tocar no meu 
próprio corpo”. Na menina a história muda comple-
tamente, também temos a fase de descobrimento da 
região genital, mas quando a menina toca na vulva 
a família tem reações totalmente diferente da dos 
meninos. “que feio, tira a mão daí”, “usando vestido 
não pode sentar de pernas abertas”, etc… Teria 
aqui inúmeros exemplos de repressão que a mulher 
recebe desde criança. E o que entendemos com isso? 
“me tocar é errado” “sentir prazer é errado”, “apenas 
para os homens é normal tocar, sentir prazer”.

Tudo isso se reflete na vida adulta, trouxe aqui um 
exemplo que talvez seja o primeiro da vida da maioria 
das mulheres. Nem citei aqui a cultura no geral, 
religião e muitas outras situações que vivenciamos 
dia a dia.

O sexo visto dessa nossa visão de mulheres, 
muitas vezes se torna uma obrigação e não o seu ob-
jetivo real, o prazer! E claro, não poderia falar de dor 
na relação sexual sem mencionar antes esse motivo 
que considero um dos principais e que acompanha 
as mulheres por toda a vida.

A dor durante o ato sexual para a mulher pode 
estar ligado com esses fatores da nossa criação 

Fisioterapia pélvica
mais repressiva, traumas, relacionamentos abusivos, 
ansiedade, dentre outros.

Também já tive relatos de mulheres que passaram 
por profissionais da área de ginecologia que quando 
a queixa de dor na relação e diminuição do prazer na 
mulher era relatada por elas em consulta acabavam 
ouvindo do profissional: “é normal sentir desconforto 
para a mulher” ou “querida, aproveite enquanto você 
é apertadinha, depois que tiver filhos vai ficar larga e 
aí sim não vai senti nada!” ou então o famoso “ponto 
do marido” que era realizado após o parto, fechando 
mais o introito vaginal para “dar mais prazer, já que 
ficou larga”, ou seja, absurdos da nossa vida!

E aí eu pergunto, aproveitar o que se você sente 
dor? Prazer para quem? Para a mulher ou apenas o 
homem?

Notam como o prazer sempre esteve ligado ao 
homem?

Esse é o primeiro passo para a melhora do prazer 
e sexualidade feminina, normalizar o fato de que as 
mulheres também querem sentir prazer e se autoco-
nhecer sem culpa.

O que precisamos deixar bem claro é: Nunca é 
normal sentir dor durante o sexo! E existe tratamen-
to.

A fisioterapia pélvica é uma especialidade dentro 
da fisioterapia que avalia e trata disfunções sexuais 
femininas. Nesses casos de disfunções, também é 
importante a participação de outros profissionais 
como o médico ginecologista e também o psicólogo.

Gisele Trevisan
Fisioterapeuta graduada pela Unijuí – Ijuí em 2012

Pós-graduada em Fisioterapia Pélvica pela Faculdade 
INSPIRAR – POA – 2015

Formação em Fisioterapia Obstétrica – Professor 
Alexandre Delgado, POA 2019

Atualmente Pós-graduanda em Sexologia – POSFG

O que posso fazer para ajudar 
quem pensa em suicídio?

Pode ser que, em algum momento de nossas vidas, desconfiemos 
de que alguém próximo está pensando em suicidar-se em decorrên-
cia de um grande sofrimento. Diante dessa situação, o sentimento de 
impotência pode se fazer presente, fazendo-nos acreditar que não há 
como intervir, uma vez que a pessoa parece já ter decidido encerrar a 
própria vida. Entretanto, ao contrário do que o senso comum tende a 
reproduzir, existem diversas maneiras de auxiliar essa pessoa.

Se há uma desconfiança, é importante que se converse direta-
mente com a pessoa que está sofrendo. Um diálogo aberto, respei-
toso, empático e compreensivo pode fazer a diferença. Procurar 
saber como a pessoa está, o que tem feito ultimamente, como está 
se sentindo. O foco da conversa deve ser o outro, portanto, não 
é recomendável: falar muito sobre si mesmo, oferecer soluções 
simples para os problemas que a pessoa relatar e desmerecer o 
que ela sente.

Essa conversa pode obter melhores resultados se for feita em um 
lugar tranquilo, sem pressa, respeitando o tempo da pessoa para se 
abrir. Caso a pessoa se sinta à vontade para compartilhar o seu 
sofrimento, não é indicado: rechaçar (“Credo, isso é pecado!”), es-
boçar expressões de choque (“Não acredito que você tá pensando 
nisso!”) e reprimir, caso o choro venha (“Pra que chorar? Você 
sempre teve tudo do bom e do melhor!”).

