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Gloria Yisel Rosabal Soris

Idade: 33 anos
Natural de: Camaguey, Cuba
Filha de: Riselda Soris Lopez e Juan
Lorenzo Rosabal Sanchez
Casada com: Carlos Santos Rodriguez
Reside em: Três de Maio
Escolaridade: Ensino Superior completo.
Cursei a Universidade de Ciências
Médicas Carlos J. Finlay, na cidade de
Camaguey, em Cuba
Profissão: Médica, especialista em
Saúde da Família
Por que optou por esta profissão:
porque desde sempre, quando eu via
minha mãe vestir aquelas roupas brancas
de enfermagem, cresci com aquele sonho
de um dia ajudar a humanidade em
qualquer lugar do mundo
Onde trabalha atualmente: em Três de
Maio, na Unidade de Saúde Viva Mais
Hábito de que não abre mão: um bom
livro, acompanhado de um bom café
O negócio do futuro é: a internet
Time de futebol: bom, sempre gostei de
assistir futebol internacional, torço para o
Futbol Club Barcelona
Seus aplausos vão para: meus pais
Nota zero para: o racismo em toda
sua extensão
Sua opinião sobre as redes sociais:
atualmente, imprescindíveis
O que você sugere de mudança para
melhorar sua cidade? A cidade é muito
linda, em desenvolvimento. Acredito
que aumentar os investimentos na
área da saúde nunca é demais, além
de mais espaços culturais e maior
conscientização da população sobre
a saúde, já que a pandemia ainda não
acabou.
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Yoga! Você sabe o que significa
essa palavra?

“

O termo Yoga deriva da
raiz yuj, do sânscrito,
que significa atar, reunir,
ligar e juntar, focar e
concentrar a atenção em
algo, usar e pôr em prática;
significa também união e
comunhão. É a verdadeira
união da nossa vontade
com a vontade de Deus.”
B.K.S. IYENGAR,
no livro LUZ sobre o YOGA
Existem inúmeras traduções e interpretações para
Yoga, mas o que realmente importa, é o que essa palavra
significa para você! E você pode descobrir isso praticando Yoga no Studio Ana Dobler. Dessa forma te convido a
entender e sentir tudo o que a Yoga pode fazer por você e
pela tua vida.

5 motivos para você praticar Yoga
1. Reduz ansiedade e stress
2. Melhora a respiração
3. Devolve a capacidade de movimento
do corpo físico
4. Traz clareza mental para fazer escolhas
mais saudáveis
5. Torna você mais feliz e amoroso
Eu poderia citar inúmeros motivos para você praticar
Yoga, tamanha a infinidade de benefícios físicos, mentais,
emocionais e espirituais que essa prática milenar traz para
tua vida. E não importa qual o motivo que faz você chegar
até o tapetinho para praticar, pois você vai colher todos os
benefícios, ainda que alguns deles você não perceba logo no
início.
Em meio à rotina estressante e exaustiva, a prática te traz
para o momento presente, conectando o corpo e a mente no
aqui e agora.
O Studio Ana Dobler oferece aulas regulares de Vinyasa
Yoga (prática vigorosa) e Yoga para Todos (prática adaptada
às necessidades e limitações do aluno).
O Studio também oferece aulas do Método Gyrotonic® e seções de Barras de Access, Facelift Energético e
MTVSS.

YOGUE-SE com Ana Dobler
“Ninguém deveria passar por esta vida sem
sentir a sensação de conseguir desligar a mente
(e na Yoga o corpo e a respiração são instrumentos para isso). Sentir-se banhado de prana
(energia vital). Viver bem e feliz, independente
do que acontece ao seu redor (pandemia), independente do que você 'tem'.”

Ana Carine Dobler

Ana Dobler
Educadora Física (CREF 017785-G/RS)
Instagram e Facebook: @studioanadobler
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Covid-19: alerta para sarcopenia

A

Covid-19 tem mostrado uma série de

sintomas persistentes mesmo após alta
hospitalar e/ou isolamento social. Esses
sintomas vão desde a falta de ar, respiração
curta e pesada, tosse, cansaço excessivo,
dor muscular e articular, fadiga muscular e
dificuldade ao realizar atividades (caminhar,
subir escadas, atividades de trabalho...).
Há uma preocupação importante para as
questões respiratórias, porém, a atenção deve
se estender as repercussões da musculatura
periférica.

O QUE É SARCOPENIA?

É a perda progressiva de força e massa muscular.
Alguns conceitos incluem a aptidão funcional formando
uma tríade: força, massa muscular e capacidade funcional. A sarcopenia está associada não só ao envelhecimento, mas também a doenças crônicas. De forma
mais simples, a sarcopenia é considerada uma doença
muscular em que o músculo se apresenta mais fraco e
com menos função.
Na Covid-19 evidencia-se a presença de sarcopenia
em grande parte dos casos podendo estar associado a
períodos de internação hospitalar e/ou isolamento social.

