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Diana de Medeiros
Idade: 39 anos

Filha de: Zélia Maria de Lurdes Witchak 
de Medeiros e Paulo Roberto Lourenço de 
Medeiros

Natural e residente em Três de Maio

Escolaridade: Ensino Médio, Instituto 
Estadual Educacional Cardeal Pacelli

Profissão: Auxiliar de Viagem

Porque optou por essa profissão: Profissão 
que já veio de família. Meu pai tinha agência 
de turismo de compras e desde então viajava 
junto e assim que terminei o ensino médio 
não pensei em outra coisa. Era o que eu 
queria para minha vida. Adoro o contato com 
os lojistas, tanto dentro do ônibus, quanto 
nos shoppings onde levamos eles para suas 
compras. Tem semanas que passamos toda 
dentro do ônibus... Então o ônibus é minha 
segunda casa e, meus colegas, minha segunda 
família e isso é muito gratificante para mim; 
por isso amo o que eu faço.

Onde trabalha atualmente: Serra Azul Turismo

Hábito que não abre mão: Estar com minha 
família e ir na academia nas minhas folgas.

O negócio do futuro é: Marketing Digital.

Time de futebol: Grêmio.

Seus aplausos vão para: Meus pais.

Nota zero para: Corrupção.

Sua opinião sobre as redes sociais: Uma 
ótima ferramenta, quando bem utilizada.

O que você sugere de mudança que possa 
melhorar sua cidade? Melhor planejamento 
no estacionamento, principalmente no centro 
da cidade.

ARQUIVO PESSOAL
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REPORTAGEM ESPECIAL

A aventura do casal três-maiense Rodrigo Scheffler, 41 anos, e Renata 
Mallmann Lopes, 33, em Dublin, Irlanda, começou em 2018. Na época, 
Renata foi para o país europeu primeiro, e Rodrigo foi dois meses depois.

No ano de 2020, com 22 semanas de gravidez, Renata voltou ao Brasil, 
para aguardar o nascimento do primeiro filho do casal, Otto, que hoje está 
com um ano e quatro meses.

Neste momento, Renata permanece em Três de Maio com Otto, devido 
ao suporte e apoio que está tendo das famílias nos cuidados com o filho.

Na Irlanda, Rodrigo aguarda o retorno da esposa e do filho e, enquanto 
isso, se dedica à atividade profissional de Head Chef (gerente de cozinha) 
em um restaurante na capital irlandesa.

Formado em Administração de 
Empresas e com MBA em Gestão 
Financeira Controladoria e Auditoria, 
ambas cursadas na Setrem, Rodrigo 
segue estudando, agora Gastronomia 
e especialização em Natural Chef. 

Ele conta que sempre teve o 
desejo de morar fora, ter novas expe-
riências, estudar e trabalhar. “Quando 
conheci a Renata, minha esposa, ela 
também tinha esse desejo. Come-
çamos a cogitar a participação em 
um intercâmbio em 2015, mas não 
demos continuidade”. 

O casal estudou diversas possi-
bilidades, analisando as exigências 
de cada país e a escolha foi pela 
Irlanda, em 2018. “Ela permite que 
você trabalhe e estude, e possui o 
processo de visto menos complicado. 
Viemos como estudantes através de 
uma agência especializada nesse 
tipo de intercâmbio”, explica Rodrigo. 
Renata acabou indo para o país 
europeu primeiro e Rodrigo foi dois 
meses depois.

O casal sempre almejava o sonho 
de morar fora do Brasil – pelo menos 
por um curto período de tempo. “Por 
mais que seja um sonho, nunca é uma 
decisão fácil, pois temos que abrir 
mão de tudo. Ficamos longe de casa, 
longe da família e ir para um lugar 
onde não conhecemos nada e pratica-
mente ninguém”, revela o três-maien-
se, que é filho de e Ari Scheffler e 
Elaine Seibert Scheffler.

