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SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

ARQUIVO PESSOAL

Gabriela Zanella
Filha de: Nani Zanella e Gelio Zanella

Idade: 22 anos

Namorando com Gustavo Amaral

Natural de Santo Ângelo

Residente em Três de Maio

Escolaridade: Acadêmica em Psicologia, 
na Setrem 

Porque optou pela área de Psicologia: 
Sempre tive o interesse de estudar o 
comportamento humano e as relações. 
Acredito na Psicologia como meio de 
promover mudanças significativas, 
mudanças que vêm do interior, frutos de 
reflexão, de encontros íntimos consigo 
mesmo, que são capazes de tornar as 
pessoas e a sociedade melhores.

Hábito de que não abre mão: São muitos, 
mas a atividade física e ouvir música me 
traz muito bem-estar.

O negócio do futuro é: Investir na saúde 
mental.

Time de futebol: Internacional.

Seus aplausos vão para: Para todo  
trabalho voluntário em especial ao  
grupo de proteção animal Anjos do Bem.

Nota zero para: Preconceito.

Sua opinião sobre as redes sociais: São 
positivas, porém vai depender da forma 
com que cada um se relaciona com elas
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A vida dos três-maienses pelo mundo afora
REPORTAGEM ESPECIAL

Eduarda 

Depois de morar por qua-
se 10 anos em Porto Alegre, 
período em que Marcelo 
trabalhou e fez mestrado, 
doutorado e pós-doutora-
do pela PUC-RS e Fabiana 
cursou mestrado em Enge-
nharia Civil, pela Universi-
dade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS) e atuou em 
empresas de engenharia, 
o casal retornou à Três de 
Maio na metade de 2020.

Já em Três de Maio, 
Marcelo trabalhava como 
pesquisador na PUC e pro-
fessor na Setrem de maneira 
remota. Fabiana estava 
finalizando o Mestrado e era 
sócia de uma empresa de 
engenharia. Foi então que 
Marcelo recebeu um convite 
para assumir uma vaga de 
pós-doutorado na cidade de 
Lorient, localizada na região 
da Bretanha, litoral da Fran-
ça. “A ida para o exterior não 
estava nos nossos planos, e 
após algumas semanas de 
reflexão, decidimos ir, pois a 
curiosidade era enorme. Eu 
já tinha morado em Vienna 
na Áustria por um ano, po-
rém era algo com prazo fixo 
para retornar. Então a men-
talidade era mais de turista 
do que residente. A vinda 
para a França era diferente, 
tínhamos a oportunidade de 
nos estabelecer por aqui”, 

conta Marcelo.
Em janeiro desse ano, o 

casal se mudou para a capi-
tal, Paris.

Morar na Europa
O cientista em Compu-

tação destaca que quanto 
mais viaja e conhece pesso-
as diferentes, mais percebe 
que as pessoas são iguais, 
não importa o lugar. “Todas 
têm os mesmos anseios, 
medos, irritações... Isso é ain-
da mais evidente em países 
com religião cristã, como 
são a grande maioria dos 
países da Europa”, declara.

Como sempre viveram 
no Rio Grande do Sul, o frio 
não foi nenhuma grande 
novidade. Lá as estações 
também são bem definidas, 
com a diferença do inverno 
durar cerca de dois meses a 
mais – e a neve não ser algo 
raro de acontecer.

O que realmente é dife-
rente na Europa é que as 
construções e instalações 
não deixam as pessoas 
sofrendo dentro de casa 
com o frio. “A casa sempre 
está quente, podemos usar 
roupa curta mesmo que 
esteja uma temperatura 
abaixo de zero lá fora”, re-
vela. As roupas também são 
preparadas para o inverno, 
diferentemente do Brasil. 

Qualidade de vida 
Em Lorient o casal teve 

experiências únicas. A cidade 
é pequena, em torno de 65 
mil habitantes, com forte 
cultura marítima e belas 
praias. Eles aproveitaram 
estar ao máximo em contato 
com a natureza, com muitas  
caminhadas ao ar livre.

Já na capital Paris, o con-
texto é bem diferente. A ci-
dade reúne pessoas de toda 
a parte do mundo e é bem 
mais movimentada. “Porém, 
ao longo desses meses, nos 
chamou a atenção como 
essa cidade é capaz de 
proporcionar um bem-estar 
nas pessoas que vivem ali”, 
justifica. 

Marcelo revela que como 
a maioria imagina, a cidade 
realmente transmite uma 
grandiosidade e beleza nas 
construções e infraestrutu-
ra, o que é impressionante. 
Além disso, ele conta que o 
francês local é extremamen-
te polido no tratamento com 
terceiros. “A qualidade e be-
leza dos parques é algo que 
parece cena de filme, espe-
cialmente agora na primave-
ra.  Isso traz um bem-estar 

que faz muita diferença na 
nossa vida”, afirma.

