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TRÊS DE MAIO - 25 DE MARÇO DE 2022

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

ARQUIVO PESSOAL

Idade: 48 anos
Filho de: José Artur Rolim da Silva e 
Cleci Soares da Silva
Namorando com: Ilone Wisneski
Pai de: Larissa, 25 anos; Laís, 21 
anos, e Lívia, 11 anos
Natural de: Três de Maio
Reside em: Independência
Escolaridade: 2° Grau Completo – 
Instituto Cardeal Pacelli
Profissão: representante comercial
Por que optou por esta profissão: 
para trabalhar com o público, com 
o povo
Onde trabalha atualmente: 
Trapus Indústria de Vestuário e sou 
vereador presidente da Câmara de 
Vereadores de Independência
Hábito de que não abre mão: 
esporte
O negócio do futuro é: investir em si 
próprio para buscar seu espaço 
Time de futebol: Internacional
Seus aplausos vão para: meus pais
Nota zero para: corrupção
Sua opinião sobre as redes sociais: 
importante, mas devemos ter 
cautela ao usa-lás, pois, às vezes, o 
uso excessivo acaba não agregando 
e sim prejudicando as pessoas.
O que você sugere de mudança 
que possa melhorar sua cidade?  
Infraestrutura, consciência tanto do 
poder público, quanto dos muníci-
pes.  

Gilmar Rolim da Silva
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Aos 25 anos de idade, Natália 
Rafaela Simon Gomez está morando 
na Espanha desde setembro do ano 
passado. O lugar escolhido foi Coruña, 
uma cidade litorânea localizada ao 
noroeste do país, na comunidade 
autônoma da Galícia, com aproxima-
damente 240 mil habitantes. 

Filha de Manuel Adolfo Gomez 
e Hermete Amélia Simon Gomez, a 
jovem deve permanecer na Espanha 
até o término de seu curso - setembro 
desse ano -, o motivo de sua estada 
no país europeu. A temporada na 
Espanha foi uma oportunidade que 
apareceu ao longo de sua procura por 
uma especialização. A ideia inicial era 
de fazer o curso da Universidade da 
Coruña, à distância, permanecendo 
no Brasil, mas apareceram novos 
caminhos ao longo de sua inscrição. 
“Depois tive conhecimento do progra-
ma de bolsas para descendentes de 
galegos e resolvi me inscrever para ver 
no que dava, e acabei passando. Para 
ter direito à bolsa era necessário resi-
dir aqui, então acabei me mudando, 
não podia perder a oportunidade”.

A três-maiense é formada em 
Engenharia Civil, pela URI Santo Ân-
gelo, pós graduada em Engenharia de 
Avaliações e Perícias pela Unijuí – Ijuí, 
e agora estuda no Curso Máster – o 

A vida dos três-maienses pelo mundo afora
REPORTAGEM ESPECIAL

Parte 4

A busca por qualificação profissional, através de uma bolsa de 
estudos, motivou a ida de Natália Rafaela Simon Gomez 
à Espanha. O curso máster em Gestão de Projetos vem 
proporcionando novas experiências no exterior à jovem 
que já tinha nacionalidade espanhola

equivalente ao mestrado – em Gestão 
de Projetos, como bolsista pela Uni-
versidade da Coruña.

Há seis meses no exterior, Natália 
tem nacionalidade espanhola, dispen-
sando a apresentação do exame de 
proficiência no idioma e, o que, segun-
do ela, “facilitou na hora da inscrição 
ao Máster, e também influenciou na 
decisão pela escolha do país”.

Adaptação aos horários
Natália conta que teve que se 

acostumar aos horários de funciona-
mento do comércio na Coruña. Em 
geral, o comércio funciona das 9h 
às 14h e das 17h às 20h. “Aqui onde 
moro, aos domingos tudo está fecha-
do, inclusive mercados. No início era 
comum sair comprar algo e encontrar 
os estabelecimentos fechados às três 
da tarde”. Ela também ressalta que o 
horário do jantar é bastante tarde, em 
torno das 22h.