A vida dos três-maienses pelo mundo afora

A Irlanda é um país europeu, 
dividido entre a ilha da Irlanda com 
a Irlanda do Norte, e, por conta 
disso, chove muito, principalmente 
no inverno, quando podem ocorrer 
entre duas e três chuvas por dia. “São 
chuvas contínuas, mas não de grande 
volume. Além da chuva, venta muito – 
o que torna quase impossível utilizar 

Clima na Irlanda

Dificuldades encontradas
A língua do país, junto com o 

sotaque irlandês bastante carre-
gado, dificultou muito o enten-
dimento inicial. Rodrigo destaca 
que lá é comum as casas serem 
compartilhadas entre quatro, seis 
ou oito pessoas e em alguns casos 
até entre mais pessoas. “É estra-
nho pensar em dividir banheiro e 
cozinha com desconhecidos, mas 
depois de um tempo se torna natu-
ral. Cada um entende seu espaço e 
tenta respeitar as individualidades 
dos demais, sem comprometer o 
coletivo. Tem seus estresses, mas 
tudo tem jeito”.

Quando chegaram ao país, Ro-
drigo e Renata moraram com outro 
casal em uma casa compartilhada. 
Ela era brasileira e ele inglês. Após 
um tempo, mudaram para outra 
casa, dividindo com um casal bra-
sileiro, um indiano e uma mexicana 

Maiores conquistas

Rodrigo trabalha como head chef (gerente de cozinha) em um restaurante na 
capital irlandesa

Por ser costumeiro no país, a 
mão de obra de quem se destaca 
e se dedica é muito valorizada. Foi 
assim que Rodrigo cresceu em seu 
trabalho. “Sempre foi um prazer 
cozinhar para os amigos, e aqui na 
Irlanda comecei a trabalhar em um 
restaurante lavando os pratos. Logo 
estava auxiliando os chefes no pre-
paro dos ingredientes. Iniciei minha 
faculdade de gastronomia e há seis 
meses assumi o cargo de head chef 
do restaurante”. Com o seu emprego, 
Rodrigo acabou recebendo o visto de 
trabalho, sem depender do vínculo 

com escola anterior, o que permitiu 
continuar residindo na Irlanda.

Aprender a língua e novas cultu-
ras foi algo extremamente gratifi-
cante para o três-maiense. Conhecer 
pessoas de diversos países, o que 
permite aprender um pouco sobre 
cada parte do mundo, sabendo 
da realidade de cada população. 
“Outra vantagem são as viagens 
que conseguimos fazer para outros 
países. Ao todo viajamos para nove 
países na Europa. Infelizmente com 
a pandemia várias viagens foram 
canceladas”, revela.

Gastronomia irlandesa
Os irlandeses consomem muito 

peixe. O três-maiense cita o tradi-
cional Irish Breakfast (prato que tem 
ovos, bacon, feijão doce com molho 
de tomate e black e white pudding - 
uma espécie de morcilha), o famoso 
fish and chips (peixe com batata frita) 
e o Irish Stew (ensopado de carne 
com legumes ao molho da cerveja 

Guinness - original da Irlanda).
O alimento mais importante no 

dia a dia é a batata. “A cozinha irlan-
desa possui uma grande diversidade, 
temos comidas do mundo inteiro, pois 
hoje a Irlanda é um país multicultural. 
Independente do prato, sempre a 
cerveja Guinness deve estar presen-
te”, relata.

Rodrigo fala que atualmente a 
sua rotina é igual a do Brasil. Ele 
trabalha cinco dias por semana, oito 
horas diárias. “A diferença é que são 
dias e horários diferentes a cada se-

Dia a dia na Irlanda
mana, pois aqui a escala é semanal”.

Quando tem tempo livre, se dedi-
ca à família e aos estudos, e também 
às rotinas normais de supermercado 
e lazer.