Desafios e 
conquistas

A documentação e o 
idioma foram as principais di-
ficuldades ao chegar no país. 
“Por mais que nossos vistos 
estavam feitos, muita coisa 
em termos de documentação 
precisava ser feita no país 
(sistema de saúde, contas da 
casa, conta em banco, telefo-
ne)”, diz.

A mudança para Paris foi 
outro desafio. Por optarem 
por seguir o fluxo tradicional, 
pois o preço é mais baixo, 
eles entraram em contato 
com uma imobiliária local 
e seguiram o protocolo de 
locação tradicional, apesar 
de existir caminhos próprios 
e mais fáceis pra estrangei-
ros.

Quanto ao idioma, o casal 
acredita que o período em 
que passaram em Lorient 
foi muito importante para 
aprender a língua. “Poucas 
pessoas falavam inglês ou 
sabiam, porém evitavam fa-
lar, então isso nos forçou a 
aprender o francês", revela. 

Em 2020, em meio à pandemia, Marcelo  
Ruaro, 33, recebeu um convite para assumir 
uma vaga de pós-doutorado em uma 
universidade na França. Ele era pesquisador 
em Engenharia da Computação pela PUC e 
professor na Setrem de forma remota. 
A esposa Fabiana Ziegler, 29 anos, estava 
finalizando o Mestrado em Engenharia Civil e 
era sócia de uma empresa de engenharia. 

Na época, não estava nos planos do casal 
morar no exterior, mas a curiosidade de viver 
essa experiência prevaleceu. A primeira 
parada foi na cidade de Lorient, localizada na 
região da Bretanha, litoral da França.  
Atualmente, moram na glamourosa Paris. 

Marcelo é filho de Sílvio e Marinês Ruaro, 
residentes em Consolata. Ele fez o ensino
 fundamental na EEE Senador Alberto 
Pasqualini de Consolata e o ensino médio 
no IEE Cardeal Pacelli. Fabiana é filha de 
Lauri e Ivânia Ziegler, moradores de Esquina 
Bela Vista. Fez toda a formação básica 
na EEEM Castelo Branco. 

Para o casal, a barrei-
ra do idioma é algo muito 
complicado, principalmente 
quando é preciso resolver 
problemas, tirar dúvidas, etc. 
"No início, coisas simples do 
dia a dia eram difíceis, como 
chegar na padaria e pedir 
um pão e entender o valor 
a pagar... na dúvida a gente 
sempre dava um dinheiro a 
mais para garantir.”

Marcelo diz que no 
começo fazer as compras 
no mercado durava cerca de 
três horas, pois precisavam 
utilizar o tradutor o tempo 
todo para conhecer o produ-
to. "Hoje, fizemos todas as 
compras em menos de 30 
minutos". Outra dificuldade 
era receber ou fazer uma 
ligação telefônica. "Mas com 
o tempo fomos aprendendo. 
A melhor forma de você 
aprender um novo idioma 
é quando você é exposto a 
ele”, ressalta.

As maiores conquistas 
do casal nestes últimos dois 
ano foram profissionais. 
Conseguir alugar e mobiliar 
o apartamento também foi 
muito importante, além de 
aprender a falar francês.

Marcelo e Fabiana em Lorient, localizada  na região da Bretanha, litoral da França

ARQUIVO PESSOAL
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Rotina do casal
Marcelo, que é cientista 

em Computacação, trabalha 
atualmente em uma em-
presa. A rotina de trabalho 
inicia às 9 horas e o retorno 
ocorre por volta das 18h30. 
O trajeto geralmente é feito 
de bicicleta. Já Fabiana está 
fazendo alguns cursos e 
possui uma rotina similar. 
"Nos finais de semana não 
paramos em casa, assim 
como fazíamos em Lorient. 
Aproveitamos cada mo-
mento para conhecer novos 
lugares, ter novas experiên-
cias”, revela o casal.

Sistema de saúde  
e economia

O sistema de saúde fran-
cês, segundo os três-maien-
ses, é muito bom, porém 
não é gratuito. “O governo 
francês cobre uma porcen-
tagem das despesas. Caso 
queira uma cobertura maior, 
é necessário pagar por um 
plano de saúde particular, 

que vai cobrir a parte que 
não é paga pelo sistema 
público”, explica Marcelo.

Quanto à infraestrutura 
das casas de saúde, o casal 
considera  excelente. “Dife-
rente do Brasil, aqui a gran-
de maioria dos médicos não 
atende em hospital, mas 
tem seu próprio consultório. 
As pessoas precisam ter o 
seu médico generalista para 
atendimentos de rotina. 
Caso você precise de um 
especialista, é o médico 
generalista que irá avaliar 
se é necessário ou não fazer 
o encaminhamento" . 

Quanto à economia, Mar-
celo relata que o poder de 
compra na França é maior 
que o do Brasil. O salário 
mínimo é em torno de R$ 
6.500,00 (€ 1.200,00). Já o 
aluguel é algo caro. "Aqui 
em Paris passa facilmente 
de 1000 euros por um apar-
tamento de 40 m²”, conta.

