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Daniela da Rosa
34 anos, mãe de Maria Vitória, 5 anos
Filha de: João Soares da Rosa e
Teresinha da Rosa
Namorando com Douglas Wazlawick
Natural de Sede Nova
Residente em Três de Maio
Escolaridade: Nutrição, pela Universidade Regional do Noroeste do Estado-Unijuí, em 2011
Profissão: Nutricionista - especialista em
Modulação Intestinal
Porque optou pela área de nutrição: desde
adolescente sempre gostei muito de ler e
fazer aquelas dietas mirabolantes de revistas. A partir dessa curiosidade, decidi cursar
nutrição e descobri que vai muito além do
simples processo de perda ou ganho de peso,
mas diz respeito principalmente às questões
de melhora da saúde e qualidade de vida
Onde trabalha: Prefeitura Municipal de Três
de Maio e Centro Clínico Viva Vida
Hábitos de que não abre mão: chimarrão
todas as manhãs
O negócio do futuro é: tecnologia e produtos
digitais
Time de futebol: Grêmio
Seus aplausos vão para: Meus pais
Nota zero para: Mentira
Sua opinião sobre as redes sociais: Estão
cada vez mais presentes em nossas vidas, conectando as pessoas para tudo, seja para se
divertir, comprar ou para vender seu produto.
Tudo acontece ali.
O que você sugere de mudança que possa
melhorar sua cidade? Adoro nossa cidade. Vem crescendo significativamente
em todas as áreas e contribuindo para uma melhor qualidade de vida. Mas acredito
que ainda tem muito potencial para aumentar áreas de lazer e parques recreativos.

STUDIO CRIATIVO

1

CADERNO S - JORNAL SEMANAL - 1O DE JULHO DE 2022

A vida dos três-maienses pelo mundo afora

2

FOTOS ARQUIVO PESSOAL

Busca por qualificação profissional levou
Rodrigo Benedetti Gassen, 33 anos, para os
Estados Unidos em julho de 2019. Atualmente,
o jovem é pesquisador no Massachusetts
General Hospital filiado à Harvard Medical
School de Boston
Rodrigo, 33 anos, estudou da pré-escola até a quinta série na escola Castelo Branco. Após, foi para o Colégio Dom Hermeto, até concluir o Ensino Médio.
“Sempre fui interessado em biologia e química, então a minha decisão era
cursar Bioquímica, se algum dia ingressasse em alguma faculdade, mas isso
parecia ser um sonho muito distante”, lembra.
Em 2007, aos 17 anos, o três-maiense conquistou uma bolsa de estudos na
faculdade de Farmácia na Universidade Franciscana (UFN), de Santa Maria. Ao
longo do curso, ele se tornou bolsista de pesquisa e monitor da disciplina de
Imunologia (matéria que estuda como nosso corpo é capaz de nos proteger
de agentes invasores como vírus, bactérias, fungos, tumores...). “Eu também
participava de pesquisas voltadas à virologia, cultura celular, biologia molecular e genética”, comenta.
Após se formar em 2012, Rodrigo foi atrás de um orientador que tivesse
uma linha de pesquisa voltada à imunologia. Depois de algumas seleções, em
2013, foi aprovado para o Mestrado em Medicina pela Pontifícia Universidade
Católica (PUC-RS). Lá começou a trabalhar com pesquisa em um vírus respiratório (VSR) e entender os mecanismos empregados por esse vírus para inibir o
sistema imunológico, principalmente a produção de anticorpos neutralizantes.
Em 2015, Rodrigo defendeu sua dissertação de Mestrado e ingressou diretamente em um Doutorado, também na PUC. O foco dos estudos era inibição
do sistema imune, mas agora voltado a tumores. “Foram quatro cansativos
anos de Doutorado. Durante o último ano, com a indicação de um colega que
já estava no exterior, comecei a fazer entrevistas e mostrar meu trabalho para
líderes de laboratório que trabalhavam com imunologia no exterior. Alguns
meses antes da minha defesa do Doutorado, eu já sabia que iria para Boston
fazer meu Pós-Doutorado, o que foi muito gratificante”, explica.
Filho de Marlene Inês Benedetti e Aldori Darci Gassen, Rodrigo pretende
permanecer no exterior por pelo menos mais dois anos.

