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SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

ARQUIVO PESSOAL

Idade: 29 anos
Filha de: Acela Catarina Schirmann e Floriano Witczak (em 
memória)
Estado civil: Solteira
Natural de: Cândido Godói
Reside em: Três de Maio
Escolaridade: Bacharel em Psicologia - Sociedade Educacional 
de Três de Maio
Profissão: Psicóloga - Gestão Estratégia de Pessoas
Por que optou por esta profissão: Optei pelo curso de Psicologia 
em virtude do notável interesse pelo comportamento humano que 
desenvolvi durante os anos, também, por acreditar ser uma área 
que se mostra a cada dia mais importante para a sociedade.
Onde trabalha atualmente: Abase Sistemas e Soluções
Hábito de que não abre mão: Tomar chimarrão
O negócio do futuro é: Está voltado para empresas que direcio-
narão seu olhar para o futuro, para as novas necessidades da 
sociedade, alinhando práticas sociais voltadas para o bem-estar 
das pessoas e valorização dos direitos humanos, desenvolvendo 
um ambiente de trabalho sadio e com boas práticas ambientais, 
com uma estrutura de governança que traga mais ética em toda 
as relações.
Time de futebol: Internacional
Seus aplausos vão para: Os profissionais da saúde, principal-
mente aos que atuaram na linha de frente durante a pandemia 
para salvar o maior número possível de vidas, bem como sendo luz 
e ombro amigo na vida de muitas pessoas.
Nota zero para: Para as pessoas que não zelam pelo meio am-
biente, as quais desprezam cuidados básicos do dia a dia, como o 
descarte correto de lixo/resíduos.
Sua opinião sobre as redes sociais: Ferramenta excelente na 
prática cotidiana, tanto para o trabalho como para a vida pessoal. 
O que você sugere de mudança que possa melhorar sua cidade? 
A implementação de programas de conscientização acerca da 
alimentação saudável da população, em virtude de que a cada dia 
vemos novas doenças e problemas decorrentes a má alimentação 
e falta de hábitos saudáveis

Beatriz Andréia WitczakBeatriz Andréia Witczak
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A vida dos três-maienses pelo mundo afora
REPORTAGEM ESPECIAL

Parte 5

Willian Reffatti da Costa, 34 anos, 
é atleta profissional de vôlei desde os 
12 anos. Entre uma temporada e outra,  
já morou em Portugal, Chipre e, nos  
últimos quatro anos, está na Hungria com 
a família – país que faz fronteira com a 
Ucrânia e já tem recebido refugiados

A trajetória de Willian Reffatti 
da Costa, 34 anos, é bastante 
conhecida pelos três-maienses. 
O jogador profissional de volei-
bol – filho desta terra – coleciona 
inúmeros títulos e campeonatos, 
numa carreira que iniciou por volta 
dos 12 anos e hoje já são mais de 
20 anos dedicados às quadras. 

Filho de Ermínia Reffatti da 
Costa e Vilson Roque Paula da 
Costa, irmão de Alonso Refatti da 
Costa e Kely Reffatti da Costa, 
Willian realizou o sonho de infância 
de se tornar jogador de voleibol. E 
foi através da profissão que “con-
quistou o mundo”: entre os países 
os quais já atuou (e morou), estão 
Portugal, Chipre e, nos últimos 
quatro anos (temporadas), está 
em Budapeste (na Hungria), com 
a esposa Juliana e as filhas Maria 
Eduarda e Antonella.

Além de compartilhar com os 
leitores do Semanal sobre as suas 
experiências morando fora do 
Brasil, Willian relata nesta reporta-
gem, o dia a dia da sua família na 
Hungria, país que faz fronteira com 
a Ucrânia, que vive um cenário de 
guerra desde que foi invadida por 
tropas de militares da Rússia, em 
24 de fevereiro deste ano. 

“Falando sobre a guerra... é 
um cenário antes visto por mim e 
minha família apenas nos livros de 
história, nas celebrações de datas 
aqui na Hungria, monumentos e 
lembranças. Hoje o que vivemos e 
vivenciamos está escrito principal-
mente no meu coração, das minhas 
filhas e minha esposa. Embora a 
Hungria faça fronteira com a Ucrâ-
nia, ainda estamos seguros, graças 
a Deus”, conta o atleta.

