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TRÊS DE MAIO - 9 DE ABRIL DE 2021

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Idade: 36 anos

Filha de: Mara Rúbia Tesche Meincke e Nolar 
Edivaldo Meincke (em memória)

Casada com: Cândido Medeiros Nunes

Reside atualmente em: Tapes - RS

Natural de: Três de Maio

Há quanto tempo saiu de Três de Maio:  
há 21 anos

Escolaridade: doutora e mestre em Qualidade 
Ambiental pela Universidade Feevale e 
Química industrial, licenciada pela Pucrs

Profissão: empresária

Por que optou por esta profissão: Porque 
gosto de proporcionar o bem-estar para as 
pessoas, e o ramo de empreendimento que 
escolhi (produtos naturais) proporciona isso. 
Além disso, sempre gostei muito de estar em 
contato com outras pessoas, me relacionar. 
Neste segmento, também consigo aplicar 
conhecimentos adquiridos na vida acadêmica.

Leia-se: Bendito Armazém

De que você sente saudades de sua cidade 
natal: da família

O que mais gosta de sua cidade atual: 
natureza e qualidade de vida

Hábito de que não abre mão: tomar chimarrão

O negócio do futuro é: alimentação saudável, 
qualidade de vida e empatia

Seus aplausos vão para: meus pais. Sou 
imensamente grata pelos valores que me 
passam até hoje e pelo exemplo de pessoas 
que são, sempre valorizando, apoiando e 
estando presentes na vidas dos filhos.

Nota zero para: corrupção, intolerância e 
preconceito.

Larissa Meincke
ARQUIVO PESSOAL
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Além do aumento dos ventos, 
é no outono que começa a redução 
gradativa das temperaturas e a dimi-
nuição da umidade relativa do ar. Por 
isso, alguns cuidados com a saúde 
necessários. Confira algumas dicas.

1. Mantenha os 
ambientes arejados 

Procure arejar os ambientes 
durante o dia. A circulação de ar 
e o sol evitam que as bactérias se 
proliferem.

2.  Evite o uso do 
descongestionante 
nasal 

Com as mudanças de tempo 
que ocorrerem durante o outono, 
algumas pessoas acabam recorren-
do à automedicação, especialmente 
com relação aos descongestionantes 
nasais. A princípio, seu uso pode pa-
recer inofensivo, mas ele pode trazer 
diversos problemas, como o vício e 
lesões na mucosa.

A melhor maneira de limpar o nariz 
é usando soro fisiológico a 0,9%. Po-
de-se também limpar no banho, pois a 
água e o calor facilitam a limpeza.  

3. Higienize roupas e 
cobertores guardados 

Fique atento ao estado de 
casacos, mantas, toucas, cobertores 
e edredons que estão guardados. O 
ideal é higienização com lavagem ou 
então deixar ao sol.

Peças mofadas, com ácaros e 

Outono: estação requer alguns 
cuidados com a saúde

O outono, estação do ano conhecida pelo clima mais ameno e seco começou há 
poucos dias. Como cada período possui características específicas, é necessário que 

façamos pequenas adaptações no estilo de vida, para que nosso corpo se acostume com 
facilidade às alterações no clima e na natureza. No início do outono, por exemplo, os dias 
possuem a mesma duração das noites, se tornando mais curtos e frios à medida que o 
inverno se aproxima, fato que pode abrir as portas para algumas doenças, como gripes e 
resfriados.

traças podem desencadear crises 
alérgicas. 

4. Lave as mãos 
Essa dica já deve ter se tornado um 

hábito primordial no último ano, mas 
não podemos esquecê-la. Lave as mãos 
com água e sabão várias vezes durante 
o dia, pois isso evita o acúmulo de 
bactérias.

De acordo com a Organização Mun-
dial da Saúde, o simples ato de lavar 
as mãos reduz em até 40% o risco de 
contrair doenças como gripe, diarreia, 
infecção estomacal, conjuntivite e dor 
de garganta.

5. Evite lugares com 
aglomeração  de gente

Sempre que possível evite multidões 
e lugares fechados. Nesses ambientes, a 
circulação de vírus e bactérias acontece 
de forma mais livre e intensa.

6. Tenha uma  
alimentação  
equilibrada

Ter uma alimentação equilibrada 
ajuda a manter o sistema imuno-
lógico fortalecido. Sopas e caldos 
de legumes são bem-vindos, já que 
nutrem, hidratam e ainda têm uma 
temperatura agradável.

Lembre-se 
É importante manter uma boa in-

gestão de água, mesmo com o clima 
frio. A água é um componente vital e 
essencial nos processos fisiológicos 
e metabólicos do organismo. Como, 
por exemplo, estimula a diurese 
contribuindo para a eliminação de 
toxinas acumuladas no corpo, ajuda 
na formação do bolo fecal, auxilia na 
manutenção da temperatura corporal 
e no transporte de nutrientes para as 
células.

