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TRÊS DE MAIO - 8 DE ABRIL DE 2022

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Idade: 27 anos
Filha de: Antônio Rossi Netto e Zenaide Maria 
Ruaro Rossi
Namorada de: Marcelo Dal Forno
Reside em: Três de Maio
Escolaridade: Engenharia Civil – Unijuí campus 
Santa Rosa,
Mestrado em Engenharia Civil – UFSM
Profissão: engenheira civil
Por que optou por esta profissão: desde criança 
sempre gostei de brincar com brinquedos que 
pudesse desmontar e criar uma nova forma e que 
exigissem raciocino lógico. Além disso, gostava 
muito de matemática. A engenharia me proporcio-
na essa arte de criar e a busca por novas soluções. 
Também, a sensação de realizar e participar do 
sonho de muitas pessoas é muito gratificante.
Onde trabalha atualmente: Edificare – Soluções 
em Engenharia
Hábito de que não abre mão: tomar chimarrão 
pelas manhãs com a família.
O negócio do futuro é: tecnologia e mídias sociais.
Time de futebol: Grêmio
Seus aplausos vão para: meus pais
Nota zero para: corrupção, discriminação e 
violência.
Sua opinião sobre as redes sociais: hoje, as redes 
sociais não são só um passatempo, mas são um 
importante meio de trabalho, divulgação e marke-
ting. No entanto, há uma grande disseminação de 
ódio e fake news. Cabe a cada um saber utilizar 
essas ferramentas com sabedoria.
O que você sugere de mudança que possa melho-
rar sua cidade? Três de Maio é uma ótima cidade 
para se viver. Mas como qualquer outra cidade 
existem problemas, e um com grande evidência é 
falta de estacionamento no centro da cidade.

Camila Taciane RossiCamila Taciane Rossi
ARQUIVO PESSOAL
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Costumes e culinária  
da Espanha

A cultura da Espanha, de maneira 
geral, é parecida com a do Brasil.

"O povo é bastante espontâneo. As 
pessoas falam alto e gostam de festas 
e bares. Porém, alguns costumes são 
realmente diferentes dos brasileiros. O 
horário de almoço geralmente é entre às 
14h e 15h. O comércio local, com exce-
ção de shoppings, grandes empresas e 
universidades, abre as 9h30min e fecha 
de 14h às 17h, quando alguns espanhóis 
ainda fazem a famosa siesta", revela.

Sobre a alimentação, Felipe destaca 
que o azeite de oliva é bastante consu-
mido, assim como frutos do mar, peixes, 
verduras, frutas e o vinho, alimentos da 
culinária Mediterrânea. Entre os pratos 
espanhóis, ele ressalta a paella, um dos 
mais famosos do mundo. A paella é uma 
cultura entre as famílias e tradicional-
mente feita em fogo à lenha. 

“As melhores e as verdadeiras 
paellas podem ser provadas em Valência 
e levam basicamente arroz, galinha, 
coelho e caracóis”, comenta.

Além da paella, o jamón é outro 
alimento muito consumido. É obtido da 
perna traseira do porco, que se salga 
quando cru, lavado depois de alguns 
dias e posteriormente se deixa curar de 
forma natural durante meses ou anos.

Mesmo na Espanha, Felipe não dispensa o tradicional chimarrão. Um registro do 
inverno em Valdelinares, pequena cidade que é considerada a mais alta da Espanha

Felipe na Ciudad de las Artes y las Ciencias, principal ponto turístico de 
Valência

A vida dos três-maienses pelo mundo afora
REPORTAGEM ESPECIAL

Parte 6

O doutorado na Espanha fez com que 
Felipe de Vargas Lewiski, 31 anos, fosse viver no 
continente Europeu, onde atualmente  trabalha 
com projetos de pesquisas no setor automotivo

Morando em Valência, cidade banhada pelo Mar 
Mediterrâneo ao sudeste da Espanha, há quatro anos 
e meio, Felipe de Vargas Lewiski, 31 anos, buscou 
crescer profissionalmente no exterior, onde conquis-
tou o título de Doutor em Engenharia Mecânica.

Filho de Rui Torzeski Lewiski e Delci Maria de Var-
gas Lewiski, Felipe iniciou seus estudos de graduação 
na Universidade Federal de Santa Maria, em Engenha-
ria Mecânica, formando-se em 2015. Ainda na gra-
duação, começou a atuar como bolsista de iniciação 
científica na área de motores de combustão interna.

Morar no exterior nunca foi algo sonhado pelo três-
-maiense. A ideia era ir para o mercado de trabalho, 
buscar algum emprego em sua área. Mas surgiu outra 
oportunidade. “Exatamente no final do meu mestra-
do em Engenharia Técnica pela UFSC, concluído em 
2017,  surgiu a possibilidade de concorrer a uma vaga 
para realizar um doutorado na Universidade Politécni-
ca de Valência, Espanha”, revela.

  Porém, para  cursar o doutorado na UPV, era 
necessário  fazer um mestrado  na  mesma universi-
dade. Em 2019, Felipe concluiu o  mestrado  em Mo-
tores de Combustão Interna e, em seguida, iniciou 
o doutorado em Engenharia Mecânica, na mesma 
universidade espanhola, vindo a conquistar o título no 
ano passado.