Utilizam-se de cinco pilares fundamentais: treino aeróbico, treino de fortalecimento, estratégias ventilatórias,
treinamento da musculatura respiratória, e modalidades
adicionais escolhidas conforme a necessidade de cada
paciente.
Se você teve Covid, priorize realizar uma avaliação
cardiopulmonar completa para que fique claro suas
necessidades após o acometimento da doença. Para
sintomas persistentes, sejam eles respiratórios ou musculares, existe tratamento: fisioterapia cardiopulmonar.

OUTRAS INDICAÇÕES DE FISIOTERAPIA
CARDIOPULMONAR
- Cardiopatas (doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, insuficiência valvar, estenose valvar...);
- Pneumopatas (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica- DPOC, enfisema, fibrose pulmonar, bronquite crônica,
asma...);
- Pré e pós-operatórios de cirurgias cardíacas, pulmonares e abdominais;
Observação: essas são algumas indicações, porém, a
prescrição acontece somente se for identificada necessidade durante a avaliação realizada em consulta com
um fisioterapeuta cardiopulmonar, pois, o tratamento é
centrado no paciente e não na doença que possui.

SABIA QUE MÚSCULO É
CONSIDERADO ÓRGÃO ALVO?
A saúde cardiopulmonar está relacionada ao coração,
pulmão e vasos sanguíneos. Contudo, a saúde cardiopulmonar vai além disso, pois, musculatura periférica
(braços, pernas, abdômen...) auxilia de forma fundamental para que todo o sistema funcione plenamente.
O quadríceps (músculo da coxa) e a panturrilha são os
principais músculos que impactam diretamente na saúde
cardiopulmonar. E é por isso, que fisioterapia cardiopulmonar não se atenta apenas a pulmão e coração, mas
também, com igual importância, ao músculo periférico,
afinal, ele também é órgão alvo de alterações.
Isso acontece não só com o Covid-19, mas também
com outras doenças cardiopulmonares. Muito antes do
aparecimento da tosse, falta de ar em doenças associadas ao tabagismo; a fumaça do cigarro acelera a perda de
massa muscular, por exemplo.

Obs: Este artigo é o resumo da Live do dia 1º de março de
2021, você pode assistir a live no meu canal do YouTube Arlete
Salante Psi na Prática.
Siga @arletesalante no Intagram e acompanhe ao vivo
as próximas Lives
08/03/21 – Mulher e Menopausa
15/03/21 – Mulher e Dinheiro
22/03/21 – Mulher e Relacionamentos

O QUE FAZER?
A reabilitação cardiopulmonar é uma aliada na
recuperação pós-Covid e de outras doenças cardiopulmonares. Atenta-se não só para questões pulmonares e
cardíacas, mas também para musculatura periférica.

MULHER E BELEZA

Há uma grande diferença entre a sociedade narcisista e o narcisismo saudável que provém da autoestima e do autocuidado.
Viver o belo de si mesmo é viver a própria identidade. A beleza
vista deste paradigma não é um padrão. Ao contrário, é resultado
da própria individuação da pessoa que soube responder ao que a
vida lhe deu como dom.
A especialista em Harmonização Facial, Charline Backes,
compreende que seu trabalho reforça a beleza que cada pessoa
traz. Logo, os efeitos da harmonização são individualizados. Não
serão padronizados, sem deixar as mulheres parecidas.
A busca por uma beleza conforme 'as outras' provém das tradicionais comparações que ainda, algumas (senão muitas) mulheres
fazem.
É tempo de união entre as mulheres nesta grande transição
cultural que vivemos. Não é mais tempo de querer igualar-se às
outras ou aos homens, mas sim de viver a própria autenticidade, a
própria beleza, a própria inteligência.
A igualdade que se busca está no campo dos direitos, das oportunidades profissionais, políticas e sociais. As cotas são garantias
para começar a mudar uma cultura de inferiorização das mulheres.
O acadêmico, Prof. Antonio Meneghetti nos lembra que: “A
inteligência e o poder são resultado da arte de cultivar a própria inteligência pessoal”.
Ao levar em conta este ensinamento nos responsabilizamos
por nossas escolhas e podemos construir nossa vida, tornando-a
resultado de assertividades, de autorrealização.
Se pergunte: É bela a pessoa que eu me tornei?

Fernanda Laís Loro- CREFITO 293.058-F
Fisioterapeuta| UFCSPA
Especialista Fisioterapia em Reabilitação
Cardiopulmonar | Hospital Israelita Albert Einstein
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Especial Dia da Mulher

Nunca me importei com a marca
do espumante, mas sim, com
a intenção do brinde. Nesta
semana, o meu brinde é a todas
as mulheres! Tim Tim!