Lave com frequência cobertores e colchas para evitar a proliferação de ácaros

DIVULGAÇÃO
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A fáscia
Localizada sob a pele, a fáscia é uma fina mem-

brana do tecido conjuntivo que tem como funções 
proteger, separar estruturas e moldar nosso corpo. 
Ela realiza uma lubrificação que nutre e permite o 
deslizamento perfeito dos músculos. É um tecido 
extremamente elástico e resistente.

Quando há uma carga exagerada sobre essa 
membrana, invariavelmente a fáscia sofrerá com 
desgastes que, por sua vez, causarão uma reação do 
corpo e a formação de nódulos (chamados “pontos 
gatilhos”) que acumulam toxinas e causam dor, 
comprometendo o funcionamento do sistema muscu-
loesquelético, resultando em lesões e limitação da 
mobilidade do indivíduo.

De forma geral, isso ocorre após intensas práti-
cas esportivas sem supervisão de um profissional, 
além de má postura, sedentarismo, estresse entre 
outros. Por exemplo, pessoas que trabalham muito 
tempo na mesma posição (geralmente mal posicio-
nadas), somadas a altas cargas de estresse, tendem 
a ficar tensas e sentir dor praticamente todos os 
dias, causando lesão por esforço repetitivo. Também, 
aqueles com uma rotina intensa de musculação, a 
alteração da fáscia dificulta o bom desempenho nos 
treinos e torna a hipertrofia mais difícil.

A liberação
A liberação miofascial ameniza os desconfortos 

causados por essa condição. Seu tratamento é uma 
técnica de alongamento associada à uma pressão 
controlada aplicada sobre o local lesionado. O pro-
cedimento libera as tensões causadas pelo acúmulo 
de toxinas na fáscia. Esse tipo de massagem é rea-
lizado tanto com as próprias mãos do profissional 
quanto também com uso de equipamentos.

A liberação miofascial manual envolve o uso de 
técnicas como fricção, deslizamento, compressão, 
alongamento, percussão e vibração. Porém, existem 
instrumentos feitos de inox, pedras, ou materiais 
acrílicos como as ventosas, que são de uso profissio-
nal e foram desenvolvidos para aliviar a sobrecarga 
sobre a mão do terapeuta e também para alcançar 
áreas em que a mão não consegue chegar.

Também existe a autoliberação miofascial, 
que consiste na aplicação própria de ferramentas 
para facilitar esse processo, como rolos, bolas 
e bastões. Porém, não é recomendado que você 
aplique essas técnicas sozinho, pois qualquer lesão 
muscular tratada de forma incorreta pode acarretar 
outros problemas. Procure sempre um fisioterapeu-
ta ou educador físico certificado para auxiliar no 
tratamento.

Liberação miofascial

A liberação miofascial consiste em uma técnica que previne lesões e alivia dores 
musculares, melhora a postura, aumenta a flexibilidade e estimula a circulação 

sanguínea, onde se aplicam pressões em alguns pontos do corpo a fim de liberar a fáscia. 
Vamos entender melhor.

Não existe um momento espe-
cífico do dia para que a liberação 
miofascial seja executada. Quando 
realizada antes de uma atividade 
esportiva, a liberação miofascial 
proporciona o aumento da mobi-
lidade articular, diminui tensão e 
sobrecarga músculo-articular, além 
de preparar a musculatura que irá ser 
exigida durante a prática, podendo 
potencializar a execução.

Outras pessoas sentem melhor os 
resultados da técnica quando a exe-
cutam após os treinos. Segundo eles, 
a melhora na circulação sanguínea, o 
relaxamento muscular e a diminuição 
da tensão que aparecem depois das 
sessões acabam potencializando os 
efeitos dos exercícios.

O fisioterapeuta
Enquanto o fisioterapeuta realiza 

a liberação miofascial, é necessário 
que ele perceba pelo toque a tensão 
que existe no músculo e fáscia 
do paciente, para que não realize 
manobras exageradas em locais des-
necessários. A percepção de tônus 
muscular, fisionomia, respiração e 
outros comportamentos do paciente 
são muito importantes para continu-
ar realizando a conduta terapêutica. 
Com a experiência na realização da 
técnica, o fisioterapeuta começará 
a reconhecer as possíveis restrições 

que aquela determinada unidade 
miofascial possui, fazendo com que 
retorne para sua forma natural e 
previna futuras lesões musculares. 
Quando localizados os nódulos, são 
aplicadas as técnicas no local, que 
normalmente é com uma pressão 
forte, lenta e profunda.

