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SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Idade: 23 anos
Filha de: Carla Adriani Simon Zaro e Adir Zaro
Namorando com: Eduardo Luis Hentges
Natural de: São Martinho/RS
Reside em: Três de Maio
Escolaridade: Ensino Superior em Fisioterapia, pela Unijuí
Profissão: fisioterapeuta
Por que optou por esta profissão: Aos 5 anos de idade 
fui diagnosticada com leucemia, tive várias internações 
e cirurgias e, após 8 anos de luta, fiquei curada. Durante 
essa fase, me encantavam os profissionais da saúde que 
com amor e dedicação ajudam seus pacientes. Porém, 
no terceiro ano do Ensino Médio me cativei pela fisiote-
rapia, quando tive que apresentar um seminário sobre a 
profissão que queria seguir. Desde então, me apaixonei 
pela fisioterapia e hoje não me imagino não sendo fisiote-
rapeuta.
Onde trabalha atualmente: Clínica Physiotherapie, no 
Centro Clínico Viva Vida, em Três de Maio
Hábito de que não abre mão: final de semana com a 
família, tererê com os amigos, rezar, escutar música, uma 
boa noite de sono e comidas caseiras
O negócio do futuro: são soluções tecnológicas para 
prevenção de doenças
Time de futebol: Grêmio
Seus aplausos vão para: meus pais, que desde pequena 
me ensinaram e me educaram a ser uma pessoa digna e 
de fé. A eles meu eterno agradecimento
Nota zero para: discriminação social, de raça, de credo 
religioso, de classe social e de gênero
Sua opinião sobre as redes sociais: podem ser muito 
benéficas quando bem utilizadas
O que você sugere de mudança para melhorar  
sua cidade?
Cuide do seu próprio lixo e do local onde você mora, evite 
o desperdício, cuide das pessoas e dos animais, vote 
consciente, economize água e energia. 

Ana Carlise ZaroAna Carlise Zaro
ARQUIVO PESSOAL
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A vida dos três-maienses pelo mundo afora
REPORTAGEM ESPECIAL

Parte 7

O professor de língua espanhola e técnico em eletrônica, 
Mauro Alberto Schmidt, 46 anos, está morando na 
Itália há seis meses. Ele saiu do Brasil para aperfeiçoar 
seus conhecimentos em eletrônica e fazer um curso 
de espanhol. A previsão inicial era de dois meses, mas 
mudanças ocorreram e ele acabou optando por fixar 
residência no país. Nesta Páscoa, Mauro vem a Três de 
Maio para passar a data com familiares e amigos, porém, 
com data já agendada para retornar à Itália

Formado em Letras e Literatura 
Espanhola pela Universidade Federal 
de Santa Maria, Mauro trabalhava 
como professor de Língua Espanhola 
nas escolas Cardeal Pacelli e Castelo 
Branco, em Três de Maio, e Amélio Fa-
gundes, em Independência. Também 
possuía uma empresa de conserto 
de celulares, em Três de Maio.  Ele é 
filho de Nelson Schmidt e Helga Lamb 
Schmidt.

Morar no exterior não estava nos 
planos do professor, mas após passar 
por alguns desencontros na vida, 
ele encontrou na Itália cursos para 
se aperfeiçoar. “Descobri um curso 
de eletrônica na Itália, e um curso 
de espanhol, que faria uma parte na 
Espanha, mas que foi adiado por duas 
vezes por culpa da Covid-19. Nesse 
período, também fiquei sabendo da 
possibilidade de me tornar cidadão 
italiano, pois possuo descendência”, 
conta. 

Mauro conta que através de um 
amigo que mora na Itália e trabalha 
com cidadania, soube das informa-
ções necessárias para encaminhar a 
documentação. “Então, comecei uma 

corrida para encontrar os documen-
tos, agradeço a minha prima Marilei 
Dockhorn, de Três de Maio, por ter me 
ajudado muito com isso”.

Hoje, Mauro mora na cidade 
de Belluno, na região do Vêneto, no 
norte da Itália, que conta com cerca 
de 36.112 habitantes, numa área de 
147,18 km².