Rodrigo em Dunlaoghaire, uma baía de 
Dublin, onde também tem um porto

FOTOS ARQUIVO PESSOAL

um guarda-chuvas – e aumenta a 
sensação de frio”, comenta.

Já no verão, há muitos dias sem 
chuva, com uma temperatura média 
de 18o C. A Irlanda é conhecida como 
Ilha Esmeralda, pelo grande número 
de árvores e áreas verdes, e pela 
oscilação de sol e chuva, ocasionando 
inúmeros arco-íris ao longo do dia.

casada com um inglês. “As casas 
costumam ser grandes, essa tinha 
três andares, e o terceiro era só 
nosso, tínhamos um quarto com 
suíte”, recorda. Atualmente o casal 
não mora mais em casa comparti-
lhada.

Rodrigo conta que a Irlanda 
possui algumas regras retrógradas. 
“A grande maioria das burocracias 
relacionadas ao governo e órgãos 
públicos tem sua comunicação 
baseada em cartas. Inclusive o 
visto e o passaporte são enviados 
pelos correios para sua casa após 
os trâmites de conferência”. 

Outro ponto é a comunica-
ção interna das empresas, que é 
normalmente feita por mensagens 
de texto (SMS) ou cartazes, pois 
pensam que nem todos possuem 
acesso à internet, apesar do trans-
porte público ter Wi-fi gratuito.



CADERNO S - JORNAL SEMANAL - 6 DE MAIO de 2022 3

Rodrigo Scheffler, 41 anos e a esposa Renata Mallmann Lopes, 33 escolheram a Irlanda como novo lar

Segundo o três-maiense, a saúde 
na Irlanda é bem diferente do Brasil e 
considerada precária se comparada 
à países europeus. As pessoas preci-
sam ter seguro-saúde para ter acesso 
à maioria dos serviços ou então pagar. 
"São poucos os serviços gratuitos, 
e ainda estão ligados ao tempo de 
contribuição do seu trabalho (algo 
semelhante ao INSS no Brasil)", 
explica Rodrigo.

É necessário ser atendido por 
um GP (equivalente a um médico 

clínico-geral) ou por uma enfermei-
ra do centro comunitário para ser 
encaminhado para serviços especiali-
zados. Não há laboratórios para fazer 
exames de sangue quando houver 
necessidade. O GP examina e, se 
julgar necessário coletar exames, a 
coleta ocorre na própria clínica, sendo 
encaminhada para o hospital. Caso 
houver alterações, os resultados são 
informados por telefone.

Os atendimentos de urgência são 
feitos no hospital. Mas a burocracia 

e a espera são muito grandes. “Os 
custos são altos e por isso muitos 
desistem de procurar ajuda”, explica.

Ele detalha que a família nunca 
teve problemas de saúde e, por isso, 
não precisou utilizar o sistema de 
saúde. “O que se sabe passa pelos 
relatos gerais da população. Nosso 
único contato com isso foi durante 
a gestação da Renata e no meio da 
pandemia, onde tudo estava bem 
caótico e não serve de base para 
avaliação do sistema”, justifica.

Rodrigo comenta que o custo de 
vida na Irlanda é altíssimo. Ele cita 
que Dublin foi eleita recentemente 
como a “cidade mais cara da Europa 
para se visitar”. 

O que mais eleva os custos é o 
aluguel, visto que nas casas normal-
mente há um quarto (alguns casos 
até a uma cama ou beliche), além do 

Saúde pública oferece poucos serviços gratuitos

Custo de vida altíssimo, comparado com outras cidades da Europa
transporte público.

Itens como comida, material de 
higiene e roupas têm preços aces-
síveis, sendo alguns na conversão 
mais baixos que no Brasil. Mesmo 
assim, ele avalia que os mesmos 
itens são mais caros na Irlanda do 
que em outros países da Europa.

