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SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Charline Fernanda Reidel
Filha de: Vilson José Reidel e Míria Beatriz
Reidel, 27 anos, solteira
Natural de Três de Maio
Residente em São José do Inhacorá
Escolaridade: Gestão de Recursos Humanos
- Fema Santa Rosa; MBA em Gestão Estratégica de Pessoas – Uninter; Pós Graduação em
Carreiras, Liderança e Coaching – PUC
Profissão: Gestora de Recursos Humanos
Porque optou pela profissão: Desde pequena
sempre fui muito observadora e curiosa sobre
o comportamento das pessoas, ao mesmo
tempo em que sonhava em trabalhar dentro
de empresas. Quando percebi que a área de
Recursos Humanos era o conglomerado
das duas esferas, não tive dúvidas da minha
profissão
Onde trabalha: Sou sócia da FLY Gente e
Gestão e atuo na área de Gestão Humana da
São José Industrial
Hábito de que não abre mão: Ir na academia
e fazer terapia. Também sou apaixonada pela
natureza, amo conhecer cachoeiras
O negócio do futuro é: Vender. “Aprenda a
vender e você nunca será pobre.”
Time de futebol: Grêmio
Seus aplausos vão para: Honestidade
Nota zero para: Violência física e mental
Sua opinião sobre as redes sociais: Ferramentas imprescindíveis na atualidade para
disseminação rápida de conteúdos relevantes.
Porém o uso demasiado pode causar ansiedade crônica e dependência
O que você sugere de mudança que possa
melhorar sua cidade? Não tenho sugestões.
Como diz o hino municipal: 'São José do Inhacorá moras no meu coração'

STUDIO CRIATIVO
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REPORTAGEM ESPECIAL

A vida dos três-maienses pelo mundo afora

ARQUIVO PESSOAL

A três-maiense Aline Francieli Griebler,
32 anos, vive em Portugal há 6 anos.
Mudou-se para o país europeu para
cursar Mestrado em Psicologia e
trabalhar na área. “Nunca tinha pensado
em sair do país até viver a experiência
do intercâmbio em 2011 e 2012. Depois
disso, morar fora do Brasil era apenas
uma questão de tempo”, diz a jovem
três-maiense que vive na cidade do
Porto, uma importante cidade costeira
da região noroeste de Portugal, distante
cerca de 315 km da capital Lisboa. No
momento, Aline não pensa em voltar a
viver novamente no Brasil.
Filha de Delcio Griebler e Marilene Didio, Aline cursou
Licenciatura em Psicologia pela Setrem, concluída em 2013.
Entre os anos de 2011 e 2012, ainda durante o curso, Aline
passou por uma experiência que mudou a vida: um intercâmbio de um ano na Faculdade de Psicologia e Ciências da
Educação da Universidade do Porto.
Assim que concluiu o curso superior, a jovem iniciou de
imediato uma especialização em Problemas do Desenvolvimento Infantil e Adolescente, além de um curso de formação em Tanatologia, concluído em 2016.
Então, Aline decidiu fazer mestrado e dar continuidade a
sua carreira profissional fora do país. Chegou a Portugal no
ano de 2016. “Sem dúvida, Porto foi a minha escolha. Além
de ser apaixonada pela cidade, já conhecer a cidade e ter
deixado amigos queridos da época do intercâmbio, fizeram
o melhor lugar para recomeçar”, considera.
Como o país exige formação em mestrado para exercer a
atividade de psicóloga, Aline iniciou o curso em Psicologia
Clínica e da Saúde, na Universidade de Fernando Pessoa,
formando-se em 2018.

Registro do Porto, cidade em que Aline reside há seis anos

Diferenças e
semelhanças entre
Brasil e Portugal
Para Aline, apesar do mesmo idioma que o Brasil, existem
muitas diferenças na língua
portuguesa falada no país europeu. “O modo de ser e de se
expressar é muito diferente. O
povo português, na sua grande
maioria é mais reservado, menos afetuoso e bastante pessimista”, revela, ressaltando que
comida tradicional portuguesa
também é muito diferente. "Mas
consegui me adaptar em pouco
tempo. Aqui também há muitos
restaurantes brasileiros".
Já o clima é bem parecido
com o do Rio Grande Sul. “Contudo, os meses de inverno são
muito mais extensos e o frio é
contínuo nos meses de outono,
inverno e metade da primavera”, revela.

