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TRÊS DE MAIO - 11 DE MARÇO DE 2022

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Idade: 52 anos
Filho de: Leo Arnoldo Ritter e Maria Lourdes Ritter
Casado com: Vera M. Hermes
Pai de:  Betina Hermes Ritter, 16 anos, e Augusto 
Hermes Ritter, 13 anos
Natural de: São Martinho
Reside em:  Três de Maio
Escolaridade: pós-graduação em Recursos 
Humanos - Setrem 

Profissão: bancário aposentado e corretor de 
imóveis
Por que optou por esta profissão: gosto de 
interagir com pessoas! O ramo imobiliário sempre 
me atraiu; é uma forma de me manter atualizado e 
participar da vida da sociedade
Onde trabalha atualmente: Morada Sul  
Empreendimentos Ltda 
Hábito de que não abre mão: estar em contato 
com a natureza; sou apaixonado por árvores
O negócio do futuro é: automação de processos 
em todos os ramos, inclusive residenciais
Time de futebol: Internacional
Seus aplausos vão para: Hélio da Silva, que 
plantou e coordenou plantio de 50 mil árvores na 
cidade de São Paulo/SP
Nota zero para: incoerência, corrupção e falta de 
ética
Sua opinião sobre as redes sociais: proporciona-
ram liberdade de comunicação/interação para as 
pessoas, porém, exigem maior cuidado para evitar 
excesso de exposição
O que você sugere de mudança para  
melhorar sua cidade?   
No trânsito, sugiro vagas rotativas no centro, 
abordagem de orientação aos motoristas pela Bri-
gada Militar, especialmente nos estacionamentos 
oblíquos e rótulas

Ademir Inácio RitterAdemir Inácio Ritter
NAIR E VERÔNICA LOTTERMANN FOTOGRAFIAS
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Na última terça-feira, 8, a ACI e o Sindilojas realizaram o Happy 
Hour Dia da Mulher, na sede da AABB. O evento contou com coquetel 
e palestra “A magia de ser mulher”, com o magicontador Eric Chartiot. 
O evento teve patrocínio do Sicredi e apoio do Sistema Fecomércio e 
Prefeitura de Três de Maio. 

Foi uma noite divertida, quando diversos temas relacionados à 
mulher na sociedade foram apresentados de forma bem-humorada e 
leve para gerar reflexões importantes, mas de forma descontraída. 

MÊS DA MULHER 

‘A magia que faz as coisas se transformarem’
Palestra do magicontador  
francês Eric Chartiot contou com 
números de mágica e trouxe 
reflexões de forma descontraída 
para as mulheres

A magia de ser mulher
O Jornal Semanal conversou 

com Chartiot sobre sua palestra. 
Ele explicou que o título “A magia 
de ser mulher” vem de vários 
elementos. “O primeiro é que a 
minha apresentação é baseada 
em números de mágicas que 
vem ilustrar, pontuar de maneira 
diferente a minha mensagem. 

Então tem mágica, a magia vem no 
título. Depois, porque eu acho que 
a situação da mulher no Brasil, 
apesar de ter evoluído bastante 
nesses últimos anos, ainda precisa 
de uma transformação, e a magia 
é justamente essa, é aquela que 
faz as coisas se transformarem”, 
contou. 

O magicontador
Nascido na França, em 1961, Eric Chartiot escolheu o Brasil para morar e, atualmente, reside em Morro 

Reuter (RS). Além de mágico, é ator e formador. “Hoje interpreto textos, números, histórias que traduzo da melhor 
forma possível para tocar a emoção de quem me assiste”, considera.

'Se não houvesse desigualdade, 
não precisaria do Dia Internacional 
da Mulher'

Questões como a renda média 
da mulher ser em torno de R$ 500 
menor do que a do homem para 
o mesmo cargo; que apenas 11% 
dos municípios brasileiros são 
liderados por mulheres, número 
que cai para 7% no Rio Grande do 
Sul; e, ainda, das grandes empre-
sas nacionais e multinacionais no 
Brasil, apenas 3,5% têm mulheres 
como diretora-executiva, foram 
abordadas de forma leve. “Essa 
situação, apesar de ter tido melho-
ras, precisa mudar. E a magia da 
mulher é justamente essa, de ser 
capaz de fazer as coisas mudarem, 
como já fizeram”.