Culinária local
A região onde está morando é 

conhecida pelos mariscos, algo que 
é bastante consumido e comerciali-
zado. A bolsista também destaca o 
"pulpo gallego", um prato típico da 

Galícia com polvo cozido e batatas, 
“definitivamente é algo que deve ser 
provado”. A carne de porco é consu-
mida no dia a dia dos corunheses e 
os embutidos são "especialidade da 
casa". E o vinho é o acompanhamen-
to de tudo.

Além disso, ela conta que é bas-
tante comum sair com os amigos para 
jantar e que às sextas-feiras e sába-
dos as ruas dos bares e restaurantes 
ficam tomados de gente.

Bastante chuva  
e falta de sol

O clima é bem diferente do Bra-
sil, principalmente em Coruña, onde 
chove bastante. Natália diz que a 
precipitação média anual é bastante 
elevada. “No inverno, chove pratica-
mente todos os dias, e se não chove, 
está nublado. O que faz com que 
sintamos muita falta do sol”, relata. 
Quanto às temperaturas no inverno, 
são parecidas como as do inverno 
gaúcho. Alguns dias bastante frios - 
em torno de zero grau -, mas a média 
fica em 9 graus no decorrer do dia. Já 
no verão, não passam de 25 graus e 
por ser litoral, as noites são sempre 
bem fresquinhas.  

Farol de 
A Coruña, 
farol romano 
mais antigo 
ainda em 
funcionamento

Natália em visita à República Tcheca, onde foi passar o Natal 
com o amigo Marcelino Colla Junior

Muralha romana de Lugo, na Galícia, Espanha. É a única  
100% preservada no mundo

FOTOS ARQUIVO PESSOAL
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Natália com a também três-maiense Carolina Bohn, em Bratislava, capital da 
Eslováquia

O Galego, língua da Galícia 
A Galícia é uma região que faz 

fronteira com Portugal e, por essa pro-
ximidade, acabou por desenvolver um 
idioma que tem muitas semelhanças 
com o português, chamado de Galego. 
Natália diz que esse é um ponto posi-
tivo para quem chega do Brasil, pois a 
maioria das pessoas fala essa língua, 
além do espanhol. “Brasileiros que 
não falam espanhol podem se virar 
bem com o português”, completa.

Ela também ressalta que, por 
falar espanhol, a acolhida ao país 
foi facilitada. “São pontos de vista 
muito particulares, tive amigos que 
são de outros países que não tiveram 
a mesma experiência e receptividade  
que eu”, conta.

Dia a dia na Coruña 
O seu curso se encaminha para 

a fase do estágio obrigatório. Mas no 
dia a dia, Natália assiste as aulas, 
além de estudar Mandarim, idioma 
falado na China, além de participar 
do coral da universidade. “O tempo 
livre uso pra fazer os trabalhos da 
faculdade e sair com meus amigos”, 
comenta. Ela diz que o curso e os 
amigos serão as principais conquistas 
em sua vivência no exterior.

Sistema de saúde 
Diferente do Brasil, Natália conta 

que a saúde pública do país europeu 
não é universal, apesar da saúde 
ser gratuita a todo o cidadão que se 
enquadrar na condição de assegura-
do, o que depende do preenchimento 
de alguns requisitos. “Existe fila de 
espera para atendimentos públicos. 
Primeiramente se consulta com um 
médico de ‘cabeceira’ que fará a 
transferência para um médico espe-
cializado, se assim achar necessário 
(mais ou menos como funciona o SUS 
no Brasil).”

Realidade econômica
O salário mínimo da Espanha 

está em torno de 1.050 euros (aproxi-
madamente R$ 5.700,00). Natália diz 
que o poder de compra do espanhol 
é maior que do brasileiro. “Na cidade 
em que moro se pode viver confor-
tavelmente com um salário mínimo, 
a situação varia de acordo com a 

cidade; cidades maiores tendem ser 
mais caras”.

Ela também conta que a inflação 
vem sendo um desafio na Espanha. 
“Enfrentamos uma subida considerá-
vel em diversos produtos tanto de gê-
nero alimentício quanto energéticos 
(luz, gás e combustível). Inclusive, os 
caminhoneiros se encontram parali-
sados no momento devido à alta do 
preço do combustível, e os supermer-
cados já enfrentam desabastecimen-
to”, conclui.