Desafios e
conquistas

A três-maiense em Highlands, na Escócia

Os trâmites para a legalização, o acesso aos serviços para
estrangeiros, além das fronteiras foram os maiores desafios
em solo português. Conseguir
contrato de trabalho (equivalente à carteira assinada no Brasil) dependendo das áreas também não é nada fácil.. “Durante
esses anos vivi um percurso
de muita instabilidade em nível
profissional. Uma das maiores
conquistas é estar trabalhando
na minha área – Psicologia –,
ser valorizada e procurada pela
qualidade do meu trabalho. Poder fazer a diferença na vida das
pessoas é realmente o signifi-

cado de sucesso para mim”, diz
a três-maiense.

Saudades e rotina
Não estar mais vezes com a
família e não participar de momentos importantes de seus
familiares lhe rendem as maiores saudades. “Há dias que sinto vontade de receber o abraço
de quem está há mais de 10 milhas de distância... não é fácil",
complementa.
Apesar disso, ela costuma
visitar o Brasil uma vez por
ano. “Nesse ano ainda não foi
possível, devido às novas responsabilidades profissionais
que assumi e não tinha disponibilidade de dias de férias
suficientes para realizar uma
viagem tão longa”, lamenta a
psicóloga.
“Sempre digo que ‘nunca se
deve dizer nunca’, mas nesse
momento não tenho nenhuma
pretensão de voltar a viver no
Brasil”. Mesmo assim, a jovem
não sabe se permanecerá morando em Portugal, já que ela
tem apreço por muitos países
europeus e que oferecem melhores condições de trabalho.
Aline revela que a rotina de
trabalho está bastante preenchida. “Trabalho numa instituição sem fins lucrativos com
projetos financiados pelos Fundos Europeus. Realizo o planejamento e execução sessões
do programa Bairros Saudáveis
com crianças, jovens e adultos,
nos empreendimentos sociais
de Vila Nova de Gaia (cidade vizinha ao Porto).”
A três-maiense também
realiza acompanhamento psicológico em projetos sociais e
apoio domiciliário a idosos aca-

mados, além de atender em seu
consultório particular de modo
presencial e online.

Saúde pública
portuguesa
Aline conta que há muitas
controvérsias quanto ao Sistema Nacional de Saúde (SNS).
Mesmo assim, a experiência
da três-maiense até hoje tem
sido bastante positiva. “Todos os anos realizo exames
de rotina sem nenhum custo.
Tenho conseguido consultar
e/ou entrar em contato com a
minha médica de família com
facilidade. Também sempre
tive encaminhamentos rápidos
em situações de doenças, com
prescrição de exames, todos
gratuitos", explica.
Em Portugal as famílias dispõem de um médico de clínica
geral que os acompanha. Há um
aplicativo por onde é possível
contatar um médico, acessar a
prescrições médicas, resultados
de exames e certificados de vacinação.
"Para consultas com médicos especialistas, o encaminhamento é realizado pelo médico
da família, que atende pela Unidade de Saúde da Família - USF.
Dependendo da gravidade da
situação, pode-se levar alguns
meses. Eu tive apenas uma situação desse gênero e fiquei à espera cerca de 7 meses para ser
chamada ao hospital, mas não
era um quadro emergencial”,
revela Aline.
Após os 30 anos, as mulheres são chamadas de tempo em
tempo a rastreios para evitar alguns tipos de doenças, como o
câncer do colo do útero.
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Custo de vida em
Portugal aumentou
muito nos últimos
meses

O custo de vida das cidades
maiores do país vem aumentando consideravelmente, sendo
valor do aluguel o principal fator que tem pesado no bolso de
quem vive em Portugal. Aline explica que um apartamento com
um quarto no centro do Porto
custa em média € 700,00 (cerca
de R$ 3.690,00), no subúrbio €
400,00 (R$ 2.100,00) e em Lisboa os valores são ainda mais
elevados.
A luz elétrica também é cara.
“Como as casas não são preparadas para o frio, no inverno é
necessário utilizar aquecedores,
e a conta onde moram duas pessoas é de 70€ a 100€ .”
Os preços do supermercado também têm subido com
frequência desde o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, o que
não era habitual, assim como os
combustíveis, porém, os valores
também baixam conforme a realidade econômica atual, registrando também deflações.
O salário mínimo português
é um dos menores da Europa.
Em 2022, passou para € 705,00
(R$ 3.715,00), e a média salarial
no pais é de cerca de mil euros
(R$ 5.270,00).