‘A vida muda em cada 
instante, ou por decisões 
humanas, ou pela 
decisão de Deus’, fala 
Willian sobre a atual 
situação de guerra 

Willian conta que o sistema 
público da Hungria tem ajudado 

ARQUIVO PESSOAL

muito aos refugiados. “Moramos 
ao lado da estação de trem da 
Nyugati, onde podemos ver bem 
perto dos nossos olhos o sofri-
mento das pessoas que precisam 
abandonar seu país, apenas 
com uma mala e os filhos. É 
triste e frustrante observar que as 
pessoas têm que virar as costas 
para tudo que construíram ao 
longo de suas vidas apenas por 
ego político. Milhões de famílias 
destruídas; mulheres e crianças 
sem rumo, sem casa, sem os pais, 
avós... fugindo para ter paz... É 
sobre isso; apenas para sobrevi-
ver...” 

O atleta recorda de histórias 
contadas pelos pais e avós, que 
lutaram na guerra, e estão aí hoje 
presentes, no cenário atual. “Rezo 
para que essas pessoas possam 
prosseguir sem raiva, sem rancor, 
sem ódio em seus corações. Por-
que na minha opinião, a partir daí 
evoluem as guerras”, avalia.

Ele e a família ajudam aos 
refugiados levando doações a 
um centro de coleta, no terminal 
da estação de trem da Nyugati. 
“Pedi a minha filha mais nova que 
separasse alguns brinquedos para 
as crianças que não tinham mais. 
Fomos levar as doações todos 
juntos. Antonella fez questão de 
dividir e falar que seriam para as 
crianças da guerra. São experiên-
cias e vivências que nós contamos 
hoje porque vivemos”, diz.

Willian revela ainda que a Hun-
gria está recebendo os refugiados, 
mas “não é conveniente ajudar 
a essa guerra”. “Nós, cidadãos 
húngaros, somos hoje dependen-
tes do gás e do petróleo vindo da 
Rússia. O governo local não quer 
entrar em atrito ou contra quem 
fornece itens essenciais, para 
que o povo húngaro ‘não sofra 
as consequências’. Já estamos 
colhendo o aumento nos preços 
dos alimentos, da energia e do 
gás”, ressalta. 

Um fato que chama a atenção, 
segundo o três-maiense, são os 
e-mails enviados, semanalmente, 
pelo governo, relatando sobre 

todas as decisões do Primeiro 
Ministro nas reuniões com a 
OTAN (Organização do Tratado do 
Atlântico Norte – aliança militar 
intergovernamental). “Confesso 
que quando recebi a primeira vez, 
fiquei com medo. Minha esposa 
queria voltar imediatamente para 
o Brasil”, recorda. 

Para Willian, mesmo tendo 
a opção de voltar ao Brasil, a 
família vai permanecer na Hungria 
– pelo menos até maio –, pois 
se sente segura. “O que posso 
resumir de tudo isso que estamos 
vivendo sobre a guerra? Que a 
vida muda em cada instante, ou 
por decisões humanas, ou pela 
decisão de Deus. Devemos fazer o 
bem, sempre. Devemos ser felizes 
e aproveitar as oportunidades. 
Devemos abrir mão muitas vezes 
de ganhar dinheiro e perder a 
‘vida’. É sobre ser, não ter. É 
ajudar e dividir. Porque hoje sim, 
percebemos que conseguimos 
viver com muito menos”, avalia o 
atleta. 

‘Morar no exterior não 
era um sonho, aconteceu 
por conta do meu 
trabalho. Morar fora do 
Brasil não é simples’

Willian brinca que não teve 
escolha ao morar na Hungria. “Na 
minha profissão, sou o ‘escolhi-
do’”, brinca. Como atleta profis-

sional de voleibol, ele recebeu 
uma proposta de trabalho para 
um time húngaro através do 
seu empresário. “Estudamos a 
possibilidade de viver uma nova 
cultura, apresentar meu voleibol 
à Hungria, e assim fui escreven-
do minha história por aqui. No 
primeiro ano do meu contrato, 
vim sozinho, minha esposa e 
filhas ficaram no Brasil, por conta 
dos estudos e também porque 
decidimos ver como seria por 
aqui, antes que elas viessem. É 
importante saber como o país 
funciona, 'se funciona', como é a 
língua, moradia, etc. Nesta atual 
temporada, jogando pelo Kistex, 
a vinda delas foi uma das minhas 
primeiras exigências no contrato.”