O fisioterapeuta poderá exercer 
intensidades distintas para cada pro-
blema apresentado. Só um profissio-
nal qualificado poderá discernir com 
precisão o local e a regularidade de 
cada movimento, a fim de diminuir 
o quadro de sintomas. Paciente e 
terapeuta precisam ter interação e 
cooperação no tratamento, a sessão 
não é planejada previamente.

Em quem pode ser  
aplicada?

Pode ser aplicada em quase to-
das as pessoas, exceto àquelas que 
fazem uso de medicamentos antico-
agulantes, com hipersensibilidade à 
dor, com lesões musculares diagnos-
ticadas (ruptura), ou gestantes no 
primeiro trimestre.

É importante lembrar que a 
liberação miofascial é geralmente 
dolorida, uma vez que existem pontos 
tensionados por conta dos motivos 
citados acima. Porém, essa sensação 
é breve e tem resultados incríveis.

Benefícios
● Alívio de dores crônicas
● Relaxamento muscular
● Maior mobilidade das articulações
● Favorece a execução dos movimentos
● Diminui a sobrecarga e tensão músculo-articular
● Libera e ativa os músculos
● Prepara a musculatura que vai ser trabalhada
● Melhora a circulação e a respiração
● Promove mudanças progressivas nos níveis físico e emocional
● Aumenta a consciência corporal
● Ajuda na liberação do ácido lático
● Ajuda a diminuir as tensões musculares
● Ajuda na recuperação muscular e evitar dores tardias
● Previne lesões
● Proporciona bem-estar

Charlise Weise Rockenbach
Fisioterapeuta | CREFITO5 166.947-F

Especialização em Terapia Manual
Fone: (55) 99604 5993

DIVULGAÇÃO
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" Seja seletivo em suas batalhas. 
Às vezes estar em paz é melhor do 

que estar certo." A.D.

Ana Caroline Bohn (filha de Inês e Lauro), em um lindo registro, 
no dia 4, em comemoração aos seus 24 anos. Ana é médica 
e reside na cidade de Xanxerê, em Santa Catarina

Joaquim Fleck Pivotto é só sorrisos e 
alegria com os chocolates que o coelhinho trouxe. 
Ele é filho de Melissa Fleck e Michel Pivotto

Toda alegria de Muriel Lausmann Portolan 
com a cesta de guloseimas que o coelhinho deixou 
para ele. Muriel é filho de Tamara e Sidnei Portolan

A Cachaçaria Pasieka 
surgiu como consequência 
da produção artesanal de 
cachaça iniciada em 1998 
pela família Pasieka, em 
Lajeado Alecrim, município 
de Alecrim. Após 22 anos, 
em março de 2020, os sócios 
Tiago e Claudio Pasieka e 
Fauzi Shubeita constituíram a 
atual Cachaçaria. Destaques 
para a Cachaça Prata e 
Hortelã, além da Caramelo 
e, descansando em barris de 
Carvalho, uma envelhecida 
que será lançada em outubro 
de 2021. No local, além 
da cachaçaria, há trilha 
ecológica e cachoeiras. Em 
Três de Maio, você encontra 
a cachaça Pasieka Prata 
na loja Mais Natural e no 
Paradouro Saci. Instagram @
cachacariapasieka.

Antônio Gabriel Dalla Vechia com um 
sorriso de felicidade com seu ovo de Páscoa. Ele é 
filho de Danielli e Douglas Dalla Vechia
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Parabéns para a competente e eficiente bioquímica Adriane Eickhoff 
(leia-se Laboratório Clínico Prognose), que dia 2 de abril, comemorou 
idade nova. No registro, Adriane com o esposo Marlon e as filhas 
Jéssica e Alana, em viagem para a África do Sul, no ano de 2018A Classmann Joias e Óptica está com muitas novidades 

em belíssimas peças em ouro, além de relógios e óculos solares das 
mais renomadas marcas. Sempre é tempo de amar e surpreender! 
Não deixe nada para depois, viva hoje, presenteie hoje!

Em uma inédita iniciativa do Poeta Feiticeiro, na última terça feira, dia 6, estreou o programa "Armazém Cultural" numa plataforma digital, que 
contou com o músico cantor e compositor Flavio Dalcin. A apresentação ficou a cargo de Nina Kuhn e Rosane Lopes que fazem parte 
da equipe cultural do Poeta Feiticeiro. Destaque também para Flávio Dalcin, que mostrou muito conhecimento técnico em músicas e composições. 
Ele tem uma longa carreira de sucesso, com muitas músicas que foram e são um verdadeiro hit, consolidando-se cada vez mais no mercado musical. 
Uma fala descontraída, simpática, com muitos causos e mostrando seu lado família. Vida longa a todos, merecem nossos aplausos!