Conquista da cidadania 
italiana

Ao chegar na Itália em setembro 
de 2021, Mauro iniciou o curso de 
eletrônica e com ajuda de um amigo, 
pôde verificar sobre os custos para 
encaminhar a cidadania italiana. O 
valor de 4.800 euros pareceu alto 
num primeiro momento, mas durante 
o curso ele começou a fazer alguns tra-
balhos e percebeu que não seria difícil 
juntar o dinheiro necessário. “Então, 
resolvi dar início no processo. Passa-
dos quatro meses, recebi a notícia de 
que estava tudo correto e eu já estava 
me tornando um cidadão italiano”, 
conta o professor dizendo que foi um 
momento de muita felicidade. 

Trabalho
A conquista da cidadania italiana 

levou Mauro a trabalhar ajudando 
outras pessoas a conseguir o mesmo. 
Atualmente, ele trabalha na empresa 
do amigo que lhe ajudou com o pro-
cesso da cidadania italiana. “Trabalho 
levando pessoal que concluiu o pro-
cesso para os aeroportos, buscando 
outros que estão chegando, e dando 
acompanhamento aqui durante o 
processo”, conta.

Educação e limpeza são 
destaques da cultura

Segundo Mauro, existem 
diferenças culturais entre as regiões 
italianas. “Aqui no Norte, onde estou, 
as pessoas são muito educadas, 
agradecem tudo o que você faz, desde 
uma resposta que você dá. E eles con-
sideram mal-educadas as pessoas 
que faltam com esse agradecimento”. 

A limpeza é outro ponto forte da 
cultura local. O professor explica que 
as pessoas reciclam os lixos e levam 
às lixeiras (que não estão na frente 
das casas) em pontos de coletas 
situados em lugares estratégicos. 

Outra diferença percebida pelo 
professor, é que os Italianos não guar-
dam mágoas. “Após uma discussão, 
acontece de eles te convidar para 
tomar um café”, conta.

O dia a dia na Itália
No momento, Mauro tem seu dia 

a dia voltado ao trabalho. Durante os 
finais de semana, trabalha em um 
restaurante de um hotel, e durante a 
semana, trabalha transportando as 
pessoas que estão aguardando a con-
clusão dos processos de cidadania 
para compras, fazer alguns documen-
tos, levando e trazendo pessoas dos 
aeroportos, etc... 

Às noites, quando tem tempo, 
Mauro vai a bares ou restaurantes 
para conhecer a culinária local. 
“Quando consigo algum tempo, 
faço passeios. Acho isso importante 
também para conhecer um pouco 
desse ‘mundo novo’ que estou vivendo 
agora”, ressalta.

Mauro no Centro de Belluno com as dolomitas de fundo (dolomitas são 
chamadas as montanhas que cercam a região)

Clima e culinária
Belluno é capital de província com 

o clima mais frio da Itália, conside-
rando as temperaturas médias do 
inverno. “O clima é semelhante ao de 
Três de Maio, com a diferença de que 
aqui pode chegar a sete meses de frio 
com temperaturas bem abaixo dos 
20º negativos, no forte do inverno, 
entre dezembro e fevereiro, com dias 
de neve intensa chegando a passar de 
um metro de altura”. 

Mauro conta que as casas são 
todas preparadas para o frio e existem 
roupas específicas para o inverno. 
Portanto, dá para suportar bem.

A culinária é bem diversificada, 
existem vários pratos diferenciados. 
Nos supermercados é possível encon-
trar carnes de porco, gado, galinha, 
coelhos, peru, cavalo, cervo e, em 
alguns, até de javali. Mas os pratos 
principais são pizza e macarrão. E 
as bebidas, vinho e café. “O café, 
inclusive, é bem mais saboroso que o 
do Brasil, mesmo sendo produzido no 
Brasil”, compara.

Maiores desafios
O maior desafio no início foi o 

idioma, mas hoje ele domina, não 
perfeitamente, mas consegue se 
comunicar bem. Outro desafio, que 
Mauro considera um pouco difícil, é 
perder o medo de assaltos e roubos. 
“Aqui também existem, mas as pes-
soas dormem com janelas abertas, os 
carros ficam abertos, com a chave na 
ignição, inclusive com celular e bolsas  
até nos estacionamentos de super-
mercados, e ninguém pega nada”.

Maiores conquistas
Em meio ano vivendo na Itália, 

Mauro já considera três grandes 

conquistas: ser um cidadão italiano, 
aprender mais uma língua e estar 
trabalhando.