O três-maiense confessa que 
morar no exterior não era um 
sonho, mas aconteceu por conta 
do seu trabalho. “E, por conta 
do meu trabalho, muitas vezes 
decidimos voltar para nossa casa 
no Brasil, e estar perto da nossa 
família. Isso não tem preço. Morar 
fora do Brasil não é simples. Você 
precisa se adaptar a outras cul-
turas, clima, padrões. Morei em 
Portugal, Chipre e estamos aqui 
em Budapeste hoje. Por estarmos 
aqui, nesse país que amamos 
muito, hoje virou um sonho per-
manecer”, relata.

Antes da Hungria, ele morou 
entre uma temporada e outra, 
em Portugal (um ano), no Chipre 
(um ano) e há quatro anos está na 
Hungria.

Cuidados constantes 
com o corpo e descanso: 
‘somos vistos como 
máquinas por quem nos 
contrata’, avalia o atleta

Sobre a adaptação ao país 
húngaro, Willian conta que foi bem 
difícil se acostumar. “Não imagi-
nava que usaria transporte público 
para ir e voltar dos treinamentos. 
Todo atleta ou tem carro, ou mora 
muito perto do local de treinamen-
to, então, enfrentar trem, ônibus, 
e me adaptar a isso, foi bastante 
desafiador. Não que seja um grande 
problema, mas um atleta profissio-
nal, tem o corpo e o descanso como 
seu principal instrumento de tra-
balho. É preciso cuidar muito bem 
dele, porque somos vistos como 
máquinas por quem nos contrata”, 
avalia. 

Segundo o atleta, chegar mais 
cedo em casa facilitava com o 
preparo do jantar. “Muitas vezes 
chegamos exaustos e passamos a 
maior parte do tempo trabalhando e 
treinando no limite do corpo... e pre-
parar o jantar sempre me cansava 
dependendo da hora que eu chega-
va em casa. Pode parecer estranho, 
mas o atleta precisa cuidar de tudo. 
Alimentação, descanso, foco”. 

Para ele, ser “disciplinado é 
fundamental para chegar a um lugar 
expressivo e se destacar”. “E são os 
mínimos detalhes que fazem toda a 
diferença”, afirma. 

Willian Reffatti da Costa é jogador profissional de voleibol. Nesta temporada, joga pela equipe húngara do Kistex.  
O três-maiense foi considerado o Melhor Estrangeiro do ano atuando na Hungria
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Dificuldades com o 
idioma e adaptação  
na alimentação

A língua húngara é o idioma 
oficial da Hungria. “É muito difícil; 
mas me viro no inglês, e me comu-
nico bem. Claro que não é o melhor 
inglês, mas aprendi aqui”. 

Sobre a alimentação, ele diz 
que gosta de experimentar tudo. 
“Então nunca será um problema 
para mim. Mas, confesso que aqui 
encontramos tudo (de alimenta-
ção) que temos no Brasil, só paga-
mos muito mais caro”, compara.

Maiores desafios e 
maiores conquistas

“Viver aqui no começo da 
pandemia foi terrível. Não sabía-
mos nada sobre essa doença, não 
podíamos sair de casa, apenas 
para ir ao mercado onde já não 
tinha mais comida. Eu passei duas 
semanas comendo burgur (um tipo 
de arroz) e ovo. Tive algumas crises 
de ansiedade. Nem tudo são flores 
para nós estrangeiros”.

Sobre as conquistas, profissio-
nalmente como atleta, o três-
-maiense construiu um nome muito 
forte no meio do vôlei húngaro. 
“No meu primeiro ano fui o melhor 
jogador da Copa da Hungria e me-
lhor atacante do campeonato; meu 
segundo ano fui eleito o melhor 
jogador estrangeiro da Hungria”, 
comemora.

Saudade da família e de 
um bom churrasco

Questionado sobre do que 
sente falta, Willian resume que 
sente muito a falta da família e de 
um bom churrasco, embora retorne 
ao Brasil todo ano, pois o contra-
to/temporada geralmente vale por 
nove meses.

Esse ano, a família decidiu que 
vai dar entrada à documentação 
para obtenção da “Cidadania 
Húngara”. “Queremos permanecer 
aqui na Hungria por muito anos, 

Escolas públicas de alto 
nível, boa remuneração  
e segurança

Os custos são mais altos para 
moradia, mercado (alimentação), 
mas existem situações que favore-
cem  os estrangeiros, como a fun-
cionalidade do transporte público, 
as escolas públicas de alto nível 
sem custo e a segurança. 