Rodrigo chegou aos Estados Unidos
em julho de 2019. Ao longo desse período já morou em Boston e Cambridge
(cidade na área metropolitana de Boston). Atualmente mora em Somerville.
“São cidades muito próximas umas das
outras, parecem até bairros de Boston,
mas possuem prefeitura e organização
individuais”, conta.
O três-maiense chegou sozinho na
cidade, mas teve um grande suporte de
um casal de amigos que já morava lá.
Atualmente, trabalha como pesquisador
no Massachusetts General Hospital
filiado à Harvard Medical School – Boston, onde cursa seu segundo Pós-Doutorado.
A curiosidade de ter novas experiências, conhecer novas culturas e lugares
e a busca pela qualificação profissional
através do estudo foram os motivos
para Rodrigo morar fora do Brasil.
“Já imaginava que seria um desafio,
mas não sabia que seria tão difícil. No
primeiro ano é muito assustador porque
exatamente tudo que você está acostumado no dia a dia é diferente – a língua,
as expressões, o que é considerado certou ou errado. Um grande choque e uma
sensação de não pertencimento aquele
lugar. Mas com o tempo, as coisas se
tornam mais leves e hoje me sinto bem

adaptado", revela.
Quando criança, ele nunca imaginou
que fosse morar no exterior. Ao ingressar no primeiro Pós-Doutorado, na PUC-RS, as possibilidades de isso acontecer
foram aumentando, mesmo que Rodrigo
duvidasse. “O número de bolsas para
pesquisa está cada vez mais escasso
no Brasil e tive que fazer contatos no
exterior para conseguir ser contratado.
Quando a oportunidade surgiu eu agarrei com todas as minhas forças”, afirma.
O jovem acrescenta que ter a chance
de continuar se aperfeiçoando fora do
Brasil, especialmente onde está agora,
foi um grande presente do universo e
fruto de muito esforço.
Por conta da pandemia, nestes três
anos, Rodrigo só pôde visitar o Brasil
uma única vez. “Foi muito bom, mas muito rápido, pretendo voltar mais vezes de
agora em diante”, diz. O três-maiense diz
que sente mais falta da família, dos amigos, da comida e do calor dos brasileiros.

O povo americano
O três-maiense conta que encontrou
muitas diferenças quando chegou na
nova cidade. “O primeiro ano morando
em Boston foi muito desafiador. Me
senti bastante sozinho em um lugar
totalmente novo, sem saber interpretar
a reação das pessoas e em um clima

Rodrigo é pesquisador no Massachusetts
General Hospital filiado à Harvard
Medical School – Boston, onde faz seu
segundo pós-doutorado

muito frio (mesmo gostando do frio – o
inverno já chegou a -20 graus)”, revela.
Para ele, os americanos são muito
organizados e perfeccionistas. “Ninguém atravessa a rua se o sinal não está
aberto para pedestres, mesmo que não
tenha nenhum carro na rua. Eles são
muito educados e respeitosos também.
Tudo isso é muito importante e interessante, contudo, eles são pessoas de
poucos sorrisos e bem mais frios que os
brasileiros. Como tudo, existem prós e
contras”, compara.
Rodrigo acredita que o maior desafio
encontrado em terras norte-americanas
foi o choque cultural. Boston é uma
cidade universitária e há cerca de 50
universidades na região, o que atrai
pessoas de todo o mundo, logo, tem
uma cultura diversificada. “No laboratório que trabalho tenho colegas da
Alemanha, Turquia, Catar, Japão, China,
Portugal, Holanda e também do Brasil.
Cada um com culturas e costumes
diferentes. A conversação no início é
complicada, porque sempre existe o
medo da pessoa entender de uma maneira ofensiva o que você está falando,
mesmo sendo algo corriqueiro na sua

Rodrigo tem 33 anos e está há três
morando no exterior
cultura”, salienta.
Apesar disso, o pesquisador avalia
que isso traz beleza e riqueza ao local.
“Você está 24 horas por dia aprendendo e descobrindo que nem sempre o
que você julga ser certo, é o certo para
a pessoa ao seu lado. E está tudo bem.
Essa é uma das belezas da vida. Aceitar
e entender as diferenças”.
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Rodrigo e os amigos de todas as partes do mundo – da Europa ao Oriente Médio –, na saída de um karaokê em Chinatown,
um bairro chinês de Boston