Receptividade
aos estrangeiros
Portugal considera-se um
país muito receptivo com imigrantes. Porém, na prática isso
nem sempre acontece.
O país é escolhido por brasileiros e angolanos pela facilidade com o idioma. "Mas também
vem muitas pessoas – a maioria
aposentados – de outras regiões da Europa, como da França,
Alemanha, Suíça que vêm pelo
clima e pelo baixo custo de vida
perante outros países com valor
salarial mais elevado a Portugal.

Mercado de
trabalho e relações
de trabalho
A três-maiense destaca que
atualmente existem muitas
vagas de trabalho em setores
como construção civil, hotelaria
e restauração, contudo, são exigidas qualificações específicas,
que muitas vezes dificulta a ocupação dos postos de trabalho.
O contrato de trabalho equivalente a carteira assinada brasileira possui uma carga horária
de 40h semanais, com 22 dias

Aline em Serra da Estrela, importante ponto turístico de Portugal, localizado na
região do centro do país
de férias anuais, além de direito
a subsídio de férias e de Natal,
recebendo 14 meses de salário
por ano. "Não é meu caso, tenho conhecimento de benefício
equivalente ao fundo de garantia
existente no Brasil.".
Os profissionais emitem
um recibo mensal com o valor
acordado com a instituição ou
empresa pelo número de horas
trabalhadas. É necessário deduzir a Segurança Social (cerca
de 24,5%) e o Imposto de Valor
Agregado - IVA (23%), sendo que
algumas profissões são isentas,
como a psicologia clínica. Quanto
ao Imposto de Renda é de decisão do trabalhador independente, caso não faça, dependendo
dos gastos que foram declarados, poderá ter que pagar uma
diferença quando entregar a
declaração anual. “Os encargos
fiscais são bastante elevados
em Portugal”, avalia a psicóloga.

Morar fora do Brasil
exige resiliência e
determinação
“O meu principal conselho
para quem quer viver no exte-

rior é ter resiliência e determinação. Não é fácil ser imigrante, não é fácil buscar o nosso
lugar em outro país. Nem sempre somos tratados com o respeito que merecemos. É necessário saber filtrar muita coisa,
adaptar-se à cultura e formas
diferentes de ser e viver. No
meu caso, admito que sou afortunada pois nesses anos todos
tenho encontrado bons amigos
no meu caminho e sempre foram uma fonte de apoio quando necessitei”, pondera.
A jovem acredita que todas
as decisões que tomamos refletem em consequências positivas e negativas. "Cabe a cada
um decidir o que vale a pena.
No meu caso, adoro viver na
Europa, gosto do estilo de vida
europeu e principalmente da
facilidade e rapidez que consigo estar em outros países. Sou
uma amante de viagens, gosto
de conhecer lugares, pessoas
e culturas e pago o preço para
viver esta realidade, mas é
um 'preço' que até o momento
considero valer a pena. Porque
realmente o que faz sentido na
vida nos acrescenta um valor
imensurável!”, conclui Aline.

Se você tem familiar ou amigo que mora no exterior, e gostaria de
dividir a história com os leitores do Semanal, entre em contato
pelo número de WhatsApp 9 9926-9197 ou 9931-0195
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20 anos de Coluna
Yara, parabéns pelos 20 anos da
coluna no Semanal! É um privilégio acompanhar nas tuas páginas
a divulgação dos acontecimentos
sociais e seus protagonistas, e também a evolução da coluna. Além dos
eventos sociais, traz aos leitores a
informação. Desejo sucesso sempre
por muitos e muitos anos, querida!
Ana Dockhorn, sócia proprietária da
Rádio Colonial FM

Parabéns pelo belo trabalho
nesses 20 anos de parceria
com o jornal Semanal.
Comprometimento, cuidado
e amor em todas as notas
publicadas.
Abraço!