Conforme Felipe, a janela para o exterior foi aberta 
por meio de um professor, com quem trabalhava no 
Brasil. O professor explicou que se tratava de um 

instituto de pesquisa que está dentro da universidade, 
muito reconhecido em sua área de formação.

Felipe também realizou um intercâmbio de três 
meses na Suécia, durante o último ano do doutorado. 
“Período que me proporcionou viver novas experiên-
cias em um país totalmente diferente da Espanha, tan-
to culturalmente como na parte de clima”, destaca. 
Na Suécia, trabalhou em um centro de pesquisas em 
motores, em Lund. 

Com a conclusão do doutorado, Felipe recebeu a 
proposta para trabalhar como pesquisador na univer-
sidade em um modelo de pós-doutorado. Atualmente, 
trabalha com projetos de pesquisa que são basica-
mente financiados por empresas privadas do setor 
automotivo mundial.

Felipe também conta sobre as facilidades de bol-
sistas, como em seu doutorado, no continente europeu. 
“Além disso, o doutorado na Espanha e na Europa de 
maneira geral, é muito mais valorizado. Quem faz dou-
torado aqui tem um contrato de trabalho e recebe todos 
os benefícios de um trabalhador normal”.

A cidade em que o jovem doutor vive tem apro-
ximadamente 790 mil habitantes e é capital da 
comunidade autônoma de Valência. A cidade com 
belas praias que atraem muitos turistas, principal-
mente alemães e ingleses. “Apesar de ser uma cidade 
grande, se vive como em uma cidade pequena. Não é 
aquela loucura que existe em cidades como Barcelona 
e Madrid, por exemplo”, ressalta.

Clima espanhol
O clima na Espanha é conside-

rado um dos melhores da Europa, 
mas pode variar de norte a sul do 
país. 

“O extremo sul pode ser muito 
quente, com verões que chegam 
a 40 graus e um inverno ameno. 
No norte do país, por exemplo, as 
temperaturas são mais baixas e, 
dependendo da cidade, é comum 
ver neve, principalmente nas regi-
ões serranas”, conta.

Já na região onde mora, assim 
como em boa parte da Espanha, 
Felipe fala do clima Mediterrâneo.

“Apresenta invernos de pouca 
duração, de temperaturas amenas 
e secas, e verões quentes e lon-
gos”, conclui. 

Adaptação a outra 
cultura

Sair da zona de conforto em 
que estava acostumado no Brasil 
foi um dos desafios enfrentados na 
Espanha. O modo como o espanhol 
conversa foi algo que o incomoda-
va bastante. Felipe conta que as 
pessoas falam as coisas de forma 
bastante direta, “para mim sempre 
parecia ser um xingamento ou uma 
cobrança mais ríspida”.

Criar novas amizades e ex-
pressar ideias e opiniões também 
foram desafios encontrados em seu 
ambiente de trabalho.

Conquistas na Europa
“A maior das conquistas foi sem 

dúvidas meu doutorado, e foi ele que 
também me proporcionou muitas 
outras boas oportunidades dentro da 
Europa”, diz Felipe. A possibilidade 
de estar trabalhando e desenvolvendo 
projetos junto a grandes empresas 
mundiais e estar em um instituto de 
pesquisas no setor automotivo foram 
grandes conquistas para o engenheiro.

O intercâmbio na Suécia foi outro 
feito importante. “Com ele tive a oportu-
nidade de melhorar ainda mais meu in-
glês e conhecer uma cultura totalmente 
diferente da espanhola”, conclui.

Apesar das realizações, Felipe 
conta que a maior falta é de sua família 
e amigos. “Os churrascos de domingo e 
os finais de semanas com todos reuni-
dos fazem muita falta por aqui”.

Cotidiano em Valência
O engenheiro trabalha de segunda 

a quinta-feira, das 9h às 19h, e às 
sextas-feiras, das 9h às 14h. Quando 
não está trabalhando, Felipe costuma 
praticar algum esporte, hábito que não 
abre mão. Ir à academia, jogar tênis ou 
correr.

“Nos finais de semana costumo me 
reunir com amigos para um churrasco, 
ir para bares tomar uma cerveja e tam-
bém viajar a cidades que estão perto 
de Valência. Nos feriados mais longos, 
quando posso, gosto de sair viajar e 
conhecer novos lugares pela Europa”, 
conta.

FOTOS ARQUIVO PESSOAL
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Pirinéus – Cordilheira 
montanhosa que 
é a fronteira natural 
entre Espanha e França

Saúde pública
Para Felipe, a Espanha tem um 

sistema público de saúde de qualida-
de, que cobre consultas de médicos, 
taxas de hospitalização em estabele-
cimentos públicos e medicamentos. 
Os serviços são classificados em dois 
grupos. Atenção Primária, com serviços 
básicos como consultas, exames e 
atendimentos de urgências e Atenção 
Especializada, que é direcionado para 
centros especializados e hospitais, de 
maneira ambulatorial ou em regime de 
ingresso.

A saúde pública é financiada pela 
arrecadação de impostos do governo 
e é administrada pelas Comunidades 
Autônomas. Todos os trabalhadores, 
por conta de seus honorários, são 
obrigados a contribuir. Dessa forma, se 
você trabalhar na Espanha você estará 
cadastrado no sistema de seguridad 
social do país e poderá solicitar o 
cartão de saúde, que dará acesso à 
saúde pública.