Distância da família e 
dos amigos

Como está apenas a seis meses 
na Espanha, o retorno de Natália ao 
Brasil só deve acontecer quando seus 
estudos forem concluídos. Sobre o 
que mais sente falta, a jovem fala sem 
hesitar: “com certeza da família e dos 
amigos;  de não poder estar presente 
em momentos especiais da família e 

amigos. De restante, comida por exem-
plo, posso encontrar tudo por aqui”.

Inclusive, a jovem tem parentes 
que moram em uma cidade próxima 
à Coruña. “Vim sozinha, mas temos 
parentes em uma cidade aqui perto de 
onde moro, então às vezes passo os 
finais de semana com eles”, diz.

A vida dos brasileiros  
no exterior

Natália dá uma dica aos brasi-
leiros que querem viver no exterior. 
“Começar a vida em um novo país, 
abandonar o conhecido e adaptar-se 
a uma nova cultura já é um grande 
desafio, então pesquisar por lugares 
que apresentem alguma facilidade, 
seja idiomática ou de obtenção de 
documentação é de grande valia. 
No mais, estar aberto a viver novas 
experiências e muita paciência pra 
entrar no ritmo” destaca.

ARQUIVO PESSOAL
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"Antes eu caminhava entre eles e me perguntava se todos gostavam de mim. 
Hoje eu olho em volta e me pergunto se eu gosto deles." A.D.

O querido casal Irineu Classmann (Leia-se Classmann Joias e Óptica) 
e Adriane Rambo (Leia-se Mariah’s Presentes), curtindo as merecidas 
férias nas belas praias de Fortaleza, no Ceará. O registro é na Praia de 
Jericoacoara

Toda a graça e beleza de Rosa Maria Gehm, 
com seus 8 anos comemorados no dia 17 de 
março. Parabéns e toda a felicidade do mundo!

Uma cozinha e uma área gourmet bem planejada tem o seu charme. 
Geralmente é neste espaço que nos reunimos com amigos e familiares para 
desfrutar de bons menus e de momentos de confraternização. A dica de ouro 
da coluna é conhecer os projetos da Dblare Planejados. Invista no seu 
bem-estar, invista melhor no espaço, com móveis exclusivos e de qualidade!

Em um registro só, quanta formosura, laços e encantamento. Lindas meninas, reunidas para comemorar 
o aniversário de 4 aninhos da amiguinha Cecília Dal Aqua Roman. Tarde linda, muitas brincadeiras, 
guloseimas e magia da pureza das pequenas meninas!

YARA LAMPERT
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Parabéns para as senhoras da Casa da Amizade de Três de Maio, pelo belíssimo evento na noite do dia 19 de março, na AABB. O 2º Encontro 
da Amizade foi marcado pela magia, alegria, organização e pela consolidação de lindas amizades. Que venha o terceiro encontro das Patronesses 
no ano de 2023! Vale fazer uma ressalva: o lucro do evento é todo revertido ao Lar dos Idosos, em um lindo projeto da Casa da Amizade de valorização, 
autoestima, amor e respeito aos idosos. Também é importante salientar a importância de cada Patronesse que aceita o convite, e, junto com suas 
amigas, promovem um evento beneficente, regado com muita alegria, benevolência e amizade.

As amigas Rosa Motta, Olímpia Deptula, Laídes Ludwig, Morgana da Cunha, Bernadete 
Schardong, Estela Kipper, Verinha Cerezer, Beatriz Bohn e Marlene Hass. O registro foi no centro 
Histórico do Descobrimento, em Porto Seguro, Bahia, regado com muita alegria e acarajés

O elegante casal Luiz Carlos Dias e a esposa 
Marli Borges Dias, em dia de agenda social