Nesta semana, apresentamos o
depoimento de algumas mulheres e,
através delas, queremos homenagear todas as mulheres, independentemente de cor, raça, profissão, idade,
escolaridade e religião. Por si só,
as mulheres são belas, vitoriosas e
fortes.
Muitas vezes são necessárias
reconstruções, quebrar paradigmas, mas sempre com sutileza e
força de vontade. Às vezes erramos,
acertamos, caímos, mas nunca nos
damos por vencidas. Cada mulher
tem suas dores e suas alegrias, e
todas estão na busca da luz e do
aprendizado. Precisamos cultivar o
nosso jardim interior, termos bons
pensamentos e bons hábitos. Todas
as mulheres precisam buscar a sua
melhor versão, reinventem-se e,
principalmente, sejam felizes!
Yara Lampert

“Sou uma pessoa de bem com a vida; resolvida.
Sei de onde vim e tenho muito orgulho da minha
família. Sou professora. Me aposentei com 40
anos. Tenho muito apreço pelo magistério. Com
36 anos fiz vestibular para psicologia. Atuei por
longo período na área de seleção de pessoas,
em empresas, concomitante com consultório.
Atualmente sigo apenas com consultório. Minha
linha é a psicanalítica. Tenho a idade que eu mesma
me atribuo. Me sinto jovem. Sou uma pessoa
muito curiosa, antenada nas novidades da área do
conhecimento. Temos que ser transculturadas, com
sede de saber.
Viajo bastante. Nossa casa guarda os vestígios
de nossas viagens. Lembranças de cada lugar
por onde passamos mantêm o encantamento
que sentimos. Para 2020 tínhamos mais uma
programada; sonho adiado. Considero o viajar uma grande fonte de desenvoltura. Quanto se aprende!
A vivência, a experiência com povos tão exóticos, com outra cultura, nos remete à percepção de que
mesmo tão distintos temos também muitas coisas em comum: o afeto, o carinho. A hospitalidade não
têm nacionalidade. É algo subjetivo.
Hoje estamos vivendo dias difíceis, de muita tristeza, angústia... O quê fazer? Quando a pandemia
iniciou comentei que seria tempo de mexer nas nossas gavetas, metaforicamente falando. Eliminar
pesos desnecessários... rever valores, procurar amigos distantes (virtualmente), rever fotos, pois a nossa
casa deve ser o melhor lugar para estar. Não podemos considerar que seja confinamento.
Falando nas mulheres. Sejam vocês mesmas. Sem rótulos. Ocupem os espaços de colaborar com
o desenvolvimento da sociedade, onde homens e mulheres devem atuar em conformidade, cada qual
demonstrando suas competências. A mulher tem algo único: sua afetividade, sua sutileza, sem perder
sua força e sua garra. Não se esquecendo de viver um dia de cada vez. Se refazendo, se recompondo,
deixando fluir a fortaleza que trazemos em nós, para que os que convivem conosco sintam-se também
confiantes e fortalecidos.”
Arlene Elisabete Dockhorn Bender, chamada pelos íntimos de Mausi
"Sou casada com Marcos Rogério Reimann,
mãe da Isabela Lasch Reimann, de 7 anos.
Enfermeira formada há 15 anos, trabalho no
Hospital São Vicente de Paulo há 6 anos. Iniciei
como analista de faturamento, depois assumi
como Enfermeira Coordenadora de Assistencial,
atuando na parte administrativa, controle de metas
e acompanhamento dos processos de faturamento
aos convênios, acompanhamento de contratos,
gestão de equipes das portas de entrada."
Caroline Witczak Lasch Reimann, 36 anos

“Sou casada com Luiz Casali,
mãe de Alexandre e da Pâmela. Vó
de Júlia, Antônia, Benício e Joaquim.
Empresária, proprietária da Móveis
Canção. Auxilio meu marido no
setor financeiro da empresa. Faço
academia para saúde do corpo e
sinto-me com mais energia. Sou
uma pessoa sempre de bem com a
vida. Tranquila e discreta; é a minha
personalidade. Busco inspiração no
meu marido que é um guerreiro.
Uma dica: seja guerreira e
sensível ao mesmo tempo. Por mais
difícil que seja o caminho, tenha
sempre a certeza de que você é
capaz.”
Vera Lúcia Casali, 58 anos
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“Quando surgiu a oportunidade de comprar a Mariah’s,
fiquei um pouco receosa. Não conhecia o ramo e tampouco
era ligada à decoração. Algo novo e desconhecido exigiria
muita determinação e foco. Resolvi me desafiar. Busquei
trazer produtos diferentes e que realmente encantem
as pessoas. Fazer com que elas encontrem aqui o que
costumavam buscar em outros mercados da região.
Busquei empreender e ganhei a minha realização
pessoal, autoestima e vitalidade para superar as incertezas
e os desafios do dia a dia. Sou proprietária da Mariah’s
Presentes há 5 anos, mãe da Náthali Kuster e casada com
Irineo Classmann”.
Adriane Rambo, 44 anos
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“Sou casada com João Antonio Casali. Juntos
somos proprietários da loja Movelar. Sou mãe do
Leonardo e do Lucas, e avó do Bento,
que é filho do Leonardo e da Janaíne.
Fiz a faculdade de Matemática na Universidade
Federal de Santa Maria e me dediquei ao
magistério por 31 anos, profissão que eu amava.
Aposentei-me em 2007 e, em 2008, comecei a
trabalhar com o João no escritório da loja. Tinha o
objetivo de não ficar parada, não me acomodar,
pois sabemos que a mulher é multitarefas.
Paralelo à minha vida profissional, sempre
cuidei da minha família, fazendo minhas tarefas
domésticas, e as faço até hoje.
O recado que passo às mulheres é que não
se acomodem e busquem a valorização pessoal.
Assim a vida fica mais leve.”
Sônia Marli Carneiro Casali, 67 anos