Sistema público de 
saúde

O sistema público de saúde da 
Itália é semelhante ao brasileiro, onde 
existem unidades de atendimento 
emergencial em todas as cidades, 
tanto as grandes, quanto as peque-
nas. "Um médico chamado 'médico 
de família' faz as primeiras avaliações. 
Se tiver algo mais grave, ou necessitar 
de algo mais específico, ele encami-
nha para um especialista, geralmente 
em uma cidade um pouco maior, onde 
se concentram mais médicos e mais 
recursos em hospitais, claro, se for 
cidadão italiano. No caso de turistas, 
existe atendimento também, mas 
é aconselhável que faça um seguro 
saúde, que dará mais respaldo em 
caso de necessidade”.

O professor conta que os gastos 
de saúde são praticamente nulos no 
orçamento familiar, pois a única coisa 
que precisa ser paga são as consultas 
que, em poucos casos ultrapassam 
25 euros. Valor extremamente baixo, 
segundo Mauro. 

Os dentistas estão foras desse sis-
tema, e têm o valor um pouco elevado. 
“Dentistas italianos não são conside-
rados ótimos. Aqui muitas pessoas 
preferem sair do país para serem 
atendidos por dentistas”, argumenta.

Mauro também explica que o Bra-
sil possui um acordo com o sistema de 
saúde da Itália, onde é possível pedir 
um Certificado de Direito à Assistência 
Médica, desde que esteja em dia com 
o INSS no Brasil, e isso dá direito a 
usufruir por um ano desse serviço.

No forte do inverno, 
entre dezembro e 
fevereiro, neve chega 
a passar de um metro 
de altura. O registro é 
dos fundos da casa de 
Mauro em Belluno

FOTOS ARQUIVO PESSOAL
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Alexandre Classmann
OPTOMETRISTA BACHAREL - CROO-RS 0001
Especialista em Terapia Visual Comportamental

Presidente do CROO/RS - Conselho Regional de Óptica e Optometria do RS
Consultórios em Três de Maio e Crissiumal 

Fones: 55 3535.1954 e 55 98115.4554

Custo de vida é baixo
Com um salário médio entre 

1.200 e 1.600 euros, (entre R$ 6 mil 
e R$ 8 mil), Mauro diz que é possível 
pagar aluguel, que custa entre 300 
e 350 euros, se alimentar e pagar 
água, luz, telefone e internet gastan-
do em média 700 euros. “Dá para 
pagar tudo e ainda sobra dinheiro. O 
custo de vida é baixo comparado ao 
Brasil”, diz o professor.

Legislação trabalhista
O Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro (CCNL) é uma categoria 
de contratação dos trabalhadores 
subordinados na Itália, reconheci-
do por lei, estipulado pelas partes 
contratantes, ou seja, empregados, 
sindicatos e empregador, de nature-
za coletiva. Assim, todo e qualquer 
acordo deve ser negociado com a 
coletividade.

No Brasil, o CCNL pode ser equi-
parado ao regime de contratação 
através da Consolidação das Leis do 
Trabalho, a famosa CLT, decreto-lei 
que garante a contratação coletiva 
dos trabalhadores. O CCNL não se 
aplica aos trabalhadores autônomos, 
freelancer e quem trabalha com 
Partita IVA (o CNPJ italiano).

“Segundo as leis italianas de 
trabalho, o CCNL é subordinado à 
Constituição Italiana e o Statuto del 
Lavoratore; o estatuto que garante 
direitos e deveres dos trabalhadores, 
além das leis regionais de trabalho. 
Sendo assim, as empresas podem, 
também, formular contratos que 
mesclam essas leis”, explica Mauro.

Direitos do trabalhador
Segundo Mauro, na Itália não 

existe um salário mínimo específico. 
“o salário é acordado com o patrão, 
definido em horas trabalhadas, mas 
em média fica entre 1.200 a 1.600 
euros por mês, trabalhando 8 horas 
diárias, como no Brasil”. O país 
também possui o 13º salário e, em 
alguns casos, o 14º, dependendo do 
acordado com o patrão.

Mauro conta que não existe uma 
significativa diferença salarial entre 

Ponte di Rialto, em Veneza

um médico e um enfermeiro. “Inclu-
sive a exigência de uma formação 
acadêmica é exigida apenas em al-
guns casos específicos, e a diferença 
salarial é muito pouca”, ressalta.