FOTO CASA DA AMIZADE
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- Casa localizada no bairro Glória com terreno de 13,15x40,53 com área total de 
528,41m² 
- Casa de madeira localizada na rua Otto Schulz com terreno medindo 324.46m²
- Casa de alvenaria com terreno medindo 330m² e área construída de 230,39m² 
localizada no bairro Laranjeiras                       
- Apartamento localizado na rua Monsenhor Testani com área total de 90m², mais 
vaga de garagem.    
- Sala comercial localizada na rua do Arvoredo com área total de 396m²  
- Terreno localizado na rua Horizontina medindo 12x35 totalizando uma área de 
419.82 m²  
- Terreno de 14x32 com área total de 448 m² localizado na rua do Arvoredo a pou-
cos metros da av. Sen. Alberto Pasqualini 
- Terreno localizado no bairro Jardim das Acácias com área de 711,18m² com 3 
casas de alvenaria uma  delas de frente para rua Fernando Ferrari e as outras duas 
de frente para a travessa  Leste   
- Terreno de esquina medindo 12.66 x 20.50 localizado na rua São João esquina 
com a Marechal Rondon na cidade de Independência
- Terreno localizado na rua das Videiras com frente de 12 metros e área total de 
328m²

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

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

REGISTROS SOCIAIS

Gabriel Luís Lopes!
O tempo passa voando e dia 27 de março você já com-

pleta seis anos de existência. O mundo não é igual desde 
o momento em que você nasceu. Parece que foi ontem 
que você era apenas um pequeno bebê e hoje você está 
completando 6 anos de vida. Amamos muito você e dese-
jamos sua eterna e incondicional felicidade. Agradecemos 
a Deus por ter nos dado o privilégio de sermos pais de uma 
criança tão linda e maravilhosa como você. 

Feliz aniversário! Feliz 6 aninhos! Amamos muito você!
Mamãe Daiana Pereyra e papai Rodrigo Lopes

Garanta já a sua vaga nos cursos de:
● Violão 
● Gaita 
● Teclado 
● Ukulele 
● Bateria 

● Guitarra 
● Baixo 
● Técnica Vocal 
● Iniciação Musical 

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, confi ra a novidade para 2022 que serão as aulas 
híbridas!

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

Matrículas abertas

Mais informações pelo 
telefone 3535-1967 ou 
WhatsApp 99611-7527

Siga nossas redes sociais 
no @amusicaltm

VENDE-SE
Terreno com 380m2

Contato:
(55) 9 9172-6431 ou (55) 9 9139-9135 

Fone/WhatsApp
Tratar com Rubem Vieira

Meu netinho amado Gabriel Luís Lopes! Neste 
dia 27 de março você estará completando 6 aninhos. 
Quero te desejar muito amor, saúde e felicidade! 
Que Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida. 
Feliz aniversário! 

Com carinho de quem te ama muito, 
vó Elena e tio Benjamin

Parabéns para:
26/03
Matheus Eickhoff
Simone de Oliveira
Dr. Herton Muhlbeier
27/03
Valdir  A. Benedetti
Nelso Spengler
28/03
Elson Rusch
Romilda Weber
Nelsis J. Turra
29/03
Bonemar Borges Machado
Marines Pinto Zimermann
30/03
Felipe S. Hoffmann
31/03
Mauri João Baiotto
Jorge Rogério Rutzen
Jones Cecon

Atenção, assinante!
Se você não recebeu o seu jornal, entre em contato 

conosco pelos telefones: 
3535-1033 ou 9 9944-1624.

Rua Horizontina, 485
(2o piso da Digital Produções - 

fundos do Super Benedetti)
Telefones: 
3535-1033, 

9 9944-1624
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ALUGUÉIS
- Salas comerciais, Galeria Jost, Rua Santo Ângelo, centro. A partir de  R$ 500,00
- Apartamento com 3 quartos, sendo uma suíte, escritório, sacada frontal e chur-
rasqueira e vaga garagem, na Avenida Santa Rosa, Centro

IMÓVEIS À VENDA
- Casa mista, bairro Jardim das Acácias, 3 quartos, com terreno amplo, boa locali-
zação.
- Apartamento na Av. Santa Rosa, prédio de esquina, 3 quartos sendo uma suí-
te, sala ampla, cozinha, lavanderia, sacada frontal, sacada nos fundos fechada com 
vidros, com churrasqueira, 1 vaga de garagem, apto de aproximadamente 172m² com 
a área comum.
- Apartamento na Av. Sen. Alb. PasqualinI, 3 quartos (uma suíte), 2 banheiros, co-
zinha planejada com bancada, sala ampla, sacada lateral com fl oreira, sacada fechada 
com vidros na frente e com churrasqueira, lavanderia, 1 vaga de garagem, 2º andar, 
de frente para avenida. 
- Apartamento na Coab, 2º andar, com dois dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro, 
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.
- 4 ha em Alegria, contendo área de mata e de planta, barbada R$ 65.000,00
- Casa de 2 dormitórios no bairro Dona Oliva. R$ 215.000,00.
- Casa na região central, 2 pavimentos, aproximadamente 235m², com pátio grande 
na frente, e sala comercial aprox. 25m, separada da casa na frente do imóvel. (Possibi-
lidade de receber 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 car-
ros, toda murrada e cercada.

