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TRÊS DE MAIO - 14 DE MAIO DE 2021

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Idade: 23 anos

Filha de: Gerson Luiz Pommer dos Santos e  
Adriane Vieira da Cunha dos Santos

Namorando com: Renan Martini de Oliveira

Natural de: Alegria - RS

Reside em: Três de Maio – RS

Escolaridade: graduada em Odontologia pela 
Universidade de Passo Fundo. Atualmente faço pós-
graduação em Ortodontia (aparelhos) na FASURGS,  
em Passo Fundo

Profissão: Cirurgiã-dentista

Por que optou por esta profissão: quando adolescente fiz 
uso do aparelho ortodôntico com o Dr. Leandro Eickhoff, 
o que melhorou muito a minha autoestima. Foi ali que 
eu vi que queria fazer a diferença na vida das pessoas 
e dediquei todo meu tempo desde lá nesta profissão 
incrível. É muito gratificante ajudar as pessoas a sorrirem.

Onde trabalha atualmente: em meu consultório, no 
município de Três de Maio

Hábito de que não abre mão: estar com minha família  
e com as pessoas que amo

O negócio do futuro é: atendimento humanizado

Time de futebol: Internacional

Seus aplausos vão para: pessoas humildes e 
batalhadoras

Nota zero para: preconceito, falta de empatia

Sua opinião sobre as redes sociais: são essenciais nos 
dias de hoje. Se usadas da forma correta ajudam muito  
a nos aproximar das pessoas

O que você sugere de mudança para melhorar sua 
cidade? 
Acredito que um maior investimento na área de saúde, 
visto que Três de Maio é referência para muitos outros 
municípios menores.  

Julia Pommer dos Santos
ARQUIVO PESSOAL
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Quer mudar sua vida? Meditação

Você enxerga a vida de acordo 
com os seus próprios pontos de 
vista. Por isso, não existe verdade 
absoluta.

Você tem como flexibilizar sua 
mente pra enxergar a situação de 
outro ângulo: sem raiva, sem medo, 
sem frustração, sem vitimização.

Você pode se transformar, você 
pode mudar sua vida. E melhor de 
tudo: é de graça, não precisa ne-
nhum equipamento, você só precisa 
parar para respirar.

Funciona assim: sente-se com a 
coluna ereta, pode ser num banco 
ou cadeira, não necessariamente 
no chão com as pernas cruzadas 
(lótus), respire profundamente pe-
las narinas contando até 4 e expire 
pelas narinas contando até 6.

Comece contando a respiração 
para ter um ancoramento pra sua 
atenção. Depois apenas observe a 
respiração sem contar e sem reagir 
a nenhum barulho. Observe seus 
pensamentos como um observador 
externo, sem dar continuidade a 
eles, sem reagir. Sem reação aos 
barulhos externos, sem reagir aos 
próprios pensamentos. Comece 
com 1 minutinho, na próxima se-
mana 2, na outra 3 até ficar uns 20 
minutos assim.

Pronto! Você meditou! (ou pelo 
menos tentou!)

É sabido que criou-se um mito 
enorme sobre a meditação, e as pes-
soas afirmam que não conseguem 
sem ao menos terem tentado 1 vez. 
Apenas pare e RESPIRE! Sem gran-
des expectativas. Apenas continue 
tentando (pare para RESPIRAR!).

E então... é aí que entra o Yoga! 
Os movimentos (asanas) do 

Vinyasa Yoga estão associados à 
respiração e conduzem o praticante 
a uma experiência de quietude 
e silêncio interior. Um estado de 
atenção na ação. Meditação em 
movimento.

Te convido a experenciar e 
“sentir na pele” os efeitos de uma 

A meditação é como se você   
fosse retirando um véu da 

frente dos seus olhos, que não 
te deixava ver as situações com 
clareza.

prática de Yoga.

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 também oferece aulas 
do Método Gyrotonic®️ e sessões de 
Barras de Access, Facelift Energético 
e MTVSS.

DIVULGAÇÃO
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O que são 
pontos-gatilho?

Trigger Points ou pontos gatilho 
miofasciais são pequenas áreas hi-
persensíveis, com aspecto de nódulo, 
localizadas em áreas mais endure-
cidas e palpáveis do músculo, que 
podem estar presentes em qualquer 
pessoa. 

Esses pontos podem causar dor 
local ou que irradia para outras partes 
do corpo, de forma espontânea ou 
quando pressionados. Por exemplo, 
quando há um ponto-gatilho na parte 
superior do ombro/costas, a dor 
referida será ao lado do pescoço, e na 
cabeça, podendo causar cefaleia.

Acontece como se as fibras do 
local se entrelaçassem e formassem 
um nó. Nos locais por onde antes 
passavam diversas combinações 
de sangue e nutrientes, ocorre um 
bloqueio.

