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TRÊS DE MAIO - 26 DE MARÇO DE 2021

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Idade: 36 anos

Filho de: Marli Fátima dos Santos

Estado Civil: solteiro

Reside em: Três de Maio

Escolaridade: Ensino Médio

Profissão: designer de unhas

Por que optou por esta profissão: sempre 
gostei de tudo que envolve artes, e sempre 
gostei de desenhar, por isso me interessei pelo 
mundo das unhas, onde consigo soltar meu 
amor por criar.

Onde trabalha atualmente: trabalho na minha 
sala de unhas

Hábito de que não abre mão: ver séries

O negócio do futuro é: ser conhecido Brasil 
afora com minha profissão

Time de futebol: Grêmio

Seus aplausos vão para: minha mãe, mulher 
guerreira e batalhadora

Nota zero para: bullying, preconceito e racismo

Sua opinião sobre as redes sociais: no meu 
caso é um material de trabalho. Gosto de usar, 
mas com cuidado!

O que você sugere de mudança que possa 
melhorar sua cidade? Nossa cidade é um 
lugar ótimo de se viver, mas precisa melhorar 
o trabalho com a juventude; oferecer cursos 
profissionalizantes; grupos de recreação; mais 
entretenimento, para que não seja necessário 
sair da cidade. Também é preciso haver mais 
empregos e oportunidades.

Fabrício dos Santos
ARQUIVO PESSOAL
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RPG é a sigla de Reeducação Postural 
Global, um método fisioterapêutico 
manual e totalmente inovador, criado 
e desenvolvido pelo francês Philippe 
Souchard e publicado em 1981, na 
França, após 15 anos de pesquisas no 
domínio da biomecânica.

O tratamento com a RPG é aplicado pelos fisiote-
rapeutas RPGistas, através de uma série de posturas 
escolhidas de acordo com a avaliação e necessidade do 
paciente, com a função de combater e prevenir patolo-
gias ou distúrbios do sistema neuromusculoesquelético, 
decorrentes dos maus hábitos posturais ou provenientes 
de problemas morfológicos, articulares, reumáticos, 
traumáticos, entre outros.

As posturas trabalhadas na RPG ajudam a alongar os 
músculos, alinhar as articulações e decoaptar a coluna 
vertebral, reorganizando e reequilibrando as cadeias 
musculares que sustentam a postura, possibilitando que 
o paciente volte a ter uma postura correta e uma qualida-
de de vida melhor.

Quais são os benefícios da RPG?
Um dos grandes diferenciais da RPG é o fato de tratar 

o indivíduo e não à doença, uma vez que as pessoas 
sofrem e reagem de maneiras diferentes a um determina-
do problema, o que exige tratamentos diferenciados para 
cada uma delas.

O tratamento com a RPG, além ser eficaz no alívio 
das dores e na melhora da postura, proporciona diversos 
outros benefícios que trazem uma melhora considerável 
na qualidade de vida e na autoestima dos pacientes.

A RPG não possui contraindicações e apresenta 
resultados eficazes no tratamento de diferentes patolo-
gias tratáveis pela fisioterapia, com a vantagem de não 
trabalhar com procedimentos invasivos e nem fazer uso 
de medicamentos.

Os estudos comprovam que, muitas das  patologias 
afetam a coluna vertebral são perfeitamente tratáveis 
com a RPG.

O tratamento com a RPG não ajuda simplesmente a 
solucionar problemas já existentes, mas também previne 
contra novos problemas, pois ensina o paciente a adotar 
cuidados posturais em qualquer ocasião. O tratamento 
também proporciona o aumento da consciência corporal 
e o alívio de tensões e do estresse.
Exemplo:
• Combate e previne as dores sem o uso de remédios;
• Alonga e tonifica os músculos;
• Melhora o funcionamento de diferentes estruturas do 
corpo;

• Melhora a capacidade respiratória;
• Aumenta a flexibilidade e a coordenação motora;
• Aumenta a disposição para exercer as atividades 
diárias;
• Traz resultados duradouros ou definitivos;

Como funciona o tratamento?
A RPG é um trabalho manual, e apresenta uma série 

de posturas onde os músculos são trabalhados com 
exercícios de contração isométrica, alinhamento das 
articulações através de micro ajustes posturais, respira-
ção e tração da coluna vertebral, com objetivo de tratar e 
prevenir dores causadas pela má postura ou provenientes 
de patologias.

São muitos os casos em que, desde a primeira sessão 
já se pode notar uma boa melhora no controle das dores e 
nos movimentos, mas normalmente são necessárias mais 
sessões para obter os resultados desejados do tratamen-
to, que é bem sucedido em aproximadamente 90% dos 
casos.

Indicação
A RPG é indicada para pessoas de todas as idades e 

de ambos os sexos, com o intuito de combater e prevenir 
patologias ou distúrbios do sistema neuromusculoes-
quelético, em fases agudas ou crônicas, com ou sem a 
ocorrência de sintomas, decorrentes dos maus hábitos 
posturais ou provenientes de problemas morfológicos, 
articulares, reumáticos, neurológicos, respiratórios e 
traumáticos.

. 

RPG nos esportes
A RPG tem sido muito aplicada em atletas, tanto no 

tratamento de lesões já existentes, quanto na prevenção 
de novas lesões, possibilitando uma maior consciência 
corporal por parte dos atletas e consequentemente 
ajudando na melhora do desempenho em treinamentos e 
competições.