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

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

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

Terrenos
- Terreno sem benfeitorias de 564m², com 25m de frente na Rua Horizontina.
- Terreno medindo 390m² na Rua da Cerâmica, por R$ 90.000,00.
- Terreno no loteamento Rossi, 533m² com 13,40m de frente.

Área rural
- 25,5 ha, sem benfeitorias, terra vermelha, localização lajeado Cachoeira, a 800m da cidade.
- 5 ha com duas casas de alvenaria e outras benfeitorias, Poço Traíra - Três de Maio.

VENDA
• Prédio de 3 pavimentos, duas salas comerciais e três aptos e 
casa residencial de alvenaria de fundos e garagem c/ estrutura para 
outro pavimento, na rua Pe. Cacique. OBS.: Imóvel central
• Terreno medindo 700m² com casa de madeira e escritório, na rua 
Ijuí, frente à escola Pingo de Gente
• Aptos no edifício Terra Natal na rua Osvaldo Cruz perto do Hospi-
tal São Vicente, e aptos na Av. Uruguai e Av. Alberto Pasqualini e na 
rua Professor Del Aglio e rua Horizontina no edifício Maria Preta e 
rua Sto. Antônio, no bairro São Francisco. 
• Apto central medindo 93 m² e mais garagem medindo 15m² e 
com duas suítes e c/ elevador, localizado na rua Tereza Verzeri, em 
frente Super Benedetti, negócio de ocasião. Facilita pagamento.
• Apartamento parcialmente mobiliado, com 2 quartos, sala, co-
zinha, garagem, portão eletrônico, sacadas fechadas c/ vidro tem-
perado, churrasqueira, localizado na rua Santo Antônio. Preço R$ 
250.000,00
• Casa seminova, com chapada e suíte c/ jacuzi, sala e cozinha sob 
medida, quiosque e piscina. Toda murada.  R$ 410 mil.

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

IMÓVEIS EM OFERTA
• Ótimo terreno de esquina medindo 865m², com casa de alvena-
ria, piscina, quiosque, escritório e demais dependências, em frente 
à Delegacia de Polícia. Aceita imóvel na troca e facilita pagamento.
• Terreno medindo 577,90m² c/ casa de alvenaria c/ chapada me-
dindo 335m², na rua Bruno Dockhorn ao lado da radio colonial. R$ 
750mil (aceita proposta).
• Sala Comercial de 120m², no centro de Três de Maio.
• Terreno perto da Cotrimaio c/ 604,60m², frente de 18,30 metros.
• Terreno todo murado, s/ benfeitorias, frente de 14,50 metros (me-
dindo 442,50m²), na Av. Avaí.  
• Pavilhão comercial de alvenaria de 380m² e uma casa mista, ter-
reno de 7.000m², rua Leonel Brizola, perto do parque de exposições, 
no bairro Castelo Branco R$ 750.000,00. 

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

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

ALUGUÉIS
• Apartamentos: Rua Sto. Antônio e Rua do Comércio
• Casa: Rua Rio branco
• Pavilhão: Rua Alfredo Henn 
• Sala Comercial: Av. Santa Rosa, rua Santo Angêlo, rua Exp. Ber-
toldo Boeck, Av. Uruguai e Casemiro Kochewicz, próximo ao hospi-
tal São Vicente.

LOTEAMENTO NOVO
Diversos terrenos com tamanhos e preços diferenciados para venda no lotea-
mento Esplendor localizado na rua Planalto em Três de Maio RS. 
OBS: possuímos a disposição diversas opções de casas e terrenos e aptos 
para comercialização.
Para maiores informações consulte o site: Cecconcorretordeimóveis.com.br 
ou ligue fone/whats 3535-8585 que prontamente lhe atenderemos.