Assim, diversas toxinas ficam 
presas no local do ponto-gatilho e 
são impedidas de circular para serem 
metabolizadas e eliminadas do orga-
nismo. Este acúmulo de elementos 
nocivos no local é o que causa a dor.

Os locais mais atingidos são: 
região cervical, região dorsal alta 
(trapézio), ombro, região entre as es-
cápulas, lombar e glúteos. Nos outros 
locais do corpo não são tão comuns, 
mas podem aparecer.

São vários os fatores que podem 
levar à formação dos pontos gatilho, 
como exercícios excessivos, movimen-
tos repetitivos, estresse, cansaço ex-
cessivo, alterações do sono e tensão, 
má-postura ou como consequência de 
pancadas, além de também estarem 

Pontos gatilho 
miofasciais

fortemente relacionados com situa-
ções voltadas à atividade profissional 
realizada.

O músculo acometido pelos pon-
tos-gatilho apresenta fadiga, tensão, 
perda de força, perda de flexibilidade, 
espasmos (contração muscular invo-
luntária) e movimentação dolorosa, 
que vai gerar a diminuição da ampli-
tude de movimento.

Tratamento
Os anti-inflamatórios e anal-

gésicos têm sido indicados para o 
alívio das dores musculares. Também 
podem ser combinados com o uso 
de relaxantes musculares. Eles são 
altamente eficazes no curto prazo e 
podem trazer alívio imediato.

Os principais problemas com 
esta opção são:

● Não é ideal manter o uso destes 
medicamentos por tempo prolonga-
do.

● O alívio nas dores não significa 
a cura da origem do problema, ou 
seja, após o efeito do remédio passar, 
a dor irá voltar.

Liberação Miofascial é um tipo 
de terapia manual que consiste em 
desativar os pontos-gatilho através 
da manipulação.

Consideramos esta a técnica 
mais segura por diversos fatores:

● Não exige o uso de medicamen-
tos sintéticos.

● Não realiza perfurações no 
tecido epitelial.

● Trata a origem da dor, diminuin-
do as chances de reincidência.

● Tem efeito mais prolongado que 
o uso de gelo e analgésicos.

A técnica pode ser realizada com 
as mãos ou com auxílio de instrumen-
tos facilitadores.

Existe uma diferença básica entre 
a manipulação manual e a manipula-
ção com instrumentos. Manualmente 
é possível atingir os pontos localiza-
dos nos tecidos mais superficiais. Isso 
vai trazer alívio mas provavelmente 
não será suficiente para o relaxa-
mento de tensões mais profundas. 
Nesses casos, utiliza-se a liberação 
miofascial instrumental, que auxilia 
no tratamento dos pontos-gatilho nos 
músculos profundos.

Para resolver eficientemente 
a questão da dor, deve haver 
uma sequência no tratamento, 
buscando evitar o ressurgi-
mento destes pontos-gatilho. 
Algumas sugestões são:

● Reeducação postural, que pode 
ajudar a evitar novos pontos decorren-
tes da má-postura.

● Exercitar-se de maneira respon-
sável e controlada.

● Alongamentos leves.
● Exercícios de relaxamento e 

meditação, no caso de pontos gera-
dos pelo estresse.

Se você faz parte deste amplo 
grupo de pessoas com dor muscu-
lar, procure o fisioterapeuta de sua 
confiança e peça ajuda, melhore sua 
qualidade de vida e bem-estar.

Charlise Weise Rockenbach
Fisioterapeuta

Especialização em Terapia Manual
Crefito 5 166.947-F

Uma das reclamações mais comuns 
na prática clínica é a dor muscular. 

Ela pode causar desde pequenos 
desconfortos, até o constante incômodo 
que chega a impossibilitar a livre 
movimentação do paciente.
Os tratamentos para estas dores, assim 
como suas causas, são dos mais variados 
tipos. Mas, invariavelmente, devem passar 
pela detecção e o alívio dos pontos-
gatilhos tensionados.

