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Adriane Freoder Kleinpaul
Idade: 43 anos
Filha de: Sighardt Magnos Freoder (em memória)
e Ires Freoder
Casada com: Mário César Kleinpaul
Mãe de: Murilo, 14 anos
Natural e residente em: Três de Maio
Formação: Bacharelado em Enfermagem e Pós-graduação em UTI, Enfermagem Obstétrica e Formação para
Docentes - Setrem
Profissão: Enfermeira, professora e coordenadora do
Curso Técnico em Enfermagem
Porque optou por esta profissão: Ainda quando criança,
tinha adoração pela área da saúde, principalmente em
ajudar os outros e a família. Embora tenhamos buscado
por muitas conquistas na área, vejo cada vez mais que
a enfermagem continua lutando por seus direitos e que
principalmente não desiste e nem desacredita num
mundo melhor, não abandona suas raízes e os pacientes. Somos humanos e prestadores de cuidados humanizados na sua integralidade. Certamente, precisamos
buscar por capacitações para atender as demandas que
virão, não podemos parar jamais!
"Escolhi os plantões, porque sei que o escuro da noite
amedronta os enfermos. Escolhi estar presente na dor
porque já estive muito perto do sofrimento. Escolhi servir
ao próximo porque sei que todos nós, um dia, precisaremos de ajuda. Escolhi o branco porque quero transmitir
paz. Escolhi estudar métodos de trabalho porque os
livros são fonte de saber. Escolhi ser enfermeira porque
amo e respeito a vida!", frase de Florence Nightingale.
Onde trabalha atualmente: Setrem
Hábito de que não abre mão: Tomar um bom chimarrão
O negócio do futuro é: empreendedorismo, tecnologia
e inovação
Time de futebol: Grêmio
Seus aplausos vão para: minha família
Nota zero para: violência
Sua opinião sobre as redes sociais: tecnologias
necessárias e importantes, mas é preciso usá-las
com sabedoria e cuidado
O que você sugere de mudança que possa melhorar
sua cidade? Respeito e oportunidades para todos

FOTO JULIANA GRANDO
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REPORTAGEM ESPECIAL

De São José do Inhacorá para os Estados Unidos

Parte 8
FOTOS ARQUIVO PESSOAL

Em fevereiro de 1999, Simone Haupenthal partiu
para os Estados Unidos com o propósito de
trabalhar e estudar. Iniciou a vida no país como babá
e hoje, chega ao título de pós-doutorado, mas segue
estudando, agora, fazendo mais um curso superior
que deve concluir ainda em 2022.
Com doutorado em Psicologia e pós-doutorado
em Neuropsicologia, ela atende adultos e crianças
de todas as idades em sua clínica, no condado de
Monterrey na Califórnia, além de prestar serviço
através de contrato para o Governo
Aos 24 anos, Simone Haupenthal, de São José do Inhacorá, decidiu ir para os Estados Unidos da
América. Filha de Beno Haupenthal e Edite Haupenthal, Simone chegou em Nova York, onde tirou o visto/contrato de AuPair (babá) por um ano. Hospedou-se em um hotel, para participar de um treinamento
do AuPair por cinco dias. Depois, ela foi realocada para o estado da Califórina, onde vive até hoje.
Antes de embarcar para o país norte-americano, ela fez um curso intensivo de inglês no Brasil,
o que fez com que ela entendesse praticamente tudo do idioma, mas ainda com um receio em não falar
e pronunciá-lo corretamente.
Simone trabalhou cuidando de dois meninos, um de dois anos e meio e outro de sete. “O meu
primeiro contrato foi de morar e trabalhar para uma família americana por um ano, na cidade de Menlo
Park”, conta.
Depois de alguns meses, ela mudou o visto de trabalho para um visto de estudante e começou a
fazer faculdade. “Eu sempre quis muito fazer faculdade e não tive a oportunidade no Brasil. Então, nos
Estados Unidos, mais especificamente no estado da Califórnia, comecei a estudar”, explica.