Para fazer um contrato de 
trabalho em uma empresa, a pessoa 
passa por uma entrevista na qual 
são questionadas as informações do 
currículo. “Geralmente as empresas 
fazem um contrato de duração curta 
para ver se a pessoa realmente sabe 
fazer o que está no currículo. Se sim, 
fazem um contrato por um tempo 
maior, caso contrário, ele não é 
renovado”, diz o professor.

Mauro conta que, diferente do 
Brasil, a formação acadêmica não 
é um diferencial para aumentar o 
salário, e que, inclusive, é difícil al-
guém querer um cargo de supervisor, 
por exemplo, pois o valor recebido 
praticamente não muda.

Páscoa será em  
Três de Maio 

Quando questionado sobre o 
que sente mais falta morando na 
Itália, Mauro diz que é dos familiares, 
amigos, alunos e colegas das escolas 
onde trabalhou. "Mas tudo se supera 
na vida".

Morando na Itália desde setem-
bro de 2021, o professor conta que 
nesta Páscoa será a primeira vez 

que volta ao Brasil. “Vou passar a 
data com meus familiares e amigos. 
Também tenho que resolver algumas 
pendências que ficaram para trás, 
pois saí para fazer um curso, e não 
preparado para ficar morando aqui”, 
ressalta.

Mudança pode ser  
definitiva

Sobre o prazo para ficar no exte-
rior, o professor destaca que tudo na 
vida pode mudar do dia para a noite, 
mas que no momento, não pensa em 
voltar a morar no Brasil. “Não sei o 
que será mais para frente”, pondera.

Recado para quem  
pretende viver no  
exterior

Aos brasileiros que pensam em 
viver no exterior, Mauro destaca que 
na mudança, tudo são novas experi-
ências. “É uma vida que recomeça. 
Assim, quem tem vontade, deve 
correr atrás, pois a vida é uma só. Se 
você não aproveitar as oportunida-
des hoje, amanhã pode ser tarde. 
Hoje, eu agradeço a todos os fami-
liares, amigos, colegas e todas as 
pessoas que deram uma força para 
que eu pudesse estar onde estou 
hoje”, finaliza.

ARQUIVO PESSOAL O SEU OPTOMETRISTA 
CONSEGUE IDENTIFICAR 
PROBLEMAS DE SAÚDE 
ATRAVÉS DOS SEUS OLHOS?

Você pode se surpreender ao saber que o 
exame de rotina com optometrista faz muito 
mais que determinar a prescrição de seus 
óculos ou lentes de contato. Quando um 
optometrista examina seus olhos, ele pode 
ter uma boa noção sobre sua saúde geral 
e obter informações que podem ajudá-lo a 
identificar possíveis alterações. 

Por exemplo, um optometrista pode identificar suspeitas de um 
tumor cerebral, um aneurisma, câncer, diabetes, hipertensão e até 
colesterol alto. 

Nestes casos, encaminha com brevidade a neurologistas, oftal-
mologistas, endocrinologistas e outras especialidades médicas, para 
o diagnóstico e tratamento das eventuais patologias e a tempo de 
evitar maiores complicações. 

Como você pode ver, seu optometrista pode identificar uma 
ampla variedade de suspeitas de doenças examinando seus olhos, e 
encaminhar com agilidade ao especialista médico para diagnóstico 
e tratamento. É por isso que fazer exames optométricos completos 
regularmente é tão essencial para sua saúde geral - você nunca sabe 
o que eles podem revelar!

Este trabalho de atenção primária da visão faz parte de um traba-
lho multidisciplinar em saúde, e que no mundo todo o optometrista e 
o médico oftalmologista atuam de forma complementar e eficaz.

Cuide da sua visão, visite o seu optometrista!

FOTOS DIVULGAÇÃO
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"Desejo a todos os amigos, leitores e patrocinadores, uma Páscoa  
cheia de amor e magia. Que Jesus Cristo renasça no coração de todos, 
que o perdão, a alegria, a fé, a solidariedade e o bem querer, se façam 

presentes todos os dias em cada ação e em todos os momentos  
das nossas vidas! Feliz Páscoa! Yara Lampert

Chocolate é bom, mas 
eu troco por lindas peças 
de ouro da Classmann 
Joias e Óptica. A loja está 
com muitas sugestões de 
presentes para esta Páscoa. 
Faça uma visita, escolha o 
presente e surpreenda!