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

Viemos

A grandeza se confunde
Aqui, tão vasto e minúsculo
Lá, tão pequeno e enorme

Aqui somos minúsculos
Estamos inclusos nessa imensidão
Enquanto que os nossos sonhos 
crescem

Lá, somos grandes
Sonhamos pouco
Temos a paz

Por isso que viemos, ficamos e 
lutamos
Quem vai em frente tem que ir 
atrás…
Pra ser grande tem que estar 
pequeno
Não queremos a vida fugaz

   Jorge da Luz

Parabéns para:

14/5
Cristina Boiaski
Nelson Gresele
15/5
Clementina Sartor
Sigismundo F. dos Santos
Bonimar Minikel
Augusto A. Petter
16/5
Denis Reinehr
Nelda Cecília Schneider
17/5
Danilo Lúcio Winkelmann
Adair Pedo
Teresinha Ivanowski
Marcia Susmary Antunes
18/5
Regina Siepmann
Clair Taborda Bock
19/5
Edson Butzke
20/5
Inês Zucatto
Lucenir T. Bonapaz
Marlize M. Pandolfo

Parabéns para a 
gatinha Maria Júlia 

Greef pelos seus 
3 aninhos a serem 
comemorados no 

dia 18 de maio. 
A homenagem é dos 

pais Douglas e Sirlei; 
dos primos Lavínia 

Vitória e Luidy Gabriel; 
dos avós Senaide, 

Danilo e Neusa e 
demais familiares. 

"Desejamos muitas 
alegrias, amor, 

aprendizados. Que 
Deus te abençoe com 

felizes anos de vida! 
Te amamos!"

PARTICIPAÇÕES SOCIAISDIVULGAÇÃO
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Os priminhos Helena de Paris Melo e Samuel Scharb 
Dutra. Quem resiste a estes olhares? Encantamento, amor e a 

expectativa em cada gomo de bergamota. Como é bom ser criança!

Vanderli Lorenz, 
esbanjando alegria e 

espontaneidade. 
Alma leve e 

sorriso fácil!

"A vida é muito estranha: é preciso a tristeza para saber o que é a felicidade.
O barulho para apreciar o silêncio, e a ausência para avaliar a presença." A.D.

Gilcéia da Silva, em um lindo registro com os filhos, 
Ketlyn da Silva Losekann, 17 anos, 
e José Arthur Losekann, 9 anos

Jobson Makoski, conhecido 
como Jobson, o fotógrafo. Tem o 
seu estúdio fotográfico e escritório 
na Galeria Jost n° 65, sala 5, no 
Centro de Três de Maio. Percebeu 
desde cedo a arte de fotografar. A 
partir daí nunca parou. A fotografia 
está sempre ao seu lado. Tem como 
papel eternizar momentos. “Não 
basta apenas entregar fotos boas ou 
incríveis, precisamos tocá-las, fazê-las 
sentir uma experiência jamais sentida 
antes”, revela.

Parabéns para Laura Maria Marhold, que no 
próximo domingo, 16 de maio, completa 21 anos. 
Recebe os parabéns dos familiares, em especial dos 
pais, Adelar e Liane. "Um brinde à vida! 21 anos é o 
momento de ter novas experiências e aprendizados!”
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Parabéns a três-maiense Luísa Bombardelli, que se uniu em 
matrimônio com Matheus Garcia Tonetto, no dia 24 de abril. A 
cerimônia, bem intimista, foi na cidade de Santana do Livramento, na 
campanha. Os pais da noiva Charles Rafael Bombardelli e Silvana Lappe 
Bombardelli, eram só alegria, juntamente com os pais do noivo, Daniela 
Garcia Tonetto e Antonio Alexandro Tonetto. O casal fixou residência na 
cidade de Florianópolis/SC. Ela é proprietária do Ateliê de Confeitaria e ele 
economista. Ao casal muita luz, vida longa e toda a felicidade do mundo!

Um registro do administrador Carlos Filipin, agora Delegado 
Regional do Conselho de Administradores, com o governador 
Eduardo Leite, em audiência no Palácio Piratini. Na 
oportunidade, Carlos Filipin teve várias pautas, entre elas, a 
institucionalização do IGM-CFA, valorizando os profissionais 
de ‘Administração’. Sucesso e bom trabalho ao novo Delegado 
Regional da Seccional Fronteira Noroeste, dentro do Conselho 
Regional de Administração do Rio Grande do Sul. E, que todos 
os administradores tenham êxito e valorização na sua atividade 
profissional.

NAIR E VERÔNICA LOTTERMANN FOTOGRAFIAS

O papai Tales Cristiano Kehrvald e a filha Valentina, 
em dias de passeio nas belas cidades de Gramado e Canela. 
Obs.: A máscara foi tirada apenas para fazer o registro 
fotográfico

Parabéns à querida e generosa matriarca Sônia Casali (Leia-se Movelar Móveis e 
Decoração), que trocou de idade no dia 26 de abril. Recebeu felicitações e muita energia 
do bem. No registro, Sônia ladeada pelo esposo João Casali e os filhos Leonardo 
e Lucas. O registro foi no dia do casamento de Leonardo, no ano de 2018. Felicidades, 
muita paz, saúde e vida longa!
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Negócio de 
ocasião para 
investidores 

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

Importância do artesanato na minha vida 

Como se associar na Artemaio

Restrições impostas pela pandemia  
prejudicaram o setor 

Artesãos de todo o Brasil sentiram os impactos nas vendas devido às 
portas fechadas do comércio por conta da pandemia. Segundo pesquisa 
do Sebrae, o artesanato foi um dos segmentos que teve perda brusca no 
faturamento mensal, aproximadamente 68% na queda do lucro dos pequenos 
empresários. 