Adaptação ao
novo país

Os primeiros três meses foram
difíceis para a inhacorense. Não
conhecia ninguém e teve momentos
em que pensou em voltar ao Brasil.
Mas a família americana para quem
trabalhava convenceu a jovem para
ficar. "Com o tempo, fui conhecendo mais pessoas que me ajudaram
no meu processo de adaptação”.
A saudade da família, parentes
e amigos é grande, além do impacto
da cultura americana em relação a
brasileira ser enorme.
Simone revela que uma das
maiores dificuldades foi com a

alimentação. “Inicialmente perdi
muito peso, mas aos poucos fui me
acostumando e mudando também
os meus hábitos alimentares,
aprendendo novas receitas e degustando a culinária de outros países,
pois há muita diversidade e muitas
opções por aqui”.

Carreira nos estudos

Depois de anos de estudos,
Simone se formou na Universidade
de San José, no Vale do Silício, em
Psicologia.
No início do curso, ela teve que
recorrer a um tutor, pois a área de
estudos tinha bastante escrita. “A

Simone com o companheiro Carlos Álamo Da Silva, brasileiro de Salvador, Bahia

Com 24 anos, Simone Haupenthal chegou aos Estados Unidos e hoje, aos 47 anos, vive
no Condado de Monterrey, Califórnia. Na foto, Simone em passeio ao Cabo San Lucas, no
México

facilidade de estudar aqui é muito
grande, com muitas opções e oportunidades para quem realmente se
interessa”, revela.
No começo dos estudos, ela
teve várias experiências em cursos.
Inicialmente, fez Administração
de Negócios, por um ano e meio,
mas percebeu que não gostaria
de trabalhar com isso. Então,
aproveitou alguns créditos das
matérias do curso e começou Ciência da Computação. “No primeiro
semestre vi que aquilo realmente
não era para mim. Decidi mudar
novamente para outro curso. Desta
vez, fui fazer Nutrição, mas vendo
que não me encaixava tão bem, por
um acaso, passando pela frente
de uma sala na qual era dada uma
aula de Psicologia, resolvi entrar
e acabei me apaixonando pela
matéria”, explica.
O curso superior de Simone durou mais que o esperado, por conta
dessas mudanças. “A maioria das
minhas aulas era à noite e, por ter
que trabalhar de dia, as tarefas, projetos, pesquisas e estudos eu fazia
nos finais de semana”, diz a jovem,
revelando que para ir para à aula,
dirigia uma hora todas as noites.
“Na verdade, hoje não entendo
como consegui fazer tudo num dia
que só tem 24 horas (faculdade,
trabalho, horas clínicas, academia,
etc.). A faculdade ficava a mais de
uma hora de casa; o hospital onde

fazia minhas horas clínicas também estava a uma hora de casa, e
meu trabalho estava a 40 minutos de casa. Todos em direções
completamente opostas”, explica
Simone.

Pós-doutorado e
mais uma graduação

Após o diploma em Psicologia,
Simone seguiu seus estudos. Em
2015, concluiu o curso de doutorado
em Psicologia, na John F. Kennedy
University. O pós-doutorado veio
logo, formando-se em 2017, em
Neuropsicologia, especialização em
pediatria, pelo HighLand Hospital.
Em 2020, a neuropsicóloga
conta que começou sua segunda
graduação, no curso de Psicofarmacologia Clínica, a qual deve concluir
em maio desse ano. “Para mim, é
muito importante continuar estudando e me desenvolvendo profissionalmente, no fundo, no fundo, acredito
que quando se começa a estudar os
estudos nunca terminam”, diz.

Trabalho como
neuropsicóloga

Simone abriu um consultório em
2019, onde trabalha como neuropsicóloga, atendendo crianças, jovens e
adultos. Ela também trabalha para o
governo do estado da Califórnia. Ela
conta que atende pacientes em três
idiomas, inglês, espanhol e portu-

guês. “Eu adoro meu trabalho e faria
tudo de novo para chegar até onde
cheguei”, salienta.