Eliege Rigon, da
Agência de Turismo
Ponteando o Mundo Tur

A coluna da Yara é de extremo bom gosto e muito
atrativa. Amo ver os eventos que fotografamos na
coluna dela, quando o jornal chega a gente vai logo
pra página da Yara. São 20 anos embelezando o
jornal Semanal! Parabéns Yara pelo trabalho, pela
profissional e mulher que você é!
Admiração é a palavra que define.
Gabriela Lottermann, empresária,
fotógrafa do Stúdio Fotográfico Criativo

São 20 anos de dedicação, profissionalismo, entrega e, principalmente de cuidado com o outro. Só
temos a agradecer pelo carinho e expressar nosso
reconhecimento, não só pela profissional incrível,
mas por ser esta pessoa maravilhosa que temos o
prazer de conviver.
Que o sucesso continue sempre presente.
Você é simplesmente incrível.
Rejani Barbato, bancária e João Vittorio Barbato,
delegado de Polícia Civil

Yara Lampert, mulher
verdadeira, amiga, forte,
decidida e profissional ímpar.
Desempenha um papel
imprescindível junto ao
Jornal Semanal, mantendo os
leitores informados acerca dos
acontecimentos sociais de
Três de Maio e arredores de
forma inteligente, sensível e
divertida. Parabéns e
sucesso sempre!
Carolina Zimmer,
promotora de Justiça
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Lazer, corrida, bem-estar físico e mental, foram os objetivos da 5a Maratona de Porto Alegre, que contou com mais
de 15 mil corredores, sendo 26 corredores da nossa cidade. Para que isso fosse possível, eles precisaram de muito apoio.
A logística e as inscrições foram capitaneadas pela Evidence Studio Personal, e o transporte foi cedido pela Prefeitura
Municipal. Dois corredores fizeram a rústica (8,5km); 21 correram a meia maratona (21km) e três atletas correram 42km.
O grupo de corrida participou nos anos de 2018, 2019 e 2022 de forma presencial; e em 2020 e 2021 de forma virtual

STUDIO FOTOGRÁFICO CRIATIVO

Os papais Tania Tomasi de Souza e Cleverton Balbé
estão na doce espera da filhinha Cecília. Quem também
conta os dias para conhecer a mana, Eduarda Balbé,
primogênita do casal. Bem-vinda, Cecília!

No próximo dia 19, a competente profissional na arte
da maquiagem e escovação de cabelos, Ivania Robalo
comemora dois anos de Studio Ivania Hair Makeup. São
dois anos sempre buscando tendências, conhecimentos, os
melhores produtos e trazendo a excelência em maquiagem
profissional. Além de muitos cursos e técnicas para deixar
as madeixas, lindas, hidratadas e com saúde.
Agora também o espaço oferece o trabalho de manicure,
pedicure e alongamento de unhas em gel.
Parabéns e que venham muitos anos de sucesso!
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TRÊS DE MAIO
E SUA HISTÓRIA
CLEMAR ZIMMERMANN

O PIONEIRO MARINO GERALDI
São bastante raros os documentos que falam
sobre o início da colonização da área onde hoje
situa-se Três de Maio.
Porém, o dentista e Mestre em história, Orlando Vanin Trague, conseguiu coletar alguns relatos importantes sobre a chegada de seu bisavô,
Marino Geraldi, em 1913, quando isto aqui ainda
era “tudo mato”, entre estes, os depoimentos do
neto mais velho de Marino, o médico e Coronel do
Exército, Dr. Severino Fim (falecido em 2017 com
93 anos), e da neta, Alzira Vanin Trague (falecida
em 2012 com 89 anos), além de dois títulos de
terras datados dos anos de 1918 e 1924, assinados pelo então presidente do Estado, Antônio
Borges de Medeiros, encontrados dentro de um
cilindro metálico no porão da casa da prima de
Orlando, Claudia Fim.
A história da família conta que Marino vendeu
sua propriedade no município de Tubarão em
Santa Catarina e veio para Cruz Alta, tendo
recebido naquele momento apenas a metade do
dinheiro da venda de suas terras, a outra metade
o comprador deveria enviar, através de um banco
existente na época, para Cruz Alta. Mas como o
sistema bancário de 1913 era bastante deficiente, o dinheiro acabou sendo enviado para Santa
Maria (o que só anos mais tarde Marino teria
conseguido recuperar).
Conforme relatos, Marino pretendia vir ao
município de Catuípe, onde havia acertado a compra de terras da família Foletto. Mas, após uma
longa espera pelo dinheiro que havia se perdido,
Marino ouviu falar de uma nova área de colonização que se planejava abrir numa região próxima
a Catuípe, chamada Santa Rosa-Buricá (porque a
região ficava entre os rios Santa Rosa e Buricá) e
entendeu que aquela poderia ser uma opção mais
acessível financeiramente para ele que naquele
momento estava com pouquíssimos recursos
financeiros.
Então comprou dois cavalos e junto com um