Artigos publicados
em revista científica
dos EUA
Cursando seu segundo Pós-Doutorado, Rodrigo se sente
conquistando algo novo todos os
dias. “No início era muito gratificante saber que era capaz de arriscar, deixar toda uma vida onde
me sentia seguro e ir explorar
e viver em um país totalmente
diferente”, conta, ressaltando
que nestes anos o crescimento pessoal e profissional foi
constante. “Toda as vezes que
consegui explorar outras cidades
da região de Massachussetts, ou
até mesmo minhas viagens para
a Califórnia, Texas e Nova York,
foram de grandes aprendizados
e conquistas. Me sinto preparado
e disposto a conhecer mais e
mais. Como se uma porta tivesse
sido aberta, para um mundo de
possibilidades”, avalia.
Na parte profissional, Rodrigo diz que enfrentou um começo
complexo. Ela havia saído de uma
instituição em que as pessoas o
conheciam e sabiam do que era
capaz, tendo que, mesmo que
indiretamente, provar que era
bom o suficiente para estar onde
está agora. “Depois de muita
ansiedade e terapia, me sinto
mais preparado. O meu esforço
me rendeu frutos acadêmicos, e
juntamente com meus colegas
de laboratório conseguimos
publicar cinco artigos importantes para a área de imunologia de
transplantes – sendo que um deles foi a capa da revista American
Journal of Transplantation, uma
das mais importantes do meio”,
declara.

Intenção é ficar mais
dois anos nos EUA
A ideia inicial do pesquisador
era de ficar nos Estados Unidos
pelo período de um ano, mas
acabou ficando mais tempo. “Um
ano é um tempo muito limitado
na minha área para conseguir
publicar um artigo científico
sólido e relevante.”

Rodrigo pretende ficar no
exterior mais dois anos e depois
disso ele ainda não sabe. "Gosto
de deixar a vida me levar, mas
sempre atento às oportunidades.
Contudo, meu objetivo é me
tornar um professor universitário e chefe de um laboratório
de pesquisa em Imunologia no
Brasil”, revela.

Morar fora demanda
muito trabalho
Na opinião do pesquisador,
para quem quer ser um cientista
na academia, precisa trabalhar
muito. “Eu praticamente não
tenho horários fixos e isso faz
com que tenha que trabalhar
muito mais. Muitas vezes acabo
levando trabalho para casa. E
quando estou no laboratório,
tudo depende da duração do
experimento e o quão habituado
com a técnica estou”, relata.
Rodrigo revela que foram
várias as vezes que já saiu do
laboratório de madrugada, além
dos finais de semana em que
precisou trabalhar. “Além disso,
a vida de um cientista é estar
constantemente se atualizando,
porque nós trabalhamos na fronteira do conhecimento”, conclui.
No dia a dia "normal", Rodrigo trabalha pela manhã e pela
tarde. Após o trabalho, tenta ir à
academia ou andar de bicicleta,
assistir algum seriado. “Eu moro
relativamente perto do trabalho,
mesmo assim tenho que pegar
um trem para chegar mais rápido”, explica.
Rodrigo destaca que com o
seu salário consegue ter uma
vida confortável. “Eu moro em
uma casa grande de três andares
e sete quartos. Divido a parte de
baixo da casa com outros dois
americanos”. Esse é o terceiro
lugar que Rodrigo mora, mas é
o primeiro com um pátio grande.
"Agora posso fazer churrasco e
ter uma horta”.
Quanto ao aluguel, ele ressalta que Boston tem um dos valores mais altos. “Acredito que seja
o segundo lugar mais caro para
se morar nos EUA, só perde para

Nova York”. Já os gastos com
alimentação, roupas, luz elétrica,
água e aquecimento são relativamente baratos se comparados
com o Brasil. “O poder de compra
do salário mínimo aqui é muito
maior que no Brasil. As marcas
que consideramos grandes e famosas no Brasil são daqui, então
todo mundo tem um iPhone e um
tênis da Nike do último modelo na
rua”, revela.
Contudo, o três-maiense frisa
que nos Estados Unidos se a
pessoa não tem um seguro de
vida, ter acesso à saúde se torna
muito difícil.

Americanos não têm a
real noção de como é a
cultura brasileira
Ele conta que conhece
pessoas de diferentes partes do
mundo morando nos Estados
Unidos. “Os americanos, no geral
- existem exceções - são fechados, perfeccionistas e corretos
ao extremo. A grande maioria
não tem uma noção real de como
é a cultura e a diversidade do
povo brasileiro. Quando chego a
algum lugar, sempre acham que
sou alemão. Tenho que sempre
explicar que qualquer fenótipo
pode ser considerado brasileiro
porque somos um país muito
miscigenado”, esclarece.