“Sou mãe de dois filhos, a Bárbara, que faleceu aos
20 anos de idade – hoje ela teria 37 – e do Ricardo, de 30
anos, fotógrafo de moda na cidade de Brusque, em Santa
Catarina. Sou empresária, proprietária da multimarcas
Lojas Denise, de Três de Maio. Atuo no ramo varejista há
35 anos.
Quando me perguntam, como você conseguiu sozinha
superar a perda da filha, separação conjugal, entre outras
situações difíceis... De onde você tirou forças para seguir
em frente?
A resposta é única. Eu me fortaleço em Deus!
Quando surge uma situação difícil de resolver, costumo
recolher-me. Procuro descobrir o que a vida está querendo
me ensinar... Qual o aprendizado que posso ter diante de
tal situação...
Peço muita força a Deus, para que consiga superar.
Nunca me coloco na situação de vítima, somos herdeiros
de nós mesmos e de nossas escolhas e atitudes.
Minha mãe me ensinou a prática da fé, mas foi na
doutrina espírita que esta prática se intensificou. Aceito
tudo o que me acontece sendo bom ou ruim. Nada é por
acaso... Tudo acontece como tem que ser, na hora certa e
no lugar certo.
Não cai uma folha de uma árvore sem que haja a
permissão de Deus. É com essa fé, que me sinto fortalecida
e confiante para seguir em frente.
Viver é uma dádiva de Deus. Devemos aproveitar
ao máximo a existência atual, para evoluirmos
intelectualmente mas principalmente moralmente."
Denise Maria Nedel, 56 anos

“Sou proprietária do escritório
contábil – Ativo Gestão Contábil Ltda.,
que hoje conta com 11 colaboradores.
Trabalho como empresária nas áreas de
contabilidade e gestão, desde setembro
de 1998.
Sou contadora graduada pela
PUC-RS, com especialização na área
financeira. Especialista em Contabilidade
de Cooperativas. Atuo também na área
de Gestão de Investimentos.
Sou natural de Três de Maio, casada
com Valério Dalla Vechia, mãe de três
filhos: Matheus, Gustavo e Laura.
Estou presidente da Casa da
Amizade de Três de Maio, nas duas
últimas gestões: 2019-2020 e 20202021. Através da Casa da Amizade, participo do Projeto EnvelheSer, junto ao Lar dos Idosos de
Três de Maio.
Integro diversas entidades de trabalhos voluntários, como: Associação Comercial e
Industrial, Associação da Etnia Italiana que promove eventos beneficentes na comunidade. Na
área profissional, auxilio o Lar de crianças, da cidade vizinha de Ivagaci. Sou parte do corpo de
Jurados, do fórum da nossa Comarca, atuando sempre que solicitado pelo Judiciário. Aos 16
anos, já atuava com projetos de voluntariados de jovens - o Juchico de Horizontina.
Ao me dirigir às mulheres tenho duas ideias que vale a pena reforçar: Não se limite. Muitas
pessoas se limitam ao que eles acham que podem fazer. Você pode ir tão longe quanto sua
mente permite. O que você acredita, você pode alcançar.
A mulher é um ser humano maravilhoso, símbolo de delicadeza, força e determinação, por
isso merece respeito, amor e dedicação.”
Lorinês Casagrande, 57 anos

“Ser mulher é viver os desafios da vida com dedicação, doação e sensibilidade, é ter o dom de
administrar a vida de forma que ela seja mais leve e suave. Nós mulheres somos capazes de enfrentar
qualquer dificuldade que a vida nos impõe. Mulheres nunca desistem de seus sonhos!
Estou à frente da Suíça Óptica e Relojoaria há 20 anos, integro a ACI há cerca de 15 anos e hoje
tenho cargo no Conselho Fiscal Efetivo; no Sindilojas sou vice-presidente financeiro, integro a entidade
há cerca de 15 anos.
Atuo no Conselho de Administração da Apae há mais de 10 anos; sou presidente do Lions Clube de
Três de Maio, do qual sou membro desde abril de 2004. Também integro o Conselho Fiscal do Sicredi
Noroeste RS, pelo segundo mandato.”
Marlene Bandeira, 58 anos
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MUNDO DA FAMA

DIVULGAÇÃO

Menina de Independência sonha com
carreira artística

M

Poeta feiticeiro

aria Eduarda Paim, mais conhecida como Duda Paim, 8 anos, já faz
parte de uma escola de atores e de agência de modelos