‘Viver é melhor que sonhar’. Essa frase inspirou e incentivou Ana 
Fabrício e Glauber Weddigen a trocar a vida tradicional para viajar 
o mundo em um Motorhome. Eles estão viajando rumo ao Paraná, e a ideia 
é conhecer todo o Brasil até o final deste ano e futuramente explorar toda 
a América do Sul. Recentemente eles participaram do programa Tudo de 
Bom do SBT, onde mostraram sua casa sobre rodas e contaram um pouco 
mais sobre essa aventura. Para quem quiser acompanhar o casal pelo 
Instagram @bemnaestradabr
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Parabéns para:
10/4
Leda Pagel
11/4
Irene Roberti dos Santos

Interact de Independência conquista 
concurso nacional
Clube recém-fundado venceu com o projeto Independência Sustentável 

PRÊMIO

A Secretaria de Educação, Cul-
tura e Esporte recebeu a doação de 
um kit com livros de literatura in-
fantil e literatura sobre o campo do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Três de Maio. A entrega foi re-
alizada na última segunda-feira, 5, 
pela presidente da entidade, Ani-
sia Trevisan para secretária Vera 
Kühler.

Os livros serão destinados às 
escolas da rede municipal de Três 
de Maio. A secretária de Educação, 
Vera Kühler, agradeceu ao Sindica-
to pelos livros recebidos e destacou 
que eles serão de grande valia para 
os estudantes, pois a leitura deve 
estar presente no cotidiano de todos.

STR doa livros para a Secretaria Municipal de Educação
Livros serão destinados às 
escolas da rede municipal

Os livros de literatura infantil e literatura sobre o campo foram entregues pela 
presidente Anísia Trevisan à secretária da pasta, Vera Kühler

EDITAIS DE CASAMENTOS
Juliana Rafaela Telka de Mattos, Oficiala Designada do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade, 
faz saber que pretendem casar: LEONARDO FELIPE CECCON, corretor de imóveis, e RENATA VITÓRIA 
CARDOSO HAUSCHILD, educadora física; DARLAN DOS SANTOS, metalúrgico, e CAMILA LUANA BOR-
GES NOLL, auxiliar de recursos humanos; GILBERTO MOREIRA DE PAULA, operador de máquinas, e SAN-
DRA HELENA LEMANSKI, depiladora. Quem souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

Três de Maio, 07-04-2021.

Fundado há apenas três meses, 
o Interact Club de Independência 
já conquistou um concurso nacio-
nal. O clube elaborou o projeto 
Independência Sustentável e con-
quistou o prêmio de R$ 1.666,66, 
na categoria Meio Ambiente do 
Concurso Nacional de Projetos 
Subsidiados do Interact. A divul-
gação do resultado foi realizada no 
último domingo, 4.

De acordo com a presidente do 
clube, Stephani Witczak Domeni-
ghi, 16 anos, o projeto consiste em 
uma campanha de conscientização 
sobre o uso excessivo das sacolas 
plásticas no cotidiano e na distri-
buição de Ecobags, em parceria 
com alguns mercados da cidade.

A decisão de participar do con-
curso foi vista como uma grande 
oportunidade para o Interact de In-
dependência, uma vez que o clube 
possui baixos recursos financeiros 
para a realização de projetos, de-
vido a sua recente fundação. “Ga-
nhar o concurso foi de grande im-
portância para o nosso clube, pois 
prova que não há limites quando 
se trata do espírito interactiano e 
da força de vontade de fazer a di-
ferença”, ressalta Stephani.

O concurso foi organizado 
pela MDIO Interact Brasil, com 
o objetivo de proporcionar um 
subsídio para a realização de pro-
jetos que necessitam de recursos 
financeiros. Ele era dividido em 
três categorias: Desenvolvimento 
Econômico e Comunitário, Meio 

Ambiente e Educação Básica e 
Alfabetização. Como premiação, 
o concurso ofereceu o valor de R$ 
5 mil, que foi dividido para cada 
categoria, ou seja, cada clube vito-
rioso recebeu R$ 1.666,66.

A competição foi realizada em 
três etapas. A primeira foi a inscri-
ção de projetos de clubes de todo o 
Brasil. Dos inscritos, três de cada 
categoria passaram para segunda 
fase. Na terceira etapa foi realiza-
da a apresentação oral do projeto, 
de forma online, de onde saíram os 
três vencedores de cada categoria.

 

Como surgiu o Interact 
em Independência

Stephani é associada ao Inte-
ract Club de Três de Maio, “clu-
be que me trouxe para a família 

rotária e fez com que eu me apai-
xonasse pelo Rotary e pelo vo-
luntariado. Por isso, vi uma ne-
cessidade de abrir oportunidade 
para os jovens de Independência, 
e decidi fundar um clube em mi-
nha cidade”, relata.