Custo de vida
O custo de vida na Espanha, com-

parado com outros países europeus, é 
barato. O que mais pesa no orçamento 
mensal é o aluguel. Alugar um simples 
apartamento em Valência, com um 
quarto e localizado na zona central, não 
custa menos de 600 a 700 euros (em 
torno de R$ 3 mil). O salário mínimo 
é de 1.000 euros (cerca de R$ 5 mil), 
e  a média salarial é de 1.900 euros 
(aproximadamente R$ 9.600,00). 

“Já na parte de alimentação, 
levando em conta o salário médio que 
a população recebe, a Espanha é um 
país onde se come extremamente bem, 
com qualidade e barato. Comparando 
com a minha experiência na Suécia por 
exemplo, posso dizer que os produtos 
de supermercado e alimentação de 

maneira geral, custam o dobro na 
Suécia”, conclui.

Relação do Trabalho
Segundo Felipe, os estrangeiros 

têm os mesmos direitos trabalhistas 
que os trabalhadores espanhóis. 
Normalmente as empresas adotam 
o modelo de trabalho de 40 horas 
semanais. 

“Atualmente a Espanha possi-
bilita 22 dias úteis de férias remu-
neradas a cada ano de trabalho. Os 
espanhóis são mais flexíveis quanto 
a isso. Se é uma empresa que não 
tem férias coletivas (que costumam 
ser em agosto), o trabalhador já 
pode pedir suas férias proporcionais 
ao tempo trabalhado a partir do se-
gundo ou terceiro mês de trabalho”, 
comenta.

Conforme o engenheiro,  são 14 
salários durante o ano, ou seja  são 
dois salários “extras”, que seria o 
décimo terceiro e décimo quarto. Um 
salário extra é pago no início do verão 
(final de junho) e outro no final de 
dezembro (Natal). 

Felipe também fala sobre a 
aposentadoria na Espanha. “A idade 
mínima exigida para se aposentar 
é de 67 anos ou 65 anos quando 
forem creditados 38 anos e 6 meses 
de contribuições. Essa idade é tanto 
para homem, como para mulher”, 
revela.

Receptividade com 
estrangeiros

De acordo com o três-maiense, o 
povo espanhol costuma ser receptivo 
com os estrangeiros. Porém, ele 
destaca que não chega a ser a recep-
tividade calorosa que nós brasileiros 
costumamos praticar.

“O que posso dizer, é que sempre 

que precisei, eles estiveram dispostos 
a ajudar e auxiliar. É verdade que 
muitas vezes o pessoal que vem de 
turismo para Espanha sai com a 
impressão de que os espanhóis são 
grosseiros ou até mal-educados. Mas 
na verdade, essa maneira direta que 
todos tem de responder ou fazer suas 
colocações é algo natural da cultura 
deles”, comenta.

Volta ao Brasil
O três-maiense revelou que iria 

permanecer em Valência até concluir 
o doutorado, mas como surgiu a 
oportunidade de trabalhar por mais 
um ano, adiou sua volta para o início 
do ano que vem. Normalmente ele 
vem ao Brasil duas vezes ao ano, em 
agosto, quando está de férias, e em 
dezembro, no recesso de Natal. 

“Depois de quase 5 anos vivendo 
aqui, ter a família perto e poder des-
frutar de momentos com ela e amigos 
são fatores que acabam ganhando 
um peso muito grande. Obviamente, 
não descarto a possiblidade de 
futuramente voltar a viver em algum 
país europeu”, diz.

Recado para quem quer 
ganhar a vida no exterior

Felipe considera que a qualificação 
prévia na área que deseja estudar ou 
trabalhar é algo essencial, juntamente 
com o domínio de um idioma que 
facilite o processo. 

“Muito importante sair do Brasil 
com algo já definido, com um visto 
para trabalho ou estudos, porque é a 
maneira mais fácil para que se consiga 
residir de maneira legal no país de 
destino. Além disso, tendo esses tipos 
de vistos é possível ter acesso a todos 
benefícios e serviços oferecidos pelo 
governo”, ressalta.

ARQUIVO PESSOAL
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" Faça tudo valer a pena... A vida é tão imensa... 
E ao mesmo tempo tão pequena!" A.D.

A partir desta semana contamos com 
mais um apoio publicitário. A loja Unika 
Store, da empresária Maiara Muller  
é especializada em roupas femininas, 
trazendo tendências e modernidade, e 
vem somar a nossa grade de publicidade

Em jornada contínua por conhecimento, Eliege Rigon (da agência de 
turismo Ponteando o Mundo Tur), participou em Nova Petrópolis, da XIV 
Convenção da Schultz Operadora de Turismo. No registro, Eliege com Aroldo 
Schultz, proprietário da operadora 

No último dia 2, Nara Schumann Cenedese comemorou mais 
um ano de vida, reunindo as amigas em uma bela e animada festa na 
Bella Casa de Festas. Os coquetéis ficaram por conta de  Janete Dal 
Forno e a música de Rambo Sonorizações.

Ana Laura Granel Copetti, linda de viver no ensaio dos 
seus 15 anos. A comemoração será no dia 16 de abril, na 
AABB. Felicidades, saúde e paz. Seja sempre luz!
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A coluna traz mais duas 
fotos das patronesses e suas 
convidadas no  
2º Encontro da Amizade, 
realizado pelas senhoras da 
Casa da Amizade de Três de 
maio, no dia 19 de março,  
na AABB.