Nas redes sociais ela já é bem conhecida, não
somente na região. Atualmente, são mais de 500
seguidores no Instagram. Bastante carismática,
sempre com o sorriso no rosto, Maria Eduarda
Paim, 8 anos, tem um sonho bastante comum
entre as meninas da sua idade: ser atriz e modelo.
Natural do município de Independência, a
garota é filha de Márcio Machado Paim e Francieli
Oviedo, tem três irmãos, sendo a única menina da
casa. “Temos uma família grande”, conta Duda,
como é popularmente chamada.
Estudante do no terceiro ano da Escola Municipal Presidente Getúlio Vargas, ela aprendeu a
falar cedo. “Gostava de contar histórias e cantava
muito. Sempre dizia que eu iria ser atriz, pois era
meu sonho. Nunca gostei de brincar de boneca.
Gostava mesmo era de livros”, recorda, dizendo
que o presente favorito sempre foi livros.
Familiares e amigos dos pais de Duda sempre
comentavam que ela teria futuro na carreira artística. Talvez pelo fato do pai ser músico e a mãe ser
criativa. “As pessoas observavam um talento em
mim”, lembra.

Da faixa de primeira
prenda para uma agência
de modelos
Em 2019, a menina concorreu à prenda do
CTG Sentinela do Rio Grande, de Independência.
“Coloquei na minha cabeça que eu iria ser prenda
sem saber do que realmente se tratava. Comecei a
estudar, estudar. Minha mãe me apoiou, mas lá no
fundo eu tinha um pouco de medo de enfrentar o
público. Mas não podia desistir já que havia dito e
colocado meu nome”, relata.
Vencendo o medo, ela foi escolhida 1ª Prenda
Dente Leite do CTG Sentinela do Rio Grande, da
sua cidade, o que considera a “porta de entrada”
para o mundo artístico.
Na metade do ano de 2020, a garota tirou
algumas fotos. Na oportunidade, perguntaram
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para seus pais se ela não tinha interesse em fazer
testes para o meio artístico. Os pais não gostaram
da ideia no início, mas acabaram permitindo que
ela fizesse os testes, desde aprovação de perfil,
fotografias, elenco musical.
Com a aprovação em todos eles, Duda começou a estudar, tendo aulas de atuação, fotografia e
canto, com os melhores professores, diretores de
novelas, produtores de elenco, atores, modelos,
tudo através da agência de modelos.
Em dezembro passado, ela se preparou para
uma convenção, quando se apresentou na categoria atriz, modelo e cantora de elenco. “Tudo foi
de forma online devido à pandemia. A convenção
era dirigida pela agência Fourmodels, que hoje é
minha agência mãe”, explica.

Muito estudo e trabalho
para alcançar o
reconhecimento
Desde que começou a se apresentar, ela já
foi aprovada por mais de sete agências de atriz e
modelo. “Hoje eu faço parte da escola de atores
Ieda Ribeiro, do Rio de Janeiro, que é a minha
agência de atriz e optou pelo meu nome artístico
Duda Paim. Essa mesma agência descobriu a atriz
Bruna Marquezine e outras mais.”
A menina faz parte da UP Model, onde
esteve no mês de janeiro conhecendo a agência
e realizando fotos para trabalho. “Estamos vendo
as propostas da agência Maria Mariá também”,
revela.
Duda comenta que quando perguntam para
ela e seus pais se existe investimento por trás de
tudo isso, a resposta é sim. “Mas com muita força
de vontade podemos conseguir. Porque todo o
investimento é através de estudo – e saber nunca
é demais – diz a minha mãe. Hoje eu faço aula de
postura, de inglês, de música, e de atuação que
são todas as terças com a minha agência do Rio
de Janeiro.”

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

Ouça teu Coração
O que é mais de Deus?
As dádivas, as provisões ou o amor?
A beleza divina surge dos meus
gestos e também dos teus
A singeleza da vida está em nós
Somos o que somos
Se ouvirmos do interior a nossa voz

Duda Paim, 8 anos

Novidades à vista
Duda já tem viagem marcada para gravação e
para fazer participação – mas é surpresa – ainda
não pode adiantar detalhes.
A garota comenta do esforço que faz em busca
do seu sonho. “Todas essas aulas são pagas com a
venda de docinhos que eu e minha mãe inventamos
para ter uma renda extra para esses gastos. Chamamos de docinhos dos sonhos da Duda Paim.”
Ela comenta que muitas pessoas acham que
ser atriz ou modelo é desfilar e usar roupas bonitas,
mas que a maioria não tem ideia de todo o trabalho
e estudo que existe para realizar esse sonho.
“Todo esforço vale a pena! Não coloque limite
nos seus sonhos, coloque muita força de vontade.
Parece impossível, mas não é, basta acreditar. Podem falar que Duda Paim – da cidade de Independência – é uma sonhadora. Mas tenho certeza de
que o primeiro passo já foi dado.”
A menina agradece a todos pelo apoio e
incentivo que vem recebendo. “Valeu gente linda”,
destaca, pedindo para que todos acompanhem seu
trabalho nas redes sociais e no Canal no Youtube
Duda Paim; Instagram mariapaim@2020 e Facebook Maria Paim.

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

3535-1033
ou
9 9944-1624.