morador de Catuípe que já conhecia o lugar, veio
desbravando a golpes de facão a mata fechada.
Aqui encontrou uma área já parcialmente roçada,
sendo cultivada, e uma choupana ocupada por
um índio chamado José Bernardo. Após comprar
do índio, por uma modesta quantia em dinheiro,
a choupana e o terreno, este decidiu abrir uma
nova área para cultivo, numa região mais afastada, chamada de Caneleira (hoje Horizontina).
Marino então voltou para buscar sua família
em Cruz Alta, que vieram de trem até Ijuí pela
estrada de ferro recentemente construída e ali
comprou uma carroça e alguns outros utensílios
necessários para a viajem. A família vinha por
uma trilha cuja largura não permitia a passagem
de duas carroças ao mesmo tempo e atravessando rios nos chamados “passos”, local onde o nível
da água era mais raso.
Primeiramente chegaram até a Esquina
Schultz (Independência) e a partir dali não foi
mais possível seguir de carroça pois a mata só
permitia o trajeto por cavalos. Então deixaram a
carroça ali e passaram todos os seus pertences
para o lombo de cavalos cargueiros. Foram cerca
de dez dias de trajeto até chegarem a choupana
que Marino havia adquirido do índio Jose Bernardo.
Ali começaram a se estabelecer aumentando a área de plantio e conhecendo os recursos
medicinais disponíveis. A mata em volta foi sendo
vencida com muito suor, machado, foice, serrote
e fogo. A partir de 1915 e 1916, começou o fluxo de
outros imigrantes para a região o que se intensificou a partir de 1917, com a venda de colônias que
estavam sendo demarcadas na região a partir
do Decreto de Borges de Medeiros que iniciava
oficialmente a povoação da região.
É a partir daí que essa história começa a
ganhar os “conhecidos” contornos...
Texto: Clemar Zimmermann
Revisão: de Leomar Tesche

PARABÉNS PARA:
DIA 17/06
LORAINE WYZYKOWSKI
DIA 18/06
IRMA MARLON LOFFER
CLAIDES ALTMANN KOREN
DIA 19/06
DECIO WEBER
CELITO SZARESKI
NEREU FIORIM
LURDES SZARESKI

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

DIA 21/06
SELMA WALIIZ
LAURI LAMB
DIA 22/06
ARLINDO JOSE REIMANN
NELSON JOAO CORTESE
DIA 23/06
HELENA HIRT SCHOLZ
JORGE R. FELDMANN
ALEX EICKHOFF

DIA 20/06
IVONE INES BONAPAZ
RICARDO MANN

DIA 24/06
JOAO C. TERRA GERDES
PEDRO J. SPILARRI

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).

ALUGA-SE
Apartamento mobiliado com 3 quartos e garagem, no centro
de Três de Maio. Mais informações (55) 3535-1519

Rua Horizontina, 485

(2o piso da Digital Produções - fundos do Super Benedetti)

Telefones:

3535-1033

Registro do Povoado Buricá (Três de Maio), por volta de 1920. Provavelmente é o registro mais
antigo no início da colonização do povoado
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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.
- 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, 100m² Av. Sen Alb. Pasqualini, Térreo do
Ed. Cidade Jardim.
VENDAS
Sala Comercial, 368 m2, Av. Sen Alb. 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$ 475.000,00
Apto Quitinete 27m², novo, alto padrão, próximo Puc, Porto Alegre.
Casa de alvenaria, 247m², 4 dormitórios, salas, cozinha, piscina c hidro, terraço, garagens, Bairro Sol Nascente, Tres de Maio Rs.
Casa de alvenaria medindo 260,18m2, com 2 suítes + 2 quartos, sala estar/
jantar, escritório, 2 garagens, piscina, bairro Planalto, Três de Maio.
Casa de alvenaria, 215m², 1 suite, 2 quartos, salas de jantar, estar e cozinha
integradas, 2 garagens, festeiro c/ espaço gourmet, piscina, terreno 395m², Loteamento Dockhorn.
Apartamentos na planta, Ed. Dockhorn e Ed. Caúna na cidade de
Três de Maio. Ed. Mariana na cidade de 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.