Patronesse Rose dos Santos
com suas convidadas

Patronesse Taisa Cassol  
com suas convidadas

MARI ROSSI FOTOGRAFIAS

MARI ROSSI FOTOGRAFIAS

Parabéns para Adriane 
Eickhoff (leia-se 
Laboratório Clínico 
Prognose), que no último 
dia 2 de abril comemorou 
idade nova. Recebeu um 
grande número de amigas 
em sua residência, para 
brindar um novo ciclo 
de vida. Saúde, paz, 
felicidade e vida longa. 
O registro Adriane divide 
com o marido  
Marlon Eickhoff!
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- Casa localizada no bairro Glória com terreno de 13,15x40,53 com área total de 
528,41m² 
- Casa de madeira localizada na rua Otto Schulz com terreno medindo 324.46m²
- Casa de alvenaria com terreno medindo 330m² e área construída de 230,39m² 
localizada no bairro Laranjeiras                       
- Apartamento localizado na rua Monsenhor Testani com área total de 90m², mais 
vaga de garagem.    
- Sala comercial localizada na rua do Arvoredo com área total de 396m²  
- Terreno localizado na rua Horizontina medindo 12x35 totalizando uma área de 
419.82 m²  
- Terreno de 14x32 com área total de 448 m² localizado na rua do Arvoredo a pou-
cos metros da av. Sen. Alberto Pasqualini 
- Terreno localizado no bairro Jardim das Acácias com área de 711,18m² com 3 
casas de alvenaria uma  delas de frente para rua Fernando Ferrari e as outras duas 
de frente para a travessa  Leste   
- Terreno de esquina medindo 12.66 x 20.50 localizado na rua São João esquina 
com a Marechal Rondon na cidade de Independência
- Terreno localizado na rua das Videiras com frente de 12 metros e área total de 
328m²

IMÓVEIS
ALUGA-SE apto de 100m² c/ 3 

quartos, 1 banheiro, área de servi-
ço, sala de estar e jantar, cozinha, 
sacada, garagem - rua Horizontina, 
1029 (em frente ao Posto Fritsch). 
Mais informações: (55) 99109-
1861.

ALUGA-SE quarto em pensão 
no centro de Três de Maio. Contato: 
(55) 9 9197-7563, com Lourdes.

ALUGA-SE apto com 1 dormi-
tório, garagem, na Av. Uruguai, em 
cima da Acordare, em Três de Maio 
(55) 99602-2530

Parabéns para:
09/04
Ajadir A. Isolan 
10/04
Leda Pagel
11/04
Irene Roberti dos Santos
13/04
Ivo A. Maleico
Joao R. Prestes Froes

O Lions Clube de Três de Maio 
recebeu o reconhecimento como Club 
Excellence pelos trabalhos e campanhas 
realizadas ao longo do Ano Leonís-
tico (AL) 2020/2021. O evento em 
comemoração à conquista aconteceu na 
quinta-feira, 31 de março, em um jantar 
na AABB, que contou com a presença 
do governador do Distrito LD4, Dilson 
Guerra e autoridades locais.

O título de Club Excellence veio 
como reconhecimento a gestão 
comandada pela presidente no período, 
Marlene Bandeira. As ações propor-
cionaram que o clube fosse um dos 
15 clubes agraciados, dentre os 57 do 
Distrito LD4. “Esse título é muito impor-
tante para nosso Clube de Serviço. Foi a 
soma de esforços e dedicação de todos 
os companheiros do clube nesse Ano 
Leonístico, junto com a participação do 
nosso Leo Clube”, destaca a presidente 
da gestão 2020-21.

Airton Luiz Turra, atual presidente 
do Lions Clube, destacou o trabalho do 
Banco Ortopédico. “No coração dos 
Lions Clubes há uma constante: O servi-
ço. Doar nosso tempo e energia para os 

Campanhas e atividades realizadas no AL 2020/21
- Doação de cestas a básica para famílias carentes
- Doação de máscaras descartáveis para Lar dos Idosos, Corpo de 
Bombeiros e Brigada Militar
- Doação para Pastoral da Criança de fraldas descartáveis e leite em pó
- Plantio de árvores
- Criança Feliz para o dia das crianças, com distribuição de cachorro 
quente e refrigerante
- Campanha Viva o Natal, com distribuição de brinquedos para crianças 
carentes
- Campanha Saúde Bucal
- Cartaz da Paz
- Campanha no Dia Mundial de Diabetes
- Campanha Doação de Sangue
- Doação de travesseiros para Hospital São Vicente
- Posse de seis novos associados nesse AL
- Realização da nossa tradicional Feijoada 
- Realização de vendas de pizza
- Banco ortopédico com empréstimo, com a compra de vários equipa-
mentos para nosso banco.

Lions Clube de Três de Maio, 
recebe título de Club Excellence
Título é um reconhecimento para clubes pelo trabalho desenvolvido

outros, é uma ação fantástica. Quando 
você se torna um leão, você se torna par-
te global de voluntários que trabalham 
para fazer a diferença. Nós Servimos. Eu 
sou Leão”, fi nalizou Airton Turra.