A escuta ativa deve sempre estar presente nesses diálogos. Uma 
escuta ativa consiste em realmente ouvir e compreender o que o 
outro diz, não apenas esperar uma pausa para poder respondê-lo. 
Isso não significa, no entanto, deixar a pessoa falando sozinha. 
Algumas pontuações que podem ser feitas consistem em: fazer per-
guntas abertas; fazer um breve resumo do que a pessoa falou, de 
tempos em tempos, para que ela saiba que você está atento ao que 
ela diz; retornar a algum ponto que não tenha ficado claro e tentar, 
ao máximo, escutá-la sem julgamentos.

Oferecer suporte emocional e informar sobre a ajuda profissio-
nal, bem como se mostrar à disposição, caso ela queira conversar 
novamente, são pontos importantes. Se a pessoa falar claramente 
sobre os seus planos de se matar e parece estar decidida quanto 
a isso, é primordial que ela não seja deixada sozinha. Podem ser 
contatados os serviços de saúde mental e familiares/amigos da 
pessoa. Pode ser necessário que ela fique em um ambiente seguro, 
sendo auxiliada por um profissional.

Se você perceber que a pessoa não se sente à vontade para 
se abrir, deixe claro que você estará disponível para conversar 
em outras oportunidades. Você também pode indicar os serviços 
oferecidos pelo CVV, disponível em www.cvv.org.br, que trabalha para 
promover o bem-estar das pessoas e prevenir o suicídio, em total 
sigilo, 24h por dia.

Fonte: cvv.org.br
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"Não espere a tempestade acabar, aprenda a andar na chuva. Assim, quando 
chegar o sol, seu brilho será maior do que você imagina." A.D.

Ivania Robalo comemora um ano do Studio Ivania 
Hair Makeup. Ela define sucesso como “muita força de 
vontade, determinação, manter-se atualizada, muito amor 
ao trabalho e respeito às clientes”. Os serviços oferecidos 
são: cabelo, maquiagem, design de sobrancelhas, 
alisamento, manicure e pedicure. Para conhecer mais o 
trabalho de Ivania é só procurar @ivaniamake, no Instagram.

JOBSON MAKOSKI

Parabéns ao advogado e juiz de Direito aposentado, Jairo Cardoso 
Soares, que no último dia 27 de agosto, comemorou 38 anos da formatura 
em Direito. Formado na hoje Urcamp (na época era Fundação Attila Taborda 
– Faculdades Unidas de Bagé – FAT FUNBA), no dia 27 de agosto de 
1983. No dia da formatura, recebeu a carteira provisória da OAB nº 5.201. 
Advogou de setembro de 1983 a julho de 1988, em Santana do Livramento, 
atuando nas áreas Cível e Criminal.

No dia 28 de julho de 1988, tomou posse como Juiz de Direito, atuando 
como substituto na Comarca de Ijuí entre 1988/1989. Posteriormente, foi 
classificado em Santa Vitória do Palmar, onde atuou de setembro de 1989 
a julho de 1992, quando foi promovido por merecimento para a Comarca 
de Santa Maria. Em Santa Maria, atuou de 1992 a 2003. Nessa época 
também foi professor universitário na Urcamp, Campus de São Gabriel, 
entre 1999 a 2003. Foi juiz eleitoral em Santa Maria por duas vezes, 
realizando eleições. Após, a pedido, foi para Lavras do Sul. Posteriormente 
para Três de Maio e a seguir São Sepé. Por fim, foi novamente promovido 
para Frederico Westphalen, onde se aposentou a pedido. Na região de 
Santa Maria atuou nas Comarcas como Juiz Substituto, em São Pedro do 
Sul, Faxinal do Soturno, Restinga Seca e Agudo.

Em conversa com dr. Jairo, perguntei quais dicas ele dá para quem 
está se formando em Direito e quer atuar na área de advocacia.

"A dica é estudo, muito estudo. Estudar a legislação, também 
pesquisar a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado e do Superior 
Tribunal de Justiça. Estudar e analisar cada caso, manter-se sempre atento 
às leis o principal, jamais deixar de estudar". 

O casal Joaquim Paulo Do Rego Barros e Ivone Da Rosa Melo em 
dia de agenda social

A riqueza dos 
detalhes deste 
quarto expressa 
leveza, requinte e 
bom gosto. Confira 
este ambiente 
e muitos outros 
cenários na 
Movelar Móveis 
e Decorações!
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As amigas Adriane Meincke, Rosane Bao e Damiele Andrade, em 
recentes férias em Porto Seguro, Bahia. Passeios, diversão, mar e muito sol!