Persistência para
ser cientista
A persistência é fundamental na vida de um pesquisador,
afirma o jovem. “Gosto de pensar
que sempre estamos fazendo
perguntas para a natureza. ‘Essa
proteína X é importante para
essa rota imunológica especifica?' Talvez sim, talvez não. Se sim,
seguimos com a mesma hipótese e se não, formulamos outra’.
Isso pode durar muito tempo e
precisa de perseverança e muito
estudo para entender o contexto
geral. A ciência está em constate
atualização. O que era uma verdade absoluta ontem, hoje pode
não ser mais depois de uma nova
descoberta”, conclui.
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20 anos de Coluna
Yara, parabéns pelos 20 anos de coluna. Desejo muitos anos registrando
momentos tão lindos das pessoas da
região e de Três de Maio, cidade que
amo e carrego no meu coração.
Sou assiduamente tua leitora das
postagens das páginas no Instagram.
Gosto da forma que você escreve, sempre com leveza, e abordando os pontos
positivos de quem está na coluna.
Aline Cobalchini, diretora da COACOBA.
Três-maiense que reside há
14 anos em Porto Alegre

Parabéns, Yara, pelos 20 anos de
coluna! És merecedora desse sucesso. Quando recebo o Semanal, já vou
direto para as suas páginas. Sempre
com informações, atrações, relatos
sociais, com muito bom gosto e
dedicação que tens a tua coluna. Ela
é especial como você querida.
Beijo no coração!
Meri Roberti Marasca,
residente em Esquina Araújo Independência

Parabéns pelos 20 anos de
coluna, propagando lazer,
informação e cultura à região,
com qualidade, ética e
profissionalismo.
Marcos Caraffa, professor
e coordenador do curso de
Agronomia da Setrem

Parabéns Yara Lampert, pela
sensibilidade que transmite na
sua coluna no Jornal Semanal.
Agradecemos a sua amizade e
queremos continuar a ler suas
mensagens por longos anos.
Abraços de toda a equipe da
Farmácia São João da rótula,
em Três de Maio.

Parabéns, Yara, pela bela
trajetória nestes 20 anos de
coluna. Sempre com excelência profissional, carisma
e simplicidade. Te admiramos! Abraços meus e de
minha família.
Marli Vitorino
Arquiteta e Urbanista
Parabéns para a empresária e empreendedora Maiara Muller,
que no sábado, 25, inaugurou em Boa Vista do Buricá, uma filial
da Loja Unika Store, localizada na Avenida São José, 204, centro.
Em Três de Maio, a loja está localizada na Avenida Senador Alberto
Pasqualini. Roupas e acessórios femininos, tudo lindo, de bom gosto
e um atendimento cheio de afeto e cordialidade. Vale conferir!
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Parabéns à matriarca Rosa Kochhann Abrão que comemorou
em grande estilo os seus 70 anos de vida. A festa reuniu familiares e amigos no último sábado, dia 25, no Salão Paroquial
Católico, e teve muita alegria, diversão e bom gosto em tudo.
Felicidades, saúde, paz e vida longa! No registro, Rosa com os
filhos Diógenes, Dianessa, Diovanis e o neto Francis.
Rosa também é avó da Diulia

NAIR E VERÔNICA LOTTERMANN

Os papais Taciara Demboski e Ricardo Carls comemoraram
os dois aninhos do filho Bernardo Demboski Carls.
Uma bela e divertida festa foi realizada no dia 5 de junho,
na Bella Casa de Festas.

Um registro
especial da
encantadora

Maria Eduarda
Boiarski de Freitas
que no próximo dia
7, comemora 10 anos
de vida. Ela recebe
os parabéns do pai
Osmar, da mãe Daiana
e especial da avó
Cristina Boiarski

Jacinta Kolling, Vera Ritter, Juliana Dill e Bruna Kolling,
parte da ala feminina presente na confraternização/palestra
da Morada Sul Empreendimentos realizada recentemente
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TRÊS DE MAIO
E SUA HISTÓRIA
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PARABÉNS PARA:
DIA 01
ROGER WIEMMER
PAULO LUIS SCHWEIG
ADRIANE F. KLEINPAUL
ARLINDO SCHEFFLER
DIA 02
DORA MAGALHAES
DIA 03
OMAR KLEIN
DOMINGOS DALAZEN
DIA 04
ALEXANDRE MELLO
MANOEL ADOLFO GOMES

CLEMAR ZIMMERMANN

O “COMEÇO” DE TUDO
SANTA ROSA, HISTÓRIAS E MEMÓRIAS - TERESA CHRISTENSEM

MARIO S. KHOLS
DIRCEU GALIOTTO
WILLI ERVINO RUBEL
DIA 05
CLECI FERRETTI DE SA
CESAR - FERRO KIPPER
DIA 06
NOEMI GROHS MENKE
CIRINEU BENATTI
DIA 07
ELTON RIGOTTI
ASTOR A. BECK
MARIO TESCHE