“Além de tudo isso, quanto 
mais tempo passamos, apren-
demos o que podemos acres-
centar para um futuro próximo. 
A valorização do trabalhador 
aqui acontece mesmo ele não 
tendo a formação ‘inicial’ sendo 
desempenhada. Muitas empresas 
húngaras contratam brasileiros 
pela facilidade de resolução de 
problemas. Hoje é fundamental 

amamos esse país”, afirma o 
três-maiense. 

Rotina de atleta 
profissional

Enquanto estiver morando na 
Hungria, Willian é atleta profissio-
nal de voleibol. “A minha rotina não 
muda muito. E ela diz tudo sobre 
ser atleta. É quando precisamos ter 
a tal disciplina, e ela faz parte da 
minha vida desde os meus 12 anos 
de idade”. 

Os treinos ocorrem duas vezes 
ao dia: pela manhã e tarde/noite 
praticamente a semana toda, in-
cluindo jogos aos domingos. “Nos 
intervalos dos treinos, volto para 
casa, almoço com minha família, 
tenho de uma a duas horas de 
descanso. Depois preciso retornar 
ao treinamento na parte da noite. 
À noite volto para casa e descanso 
para o próximo dia”. 

Normalmente, o dia de folga é 
sábado, quando o atleta aproveita 
para fazer programas em família 
e com os amigos. “São amigos-ir-
mãos que a Hungria nos apresen-
tou e admiramos, nessa cidade 
maravilhosa. O grande bônus na 
folga é dormir até mais tarde!”

A família também aproveita 
para passear à noite, pois pode 
usufruir da segurança que existe no 
país. “Temos também dia livre após 
o domingo de jogo, nas segundas-
-feiras”. 

Saúde pública
Sobre o sistema público de 

saúde, Willian revela que é uma 
das dificuldades encontradas 
na Hungria. “Ainda assim, posso 
contar com a saúde pública sendo 
cidadão húngaro (com o TAJ), 
pois sou o único cadastrado no 
governo. Temos posto de saúde 
para atendimento médico, para 
mim é gratuito, mas minha família 
é preciso pagar. Existem hospitais 
com ótima estrutura, mas são par-
ticulares. O atendimento público é 
um pouco precário”, conta.

que tenhamos a segunda língua 
presente: o inglês. Se puder, 
se esforce para falar. Aqui na 
Hungria, por exemplo, você pode 
ser muito bem remunerado e viver 
bem, com segurança”.

O salário mínimo húngaro equi-
vale a mais ou menos R$ 6.000,00 
= 400.000 FT. “Hoje com a guerra, 
o Forint – moeda húngara – está 
bem desvalorizado. A moradia, 
com todos os custos – água, luz e 
gás – para uma família, pode ser 
em torno de 180.000 FT.”

Conforme Willian, o valor do 
salário mínimo, em comparação 
ao do Brasil, é um abismo enorme 
de realidade. “Hoje no Brasil, o 
brasileiro vive com muitas neces-
sidades se apenas tiver um salário 
mínimo. Aqui  na Hungria, com um 
salário mínimo, a família vive bem, 
com o básico”.

Oportunidade de  
ganhar a vida no  
exterior vale a pena

Indagado sobre o que 
diria aos brasileiros sobre 
a oportunidade de ganhar 
a vida no exterior, Willian 
destaca que é difícil dizer 
algo porque cada um tem 
um propósito de vida quando 
decide morar fora do país. “Eu 
amo a Europa e quero ficar 
por aqui o resto da minha 
vida. Eu diria que se você tem 
a oportunidade de conhecer 
uma cultura, comida, pessoas 
diferentes, faça, vale muito a 
pena, isso te fortalece. Mas 
não esqueça que dificuldade 
iremos encontrar em todos os 
lugares”, finaliza.

ARQUIVO PESSOAL

Réveillon em família, na Ponte de Margit, em Budapeste, na Hungria. Na foto, Willian com a esposa Juliana e as filhas 
Antonella (no colo da mãe) e Maria Eduarda
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O mundo seria melhor se todos entendessem isso:
“Se puder, ajude os outros. Se não puder, ao menos não lhes faça mal.” A.D.

Dalai Lama

No dia 12 de março, os papais Juliano e Katiani, comemoraram o primeiro aniversário do filho 
Gustavo Pertile Grandotto. Simpático e muito querido, ele é a alegria dos papais, familiares e 
amigos. Viva o Gustavo! A comemoração foi na Bella Casa de Festas

Marli Aparecida Soares Almeida comemorou 60 anos de vida, 
no dia 21 de março. Pessoa super do bem, cheia de luz e de uma alegria 
imensurável. Criativa, espontânea e cheia de esperança. Parabéns, 
felicidades, saúde e muita paz!