Marcilene Simm e Denise Trimpler, amigas e vizinhas, uma relação 
que nasceu na infância, cultivada até hoje. No último final de semana, elas 
e seus familiares curtiram juntos um passeio pelas Ruínas de São Miguel. 
Quem venham muitos anos de amizade e confraternização

O Lions Clube de Três de Maio realizou a posse de sete novos associados, no dia 27 de agosto, na AABB. Foram empossados: Élio Mescka e Lourdes 
Mescka, que tem como padrinhos o casal Mauro do Rosário e Christiane Kleyn; Milton Baú e Dilce Vargas Baú, como padrinhos o casal presidente, Aírton 
Luís Turra e Sara Turra; Ademar Tiecher, Ceni Tiecher e Vanderli Lorenz, que tem como madrinha, Marlene Bandeira
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- Casa de alvenaria com 2 pavimentos, localizada na rua Carlos Gomes, contendo sala 
de estar e de jantar, dois dormitórios mais uma suíte, cozinha, garagem, festeiro, piscina, 
terreno todo murado e com grade, com área construída de 140,35 m²   
- Casa de alvenaria com 2 pavimentos, localizada na rua Engenheiro Jorge Logemann 
próximo do centro, com 3 quartos, 2 salas, cozinha, dispensa e garagem  
- Casa de alvenaria com terreno medindo 330m² e área construída de 278 m² localizada no 
Bairro Laranjeiras, valor R$ 480.000,00                         
- Casa de madeira com terreno medindo 104,96 m², localizado no bairro São Pedro, valor 
R$ 75.000,00
- Casa de alvenaria com terreno medindo 485 m² e área construída de 104.5 m², localizada 
no loteamento Sartor.
- Casa de alvenaria com terreno medindo 336m² e área construída de 68,39m², mais gara-
gem localizada no loteamento Sartor.
- Terreno localizado na rua Horizontina medindo 12x35, totalizando uma área de 419,82 m². 
- Terreno de 14x32 com área total de 448m², localizado na rua do Arvoredo a poucos metros 
da AV. Sen. Alberto Pasqualini.
- Terreno localizado no bairro Jardim das Acácias com área de 711,18m² com 3 casas de 
alvenaria, uma delas de frente para Rua Fernando Ferrari e as outras duas de frente para 
a travessa Leste.  

IMÓVEIS
ALUGA-SE apartamento de um 
dormitório com garagem, em cima 
da Acordare. Tratar pelo 99606-
2530.
ALUGA-SE sala comercial de 60 
m2, ao lado do Cartório Eleitoral. 
Valor: R$ 850,00. Tratar: 99605-
9931, com Romaldo Klatt ou no 
local, apto. 101.

ALUGA-SE: sala comercial 80m² - 
Rua Expedicionário Bertholdo Boe-
ck, 16. Contato (55) 99985-0015 ou 
(55) 99958-9990.

VENDE-SE propriedade dos Cai-
xeiros Viajantes de Três de Maio. 
Área de um hectare e um pavilhão 
de aproximadamente 300m2. Tratar 
com a diretoria.

Parabéns para:

As músicas mais tocadas nos 
últimos 50 Anos

A Música vem se transformando ao longo do tempo, novos estilos 
foram criados, outros se reinventam e alguns sumiram do cenário 
musical.

Confira a lista das músicas mais tocadas nos últimos 50 anos!

Bairro Jardim das Acácias, casa com 4 dormitórios, sendo 
uma ampla suíte, sala de estar e jantar, 2 banheiros sociais, 
cozinha, área de serviço e piscina com aquecimento solar. 

Área construída de 203 m² e terreno medindo 334,1 m²
 Informações e agendamentos de visitas pelo fone: 

55 99633-2111 ou 55 99628-5138 ou faça-nos uma visita na travessa 
Pedro Garaffa, 116 - centro, em frente ao colégio Dom Hermeto

.Eduardo Corretora de imóveis, o imóvel é seu, 
o cuidado é nosso.