Assessoria Contratual Especializada: realizando a elaboração e revisão de contratos,
em diversas áreas, como compra e venda, locação, arrendamento, empreitada, doação,
empréstimo, revisão de contratos bancários entre outros, utilizando sempre bases legais,
gerando mais proteção e segurança ao seu contrato.
ALUGUÉIS
- Salas comerciais, Galeria Jost, Rua Santo Ângelo, centro. A partir de R$ 500,00
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. (Recebe imóvel no negócio)
- CASA NOVA DE ESQUINA, 2 dormitórios, toda gradeada e murada, 3 vagas de garagem, ótima localização no bairro Jardim das Acácias.
- 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.
- 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.
ÁREA DE TERRA
- 4 ha em Alegria, contendo área de mata e de planta, barbada R$ 65.000,00
TERRENOS
- Loteamento Mediterrâneo 13,5x27,5 com 371,25m² terreno todo murado, plaino. R$
129.000,00

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

* Vende-se - Casa localizada no Bairro Gloria com terreno 13.15 x
40.53 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 332,48m²
* Vende-se – Casa localizada no Loteamento Sartor com área
construída de 167,40m² mais área de lazer.
* Vende-se - Casa localizada na Rua Do Comercio no Bairro Planalto
* Vende-se - Apartamento localizado na Rua Monsenhor Testani
com área total de 90m², mais vaga de Garagem.
* Vende-se - Terreno localizado na Rua Horizontina medindo 12 x
35 totalizando uma área de 419.82 m²
* Vende-se - Terreno de 14 X 32 com área total de 448 m² localizado na Rua do Arvoredo a poucos metros da AV. Sem. 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
• 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 e no Edifício Dockhorn
- Apto novo em construção e também outros em construção no Edifício Caúna.
• 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.
• Apto de 2 quartos parcialmente mobiliado, 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.
• Casa mista na esquina da rua São Valentim, próximo a Cotrimaio
e colégio Castelo Branco. Financiamento direto com o proprietário
em até 60 vezes ﬁxas
• 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 e av. Uruguai e Rua Santo Ângelo e 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 radio 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. Sta. Rosa, próximo a Setrem.
• Casa de alvenaria na rua Avaí, perto da Setrem.
• Terreno medindo 984,45m² com casa de alvenaria de 120m², localizada na esquina da Av. Buricá com frente de 30,10 metros (ótima
oportunidade)
• Terreno com casa nova de chapada, com piscina e quiosque localizada na rua Horizontina – RS485.000,00
• Terreno 480 m2, com casa de alvenaria 272m², com suíte e garagem ampla e quiosque, em frente ao Clube Guaira.
CHÁCARAS
• 5,3 há, com benfeitorias, casa, galpão, chiqueiro, estrebaria,
potreiro e área de planta, encosta no rio Buricá, aceita troca por imóvel na cidade.
• 5,4 há, s/ benfeitorias, com eucaliptos grandes, 1 há. Pomar c/
árvores frutíferas, 1,5 há. 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 há c/ aguada e s/ benfeitorias, localizada ao lado do perímetro
urbano.
• 7,99 há, área de planta 5,66há 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 há, 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 há, c/ benfeitorias, 10ha de planta, 3 há c/ braquiária, 2,9 há
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 há a 16,79 há, s/ benfeitorias, localizada na esquina da BR 472
c/ acesso a São Jose 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 há c/ benfeitorias c/ sanga e potreiro – Esquina Wunsch - próximo a São Jose industrial e da BR 472.
• 16 há, 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 há c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 8 há, restante
potreiro e mato, vende fração de 5 há, aceita troca por casa na cidade.
• 9,9 há c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 7 há, restante
potreiro e mato, açude e sanga.
• 17,8 há, c/ benfeitorias, planta 12 há, 5ha potreiro e mato, encosta no rio, localizada em esquina Tiradentes, vila Progresso, Três de
Maio RS. Preço 260 sacas p/ há, pagamento entrada e saldo em
mais 2 anos.
ALUGUÉIS
• Apartamentos: Av. Uruguai e rua Osvaldo Cruz próximo ao hospital.
• Casa: Rua Jose Bonifácio e Rua Giruá e Rua Planalto e rua Piratini
• Pavilhão: Rua Alfredo Henn
• Sala Comercial: Av. Santa Rosa e Rua Sto. Ângelo e 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 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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NOVO CRITÉRIO para coberturas de
planos de saúde é definido pelo JUDICIÁRIO
Em julgamento realizado no dia 8 de