PROCURA-SE NICK

Desmatamento
para instalação
da Colônia
Santa Rosa
A fase que precedeu a efetiva colonização da região do
Grande Santa Rosa, de acordo
com SCHALLEMBERGER
(1981), esteve marcada pela
ocupação esparsa de donos
de glebas e posseiros, como
foi o caso do pioneiro, Marino
Geraldi.
“Estes, já antes da criação
da Colônia 14 de julho (hoje
Santa Rosa), chegavam a um
número superior a trezentas
famílias. Segundo o intendente de Santo Ângelo, o Coronel
Bráulio de Oliveira, os posseiros, provindos dos municípios
vizinhos e das Colônias Velhas
do Estado, haviam ocupado
uma área de aproximadamente 70 léguas quadradas, entre
os rios Santo Cristo e Inhacorá. Em função desta realidade
que se apresentava na região
do Grande Santa Rosa, impôs-se a criação de uma colônia
oficial entre os rios Santo
Cristo, Santa Rosa, Buricá e
Inhacorá. A exploração das
ricas terras existentes, do potencial econômico representado pelas madeiras de lei e a
regularização do pessoal que
ali se fixou, constituíram-se
em objetivos básicos do intendente de Santo Ângelo. Suas
essências nativas, valorizadas
pela existência de erva-mate
“in-natura”, permitiam que se
estabelecesse um comércio

de relativa expressão, embora
sendo clandestino, com os mercados platinos. Este comércio
fora favorecido pela disposição
natural da rede hidrográfica,
que permitiu escoamento fácil
aos produtos resultantes do
extrativismo [...]
A presença de posseiros e
de grupos indígenas foi acrescida em número à medida em
que aumentaram as condições
de povoamento da região. A
extensão da estrada de ferro de
Porto Alegre a Cruz Alta, e posteriormente a Ijuí, foi fator essencial para o deslocamento de
contingentes populacionais das
antigas zonas de colonização,
com suas fronteiras agrícolas
já esgotadas, para novas áreas,
onde a terra abundava. Neste
sentido, as colônias intermediárias já constituídas, como Ijuí e
Santo Ângelo, não só passaram
a exercer poder de atração,
como também inﬂuíram na difusão da colonização nas regiões
ainda não colonizadas.
Diante deste contexto, já
em 1913, o Coronel Bráulio
de Oliveira, sediado em Santo
Ângelo, proprietário de grandes
extensões de terras e chefe
político da região, fez um pedido
ao então Interventor do Estado,
Antônio Flores da Cunha, no
sentido de que fosse criada a
Colônia de Santa Rosa [...] (informação que se difundiu pela

região, chegando até nosso
pioneiro, quando esse esteve
em Catuípe).
Em 1914, começaram a ﬂuir
para Santa Rosa os primeiros colonos com o intuito
de firmar residência. Logo
que se fixaram na nova zona
de colonização, trataram de
fundar um núcleo colonial
que, posteriormente, recebeu
o nome de ‘14 de Julho’. Ao
tempo do governador Antônio Borges de Medeiros,
foi destacado o engenheiro
Carlos Torres Gonçalves para
tomar as devidas providências
no sentido de colonizar esta
importante faixa de terra.
Carlos Torres era, na oportunidade, chefe da Colonização
Geral do Estado do Rio Grande
do Sul. Como encarregado dos
trabalhos preliminares, veio o
Dr. Otávio de Campos Monteiro, que, percorrendo a região,
fez a relação dos posseiros e
tratou da escolha da sede da
nova colônia. Assim, em 05
de janeiro de 1915, foi firmado
como definitivo o núcleo ‘14
de Julho’ como sede da nova
Colônia [...]”
Nascia a atual cidade de
Santa Rosa, e de tabela, começou a surgir o povoado que
mais tarde viria a se tornar
Três de Maio.
E isto, também tem uma
explicação...

TENS ALGO PARA ACRESCENTAR À ESSA HISTÓRIA? ENTÃO ENVIE UMA MENSAGEM
PARA (55) 99706-0456 - WhatsApp ou pelo email clemar637@gmail.com

Desapareceu no dia 20 de junho, um cãozinho Pincher de nome NICK, no bairro Jardim
das Acácias. A última vez foi visto próximo
à Pizzaria Le Mangiare e Eco Ponto, na Rua
Augusto Rutzen, em Três de Maio.
Contato: F: 9 8115-3915, com
Tamara Rustick Fim.
Gratiﬁca-se!