Na reunião festiva estiveram 
presentes além dos integrantes do 
clubes, Leandro Malher, representando 

Ex-presidente Marlene Bandeira com 
a distinção recebida pelo Lions pela 
gestão 2020/2021

Casal CL Sara e Airton Turra com governador do Distrito LD4, Dilson Guerra 

o prefeito Marco Corso; Gilcéia Losekan, 
representante o presidente da Câmara 
de Vereadores, João Mella; Sandro 
Rambo, representando o jornal Semanal 
e o presidente do Rotary Clube, Gilvane 
Dahmer; Paloma Godois, representando 
o Leo Clube e Tenente Antenor de Moura 
representando a Brigada Militar.

SANDRO RAMBO

DIVULGAÇÃO
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ALUGUÉIS
- Salas comerciais, Galeria Jost, Rua Santo Ângelo, centro. A partir de  R$ 500,00
- Apartamento com 3 quartos, sendo uma suíte, escritório, sacada frontal e chur-
rasqueira e vaga garagem, na Avenida Santa Rosa, Centro

IMÓVEIS À VENDA
- Casa mista, bairro Jardim das Acácias, 3 quartos, com terreno amplo, boa locali-
zação.
- Apartamento na Av. Santa Rosa, prédio de esquina, 3 quartos sendo uma suí-
te, sala ampla, cozinha, lavanderia, sacada frontal, sacada nos fundos fechada com 
vidros, com churrasqueira, 1 vaga de garagem, apto de aproximadamente 172m² com 
a área comum.
- Apartamento na Av. Sen. Alb. PasqualinI, 3 quartos (uma suíte), 2 banheiros, co-
zinha planejada com bancada, sala ampla, sacada lateral com fl oreira, sacada fechada 
com vidros na frente e com churrasqueira, lavanderia, 1 vaga de garagem, 2º andar, 
de frente para avenida. 
- Apartamento na Coab, 2º andar, com dois dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro, 
sacada com churrasqueira, 1 vaga de garagem, otima posição solar. 
- Casa ampla de alto padrão a uma quadra do centro, casa de 2 pavimentos, com 
quiosque e piscina, terreno amplo, pega veículo no negócio.
- 4 ha em Alegria, contendo área de mata e de planta, barbada R$ 65.000,00
- Casa de 2 dormitórios no bairro Dona Oliva. R$ 215.000,00.
- Casa na região central, 2 pavimentos, aproximadamente 235m², com pátio grande 
na frente, e sala comercial aprox. 25m, separada da casa na frente do imóvel. (Possibi-
lidade de receber Apartamento em prédio com elevador mediante avaliação) 
- Casa grande à venda, ótima localização, lugar lindo e valorizado, feita com tijolos 
maciço limpado, espaço gurmet, fogão de chapa, enorme pátio
-  Casa de esquina, bairro Planalto, ótima localização, 3 quartos, garagem pra 3 car-
ros, toda murrada e cercada.

TERRENOS
- Loteamento Mediterrâneo 13,5x27,5 com 371,25m² terreno todo murado, plaino. 
R$119.000,00 

VENDA
- Casa de alvenaria medindo cerca de 280m² com terreno de 717m²; localização Rua Osvaldo 
Cruz centro de Três de Maio.
- Casa nova de alvenaria nova medindo 247m², com todos móveis sob medida, com terreno 
de 518m², localização loteamento Dockhorn, em frente ao CTG. Recebe terreno no negócio
- Casa de esquina de 130m², com terreno de esquina, perto da Igreja Batista centro da cidade.
- Apartamento com 76m² com 3 quartos em Santa Maria, preço R$ 179.000,00.
- Casa seminova medindo 260m², com terreno de esquina 345m², localizada no loteamento 
Sartor.
- Casa de alvenaria de alto padrão, em 3 pavimentos, 287m² de construção, piscina e área 
de festa na cobertura, localização Rua Jorge Logemann, centro de Três de Maio.

ALUGUEL
- Sala comercial próximo ao Sicredi da Rua Horizontina.
- Duas salas comerciais novas localizado na Rua Horizontina, próximo à Ofi cina Bela Vista.

TERRENOS
- Terreno sem benfeitorias de 564m², com 25m de frente na Rua Horizontina.
- Terreno medindo 390m² na Rua da Cerâmica, por R$ 90.000,00.
- Terreno no loteamento Rossi, 533m² com 13,40m de frente.

ÁREA RURAL
- 25,5 ha, sem benfeitorias, terra vermelha, localização lajeado Cachoeira, a 800m da cidade.
- 5 ha com duas casas de alvenaria e outras benfeitorias, Poço Traíra - Três de Maio.

VENDA
• Prédio de 3 pavimentos, duas salas comerciais e três aptos e 
casa residencial de alvenaria de fundos e garagem c/ estrutura para 
outro pavimento, na rua Pe. Cacique. OBS.: Imóvel central
• Terreno medindo 700m² com casa de madeira e escritório, na rua 
Ijuí, frente à escola Pingo de Gente
• Aptos no edifício Terra Natal na rua Osvaldo Cruz perto do Hospi-
tal São Vicente, e aptos na Av. Uruguai e Av. Alberto Pasqualini e na 
rua Professor Del Aglio e rua Horizontina no edifício Maria Preta e 
rua Sto. Antônio, no bairro São Francisco. 
• Apto central medindo 93 m² e mais garagem medindo 15m² e 
com duas suítes e c/ elevador, localizado na rua Tereza Verzeri, em 
frente Super Benedetti, negócio de ocasião. Facilita pagamento.
• Apartamento parcialmente mobiliado, com 2 quartos, sala, co-
zinha, garagem, portão eletrônico, sacadas fechadas c/ vidro tem-
perado, churrasqueira, localizado na rua Santo Antônio. Preço R$ 
250.000,00
• Casa seminova, com chapada e suíte c/ jacuzi, sala e cozinha sob 
medida, quiosque e piscina. Toda murada.  R$ 410 mil.