Ficar na Europa
Desde que foram para a 

França, eles ainda não vie-
ram ao Brasil, mas já estão 
com as passagens compra-
das para agosto. “O plane-
jado é visitar os familiares 
a cada um ano ou um ano e 
meio no máximo”, conta.

Quanto a ficar em de-
finitivo na Europa, o casal 
diz que no momento não é 
possível concluir nada. "Es-
tamos vivendo o momento, 
por enquanto".

Viver experiências 
fora do Brasil

“Apesar dos problemas, 
em geral, o Brasil é um país 
maravilhoso e só quando 
saímos dele percebemos 
seus pontos fortes (a ale-
gria das pessoas e a comida 
saborosa). Diria que se 
surgir a oportunidade de vir 
para cá, não há nada demais 
em tentar viver um período 
completamente diferente 
na sua vida que nunca mais 
irá esquecer. Óbvio que não 
é fácil, mas isso todo mundo 
já sabe”, aconselha o casal.

Os melhores professores, ambiente especialmente  
preparado e aulas personalizadas, você só encontra  

na A Musical Escola de Música. E para você que quer 
fazer aulas online no conforto da sua casa, ou não mora 

em Três de Maio, temos aulas híbridas.

Venha realizar o seu sonho de 
aprender a tocar ou cantar!

Mais informações pelo telefone 
3535-1967 ou WhatsApp 

99611-7527
Siga nossas redes  

sociais no @amusicaltm

– VIOLÃO 
– TECLADO
– ACORDEOM
– GUITARRA
– BAIXO

– UKULELE
– BATERIA
– TÉCNICA VOCAL 
– INICIAÇÃO 
   MUSICAL

Jenifer do Nascimento: 
Amor, paixão, carinho, amizade, cumplicidade, afeto, 

lealdade, fidelidade, respeito… 
Encontramos tudo isso um no outro!

Te amo! Obrigado por tudo!

Michel Lenz

O casal no Castelo de Josselin, em Bretanha, na França

Matrículas abertas

ARQUIVO PESSOAL
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Freestyle Script

Quem quiser dar o seu depoimento, sugestão ou dica, 
para que possamos cada vez crescer em nosso trabalho, 
mande um e-mail jsemanal@jsemanal.com.br ou para o 
WhatsApp 99926-9197.

Falar em festa, logo vem o nome de Negui Oliveira, da cidade de Independência. Foi em grande estilo, ladeada de muitas amigas 
que ela comemorou a idade nova, no último sábado, dia 4. A festa foi marcada pela alegria da anfitriã, o bom gosto da decoração, 
a animação das convidadas, as gostosas comidinhas e chopp para todos os gostos! Parabéns, felicidades!

20 anos de Coluna
“Interatividade, linguagem agradável e a bus-

ca por ineditismo são características da Coluna 
da nossa querida Yara Lampert, profissional que 
aproxima o público de suas escritas. 

Quando o Jornal Semanal chega em nossas 
casas, uma das primeiras páginas a serem lidas 
é desta colunista, que traz notinhas com fotos de 
colunáveis e dicas que nos deixam atualizados. 

Assim, queremos homenagear os 20 anos 
como Colunista Social do Jornal Semanal e  
salientar que suas publicações semanais são 
envolvidas de entretenimento, reconhecimento e 
legitimidade. Esta coluna social se destaca como 
espaço onde é possível manter-se informado 
sobre os fatos que marcaram a semana através 
de notas curtas e escritas em uma linguagem 
coloquial. Parabéns e muito sucesso!!"

João Edécio Graef, prefeito de Independência 
 e Zenaide Heinsch, secretária municipal de 
Educação de Independência

"Muito orgulhoso em fazer parte da his-
tória desta colunista, que representa muito 

bem o Jornal Semanal, onde tive o prazer 
de trabalhar e fazer parte do início de sua 

trajetória. Yara sempre alegre, transmitindo 
através de sua escrita, o que ela sempre foi: 
uma pessoa simpática, elegante, inteligente 
e, que sempre buscou mostrar sua parceria 

com o próximo, através de conteúdos 
interessantes e verdadeiros.  

O dia que a Yara ia na redação era o dia mais 
divertido, ela já chegava causando."  

Benhur Sell, primeiro diagramador da 
coluna. Hoje reside em Porto Alegre e é 

gerente de Contas do Banrisul

"Amiga Yara! 
Comemorar 20 anos. Tomamos a sua pala-
vra, mas é por um bom motivo: dizer para-
béns. Não poderia deixar de parabenizar, 
porque é uma das melhores colunistas que 
conheço, pois consegue sintonizar as pesso-
as com os acontecimentos. 
Parabéns! Parabéns! Parabéns!" 
Administrador Carlos Norberto Filipin, 
Delegado Regional do CRA/RS
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Equipe competente, proativa e de muito conhecimento técnico da Empresa Morada Sul Empreendimentos, que 
tem como sócios proprietários Astor Kolling e Eri Ilmar Fernandes de Bairros (conhecido como Neguinho). O registro foi na 
última sexta-feira, em palestra e coquetel realizados no auditório da ACI em Três de Maio.