Na Casa do Artesão, da Artemaio, em Três de Maio, os impactos da 
restrição na circulação e pessoas também foram sentidos. O ambiente – que 
fica em anexo ao espaço Margarida Alves, ao lado da prefeitura – ficou boa 
parte de 2020 fechado e, automaticamente, as vendas diminuíram considera-
velmente. “ No ano passado, passamos a maior parte com as portas fechadas. 
Em dezembro, quando abrimos, as vendas foram boas”, destaca a presidente 
da Associação, Maria Lucinda Giehl. Ela conta que das artesãs registradas, 
apenas cinco estão ativas durante a pandemia, já que as sócias que possuem 
problemas de saúde estão afastadas.  

Outro problema que impactou nas vendas foi o cancelamento de feiras 
e eventos. As edições de 2020 e 2021 da Feirarte, feira organizada pela 
Artemaio com objetivo de divulgar o potencial do artesanato do município e 
região, foram canceladas. Maria Lucinda, que já está em seu quinto mandato 
à frente da associação, conta que as vendas da Casa do Artesão são feitas 
apenas de forma presencial. “Não fazemos vendas online. Somos todas arte-
sãs que não se ‘encontram’ muito com a tecnologia e com essa parte virtual. ”

E o cenário para 2021 também não é nada otimista para a associação, 
já que em março a loja novamente esteve fechada e no momento todas as 
feiras estão canceladas. A notícia boa é que, agora, o atendimento da Casa 
do Artesão voltou ao normal, sendo de segunda a sexta-feira, das 8h às12h 
e das 13h30 às 17h30min.

Artesão é o profissional que se 
dedica à arte de produzir peças 

de artesanato em cerâmica, cera, 
tecido, lã, palha, madeira e couro, 
entre outras. Originada do termo 
bíblico tekton, a palavra artesão 
significa pessoa que trabalha com as 
mãos. No último ano, a profissão vem 
sofrendo baixa nas vendas, ocasionada 
pela crise financeira e as restrições 
impostas pela pandemia da Covid-19.

De acordo com o Sistema de 
Informações Cadastrais do Artesana-
to Brasileiro (Sicab), atualizado em 
setembro de 2020, o Brasil possui 
163.618 artesãos cadastrados. 
No Rio Grande do Sul, são 8.175 
profissionais e, em Três de Maio, a 
Associação dos Artesãos e Artistas 
Plásticos de Três de Maio – Artemaio 
–, tem dezoito artesãos cadastrados, 

Mais do que uma fonte de renda, o artesanato é um meio de expressão, preservação da cultura, 
demonstração da criatividade e uma espécie de terapia 

Artesanato: a arte de trabalhar com as mãos

“O artesanato é muito importante para mim, pois é 
meu ponto de equilíbrio, é onde me encontro e me re-
alizo. Tudo começou quando tinha uns 13 anos. Dona 

Pedrolina Teixeira era minha vizinha e sócia da Artemaio. 
Ela fazia lindas pinturas, crochês e costuras e sempre me 
incentivava e ensinava a fazer artesanato. Então, nessa 
época pintava panos de prato, jogos de cozinha e vendia. 
Foi por um bom período. 

Depois, a vida seguiu outros caminhos e parei com o 
artesanato, mas quando a gente gosta de alguma coisa 
volta para a vida da gente de alguma forma e, em 2015, 
voltou com tudo. Em 2016 comecei a fazer parte da 
Artemaio. O artesanato não é minha principal fonte de 
renda, pois trabalho no comércio, como vendedora, mas 
faz parte da minha vida. 

Nesse último ano tive uma redução grande nas 
vendas, pois pelo o que posso ver, muitas pessoas só 
estão comprando o necessário, aquele mimo, ou aquele 
enfeite está ficando para depois, pois estamos vivendo um 
momento bem difícil.” 

Danusa Perin, 37 anos

“Minha história com o artesanato 
começou quando eu tinha uns 9 

ou 10 anos. Cresci vendo a minha 
mãe crochetando, tricotando e 
bordando. Me encantava com os 
trabalhos lindos que um fio é capaz 
de fazer, e de como saia perfeito. 
Desde então, não parei. O arte-
sanato para mim é uma terapia, 
mantém a mente ocupada. E o 
prazer que dá quando cada peça 
é finalizada tornando-a única. 
Além de ser também é uma fonte 
de renda.