“Eu começo a palestra dizendo 
que sou contra o Dia Internacional 
da Mulher. Sou contra porque, 
justamente, não existe o Dia 
Internacional do Homem, porque 
não precisa. Então, eu gostaria 
que não houvesse o Dia Inter-
nacional da Mulher porque não 
precisaria”. No entanto, a situação 
de desigualdade da sociedade 
brasileira e mundial tornam a data 
necessária. “Se não houvesse essa 
desigualdade, não precisaria do 
Dia Internacional da Mulher. Nin-
guém nem pensaria nisso. Então, 
eu acho que seria muito bom não 
ter, pelo fato de não precisar”.

O questionamento é necessário para a mudança
Durante a palestra, Chartiot 

abordou diversos temas sobre a 
situação da mulher na sociedade 
brasileira, dizendo que, infeliz-
mente, muitas vezes, as próprias 
mulheres mantêm essa situação, 
até mesmo na educação dos filhos. 
De forma leve e divertida, o magi-

contador trouxe diversos questio-
namentos para fazer as mulheres 
refletirem.

“Eu sempre me pergunto sobre 
essa questão do rosa para as meni-
nas e azul para os meninos. Como 
assim? Onde está escrito isso? Por 
que as meninas ganham bonecas e 

os meninos carros ou caminhões? 
Por que ainda se fala da mulher 
bem prendada, que pode ajudar o 
homem? Por que ainda se diz que 
por trás de um grande homem existe 
uma grande mulher? Como assim 
atrás? Não pode ser do lado?”, 
questiona, incentivando a reflexão. 

'As mulheres têm essa magia, essa 
capacidade para realizar'

O palestrante acredita que de-
veria existir uma união maior entre 
as mulheres para defender essas 
ideias. “Eu acho que existe, infeliz-
mente, até por parte das mulheres, 
um preconceito. Se você perguntar 
sobre situações profissionais, por 
exemplo, ainda existe um preconcei-
to. Esse trabalho não é para mulher, 

esse trabalho é só para homens. 
Isso tem que mudar”, considera. 

Chartiot diz que é a união das 
mulheres que fará essa magia 
acontecer. “Deve-se criar a realida-
de de uma mudança na situação da 
mulher na sociedade e as mulheres 
têm essa magia, essa capacidade 
para realizar”.

Palestrante encantou o público falando sobre os desafios enfrentados pelas mulheres, com truques de mágica e bom-humor 

FOTOS ACI/SINDILOJAS
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O presidente da República, Jair 
Bolsonaro, assinou na terça-feira, 
8, Dia Internacional da Mulher, 
um decreto que institui o Progra-
ma de Proteção e Promoção da 
Saúde Menstrual, aprovado pelo 
Congresso no ano passado. A 
decisão prevê que serão ofertados 
gratuitamente absorventes higiê-
nicos femininos e haverá garantia 
de outros cuidados básicos para a 
saúde menstrual.

Conforme o governo, o pro-
grama da saúde menstrual prevê 
a oferta gratuita de produtos de 
higiene e outros itens necessários 
ao período da menstruação femini-
na, bem como oferecer garantia de 
cuidados básicos de saúde e de-
senvolver meio para inclusão das 
mulheres em ações e programas 
de proteção à saúde menstrual.

Segundo o Ministério da 
Saúde, o projeto prevê R$ 130 
milhões, dinheiro do orçamento da 
própria pasta.

De acordo com o secretário 
de Atenção Primária à Saúde do 
Ministério da Saúde, Raphael 
Câmara, o decreto prevê atender 
3,6 milhões de mulheres.

MÊS DA MULHER 

Governo federal assina 
decreto para distribuir 
absorvente íntimo
Programa 
beneficiará  3,6 
milhões de 
mulheres em 
situação de 
vulnerabilidade

Câmara informou que o 
dinheiro previsto no programa será 
repassado para municípios, res-
ponsáveis por executar as ações.