A vida é a grande dádiva do Pai
Os sentimentos verdadeiros são
reais
Se Deus é natureza
Cada um pode escolher pra onde
vai
Sejamos amor, sejamos uma foz
Abrindo-se pra vida
Temos a melhor expressão da
verdade
Sentindo Deus, sentimos toda
nossa liberdade
Jorge da Luz

Parabéns para:
5/3
Zeli R. de Oliveira
Marcos Pivato
6/3
Francisco Perim
Léo Fuchs
7/3
Clélia Kaiser Bender
Sílvia Ulmann Jeager
Francisco W. Borges
Beatriz Pandolfo
Nilse Perim
8/3
Otávio Fraken
Kurt Egon Wunsch
9/3
Vera Robe
Nelsinda F. Patsche
Valdir da Costa Mendoça
Carlos José Demo
10/3
Roseli Escher Adam
Rogerio Siegloch
Leni De Souza
Gentil De Jesus Bogo
11/3
Hordi Felten
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IMÓVEIS À VENDA

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 perfil do financiamento "Minha casa, Minha Vida" (o valor do financiamento aumentou
para R$ 140 mil), com toda infraestrutura pronta.
ALUGA-SE
- Sala Comercial c/excelente localização, na rua Horizontina esq. rua São Roque, em diagonal com
Sicredi, medindo 255m², banheiro PNE, PPCI aprovado, com estacionamento.
- Quitinetes próximo à Setrem. Faça sua reserva
Já disponíveis terrenos em Loteamentos novos. Entre em contato.

Venda - imóvel urbano
• Casa de alvenaria 200m² com piscina, terreno de 562m², localiada 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 com um terreno medindo 380m²; 22,25 metros de frente, localização Av. Uruguai, no 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. Preço R$ 380 mil.
• Casa de alvenaria tipo dois pisos 190m², terreno de 520m², de esquina na rua Alfredo Mensch, próximo Castelo
Branco. Preço R$ 440 mil.
• Casa de alvenaria tipo dois pisos 217m², com terreno de 590m², localizado na Rua do Arvoredo; próximo ao
Fórum.
Apartamentos
• Apartamento térreo com 116m², localização Sol Nascente, com garagem. Preço R$ 250 mil.
• Apartamento localizado na rua Horizontina, próximo a Mordomia. R$ 230 mil.
Terrenos sem benfeitorias
• Terreno 342m² de esquina na rua Alfredo Hen, próximo ao posto da Cotrimaio. Preço R$ 140 mil reais.
• Terreno de esquina 432m², localizado na rua América, no bairro Santa Rita. Preço R$ 95 mil.
Área rural
• 25.5 hectares, sem benfeitorias, terra vermelha, localização Lajeado Cachoeira, 800 metros da cidade.
• 5 hectares, com toda as benfeitorias e as instalações do balneário Vida Mansa, localizada no trevo acesso para
Três de Maio.

- SALAS COMERCIAIS Galeria Jost Rua Santo Ângelo Centro.
- SALA COMERCIAL na Av. Santa Rosa.

IMÓVEIS À VENDA

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

VENDE-SE

- Apartamento localizado no Edifício Rubi, no 10º pavimento, com área privativa de 136,64 e sua
respectiva garagem, com área de 25 m²
- Terreno localizado na Rua Horizontina medindo 12 x 35 totalizando uma área de 419.82 m²
- Terreno de 14 X 32 com área total de 448 m² localizado na Rua do Arvoredo a poucos metros da
Av. Sen. Alberto Pasqualini.
- Terreno de esquina medindo 396.90 m² localizado na Rua Fernando Ferrari esquina com Rua
Sul Bairro Jardim das Acácias valor: R$ 130 mil.
- Casa de alvenaria com 2 pavimentos, localizada na Rua Engenheiro Jorge Logemann próximo
do centro, com 3 quartos, 2 salas, cozinha, dispensa e garagem
- Casa de alvenaria com terreno medindo 330m² e área construída de 278 m² localizada no
Bairro Laranjeiras valor R$ 480 mil.
- Casa mista localizada no Bairro Medianeira Rua Fredolino Tesch , com terreno medindo 680m²
valor 195.000,00
- Casa nova, com área construída de 110 metros quadrados, terreno medindo 320 m², localizada
no loteamento Sartor
- Casa de madeira com terreno medindo 104,96 m², localizado no Bairro São Pedro valor R$
75 mil.
- Casa de alvenaria com terreno medindo 485 m² e área construída de 104.5 m² localizada no
Loteamento Santor.
- Apartamento na Av. Pasqualini no segundo pavimento, com dois dormitórios, sala de estar e
jantar, duas sacadas lavandeira banheiro social e vaga de garagem. Valor: R$ 235 mil.

SALAS COMERCIAIS

• Três Salas na rua Osvaldo Cruz, perto do Hospital, facilita pagamento em até 10 anos (financiamento 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.
• Pavilhão c/ oficina e escritório e seção de peças, estrutura para 2º
piso, próximo da rua Horizontina (aceita casa de menor valor).
• Terreno perto da Cotrimaio c/ 604,60m², frente de 18,30 metros.
• Terreno todo murado, s/ benfeitorias, frente de 14,50 metros (medindo 442,50m²), na Av. Avaí.
• Terreno de 394m², c/ prédio comercial e residencial, excelente ponto
comercial no centro de Três de Maio (ótimo investimento) R$ 600 mil.