O Interact Club de Indepen-
dência foi fundado em 9 de de-
zembro de 2020, possui 25 as-
sociados e 4 convidados. “Em 
apenas 3 meses, o Interact Club 
de Independência vem partici-
pando de projetos da comuni-
dade, e conquistar o Concurso 
Nacional será apenas uma das 
portas para realizar a mudança 
em nosso município. Em breve, 
iremos trazer mais novidades a 
respeito do projeto premiado, In-
dependência Sustentável, e qual 
seu impacto na comunidade”, 
explica a presidente.

TRÊS DE MAIO

13/4
João R. Prestes Froes
14/4
Janaina P. Mendonça
Romeu Tresel

15/4
Veloni S. Almeida
Valdemar Faoro

PREFEITURA DE TRÊS DE MAIO

DIVULGAÇÃO

Apresentação online do projeto Independência Sustentável
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VENDE-SE
- Chácara com 9.214,00 m², sem Benfeitorias,  a 3,5 km de entrada da Barrinha, Três de Maio/RS, (Rede 
de Luz Certhil e rede água).
- Apartamentos com ótima localização, 3 opções de plantas, 3 e 4 dormitórios (opções de suítes), com 
possibilidade de adquirir mais de um box de garagem.
- Área de terra (30.000 m²), sem benfeitorias, localizada em Linha Jundiá, a 3 Km da cidade de São José do 
Inhacorá. Encosta no Rio Inhacorá.
- Terreno com área de 320,70 m², frente com 16,39 m², próximo ao CTG - Loteamento Dockhorn.
- Terreno urbano com área de 904m², com uma casa de alvenaria medindo 12x13, localizada na Rua Expe-
dicionário Bertholdo Boeck esquina com Rua Ijuí.
- Terreno urbano com área de 440m², sem benfeitorias, localizado na Rua Ijuí.Ótima oportunidade de in-
vestimento.
- Terreno urbano com área de 323,43 m², situado no Loteamento Dockhorn, próximo ao CTG. 
- Terreno urbano com área de 307,30m², lozalizado na rua São Roque, bairro Planalto
- ATENÇÃO, últimas unidades: Terrenos no LOTEAMENTO LORO, a partir de R$ 60 mil que se encaixam 
no perfil do financiamento "Minha casa, Minha Vida" (o valor do financiamento aumentou para R$ 140 mil), 
com toda infraestrutura pronta.
- ATENÇÃO INVESTIDOR: vende-se fração de terras de cultura com área de 4.588,57 m² de frente para a 
RS - 342, próximo
ALUGA-SE 
- Sala Comercial c/ excelente localização, Rua Horizontina, em diagonal com o Sicredi, medindo 69 m², plano 
de Prevenção contra incêndio aprovado.
- Quitinetes próximo à Setrem. Faça sua reserva
- Casa com dois dormitórios, sala de estar, cozinha, lavanderia e garagem em Independência/RS, a 100 
metros da Oficina Herval.
Já disponíveis terrenos em Loteamentos novos. Entre em contato.

ALUGUÉIS
- SALAS COMERCIAIS Galeria Jost, rua Santo Ângelo, centro 
- SALA COMERCIAL na Av. Santa Rosa
- CASA, em condomínio com 2 quartos, portão eletrônico, 1 vaga de garagem
- APARTAMENTO, no 2º andar, 1 quarto,1 vaga de garagem
- APARTAMENTO, no 3º andar, 2 quartos, 2 vagas de garagem.  

IMÓVEIS À VENDA
- CASA DE ALVENARIA, residencial Dona Oliva com 3 quartos, toda cercada, de esquina
- CASA DE ALTO PADRÃO, bairro valorizado, localização privilegiada, terreno de aproximada-
mente 850m², casa de aproximadamente 290m², com piscina, área gourmet integrada, 2 pavimentos, 
de esquina 
- CASA DE ESQUINA, Jardim das Acácias, 2 quartos, toda cercada e murada, com pré-laje, 2 
vagas de garagem 2 banheiros
- CASA MISTA, Jardim das acácias, 3 quartos, terreno amplo.
- CASA DE ALVENARIA, com 3 quartos, quiosque e piscina, ótima localização
- CASA DE ALVENARIA, na Avenida Avaí, com 4 quartos, 257m² de área construída, de 
esquina
- CASA DE ALVENARIA, bairro São Francisco, 3 quartos, 2 pavimentos, quiosque e piscina
-CASA LOTEAMENTO SARTOR, bem localizada, toda com pré-laje, 2 quartos, sala e co-
zinha conjugados, 1 banheiro, garagem, quiosque com lavanderia, banheiro, e churrasqueira, toda 
murada 
-APARTAMENTO com três dormitórios, rebaixado em gesso, sacada fechada com vidro, locali-
zado no bairro Sol Nascente
-APARTAMENTOS na planta em ITAPEMA - MEIA PRAIA/SC  venda ou permuta por imovél.
-TERRENOS a venda no loteamento Mediterrâneo. 
-CHÁCARA; 8,5 ha, São Roque, Independência/RS, casa boa, galpão, vertente, encosta no rio 
Buricá (recebe terreno ou casa em Três de Maio)  
- GALPÃO de aproximadamente 200m² e terreno de 398m²
- TERRENO localizado no bairro Glória, medindo 13,5x33,5
 - TERRENOS Loteamento Bombardelli