Faço parte da Artemaio desde 
2018, a convite de uma artesã, que 
não está mais entre nós. A venda 
dos meus produtos neste último 
ano diminuiu devido a loja estar 
fechada em razão da pandemia, 
porém, sempre tenho encomen-
das. Tenho uma cliente que mora 
na Argentina, e meus produtos já 
foram para Portugal e Canadá. É 
gratificante ver meu artesanato ter 
ido tão longe. É só gratidão.” 

Haidi Estér Knebelkamp, 
53 anos

porém, pessoas que trabalham com 
artesanato deve passar de uma cente-
na em nosso município.

O artesanato é uma atividade 
manual que pode ser vista como um 
benefício social múltiplo. É fonte de 
renda, meio de expressão e preserva-
ção das culturas locais, modelo de va-
lorização de pessoas e comunidades, 
estilo de vida, alternativa sustentável 
de consumo, dentre outros. Também 
é altamente benéfica como meio de 
socialização. O ato de criar com as 
próprias mãos estimula o intelecto e 
facilita a empatia entre as pessoas.

Cada peça criada pelo artesão é 
única ou feita em pequenas séries. 
Seus detalhes refletem uma história 
local e possuem beleza e praticidade 
que não podem ser encontrados nos 
produtos industrializados.

“O artesanato entrou na minha 
vida com um hobby, um meio 

para relaxar. Comecei fazendo 
curso com a Marli Matos, há 
cerca de 10 anos. Eu trabalhava 
fora e fazia cursos. Iniciei fazendo 
bonecos em gesso. Com o tempo, 
fui fazendo outros cursos - muitos 
via internet -, fui me aperfeiçoan-
do, procurando novas técnicas e 
abrindo o leque. Hoje faço traba-
lhos variados em madeira, tecido, 
faço bonecas, peso de porta, 
trabalhos de Natal, de Páscoa... 

Quando perdi meu empre-
go, me dediquei ainda mais ao 
artesanato. Em 2015, entrei na 
Artemaio, aí o artesanato começou 
a se tornar uma fonte de renda. 
Como eu não estava empregada 
(sou criadora de cães), fiquei 
trabalhando com artesanato e com 
meus cães.

Com o tempo eu conquistei, 
além da Artemaio, um lugarzinho 

Os artesãos que desejam se 
associar para vender na Artemaio são 
bem-vindos. Para isso, é necessário ter 
a carteirinha do artesão e, de preferên-
cia, fazer um artesanato que ainda não 
tenha na loja. Além disso, passar por 
uma breve aprovação na assembleia 
pelas demais sócias. A Casa do Artesão 
tem uma mensalidade de R$ 5 e todo 
o sócio deve trabalhar um dia por 
semana. Para se associar é necessário 
pagar uma joia de ¼ de salário mínimo, 
ou seja R$ 275. Quem quiser fazer pare 

da Artemaio, pode comparecer na Casa  
do Artesão.

Maria Lucinda, que trabalha com 
artesanato há cerca de 20 anos, diz 
que essa arte é muito importante em 
sua vida e na vida de todos os artesãos. 
“Ela me ocupa, me faz criar, me traz 
novas perspectivas de buscar novas 
tecnologias, de me aperfeiçoar, de ficar 
mais perfeito, com mais qualidade em 
tudo. O artesanato é muito importante 
na vida das pessoas que estão deprimi-
das e sem atividade”. 

na feira de Hortigranjeiros de 
Santa Rosa; na Fenadi de Ijuí, 
tinha conseguido também entrar 
no Festival das Tortas de Santo 
Ângelo, aí veio a pandemia. 

Desde o ano passado, com o 
cancelamento das feiras, as ven-
das diminuiram cerca de 80%.  Até 
então eu vivia do artesanato muito 
bem, porque além das vendas aqui,  
participava de feiras grandes e 
pequenas na região. 

Com a pandemia, fiz novos 
cursos (pela internet), e estou 
entrando em novas técnicas, como 
pintura em madeira, MDF e crian-
do uma linha infantil para bebê e 
mandalas. 

Além da diminuição nas ven-
das, outro problema é conseguir 
matéria-prima. Consegui comprar 
um material que veio de São Pau-
lo, porque em nossa região é difícil 
conseguir.”

Jainete Scheibler, 50 anos

FOTOS ARQUIVO PESSOAL
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VENDE-SE
- Terreno com área de 356,43 m² com benfeitorias: casa em alvenaria com área de 127 m², c/3 dormitórios, 
cozinha sob medida, etc... mais quiosque com piscina, localizada no bairro São Francisco.
- 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 com área de 360,00 m² (18x20m) LOTEAMENTO LORO.
- 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 307,30m², lozalizado na rua São Roque, bairro Planalto
- Casa em alvenaria c/área aproximada de 170 m², terreno área de 528,56 m², localizada na Rua 3 Passos, 
em Horizontina/RS. Aceita troca por terreno ou casa em Três de Maio/RS.
- 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 Si-
credi, medindo 69 m², plano de Prevenção contra incêndio aprovado.
Já disponíveis terrenos em Loteamentos novos. Entre em contato.