Os pais Joyce e Fábio comemoraram com amigos e familiares o 
aniversário de 5 anos do filho Gabriel Schneider Andreazza. 
A festa foi no último dia 28, na Bella Casa de Festas.

Os pais Francini de Castro Girardi e Júlio César Girardi, 
comemoraram o aniversário de 3 anos do filho 
Enzo de Castro Girardi, com muito amor e 
carinho. A festa foi realizada no último 
sábado, dia 4, na Bella Casa de Festas.

STUDIO CRIATIVO
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VENDE-SE belo apto de três dormitórios, despensa, banheiro, 
sala, local privilegiado em Porto Alegre, bairro Bonfi m. Em frente 
ao Campus Central da UFRGS, ao lado da Fundação de Medicina, 
do Colégio Rosário, da Santa Casa, defronte ao Parque da Reden-
ção, perto da estação rodoviária. Semimobiliado, escritura total-
mente em dia, regularidade de tributos, condomínio, taxas, etc. 
Interessados por mais informações, fone (55) 98409 -1569 ou (55) 
98419 - 5060 (Aldino).

Parabéns para:
13/6
Odila Justina Bau
14/6
Armindo Turra
Eduardo Scherer
Dionisio Junior Casali
Dercio Willers

15/6
Vicente Botton
Jose Silvio 
Haupenthal
Diogo Dos Santos 
16/6
Lucinda Simm

ALUGA-SE
Apartamento mobiliado com 3 quartos e garagem, no centro 

de Três de Maio. Mais informações (55) 3535-1519

Rua Horizontina, 485
(2o piso da Digital Produções - fundos do Super Benedetti)

Telefones: 
3535-1033            9 9944-1624

 No último sábado, dia 4, 
foi realizada a 1a Feijoada 
do Guaíra, em paralelo ao 3º 
Torneio de Beach Tênis, que 
encerrou no domingo. Esses 
foram os primeiros eventos 
realizados pela nova diretoria, 
que tem como presidente El-
ton Rigotti e como vice Pedro 
Mensch. 

Na primeira edição da Fei-
joada, que deve fazer parte do 
calendário de eventos da socie-
dade, foram colocados 250 
cartões na opção drive thru e 
150 foram servidos no local. 

O 3o Torneio de Beach Tênis 
contou com 13 duplas masculi-
nas e oito femininas. 

A diretoria agradece colabo-
ração e participação  de todos.

Guaíra promove 1a Feijoada
Evento deve fazer parte do calendário da sociedade.  
Paralelamente à feijoada, ocorreu o 3º Torneio de Beach Tênis

Silvana Finn e Bruna Rigotti, campeãs da categoria 
feminino; Bruno Mensch e Fernando Pessina, 

campeões da categoria masculino 
do 3o Torneio de Beach Tênis

Na primeira feijoada do Guaíra foram colocados 400 cartões 
à venda

FOTOS GUAÍRA DIVULGAÇÃO
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Assessoria Contratual Especializada: realizando a elaboração e revisão de contratos, em 
diversas áreas, como compra e venda, locação, arrendamento, empreitada, doação, emprésti-
mo, revisão de contratos bancários entre outros, utilizando sempre bases legais, gerando mais 
proteção e segurança ao seu contrato.

ALUGUÉIS
- Salas comerciais, Galeria Jost, Rua Santo Ângelo, centro. A partir de  R$ 500,00

IMÓVEIS À VENDA
- Casa mista, bairro Jardim das Acácias, 3 quartos, com terreno amplo, boa localização.
- Apartamento na Av. Santa Rosa, prédio de esquina, 3 quartos sendo uma suíte, sala ampla, 
cozinha, lavanderia, sacada frontal, sacada nos fundos fechada com vidros, com churrasquei-
ra, 1 vaga de garagem, apto de aproximadamente 172m² com a área comum.
- Apartamento na Av. Sen. Alb. PasqualinI, 3 quartos (uma suíte), 2 banheiros, cozinha pla-
nejada com bancada, sala ampla, sacada lateral com fl oreira, sacada fechada com vidros na 
frente e com churrasqueira, lavanderia, 1 vaga de garagem, 2º andar, de frente para avenida. 
(Recebe imóvel no negócio)
- CASA NOVA DE ESQUINA, 2 dormitórios, toda gradeada e murada, 3 vagas de garagem, 
ótima localização no bairro Jardim das Acácias.
- Apartamento na Coab, 2º andar, com dois dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro, sacada 
com churrasqueira, 1 vaga de garagem, otima posição solar. 
- Casa ampla de alto padrão a uma quadra do centro, casa de 2 pavimentos, com quiosque e 
piscina, terreno amplo, pega veículo no negócio.
- Casa de 2 dormitórios no bairro Dona Oliva. R$ 215.000,00.
- Casa na região central, 2 pavimentos, aproximadamente 235m², com pátio grande na fren-
te, e sala comercial aprox. 25m, separada da casa na frente do imóvel. (Possibilidade de re-
ceber Apartamento em prédio com elevador mediante avaliação) 
- Casa grande à venda, ótima localização, lugar lindo e valorizado, feita com tijolos maciço 
limpado, espaço gurmet, fogão de chapa, enorme pátio
-  Casa de esquina, bairro Planalto, ótima localização, 3 quartos, garagem pra 3 carros, toda 
murrada e cercada.