Dor: conheça o tratamento RPG
DIVULGAÇÃO
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Joelma Prates Stein 
Fisioterapeuta (CREFITO-5:200444/F)

Especialista em Qualidade de Vida e Saúde:  Ênfase em Reabilitação Motora

Benefícios da RPG para 
atletas de alto rendimento
• Corrige os problemas posturais, 
diminuindo o cansaço e melhorando o 
rendimento;
• Melhora o funcionamento de grupos 
musculares evitando desgastes articu-
lares;
• Aumenta sensivelmente a flexibilidade 
e proporciona uma maior capacidade 
respiratória;
• Previne dores e lesões musculoesque-
léticas decorrentes de irregularidades 
biomecânicas.

 

RPG para idosos
Quando envelhecemos  é normal que 

haja a diminuição de algumas capa-
cidades funcionais importantes para 
o corpo, como a força e a resistência 
muscular, a flexibilidade, o equilíbrio e 
a coordenação motora, que associadas 
a outras doenças ou somadas a um 
estilo de vida sedentário e de maus 
hábitos posturais, podem agravar ainda 
mais a situação, o enrijecendo das 
articulações; encurtando os músculos; 
limitando os movimentos; dificultando 
a locomoção; alterando a postura e 
gerando dores frequentes, que acabam 
interferindo diretamente na realização 
das atividades mais simples do dia a dia 
e consequentemente na qualidade de 
vida do idoso.

Grande parte dos idosos sofre com 
dores nas costas, mas apesar de não se 
tratar de um problema exclusivo dos ido-
sos, é inegável que com o envelhecimen-

to do corpo, as chances de sofrer com 
esses problemas aumentam conside-
ravelmente, pois a força e a resistência 
muscular vão diminuindo, e desta forma 
aceleram os processos degenerativos, 
tornando as lesões mais frequentes e 
intensas.

OPINIÃO

A vida não termina no calvário!
Chegamos a uma das mais importantes semanas para o cristianismo, a Semana Santa, a 

"Semana Maior", a "Semana das semanas", ousaria eu dizer. Mas como celebrar o mistério 
da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus nas atuais circunstâncias? 

A questão que se repete: os filhos de Deus sempre fizeram festa após duras provas, momen-
tos complicados. E hoje, nós somos convidados a fazer essa experiência na Semana Santa, que 
culmina com a Páscoa, o principal evento, o coração da fé cristã. Toda vida de Jesus Cristo foi 
de entrega, doação, amor e misericórdia.

A Semana Santa inicia com o Domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém e é 
saudado pelo povo como rei. Foi a única vez que o Senhor permitiu ser honrado, e que lição 
bela deu ao permitir tal ação do povo. Ele permitiu ser saudado, honrado e aclamado sobre um 
burrinho. Jesus não entrou de maneira majestosa, não emprestou um cavalo ou uma carruagem 
do rei Herodes. Ele não entrou pelas ruas da cidade antiga com pompas, afinal, seu reinado 
nunca foi assim. 

Desde seu nascimento, Jesus veio pobre, humilde; cresceu no escondimento de Nazaré e, 
somente depois, aos 30 anos, iniciou sua vida pública. No entanto, continuava a exercer o mi-
nistério de forma humilde e misericordiosa. 

A Semana Santa inicia com a entrada de Jesus em Jerusalém e termina com a Ressurreição. 
Mas no meio temos a Paixão do Senhor. Nessa semana, a liturgia fala das perseguições que 
Jesus sofreu, das traições, de sua solidão, do sentimento de abandono, da morte e da vida. 
Na quinta-feira Santa temos a Missa da Ceia do Senhor, conhecida como celebração do "La-
va-pés", na sexta-feira a celebração da Paixão do Senhor e na vigília do sábado a Páscoa do 
Senhor. 

Teremos uma grande e importante semana, uma grande festa, mas ainda num cenário com-
plicado de saúde pública. Que desafio! Que tempo vivemos! Viveremos mais uma Semana San-
ta semelhante à do tempo de Jesus. Brigas políticas, divisões no meio religioso e  pessoas que 
estão assistindo tudo, algumas apreensivas e outras com indiferença.

Se viveremos mais uma Semana Santa aos moldes da primeira, nada de desespero por 
causa disso, vivamos com fé. Pois Jesus venceu o mal na obediência ao Pai. Sim, a Vida vence a 
morte, a Esperança vence o desespero, e a confiança renasce frente ao medo.

Por fim, nada de desânimo! Entremos na Semana Santa, aliás parece que nossa vida é uma 
Semana Santa, não é? Entremos com Jesus em Jerusalém (nossa casa, nosso trabalho). Como 
Ele, ora somos aclamados e ora somos injuriados… Entremos na Jerusalém do nosso coração, 
na confusão que muitas vezes ali está presente, mas como Jesus, foquemos na vontade do Pai, 
Ele está conosco! Entremos em Jerusalém com Jesus e por Jesus, e vamos imitá-lo.