Rotina de trabalho

Simone inicia o dia fazendo
análises e avaliações neuropsicológicas, em que desenvolve relatórios de
avaliações extensos e que são utilizados nas escolas, empresas, tribunais,
clínicas e hospitais. "Trabalho uma
média de 10 horas por dia, de cinco
a seis dias por semana. Nos finais de
semana, faço faculdade", revela.
Já em seu consultório, Simone
atende crianças e adultos de todas as
idades em modo presencial. Ela também atende home office, trabalhando
com crianças acima de dez anos de
idade, em sessões por vídeo de casa.
Simone chegou aos Estados
Unidos sozinha, e dois anos depois
casou. Após anos de relacionamento,
o casal se separou. Hoje ela tem um
novo relacionamento, em que é muito
feliz. "Meu companheiro é brasileiro, gostamos de viajar, ir a shows,
concertos, dançar, ir ao cinema e
comer fora... Mas, após a pandemia,
passamos mais tempo em casa, pois
as coisas mudaram muito por aqui".

Clima na Califórnia

O clima no estado norte-americano é parecido com o gaúcho,
exceto pelo verão, que faz menos
calor. “As estações são ao contrário;
quando faz calor no Sul, faz frio aqui
na Califórnia”, diz Simone.
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Um belo registro na Ponte Golden Gate, cartão postal de San Francisco, Califórnia

Desafio nos EUA

Simone conta que um dos
maiores desafios, foi a discriminação por ser estrangeira. “Por ter um
sotaque forte, até me falaram que
eu deveria voltar para o meu país”,
relata.
Outra dificuldade foi no começo da faculdade com a escrita do
inglês, além da discriminação no
trabalho.
O falecimento repentino de seu
pai também foi um momento muito
difícil. “Em 2018, meu pai faleceu
em um acidente e não tive a oportunidade de me despedir dele por
causa da distância”, recorda.
Outro momento foi em 2019,
quando ela foi diagnosticada com
câncer de mama. Ela precisou fazer
diversas cirurgias. "Minha mãe
ficou um mês comigo para me ajudar e apoiar. O tratamento segue
ainda por três anos", revela

Viagens ao Brasil

Antes da pandemia da Covid-19, Simone viajava ao Brasil
todos os anos para passar o final
de ano com sua família e amigos.
Seus planos para a vida são de
permanecer nos Estados Unidos
e viver lá. “Seria difícil voltar ao
Brasil depois de tanto tempo fora,
mas quem sabe”, avalia.

Relações de
trabalho

Há um salário mínimo nos
Estados Unidos, porém, ele varia
de estado para estado. A mesma
coisa acontece com leis trabalhistas, que são estaduais, que

estabelecem os direitos e deveres
dos trabalhadores. Simone conta
que não existe décimo terceiro salário, e que a pessoa ganha apenas
pelas horas trabalhadas. Quanto
às férias, elas são pagas proporcionalmente as horas trabalhadas.

Recado para quem
pretende viver no
exterior

“A primeira coisa que eu diria
é que a saudade de casa vai bater
forte depois de alguns dias, vai
doer muito por uns meses e vai
perdurar pelo resto da vida. A vida
aqui não é nada fácil, e eu não
conheço ninguém que não tenha
sofrido por estar longe da família,
da pátria e das suas raízes, ou que
não tenha tido dificuldade financeira, dificuldades de repatriação e
ajustes a um país completamente
diferente do qual você nasceu”,
considera Simone.
Ela também fala que o brasileiro que pretende viver nos Estados
Unidos ou em outro país deve estudar a língua do país. “Morar com
americanos, ir para uma escola
ou faculdade para tornar melhor
e mais fácil a adaptação. Não
importa a idade pois há muitas
oportunidades aqui para pessoas
de todas as idades que se formam
e que querem realmente trabalhar
e levar uma vida séria”, destaca.
A inhacorense ainda considera
que é preciso arregaçar as mangas,
trabalhar e estudar muito. “Tudo é
muito caro aqui e o custo de vida
está ficando cada vez mais caro
(especialmente agora depois da

pandemia). Tem muitos brasileiros
aqui que só pensam em farras
e festas, só vivem o presente, e
não se preocupam com o futuro”,
explica.