Aquelas peças 
esportivas cheias 

de estilo, conforto, 
qualidade e muita cor, 

você só encontra na 
Lojas Denise. Seja 

clássica, moderna, 
esportiva, vista-se 

com as peças da 
Lojas Denise. Você vai 
surpreender sempre!

Um dueto de pura beleza, sintonia e amor. Um registro para 
a posteridade entre mãe e filha: Adriane Rambo (leia-se 
Mariahs Presentes) e Nathali Sabrine Kuster

O casal Leandro Roberto Maehler e Rose, presente no Baile 
do Baltazar realizado no último sábado, dia 9
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A coluna traz mais duas 
fotos das patronesses e suas 
convidadas no  
2º Encontro da Amizade, 
realizado pelas senhoras da 
Casa da Amizade de Três de 
maio, no dia 19 de março,  
na AABB.

Patronesse  
Josiane Henkes

com suas convidadas

MARI ROSSI FOTOGRAFIAS

MARI ROSSI FOTOGRAFIAS

Patronesse  
Marta Manjabosco 
com suas convidadas

Parabéns ao casal Elziro e Noeli Schmitt, que no dia 12 de fevereiro, comemorou as “Bodas de Ouro”. 
O casal, cheio de solidariedade, não quis presentes e sugeriu a quem quisesse presentear, que fizesse com 
qualquer valor em dinheiro, que seria revertido em material de limpeza, alimentos não perecíveis e material de 
higiene para o Lar dos Idosos. 
No registro, Elziro e Noeli, com a administradora do Lar dos Idosos, Zenaide Bieger, e as doações que foram 
repassadas ao Lar dos Idosos. Muito amor, generosidade e esperança. Felicidades ao casal e lindo gesto!
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IMÓVEIS
ALUGA-SE quarto em pensão 

no centro de Três de Maio. Contato: 
(55) 9 9197-7563, com Lourdes.

ALUGA-SE apto com 1 dormi-
tório, garagem, na Av. Uruguai, em 

cima da Acordare, em Três de Maio 
(55) 99602-2530

DIVERSOS
VENDE-SE fi lhotes de shitzu 

fêmea a macho. Contato 9 9934-
4365, com Márcia.

Parabéns para:
14/04
Janaina P. Mendonça
15/04
Veloni S. Almeida
16/04
Terezinha G. 
Schardong

18/04
Lenir S. Massaia
Roque Franzen
19/04
Edson Flavio Correa
Neldo S. Herpich
Carlos W. Blum
Zilar M. Klarmann

20/04
Sonia Cecilia Weber
Paula Schulz 
21/04
Guido Korb
Gelsy Willig

A Auriculoterapia é  efi caz no tratamento de mais 
de 200 doenç as. Aplicada por meio de estímulos no 
pavilhão auricular, estes estímulos são esferas de 
ouro, prata, cristal, mostarda, luzes coloridas nos pon-
tos auriculares, sendo chamado de Colorauricular ou 
Colorauriculoterapia, ou por meio de micro agulhas de 
em média 1,5mm. É indicada em muitos casos como: 
alergias, dores no corpo, insônia, fome, ansiedade, 
retenção de líquidos, tristeza e fobias. Os resultados já  
podem ser vistos logo na primeira sessã o. 

Indicado para todas as idades, por ser um mé todo 
nã o invasivo, a auriculoterapia pode ser utilizada em 
todas as disfunç õ es fí sicas e psí quicas, promovendo 
o alí vio de dor ou desconfortos, alé m de benefí cios 
esté ticos. 

Alguns exemplos sã o: dores na coluna, dores nas 
articulaç õ es, dores de cabeç a, có licas menstruais, 
tendinites, bursites, compulsão alimentar e emagre-
cimento, alergias (sinusite, rinite, pele…), estresse, an-
siedade, concentração, memória, depressão, tristeza, 
irritabilidade, fobias, libido e fertilidade, insônia ou 
sono agitado, reduç ã o da linha de expressã o do bigo-
de chinê s. Também pode ser aplicada para: có licas 
intestinais, falta de apetite, hiperatividade, cefaleias e 
enxaquecas, obesidade infantil, obstipacã o, diarreias, 
problemas respiratórios, como, asma, bronquite, 
sinusite, rinite…