Vendem-se lindos filhotes de cães da raça Pequinês
com 44 dias. Vacinados e desverminados.
Telefone 3535-2291 - Celular 9 9941-9346.
VENDE-SE belo apto de três dormitórios, despensa, banheiro, sala,
local privilegiado em Porto Alegre, bairro Bonfim. Em frente ao Campus
Central da UFRGS, ao lado da Fundação de Medicina, do Colégio Rosário,
da Santa Casa, defronte ao Parque da Redenção, perto da estação rodoviária. Semimobiliado, escritura totalmente em dia, regularidade de tributos,
condomínio, taxas, etc. Interessados por mais informações, fone (55) 98409
-1569 ou (55) 98419 - 5060 (Aldino).
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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).
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

Temos disponíveis terrenos em
loteamentos novos. Entre em contato.

ALUGUÉIS
* Apto 01 Suíte + 02 quartos, banheiro social, sala, cozinha,
02 garagens, Ed PORTO SEGURO, Crissiumal/RS.
* Sala Comercial, 100m2, Ed RUBI, Rua Mato Grosso.
Vendas
* Sala Comercial, 368 m2, privativo, Av. Sen Alberto Pasqualini, Ed PANORAMA, Três de Maio/RS
* Apto 03 quartos, 02 banheiros, sacada fechada, 01 vaga
garagem. 8º andar, CAXIAS DO SUL/RS, ótima localização.
* Apto 01 suíte + 01 quarto, sala estar/jantar, banheiro social,
lavanderia, 01 garagem, Ed RUBI R$ 475.000,00.
* CASA alv. 250 m2, c/ piscina, 03 quartos, sala, cozinha, lavanderia, 01 garagem, terreno 360 m2, Av. Medianeira Centro.
* CASA alvenaria, 215m2, 01 suíte, 02 quartos, salas, jantar,
estar e cozinha integradas, 02 garagens, festeiro c/ espaço
gourmet, piscina, terreno 395m2, Loteamento Dockhorn.
* Imóvel misto, comercial 321,57m2, Ap. residencial 177,18
m2, suite + 03 quartos, 02 garagens, Av. Santa Rosa, Centro.
* Terrenos números 21 e 22 da quadra 239, situado no loteamento Rossi, Três de Maio/RS.
* APARTAMENTOS NA PLANTA, Ed DOCKHORN e ED
CAÚNA, cidade de Três de Maio, Ed MARIANA, cidade de
Horizontina/RS.

Eduardo vende mais essa ótima oportunidade
para moradia ou investimento

Excelente apartamento,
1 dormitório, todo mobiliado,
sacada com churrasqueira e
vaga de garagem. Próximo à
Setrem, postos de saúde, creches, hospital, no Edifício Verdes Campos.
Valor, apenas R$ 200 mil à vista.
Agendamentos de visitas pelo fone 9 9633-2111 ou 9 9628-5138.

Eduardo Corretora de imóveis, o imóvel é seu, o cuidado é nosso.

IMÓVEIS À VENDA
- Casa mista /Jardim das Acácias, 3 quartos, terreno amplo.
- Casa 2 andares, quiosque e piscina, região central.
- Casa de 2 andares, ótima localização, com sala comercial, de
aprox. 25m, na frente da residência (Permuta por área de terra e
ou apartamento com elevador, sob avaliação).
- APARTAMENTO com três dormitórios, rebaixado em gesso,
sacada fechada com vidro, 1 vaga de garagem, localizado no
Bairro Sol Nascente.
- APARTAMENTO NA AVENIDA 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 aprox. 172m, com a
área comum, valor R$ 420.000,00.
- APARTAMENTO NA AV. SENADOR ALBERTO PASQUALINI,
3 quartos, sendo uma suíte, 2 banheiros, cozinha planejada com
bancada, sala ampla, sacada lateral com ﬂoreira, sacada fechada com vidros na frente, com churrasqueira, lavanderia, 1 vaga
de garagem, segundo andar de frente pra avenida.
- APARTAMENTOS na planta em ITAPEMA - MEIA PRAIA/SC
venda ou permuta por imóvel.
- CHÁCARA: 8,5 ha, São Roque, Independência, casa boa,
galpão, vertente, encosta no Rio Buricá (recebe terreno ou casa
em Três de Maio).
- CHÁCARA: 3 ha, Lajeado Pessegueiro, casa, galpões, açúde,
árvores frutíferas e passa rio na divisa da propriedade.
(Aceita permuta por casa na cidade de Três de Maio)
- TERRENO localizado no loteamento mediterrâneo, 13,5 x
27,5m.
Avaliações e orientações sobre o seu imóvel, seja para venda, compra ou locação.
Venha nos visitar e fazer bons negócios!