VENDE-SE EXCELENTE CASA 
DE ALTO PADRÃO

03/09
Sevenir M. Sklar
Derci Da Silva
04/09
Ermínia T. Ludwig
Maria Machado de Oliveira
05/09
Adelino Kristium 
Juliana Foletto 
Loni Pagel

O Último copo

Descia que era um colosso
Suave, mais grave e, no osso
Medindo a medida do enclave
Chegando à altura do endosso 
O gole só abre o entrave
Num giro que abre meu fosso

Trincheira que acolhe o fossado
Recobre um golpe melhor
Guerreiro que entra prostrado
Tem chances de um clima pior
O aceite de si no princípio
Evita a ressaca maior

Não quero ser muito entendido
O calejo é pouco que eu sei
O amor é um grande perigo
Tem aroma que sempre frisei
Nesse último copo de agora
Há memórias que nunca apaguei

 Jorge da Luz

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

06/09
Lauri Riffel
08/09
Neri A. Bruxel
Astor Muller
Anderson Pinceta
09/09
Semilda Terezinha Alves

29ª Edição do Bingo SOS 
Apae Três de Maio

4º sorteio - 24/08/2021
1º Prêmio: R$ 1.802,90: 
Arlei Arthur Menezes Schmidt
2º Prêmio: R$ 901,40: 
Luis José Lena
3º Prêmio: R$ 450,70:
Ademir Luis Noronha
4º Prêmio: R$ 450,70:
Pedro Girardi

EDITAL DE CASAMENTO
Juliana Rafaela Telka de Mattos, 
Oficiala Interina do Registro Civil 
das Pessoas Naturais desta cida-
de, faz saber que pretendem casar: 
GUILHERME FABRIS, optometrista 
e PATRÍCIA BUDKE TIECHER, bio-
médica. Quem souber de algum 
impedimento oponha-o na forma 
da lei. 

Três de Maio, 1º de setembro  
de 2021.

1971 – “Detalhes” – Roberto Carlos
1972 – “Alone Again (Naturally)” – 
Gilbert O’Sullivan
1973 – “O Vira” – Secos e Molhados
1974 – “Feelings” – Morris Albert
1975 – “Moça” – Wando
1976 – “Juventude Transviada” – 
Luiz Melodia
1977 – “Amigo” – Roberto Carlos
1978 – “Night Fever” – Bee Gees
1979 – “O Bêbado e o Equilibrista” 
– Elis Regina
1980 – “Balancê” – Gal Costa
1981 – “Bette Davis Eyes” – Kim 
Carnes
1982 – “Muito Estranho” – Dalto
1983 – “Menina Veneno” – Ritchie 
1984 – “Sonífera Ilha” – Titãs
1985 – “We Are The World” – USA 
For Africa
1986 – “Greatest Love of All” – 
Whitney Houston
1987 – “Livin’ on a Prayer” – Bon 
Jovi
1988 – “Faz Parte do Meu Show” – 
Cazuza
1989 – “Bem Que se Quis” – Marisa 
Monte
1990 – “Vision Love” – Mariah Carey
1991 – “Everything I Do (I Do It For 
You)” – Bryan Adans
1992 – “The One” – Elton John
1993 – “I Will Always Love You” – 
Whitney Houston
1994 – “Breathe Again” – Tony 
Braxton
1995 – “Take a Bow” – Madonna
1996 – “Garota Nacional” – Skank
1997 – “Unbreak My Heart” – Tony 
Braxton
1998 – “Immortality’ – Celine Dion 
ft. Bee Gees

1999 – “Sozinho” – Caetano Veloso
2000 – “Se Eu Não Te Amasse Tanto 
Assim” – Ivete Sangalo
2001 – “Quem de Nós Dois” – Ana 
Carolina
2002 – “Toque de Mágica” – Pedro 
& Thiago
2003 – “Velha Infância” – Tribalis-
tas
2004 – “Nosso Amor É Ouro” – Zezé 
Di Camargo & Luciano
2005 – “Fui eu” – Zezé Di Camargo 
& Luciano
2006 – “Because of You” – Kelly 
Clarkson
2007 – “Big Girls Don’t Cry” – Fergie
2008 – “Boa Sorte/Good Luck” – 
Vanessa da Mata Ft. Ben Harper
2009 – “Halo” – Beyoncé
2010 – What to Know What Love Is” 
– Mariah Carey
2011 – “Pra Você” – Paula Fernan-
des
2012 – “Humilde Residência” – 
Michel Teló
2013 – “Vidro Fumê” – Bruno & 
Marrone
2014 – “Domingo de Manhã” – Mar-
cos & Belutti
2015 – “Escreve Aí” – Luan Santana
2016 – “Seu Polícia” – Zé Neto & 
Cristiano
2017 – “Acordando o Prédio” – Luan 
Santana
2018 – “Apelido Carinhoso” –  
Gustavo Lima
2019 – “Cem Mil” – Gustavo Lima
2020 – “Com Ou Sem Mim” –  
Gustavo Mioto 
2021 – Qual a sua aposta?
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ALUGUÉIS

-SALAS COMERCIAIS, Galeria Jost, rua Santo Ângelo, centro. A partir de  
R$500,00