CHÁCARAS

ALUGUÉIS

- CASA de alvenaria, Residencial Dona Oliva, 3 quartos, toda cercada de esquina.
- Casa Mista /Jardim das acácias.
- CASA de alvenaria, 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 quiosque e piscina.
- CASA GRANDE DE ESQUINA localizada no bairro Palmares, toda cercada
casa grande.
- CASA NO LOTEAMENTO SARTOR bem localizada, toda com pré-laje, 2
quartos, sala e cozinha conjugados, 1 banheiro, garagem, quiosque com lavanderia,
banheiro, e churrasqueira, toda murada.
- APARTAMENTO com três dormitórios, rebaixado em gesso, sacada fechada com
vidro, localizado no Bairro Sol Nascente.
- APARTAMENTOS na planta em ITAPEMA - MEIA PRAIA/SC venda ou permuta
por imovél.
- TERRENOS no Loteamento Mediterrâneo.
- CHÁCARA 8 hect. localizada em Lajeado Biriva, sendo 4 hect. de eucalipto.
-CHÁCARA 8,5 hect. São Roque, Independência, casa boa, galpão, vertente, encosta no Rio Buricá (recebe terreno ou casa em Três de Maio).
- GALPÃO de aproximadamente 200m² e terreno de 398m².
- TERRA À VENDA 12,66 hect. (planta 4 hect.) casa boa, galpões, pátio arborizado,
potreiro árvores frutíferas (recebe casa na cidade).
- TERRENO localizado no bairro Glória, medindo 13,5 x 33,5.
- TERRENOS Loteamento Bombardelli.

• Prédio de três 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 mil.
• Apartamento no bairro Castelo Branco - ampliação averbada, pode
ser financiado, aceita carro. Valor R$ 100 mil.
• Excelente apto semimobiliado, c/ 1 suíte e 2 quartos, sala e cozinha,
2 banheiros, 2 garagens e elevador, na rua Horizontina. Ótimo Preço.
• Terreno de esquina medindo 16 x 30 = 480m2, c/ casa mista na
rua Tiradentes, na cidade de Santa Rosa. Preço R$ 150 mil (aceita
proposta).
• Terrenos de diversos tamanhos e localizações: a partir de R$ 55 mil.

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!”

ALUGAM-SE

quitinetes
na R. Tereza Verzeri, 633,
em frente a garagem do
Super Benedetti.
Tratar no local ou pelo fone:

99961-3206
IMÓVEIS

com a Sicredi, medindo 255 m2,
com dois banheiros, sendo um
para portadores de necessidades especiais, escritório,
estacionamento privativo. Tratar
pelo fone (55) 99985-8141.

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 apartamento
pequeno com dois dormitório e
garagem, altos do Studio Criativo, na Av. Uruguai, em Três de
Maio. Tratar: 9 9606-2530
ALUGA-SE quitinete no
prédio da Acordare. Tratar: 9
9606-2530.

VENDE-SE terreno, medindo 307 m2, na rua São Roque,
bairro Planalto, em Três de
Maio. Valor a combinar. Tratar:
99171-7282 com André Kroth.

ALUGA-SE sala comercial
com excelente localização para
comércio em geral, na rua Horizontina, 1826, em Três de Maio.
Prédio de esquina, diagonal

ALUGA-SE apartamento
de 2 dormitórios no prédio da
Acordare - Tratar: 9 9606-2530.

• 5,3 ha, com benfeitorias, casa, galpão, chiqueiro, estrebaria,
potreiro e área de planta, encosta no rio Buricá, aceita troca por imóvel 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 BR472, - preço R$ 400 mil.
• 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.
• 9,9 ha c/ benfeitorias, perto da BR-472 – planta 7 ha, restante
potreiro e mato, açude e sanga.
• 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 p/ ha, 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 há (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 comercial.
• 3 ha a 7,3 ha, s/ benfeitorias, localizada em frente a empresa São
José Industrial, excelente área para investimento comercial.
• 11,37 ha com açudes e benfeitorias, em Esquina Leviski – Alegria
RS, encosta no Lajeado Engenho. Aceita troca por imóvel em Três
de Maio.
• 24,75 ha de terras localizada no Km 16, c/ aproveitamento de 90%,
área c/ açude, sanga, eucaliptos plantados e potreiro - toda cercada
– R$ 700 mil.
• 10 ha c/ benfeitorias c/ sanga e potreiro – Esquina Wunsch - próximo a São Jose industrial e da BR 472.
• Excelente area medindo 10 há. s/ benfeitorias: de frente para a BR
472, em Lajeado Lambedor, em frente ao Saci Embutidos.