O salário mínimo do país tem 

como base a hora de trabalho. O 
salário mínimo é de € 10,5/hora 
(aproximadamente R$ 55,00). Ele 
ainda relata que as empresas podem 
optar pela forma de pagamento 
de seus funcionários, seja mensal, 
quinzenal, mas o mais utilizado é o 
pagamento semanal.

Retorno ao Brasil
Conforme Rodrigo, a experiência 

de vida na Irlanda, inicialmente, não 
seria definitiva. “Era apenas para 
cumprir os oito meses de intercâmbio, 
com possibilidade de renovação do 
prazo”, explica. O intercâmbio foi 
renovado por duas vezes, o que é per-
mitido pela legislação. Porém, agora 
encontraram novas possibilidades 
no país e não há previsão de voltar a 
morar no Brasil.

Contudo, em 2020, com a desco-
berta da gestação de Renata, o casal 
optou para que ela voltasse a Três de 

Maio, para aguardar o nascimento 
do filho ao lado dos familiares, em 
especial dos avós, onde teria todo o 
suporte nessa fase tão importante.

Então, em 2020, com 22 sema-
nas de gravidez, Renata veio para o 
Brasil, onde permanece até o momen-
to, com o primeiro filho do casal, Otto, 
que hoje está com um ano e quatro 
meses. Enquanto está na cidade, 
Renata tem todo apoio da família nos 
cuidados com o pequeno Otto; o zelo 
e o amor dos avós e, ainda, acesso 
aos serviços oferecidos pelo sistema 

Conselho para quem deseja morar fora
Longe do Brasil, Rodrigo resume 

que o que mais pesa é a saudade da 
família e dos amigos, dos momentos 
compartilhados e, inclusive, da casa 
que o casal deixou para trás no país. 
“O nosso clima quente e nosso povo 
amistoso também fazem falta. Sem 
falar na comida! Por mais que é pos-
sível encontrar algumas coisas iguais, 

o sabor é totalmente diferente”, 
compara. Contudo, quando questio-
nado, ele dá um conselho para quem 
deseja morar no exterior. “Se for o 
seu sonho, não deixe de buscar. Essa 
experiência será única, pois cada um 
irá encarar ela do seu jeito, e com 
certeza irá aprender muito com ela”, 
finaliza o três-maiense.

FOTOS ARQUIVO PESSOAL

de saúde brasileiro.
Desde que está na Irlanda, 

Rodrigo voltou a Três de Maio: a pri-
meira vez, em janeiro de 2021, após o 
nascimento do filho, e a segunda vez 
em outubro do mesmo ano. 

Enquanto aguarda o reencontro 
com a família, na Irlanda, Rodrigo se 
dedica à atividade profissional e a sua 
especialização. 

Neste ano de 2022, a Setrem co-
memora 100 anos de história. Em toda 
sua trajetória sempre teve como base a 
educação de qualidade. Por isso, hoje, já 
são mais de 3,6 mil profissionais forma-
dos no ensino superior, com um diploma 
que faz a diferença no mercado.

O vice-diretor de Ensino Superior, 
Mauro Nüske, destaca que a Instituição 
oferta cursos com práticas voltadas ao 
mundo do trabalho; por meio de parce-
rias com empresas para pesquisas, es-
tágios e aulas práticas, além de possuir 
mais de 80% dos professores mestres e 
doutores.

No último sábado, 30 de abril, du-
rante a Feira Nacional da Soja (Fenaso-
ja) de Santa Rosa, a Faculdade Setrem 
lançou o processo seletivo do Vestibular 
de Inverno 2022. A prova, somente re-
dação, será em 18 de junho, sábado, às 
14h, no Campus Setrem.

As inscrições são gratuitas e podem 
ser realizadas até 17 de junho, pelo site 
setrem.edu.br/vestibular.