Conquista do sonho
americano

Para ela, a atitude positiva é o
que a fez chegar até onde chegou.
“Tenho muito orgulho de mim
mesma por ser uma vencedora. A
minha maior conquista é a minha
perseverança, força de vontade,
de querer vencer pessoalmente e
profissionalmente.
Se você se empenha, você
pode alcançar o sucesso; eu sou
o exemplo de alguém que venceu.
Posso dizer que conquistei o sonho
americano e sou muito feliz aqui.
Sou realizada profissionalmente
e em minha vida pessoal. Sinto
falta de estar perto de minha mãe,
irmãos, parentes e amigos, mas
está valendo a pena o sacrifício",
finaliza Simone.
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'Nunca tenha vergonha de ter amado pessoas que
acabaram por se revelar falsas. Deixe que sejam elas
a terem vergonha daquilo que são'
autor desconhecido

movelar

classmann

A psicóloga três-maiense Ana Hanusch Cervi, que
atualmente reside em Maracaju/MS, esteve em Três de
Maio, visitando os pais Lair e Nelson Hanusch, no feriadão
de Páscoa. No registro, Ana com a grande amiga, também
psicóloga, Arlene Bender

Daniela Backes Schossler comemorou seu aniversário de 40 anos, de forma
diferente e divertida. Uma festa à fantasia com o tema Dani-se quarentei! No
registro, a aniversariante com as amigas Marcilene, Marisa, Adriana, Denise, Rosane
e Andreia. Felicidades!

Parabéns em dose
dupla para o avô

Vilmar Canabarro
e a neta Helena
Canabarro
Zimermann que

comemoraram nova
idade no dia 18.
Vilmar completou
71 anos, e a neta
Helena, 17. Que a vida
traga muitas alegrias,
sucesso, saúde, paz e
vida longa. Felicidades!

Parabéns para Mônica Loro Pinzon, que no
último dia 15, comemorou 60 anos. Superquerida,
prestativa e de sorriso fácil. O registro foi na fronteira
entre Argentina e Brasil, com o filho Eduardo Pinzon.
Felicidades, saúde, paz e muitas alegrias!
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loja denise

Parabéns para o querido

Lucas Castilhos Lena,

que no dia 16, comemorou os
7 aninhos. Uma tarde cheia
de guloseimas, brinquedos,
brincadeiras e muita diversão.
Recebeu o carinho dos
papais Mônica e Márcio
Lena, dos tios, primos, avós
e amiguinhos. Felicidades e
muitas alegrias!

MARI ROSSI FOTOGRAFIAS

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, realizado
em março,
na AABB.
MARI ROSSI FOTOGRAFIAS

Patronesse
Jussara Sartor com
suas convidadas

Patronesse

Maria Boeck (Preta)
com suas convidadas
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DEVOLVE ICMS
991 famílias três-maienses
têm direito à devolução

Parabéns para:

Programa do Estado atende famílias de baixa renda do Cadastro Único
O Programa Devolve ICMS, do
governo do Estado do Rio Grande do
Sul, está repassando para as famílias
de baixa renda parte do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Segundo estimativas do
governo estadual, 443.867 famílias
gaúchas podem receber o benefício.
O programa abrange famílias
cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) com base nos critérios de que
recebam o benefício do Bolsa Família
ou que cujo titular familiar tenha algum dependente matriculado na rede
estadual de ensino médio regular.
O Devolve ICMS começou a ser
creditado às famílias em dezembro
2021 e no dia 14 de abril foi realizado
o pagamento da segunda parcela,
num total de R$ 44,5 milhões.