Carolina Philippsen, é formada em 
Terapias Integrativas e Complementares, Terapias Ho-
lísticas. Frequentou a Universidade Anhembi Morumbi 
em São Paulo/SP, cursando Naturologia. Mestre em 
Reiki. 
ATENDIMENTO: No salão Régis Klein 
Cabeleireiros
Contato no (55) 99695-0281 
ou no Instagram @tratys_

Você sabe o que é 
AURICULOTERAPIA

FOTOS DIVULGAÇÃO

Quantas sessões são necessárias 
e quanto tempo dura

Recomenda-se que a aplicação seja semanal, 
se estendendo para sessões quinzenais no fi nal do 
tratamento. O resultado é imediato e pode ser visto 
já no primeiro dia da sessão. O número de sessões 
vai depender muito do nível de desequilíbrio do 
interagente, quanto mais sessões este fi zer, melhor 
vai se sentir ao longo do processo. Em consultório a 
sessão dura em torno de no máximo 30 minutos.
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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 Cohab, 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
• 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 Padre 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, Av. Senador Al-
berto Pasqualini e Rua Horizontina.

IMÓVEIS EM OFERTA
• Terreno medindo 577,90m² c/ casa de alvenaria c/ chapada me-
dindo 335m², na Rua Bruno Dockhorn ao lado da Rádio 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, 
terreno de 7.000m², Rua Leonel Brizola, perto do parque de expo-
sições, 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, 5 ha 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: Rua Sto. Antônio, rua do Comércio e Av. Sen. Alb. 
Pasqualini
• Casa: Rua São Marcos e Rua Giruá
• Pavilhão: Rua Alfredo Henn 
• Sala Comercial: Av. Santa Rosa, Rua Santo Ângelo, 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 à 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 
prontamente você será atendido. 

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).
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.

- Terreno medindo 360 m², localizado no loteamento Loro. R$ 100.000,00

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 garagem, Ed. Porto Seguro, Crissiumal/RS
Apartamento com 1 suíte  + 2 quartos, cozinha, sala, espaço gourmet, ba-
nheiro 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 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, lavan-
deria, 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, la-
vanderia, 1 garagem, Ter 360 m2, na Av. Medianeira, centro 
Imóvel Misto, Comercial 321,57 m2 ap. residencial 177,18 m2, suíte + 3 quar-
tos, 2 garagens, Av. Santa Rosa, Centro
Casa de Alvenaria medindo 260,18 m2, com 2 suítes + 2 quartos, sala estar/
jantar, escritório, 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.

- 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 constru-
ída 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 totalizan-
do uma área de 419.82 m²  
- Terreno de 14x32 com área total de 448 m² localizado na Rua 
do Arvoredo a poucos 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 Inde-
pendência
- Terreno localizado na Rua das Videiras com frente de 12 metros 
e área total de 328m²
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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

A Declaração Anual de Rebanho no Rio Grande 
do Sul em 2022 deverá ser feita entre os meses 
de junho e outubro. O período tradicional para 
a atividade é de janeiro a maio, mas devido a 
necessidade de mais tempo para implantação da 
declaração digital, o prazo foi alterado.

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural está elaborando, junto com 
a Procergs, um sistema online para a declaração. 
A fase agora é de desenvolvimento do formulário 
que, segundo o chefe do Departamento de Controle 
e Informações Sanitárias da SeapDR, Francisco 
Lopes, será muito mais denso e completo. Antes, 
era um formulário impresso, frente e verso. 
"Agora, com a necessidade de informações mais 
detalhadas, o formulário deverá contemplar uma 
gama maior de dados e, ao mesmo tempo, ser de 
fácil entendimento e preenchimento pelo produtor 
rural."

Até o final do mês de abril, técnicos dos 
departamentos de epidemiologia e educação 
sanitária estarão reunidos com representes das 
regionais da secretaria, para definir quais os 
campos que deverão constar no formulário. “Essa 
troca de ideias com quem está no interior e conhece 
o dia a dia do produtor será fundamental para 
a elaboração de um formulário mais amigável 
possível”, explica Lopes.