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

A Brasil Corretora vende mais essa ótima opção para moradia. Casa 
mista no bairro Jardim das Acácias, com dois dormitórios, 2 banheiros, 
sala, cozinha, área de serviço, quiosque, piscina 2x4, casa medindo 
7x9m e terreno 12x26,50m totalizando 318 m². Maiores informações 
pelo fone (55) 9 9633 2111. Brasil Corretora de Imóveis “O Imóvel é 
seu, o cuidado é nosso!”

- Apartamento localizado no Edifício Rubi, no 10º pavimento, com área privativa de 136,64 m² 
e sua respectiva garagem, com área de 25 m² 
- Terreno localizado na Rua Horizontina, medindo 12x35m, totalizando uma área de 419.82m² 
- Terreno de 14x32m com área total de 448 m² localizado na Rua do Arvoredo a poucos metros 
da av. Senador Alberto Pasqualini
- Casa de alvenaria com 2 pavimentos, localizada na Rua Engenheiro Jorge Logemann 
próximo do centro, com 3 quartos, 2 salas, cozinha, dispensa e garagem 
- Casa de alvenaria com terreno medindo 330m² e área construída de 278 m² localizada no 
Bairro Laranjeiras. R$ 480.000,00                         
 - Casa nova, com área construída de 110 m², terreno medindo 320 m², localizada no lotea-
mento Sartor 
- Casa localizada no Bairro Jardim das Acácias, terreno medindo 300 m² área construída 
98,35m². R$ 400.000,00
- Casa de madeira com terreno medindo 104,96 m², localizado no Bairro São Pedro. R$ 
75.000,00
- Casa de alvenaria com terreno medindo 485m² e área construída de 104,5m² localizada no 
Loteamento Sartor.
- Apartamento na Av. Pasqualini no segundo pavimento, com dois dormitórios, sala de estar e 
jantar, duas sacadas, lavanderia, banheiro social e vaga de garagem. R$ 250.000,00 

IMÓVEIS
VENDE-SE propriedade 
dos Caixeiros Viajantes de 
Três de Maio. Com área de 
1 hectare e um pavilhão de 
aproximadamente 300m2. 
Tratar com a diretoria.

ALUGA-SE quitinete no 
prédio da Acordare. Tratar: 9 
9606-2530.

ALUGA-SE apartamento 
com dois dormitórios, com 
garagem para dois carros, na 
rua Tereza Verzeri. Tratar: 9 
9606-2530.

Venda - imóvel urbano
• Casa seminova 185m², terreno com 505m², com chapada, uma suíte, mais dois quartos, localização: rua Padre 
Cacique, loteamento loro.
• Casa de alvenaria 200m², com piscina, terreno de 562m², localizada na rua Marechal Floriano, centro de Três 
de Maio. 
• Casa de alvenaria seminova, com chapada 129m², terreno de 380m², localização rua Avaí próximo ao colégio 
Pacelli.
• Casa de alvenaria medindo 216m², com terreno medindo 380m²; 22,25 metros de frente, localização av. Uruguai, 
centro da cidade.
• Casa mista medindo aproximadamente 150m², terreno 390m² localizada na rua América; uma quadra da av. 
Santa Rosa 
• Casa seminova 130m², com terreno de 390m², localizada no loteamento harmonia, bairro jardim das acácias.
• Casa de alvenaria 157m², terreno de 457m² localização av. Buricá. Preço 380mil
• Casa de alvenaria, dois pisos, 190m², terreno de 520m², de esquina na rua Alfredo Mensch, próximo castelo 
branco; preço 410.000,00.
• Casa de alvenaria, dois pisos 217m² com terreno de 590m² localizada na rua do arvoredo; próximo ao fórum. 
Preço: 450.000,00
Apartamentos
• Apartamento térreo 116m², bairro Sol Nascente, com garagem, preço R$ 250.000.00
• Apartamento localizado na rua Horizontina próximo ao Mordomia R$230.000.00
 Terrenos sem benfeitorias
• Terreno, 342m², de esquina, na rua Alfredo Hein, próximo ao posto da Cotrimaio preço; R$ 150.000,00.
•  Terreno de esquina 432m², localizado na rua América, bairro Santa Rita: preço 100.000,00 área rural;
• 25,5 ha, sem benfeitorias, terra vermelha, localização lajeado cachoeira, 800 metros da cidade.
• 5 ha, com toda as benfeitorias e as instalações do balneário vida mansa localizada no trevo acesso para Três 
de Maio. 