Nesta Semana Maior, mesmo à distância ou não, participe com muita fé das celebrações. 
No domingo de Ramos e na Sexta-feira Santa escutaremos a narração do caminho do calvário 
de Jesus. Convido você a se colocar no lugar dele e pedir a Deus a graça de responder às malda-
des e adversidades como Ele. No atual calvário que vivemos, olhemos para Jesus e vamos nos 
levantar das quedas, consolar os desesperados e perdoar os que nos fazem mal. 

No calvário da vida, vamos imitá-Lo na obediência, no amor, no sacrifício por amor ao Pai. 
Viveremos assim a melhor Semana Santa, a melhor Páscoa, porque a vida não termina no cal-
vário e nem no sepulcro. A vida em Cristo é eterna!

Padre Marcio Prado
Sacerdote da Comunidade Canção Nova e autor dos livros “Entender e viver o Ano da 

Misericórdia” e “Via-sacra do Santuário do Pai das Misericórdias”,  
pela editora Canção Nova

Doenças que podem ser 
tratadas e prevenidas 
com a RPG
• Desvios de coluna: escoliose, 
hiperlordose e hipercifose;
• Dores lombares, cervicais e 
dorsais;
• Dor ciática;
• Dores de cabeça;
• Discopatias: listese e hérnia de 
disco;
• Dores articulares (quadril, 
joelhos, pés, ombros, cotovelos, 
punhos);
• Ombro congelado, cotovelo de 
tenista, túnel do carpo;
• Amortecimento nas mãos;
• LER (lesões por esforço repe-
titivo);
• Torcicolos;
• Lesões desportistas;
• Lesões Articulares;
• Artrose;
• Bursite, Tendinite;
• Incontinência urinária;
• Recuperação pós-traumática 
(acidentes, fraturas, imobilizações 
e pós-cirúrgico);
• Dores crônicas.
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" Quando você começa a cuidar de você, começa a se sentir melhor, começa a parecer 
melhor, e até começa a atrair o melhor. Sempre começa com você. A.D.

Especial Mulheres 
Chegamos a quarta e 

última edição do mês de 
março, todas elas dedicadas 
às mulheres. Foi um enorme 
privilégio abrir espaço para 
trajetórias de grandes ven-
cedoras, que protagonizam 
todos os dias, com muito es-
forço, dedicação, talento e 
esperança. Minha gratidão 
a todas que participaram! 

Através delas, fica o meu 
carinho e afeto a muitas ou-
tras mulheres que merecem 
todos os aplausos e elogios!

S ou casada com Valmir Trevisan, mãe do Marcello, 33 anos, da Gisele, 29 anos, e avó do 
João Miguel, de 3 aninhos. Sou natural de Lajeado Seco, município de Horizontina e com 5 
anos viemos residir na Comunidade de Medianeira, em Três de Maio, portanto, moro aqui 

no município há 55 anos. Atualmente resido e tenho minha propriedade Rural em Nossa Senhora 
do Carmo.

Sou formada como Técnica de Contabilidade, pela Escola Cenecista Monteiro Lobato, no ano 
de 1979. Estou na presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais há 3 anos. Em 2021 assumi 

o segundo mandato para os próximos quatro anos. Também trabalhei como técnica contábil por 
oito anos na Empresa Trenauto Comércio de Veículos Ltda.

Como agricultora me sinto realizada porque os desafios que enfrentamos todos os dias 
nos deixam cada vez mais fortes; e sabendo da importância de produzir alimentos e ainda mais 

sabendo que esses alimentos estão pelo menos três vezes por dia na mesa de todas as famílias.
Presidir a entidade sindical é bastante desafiador. É preciso estar sempre ligada com o que 

acontece nas questões que envolvem as políticas públicas para a agricultura. Defendendo sempre 
que o agricultor tenha êxito e sua propriedade seja sustentável. Uma grande preocupação que 

desafia o movimento sindical é a sucessão nas propriedades e tudo que pode ser melhorado para 
que o jovem permaneça, dando continuidade.

As mulheres agricultoras são muito batalhadoras, sabem a força que têm, e o quanto 
conseguem se reinventar quando enfrentam dificuldades. Sabem ser pacientes, amáveis e 

guerreiras quando necessário.
Tenho uma grande herança de coragem que vem das minhas avós, que falavam 'ninguém 

mora na lage que não consiga plantar alguma coisa para o seu sustento'. E meus pais que sempre 
nos falaram para fazer as coisas acontecerem, mesmo que na primeira tentativa desse errado, na 

segunda daria certo. Foi a forma de nos encorajar para a vida. Abraço a todas as mulheres!
Anisia Irena Schast Trevisan, 60 anos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Três de Maio e São José do Inhacorá

N asci no campo e sou filha de agricultores com muito orgulho. Saí com 14 anos da casa de meus 
pais em Independência para poder estudar em Três de Maio. Em 1990, casei com meu primeiro 
namorado, Leonel, com quem estou casada e feliz até hoje. Fiz minha faculdade já casada, 

morando em Santa Maria e meu marido, que é agricultor, ficou morando em Independência. Me formei em 
fevereiro de 1993 e logo após, engravidei do Leonardo, como já eram nossos planos.

No oitavo mês de gestação comecei a trabalhar como farmacêutica em uma farmácia da cidade, a 
qual logo após me foi ofertada para comprar. Pensei muito, pois ninguém da minha família era empresário 
e eu não sabia nada dessa área. No entanto, empreender sempre foi o meu sonho e ser uma mulher 
independente e com o meu próprio negócio era o grande sonho da minha mãe, Nélia.