IMÓVEIS À VENDA
- CASA DE ALTO PADRÃO, bairro valorizado, localização privilegiada, ter-
reno de aproximadamente 850m, casa de aproximadamente, 290m, 
com piscina, área gourmet integrada, 2 pavimentos de esquina.
- CASA MISTA, bairro Jardim das Acácias, 3 quartos, com terreno 
amplo. 
- APARTAMENTO com três dormitórios, rebaixado em gesso, sacada fechada 
com vidro, localizado no bairro Sol Nascente
- APARTAMENTO NA AVENIDA SANTA ROSA, prédio de esquina, 3 quartos sen-
do uma suíte, sala ampla, cozinha, lavanderia, sacada frontal, sacada nos 
fundos fechada com vidros, com churrasqueira, 1 vaga de garagem, apto de 
aproximadamente 172m² com a área comum, R$ 395.000,00 
- APARTAMNENTO NA AV. SENADOR ALBERTO PASQUALINI, 3 quartos sendo 
uma suíte, 2 banheiros, cozinha planejada com bancada, sala ampla con-
fortável, sacada lateral com floreira, sacada fechada com vidros na frente 
com churrasqueira, lavanderia, 1 vaga de garagem, segundo andar, de fren-
te para avenida.  OBS; Apto todo reformado paredes com massa corrida 
lixada, móveis dos banheiros, cozinha, sala e lavanderia todos sob medida, 
pisos linha classe A
- TERRENOS: Loteamento Bombardelli

Venda - imóvel urbano 
- Casa de alvenaria seminova medindo 356m², com terreno de 
450m², com piscina, loteamento das Freiras, Três de Maio.
- Casa de alvenaria seminova 138m² com chapada com uma suí-
te mais dois quartos, localizada na  rua Monsenhor Testani.
- Casa seminova 185m², terreno de 505m², com chapada, uma 
suíte, mais dois quartos, rua Padre Cacique, loteamento Loro.
- Casa de alvenaria 200m², com piscina, terreno de 562m², locali-
zada na rua Marechal Floriano, centro de Três de Maio. 
- Casa  de alvenaria seminova, com chapada 129m² terreno de 
380m², rua Avaí, próximo ao colégio Pacelli.  
- Casa de alvenaria, com piscina, medindo 332m², com terreno de 
595m², rua Farrapos, uma quadra da av. Santa Rosa.
- Casa  de alvenaria de 200m², terreno de 495m², rua Avaí.
- Casa mista, com terreno de 341m² localizado na rua Rui Ramos.
Terrenos sem benfeitorias
- Terreno de esquina no loteamento Pinzon.
Área rural
- 25,5 ha, sem benfeitorias, terra vermelha, lajeado Cachoeira, 800 
metros da cidade.
- 9 ha, com benfeitorias, localidade de Alpargatas, município de 
Boa Vista do Buricá.
- 24 ha, com benfeitorias, sendo que 20 ha de planta, restante 
potreiro e mato, próximo a cidade de Alegria.

VENDA
· Prédio de 3 pavimentos, duas salas comerciais e três aptos e 
casa residencial de alvenaria de fundos e garagem c/ estrutura para 
outro pavimento, na rua Pe. Cacique. OBS: Imóvel central
· Apartamento perto do Banco do Brasil, troca por área de terra na 
BR 472.
· Terreno s/ benfeitorias de 465,48m², localizado na área central a 
meia quadra do Clube Buricá e mercado Benedetti. R$170.000,00
· 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 Hospi-
tal São Vicente, e aptos na Av. Uruguai e av. Sen. Alberto Pasqualini 
e na rua Professor Del Aglio e rua Horizontina no edifício Maria Preta 
e nos bairros   São Francisco e Castelo Branco. 
· Apartamento central  medindo 93m², com garagem medindo 
15m² e com duas suítes e elevador, localizado na rua Tereza Ver-
zeri, em frente ao super Benedetti, negócio de ocasião. Facilita pa-
gamento.
· Apartamento parcialmente mobiliado, 2 quartos, sala, cozinha, 
garagem, portão eletrônico, sacadas fechadas c/ vidro temperado, 
churrasqueira, localizado na rua Santo Antônio. Preço R$250.000,00
· Terreno de esquina medindo 16x30 = 480m², c/ casa mista na rua 
Tiradentes, na cidade de Santa Rosa. Preço R$150.000,00 (Aceita 
proposta).