QUEM TERÁ DIREITO
● Mulheres em situação de rua;
● Mulheres, de 12 a 21 anos, cum-
prindo medidas socioeducativas;
● Alunas de 9 a 24 anos de idade 
matriculadas em escolas do pro-
grama Saúde na Escola.

Outras medidas
anunciadas

Na solenidade, o governo 
anunciou outras medidas voltadas 
às mulheres, entre as quais:

TRABALHO DE GESTANTES: 
foi sancionada a lei que estabelece 
regras para o retorno de gestan-
tes ao trabalho presencial nas 
seguintes hipóteses: encerramento 
do estado de emergência em razão 
da Covid-19, se a mulher estiver 
vacinada. A volta vale a partir do 
dia em que o Ministério da Saúde 
considerar completa a imunização; 

se a mulher se recusar a se vacinar 
contra Covid-19, desde que assine 
termo de responsabilidade; se 
houver aborto espontâneo com re-
cebimento do salário-maternidade 
nas duas semanas de afastamento 
garantidas pela Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT).

MARIA DA PENHA: também foi 
sancionado o projeto de lei que 
altera a Lei Maria da Penha ao de-
terminar o registro imediato, pela 
autoridade judicial, das medidas 
protetivas de urgência em favor da 
mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, ou de seus 
dependentes.

BRASIL PRA ELAS: criação da 
Estratégia Nacional de Empreende-
dorismo Feminino – Brasil pra Elas. 
Segundo o Ministério da Economia, 
a estratégia reúne ações, como 
acesso à crédito, cursos técnicos 
e informações sobre finanças para 
mulheres. A intenção é incentivar 
a criação e expansão de negócios 
liderados por mulheres.

PEXELS/DIVULGAÇÃO
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Se as pessoas soubessem o quanto palavras erradas destroem sonhos, acabam com relações, destroem autoestima, teriam um 
filtro na garganta. Se você não é capaz de elogiar, apreciar, admirar, amar... Mantenha sua boca fechada. A.D.

Parabéns 
ao patriarca 
Antônio 
Marasquin, 
que no dia 
1º de março 
comemorou 
seus 80 anos de 
vida. No registro, 
o Sr. Antônio 
acarinhado pelos 
filhos Adriana, 
Kika, Eduardo 
e Luis César. 
Felicidades, 
saúde, paz e 
muitas alegrias!

O casal Denise e Amilton Dotto em dias de descanso no 
Resort Termas Romanas, na cidade de Restinga Seca. Uma 
verdadeira beleza! Mais um lugar bonito no Rio Grande do Sul!

Parabéns ao três-maiense Eduardo Pinzon, que no dia 7 de março trocou 
de idade. Eduardo é jornalista e trabalha como repórter da Record TV/Porto 
Alegre. Competente, determinado e muito focado, este guri, meu ex-aluno, 
vai muito longe, pois capacidade e proatividade não lhe faltam. Eduardo é 
filho de Mônica e José Pinzon. Felicidades e sucesso!

A Movelar Móveis e Decorações traz sempre o que tem de mais lindo, 
confortável e que combina com todos os estilos. Um ambiente para reunir 
amigos e família. Me encantei! Faça uma visita!
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Para o álbum da família, um lindo ensaio fotográfico de um aninho de 
Arthur Marcelo. No registro, o pequeno Arthur cercado pelo carinho dos 
papais Clarissa Hofstetter e Carlos Marcelo.

Momento Ecumênico no Dia Mundial  
da Oração, que ocorre a cada ano, na primeira 

sexta-feira do mês de março. Trata-se de um momento 
ecumênico em mais de 170 países. Este ano, coube 

aos países: Inglaterra, País de Gale e Irlanda do Norte 
organizar. Aqui em Três de Maio, o evento, com muita 

oração, fé, esperança, amor e simbolismo, foi na Igreja 
Congregacional. O tema para este ano foi: Eu sei os 

planos para vocês. Ano que vem, o Dia da Oração aqui em 
Três de Maio será na Igreja Católica. Fazem parte desse 

lindo dia de oração aqui no município a Igreja Católica, a 
Igreja Congregacional, a Igreja de Confissão Luterana e a 

Igreja Evangélica do Brasil.