SALAS COMERCIAIS 
• Rua Pe. Cacique, av. Uruguai, rua Santo Ângelo, Av. Senador Al-
berto Pasqualine e rua Horizontina. 

IMÓVEIS EM OFERTA
• Terreno medindo 577,90m² c/ casa de alvenaria c/ chapada med-
indo 335m², na rua Bruno Dockhorn ao lado da radio colonial. 
R$ 750mil (aceita proposta).
• Sala Comercial de 120m², no centro de Três de Maio.
• Terreno perto da Cotrimaio c/ 604,60m², frente de 18,30 metros.
• Terreno todo murado, s/ benfeitorias, frente de 14,50 metros (me-
dindo 442,50m²), na Av. Avaí.  
• Pavilhão comercial de alvenaria de 380m² e uma casa mista, ter-
reno de 7.000m², rua Leonel Brizola, perto do parque de exposições, 
no bairro Castelo Branco R$ 750.000,00. 
• Excelente casa de alvenaria c/ 4 quartos, 3 banheiros, quiosque, 
piscina, 2 garagens. Aceita no negócio apto ou casa de menor valor.

CHÁCARAS
• 5,3 ha, com benfeitorias, casa, galpão, chiqueiro, estrebaria, 
potreiro e área de planta, encosta no rio Buricá, aceita troca por imó-
vel na cidade.
• 5,4 ha, s/ benfeitorias, com eucaliptos grandes, 1 ha pomar c/ ár-
vores frutíferas, 1,5 ha de planta, mato nativo. Encosta no rio Buricá. 
R$ 100 mil.
• 6,5 ha, c/ galpão de alvenaria e duas casas, açude, potreiro, loca-
lizada ao lado da Setrem. 
• 1,6 ha c/ aguada e s/ benfeitorias, localizada ao lado do perímetro 
urbano.
• 7,99 ha, área de planta 5,66 ha e 2,33 ha de mato, em lajeado lam-
bedor, c/ aguada boa e s/ benfeitoria preço R$ 750.000,00. Aceita 
veículo no negócio e parcela em até 4 anos.

ÁREAS DE TERRA
• 9,25 ha, s/ benfeitorias, em lajeado cachoeira, perto da cidade, parte 
da área de planta e c/ eucaliptos, e sanga. Preço 5 mil sacas de soja.
• 3 ha s/ benfeitorias e c/ aguada de sanga e vertentes, refl orestada c/ 
eucaliptos de 6 anos, em Independência.
• 3 ha a 16,79 ha, s/ benfeitorias, localizada na esquina da BR 472 c/ 
acesso a São José Industrial, ótima área para investimento comercial.
• Excelente área medindo 10 ha s/benfeitorias: de frente para a BR 472, 
em Lajeado Lambedor, em frente ao Saci Embutidos
• 10 ha c/ benfeitorias c/ sanga e potreiro – Esquina Wunsch - próximo a 
São José Industrial e da BR 472.
• 16 ha, em Poço Traíra próximo a São José Industrial, c/ sanga e açude 
e s/ benfeitorias c/ aproximadamente 100 metros de frente para a BR 
472.
• 10 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 8 ha, restante potreiro e 
mato, vende fração de 5 ha, aceita troca por casa na cidade.
• 9,9 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 7 ha, restante potreiro 
e mato, açude e sanga.
• 17,8 ha, c/ benfeitorias, planta 12 ha, 5ha potreiro e mato, encosta no 
rio, localizada em esquina Tiradentes, vila Progresso, Três de Maio RS. 
Preço 260 sacas p/ ha, pagamento entrada e saldo em mais 2 anos.

ALUGUÉIS
• Apartamentos: Rua Sto. Antônio e rua do Comércio
• Casa: Rua São Marcos e rua Giruá
• 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 maiores informações consulte o site: Cecconcorretordeimóveis.
com.br ou ligue fone/whats 3535-8585 que prontamente lhe atendere-
mos.