Vende-se - Casa localizada na Avenida Avaí, com 1 suíte, mais 3
dormitórios, sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia e garagem.
Vende-se - Casa localizada no Bairro Glória, com terreno
13.15x40.53, com área total de 528.41m².
Vende-se - Casa de madeira localizada na Rua Otto Schulz, com
terreno medindo 324.46m2.
Vende-se - Casa de alvenaria com 2 pavimentos, localizada na Rua
Engenheiro Jorge Logemann, próximo do centro, com 3 dormitórios, 2 salas, cozinha, dispensa e garagem.
Vende-se - Casa com dois pavimentos, localizada no Bairro Medianeira, com terreno medindo 594,01 e área construída de 315,23m².
Vende-se – Casa localizada no Loteamento Sartor, com terreno
medindo 331,69 e área construída de 167,40m², mais área de lazer.
Vende-se - Casa localizada na Rua Do Comércio, no Bairro Planalto, com terreno medindo314,00m² e área construída de 140,47m².
Vende-se - Apartamento localizado na Rua Monsenhor Testani,
com área total de 86,68m², mais vaga de garagem.
Vende-se - Terreno localizado na Rua Horizontina, medindo 12x35,
totalizando uma área de 419.82 m².
Vende-se - Terreno de 14X32, com área total de 448 m², localizado
na Rua do Arvoredo a poucos metros da AV. Sen. Alberto Pasqualini.
Vende-se - Terreno localizado no Loteamento Rossi, com frente medindo 12 metros e área total de 328m², na cidade de Três de Maio-RS.
Vende-se - Terreno de Esquina, medindo 272m², localizado na Rua
São Miguel, na cidade de Independência-RS.
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VENDA
• Aptos no edifício Terra Natal, na Rua Osvaldo Cruz, perto do Hospital
São Vicente, e aptos na Av. Uruguai, Av. Alberto Pasqualini, Rua Professor
Del Aglio, Rua Horizontina no edifício Maria Preta, Rua Sto. Antônio no
bairro São Francisco, no Edifício Dockhorn - apto novo em construção, e
também outros em construção no Edifício Caúna.
• Apto central, medindo 93 m², mais garagem medindo 15m², duas suítes
e c/ elevador, localizado na Rua Tereza Verzeri, em frente o Super Benedetti. Negócio de ocasião. Facilita pagamento.
• Apto de 2 quartos, parcialmente mobiliado, sala, cozinha, garagem,
portão eletrônico, sacadas fechadas c/ vidro temperado, churrasqueira,
localizado na Rua Santo Antônio. Preço R$ 250.000,00
• Casa mista, na esquina da Rua São Valentim, próximo à Cotrimaio e
colégio Castelo Branco.
• Casa de alvenaria, plana, medindo 140m², localizada na Rua Natal.
• Casa de alvenaria, plana, medindo 120m², de esquina e localizada no
Jardim das Acácias.
SALAS COMERCIAIS
• Rua Pe. Cacique, Av. Uruguai, Rua Santo Ângelo, Av. Senador Alberto
Pasqualini 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 Rádio Colonial. R$ 750mil
(aceita proposta).
• Sala Comercial de 120m², no centro de Três de Maio.
• Terreno todo murado, s/ benfeitorias, frente de 14,50 metros (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. Santa Rosa, próximo à Setrem.
• Casa de alvenaria, na Rua Avaí, perto da Setrem.
• Terreno com casa nova, de chapada, com piscina e quiosque, localizada
na Rua Horizontina – RS 485.000,00
• Terreno 480 m2, com casa de alvenaria 272m², suíte, garagem ampla e
quiosque, em frente ao Clube Guaíra.
• Casa de alvenaria de 2 quartos, sala, cozinha, garagem, portão de
contrapeso, banheiro e porão medindo 80m², localizada no Jardim das
Acácias. R$ 130mil.
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 5,66ha e 2,33ha 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, 10ha de planta, 3 ha c/ braquiária, 2,9 ha de
mato, localizada em Sta. Lucia – Manchinha - R$ 650.000,00
• 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 há, 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 à
São José industrial e da BR 472.
• 16 ha, em Poço Traíra, próximo a São José Industrial, c/ sanga, 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.
ALUGUÉIS
• Apartamentos: Av. Uruguai e Rua Osvaldo Cruz próximo ao hospital.
• Casa: Rua José Bonifácio, Rua Giruá, Rua Planalto, Rua Piratini e Rua
Aviador Kluck
• Pavilhão: Rua Alfredo Henn
• Sala Comercial: Av. Santa Rosa, Rua Sto. Ângelo, Av. Uruguai e Rua
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, terrenos, aptos
para comercialização.
Para maiores informações consulte o site: cecconcorretordeimóveis.com.
br ou ligue fone/whats 3535-8585 que prontamente lhe atenderemos.
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 maiores informações consulte o site: www.cecconcorretordeimóveis.com.br ou ligue fone/whats 55 3535-8585 que prontamente lhe atenderemos.
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PEQUENOS NEGÓCIOS: setor registra