Depois de muito estudar, errar e acertar, resolvi dar outro passo: criar uma loja de produtos naturais 
para atender aquele público que queria se cuidar para não adoecer e, também falar sobre qualidade de 
vida, que em 2008 ainda era um assunto pouco abordado e que gerava altas discussões se tinha ou não 
futuro.

Do sucesso da loja Vida Natural, nasceu a primeira franquia gaúcha de lojas de produtos naturais, a 
Mais Natural em 2012, que hoje está com 35 lojas em funcionamento e três para inaugurar, marcando 
presença em 10 estados do Brasil.

Com o sucesso das franquias, veio o convite para participar do livro “Empreendedoras de alta 
performance”, que para mim é um grande orgulho estar entre as mulheres de alta performance no RS e 
poder contar minha história neste livro, principalmente por morar a quase 500 km da capital gaúcha. 

E para a mulheres tenho a dizer que da vida só se leva a vida que se leva e aquilo que você representa 
na vida das pessoas com as quais conviveu.

Minha maior inspiração é minha amada mãe Nélia Bigolin Marasca, mulher de fibra, que tentou 
lutar pelos direitos das mulheres do jeito dela, mas que incutiu em mim esse sonho de ser independente, 
sonhadora, inovadora, batalhadora e que não abaixa a cabeça quando recebe um não, pois sabe que o 
sim está no próximo passo.
Sandra Cristina Marasca Martini, 50 anos, casada com Leonel Luiz Martini 
e mãe de Leonardo, 26 anos e Carolina, 20 anos. Farmacêutica Bioquímica pela UFSM e 
especialista em Saúde Coletiva pela Setrem e CEO da Franquia Mais Natural
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S er mulher é saber se dividir 
em múltiplas tarefas. É saber 
equilibrar a vida pessoal com 

a profissional. É saber ser e fazer de 
tudo um pouco e em todos os instantes 
ser única, autêntica e especial. Ser 
mulher é acreditar que tudo é possível, 
traçar metas e correr atrás dos sonhos. 
Mulheres são símbolos de força e 
dignidade, são vozes que não podem se 
calar e espelhos a serem seguidos. Ser 
mulher é ser mais forte do que os olhos 
podem ver e o coração possa imaginar. 
Ser mulher é ter no coração o lugar e 
a esperança para todos os sonhos do 
mundo! 

Sou natural de Três de Maio, 
viúva e mãe de duas filhas, Nadiege e 
Damaris. Sou graduada em Pedagogia 
e Pós-graduada em Gestão Escolar. 
Sempre lutei muito pelos meus sonhos 
e objetivos, sei de onde vim, e por isso, 
valorizo cada etapa da minha jornada. 

Estou há 30 anos contribuindo para 
o desenvolvimento da Apae de Três de 
Maio, da qual me orgulho muito. Durante 
minha trajetória, já realizei e continuo 
realizando diversos trabalhos voluntários 
perante a comunidade. Minha profissão 
me proporciona autoestima, autonomia, 
liberdade, gratificação diária e realização 
profissional. Acredito que na vida nada 
acontece por acaso e nada é melhor do 
que um dia após o outro.
Nadir Inês Dahlem Gabe, 62 anos, 
diretora da Apae de Três de Maio

S ou natural de Agudo, porém morei 
em diferentes cidades. Algumas por 
questão do trabalho de meu pai e outras 

devido aos meus estudos, especialização e 
trabalho. Sou médica endocrinologista, me 
formei médica em 2005 na UFSM e, após 
me especializei em Endocrinologia. Todo o 
processo do início da faculdade até o término 
da especialização, foram 10 anos (6 anos 
faculdade, 2 anos de residência médica 
em Clínica Médica e depois mais 2 anos de 
residência médica em Endocrinologia). 

Após terminar minhas especializações, 
fomos morar e trabalhar na cidade de 
Criciúma/SC por 2 anos, local onde trabalhei 
no centro de especialidades do município e em 
meu consultório. Após, mudamos para Caxias 
do Sul onde trabalhei por quase 4 anos em meu 
consultório, no centro de especialidades da 
prefeitura e ministrava aulas para o curso de 
Medicina da UCS.

Em 2015, resolvemos mudar para Três 
de Maio, cidade natal do meu marido, para 
ficarmos mais perto dos nossos familiares. 
Desde então, trabalho em meu consultório. 

Para as mulheres eu digo: acredite nos 
seus sonhos e busque meios de realizá-los. 
Mantenha o foco nos teus objetivos e acredite 
no teu potencial. 

Não tenho uma única mulher que me 
inspira. Durante minha vida, minha formação, 
convivi com várias mulheres começando 
por minha mãe, exemplo de mulher forte, 
batalhadora, honesta e de fé e muitas outras 
que deixaram boas lembranças, aprendizado, 
lições de vida, fizeram a diferença em minha 
vida e fazem parte da minha história.