Parabéns para Carlos Magno Borges 
Dias que, no dia 19 de março, formou-se em 
Agronomia pela Setrem. Felicidades e muito 
sucesso!

Taísa Valdameri e Ramone Pacheco, presentes no Baile do Esporte 
Clube Botafogo, no último sábado, dia 26, no Clube Buricá
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Beleza, simpatia e 
empoderamento: 
Danusa Benedix, 
Rose Cristina Santos 
Benedetti e Regiane 
Moura Bettin

Parabéns para Lucas Martins Schneider, 
que completou 8 anos, no último domingo, dia 
27. Lucas é um menino cheio de luz, alegria e de 
um lindo sorriso. Felicidades, bênçãos e muitas 
alegrias!

A partir desta edição, a coluna 
traz  fotos das patronesses e 
suas convidadas do  
2º Encontro da Amizade, 
realizado pelas senhoras da 
Casa da Amizade de Três de 
maio, no dia 19 de março,  
na AABB.

Patronesse Meri Marasca 
com suas convidadas

Patronesse Evanice Dahmer 
com suas convidadas

MARI ROSSI FOTOGRAFIAS

MARI ROSSI FOTOGRAFIAS
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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

REGISTROS SOCIAIS

VENDE-SE
Terreno com 380m2

Contato:
(55) 9 9172-6431 ou (55) 9 9139-9135 

Fone/WhatsApp
Tratar com Rubem Vieira

Parabéns para:
1O/04
Valdacir Zucatto
Nadir Sauressig
Bernardo Jost
02/04
Jose Rossi Neto
Jocemara Boyaski
03/04
Ademir da Silva
04/04
Juliano Grandotto
05/04
Bernadete Erbes
Sandro Paveglio
Gerath Fanzlau
Marino Padoin
07/04
Wolmar Ristoff
Iloni Hainn

"Os parabéns vão para Arthur Alf que no último dia 30 comemorou seus 5 
aninhos. O abraço carinhoso é dos papais Francine e André, da mana Helena, dos avós 
Noely e Ilson Winkelmann, bem como dos demais familiares, coleguinhas e amigos. 
Parabéns, querido Arthur!"

"Parabéns para Amanda Souza Blum que completou 
15 anos no dia 28 de março. "Que você tenha muitas alegrias e 
realizações em sua vida!"
Homenagem da mãe, padrasto, avós, irmãos e padrinhos."

"A amizade, quando é verdadeira, de coração...
a distância não separa, o tempo não enfraquece e 
ninguém substitui. Parabéns para nossa guerreira 
e amiga, agora e sempre, Lourdes Janete 
Andrades, que completou 55 anos, no dia 30 
de março. 
Com carinho das suas fi lhas adotivas do coração."

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO 
GERAL EXTRAORDINÁRIA DE QUOTISTAS DA RÁDIO COLONIAL LTDA.