maior patamar de aumento no faturamento
desde janeiro de 2021

Pesquisa do Sebrae RS indica que três em cada quatro empresas esperam aumentar
o faturamento nos próximos seis meses
Tanto no cenário mais recente quanto na perspectiva para
o restante do ano, o comportamento dos pequenos negócios
gaúchos dá sinais positivos. Mesmo com importantes desafios ligados à pandemia, à escassez de insumos e à alta geral
de preços, dados do Sebrae RS apontam que a porcentagem
de negócios que indicaram terem aumentado o faturamento
nos últimos 30 dias subiu de 20% para 28%, atingindo o
maior patamar desde janeiro de 2021.
De lá pra cá, a porcentagem de empresas que indicam
estabilidade nos ganhos permanece na casa dos 30% (em
maio foram 38%), ao passo que o índice de empresas que
apresentam redução de faturamento vem melhorando de
forma expressiva: do pico de 68% de abril de 2021, hoje é menos da metade (33%). Os dados são da 23ª edição Pesquisa
de Monitoramento dos Pequenos Negócios do Sebrae RS e
considera os empreendedores de Micro e Pequena Empresa
(MPE) e Microempreendedores Individuais (MEI).
Na projeção para o resto do ano, três em cada quatro empresas (74%) esperam continuar aumentando o faturamento
nos próximos 6 meses. Trata-se de um aumento de 5 pontos
percentuais, frente aos 69% indicados na última edição da
pesquisa. Destes, 70% esperam que o aumento seja de até
30%.
Todos os setores do mercado analisados indicaram
aumento no faturamento, sendo o industrial o mais expressivo, com crescimento de 14 pontos percentuais de empresas
sinalizando aumento no último mês.
“Nos pequenos negócios a tomada de decisão está muito
centrada nas características do gestor e geralmente é pouco
formalizada. As pessoas envolvidas com a empresa acabam
exercendo múltiplas funções. Além disso, como atuam na sua
maioria em mercados locais e nichos específicos, o atendimento tende a ser mais rápido e específico para cada cliente”, destaca o diretor-superintendente do Sebrae RS, André
Godoy.
Segundo ele, entretanto, acompanhando tendências de
grandes empresas e atentos às alterações nas formas de
trabalho e às mudanças no comportamento de consumo,
as MPEs devem cada vez mais adotar práticas de gestão

SERVIÇOS
TRÊS DE MAIO
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

JARDINAGENS
WEBER

LAVAGEM

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

A SECO DO PAULO
Sofás, tapetes, carpetes,
colchões, estofamentos de
carro, etc.
F: 99954-2395 - R. Buricá, 34

TÁXI

DO CARECA

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

baseadas em dados. “É uma necessidade em termos
de vantagem competitiva e, portanto, para a sua
sobrevivência, inserir a análise de dados na tomada
de decisão dos pequenos negócios, aumentando a
assertividade das decisões. O consumidor está muito
atento às opções disponíveis no mercado, e portanto,
a sua tolerância ao atendimento de baixa qualidade
diminuiu, ou seja, as empresas têm menos espaço para
errar”, enfatiza.

PEQUENOS DECIDEM DE FORMA
MAIS DINÂMICA
De forma inédita, a pesquisa do Sebrae RS também
deu luz à forma como as MPEs atuam nos processos
de tomada de decisão e as ferramentas utilizadas
pelos empreendedores gaúchos.

QUANTO AO PROCESSO DE TOMADA DE
DECISÃO, OS EMPREENDEDORES APONTARAM
AS PRÁTICAS DE:
Comunicação direta com os colaboradores: 31%
Dados internos e do ambiente externo: 29%
Experiência e intuição: 26%
Dados disponíveis nos sistemas internos: 7%
Consultoria: 6%
FERRAMENTAS UTILIZADAS:
Sistema de acompanhamento das vendas: 38%
Análise custo-benefício: 32%
Sistema de gestão: 31%
Relatórios de redes sociais: 13%
Análise de mercado: 9%
Relatório de mídias: 8%
Assessoria de Imprensa Sebrae RS

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

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

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

-Paisagismo
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