ÁREA DE TERRA
- 4 ha em Alegria, contendo área de mata e de planta, barbada R$ 65.000,00

TERRENOS
- Loteamento Mediterrâneo 13,5x27,5 com 371,25m² terreno todo murado, plaino. R$ 
129.000,00 

VENDA
• Prédio de 3 pavimentos, duas salas comerciais e três aptos e 
casa residencial de alvenaria de fundos e garagem c/ estrutura para 
outro pavimento, na rua Pe. Cacique. OBS.: Imóvel central
• Terreno medindo 700m² com casa de madeira e escritório, na rua 
Ijuí, frente à escola Pingo de Gente
• Aptos no edifício Terra Natal na rua Osvaldo Cruz perto do Hospi-
tal São Vicente, e aptos na Av. Uruguai e Av. Alberto Pasqualini e na 
rua Professor Del Aglio e rua Horizontina no edifício Maria Preta e 
rua Sto. Antônio, no bairro São Francisco. 
• Apto central medindo 93 m² c/ garagem medindo 15m², duas suí-
tes e elevador, localizado na rua Tereza Verzeri, em frente ao Super 
Benedetti. Facilita pagamento.
• Apartamento parcialmente mobiliado, com 2 quartos, sala, co-
zinha, garagem, portão eletrônico, sacadas fechadas c/ vidro tempe-
rado e churrasqueira, localizado na rua Santo Antônio. 
Preço R$ 250.000,00
• Casa seminova, toda murada com chapada e suíte c/ jacuzi, sala 
e cozinha sob medida, quiosque e piscina.
• Casa mista na esquina da rua São Valentim, próximo a Cotrimaio 
e colégio Castelo Branco. Financiamento direto com o proprietário 
em até 60 vezes fi xas.

SALAS COMERCIAIS 
• Rua Pe. Cacique, av. Uruguai, rua Santo Ângelo, Av. Senador Al-
berto Pasqualine e rua Horizontina.

IMÓVEIS EM OFERTA
• Terreno medindo 577,90m² c/ casa de alvenaria c/ chapada med-
indo 335m², na rua Bruno Dockhorn ao lado da radio colonial. 
R$ 750mil (aceita proposta).
• Sala Comercial de 120m², no centro de Três de Maio.
• Terreno todo murado, s/ benfeitorias, frente de 14,50 metros (me-
dindo 442,50m²), na Av. Avaí.  
• Pavilhão comercial de alvenaria de 380m² e uma casa mista, ter-
reno de 7.000m², rua Leonel Brizola, perto do parque de exposições, 
no bairro Castelo Branco R$ 750.000,00. 
• Excelente casa de alvenaria c/ 4 quartos, 3 banheiros, quiosque, 
piscina, 2 garagens. Aceita no negócio apto ou casa de menor valor.
• Casa de alvenaria de esquina na Av. Sta. Rosa, próximo a Setrem.
• Casa de alvenaria na rua Avaí, perto da Setrem.

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

ÁREAS DE TERRA
• 9,25 ha, s/ benfeitorias, em lajeado cachoeira, perto da cidade, parte 
da área de planta e c/ eucaliptos, e sanga. Preço 5 mil sacas de soja.
• 15,9 ha, c/ benfeitorias, 10 ha de planta, 3 ha c/ braquiária, 2,9 ha de 
mato, localizada em Sta. Lucia – Manchinha - R$650.000,00
• 3 ha s/ benfeitorias e c/ aguada de sanga e vertentes, refl orestada c/ 
eucaliptos de 6 anos, em Independência.
• 3 ha a 16,79 ha, s/ benfeitorias, localizada na esquina da BR 472 c/ 
acesso a São José Industrial, ótima área para investimento comercial.
• Excelente área medindo 10 ha s/benfeitorias: de frente para a BR 472, 
em Lajeado Lambedor, em frente ao Saci Embutidos
• 10 ha c/ benfeitorias c/ sanga e potreiro – Esquina Wunsch - próximo a 
São José Industrial e da BR 472.
• 16 ha, em Poço Traíra próximo a São José Industrial, c/ sanga e açude 
e s/ benfeitorias c/ aproximadamente 100 metros de frente para a BR 
472.
• 10 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 8 ha, restante potreiro e 
mato, vende fração de 5 ha, aceita troca por casa na cidade.
• 9,9 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 7 ha, restante potreiro 
e mato, açude e sanga.
• 17,8 ha, c/ benfeitorias, planta 12 ha, 5ha potreiro e mato, encosta no 
rio, localizada em esquina Tiradentes, vila Progresso, Três de Maio RS. 
Preço 260 sacas p/ ha, pagamento entrada e saldo em mais 2 anos.