Parabéns à matriarca Gertrudes 
Peiter Heinsch, que no dia 6 de 
março comemorou seus 83 anos de vida, 
sempre cercada de muito amor, afeto, 
admiração e carinho. No registro, Dona 
Gertrudes acarinhada pelos netos. A 
festa contou com as filhas, genros, netos 
e bisnetos. Felicidades, saúde, paz e 
muitas alegrias!

A advogada Laura Irber Redel assumiu 
a presidência da OAB subseção de Três 

de Maio no dia 4 de março, em sessão 
solene realizada no auditório da Setrem. 
A posse de Laura como presidente é um 

marco histórico, pois é a primeira mulher que 
assume a entidade em 33 anos. A gestão 

será de 2022 a 2024. Além de Três de Maio, 
a subseção responde pelos municípios de 

Alegria, Independência, Boa Vista do Buricá, 
São José do Inhacorá e Nova Candelária.

ALINE GEHM
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- Casa localizada no bairro Glória com terreno de 13,15x40,53 com área total de 
528,41m² 
- Casa de madeira localizada na rua Otto Schulz com terreno medindo 324.46m²
- Casa de alvenaria com terreno medindo 330m² e área construída de 230,39m² 
localizada no bairro Laranjeiras                       
- Apartamento localizado na rua Monsenhor Testani com área total de 90m², mais 
vaga de garagem.    
- Sala comercial localizada na rua do Arvoredo com área total de 396m²  
- 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 pou-
cos 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   
- Terreno de esquina medindo 12.66 x 20.50 localizado na rua São João esquina 
com a Marechal Rondon na cidade de Independência
- Terreno localizado na rua das Videiras com frente de 12 metros e área total de 
328m²

IMÓVEIS
ALUGA-SE apartamento com 2 

dormitórios, com sacada e garagem, 
com frente para Av. Uruguai, em Três 
de Maio - Fone: 99606-2530.

ALUGA-SE apartamento com 
2 dormitórios, sacada, garagem e 
churrasqueira, de fundos, em Três 
de Maio - Fone: 99606-2530.

ALUGA-SE quitinete com 2 
dormitórios e garagem, em cima 
do Studio Criativo - Fone: 99606-
2530.

ALUGA-SE apartamento de 
100m² com 3 quartos, 1 banheiro, 

área de serviço, sala de estar e 
jantar, cozinha, sacada de frente 
para a rua Horizontina, 1 vaga de 
garagem - rua Horizontina, 1029 
(em frente ao Posto Fritsch). Mais 
informações: (55) 99109-1861.

VENDE-SE casa com terreno 
de 15x30m², com sala de janta 
e  sala de estar, área coberta na 
frente, cozinha ampla, 2 quartos, 1 
despensa, garagem com lavanderia 
e churrasqueira, toda cercada, rua 
São Miguel, 268, bairro São Pedro. 
R$ 280 mil. Tratar com Marlos (55) 
98409-8044.

Parabéns para:

TRÊS DE MAIO

11/03
Hordi Felten
12/03
Wali J. Bugs
Rosemeri Klein Poersch
13/03
Ieda da Motta Hendges
15/03
Ivete Ciotta Oliveira
Josiane R.  Marasca
Edite da Silva
Edemar Sipp
16/03
Lourdes Huppes
Darci S. Robe
17/03
Rudi Ratslaff
Ari Paim
Antônio Greff

Imama está em 
novo endereço

Unidade está loca-
lizada na Avenida 
Senador Alberto 
Pasqualini, nº 388, 
sala 3

No Dia Internacional da Mulher, 
8 de março, foi realizada a inau-
guração da nova sede da Unidade 
Regional do Instituto da Mama 
(Imama), que em novembro estará 
completando 11 anos de atividades 
em Três de Maio. A unidade, que 
agora está localizada na Avenida 
Senador Alberto Pasqualini, nº 
388, sala 3, realiza diversas pales-

tras e eventos que visam informar 
a comunidade sobre a importância 
da detecção precoce do câncer de 
mama.