ALUGUÉIS
-SALAS COMERCIAIS, Galeria Jost, rua Santo Ângelo, Centro. A partir de  R$600,00
-SALA COMERCIAL, Av. Santa Rosa.
-APTO. 2º Andar, 1 quarto, 1 vaga de garagem  

IMÓVEIS À VENDA
- CASA de alvenaria, residencial Dona Oliva, 3 quartos, toda cercada de esquina.
- CASA DE ALTO PADRÃO, bairro valorizado, localização privilegiada, terreno de 
aprox. 850 m², casa de aprox. 290m², com piscina,  área gourmet integrada, 2 pavi-
mentos 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 A VENDA LOTEAMENTO SARTOR bem localizada, toda com pré-laje 2 qu-
artos, sala e cozinha conjugados, 1 banheiro, garagem, quiosque com lavanderia, 
banheiro, e churrasqueira
- CASA A VENDA LOTEAMENTO SARTOR, 2 quartos, um com suíte, sala e cozinha 
conjugadas, alto padrão, quiosque, lavanderia, banheiro e 1 quarto no quiosque, 
toda murada e gradeada. 
-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 aprox. 172m² 
com a área comum R$ 395.000,00 
PARTAMENTOS na planta em ITAPEMA - MEIA PRAIA/SC  venda ou permuta por 
imovél 
-CHÁCARA, 8,5 ha, São Roque, Independência, casa boa, galpão, vertente, encosta 
no Rio Buricá ( recebe terreno ou casa em Três de Maio) 
-TERRENO localizado no loteamento mediterrâneo 13,5 x 27,5
 - 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 12x35, totalizando uma área de 419.82 m² 
- Terreno, de 14x32 com área total de 448 m², localizado na Rua do Arvoredo a poucos metros 
da AV. Sem. 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 valor 480.000,00                         
- Casa nova, com área construída de 110 metros quadrados, terreno medindo 320 m², localizada 
no loteamento Sartor 
- Casa de madeira, com terreno medindo 104,96 m², localizado no Bairro São Pedro. Valor 
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 garagem 
localizada no Loteamento Sartor. 

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.

Venda - imóvel urbano 
- Casa seminova 185m², terreno 505m², com chapada, uma suíte, mais dois quar-
tos. Rua Padre Cacique, loteamento Loro.
- Casa de alvenaria 200m², com piscina, terreno de 562m², localizada na rua Mare-
chal Floriano, centro de Três de Maio. 
- Casa de alvenaria seminova, com chapada 129m², terreno de 380m², localizada 
na rua Avaí, próximo ao Colégio Pacelli.
- 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 Harmo-
nia, bairro Jardim das Acácias.
- Casa de alvenaria 157m², terreno 457m² localização av. Buricá. Preço R$ 
380.000,00
- Casa de alvenaria, dois pisos 217m², com terreno de 590m², localizado na rua do 
Arvoredo, próximo ao fórum. Preço R$ 450.000,00
Terrenos sem benfeitorias
- Terreno 342m², de esquina na rua Alfredo Hen, próximo ao posto da Cotrimaio. 
Preço R$ 150.000,00
- Terreno de esquina 432m², localizado na rua América, bairro Santa Rita. Preço R$ 
100.000,00 área rural
- 25.5 ha, sem benfeitorias, terra vermelha, lajeado cachoeira, 800 metros da ci-
dade.

IMÓVEIS 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, 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. 
· 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. 
· Terreno c/ casa de alvenaria próximo aos colégios e da av. Sta. 
Rosa, aceita parcelamento (entrada e saldo para a safra de 2022) 
preço R$400 mil
· Ótimo terreno de esquina medindo 865m², com casa de alvenaria, 
piscina, quiosque, escritório e demais dependências, em frente à De-
legacia de Polícia. Aceita imóvel na troca e facilita pagamento.
· Terreno medindo 577,90m² c/ casa de alvenaria c/ chapada medindo 
335m², na rua Bruno Dockhorn ao lado da radio colonial. R$700mil.
· 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, terre-
no de 7.000m², rua Leonel Brizola, perto do parque de exposições, no 
bairro Castelo Branco R$780.000,00. 