ALUGA-SE
- Pavilhão comercial/industrial em alvenaria na rua Alfredo Henn, nº 835, bairro 
Jardim das Acácias, (em frente ao colégio Castelo Branco), com área de 486,00 m².
- Sala comercial: Localizada na Rua Casemiro kochwitz, pode ser locada inteira ou 
dividida em duas salas comerciais (antiga 1001 Embalagens).
- Quitinete na Av. Avaí, em diagonal com o centro poliesportivo, próximo à Setrem.
VENDE-SE 
- Apartamentos com ótima localização, 3 opções de plantas, 3 e 4 dormitórios (opções de 
suítes), com possibilidade de adquirir mais de um box de garagem.
- Terreno com área de 320,70 m², frente com 16,39 m², próximo ao CTG - Loteamento 
Dockhorn.
- Terreno c/ área de 436,63 m² na Av. Buricá próximo ao Fórum, c/ casa mista, área apro-
ximada de 187,00 m².
- Casa 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
- Ótima oportunidade de investimento: Casa em Alvenaria c/100m², com estrutura p/ 2 
pavimentos, bairro Sol Nascente, terreno de esquina c/área de 377,71 m², c/possibilidade 
de construir mais uma casa.
- Atenção investidor: vende-se fração de terras de cultura com área de 4.588,57 m² de 
frente para a RS - 342.

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

       Temos disponíveis terrenos em 
loteamentos novos. Entre em contato.

- ATENÇÃO: BAIXOU O VALOR - Ótima oportunidade de Investimento! 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 sem benfeitorias, ótima localização, rua Ijuí com área de 339,00 m²
- TERRENO sem benfeitorias, ótima localização, rua Ijuí com área de 440,00 m²

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

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

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

Ótima oportunidade para 
investidores

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

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

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

cuidado é nosso.
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JARDINAGENS WEBER

- Limpeza de terrenos; 
- Corte e plantio de grama; 
- Poda de árvores;
- Paisagismo;
- Compactação de solo;
- Corte de campos e chácaras 
  (corte c/ trator);
- Lavagem de paredes  
residenciais.

Adair Weber - F: 9 8416-7280
facebook.com/Jardinagens-weber

SERVIÇOS TRÊS DE MAIO

NEI MAGALHÃES
F: 9 9952-8033

TÁXI
DO CARECA

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

OFICINA MECÂNICA
MOTORGIRUS

F: 3535-8953
R. Santa Clara, 15 

AUTO ELÉTRICA

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

R. Horizontina, 384
Próximo ao Benedetti

ELETROCAR 
F: 3535 - 2290

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

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

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

DS MOTORS
Injeção eletrônica, mecânica em geral, 

geometria e balanceamento
Rua São Roque, 654

Fones: 3535-2008 / 9 8463-2000

ELETRICISTA E ENCANADOR

LAVAGEM

Com a aceleração da transformação 
digital das empresas e da sociedade em geral 
ocorrida nos últimos anos - impulsionada pela 
pandemia do novo coronavírus - o uso intenso 
de tecnologia foi responsável por uma corrida 
cada vez mais rápida em busca de novas ferra-
mentas digitais para aprimorar as atividades e, 
por consequência, os resultados. 

Plataformas digitais ganharam ainda 
mais força nas áreas de gestão, financeiro, 
marketing, vendas, recursos humanos, entre 
outras. Além disso, a pandemia e a quarentena 
aceleraram e expandiram a adoção do trabalho 
em home office. 

Muitas empresas - e, até mesmo, o setor 
público - passaram a realizar boa parte dos ne-
gócios e de seus serviços no meio digital, com 
apoio de plataformas e ferramentas online. 
Com isso, mesmo distantes, empreendedores 
e colaboradores puderam manter o controle e o 
desempenho dos negócios durante a crise. 

A frenética adesão a novas tecnologias 
colocou as pequenas empresas na rota de 
mudanças substanciais em seus sistemas de 
gestão. Proporcionando acessos aos dados e 
informações relevantes para os negócios de 
uma maneira cada vez mais simples, rápida e 
democrática, com novos sistemas e ferramen-
tas surgindo constantemente com o intuito 
de facilitar o processo de tomada de decisões 
estratégicas.