ALUGUÉIS

• Apartamentos: Av. Avaí.
• Casa: Rua Exp. Bertoldo Boeck.
• 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.
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Hora de acertar as contas com o leão

P

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

razo para declaração do Imposto de Renda vai até
30 de abril

Começou na última segunda-feira, 1º de março, o período para a
entrega da declaração do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) de
2021, referente ao ano-calendário de 2020.
O prazo se estende até 30 de abril, e a multa para o contribuinte que
não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo,
R$ 165,74. O valor limite para a cobrança da penalidade é de 20% do
imposto devido.
Neste ano, contribuintes que receberam parcelas do auxílio emergencial em 2020 e tiveram rendimento tributável superior a R$ 22.847,76 no
ano serão obrigados a devolver o valor do benefício.
A regra está prevista na lei que instituiu o auxílio, aprovada pelo
Congresso em março do ano passado. Caso dependentes desses contribuintes tenham recebido a assistência, esses valores também precisarão
ser devolvidos.
O informe de rendimentos com os valores do auxílio emergencial está
disponível no site do Ministério da Cidadania.
Trabalhadores que tiveram jornada e salário reduzidos durante a
pandemia e receberam compensação parcial do governo também devem
ficar atentos. Essas informações serão detalhadas pelo empregador no
informe de rendimentos do funcionário. Segundo a Receita, parte da
remuneração no período de redução salarial é isenta, mas outra parcela
é tributável. O comprovante emitido pela empresa trará esses valores.
Desde o ano passado, o contribuinte deixou de ter direito à dedução
de gastos com empregados domésticos. Neste ano, a regra foi mantida e
o benefício não será concedido.
Quem recebeu renda tributável acima de R$ 28.559,80, vendeu um
imóvel e teve isenção de imposto sobre o lucro ou tinha bens de valor
acima de R$ 300 mil em dezembro são alguns dos obrigados a declarar
Imposto de Renda neste ano.
Os custos com educação tem dedução limite de R$ 3.561,50, enquanto os com dependentes se limitam a R$ 2.275,08 e os gastos com
saúde não possuem um teto
São obrigados a declarar o Imposto de Renda todos aqueles que, em
2020, tiveram renda tributável superior a R$ 28.559,70 ou renda isenta
não tributada ou tributada na fonte acima de R$ 40 mil.
Aqueles que tiveram ganho de capital no ano passado —seja com
operações na Bolsa de Valores ou na venda de bens ou direitos sujeitos à
incidência do imposto— também precisarão prestar contas ao fisco.
Em relação à atividade rural, precisarão prestar contas à Receita
Federal aqueles que obtiveram, em 2020, renda bruta anual acima de R$
142.798,50 com produção agrícola ou que queiram compensar prejuízos
de anos-calendário anteriores.

Quem passou a ser residente no Brasil em 2020 ou que tinha, em 31
de dezembro, bens acima de R$ 300 mil, também terá que entregar a
declaração de IRPF.
Neste ano, está mantida a exigência de preenchimento do CPF dos
dependentes de todas as idades incluídos na declaração.
Na opção pela declaração simplificada, o contribuinte não poderá
fazer deduções, mas terá direito a uma redução de 20% do valor dos
rendimentos tributáveis, limitada a R$ 16.754,34.
A expectativa da Receita é que sejam entregues 32 milhões de declarações neste ano, número similar ao do ano passado. Segundo o fisco,
desse total, 60% devem ter direito à restituição. A estimativa é que 21%
não tenham imposto a pagar ou restituir, enquanto 19% deverão pagar
imposto.
O programa para preencher a declaração está disponível no site da
Receita Federal. Outra opção é declarar pelo aplicativo “Meu Imposto de
Renda”, disponível para download em versões para Android e iOS.

Prazo de entrega: de 1º de março a 30 de abril
Datas de restituição
1º lote: 31 de maio
2º lote: 30 de junho
3º lote: 30 de julho
4º lote: 31 de agosto
5º lote: 30 de setembro

SERVIÇOS
TRÊS DE
MAIO

Sofás, tapetes, carpetes, colchões,
estofamentos de carro, etc.
F: 99954-2395 - R. Buricá, 34

TÁXI

DO CARECA

F: 99614-9060 / 99622-4497

LAVAÇÃO

OFICINA MECÂNICA

A SECO DO PAULO

MOTORGIRUS

LAVA CAR MASTER

Injeção eletrônica, mecânica em geral,
geometria e balanceamento
Rua São Roque, 654
Fones: 3535-2008 / 9 8463-2000

Lavação simples e completa.
Encerramento e polimento.
R. Augusto Rutzen - Antiga Brahma F: 9
9982-2815

F: 3535-8953
R. Santa Clara, 15

DS MOTORS

LIXAMENTO

AUTO ELÉTRICA

ELETRICISTA E
ENCANADOR

IRINEU KICH

UNICAR AUTO SOM

NEI MAGALHÃES

Lixamento de parquê e assoalho
F: 99953-0422 / 3535-2949
R. Carlos Bretin, 474

CHURRASCARIA

DO CRESPO

F: 3535 -2810
BR 472 - Complexo Thomé

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

F: 9 9952-8033

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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