Os candidatos podem se inscrever 

Faculdade Setrem lança 
Vestibular de Inverno 
durante a Fenasoja
A prova, somente redação, será em 18 de junho, 
sábado, às 14h, no Campus Setrem

ENSINO SUPERIOR

para os cursos de Administração, Agro-
nomia, Direito, Enfermagem, Engenharia 
de Computação, Pedagogia e Psicolo-
gia. As vagas são limitadas.

Além da prova de redação, também 
é possível participar do processo seletivo 
utilizando a nota da redação do Enem. O 
resultado do Vestibular de Inverno será 
divulgado na segunda-feira, 20 de ju-
nho, nos canais oficiais da Setrem.

Vice-diretor de Ensino Superior, Mauro 
Nüske, falando a imprensa regional 

SETREM/DIVULGAÇÃO
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'Estimadas mamães, leitoras, assinantes, amigas e patrocinadoras. 
Faltam palavras para expressar toda a plenitude e amor que vocês 
representam. Que vocês tenham um domingo lindo e que todos os dias 
sejam de alegria, saúde, respeito e harmonia com seus filhos. 
Beijos a todas, em especial, à minha mãe Hedy Lange, que mesmo 
com a sua doença, é só amor e bondade.'

classmann

movelar

No próximo domingo, comemoramos o Dia das Mães. Para celebrar 
esta data, trago uma história cheia de afeto e muito amor.
O que falar de uma mulher, mãe e vó?
"Uma mãe que sempre estava pronta para tudo, minha parceira, amiga e um 
colo maravilhoso pra mim e, principalmente, para meu filho Lorenzo que ela 
cuidou desde o seu nascimento para eu poder trabalhar. 
Passaram-se anos, aí veio a doença do Alzheimer.
Então a situação inverteu, eu e meu irmão Mário Gilberto, 56 anos – passamos 
de filhos para os 'pais' dela.
Mesmo com a doença, ela nunca deixou de nos  olhar com amor e nós também 
nunca deixamos de amar e cuidar dela. Houve momentos bons e difíceis, mas 
também de muito amor. Hoje só agradeço por ela ter escolhido nós como filhos.
Obrigada mãe por cuidar de nós, e em outro plano te amaremos eternamente".
Texto de Mara Elizabete Rieck, 57 anos (mãe de Lorenzo Rieck 
Schardong, 13 anos) em homenagem a mãe e avó, Avany Spengler Rieck, 
que faleceu no dia 17 de fevereiro de 2022, aos 77 anos de idade.

No próximo domingo, 
comemoramos o Dia das 

Mães. Uma das datas mais 
significativas, que refletem 

amor, carinho, fé, esperança 
e proteção. Para a mamãe 
sempre o melhor e o mais 

lindo. Escolha um presente 
na Classmann Joias e 
Óptica e faça o dia dela 

lindo e cheio de amor.

Um registro cheio de amor e muito de significado. A super mãe e avó  
Nair Bialeski, 64 anos, com as filhas Nediana, 43 anos, médica 
dermatologista, mãe de Pedro e Davi; Viviane, 40 anos, representante 
comercial, mãe de Laura e Henrique; Evelin, 30 anos, cirurgiã-dentista, mãe da 
Marina; e a neta Laura Caroline, 23 anos, acadêmica de Odontologia(UEM- PR)

Parabéns a Lena Fabielli Polonio Maceda, filha de Lisiane e 
Fabiano, que no dia 22 de abril completou 20 anos. Pais e familiares 
desejam a ela sucesso e toda a felicidade do mundo. Viva!
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Patronesse Georgia L. Meurer, 
com suas convidadas

MARI ROSSI FOTOGRAFIAS

Patronesse  
Cereni Barichello, 
com suas convidadas

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.

loja denise

MARI ROSSI FOTOGRAFIAS

Em abril, os pais Maurício Rossi e Taíse Loro 
comemoraram o aniversário de 9 anos da filha 
Amanda Loro dos Santos.
Amanda se divertiu muito com seus amigos 
e familiares em uma animada festa na Bella 
Casa de Festas.