ALUGA-SE
- Pavilhão comercial/industrial em alvenaria na rua Alfredo Henn, nº 835, bairro 
Jardim das Acácias, (em frente ao colégio Castelo Branco), com área de 486,00 m².
- Sala comercial: Localizada na Rua Casemiro kochwitz, pode ser locada inteira ou 
dividida em duas salas comerciais (antiga 1001 Embalagens).
VENDE-SE 
- Apartamentos com ótima localização, 3 opções de plantas, 3 e 4 dormitórios (opções de 
suítes), com possibilidade de adquirir mais de um box de garagem.
- Terreno com área de 320,70 m², frente com 16,39 m², próximo ao CTG - Loteamento 
Dockhorn.
- Terreno c/ área de 436,63 m² na Av. Buricá próximo ao Fórum, c/ casa mista, área apro-
ximada de 187,00 m².
- Casa em alvenaria de 75m² + festeiro e pátio fechado, terreno de 246,01 m² bairro Guaíra, 
R$ 215.000,00.
- Casa construída recentemente com 136m²,  terreno de 386m², bairro Sol Nascente.
- Casa de alto padrão - localizada na esquina da rua do Arvoredo com Av. Senador Alberto 
Pasqualini
- CASA em Alvenaria com área de 103,00m², terreno com área de 363,00 m², rua São 
Lucas, 136, ótima localização (a 4 quadras do Supermercados Benedetti).
- Casa em alvenaria c/área de 136,00 m², com estrutura p/2 pavimentos, ótimo padrão 
(aberturas, porcelanato...) terreno grande c/fundações prontas para quiosque (estrutura 
para 2 pavimentos). Ótima localização, lugar tranquilo, rua Rui Ramos.
- Casa em alvenaria c/ área aproximada de 170 m², terreno de 528,56 m², localizada na 
rua 3 Passos, em Horizontina / RS. Aceita troca por terreno ou casa em Três de Maio/RS.
- Casa em alvenaria c/ 2 dormitórios, banheiro, sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia 
e garagem c/ churrasqueira c/ área de 105,30m², bairro Medianeira, terreno com área de 
326,98m².
- Chácara localizada próxima a área industrial II
- Chácara com 9.214,00m², sem benfeitorias, a 3,5 km de entrada da Barrinha, Três de 
Maio/RS, (rede de luz Certhil e rede de água).
- Pavilhão, c/ área aproximada de 486 m², terreno c/área de 638,82 m², próximo ao Corpo 
de Bombeiros, em frente ao Colégio Castelo Branco
- Ótima oportunidade de investimento: Casa em Alvenaria c/100m², com estrutura p/ 2 
pavimentos, bairro Sol Nascente, terreno de esquina c/área de 377,71 m², c/possibilidade 
de construir mais uma casa.
- Atenção investidor: vende-se fração de terras de cultura com área de 4.588,57 m² de 
frente para a RS - 342.

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

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

       Temos disponíveis terrenos em 
loteamentos novos. Entre em contato.

- Atenção: BAIXOU O VALOR - Ótima oportunidade de Investimento! Possibilidade 
de adquirir os 3 Terrenos juntos com 15% de descontos.
- Terreno de esquina c/área de 565,00 m², c/uma casa de alvenaria medindo 12x13 
localizada na rua Expedicionário Bertholdo Boeck esquina rua Ijuí
- Terreno sem benfeitorias, ótima localização, rua Ijuí com área de 339,00 m²
- Terreno sem benfeitorias, ótima localização, rua Ijuí com área de 440,00 m²

ALUGUÉIS
Apartamento com 1 suíte + 2 quartos, banheiro social, sala, cozinha, 2 vagas 
de garagem, Ed. Porto Seguro, Crissiumal/RS
Apartamento com 1 suíte  + 2 quartos, cozinha, sala, espaço gourmet, ba-
nheiro social, 2 vagas de garagem, Ed Atenas
Sala Comercial, 100m2, rua Mato Grosso, Ed. Rubi,.
Sala Comercial, 60m2 Av. Sen. Alberto Pasqualini, térreo do Edifício Cidade 
Jardim 

VENDAS 
Sala Comercial, 368 m2 privativo, Av. Sen Alberto Pasqualini, Ed. Panorama 
Três de Maio 
Apartamento com 3 quartos, 2 banheiros, sacada fechada, 1 vaga garagem. 
8º andar, Caxias do Sul/RS, ótima localização.
Apartamento com 1 suíte + 1 quarto, sala estar/jantar, banheiro social, lavan-
deria, 1 vaga de garagem, Ed. Rubi. R$ 450.000,00 
Apto Kitnet 27m2, prédio novo, alto padrão, próximo Puc, Porto Alegre.
Casa de Alvenaria medindo 250 m2, c/ piscina, 3 quartos, sala, cozinha, la-
vanderia, 1 garagem, Ter 360 m2, na Av. Medianeira, centro 
Apartamento com 1 suíte + 2 quartos, banheiro social, 2 vagas de garagens, 
Ed. Porto Seguro, Crissiumal/RS. Pgto: entrada + 48 parcelas.

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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JARDINAGENS WEBER

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

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

SERVIÇOS TRÊS DE MAIO

NEI MAGALHÃES
F: 9 9952-8033

TÁXI
DO CARECA

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

OFICINA MECÂNICA
MOTORGIRUS

F: 3535-8953
R. Santa Clara, 15 

AUTO ELÉTRICA

UNICAR AUTO SOM
F:3535-1441 / 99956-9397

R. Horizontina, 384
Próximo ao Benedetti

ELETROCAR 
F: 3535 - 2290

Posto autorizado pelo INMETRO
para aferição de tacógrafo.
BR 472 - Três de Maio-RS

LAVA CAR MASTER
Lavação simples e completa.
Encerramento e polimento. 

R. Augusto Rutzen 
F: 9999-64866 - Karine ou Rodrigo

DS MOTORS
Injeção eletrônica, mecânica em geral, 

geometria e balanceamento
Rua São Roque, 654

Fones: 3535-2008 / 9 8463-2000

ELETRICISTA E ENCANADOR

LAVAGEM

Nova modalidade de 
crédito da Caixa beneficia 
Microempreendedores 
Individuais
Medida lançada nesta semana tem o apoio do Sebrae, que vai 
orientar os interessados a buscar empréstimos de forma consciente

A Caixa Econômica Federal passou a disponibilizar, no final de março, a 
modalidade SIM Digital - Crédito Caixa Tem, cujo objetivo é apoiar o empreen-
dedorismo no Brasil. A medida vai permitir que empreendedores pessoa física 
e microempreendedores individuais (MEI), inclusive com restrições cadastrais, 
consigam contratar o financiamento com taxas de juros menores. A iniciativa 
tem o apoio do Sebrae, que vai orientar os interessados para que verifiquem 
a real necessidade da obtenção do empréstimo e qual a melhor maneira de 
aplicar os recursos no seu negócio. 