O presidente do Fundo de Desenvolvimento 
e Defesa Sanitária Animal do RS, Rogério Kerber, 
destaca que as informações mais completas são 
um diferencial importante após a certificação de 
área livre de febre aftosa sem vacinação, obtida 
pelo Rio Grande do Sul em 2021. “É preciso que 
o produtor fique atento ao prazo diferenciado 
este ano e se prepare para a inovação tecnológica 
que está sendo desenvolvida, permitindo que a 
declaração seja feita on-line, com mais praticidade 
e segurança". 

A adoção do home office durante a pandemia 
transformou as relações de trabalho. Faltava 
adequar a legislação para atender às necessidades 
de empregados e empresas. Não falta mais. No dia 
28 de março, começam a valer as novas normas 
para a adoção do teletrabalho. O Governo Federal 
editou duas medidas provisórias, que entraram em 
vigor imediatamente e tem força de lei, mas ainda 
precisam ser aprovadas pelo Congresso para não 
perder a validade.  O advogado especialista em 
Direito do Trabalho Empresarial, Fernando Kede, do 
escritório Schwartz e Kede, avalia que as mudanças 
trazem mais segurança jurídica às empresas. “Até 
o momento não existia na legislação brasileira uma 
regulamentação específica sobre o teletrabalho 
e suas particularidades, como a possibilidade do 
modelo híbrido. As MPs marcam um avanço para 
garantir direitos e deveres tanto do empregado, 
quanto do empregador”, diz.

A MP 1.108 altera o trecho da Consolidação 
das Leis de Trabalho (CLT) incluído na reforma 
trabalhista de 2017 e define como trabalho 
remoto toda prestação de serviço fora das 
dependências da empresa. O texto estabelece 
ainda a possibilidade de adoção do modelo 
híbrido e normatiza o pagamento de hora extra. 
“As empresas podem fazer a contratação por 
jornada, produção ou tarefa. Para casos em 
que o cumprimento do horário de trabalho seja 
fundamental, a medida permite ao empregador 
fazer o controle e determina o pagamento de horas 
extras quando a jornada regular for ultrapassada”, 
completa o advogado.

O advogado recomenda que o empregador 
estabeleça o acordo com o funcionário e anexe 
o documento ao contrato inicial. “Por mais que 
ele esteja respaldado pela medida provisória, é 
importante firmar um aditivo contratual colocando 
exatamente as regras desse trabalho para diminuir 
o risco de ser acionado na Justiça”, comenta.

Medidas provisórias têm força de lei, mas ainda 
precisam ser aprovadas pelo Congresso 

Medida Provisória estabelece regras para 
modelo híbrido, horas extras e carga horária

O QUE MUDA
Outra novidade é a prioridade nas vagas 

de trabalho remoto para trabalhadores com 
deficiência ou com filhos de até 4 anos. A medida 
traz, ainda, alterações nas regras de pagamento 
de auxílio-alimentação e desobriga o empregador 
a pagar pela mudança do trabalhador no retorno 
à atividade presencial, caso ele tenha escolhido 
exercer a atividade em outra cidade durante o 
regime de teletrabalho. “As medidas provisórias 
têm prazo de validade de 60 dias, podendo ser 
prorrogadas por mais 60 até a aprovação do 
Congresso Nacional. Após esse período de 120 
dias, elas perdem a sua validade”, explica o 
advogado. 

Todas as contratações feitas em território 
nacional devem seguir a legislação vigente. “Em 
todos os casos aplica-se a legislação nacional, 
inclusive para os contratados no Brasil para 
prestar serviço no exterior. Todos estão sujeitos às 
regras brasileiras”, diz.

MP 1.109
A medida 1.109 determina que, durante 

o estado de calamidade pública em âmbito 
nacional estadual, distrital ou municipal 
reconhecido pelo Poder Executivo Federal, 
o empregador poderá adotar o regime de 
teletrabalho de forma integral ou híbrida, 
incluindo aprendizes e estagiários; antecipar 
férias, feriados, bancos de horas e saque 
adiantado de benefícios; além da suspensão 
da exigibilidade dos recolhimentos do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Como essa 
MP só vigora durante o período de decretação da 
calamidade, não altera imediatamente a rotina do 
trabalhador, diferentemente da MP 1.108.

As empresas precisam ficar preparar-se para 
a mudança. “O empregador precisa estar atento 
a cada detalhe para evitar problemas jurídicos e 
descumprimento do que foi determinado”, diz.

DECLARAÇÃO ANUAL 
DE REBANHO

TELETRABALHO

Período será entre 
junho e outubro