30 de abril foi dia 
de parabenizar o 
Sr. Doralino Foletto, 
que com muita vitalidade, 
alegria e entusiasmo, 
comemorou 80 anos de 
vida. Junto com a esposa 
Tereza, ele recebeu 
amigos e familiares para 
um maravilhoso almoço 
no salão de festas da 
Cascatinha. Festa linda, 
cheia de amor, música e 
muitas guloseimas. 
A festa foi um presente 
das filhas e genros, 
Mari e Jairo, 
Mara e Paulo.
Felicidades, saúde, paz 
e vida longa! 

MARI ROSSI FOTOGRAFIAS

MARI ROSSI FOTOGRAFIAS
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ALUGA-SE apto com 1 dormitório, garagem, na Av. Uruguai, 
em cima da Acordare, em Três de Maio (55) 99606-2530

Parabéns para:
3/5
Raquel Feltraco
Patricia Reuter 
Maickel Schreiber
Nilva Ruppenthal
5/5
Neuri P. Maurer
Maria H. Pertile

Paulo Jair Pirolla
Arno Bertilio Franzen
6/5
Giovani Viapiana
Valdir Grenzel
7/5
Lovane Bau Ruaro

8/5
Gerda S. Kochhann
Tania R. Schapowal 
9/5
Nilvo Bronstrup
Rudi Hattje
Dona Simon

Maio será um mês mais seco, 
mas com a possibilidade de gea-
da e ondas de frio. É o que indica 
a previsão dos meteorologistas do 
Climatempo. 

Os dias mais frios já se con-
fi rmaram nessa semana, com 
temperaturas mais baixas nas pri-
meiras horas da manhã e ao anoi-
tecer. No entanto, maio terá um 
comportamento diferente quanto 
às chuvas: em março e abril, o Es-
tado registrou médias acima do 
esperado, o que não está previsto 
para os próximos dias. 

CLIMA

Maio poderá ter ondas de frio 
com chance de geada 
Mês não deve ser tão chuvoso quanto abril. Em Três de Maio, 
mês passado registrou 356 milímetros de precipitação, 
segundo medição da Comanja

A travessia da balsa, em Porto Mauá, foi suspensa 
na manhã de ontem, quinta-feira, devido ao nível do 
Rio Uruguai estar subindo, em função da chuvarada 
dos últimos dias.

A travessia da balsa é suspensa com 8,5 metros, 
mas na manhã de ontem, já estava atingindo cerca de 

10 metros, e durante o dia chegou a mais de 12 metros. 
O nível do Rio Uruguai, em Porto Mauá, comparado 

com o nível de Itapiranga, chegou a atingir entre 10 
e 11 metros. Mas somente é possível afi rmar em que 
nível máximo poderá chegar em Porto Mauá após parar 
de subir em Itapiranga.

Nível do Rio Uruguai sobe e interrompe a 
travessia da balsa em Porto Mauá

Travessia de balsa foi interrompida ontem pela manhã, com nível do rio acima de 9,6 metros

Segundo a meteorologista 
Carine Gama, do Climatempo, “o 
mês de maio segue sob infl uência 
do fenômeno La Niña, com resfria-
mento das águas do Oceano Pa-
cífi co equatorial, sendo que umas 
das consequências é a redução das 
chuvas para o Rio Grande do Sul”. 

A segunda onda de frio é 
aguardada para o meio do mês; 
a terceira, prevista para o fi m de 
maio, deve ser mais forte do que 
as duas primeiras. “É esperado 
um mês mais frio do que o nor-
mal”, resume a meteorologista. 

Até o momento, abril foi 
o mês mais chuvoso do 
ano, em Três de Maio

Abril foi um mês chuvoso em pra-
ticamente todo o Estado. Em Três de 
Maio, por exemplo, o total acumulado 
de chuvas chegou a 356 milímetros. 
Março também teve chuvas acima da 
média, chegando a 296 milímetros. 