ALUGUÉIS
• Apartamentos: Av. Sen. Alb. Pasqualine, rua do Comércio, rua 
São Roque
• Casa: Rua José Bonifácio, rua Giruá, rua Planalto, rua Natal e rua 
Piratini
• Pavilhão: Rua Alfredo Henn 
• Sala Comercial: Av. Santa Rosa, rua Santo Angêlo, Av. Uruguai e 
Casemiro Kochewicz, próximo ao hospital São Vicente.

LOTEAMENTO NOVO
Diversos terrenos com tamanhos e preços diferenciados para venda no 
loteamento Esplendor localizado na rua Planalto em Três de Maio RS. 
OBS: possuímos a disposição diversas opções de casas e terrenos e 
aptos para comercialização.
Para mais informações consulte o site: cecconcorretordeimóveis.com.br 
ou ligue fone/whats 3535-8585 que iremos lhe atender.Avaliações e orientações sobre o seu imóvel, seja para venda, compra ou locação. 

Venha nos visitar e fazer bons negócios!

       Temos disponíveis terrenos em 
loteamentos novos. Entre em contato.

Aluguéis
Apartamento com 1 suíte + 2 quartos, banheiro social, sala, cozinha, 
2 vagas de garagem, Ed. Porto Seguro, Crissiumal/RS
Sala Comercial, 100m2, rua Mato Grosso, Ed. Rubi.
Sala Comercial, 100m² Av. Sen Alb. Pasqualini, Térreo do Ed. Cidade 
Jardim.

Vendas 
Sala Comercial, 368 m2, Av. Sen Alb. Pasqualini, Ed. Panorama Três 
de Maio 
Apartamento com 3 quartos, 2 banheiros, sacada fechada, 1 vaga 
garagem. 8º andar, Caxias do Sul/RS, ótima localização.
Apartamento com 1 suíte + 1 quarto, sala estar/jantar, banheiro social, 
lavanderia, 1 vaga de garagem, Ed. Rubi. R$ 450.000,00 
Apto Quitinete 27m², novo, alto padrão, próximo Puc, Porto Alegre.
Casa de alvenaria, 247m², 4 dormitórios, salas, cozinha, piscina c hidro, 
terraço, garagens, Bairro Sol Nascente, Tres de Maio Rs.
Casa de alvenaria medindo 260,18m2, com 2 suítes + 2 quartos, sala 
estar/jantar, escritório, 2 garagens, piscina, bairro Planalto, Três de Maio.
Casa de alvenaria, 215m², 1 suite, 2 quartos, salas de jantar, estar e co-
zinha integradas, 2 garagens, festeiro c/ espaço gourmet, piscina, terreno 
395m², Loteamento Dockhorn.
Apartamentos na planta, Ed. Dockhorn e Ed. Caúna na cidade de 

Três de Maio. Ed. Mariana na cidade de  Horizontina / RS 

Ótima oportunidade para 
investidores

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

 Informações e agendamentos de visitas pelo fone:
55 99633-2111 ou 55 99628-5138 ou faça-nos uma visita na travessa 

Pedro Garaffa 116 Centro, em frente ao colégio Dom Hermeto.
Eduardo Corretora de imóveis, o imóvel é seu, 

o cuidado é nosso.

- Casa localizada no bairro Glória com terreno de 13,15x40,53 
com área total de 528,41m² 
- Casa localizada no bairro Glória com terreno de 13.15 x 40.53 
com área total de 528.41m²  
- Casa de alvenaria com 2 pavimentos, localizada na rua Enge-
nheiro Jorge Logemann próximo do centro, com 3 dormitórios, 2 
salas, cozinha, dispensa e garagem    
- Casa de madeira localizada na rua Otto Schulz com terreno me-
dindo 324.46m2.  
- Casa com dois pavimentos localizada no Bairro Medianeira com 
terreno medindo 594,01m² e área construída de 332,48m²  
– Casa localizada no Loteamento Sartor com área construída de 
167,40m² mais área de lazer.  
- Casa localizada na rua São João na cidade de Independência 
com terreno medindo 387.30m² 
- Apartamento localizado na rua Monsenhor Testani com área to-
tal de 90m², mais vaga de garagem.      
- Terreno localizado na rua Horizontina medindo 12 x 35 totalizan-
do 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. Sem. Alberto Pasqualini      
- Terreno localizado na Rua das Videiras com frente de 12 metros 
e área total de 328m² na cidade de Três de Maio-RS 