Voluntárias, vitoriosas e 
diversas autoridades do município 
estiveram participando da soleni-
dade, que integra a programação 
da 11ª edição do Mês da Mulher 
e da 25ª Semana Municipal da 
Mulher Três-Maiense.

O Imama disponibiliza emprés-
timo de perucas, toucas e lenços às 
mulheres que estão em tratamento, 
além de oferecer atendimento 
gratuito de nutricionista, psicóloga 
e fi sioterapeuta.

A supervisora regional, Fabíola 

Grando, que também é uma vitorio-
sa na luta contra o câncer, destaca 
que o Imama conta hoje com 41 
voluntárias, que atuam com muita 
dedicação em toda a região.

PREFEITURA DE TRÊS DE MAIO

Inauguração da nova sede ocorreu no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher
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ALUGUÉIS
- Salas comerciais, Galeria Jost, Rua Santo Ângelo, centro. A partir de  R$ 500,00
- Apartamento com 3 quartos, sendo uma suíte, escritório, sacada frontal e churrasquei-
ra e vaga garagem, na Avenida Santa Rosa, Centro

IMÓVEIS À VENDA

- Casa mista, bairro Jardim das Acácias, 3 quartos, com terreno amplo.
- Apartamento na Av. Santa Rosa, prédio de esquina, 3 quartos sendo 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 
- Apartamento na Av. Sen. Alb. PasqualinI, 3 quartos (uma suíte), 2 banheiros, cozinha 
planejada com bancada, sala ampla, sacada lateral com fl oreira, sacada fechada com 
vidros na frente e com churrasqueira, lavanderia, 1 vaga de garagem, 2º andar, de frente 
para avenida. 
- Apartamento na Coab, 2º andar, com dois dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro, saca-
da com churrasqueira, 1 vaga de garagem, otima posição solar. 
- Casa ampla de alto padrão a uma quadra do centro, casa de 2 pavimentos, com 
quiosque e piscina, terreno amplo, pega veículo no negócio.
- 4 ha em Alegria, contendo área de mata e de planta, barbada R$ 65.000,00
- Bordada Floricultura e artigos de presente, a mais de 20 anos no mercado com ótima 
clientela, NEGOCIA-SE O VALOR.
- Casa de 2 dormitórios no bairro Dona Oliva. R$ 215.000,00.
- Casa na região central, 2 pavimentos, aproximadamente 235m², com pátio grande na 
frente, e sala comercial aprox. 25m, separada da casa na frente do imóvel. (Possibilidade 
de receber Apartamento em prédio com elevador mediante avaliação) 
- Casa grande à venda, ótima localização, lugar lindo e valorizado, feita com tijolos ma-
ciço limpado, espaço gurmet, fogão de chapa, enorme pátio

TERRENOS
- Loteamento Mediterrâneo 13,5x27,5 com 371,25m² terreno todo murado, plaino. 
R$119.000,00 

Venda
- Casa de alvenaria medindo cerca de 280m² com terreno de 717m²; localização Rua Osvaldo 
Cruz centro de Três de Maio.
- Casa nova de alvenaria nova medindo 247m², com todos móveis sob medida, com terreno 
de 518m², localização loteamento Dockhorn, em frente ao CTG. Recebe terreno no negócio
- Casa seminova 185m² com chapada, terreno 505m², localizada na Rua Padre Cacique, 
loteamento Loro.
- Casa de esquina de 130m², com terreno de esquina, perto da Igreja Batista centro da cidade.
- Apartamento com 76m² com 3 quartos em Santa Maria, preço R$ 179.000,00.
- Casa seminova medindo 260m², com terreno de esquina 345m², localizada no loteamento 
Sartor.
- Casa de alvenaria de alto padrão, em 3 pavimentos, 287m² de construção, piscina e área 
de festa na cobertura, localização Rua Jorge Logemann, centro de Três de Maio.

Aluguel
- Sala comercial próximo ao Sicredi da Rua Horizontina.
- Duas salas comerciais novas localizado na Rua Horizontina, próximo à Ofi cina Bela Vista.