Em janeiro, o total de chuvas re-
gistrado no município foi de 51 milí-
metros (abaixo da média, provocando 
estiagem) e em feveveiro, 175 milíme-
tros de precipitação.

VENDO LENHA
Lenha para fogão e lareira - R$ 20,00 o saco (mais 
informações (55) 99944-1112) - Três de Maio/RS

VILSON WINKLER/DIVULGAÇÃO



CADERNO S - JORNAL SEMANAL - 6 DE MAIO de 2022 7

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 localização.
- 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
• 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.

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 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. 
• 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: Rua Sto. Antônio e Av. Sen. Alb. Pasqualine
• Casa: Rua São Marcos, rua Giruá e rua Planalto
• 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, 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.
Casa de  alvenaria, 214m², 1 suite, 2 quartos, escritório, 3 banheiros, 2 lareiras, 
2 garagens, pomar nos fundos, rua Jorge Logemann, centro.
Casa de alvenaria 260,18m², 2 suites, 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 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).
- Apartamento: Av. Senador Alberto Pasqualini, 1 vaga de garagem, apto amplo 
com dois dormitórios e móveis planejados na cozinha.
- Casa no bairro Oriental, próximo ao fórum, 3 quartos, garagem e pátio fechado. 
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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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

NOTA FISCAL GAÚCHA

A segunda rodada da modalidade do Programa 
Nota Fiscal Gaúcha (NFG) que tem como objetivo 
distribuir aos gaúchos parte do incremento real 
da arrecadação com o ICMS proveniente do 
comércio varejista teve resultado positivo e, por 
isso, vai devolver R$ 73 milhões aos cidadãos 
consumidores cadastrados no NFG que solicitam a 
inclusão do CPF na nota fiscal na hora da compra. 
Os contribuintes já podem solicitar o resgate da 
devolução em dinheiro desde o último dia 29 de 
abril.

Pelas regras do Receita Certa, sempre que 
o varejo tem crescimento de arrecadação num 
trimestre, parte desse aumento é devolvido aos 
cidadãos que pediram CPF nas suas notas fiscais 
na hora da compra. “Essa é uma forma de premiar o 
cidadão que pediu sua nota, ajudou no crescimento 
da arrecadação e de fazer com que os recursos 
dos tributos possam ser aplicados pelo Estado e, 
ainda, direcionados para as entidades sociais do 
NFG”, destaca o subsecretário da Receita Estadual, 
Ricardo Neves Pereira.

Com o incremento verificado até março, os 
contribuintes podem solicitar a devolução do 
Receita Certa, por meio de Pix (CPF do cidadão) 
ou depósito em conta corrente ou poupança ativa 
do Banrisul indicada pelo cidadão. O resgate só é 
possível para contas vinculadas ao CPF do cadastro 
no programa NFG. Segundo os cálculos apurados 
pela Receita Estadual, o crescimento do varejo no 
período de dezembro, janeiro, fevereiro e março 
(comparado com o mesmo período do ano anterior) 
foi de 10,9%. A devolução irá variar de R$ 5,00 a R$ 
172,00, conforme o número de pontos.

Os cidadãos terão um prazo de até 90 dias para 
fazer o resgate dos valores. Caso o cidadão não 
atinja o valor mínimo para resgaste no trimestre, o 
prêmio acumulará e ficará disponível para resgate 
nos trimestres seguintes quando atingir o limite 
mínimo.

Crescimento no NFG
O Receita Certa é uma das modalidades que 

tem incentivado a adesão de novos participantes no 
NFG. Hoje no Rio Grande do Sul, são 2,3 milhões de 
cidadãos inscritos no programa. No final de 2021, 

na primeira rodada do Receita Certa havia 
2,06 milhões de cadastrados.