junho, a 2.ª Seção do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) deu vitória aos planos
de saúde, em discussão que tratava das
coberturas a que os usuários têm direito. Esta decisão acaba por mudar um
entendimento que até então era considerado majoritário dentro do Judiciário,
no que diz respeito aos procedimentos e
tratamentos que os planos são obrigados a custear.
De forma específica, foi discutido se
os planos devem arcar com os custos
de tratamentos que não constam na
lista da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS). Ou, em outras
palavras, se discutiu se a referida lista é
meramente exemplificativa ou taxativa.
Sendo exemplificativa, se entende que
os procedimentos nela referidos são os
mínimos/básicos que devem ser oferecidos, sem excluir outros; se for taxativa, significa que a cobertura somente
alcança o que está na lista.
Então, entendeu o STJ que a lista é
taxativa, e, portanto, os planos de saúde
estão obrigados a cobrir somente o
que nela consta. Esta decisão, embora
não vincule as instâncias inferiores do
Judiciário (Tribunais, Juízes, etc.), pode
servir de orientação, modificando de
forma substancial o entendimento que
se encontrava consolidado. Até então,
as decisões judiciais determinavam na
grande maioria dos casos que os planos
cobrissem tratamentos e procedimentos que não estivessem no rol, quando
receitados pelo médico.
Na prática, o novo entendimento
não mais obriga os planos ao custeio de
medicamentos aprovados recentemente, excluindo também alguns tipos de
quimioterapia e radioterapia e limitando
a quantidade de sessões para pacientes
autistas ou portadores de certas deficiências e doenças raras, isto somente
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BR 472 - Três de Maio-RS
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para citar alguns exemplos. Ficam ainda
desobrigados os planos a custear tratamentos que não constem na lista da
ANS, se por exemplo, exista no rol outro
tratamento considerado eficaz para a
mesma doença. Também foi estabelecido no julgamento que é possível a
contratação de ampliação de cobertura
e a realização de aditivos aos contratos,
de forma a que seja assegurado aos
usuários o tratamento pretendido. Ainda
foi contemplada no julgado a hipótese
de cobertura excepcional, mediante
determinadas condições.
Diante desta nova decisão, sustentaram as empresas operadoras que a
mesma oferece segurança jurídica além
de garantir a própria sustentabilidade
dos planos, bem como que a obrigatoriedade de custear aquilo que não
consta na lista acaba onerando todos
os demais usuários. Já as entidades e
associações que atuam na defesa dos
interesses dos usuários, veem com preocupação a nova realidade que tende a
acontecer, especialmente pela possível
migração de usuários dos planos para
o já combalido sistema do SUS, sem
falar na questão humanitária invocada,
uma vez que muitos usuários terão de
interromper seus tratamentos e/ou ao
menos tentar adequá-los ao que o plano
oferece.
Conforme referido anteriormente,
esta decisão não obriga as demais
instâncias do Judiciário, mas pode servir
de balizador para situações futuras.
Além disso, há de se observar que existe
outra ação versando sobre a matéria
perante o Supremo Tribunal Federal
(STF), que inevitavelmente se posicionará sobre o tema de forma definitiva.
Ou seja, a decisão atual ainda pode vir
a ser modificada, porém, enquanto não
ocorrer novo julgamento superior, há a
expectativa de que as empresas tentem
levar os processos até o STJ, onde o en-
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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
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F: 99614-9060 / 99622-4497
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Marlon Ricardo Schmidt
OAB/RS 60.799

'Entendeu o STJ que a lista
é taxativa, e, portanto, os
planos de saúde estão
obrigados a cobrir somente
o que nela consta".
tendimento lhe é favorável, enquanto os
usuários devem seguir ajuizando suas
pretensões na expectativa de reversão
do referido julgamento.
Por fim, é preciso destacar que pela
relevância do tema e pelas suas implicações na vida de milhares de brasileiros,
se espera que no menor tempo possível
sobrevenha pronunciamento judicial
definitivo sobre a questão, de forma a
que se tenha segurança jurídica, e que
os necessitados de tratamentos e procedimentos especiais saibam, de forma
efetiva, quem lhes oferecerá o direito
social e constitucional à saúde.

Marlon Ricardo Schmidt
Advogado – OAB/RS 60.799
marlonricardo@gmail.com

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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