Mônica de Castilhos, 39 anos, casada 
com Márcio Rodrigo Lena e mãe de
 Lucas, 5 anos 

N asci e cresci no interior, onde 
permaneço até hoje na profissão 
de agricultora e doceira. Há 20 

anos, nossa família participa da Feira 
Livre Municipal comercializando produtos 
da propriedade. Há mais de 10 anos 
estou como Coordenadora Artística 
das Invernadas do CTG Tropeiros do 
Buricá, um trabalho voluntário que me 
realiza e inspira. Além disso, eu e o meu 
marido Darci, participamos da Invernada 
Xirú, que proporciona momentos de 
descontração e felicidade compartilhada 
com os casais de amigos do grupo. Gosto 
muito de fazer caminhadas e há algum 
tempo comecei a pedalar com um grupo 
de amigas. Posso afirmar que foi uma 
das melhores escolhas da minha vida, 
pois além de exercitar o corpo, todos os 
nossos sábados são felizes, com muitas 
fotos, diversão e risadas. Amo o que 
faço e sou muito feliz desempenhando 
essas atividades, tenho certeza que 
é um grande diferencial para a vida e 
bem-estar. 

Para as mulheres, digo que não 
tenham vergonha de defender suas ideias 
e correr atrás do que desejam, nunca é 
tarde para se realizar e ser feliz. 

Procuro usar de inspiração todas 
as mulheres fortes que lutam junto com 
as suas famílias para conquistar o que 
desejam e fazem da vida um lugar feliz 
para viver. 
Noemia Sartor,  51 anos. Casada com 
Darci Roque Sartor, mãe de Darléia, 31 
anos, Daniela, 25  e  Felipe, 20 anos

FOTOS ARQUIVO PESSOAL
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PARTICIPAÇÕES SOCIAISAtenção,  
assinante!

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

3535-1033  
ou  

9 9944-1624

Parabéns para:
26/3
Simone de Oliveira
Matheus Eickhoff
Dr. Herton Muhlbeier
27/3
Valdir Benedetti
Nelso Spengler
Maicon Viapiana  
28/3
Nelsis J. Turra
Romilda Weber
Elson Rusch
29/3
Marines Pinto Zimermann
30/3
Felipe S. Hoffmann
31/3
Jorge Rogerio Rutzen
Jones Cecon
Mauri Joao Baiotto

“Feliz aniversário, mãe, nossa rainha Irena Nogara!
Mãe, a senhora merece toda a felicidade do mundo neste dia 28 de março, que 
é o seu aniversário, e no resto do ano inteiro. Receba todo o nosso amor, carinho 
e admiração, junto com um abraço apertado e milhões de beijos! Mãe, você é 
uma mulher tão bonita, forte, corajosa e sábia que irradia luz por onde passa.”
Homenagem de toda família, em especial das filhas Preta, Dirce, Denize e 
Diana Nogara

Já ouviu falar sobre Internet do 
Comportamento?

Você sabia que o número de dispositivos da Internet das Coisas (IoT) 
dobrou nos últimos cinco anos? Essas coisas estão em todos os lugares, 
desde tecnologias que rastreiam seu condicionamento físico 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, até acesso remoto a dispositivos elétricos em sua 
casa.

Já a Internet do Comportamento (IoB) traz ideia de analisar os dados 
que geramos por meio de nossas atividades na internet e converter 
em informações, que podem ser usadas para obter a compreensão 
e transformar este conhecimento em tendências para influenciar 
no comportamento das pessoas em uma perspectiva da psicologia 
comportamental.

Estas referências fornecerão suporte para as empresas planejarem 
seus esforços no desenvolvimento publicidade direcionada em vendas 
sobre novos produtos e serviços desenvolvidos para atender o gosto 
do cliente. É uma tecnologia que busca não apenas usar os dados das 
pessoas, mas o que é mais importante: influenciar o comportamento.

Analistas do Gartner apontam que o IoB está apenas no início. Porém, 
até 2025, mais de 50% da população mundial estará exposta a pelo 
menos um programa IoB, seja do governo ou de uma empresa privada. 

E, até 2023, estima-se que as atividades individuais de 40% 
da população global serão rastreadas digitalmente para analisar, 
compreender e influenciar nossos comportamentos a maneiras de como 
interagimos com o mundo ao nosso redor, com informações como nossos 
hábitos, estilo de vida, comportamentos, interesses e preferências sobre 
temas variados, como carros, casa, faculdade, roupas e viagens.

É importante tomar precauções, como também orientar amigos e 
pessoas próximas, sobre os riscos existentes na internet, principalmente 
ao notar que alguém próximo de você está se expondo demais.

Precisamos estar abertos a inovação, pois mentalidade digital será 
importante e cada vez mais somos influenciados pela internet e suas 
tecnologias.

Claiton Stein
Diretor da Unify Internet

Uma ação organizada pelos líde-
res de turma da Educação Básica da 
Setrem será realizada no próximo dia 
30 de março, nas cidades de Três de 
Maio (e interior, em Manchinha), Ho-
rizontina, Nova Candelária, Indepen-
dência, São Martinho e Boa Vista do 
Buricá.