1.679 famílias da
microrregião estão
enquadradas
no programa

Conforme apurou o Jornal
Semanal com os Centros de Referência em Assistência Social-CRAS
dos Municípios da microrregião,
1.679 famílias estão cadastradas
no programa Devolve ICMS. Três de
Maio tem 991 famílias cadastradas;
em Independência são 333; Alegria,
232; em Boa Vista do Buricá são 80;
Nova Candelária tem 26 e em São
José do Inhacorá, são 17 famílias
beneficiadas.
O CRAS participa do programa
apenas para orientações às famílias
e informando aquelas que estão
enquadradas nos critérios do Estado.
Muitas vezes o CRAS não consegue
contatar as famílias por elas estarem
com os seus dados do Cadastro Único-CadÚnico desatualizados. Mesmo
assim, o CRAS lembra que as famílias

DIVULGAÇÃO

22/04
Rainoldo Klein
23/04
Rosa Ruaro
Irani Wichesnki
Volmir Schweig
Antonio Burlan
Breitembach

24/04
Ari Werkhauser
Dirceu Fiorin
Claudio Perinazzo
Maria Cleni Z.
Zdruikoski
Laura Redel

DIVERSOS
VENDEM-SE filhotes de shitzu
fêmea e macho. Contato 9 99344365, com Márcia.

IMÓVEIS

O governo creditará o valor máximo de R$ 400,00 anuais, em quatro parcelas de
R$ 100,00, cada. Em Três de Maio, até o dia 18 de abril, 230 famílias ainda não
haviam retirado o Cartão Cidadão Devolve ICMS

podem consultar no site do Devolve
ICMS (https://www.devolveicms.
rs.gov.br/participacao) para saber se
estão contempladas no programa.
O cartão deve ser retirado nas
agências do Banrisul, pelo titular,
com um documento com foto.
De acordo com o CRAS de Três de
Maio, 230 famílias ainda não retiraram o Cartão Cidadão Devolve ICMS
para ter acesso ao crédito.

O que é o Devolve
ICMS?
O Programa Devolve ICMS visa
devolver parte do ICMS para famílias
de baixa renda. Com base em critérios, têm direito famílias cadastradas no CadÚnico que recebem o
benefício federal do Auxílio Brasil ou
que estão no programa estadual Todo
Jovem na Escola; e as famílias que
têm renda mensal de até três salários
mínimos ou renda inferior a meio
salário mínimo, conforme critérios do
CadÚnico.

NÚMERO DE FAMÍLIAS COM DIREITO AO BENEFÍCIO
Três de Maio:
991 famílias
Independência:
333 famílias
Alegria:
232 famílias
Boa Vista do Buricá:
80 famílias
Nova Candelária:
26 famílias
São José do Inhacorá:
17 famílias
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A iniciativa visa garantir uma
‘justiça tributária’, pois, de acordo
com o governo do estado, em relação
à sua renda, as famílias mais pobres
pagam mais impostos proporcionalmente.

Cartão deve ser
utilizado em compras
O governo está distribuindo os
cartões com senha para as famílias
através do Banrisul. Esse cartão deve
ser retirado pelo titular com documento com foto. O Cartão Cidadão
Devolve ICMS será utilizado na modalidade de débito, para compras em
estabelecimentos credenciados pela
bandeira Vero Banrisul. Não é preciso
ter conta bancária.
O governo creditará o valor
máximo de R$ 400,00 anuais, em
quatro parcelas de R$ 100,00, cada.
A partir da parcela de julho, o governo
dará uma parcela variável de acordo
os gastos do titular nas compras com
CPF na nota.

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

25/04
Marcos Garrafa
Sandra Schmitz
26/04
Juliana Krewer
27/04
Elio Winck
Otto Inacio Goettems

cima da Acordare, em Três de Maio
(55) 99602-2530
ALUGA-SE Apto com 1 quarto
amplo, cozinha e sala conjugados,
banheiro, lavanderia e sacada.
Av. Santa Rosa, 1518. Tratar
pelo fone: (55) 99607-3026