O SIM Digital – Crédito CAIXA Tem Microempreendedor Individual (MEI) 
tem melhores condições de prazos, limites e taxas de juros diferenciadas. Essa 
nova modalidade prevê a contratação de crédito de R$ 1,5 mil até R$ 3 mil, com 
prazo de 18 a 24 meses para pagar e taxa de juros a partir de 1,99% ao mês.

Pré-requisitos
- Ter uma conta de Pessoa Jurídica (PJ) na Caixa; 
- Ser aprovado na avaliação de crédito; 
- Possuir mais de 12 meses de constituição/atividade como MEI;
- Apresentar os documentos pessoais, da empresa (CCMEI e DASN SIMEI);
- Comprovante de residência.
 

O MEI que não possuir conta na Caixa também pode buscar esse financia-
mento por meio do site da instituição (https://www.caixa.gov.br/creditocaixa-
tem), selecionar o botão  “formulário” para solicitar o SIM Digital - Crédito Caixa 
Tem ou procurar uma agência da Caixa.  

Para o empreendedor que não completou 12 meses de constituição/ativi-
dade ou não é formalizado, o crédito pode ser solicitado por meio do App Caixa 
Tem, como pessoa física.

O limite de contratação é de R$ 1 mil, com taxa de juros a partir de 1,95% 
a.m. e prazo para pagamento de até 24 meses (sujeito à análise de crédito). 

Crédito Consciente 
Segundo explica o analista da Unidade de Capitalização e Serviços 

Financeiros do Sebrae Pedro Rodrigues Martins de Araújo, a capacitação não é 
obrigatória para a liberação do recurso pela Caixa, mas já sinaliza que o empre-
endedor buscou apoio junto ao Sebrae e foi capacitado. “A parceria tem o cunho 
de orientação financeira, identificando a real necessidade do crédito, para que 
o empresário não desvirtue o uso do dinheiro dentro da empresa, utilizando-o 
para outros fins, como o pagamento de despesas pessoais, por exemplo”, frisa. 
O curso “Microcrédito Consciente” já está disponível no site meiportal.com.  

A Caixa também reforça que os valores disponibilizados poderão ser 
utilizados para promover o negócio do cliente, como aumentar o capital de giro, 
adquirir insumos, ferramentas e utensílios que favoreçam seu empreendimen-
to, estimulando a inclusão bancária e financeira desse público e auxiliando a 
autonomia e a capacidade produtiva e sustentável dos pequenos negócios, por 
meio de um recurso acessível e seguro.

Fonte: Agência Sebrae de Notícias

CRÉDITO PARA MEI
Receita Federal 
prorroga o prazo 
da declaração 
até 31 de maio

A Receita Fe deral publicou no Diário Oficial da União de 
terça-feira, 5, a Instrução Normativa nº 2.077, que prorroga para 
31 de maio de 2022 o prazo de entrega da Declaração de Ajuste 
Anual do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas, da Declara-
ção Final de Espólio e Declaração de Saída Definitiva do País.

O imposto a pagar apurado também teve seu vencimento 
adiado para o final do mês de maio, mas as restituições seguirão 
o cronograma anterior, sem alteração. As datas permitidas para 
a opção pelo débito automático passam a ser 10 de maio, para 
a primeira cota, e até 31 de maio para as demais, ou seja, para 
as declarações enviadas após o dia 10 de maio, o pagamento da 
primeira cota deverá ser realizado com DARF.

A prorrogação visa mitigar eventuais efeitos decorrentes da 
pandemia da Covid-19 que possam dificultar o preenchimen-
to correto e envio das declarações, visto que alguns órgãos e 
empresas ainda não estão com seus serviços de atendimento 
totalmente normalizados.

IMPOSTO DE RENDA

Fonte: Receita Federal

ATENÇÃO PARA OS PRAZOS

Declaração de Ajuste Anual (declaração normal): 
prazo até 31 de maio de 2022.

Declaração Final de Espólio (pessoa falecida): prazo 
até 31 de maio de 2022 e imposto pago até a mesma 
data, quando:
I - a decisão judicial da partilha, sobrepartilha ou adjudica-
ção dos bens inventariados, ocorreu até 2021 e que tenha 
transitado em julgado até o último dia do mês de fevereiro 
de 2022;
II - a lavratura da escritura pública de inventário e partilha 
ocorreu em 2021; ou
III - o trânsito em julgado da decisão judicial da partilha, 
sobrepartilha ou adjudicação dos bens inventariados ocor-
reu entre 1º de março e 31 de dezembro de 2021.

Declaração de Saída Definitiva do País: prazo até 
31 de maio de 2022 e imposto pago até a mesma data, 
quando a pessoa se retira do país:
I - permanentemente em 2021; ou
II - temporariamente e completou 12 meses consecutivos 
de ausência durante 2021.