A campanha, “Fazer o bem, faz 
bem”, visa arrecadar donativos para 
entidades e hospitais da região. Não 
perca a oportunidade de ajudar. Con-
fira alguns locais de coleta e faça sua 
doação:

‘Fazer o bem, faz bem’: faça a sua doação
Campanha que visa arrecadar donativos para entidades e hospitais da região é 
organizada pelos líderes de turma da Educação Básica da Setrem

SOLIDARIEDADE

TRÊS DE MAIO
Dia 30
Locais e horários
– Manhã e tarde no Campus Setrem
– Tarde na Setrenzinha 
– Durante o dia em Manchinha (Pesque-
-Pague Gelson Weimer).
– Arrecadação de caixas de leite para a 
Pastoral da Criança.
– Arroz, feijão, óleo, açúcar, leite e mas-
sa para o Hospital São Vicente de Paulo.
INDEPENDÊNCIA
Dia 30, das 14h às 16h. Local: Praça de 
Independência

– Arrecadação de arroz, feijão, óleo, 
açúcar, leite e massa. As doações 
serão encaminhadas para o hospital 
São Vicente de Paulo de Três de Maio.
BOA VISTA DO BURICÁ
Dia 30, das 13h às 15h, na Praça da 
Igreja Católica. E, durante a semana 
no Salão de Beleza La Belle, das 8h 
às 11h e das 13h às 18h.
– Arrecadação de arroz, feijão, óleo, 
açúcar e massa. As doações serão 
encaminhadas ao Hospital de Boa 
Vista do Buricá.
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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 
Expedicionário Bertholdo Boeck esquina com Rua Ijuí.
- Terreno urbano com área de 440m², sem benfeitorias, localizado na Rua Ijuí.Ótima oportunidade 
de investimento.
- Terreno urbano com área de 323,43 m², situado no Loteamento Dockhorn, próximo ao CTG. 
- ATENÇÃO, últimas unidades: Terrenos no LOTEAMENTO LORO, a partir de R$ 60 mil que se 
encaixam no perfi l do fi nanciamento "Minha casa, Minha Vida" (o valor do fi nanciamento aumentou 
para R$ 140 mil), com toda infraestrutura pronta.

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 Ofi cina 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 terreno, medin-
do 307 m2, na rua São Roque, 
bairro Planalto, em Três de 
Maio. Valor a combinar. Tratar: 
99171-7282 com André Kroth.
VENDE-SE propriedade dos 
Caixeiros Viajantes de Três de 
Maio. Com área de 1 hectare 
e um pavilhão de aproxima-
damente 300m2. Tratar com a 
diretoria.
ALUGA-SE sala comer-
cial com excelente localização 
para comércio em geral, na rua 
Horizontina, 1826, em Três de 
Maio. Prédio de esquina, diago-
nal com a Sicredi, medindo 255 

m2, com dois banheiros, sendo 
um para portadores de necessi-
dades especiais, escritório, es-
tacionamento privativo. Tratar 
pelo fone (55) 99985-8141.

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

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

VEÍCULOS
VENDE-SE Del Rey, ano 
1986, em bom estado. Contato: 
99197-8701 ou 99602-1400.

Venda - imóvel urbano
• 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 seminova 162m², com placas de energia solar, com piscina, quiosque, móveis sob medida, 
terreno de esquina, 438m², localização loteamento Sartor.
• Casa de alvenaria medindo 216m², terreno medindo 380m²: 22,25m 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 457m², localização av. Buricá. R$ 380.000,00
• Casa de alvenaria, dois pisos, 190m², terreno de 520m², de esquina, na rua Alfredo Mensch, próximo a Castelo 
Branco. R$ 410.000,00
• Casa de alvenaria, dois pisos, 217m², com terreno de 590m², localizada na rua do Arvoredo, próximo ao fórum. 
R$ 450.000,00
Apartamentos
• Apartamento térreo, 116m², com garagem, localizado no bairro Sol Nascente. R$ 250.000,00
• Apartamento localizado na rua Horizontina, próximo a pizzaria Mordomia R$230.000,00
• Terrenos sem benfeitorias;
• Terreno medindo 342m², de esquina, na rua Alfredo Hein, próximo ao posto da Cotrimaio. R$ 140.000,00
• Terreno de esquina, 432m², localizado na rua América, bairro Santa Rita. R$ 100.000,00
Área rural
• 25.5 ha, sem benfeitorias, terra vermelha, localizado no 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 apartamentos e casa 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 edifi cadas 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
· 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 ap-
tos 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. 
· Apartamento no bairro Castelo Branco - ampliação averbada, pode ser fi nanciado, ace-
ita carro.  Valor R$100.000,00
· Apto, semi mobiliado, com 2 quartos, sala, cozinha, área de serviço e garagem, sacadas 
fechadas c/ vidro temperado, localizado na rua Sto. Antônio – Preço R$250.000,00
· Excelente apto semi mobiliado, c/ 1 suíte e 2 quartos, sala e cozinha, 2 banheiros, 2 
garagens e elevador, na rua Horizontina.
· Terreno de esquina, medindo 16x30 = 480m2, c/ casa mista na rua Tiradentes, na 
cidade de Santa Rosa. Preço R$150.000,00(Aceita proposta).

· Terrenos de diversos tamanhos e localizações: a partir de 55 mil reais.

SALAS COMERCIAIS 
· Av. Santa Rosa e rua Pe. Cacique e av. Uruguai e rua Horizontina e rua Santo Ângelo e 
RS 342 - esquina da rua Ivagaci e Av. Senador Alberto Pasqualini e rua Planalto. 
· Três Salas na rua Osvaldo Cruz, perto do Hospital, facilita pagamento em até 10 anos 
(fi nanciamento próprio). 