IMÓVEIS EM OFERTA
· Ótimo terreno de esquina medindo 865m², com casa de alvenaria, piscina, 
quiosque, escritório e demais dependências, em frente à Delegacia de Polícia. Acei-
ta imóvel na troca e facilita pagamento.
· Terreno, medindo 577,90m², c/ casa de alvenaria c/ chapada medindo 335m², 
na rua Bruno Dockhorn ao lado da radio colonial. R$700.000,00 (aceita proposta)
· Terreno com casa de alvenaria de 2 pavimentos, com 4 quartos, 2 salas, copa, 
cozinha mobiliada, 3 banheiros, quiosque, piscina, garagem, ótima localização em 
área central e facilita pagamento parcelado.
· Sala Comercial de 120m², no centro de Três de Maio.
· Terreno perto da Cotrimaio c/ 604,60m², frente de 18,30 metros.
· Terreno todo murado, s/ benfeitorias, frente de 14,50 metros (medindo 
442,50m²), na av. Avaí.  
· Terreno de 394m², c/ prédio comercial e residencial, excelente ponto comercial 
no centro de Três de Maio (ótimo investimento) R$700.000,00 
· 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 Bran-
co R$750.000,00. 

SALAS COMERCIAIS
- Rua Pe. Cacique, Av. Uruguai, rua Horizontina, rua Santo Ângelo, 
Av. Senador Alberto Pasqualini e rua Planalto. 

CHÁCARAS
· 5,3 ha, com benfeitorias, casa, galpão, chiqueiro, estrebaria, potreiro e área de 
planta, encosta no rio Buricá, aceita troca por imóvel na cidade.
· 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.
· 16 ha em Poço Traíra próximo a São José Industrial, c/ sanga e s/ benfeitorias c/ 
aproximadamente 100 metros de frente para a BR 472.
· 6,5 ha, c/ galpão de alvenaria e duas casas, açude, potreiro, localizada ao lado 
da Setrem. 
· 10 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 8 ha, restante potreiro e mato, 
vende fração de 5 ha, aceita troca por casa na cidade.
· 9,9 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 7 ha, restante potreiro e mato, 
açude e sanga.
· 7,99 ha, área de planta de 5,66 ha e 2,33 ha de mato, em lajeado lambedor, c/ 
aguada e s/ benfeitoria.R$ 750.000,00

ÁREAS DE TERRAS
· 38 Ha de terras vermelhas em Mato grande – Giruá – com 90% de área de 
planta (750 sacas de soja p/ ha, com possibilidade de negociação e prazo.
· 3 ha s/ benfeitorias e c/ aguada de sanga e vertentes, reflorestada c/ eucaliptos de 
6 anos, em Independência
· 9,25 ha, s/ benfeitorias, em lajeado Cachoeira, perto da cidade, sendo 5 ha de 
planta e restante c/ eucaliptos, e sanga. Preço: 5 mil sacas de soja.
· 3 ha a 16,79 ha, s/ benfeitorias, localizada na esquina da BR 472 c/ acesso a 
São Jose Industrial, ótima área para investimento comercial.
· Excelente área medindo 10 ha s/ benfeitorias: de frente para a BR 472, em 
Lajeado Lambedor, em frente ao Saci Embutidos
· 10 ha c/ benfeitorias c/ sanga e potreiro – Esquina Wunsch - próximo a São Jose 
industrial e da BR 472.

ALUGUÉIS
· Apartamentos: Rua Santo Antônio e rua do Comércio
. Casa: Rua Planalto, rua Romualdo, e rua Exp. Bertoldo Boeck
· Terrenos:  Av. Avaí
· Pavilhão: rua Alfredo Henn
· Sala Comercial: Av. Santa Rosa e rua Sto. Ângelo e Av. Sen. Alberto Pasquilini

LOTEAMENTO NOVO
Diversos terrenos com tamanhos e preços diferenciados para venda no 
loteamento Esplendor localizado  na rua Planalto em Três de Maio RS.
OBS: possuímos a disposição diversas opções de 

casas e terrenos e aptos para comercialização.
Para maiores informações consulte o site: 

cecconcorretordeimóveis.com.br 
ou ligue 3535-8585 e 99962-7378 que prontamente lhe atenderemos.