Terrenos
- Terreno sem benfeitorias de 564m², com 25m de frente na Rua Horizontina.
- Terreno medindo 390m² na Rua da Cerâmica, por R$ 90.000,00.

Área rural
- 25,5 ha, sem benfeitorias, terra vermelha, localização lajeado Cachoeira, a 800m da cidade.
- Área de 9mil metros quadrados, sem benfeitorias, localizado a 200m da cidade.

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
• 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. Alberto Pasqualini e na 
rua Professor Del Aglio e rua Horizontina no edifício Maria Preta e 
rua Sto. Antônio, no bairro São Francisco. 
• Apto central medindo 93 m² e mais garagem medindo 15m² e 
com duas suítes e c/ elevador, localizado na rua Tereza Verzeri, em 
frente Super Benedetti, negócio de ocasião. Facilita pagamento.
• Apto de 2 quartos parcialmente mobiliado, 2 quartos, sala, co-
zinha, garagem, portão eletrônico, sacadas fechadas c/ vidro tem-
perado, churrasqueira, localizado na rua Santo Antônio. Preço R$ 
250.000,00
• Casa seminova, com chapada e suíte c/ jacuzi, sala e cozinha sob 
medida, quiosque e piscina. Toda murada.  R$ 410 mil.

SALAS COMERCIAIS 
• Rua Pe. Cacique, av. Uruguai, rua Santo Ângelo e Av. Senador 
Alberto Pasqualini. 

IMÓVEIS EM OFERTA
• Ótimo terreno de esquina medindo 865m², com casa de alvena-
ria, piscina, quiosque, escritório e demais dependências, em frente 
à Delegacia de Polícia. Aceita imóvel na troca e facilita pagamento.
• Terreno medindo 577,90m² c/ casa de alvenaria c/ chapada me-
dindo 335m², na rua Bruno Dockhorn ao lado da radio colonial. R$ 
750mil (aceita proposta).
• 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 (me-
dindo 442,50m²), na Av. Avaí.  
• Pavilhão comercial de alvenaria de 380m² e uma casa mista, ter-
reno de 7.000m², rua Leonel Brizola, perto do parque de exposições, 
no bairro Castelo Branco R$ 750.000,00. 

CHÁCARAS
• 5,3 ha, com benfeitorias, casa, galpão, chiqueiro, estrebaria, 
potreiro e área de planta, encosta no rio Buricá, aceita troca por imó-
vel na cidade.
• 5,4 ha, s/ benfeitorias, com eucaliptos grandes, 1 ha pomar c/ ár-
vores frutíferas, 1,5 ha de planta, mato nativo. Encosta no rio Buricá. 
R$ 100 mil.
• 6,5 ha, c/ galpão de alvenaria e duas casas, açude, potreiro, loca-
lizada ao lado da Setrem. 
• 1,6 ha c/ aguada e s/ benfeitorias, localizada ao lado do perímetro 
urbano.
• 7,99 ha, área de planta 5,66 ha e 2,33 ha de mato, em lajeado lam-
bedor, c/ aguada boa e s/ benfeitoria preço R$ 750.000,00. Aceita 
veículo no negócio e parcela em até 4 anos.

ÁREAS DE TERRA
• 9,25 ha, s/ benfeitorias, em lajeado cachoeira, perto da cidade, 
parte da área de planta e c/ eucaliptos, e sanga. Preço 5 mil sacas 
de soja.
• 3 ha s/ benfeitorias e c/ aguada de sanga e vertentes, refl orestada 
c/ eucaliptos de 6 anos, em Independência.
• 3 ha a 16,79 ha, s/ benfeitorias, localizada na esquina da BR 472 
c/ acesso a São José Industrial, ótima área para investimento co-
mercial.
• 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 - próx-
imo a São José industrial e da BR 472.
• 16 ha, em Poço Traíra próximo a São José Industrial, c/ sanga e 
açude e s/ benfeitorias c/ aproximadamente 100 metros de frente 
para a BR 472.
• 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 ci-
dade.
• 9,9 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 7 ha, restante 
potreiro e mato, açude e sanga.
• 17,8 ha, c/ benfeitorias, planta 12 ha, 5ha potreiro e mato, encos-
ta no rio, localizada em esquina Tiradentes, vila Progresso, Três de 
Maio RS. Preço 260 sacas p/ ha, pagamento entrada e saldo em 
mais 2 anos.