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital de convocação, a Comissão Executiva
Municipal do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO de
Independência, RS, CONVOCA todos os seus ﬁliados com direito a
voto, para a Convenção Municipal a ser realizada em 30 de abril de
2022, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, com
início às 8h30min e com término às 12h para deliberar sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA
a) Eleição dos Membros titulares e suplentes do Diretório Municipal
b) Eleição dos Membros titulares e suplentes da Comissão de Ética e
Disciplina Partidária
c) Eleição do(s) Delegados(s) à Convenção Estadual, titular(es) e
suplente(s)
d) Eleição pelo Diretório Municipal eleito, dos Membros titulares e
suplentes da Comissão Executiva Municipal e do Conselho Fiscal
Independência, 19 de abril de 2022
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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).
- Casa em Independência, com 3 dormitórios, garagem, próximo ao CTG.
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 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
- 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.
- 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

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, 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 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.
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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 Hospital 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, cozinha, garagem, portão eletrônico, sacadas fechadas c/ vidro temperado, 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 Alberto Pasqualine e rua Horizontina.
IMÓVEIS EM OFERTA
• Terreno medindo 577,90m² c/ casa de alvenaria c/ chapada medindo 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 (medindo 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 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 imóvel na cidade.
• 5,4 ha, s/ benfeitorias, com eucaliptos grandes, 1 ha pomar c/ árvores 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, localizada 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 lambedor, 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, reﬂorestada 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.

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 churrasqueira 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 suíte, 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, cozinha planejada com bancada, sala ampla, sacada lateral com ﬂoreira, 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. (Possibilidade 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 carros, toda murrada e cercada.
TERRENOS
- Loteamento Mediterrâneo 13,5x27,5 com 371,25m² terreno todo murado, plaino.
R$ 119.000,00

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

• 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.

- 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 Engenheiro Jorge Logemann próximo do centro, com 3 dormitórios, 2
salas, cozinha, dispensa e garagem
- Casa de madeira localizada na rua Otto Schulz com terreno medindo 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 total de 90m², mais vaga de garagem.
- Terreno localizado na rua Horizontina medindo 12 x 35 totalizando uma área de 419.82 m²
- Terreno de 14 X 32 com área total de 448 m² localizado na rua do
Arvoredo a poucos metros da AV. 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

• 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, rua do Comércio e Av. Sen. Alb.
Pasqualine
• Casa: Rua São Marcos, rua Giruá e rua Planal
• 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.

CADERNO S - JORNAL SEMANAL - 22 de abril de 2022

PESSOA FÍSICA

IMPOSTO DE RENDA

O que muda com o
aumento da isenção
de Imposto de Renda
Mecanismo destina parte do tributo devido a entidades na venda de imóveis

Como posso fazer doações usando a
declaração do Imposto de Renda?
que beneficiam idosos, crianças, esporte e cultura
A declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF) é uma ótima oportunidade para
ajudar quem mais necessita. O contribuinte pode
fazer doações de forma direta, no momento da
declaração, ou deduzir doações feitas no ano
anterior. A declaração neste ano deve ser entregue
até 31 de maio.
Cada pessoa física pode doar até 6% do
imposto devido, sendo até 3% para cada categoria
de entidades beneficiadas.
Cinco tipos de categorias podem receber a
doação: fundos vinculados ao Estatuto da Criança
e do Adolescente; fundos vinculados ao Estatuto
do Idoso; Programa Nacional de Apoio à Cultura;
projetos de incentivo ao esporte; e projetos de
incentivo à atividade audiovisual.
As doações para crianças e adolescentes e
idosos podem ser feitas diretamente no momento
da declaração. O contribuinte pode escolher qual
esfera (estadual, federal ou municipal) receberá
a doação, mas não pode escolher uma entidade
específica.
A opção de doação só está disponível para
a os contribuintes que optarem pela tributação
por deduções legais, também conhecida como
"declaração completa".
Doações para outras áreas como apoio à
cultura e ao esporte realizadas no ano passado
também podem ser incluídas na declaração,
também respeitando o total de 6% do imposto
devido.
"Outras doações como incentivo à atividade
audiovisual e ao esporte também podem aparecer
na declaração. Todas essas doações estão
limitadas ao total de 6% do imposto devido. Então
o contribuinte pode ter efetuado essas declarações
no ano passado, e elas podem aparecer na
declaração de ajustes agora", como explica
Haroldo Andrade, coordenador do Núcleo de Apoio
Fiscal e Contábil da faculdade Estácio.