ALUGA-SE
- Apartamento com 2 dormitórios, Av. Sen. Alberto Pasqualini, 190 (segundo pavi-
mento Vidraçaria do Serginho) com box de garagem e portão eletrônico.
VENDE-SE 
- 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.
- Apartamento c/área de 93,89 m², 2º andar (acesso elevador) c/ duas suítes, sala de 
estar, cozinha, área de lazer c/ churrasqueira e fogão, mais box de garagem, Rua Tereza 
Verzeri, em frente ao acesso do estacionamento Super Benedetti.
- Oportunidade: Possibilidade de adquirir os dois terrenos: um com área de 590,18 m² 
e outro com área de 883,28 m², localizado na Rua Horizontina, próximo a Auto Elétrica 
Tresmaiense.
- 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 c/ área de 436,63 m² na Av. Buricá próximo ao Fórum, c/ casa mista, área 
aproximada de 187,00 m².
- Terreno com área de 356,43m² com benfeitorias: casa em alvenaria com área de 
127m², c/3 dormitórios, cozinha sob medida, etc... mais quiosque com piscina, localizada 
no bairro São Francisco.
- Casa em alvenaria c/área de 100m², em Independência/RS, c/ 3 dormitórios, terreno 
225m², próximo ao CTG.
- Casa em alvenaria c/ área aproximada de 170 m², terreno de 528,56 m², localizada 
na rua 3 Passos, em Horizontina / RS. Aceita troca por terreno ou casa em Três de 
Maio/RS.
- Casa em alvenaria c/ 2 dormitórios, banheiro, sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia 
e garagem c/ churrasqueira c/ área de 105,30m², bairro Medianeira, terreno com área 
de 326,98m².
- Chácara localizada próxima a área industrial II
- Chácara com 9.214,00m², sem benfeitorias, a 3,5 km de entrada da Barrinha, Três de 
Maio/RS, (rede de luz Certhil e rede de água).
- 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.
- Pavilhão, c/ área aproximada de 486 m², terreno c/área de 638,82 m², próximo ao 
Corpo de Bombeiros, em frente ao Colégio Castelo Branco
- Ótima oportunidade de investimento: Casa em Alvenaria c/100m², com estrutura p/ 
2 pavimentos, bairro Sol Nascente, terreno de esquina c/área de 377,71 m², c/possibili-
dade de construir mais uma casa.
- Atenção investidor: vende-se fração de terras de cultura com área de 4.588,57 m² 
de frente para a RS - 342.

VENDAS
- Área com 8.123m², frente para RS 342, no perímetro urbano Três de Maio.

- Apartamento 136,64m²,  1 suíte + 2 quartos , cozinha e espaço gourmet mobiliados, 

banheiro social, 2 vagas de garagem, Ed. Rubi

- Apartamento com 1 suíte + 2 quartos, banheiro social, 2 vagas de garagem, Ed. 

Porto Seguro, Crissiumal / RS Pagamento: Entrada + 48 parcelas

- Apartamento com 3 quartos, 2 banheiros, sacada fechada, 1 vaga de garagem. 8º 

andar - CAXIAS DO SUL / RS, Ótima Localização

- Sala comercial, 145m², Ed. Areias, Av. Santa Rosa

- Casa de alvenaria, 220 m², terreno 550m², Pe. Cacique, próximo ao Ed. Rubi.

- Imóvel misto, comercial 321,57m², apartamento residencial 177,18 m², suíte + 3 

quartos, 2 vagas de garagem, Av. Santa Rosa, Centro 

ALUGUÉIS
             - Apartamento com 100m²,  suíte + 1 quarto, sala 

de jantar, cozinha, lavanderia, churrasqueira, terraço, garagem, Av. Santa Rosa, Ed 

Areias 

- Apartamento com 136,64m² , suíte  + 2 quartos , sala de jantar, cozinha e espaço 

gourmet, banheiro social, 2 vagas de garagem, Ed. Rubi, rua Mato Grosso.

Apartamentos na planta, diversos tamanhos, cidades de 
Três de Maio e Horizontina - RS

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

       Temos disponíveis terrenos em loteamentos 
novos.   Entre em contato.
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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: 99982-2815 - Karine ou Rodrigo

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

DS MOTORS
Injeção eletrônica, mecânica em geral, 

geometria e balanceamento
Rua São Roque, 654

Fones: 3535-2008 / 9 8463-2000

LAVAÇÃO

ELETRICISTA E ENCANADOR

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

Norma nacional permite a 
emissão de certidão de 

nascimento e posterior alteração 
de sexo e nome direto em Cartório, 
sem a necessidade de processo 
judicial ou exames médicos 
complementares 

Crianças que nascem sem o sexo definido 
como masculino ou feminino, em condição 
conhecida como Anomalia de Diferenciação 
de Sexo (ADS) e comumente chamadas de 
Intersexos, já podem ser registradas com o 
sexo "ignorado" na certidão de nascimento, 
podendo realizar, a qualquer tempo e de forma 
gratuita, a opção de designação de sexo em 
qualquer Cartório de Registro Civil do Brasil sem 
a necessidade de autorização judicial ou de 
comprovação de realização de cirurgia sexual, 
tratamento hormonal ou apresentação de laudo 
médico ou psicológico. 