ALUGUÉIS
• Apartamentos: Rua Sto. Antônio e Rua do Comércio
• Casa: Rua Rio branco e rua Fredolino Tesche
• Pavilhão: Rua Alfredo Henn 
• Sala Comercial: Av. Santa Rosa, Av. Uruguai e Casemiro Ko-
chewicz, próximo ao hospital São Vicente.

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 fone/whats 3535-8585 que prontamente lhe atendere-
mos.

ALUGA-SE
- Pavilhão comercial/industrial em alvenaria na rua Alfredo Henn, nº 835, bairro 
Jardim das Acácias, (em frente ao colégio Castelo Branco), com área de 486,00 m².
- Sala comercial: Localizada na Rua Casemiro kochwitz, pode ser locada inteira ou 
dividida em duas salas comerciais (antiga 1001 Embalagens).
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 semimobiliado, localizado no sexto andar (ótimo padrão, c/elevador, suíte 
+ 2 dormitórios) c/ área privativa de 144,69 m², mais box de garagem, no Edifício Atenas, 
Avenida Uruguai, nº 200, centro Três de Maio/RS.
- 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.
- Terreno com área de 320,70 m², frente com 16,39 m², próximo ao CTG - Loteamento 
Dockhorn.
- Terreno c/ área de 436,63 m² na Av. Buricá próximo ao Fórum, c/ casa mista, área apro-
ximada de 187,00 m².
- Casa de alto padrão - localizada na esquina da rua do Arvoredo com Av. Senador Alberto 
Pasqualini
- CASA em Alvenaria com área de 103,00m², terreno com área de 363,00 m², rua São 
Lucas, 136, ótima localização (a 4 quadras do Supermercados Benedetti).
- Casa em alvenaria c/área de 136,00 m², com estrutura p/2 pavimentos, ótimo padrão 
(aberturas, porcelanato...) terreno grande c/fundações prontas para quiosque (estrutura 
para 2 pavimentos). Ótima localização, lugar tranquilo, rua Rui Ramos.
- 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).
- 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/possibilidade 
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.

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.

- ATENÇÃO: BAIXOU O VALOR - Ótima oportunidade de Investimento! Possibili-
dade de adquirir os 3 Terrenos juntos com 15% de descontos.
- TERRENO DE ESQUINA c/área de 565,00 m², c/uma casa de alvenaria medindo 
12x13 localizada na rua Expedicionário Bertholdo Boeck esquina rua Ijuí
- TERRENO sem benfeitorias, ótima localização, rua Ijuí com área de 339,00 m²
- TERRENO sem benfeitorias, ótima localização, rua Ijuí com área de 440,00 m²

Aluguéis
Apartamento com 1 suíte + 2 quartos, banheiro social, sala, cozinha, 2 vagas de gara-
gem, Ed. Porto Seguro, Crissiumal/RS
Apartamento com 1 suíte  + 2 quartos, cozinha, sala, espaço gourmet, banheiro social, 
2 vagas de garagem, Ed Atenas
Sala Comercial, 100m2, rua Mato Grosso, Ed. Rubi,.
Sala Comercial, 60m2 Av. Sen. Alberto Pasqualini, térreo do Edifício Cidade Jardim 