ÁREAS DE TERRAS
· Excelente área medindo 10 ha. s/ benfeitorias: de frente para a BR 
472, em Lajeado Lambedor, em frente ao Saci Embutidos.
· 5,4 ha, s/ benfeitorias, com 500 eucaliptos grandes, 1 há. arvores 
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 há c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 7 ha, restante 
potreiro e mato, açude e sanga.
·         20 há de terras em Esquina Araújo – com 60% de área de 
planta (ótima localização) preço 350 sacas de soja por há (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 co-
mercial.
· 3 ha a 7,3 ha, s/ benfeitorias, localizada em frente a empresa São 
Jose Industrial, excelente área para investimento comercial.
· 10 ha c/ benfeitorias c/ sanga e potreiro – Esquina Wunsch - próxi-
mo a São Jose industrial e da BR 472.
· 16,7 ha, s/ benfeitorias, em lajeado cachoeira, perto da cidade, sen-
do 11 de planta e restante c/ eucaliptos, e sanga. Preço 10mil sacas 
de soja.

ALUGUÉIS
· Apartamentos: Rua Sto. Antônio e rua do Comercio
· Casa: Rua Carlos Gomes
· Terrenos:  Av. Avaí
· Pavilhão: Rua Senador Pinheiro
· Sala Comercial: Av. Santa Rosa e rua Sto. Ângelo e rua Horizontina

LOTEAMENTO NOVO
Diversos terrenos com tamanhos e preços diferenciados para venda no lotea-
mento 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 35358585 e 99962-7378 que prontamente lhe atenderemos.

ALUGUÉIS
- 02 salas comerciais, 60 m², Ed. Cidade Jardim, Av. Alberto Pasqualini
- Sala comercial, 101 m², Ed. Rubi, rua Mato Grosso, 673
- Apto c/ 01 suíte + 02 quartos, banheiro social, 01 garagem, Ed. Atenas , Av. Uruguai

VENDAS
- Área com 8.123 m² de frente p/ RS 342, no perímetro urbano de Três de Maio 
- Apto, 136,64 m² c/ 01 suíte master + 01 quarto , banheiro social, 02 garagens, Ed. Rubi
- Apto c/ 01 suíte + 02 quartos, banheiro social, 02 garagens, Ed. Porto Seguro, Crissiu-
mal / RS. Forma de pagamento: Entrada + 48 parcelas
- Apto c/ 03 quartos, 02 banheiros, sacada fechada, 01 vaga garagem. 8º andar. CAXIAS 
DO SUL / RS,  Ótima Localização
- Sala comercial, n° 04, Ed. Rubi, c/ área de 117m²
- Sala comercial, 145m², Ed. Areias, Av Santa Rosa

APARTAMENTOS NA PLANTA, DIVERSOS TAMANHOS, CIDADES DE 

TRÊS DE MAIO E HORIZONTINA / 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: 99960-2851 - 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

Declaração do 
Imposto de 
Renda 2021
Prazo para entrega  
termina no dia 31 de maio

O prazo para entrega da decla-
ração do Imposto de Renda 2021 
termina daqui a três semanas, no dia 
31 de maio. O prazo já foi prorro-
gado pela Receita Federal devido à 
pandemia do Coronavírus. A entrega 
estava prevista inicialmente para 30 
de abril. Quem perder a data terá de 
pagar multa de 1% sobre o imposto 
devido ao mês, com valor mínimo 
de R$ 165,74 e máximo de 20% do 
imposto devido.

O Congresso chegou a aprovar 
um projeto que mudaria a data de 
entrega para 31 de julho, mas o 
presidente Jair Bolsonaro vetou a 
proposta de prorrogação do prazo. 
Portanto, a data que está valendo é 
31 de maio. Veja a seguir se você pre-
cisa declarar e algumas orientações 
para preenchimento do IR 2021.

Quem é obrigado decla-
rar?

Quem recebeu mais de R$ 
28.559,70 de renda tributável no 
ano passado, como salários, aposen-
tadoria ou aluguéis, por exemplo), 
precisa fazer a declaração do IR 
2021. Se você ganhou mais de R$ 40 
mil em rendimentos isentos, como 
indenização trabalhista, saque do 
FGTS ou rendimento de poupança, 
também está obrigado a declarar.

Uma novidade deste ano é o 
auxílio emergencial. Quem recebeu 
a ajuda do governo para enfrentar 
a pandemia, junto com outros 
rendimentos tributáveis acima de R$ 
22.847,76, terá que fazer a declara-
ção do IR 2021 e também terá que 
devolver o auxílio.

Fonte: UOL - São Paulo

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

A partir de agora, o Sistema de Justiça 
tem mais um instrumento para prevenir 

e combater a violência contra a mulher. O 
Formulário Nacional de Avaliação de Risco, 
criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
e pelo Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNMP) para evitar o agravamento da violência 
doméstica no Brasil, virou lei. 