A mudança consta do Provimento nº 
122/2021 do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), publicado no dia 20 de agosto e que 
passa a valer em todo o Brasil a partir do dia 12 
de setembro. A norma padroniza o procedimen-
to em todo o Brasil, e revoga os procedimentos 
até então vigentes em São Paulo, Paraná, Rio 
Grande do Sul, Maranhão e Goiás, únicos esta-
dos que haviam editado determinações sobre 
o assunto, mas que exigiam a apresentação de 
laudos médicos para a definição do sexo. 

Para que o registro da criança com sexo 
ignorado seja feito, é necessário que na Declara-
ção de Nascido Vivo (DNV), documento emitido 
pelo médico no ato do nascimento e que deve 
ser apresentado para realização do registro 
em Cartório, haja a constatação da ADS pelo 
profissional responsável pelo parto. No ato de 
registro, o Oficial deverá orientar a utilização der 
um nome neutro, sendo facultada sua aceitação 

Cartórios do Rio Grande do Sul 
estão autorizados a registrar 
crianças com o sexo ignorado

pelos pais do menor ou, em caso de maior de 12 
anos (chamado registro tardio), seu consenti-
mento. 

A prática do registro com sexo "ignorado" é 
benéfica às pessoas nascidas com essa condi-
ção, uma vez que os Cartórios de Registro Civil 
não podiam expedir a certidão de nascimento se 
não houvesse a definição de sexo na DNV apre-
sentada pelo responsável. Até então era neces-
sário que a família ingressasse com um processo 
judicial para efetivar o registro da criança, o que 
fazia com que ela ficasse sem a certidão de nas-
cimento até a definição e, consequentemente, 
sem acesso a direitos fundamentais como plano 
de saúde, matrícula em creches, entre outros 
serviços públicos e privados . 

"O registro civil de crianças com sexo "ig-
norado" é necessário para a garantia do direito 
à identidade. O Rio Grande do Sul foi pioneiro 
nessa decisão tomada pela Justiça para facilitar 
o registro de nascimento dos bebês nascidos 
sem a definição do sexo, e é uma conquista 
muito grande ter agora essa autorização para 
todo Brasil", enfatizou o presidente da Asso-
ciação dos Registradores de Pessoas Naturais 
do Rio Grande do Sul (Arpen/RS), Sidnei Hofer 
Birmann. 

O registro realizado sem a definição de sexo 
da criança possui natureza sigilosa, sendo que 
apenas a pessoa (quando maior), os responsá-
veis legais do menor ou determinação judicial 
podem solicitar em Cartório a expedição da 
íntegra do registro deste documento (conhecida 
como certidão de inteiro teor). Tal informação 
não constará nas certidões comumente emitidas 
em Cartórios de Registro Civil (conhecidas como 
breve relato). 

As mesmas regras referentes ao procedi-
mento de registro valem para a Declaração de 
Óbito (DO) assinada pelo médico, e que deve 
ser apresentada em Cartório para a emissão do 
registro de óbito. 

Fonte: Associação dos Registradores de  
Pessoas Naturais do Rio Grande do Sul (Arpen/RS)

Receita adia para 30 
de setembro prazo de 
regularização do MEI
Data limite para não entrar na 
dívida ativa acabaria no dia 
31 de agosto

Cerca de 1,8 milhão de microempreendedo-
res individuais (MEI) com tributos e obrigações 
em atraso referentes a 2016 e a anos anteriores 
ganharam mais um mês para regularizar a situa-
ção. A Receita Federal prorrogou o prazo para 30 
de setembro.

Caso não quitem os tributos e as obrigações 
em atraso, ou não parcelados, de 2016 para 
trás, os MEIs serão incluídos na Dívida Ativa da 
União. A inscrição acarreta cobrança judicial dos 
débitos e perda de benefícios tributários.

Por causa das dificuldades relativas à 
pandemia, a cobrança não abrangerá os MEIs 
com dívidas recentes. Somente os débitos de 
cinco anos para trás serão inscritos em dívida 
ativa. Débitos de quem aderiu a algum parcela-
mento neste ano também não passarão para a 
cobrança judicial, mesmo em caso de parcelas 
em atraso ou de desistência da renegociação.

Os débitos sob cobrança podem ser consul-
tados no Programa Gerador do DAS para o MEI. 
Por meio de certificado digital ou do código de 
acesso, basta clicar na opção "Consulta Extra-
to/Pendências" e, em seguida, em "Consulta 
Pendências no Simei". O Documento de Arre-
cadação do Simples Nacional (DAS) para quitar 
as pendências pode ser gerado tanto pelo site 
quanto por meio do Aplicativo MEI, disponível 
para celulares Android ou iOS.

Fonte: Agência Brasil