Mudança está valendo para 
ligações feitas por celular. Em 
junho telefones fixos também 
passarão a usar o prefixo

No último dia 10 começou a valer a nova 
regra para ligações de telemarketing, que de-
vem ser feitas a partir de um número com pre-
fixo ‘0303’. A mudança foi determinada pela 
Agência Nacional de Telecomunicações (Ana-
tel) em dezembro do ano passado. O objetivo 
é fazer com que as pessoas identifiquem com 
facilidade esse tipo de ligação e possam optar 

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Do impacto, as novas oportunidades no mercado 
de trabalho na área da Tecnologia da Informação (TI)

Com toda essa movimentação, a preocu-
pação com a segurança nos ambientes virtuais 
cresceu. Nesse sentido, é preciso estar em 
conformidade com as normas da Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD), em vigor 
desde setembro de 2020, garantindo que os 
dados sensíveis de clientes e colaboradores 
estejam armazenados em local seguro, evi-
tando vazamento ou o uso inadequado dessas 
informações sob pena de multas e sanções 
relevantes a qualquer organização. 

 Vantagens como o uso da inteligência 
artificial (IA), machine learning (ML), internet 
das coisas (IoT), computação na nuvem e blo-
ckchain estão ficando mais acessíveis para os 
pequenos negócios. Isso pode ocorrer por meio 
de softwares que usam essas tecnologias em 
chatbots para atendimento ao cliente ou para 
cruzamento de dados, por exemplo.

 Por tudo isso até aqui apresentado, 
o setor da tecnologia da informação (ou TI) 
fervilhava em oportunidades, deixando um 
imenso rastro de vagas no mercado de trabalho 
desocupadas. Embora a nossa região oportu-
nize faculdades e cursos específicos na área, 
a demanda por candidatos é maior do que as 
instituições conseguem entregar. 

Segundo a GeekHunter, empresa de 
recrutamento especializada na contratação de 
profissionais de tecnologia, em 2020 o número 
de vagas abertas na área de tecnologia cresceu 

310%. Ainda, um levantamento divulgado no 
fim de 2021 pela ACATE (Associação Catari-
nense de Tecnologia) revela que o número de 
empresas de TI saltou 55% desde 2018.

 A alta procura por profissionais repre-
senta excelentes oportunidades para o merca-
do de TI. No entanto, este mercado necessita 
de profissionais capacitados. Existe hoje uma 
grande demanda de profissionais programado-
res/desenvolvedores, analistas e especialistas 
neste ramo são muito valorizados.

 De acordo com os dados divulgados 
pela Associação das Empresas de Tecnologia 
da Informação e Comunicação (Brasscom), 
de janeiro a agosto deste 2021, o setor de 
tecnologia contratou mais de 147.000 novos 
profissionais no Brasil, o que corresponde a 
um aumento de 149% em relação ao ano de 
2020, ou seja aproximadamente 59.000 novos 
profissionais.

 Os próximos anos demonstram um 
enorme desafio para o desenvolvimento tecno-
lógico, mas também uma grande oportunidade 
de nos reinventarmos e formarmos as novas 
gerações já sob novos paradigmas, preparados 
para enfrentarem os desafios que ainda virão.

Michel Lenz
CEO - IntMark Soluções

www.intmark.com.br

TELEMARKETING
Ligações passam a ter o prefixo 0303

entre atender, bloquear ou ignorar o número.
No momento, a regra vale apenas para li-

gações feitas por meio de celular. Em junho, 
será a vez de quem usa telefone fixo colocar o 
0303 na frente do número quando houver te-
lemarketing ativo, que é a prática de oferta de 
produtos ou serviços por meio de ligações ou 
mensagens telefônicas, sejam elas gravadas 
ou não.

Além disso, a Anatel destaca que as ope-
radoras deverão realizar o bloqueio preventivo 
de chamadas de telemarketing ativo quando 
for feito o pedido pelo consumidor. As novas 
regras não valerão para ligações em busca de 
doações nem para cobranças.

DIVULGAÇÃO