· 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 Delegacia de Polícia. Aceita imóvel na 
troca e facilita pagamento.
· Sala Comercial de 120m², no centro de Três de Maio.
· Terreno próximo a Cotrimaio c/ 604,60m², frente de 18,30 metros.
· Terreno todo murado, s/ benfeitorias, frente de 14,50 metros (medindo 442,50m²), na 
Av. Avaí.  
· Terreno de 394m², c/ prédio comercial e residencial, excelente ponto comercial no cen-
tro de Três de Maio (ótimo investimento) R$600.000,00 
· Pavilhão comercial de alvenaria de 380m² e uma casa mista, terreno de 7.000m², rua 
Leonel Brizola, perto do parque de exposições, no bairro Castelo Branco R$780.000,00. 
· Apto novo c/ 85m² c/ garagem na rua Horizontina.

· Apto 101,35m², na rua Horizontina – aceita troca por casa – R$260.000,00

CHÁCARAS
· 5,3 ha, com benfeitorias, casa, galpão, chiqueiro, estrebaria, potreiro e área 
de planta, encosta no rio Buricá, aceita troca por imóvel na cidade.
·         5,4 ha, s/ benfeitorias, com 500 eucaliptos grandes, 1 há de árvores 
frutíferas, 1,5 há de planta, restante mato nativo. Encosta no rio Buricá. Valor 
R$95.000,00
· 3 ha s/ benfeitorias e c/ aguada de sanga e vertentes, refl orestada c/ eucalip-
tos de 5 anos, em Independência
· 16 ha, em Poço Traíra próximo a São José Industrial, c/ sanga e s/ ben-
feitorias 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, localizada ao 
lado da Setrem. 
· 4,5 ha, c/ casa, galpão e água de poço artesiano, sanga e açude, potreiro, 
localizada no KM 6.
· 10 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 8 ha, restante potreiro e mato, 
vende fração de 5 ha, aceita troca por casa na cidade.
·         9,9 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 7 ha, restante potreiro 
e mato, açude e sanga.

ÁREAS DE TERRA
· 3 ha s/ benfeitorias, de frente para a BR 472, perto da área industrial.
· 14 ha s/ benfeitorias, 12 ha de planta, na ponte Sta. Rosa, próximo a BRF.
· 4,5 ha plana, s/ benfeitorias, refl orestada de pinus e eucaliptos.
· 13,5 ha, sendo 7 ha de planta 3 ha de bosque e mata nativa e 3,5 ha de 
balneário com cascata de rio e benfeitorias e apartamentos e casas para 
locação, cancha de bochas, estrutura completa, área inclusa na rota de turis-
mo. (Facilita pagamento).
· 38 Ha de terras vermelhas em Mato grande – Giruá – com 90% de área de 
planta (750 sacas de soja p/ há, com possibilidade de negociação e 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).
· 19,5 ha de terras em Independência, sendo 14 ha de planta restante (mato 
e capão) prazo de até 4 parcelas
· 3 ha a 6,79 ha, s/ benfeitorias, localizada na esquina da BR 472 c/ acesso a 
São Jose Industrial, ótima área para investimento comercial.
· 3 ha a 7,3 ha, s/ benfeitorias, localizada em frente a empresa São Jose 
Industrial, excelente área para investimento comercial.
· 11,37 ha com açudes e benfeitorias, em Esquina Leviski – Alegria RS, encos-
ta no Lajeado Engenho. Aceita troca por imóvel em Três de Maio.

· Excelente área medindo 10 ha s/ benfeitorias: de frente para a BR 472, em 
Lajeado Lambedor, em frente ao Saci Embutidos
·10 há c/ benfeitorias c/ sanga e potreiro – Esquina Wunsch - próximo a São 
Jose industrial e da BR 472.

ALUGUÉIS
· Apartamentos: Av. Avaí 
· Casa: Rua Pe. Cacique e rua Emilio Tesche e rua Prof. 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 Es-
plendor localizado na rua Planalto em Três de Maio 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: 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

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

DS MOTORS
Injeção eletrônica, mecânica em geral, 

geometria e balanceamento
Rua São Roque, 654

Fones: 3535-2008 / 9 8463-2000

LAVAÇÃO

ELETRICISTA E 
ENCANADOR

Ocorreu uma inscrição indevida sua em cadastro 
de inadimplentes (SPC, Serasa etc)?

Quando acontece tal fato, não é necessária a apre-
sentação de provas que demonstrem a ofensa moral 
da pessoa, uma vez que o fato por si só já configura 
o dano e gera dever de indenizar de quem realizou a 
inscrição.

Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), Cadastro 
de Inadimplência (Cadin) e Serasa são exemplos de 
bancos de dados que armazenam dados sobre dívidas 
vencidas e não pagas, além de registros como protesto 
de título, ações judiciais e cheques sem fundos. 

Esses cadastros dificultam a concessão do crédito, 
já que, por não terem realizado o pagamento de dívi-
das, as pessoas recebem tratamento mais cuidadoso 
das instituições financeiras e terão restrições em 
compras a prazo no comércio. 

Alguém com o nome "sujo", ou seja, inserido nes-
ses cadastros, certamente terá restrições financeiras. 
Contudo, os nomes podem ficar inscritos nos cadastros 
por um período máximo de cinco anos, desde que a 
pessoa não deixe de pagar outras dívidas no período.