Conforme dados das Estimativas de 
População do IBGE em 2020, a população 
total do Rio Grande do Sul é de 11.422.973 
habitantes. Ou seja, atualmente cerca de 
20% dos gaúchos pede CPF nas suas notas 
fiscais na hora da compra e estão, com isso, 
somando descontos no IPVA, participando 
dos sorteios mensais e instantâneos, por 
exemplo.

Na primeira execução do Receita 
Certa, ou “cashback gaúcho” foram mais de 34 
milhões de documentos considerados, no período 
de setembro a novembro, com média mensal de 
11.632.537. Já nesta nova fase foram mais de 64 
milhões de notas de dezembro a março, uma média 
mensal de 16.095.839, ou seja, um aumento de 
38% na média de notas com CPF e um aumento de 
quase 84% de documentos entre os ciclos.

O que é o Receita Certa
A iniciativa, conduzida pela Receita Estadual, 

foi autorizada por meio da Lei 15.576, de 29 de 
dezembro de 2020, no âmbito das propostas 
de Reforma Tributária e do fortalecimento das 
iniciativas que integram a agenda Receita 2030. 
Para o segundo trimestre de contabilização do 
Receita Certa valem as notas com CPF solicitadas 
entre dezembro, janeiro, fevereiro e março.

A distribuição de prêmios em dinheiro aos 
cidadãos consumidores é trimestral e segue 
faixas de valores, dependendo do percentual 
de acréscimo real na arrecadação com o ICMS 
proveniente do comércio varejista.

O valor mínimo de resgate é de R$ 5 e deve ser 
solicitado em “meus prêmios”. O primeiro resgate 
da premiação já pode ser solicitado através do 
aplicativo e do site do Nota Fiscal Gaúcha, e o 
pagamento iniciará na próxima semana. Antes 
de consultar seu saldo a receber, não esqueça de 
verificar se a versão do APP está atualizada.

Como é feito o cálculo
O Receita Certa segue a linha de pontos, 

sendo que para cada R$ 1,00 em compras com 

CPF na nota será gerado um ponto. Com base no 
valor a ser distribuído, de acordo com o percentual 
de crescimento real da arrecadação com o ICMS 
do comércio varejista, será calculado o “valor 
do ponto” fazendo-se a divisão do valor a ser 
distribuído pelo somatório do número de pontos 
obtidos por todos os cidadãos consumidores. Por 
exemplo:
Valor a ser distribuído: R$ 73.902.121,68
Total de pontos obtidos pelos cidadãos no 
trimestre: 8,59 bilhões
Valor do ponto: R$ 73.902.121,68 / 8,59 bilhões = 
R$ 0,00860

Calculado o valor do ponto, é feita a 
multiplicação pela quantidade de pontos obtidos 
pelos cidadãos consumidores, individualmente, 
resultando no valor a que cada um tem direito. Por 
exemplo, um cidadão consumidor que acumulou 
dez mil pontos no período, tendo como base que 
o valor a ser distribuído seja o citado acima (R$ 
73.902.121,68 milhões), teremos:

Limites de pontuação
Da mesma forma que existem limites de 

pontuação que são aplicados aos sorteios mensais 
do NFG e outras modalidades de sorteio do 
programa, no Receita Certa também há alguns 
limites, como:
• 1 mil pontos por documento fiscal, ou seja, uma 
nota de R$ 1,5 mil gera a pontuação máxima de 1 
mil pontos;
• 30 notas com o mesmo CPF no mesmo 
estabelecimento, por mês;
• 5 mil pontos por mês no total, não podendo 
ultrapassar 15 mil pontos no trimestre.

Consumidores já podem solicitar devolução 
da segunda rodada do Receita Certa
Mais de 1,8 milhão de contribuintes podem solicitar o valor pelo site ou 
APP do Nota Fiscal Gaúcha. Programa vai devolver R$ 73 milhões 
aos cidadãos consumidores cadastrados no NFG que solicitam a 
inclusão do CPF na nota fiscal na hora da compra

DIVULGAÇÃO