Publicada no último dia 6,  no Diário Oficial da 
União (DOU), a Lei nº 14.149 determina a aplicação do 
questionário às mulheres vítimas de violência doméstica 
e familiar preferencialmente pela Polícia Civil, pelo 
Ministério Público ou pelo Poder Judiciário, dependendo 
de onde ocorra o primeiro atendimento dessa mulher 
vítima. São 27 perguntas, que mapeiam a situação 
da vítima, do agressor e o histórico de violência nessa 
relação. 

Entre as questões que a vítima deverá responder, 
estão se está grávida; se possui alguma vulnerabilidade 
física ou mental, se é negra, se o autor da agressão tem 
acesso a armas, se está desempregado, se já houve 
alguma tentativa de suicídio por parte do autor da 
violência e se os filhos já presenciaram as agressões. 
Dependendo das respostas, o caso pode resultar em 
afastamento do agressor do lar, direcionamento da 
mulher a uma casa-abrigo, entre outros. 

"Essa é uma medida fundamental de proteção 
do Estado às mulheres vítimas de violência, pois evita 
a escalada da violência e seu resultado mais brutal, o 
feminicídio", afirmou o secretário-geral do CNJ, Valter 
Shuenquener. Para ele, a medida é uma reforço no 
apoio às vítimas de violência. "Ao ter um histórico dessa 
dinâmica familiar, o Estado pode melhor monitorar as 
ações de proteção dessa mulher, principalmente se 
estivermos diante de violências recorrentes." 

A conselheira do CNJ Tânia Regina Silva Reckziegel, 
coordenadora do grupo de trabalho que elabora estudos 
e propostas visando ao combate à violência doméstica 
e familiar contra a mulher, afirma que a identificação 
dos fatores que anunciam o risco de a mulher vir a sofrer 
qualquer forma de violência permite uma atuação 
protetiva eficaz. "O questionário é resultado de pesquisas 
que ampliaram o conhecimento dos fatores que 
desencadeiam a violência e sua aplicação está alinhada 
à pauta de vedação à revitimização da mulher, evitando 
repetição do relato para profissionais em diferentes 
contextos, como garante o artigo 10-A, §1º, III, da Lei 
Maria da Penha." 

Supervisora da Política Judiciária Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e ex-
conselheira do CNJ, a procuradora regional da República 
Maria Cristiana Ziouva reforçou que a união de esforços 
do CNJ e do CNMP "foi essencial para a criação de 
um Formulário nacional e único, que é um instrumento 
valioso para a atuação tanto do Poder Judiciário, 
quanto do Ministério Público, na medida que auxilia a 
identificação do risco do cometimento de um ato de 
violência no âmbito das relações domésticas." 

Prêmio 
Abrem no dia 15 de maio as inscrições do Prêmio 

CNJ Juíza Viviane Vieira do Amaral, uma iniciativa do 
CNJ destinada a premiar e dar visibilidade a ações de 
prevenção e enfrentamento à violência contra mulheres 
e meninas. Criada neste ano, a premiação homenageia a 
juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Viviane Vieira 
do Amaral, vítima de feminícidio praticado, em dezembro 
de 2020, pelo ex-marido. 

São seis categorias: tribunais, magistrados (as), 
Sistema de Justiça Criminal - Ministério Público, 
Defensoria Pública, advogados (as) e servidores(as) -, 
organizações não governamentais, mídia e produção 
acadêmica. Poderão ser inscritos projetos, programas, 
atividades, produção científica, experiência ou trabalho 
acadêmico que apresentem contribuições para a 
prevenção e o enfrentamento da violência contra 
mulheres e meninas e que tenham sido realizados nos 
últimos dois anos. 

Podem ser inscritos, por exemplo: programas de 
inclusão social e qualificação profissional de vítimas, 
projetos e campanhas que estimulem a denúncia; 
prestação de serviços médicos, odontológicos e 
psicológicos para restaurar a saúde e a autoestima da 
mulher, entre outros. Trabalhos jornalísticos publicados 
em veículos ou ações de formadores de opinião que 
contribuam para prevenir e enfrentar a violência contra 
mulheres e meninas, bem como combater e erradicar o 
feminicídio também podem participar. 

As inscrições deverão ser feitas até 30 de maio, 
exclusivamente no Portal do CNJ, no endereço www.cnj.
jus.br. As pessoas interessadas poderão enviar arquivos 
complementares, vídeos, fotos e documentos em formato 
PDF que demonstrem a aplicação e os resultados das 
práticas que irão disputar o prêmio. 

Agência CNJ de Notícias 

Violência contra a mulher: Formulário 
Nacional de Avaliação de Risco agora é lei