São exemplos de Inscrição indevida aquelas 

referentes a: a) dívida que não existe; b) dívida quitada 
antes da inscrição; c) dívida contraída há 05 (cinco) 
anos ou mais.

Também enseja reparação a manutenção indevida 
da inscrição no cadastrado de inadimplente, que 
ocorre com a não retida da inscrição após os seguintes 
acontecimentos: a) após quitada a dívida; b) após 
renegociação do débito; c) após completado 05 (cinco) 
anos que a dívida existe.

No Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é con-
solidado o entendimento de que “a própria inclusão 
ou manutenção equivocada configura o dano moral 
in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência 
do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (Ag 
1.379.761).

Então fique atento, e se ocorreu a sua inscrição 
ou manutenção em um cadastro de inadimplentes de 
forma indevida, procure seus direitos!

João Eduardo Götens Silvachi
Advogado OAB-RS 97.762

Silvachi & Soares Advogados Associados

Prorrogado prazo para 
pagamento dos Tributos 
Federais, Estaduais e 
Municipais  do Simples 
Nacional
A medida, que inclui também o 
Microempreendedor Individual 
(MEI), beneficia mais de 17,3 
milhões de contribuintes 

Com o objetivo de mitigar os impactos 
da pandemia do Covid-19 para o grupo 
das micro e pequenas empresas e 
Microempreendedores Individuais (MEI), 
o Comitê Gestor do Simples Nacional 
(CGSN) aprovou em reunião realizada 
hoje (24) a prorrogação do prazo para 
pagamento dos tributos no âmbito do 
Simples Nacional (Federais, Estaduais e 
Municipais).  A medida pode beneficiar 
17.353.994 contribuintes*.

A prorrogação será realizada da  
seguinte forma:
• o período de apuração março de 2021, 
com vencimento original em 20 de abril 
de 2021, poderá ser pago em duas quotas 
iguais, com vencimento em 20 de julho de 
2021 e 20 de agosto de 2021;
• o período de apuração abril de 2021, 
com vencimento original em 20 de maio 
de 2021, poderá ser pago em duas quotas 
iguais, com vencimento em 20 de setembro 
de 2021 e 20 de outubro de 2021;
• o período de apuração maio de 2021, 
com vencimento original em 21 de junho 
de 2021, poderá ser pago em duas quotas 
iguais, com vencimento em 22 de novembro 
de 2021 e 20 de dezembro de 2021;
Importante: as prorrogações não implicam 
direito à restituição ou compensação de 
quantias eventualmente já recolhidas.
As medidas citadas estão incluídas na 
Resolução CGSN 158, de 24 de março de 
2021, e serão publicadas no Diário Oficial 
da União.

*Fonte: Dados extraídos do Portal do Simples 
Nacional / Consulta Optantes. Referente a 20 de 

março de 2021.

Pagamento do ICMS das empresas do Simples 
Nacional é prorrogado para o segundo semestre
Normalmente, os pagamentos são feitos no dia 20 de cada mês

O Comitê Gestor do Simples Nacional autorizou, na 
quarta-feira, 24, a prorrogação do vencimento do ICMS 
(Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) 
relativo aos contribuintes do Rio Grande do Sul optantes 
do Simples, apurado no Programa Gerador do Docu-
mento de Arrecadação do Simples Nacional Declara-
tório. O pedido foi encaminhado pela Sefaz (Secretaria 
Estadual da Fazenda) no dia 12 deste mês.

“Além dos recursos que disponibilizamos por meio 
dos nossos bancos de desenvolvimento e da prorroga-
ção de prazos que já apresentamos do recolhimento de 
ICMS, recebemos a importante confirmação de que um 
pedido que foi encaminhado pela Sefaz foi autorizado 
pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, que é a prorro-
gação do vencimento do ICMS relativo aos contribuintes 
gaúchos optantes do Simples”, destacou o governador 
Eduardo Leite.

Normalmente, os pagamentos são feitos no dia 
20 de cada mês, relacionados aos fatos geradores do 
mês anterior. A aprovação inclui a postergação dos ven-
cimentos em 20 de abril (competência março), 20 de 
maio (competência abril) e 20 de junho (competência 

maio). O montante não recolhido nessas datas originais 
será somado, e o pagamento poderá ser feito mais à 
frente, em duas vezes.

O vencimento do fato gerador de março será efetu-
ado em duas parcelas em julho e agosto; já o de abril 
será feito em duas parcelas em setembro e outubro. O 
valor correspondente a maio terá pagamento em duas 
parcelas em novembro e dezembro.

Portanto, não serão devidos na data original os 
vencimentos de 20 de abril a 20 de junho. De 20 de 
julho a 20 de dezembro, transcorrerão a cada mês os 
vencimentos originais (fato gerador do respectivo mês 
anterior) mais a parte do valor não pago no período com 
vencimentos adiados. O total de ICMS envolvido nesses 
três recolhimentos chega a R$ 150 milhões.

“Esse adiamento completa o anúncio feito pelo 
nosso governo no começo de março referente à pror-
rogação das datas de vencimento de ICMS em setores 
mais diretamente afetados pela pandemia, além da 
postergação do vencimento da Difal e substituição 
tributária das empresas do Simples Nacional”, disse 
Leite.