MÓVEIS À VENDA
· 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.
· Prédio c/ apto residencial e salas comerciais edificadas sobre três 
terrenos urbanos, na esquina das Av. Uruguai e Av. Santa Rosa
· Terreno s/ benfeitorias de 465,48m², localizado na área central a 
meia quadra do Clube Buricá e mercado Benedetti. R$165.000,00
· Apartamento no bairro Castelo Branco - ampliação averbada, pode 
ser financiado, aceita carro. Valor R$100.000,00
· Excelente apto semi mobiliado, c/ 1 suíte e 2 quartos, sala e cozin-
ha, 2 banheiros, 2 garagens e elevador, na rua Horizontina. Ótimo 
Preço
· Terreno de esquina medindo 16x30 = 480m2, c/ casa mista na rua 
Tiradentes, na cidade de Santa Rosa. Preço R$150.000,00(Aceita 
proposta).

SALAS COMERCIAIS 
· Três Salas na rua Osvaldo Cruz, perto do Hospital, facilita paga-
mento em até 10 anos (financiamento próprio). 
· Sala na Av. Senador Alberto Pasqualini
· Rua Marechal Floriano 100m² 

IMÓVEIS EM OFERTA
· 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.
· 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 (med-
indo 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$600.000,00 

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
· 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, - preço R$400.000,00
· 6,5 ha, c/ galpão de alvenaria e duas casas, açude, potreiro, locali-
zada ao lado da Setrem 
· 4,5 há, c/ casa, galpão e agua de poço artesiano, sanga e açude, 
potreiro, localizada no KM 6.
· 9,9 há c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 7 ha, restante 
potreiro e mato, açude e sanga

ÁREAS DE TERRAS
· 3 ha s/ benfeitorias, de frente para a BR 472, perto da área industrial
· 38 ha de terras vermelhas em Mato grande – Giruá – com 90% 
de área de planta (750 sacas de soja por ha, com possibilidade de 
negociação do prazo)
· 20 ha de terras em Esquina Araújo – com 60% de área de planta 
(ótima localização) preço 375 sacas de soja por ha (prazo em até 3 
anos).
· 3 ha a 6,79 ha, s/ benfeitorias, localizada na esquina da BR 472 
c/ acesso a São José Industrial, ótima área para investimento co-
mercial.
· 3 ha a 7,3 ha, s/ benfeitorias, localizada em frente a empresa São 
José Industrial, excelente área para investimento comercial
· 10 há c/ benfeitorias c/ sanga e potreiro – Esquina Wunsch - próxi-
mo a São José industrial e da BR 472
· Excelente área medindo 10 ha s/ benfeitorias, de frente para a BR 
472, em Lajeado Lambedor, em frente ao Saci Embutidos

ALUGUÉIS
· Apartamentos: Av. Avaí
· Casa: Rua Professor Del Aglio 
· Terrenos:  Av. Avaí
· Pavilhão:  rua Mato Grosso
· Sala Comercial: Av. Santa Rosa e rua Sto. Ângelo

LOTEAMENTO NOVO
Diversos terrenos com tamanhos e preços diferenciados para venda 
no loteamento Esplendor localizado na rua Planalto em Três de Maio 
RS. 

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 Macha-
do. Apartamento locado. Contato: telefone/ 
WhatsApp 9 9626-2888

JARDINAGENS WEBER
- Limpeza de terrenos; 
- Corte e plantio de grama; 
- Poda de árvores;
- Paisagismo;
- Compactação de solo;

- Corte de campos e chácaras 
(corte c/ trator);
- Lavagem de paredes  
residenciais;

Adair Weber - F: 9 8416-7280
facebook.com/Jardinagens-weber
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SERVIÇOS TRÊS DE MAIO

NEI MAGALHÃES
F: 9 9952-8033

A SECO DO PAULO
Sofás, tapetes, carpetes, colchões, 

estofamentos de carro, etc.
F: 99954-2395 - R. Buricá, 34

TÁXI

DO CARECA
F: 99614-9060 / 99622-4497

OFICINA MECÂNICA
MOTORGIRUS

F: 3535-8953
R. Santa Clara, 15 

AUTO ELÉTRICA

UNICAR AUTO SOM
F:3535-1441 / 99956-9397

R. Horizontina, 384
Próximo ao Benedetti

ELETROCAR 
F: 3535 - 2290

Posto autorizado pelo INMETRO
para aferição de tacógrafo.
BR 472 - Três de Maio-RS

LAVA CAR MASTER
Lavação simples e completa.
Encerramento e polimento. 