ALUGA-SE
- Pavilhão comercial/industrial em alvenaria na rua Alfredo Henn, nº 835, bairro 
Jardim das Acácias, (em frente ao colégio Castelo Branco), c/ área de 486,00 m².
- Sala comercial: Localizada na Rua Casemiro kochwitz, pode ser locada inteira 
ou dividida em duas salas comerciais (antiga 1001 Embalagens).
VENDE-SE
– Pavilhão na cidade de Ivoti/RS.
- 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.
- Terreno com área de 320,70 m², frente com 16,39 m², próximo ao CTG - 
Loteamento Dockhorn.
- Terreno c/ área de 436,63 m² na Av. Buricá próximo ao Fórum, c/ casa mista, 
área aproximada de 187,00 m².
- Casa em alvenaria de 75m² + festeiro e pátio fechado, terreno de 246,01 m² 
bairro Guaíra, R$ 215.000,00.
- Casa construída recentemente com 136m²,  terreno de 386m², bairro Sol 
Nascente.
- Casa de alto padrão - localizada na esquina da rua do Arvoredo com Av. 
Senador Alberto Pasqualini
- CASA em Alvenaria com área de 103,00m², terreno com área de 363,00 m², rua 
São Lucas, 136, ótima localização (a 4 quadras do Supermercados Benedetti).
- Casa em alvenaria c/área de 136,00 m², com estrutura p/2 pavimentos, ótimo 
padrão (aberturas, porcelanato...) terreno grande c/fundações prontas para 
quiosque (estrutura para 2 pavimentos). Ótima localização, lugar tranquilo, rua 
Rui Ramos.
- Casa em alvenaria c/ área aproximada de 170 m², terreno de 528,56 m², 
localizada na rua 3 Passos, em Horizontina / RS. Aceita troca por terreno ou casa 
em Três de Maio/RS.
- Casa em alvenaria c/ 2 dormitórios, banheiro, sala de estar e jantar, cozinha, 
lavanderia e garagem c/ churrasqueira c/ área de 105,30m², bairro Medianeira, 
terreno com área de 326,98m².
- Chácara localizada próxima a área industrial II
- Chácara com 9.214,00m², sem benfeitorias, a 3,5 km de entrada da Barrinha, 
Três de Maio/RS, (rede de luz Certhil e rede de água).
- Pavilhão, c/ área aproximada de 486 m², terreno c/área de 638,82 m², próximo 
ao Corpo de Bombeiros, em frente ao Colégio Castelo Branco
- Atenção investidor: vende-se fração de terras de cultura com área de 4.588,57 
m² de frente para a RS - 342.
- Atenção: BAIXOU O VALOR - Ótima oportunidade de Investimento! 
Possibilidade de adquirir os 3 Terrenos juntos com 15% de descontos.
- Terreno de esquina c/área de 565,00 m², c/uma casa de alvenaria medindo 
12x13 localizada na rua Expedicionário Bertholdo Boeck esquina rua Ijuí
- Terreno medindo 360 m², localizado no loteamento Loro. R$ 100.000,00
- Terreno localizado em frente a Mecânica Rosso, medindo 387,90m²
- Terreno sem benfeitorias, ótima localização, rua Ijuí com área de 339,00 m²
- Terreno sem benfeitorias, ótima localização, rua Ijuí com área de 440,00 m²
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SERVIÇOS
TRÊS DE MAIO

TÁXI
DO CARECA

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

OFICINA MECÂNICA
MOTORGIRUS

F: 3535-8953
R. Santa Clara, 15 

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

DS MOTORS
Injeção eletrônica, mecânica 

em geral, geometria e 
balanceamento

Rua São Roque, 654
Fones: 3535-2008 

 9 8463-2000

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

R. Augusto Rutzen 
F: 9999-64866 - Karine ou 

Rodrigo

LAVAGEM

A SECO DO PAULO
Sofás, tapetes, carpetes, 

colchões, estofamentos de 
carro, etc.

F: 99954-2395 - R. Buricá, 34

Férias para o MEI: 
o que o microempreendedor 
individual deve saber na hora de 
planejar uma pausa no negócio

NEI MAGALHÃES
F: 9 9952-8033

ELETRICISTA E 
ENCANADOR

JARDINAGENS 
WEBER

- Limpeza de terrenos                  -  Corte e plantio de grama       -Paisagismo
- Poda de árvores                             - 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

AUTO ELÉTRICA

Por mais que possa ter direito a 
contratar um funcionário, o Microem-
preendedor Individual (MEI) costuma 
ser o principal responsável pelo seu 
negócio. Por conta disso, muitos em-
preendedores têm dificuldade em se 
planejar para curtir as merecidas fé-
rias. No entanto, a pausa é necessária 
para todos os profissionais, benefício 
que independe do porte da empresa.

“Um momento de descanso é 
crucial para o sucesso do negócio, 
principalmente quando se trata dos 
MEI, que geralmente não contam 
com o apoio de colaboradores e tanto 
produzem quanto comercializam seus 
produtos, ou prestam diretamente o 
serviço”, explica o gerente de Rela-
cionamento com o Cliente do Sebrae, 
Enio Pinto.