'Cada pessoa física pode
doar até 6% do imposto
devido, sendo até 3%
para cada categoria de
entidades beneficiadas.'
O professor avalia que a doação por meio
do IRPF é uma forma eficiente e segura de
doação. "Dessa forma, a verba não precisa
passar pelo governo e vai direto para as entidades
beneficiárias", diz.
Haroldo destaca que o próprio programa da
Receita Federal faz o cálculo automático do valor
máximo que pode ser doado pelo contribuinte.

COMO DOAR PARTE DO
IMPOSTO DE RENDA
Regras:
- A doação só é possível no modo de declaração
completa, e não no simplificado
- A doação fica limitada a 6% do valor total do
imposto devido
- Cada fundo beneficiário pode receber doação
de até 3% do valor total do imposto devido
- Caso queira, o contribuinte poderá doar
mais, mas o valor excedente não será deduzido no
imposto a pagar.

Procure o escritório contábil de
sua confiança para saber como
você pode fazer a destinação para a
entidade de sua preferência.
Fonte: www.otempo.com.br

SERVIÇOS TRÊS DE MAIO
AUTO ELÉTRICA

LAVAGEM

UNICAR AUTO SOM

LAVA CAR MASTER

F:3535-1441 / 99956-9397
R. Horizontina, 384
Próximo ao Benedetti

Lavação simples e completa.
Encerramento e polimento.
R. Augusto Rutzen
F: 9999-64866 - Karine ou Rodrigo

ELETROCAR

TÁXI

F: 3535 - 2290
Posto autorizado pelo INMETRO
para aferição de tacógrafo.
BR 472 - Três de Maio-RS

DO CARECA

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

Recentemente, a Receita Federal do Brasil,
por meio da Instrução Normativa RFB nº 2.070,
de 16 de março de 2022, ampliou a isenção de
Imposto de Renda sobre o lucro na venda de
imóveis. Antes dessa decisão, a diretriz dizia
que estava isento de pagar imposto sobre o
lucro obtido na venda apenas os indivíduos que
usassem os recursos da venda de um imóvel
para comprar outro em um prazo de 180 dias.
No novo regulamento, que entrou em vigor
no dia 17 do mesmo mês, o contribuinte também
fica isento em relação ao pagamento caso utilize
o dinheiro para pagar, totalmente ou em parte,
o financiamento imobiliário comprado antes da
venda. No entanto, a quitação deve acontecer
em até 180 dias após a venda do imóvel anterior.
Segundo o órgão responsável pela
administração dos tributos federais, a diretriz
foi entendida com base em jurisprudência
pacificada do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que declarou ilegal a restrição imposta
pela norma anterior. "Essa decisão oferece
às pessoas que vendem imóveis mais uma
alternativa que as permite não pagar Imposto
de Renda sobre o lucro da transação", pontua
Rafael Scodelario, corretor de imóveis e
empresário no ramo imobiliário.
Geralmente, quando alguém está querendo
vender um imóvel, a pessoa provavelmente já
tem o objetivo de comprar outro para morar.
Então, essa decisão faz sentido, já que é muito
difícil alguém vender a casa antes de comprar
outra, para não correr o risco de ficar sem ter
onde morar. "Essa lei beneficia diretamente as
pessoas físicas, mas tem também um potencial
de aquecer o mercado imobiliário", finaliza o
corretor Rafael Scodelario.

Fonte: Divulgação / MF Press Global

OFICINA MECÂNICA

MOTORGIRUS
F: 3535-8953
R. Santa Clara, 15

DS MOTORS

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

ELETRICISTA E ENCANADOR

NEI MAGALHÃES
F: 9 9952-8033

JARDINAGENS WEBER
Adair Weber - F: 9 8416-7280
facebook.com/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.
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