R. Augusto Rutzen - Antiga Brahma F: 9 
9982-2815

CHURRASCARIA

DO CRESPO
F: 3535 -2810

BR 472  - Complexo Thomé

LIXAMENTO

IRINEU KICH
Lixamento de parquê e assoalho

F: 99953-0422 / 3535-2949
R. Carlos Bretin, 474

DS MOTORS
Injeção eletrônica, mecânica em geral, 

geometria e balanceamento
Rua São Roque, 654

Fones: 3535-2008 / 9 8463-2000
LAVAÇÃO

ELETRICISTA E 
ENCANADOR

Nova lei de trânsito começa 
a vigorar na próxima 

segunda-feira, 12 de abril
Os motoristas precisam ficar atentos às mu-

danças nas leis de trânsito que começam a valer na 
próxima segunda-feira, dia 12 de abril. A mudança 
no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) vem por meio 
da Lei 14.071/20.

Haverá grandes mudanças e os motoristas 
precisam ficar atento às novas regras, como o novo 
limite de pontos e como ele funciona, o novo prazo 
para renovar a Carteira Nacional de Habilitação, a 
forma de transportar crianças, dentre várias outras 
mudanças trazidas pela lei. 

Transporte de crianças até 10 anos
A nova lei de trânsito determina o uso obrigató-

rio da cadeirinha para crianças até 10 anos. Antes 
a obrigatoriedade era para crianças de até 7 anos. 
Mas, a mudança traz uma exceção: crianças que 
atingirem 1,45 metro de altura estão dispensadas 
do uso do assento infantil e deverão usar o cinto 

Crianças de até 10 anos 
devem ser transportadas em 
cadeirinhas ou assentos

DIVULGAÇÃO

de segurança no banco traseiro. A penalidade para 
quem descumprir a regra será infração gravíssima, 
com multa de R$ 293,47 e 7 pontos na CNH.

Já com relação a carregar crianças nas motoci-
cletas, a lei só permite a partir dos 10 anos.

Pontos na CNH
A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 

sofrerá grandes mudanças relativas à pontuação. 
A quantidade de pontos para a suspensão de CNH 
considerará três novos limites:
20 pontos para quem possui duas ou mais infra-
ções gravíssimas;
30 pontos, para aqueles que adquirirem uma única 
infração gravíssima;
40 pontos, se não houver nenhuma infração 
gravíssima.

A punição, para os casos de suspensão direta, 
pode variar de dois a oito meses, ou de oito a dezoi-
to meses se houver reincidência.

Já para os motoristas profissionais, vai valer 
a regra de 40 pontos, independentemente das 
infrações que forem cometidas. Essa mudança era 
uma antiga exigência dos caminhoneiros.

Validade da CNH
As alterações ficaram da seguinte forma: 

para os motoristas menores de 50 anos de ida-
de, o prazo vai ser de 10 anos (sendo obrigado a 
cada 10 anos fazer novos exames de renovação 
de carteira de motorista).

Para os motoristas com 50 anos ou mais, a 
renovação vai acontecer de 5 em 5 anos; e para 
os motoristas de 70 anos ou mais, a frequência 
para renovar a CNH será de 3 em 3 anos.

Luz baixa na rodovia
A obrigatoriedade da utilização de luz baixa 

em rodovias, durante o dia, valerá apenas nas de 
pistas simples. 

Farol durante o dia para 
motocicletas

A nova lei determina a mudança de gravida-
de da infração para quem trafega de motocicleta 
sem utilizar o farol baixo, mesmo durante o 
dia. A partir da entrada em vigor da nova lei, a 
infração será considerada média. A multa será 
de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos no 
prontuário da Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) do infrator.

Exame toxicológico
Ficou mantida a obrigatoriedade de exame 

toxicológico para condutores com carteiras das 
categorias C, D e E na obtenção ou renovação da 
CNH para cada dois anos e meio.

O condutor com idade inferior a 70 anos 
também deverá fazer um novo exame toxicológi-
co a cada dois anos e seis meses, independente-
mente da validade da CNH.

Fim da obrigatoriedade das 
aulas noturnas

Uma das mudanças que afeta o processo de 
formação de condutores é o fim da obrigatorie-
dade das aulas noturnas. A Lei 14071/20 revoga 
o §2º do Art. 158, do CTB, que diz que parte da 
aprendizagem será obrigatoriamente realizada 
durante a noite.

Reprovação em exame teórico e 
prático para obter a CNH

No caso de reprovação em exame teórico ou 
prático, o candidato não precisará mais aguardar 
os 15 dias de prazo para refazer o exame.