Para tanto, o especialista do 
Sebrae recomenda que o MEI identi-
fique quais períodos do seu negócio 
têm baixa demanda ao longo do ano. 
A partir disso, ele consegue planejar 
quando é o melhor período para fazer 
uma pausa e se organizar para sair de 
férias, sem causar uma frustração nas 
expectativas dos clientes.

Outro ponto em que é preciso ficar 
atento é se essa pausa não vai preju-
dicar as finanças do negócio. “Aconse-
lho que o empreendedor tenha uma 
pequena reserva para esses dias de 
descanso. Porque quando você para, o 
empreendimento deixa de ter entra-
das. E é importante lembrar que, nas 
férias, pode haver uma intensificação 
das saídas de recursos financeiros”, 
lembra Enio Pinto.

Decisão tomada, é hora de avisar 
o cliente a data prevista das férias, 
para que ele não pense que o negócio 
está desativado ou acabou. “Com 
uma certa antecedência, comunique 
o período em que você vai paralisar 
as atividades e quando deve retomar 
ao atendimento. Deixe claro que é 
uma pausa curta para recarregar as 
energias, para atendê-lo ainda melhor 
na volta”, recomenda o gerente do 
Sebrae.

Todo empreendedor deve sa-
ber delegar as tarefas mesmo que 
seja um MEI ou tenha um pequeno 
negócio familiar, visto que, além das 
férias, imprevistos também podem 
acontecer, aconselha o gerente Enio 
Pinto. Se o microempreendedor indi-
vidual não tiver alguém a quem possa 
repassar as suas atribuições, uma 
alternativa é criar um ambiente onde o 
cliente consiga enviar as suas deman-
das. Depois, ao retornar das férias, o 
empreendedor entra em contato para 
atendê-lo.

Uma outra dica é que o MEI atue 
em um segmento com o qual ele 
tenha afinidade para que o nível de 
estresse seja equilibrado. “É mais fácil 
lidar com um negócio quando você 
consegue ter prazer e trabalhar ao 
mesmo tempo. Alguém que transfor-
mou um hobby em negócio geral-
mente tem mais chances de sucesso, 
porque vai ter menos estresse na 
condução do seu empreendimento.”, 
ressalta Enio Pinto.

Fonte: Sebrae

Dos 340 mil CNPJ que estavam 
com pendências por débitos, 255,7 
mil aproveitaram parcelamento 
com condições especiais

Um balanço obtido pelo Sebrae revela que 
255,7 mil empresas de micro e pequeno porte 
aderiram ao Programa de Reescalonamento do 
Pagamento de Débitos no Âmbito do Simples 
Nacional (Relp), que teve prazo de adesão encer-
rado na última sexta-feira (3). Esse número cor-
responde a um pouco mais de 75% das 340 mil 
micro e pequenas empresas que tinham optado 
pelo Simples Nacional em janeiro de 2022, mas 
que se encontravam com pendências de débitos.

Ainda de acordo com o levantamento, 124,6 
mil microempreendedores individuais (MEI) tam-
bém aproveitaram a oportunidade para regulari-
zar suas pendências com melhores condições de 
pagamento. Somando todas as opções por porte, 
380,3 mil donos de pequenos negócios aderi-
ram ao Relp. “Quem perdeu o prazo de adesão 
ao Relp e tem débitos do Simples Nacional na 
Receita terá apenas o parcelamento convencio-
nal como opção, cujo prazo é de 60 meses para 
pagamento. Se o débito estiver na PGFN, até 30 
de junho ainda há a opção de fazer a transação 
tributária”, informa o gerente de Políticas Públi-
cas do Sebrae, Silas Santiago.

Quem conseguiu entrar no programa precisa 
manter os pagamentos em dia, tanto do Relp 
quanto das parcelas mensais do Simples. No 
Brasil, os estados do Ceará, Amapá, Bahia, Santa 
Catarina, Rondônia e Tocantins bateram mais 
100% da meta de adesões ao Relp no período de 
29 de abril a 3 de junho. Já Acre, Pernambuco e 
Mato Grosso não chegaram a 50% da quantidade 
esperada de pedidos para inclusão no Relp.

Os empreendedores que optaram pelo 
programa podem quitar seus débitos com des-
contos proporcionais às perdas de faturamento 
registradas durante a pandemia. A expectativa é 
que seja possível reduzir ou até mesmo liquidar 
multas, juros e encargos, além de também parce-
lar as dívidas em até 15 anos.

Fonte: Sebrae

Especialista do Sebrae dá dicas para os profissionais 
que pretendem descansar, mas que estão preocupa-
dos com a gestão da empresa

ADESÃO AO RELP: Três em 
cada quatro micro e pequenas 
empresas aderiram ao progra-
ma e estavam com pendências 
de débitos no Simples