Vendas 
Sala Comercial, 368 m2 privativo, Av. Sen Alberto Pasqualini, Ed. Panorama Três de 
Maio 
Apartamento com 150 m2, 1 suíte  + 2 quartos , cozinha, sala jantar, espaço gourmet, 
banheiro social, 2 garagens, Ed. Atenas
Apartamento com 3 quartos, 2 banheiros, sacada fechada, 1 vaga garagem. 8º andar, 
Caxias do Sul/RS, ótima localização.
Apartamento com 1 suíte + 1 quarto, sala estar/jantar, banheiro social, lavanderia, 1 
vaga de garagem, Ed. Rubi. R$ 450.000,00 
Apto Kitnet 27m2, prédio novo, alto padrão, próximo Puc, Porto Alegre.
Casa de Alvenaria medindo 260,18 m2, com 2 suítes + 2 quartos, sala estar/jantar, escri-
tório, 2 garagens, piscina, bairro Planalto, Três de Maio.
Casa de Alvenaria medindo 250 m2, c/ piscina, 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, 1 
garagem, Ter 360 m2, na Av. Medianeira centro 
Imóvel Misto, Comercial 321,57 m2 ap. residencial 177,18 m2, suíte + 3 quartos, 2 gara-
gens, Av. Santa Rosa, Centro 

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

Ótima oportunidade para 
investidores

Terreno medindo 910 m², 
no início da rua Planalto no centro de Três de Maio

 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.
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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

SERVIÇOS TRÊS DE MAIO

NEI MAGALHÃES
F: 9 9952-8033

TÁXI
DO CARECA

F: 99614-9060 / 99622-4497
Aceitamos PIX e cartões

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

RAMBO
(55) 9944-1624 / 3535-1033 DS MOTORS

Injeção eletrônica, mecânica em geral, 
geometria e balanceamento

Rua São Roque, 654
Fones: 3535-2008 / 9 8463-2000

ELETRICISTA E ENCANADOR

SONORIZAÇÃO

Iniciou na última segunda-feira, 7, o prazo para declaração 
do Imposto de Renda 2022. Novamente neste ano, a Unitec, em 
parceria com o escritório Ativo Gestão Contábil, oferece a solução 
de consultoria e acompanhamento para a declaração do imposto. 

A contadora Lorinês Casagrande, do escritório Ativo Gestão 
Contábil e associada da Unitec, destaca que a equipe orientará os 
contribuintes sobre a melhor forma de declaração para reduzir ou 
isentar o imposto.

Ela acrescenta que, neste ano, conforme divulgado pela Recei-
ta Federal, o prazo para declaração será mais curto. Isto porque 
encerrará em 29 de abril e não deve ser prorrogado. “Dentre as 
novidades da declaração deste ano está que os contribuintes terão 
acesso à declaração pré-preenchida em todas as plataformas, não 
só pelo portal e-CAC, como era antigamente. E tanto a restituição 
quanto o pagamento de imposto devido poderão ser feitos via 
PIX.”

A contadora ressalta, ainda, que segundo informações do 
órgão, a tabela do Imposto de Renda não foi atualizada, ou seja, 
as regras de quem deve declarar seguem as mesmas.

Vai declarar seu Imposto de Renda?  
A Unitec te auxilia
Cooperativa oferece a solução de 
consultoria e acompanhamento 
em parceria com o escritório 
Ativo Gestão Contábil

Confira quem precisa fazer 
a declaração:
● Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ R$ 
28.559,70 no ano (cerca de R$ 2.380 por mês, incluin-
do salários, aposentadorias, pensões e aluguéis);

● Recebeu rendimento isento, não tributável ou tributa-
do exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil, incluin-
do o FGTS, seguro-desemprego, doações, heranças e 
PLR;

● Teve ganho de capital vendendo bens ou direitos sujei-
tos a pagamento do Imposto de Renda;

● Realizou operações na bolsa de valores;

● Tem bens ou direitos acima de R$ 300 mil em 31 de 
dezembro de 2021;

● Teve receita de atividade rural acima de R$ 
142.798,50.

A Receita Federal também já anunciou as datas para a 
restituição: 31 de maio, 30 de junho, 29 de julho, 31 de agos-
to e 30 de setembro.

Mais informações podem ser obtidas na Unitec ou pelo telefone/
WhatsApp (55) 3535-2052.

Texto e foto: Assessoria de comunicação Unitec
Jaqueline Peripolli / Jornalista MTE 16.999

Contadora Lorinês Casagrande, do escritório Ativo Gestão Contábil e 
associada da Unitec
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