(CNPJ Nº 98.036.148/0001-80)
 Convidamos os sócios da RÁDIO COLONIAL LTDA., CNPJ nº 98.036.148/0001-80, para reunião geral 
extraordinária de quotistas que se realizará na sede da sociedade, à à Rua Dr. Bruno Dockhorn, nº 18, Centro, 
CEP: 98.910-000, Três de Maio – RS, no dia 08 de abril de 2022, às 14h00 em primeira chamada e às 14h30 
em segunda chamada para, em atenção ao disposto no Contrato Social vigente da entidade, em especial em 
seus artigos 12, 13 e 15, bem como no artigo 1.085 do Código Civil, deliberar acerca da exclusão extrajudicial 
dos sócios Edibaldo Stieglmeier, CPF nº 010.121.260-72; Erich Ervin Kettner, CPF nº 013.088.900-87; Luiz 
Cordenonsi, CPF nº 013.091.100034; e Theo Kuno Dockhorn, CPF nº 004.108.967-72, com base no artigo 
1.085 do Código Civil com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.792 e as disposições dos artigos 12, 13 e 
15 do Contrato Social, a seguir transcritos: “Art. 12 – Na retirada de quotista poderá a sociedade, adquirir, suas 
quotas e mantê-las sob forma de quotas liberadas, desde que possua fundo de reserva sufi ciente para tal. Ao 
sócio que se retirar fi ca assegurado o reembolso de suas quotas, pelo seu valor patrimonial, calculado com base 
no último balanço encerrado. O valor patrimonial será obtido pelo Patrimônio Líquido dividido pela quantidade de 
quotas representativas do capital social. Em qualquer hipótese serão sempre considerados os valores contábeis, 
não se admitindo reavaliação de bens do ativo. O pagamento que lhe for devido será efetuado em 12 parcelas 
mensais, com juros de 1% ao mês. Art. 13 – O falecimento de qualquer quotista não se constituirá em motivo de 
dissolução da sociedade, passando o sócio falecido a ser representado pelo inventariante, até que transite em 
julgado a sentença homologatória da partilha. § Único – Aos herdeiros do sócio falecido, desde que obtenha a 
prévia autorização do Exmo. Sr. Presidente da República, é assegurado o direito de ingressarem na sociedade, se 
ainda não fi zerem parte do quadro social. Para tanto, depois de transitar em julgado a sentença homologatória da 
partilha, no prazo de 90 dias, deverão comunicar sua intenção à sociedade. Caso, entretanto, um ou mais herdeiros 
optar pela não participação na sociedade, seus haveres serão calculados nas mesmas condições previstas para o 
quotista que se retira da sociedade (art. 12, supra). Art. 15 – As dúvidas sociais ou as omissões contratuais serão 
resolvidas, sucessivamente, em reunião de quotistas, de conformidade com o Decreto nº 3.708, de 10.01.19, no 
que for aplicável pela Lei nº 6.406/76 e, fi nalmente, em ação judicial proposta no foro jurídico da sociedade.” A 
exclusão é permitida de forma expressa na legislação de regência e os sócios referidos estão colocando em risco a 
continuidade da empresa, razão pela qual, face à impossibilidade de tratativas e reiteradas ausências, não há outra 
forma de resolução que não a convocação para deliberar sobre a exclusão. Essa convocação respeita a ampla 
defesa e observa os ditames legais.
Três de Maio – RS, 10 de março de 2022.
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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, 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 Pasqualini 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. 

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 co-
mercial.
• 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 - próx-
imo 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 ci-
dade.
• 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, encos-
ta 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
• 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).
- Quitinete na Av. Avaí, em diagonal com o centro poliesportivo, próximo à Setrem.
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 gara-
gem, Ed. Porto Seguro, Crissiumal/RS
Apartamento com 1 suíte  + 2 quartos, cozinha, sala, espaço gourmet, banheiro 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 150 m2, 1 suíte  + 2 quartos , cozinha, sala jantar, espaço gourmet, 
banheiro social, 2 garagens, Ed. Atenas
Apartamento com 3 quartos, 2 banheiros, sacada fechada, 1 vaga garagem. 8º andar, 
Caxias do Sul/RS, ótima localização.
Apartamento com 1 suíte + 1 quarto, sala estar/jantar, banheiro social, lavanderia, 1 
vaga de garagem, Ed. Rubi. R$ 450.000,00 
Apto Kitnet 27m2, prédio novo, alto padrão, próximo Puc, Porto Alegre.
Casa de Alvenaria medindo 250 m2, c/ piscina, 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, 1 
garagem, Ter 360 m2, na Av. Medianeira, centro 
Imóvel Misto, Comercial 321,57 m2 ap. residencial 177,18 m2, suíte + 3 quartos, 2 gara-
gens, Av. Santa Rosa, Centro
Casa de Alvenaria medindo 260,18 m2, com 2 suítes + 2 quartos, sala estar/jantar, escri-
tório, 2 garagens, piscina, bairro Planalto, Três de Maio.

Apartamentos na planta, diversos tamanhos, cidades de 
Três de Maio e Horizontina - RS

Ótima oportunidade para 
investidores

Terreno medindo 910 m², 
no início da rua Planalto no centro de Três de Maio

 Informações e agendamentos de visitas pelo fone:
55 99633-2111 ou 55 99628-5138 ou faça-nos uma visita na travessa 

Pedro Garaffa 116 Centro, em frente ao colégio Dom Hermeto.
Eduardo Corretora de imóveis, o imóvel é seu, o 

cuidado é nosso.
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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

PEC DAS DOMÉSTICAS
Aumentos sucessivos da 
taxa básica de juros Selic 
acendem alerta para donos 
de pequenos negócios
Sebrae recomenda que empreendedores analisem as contas 
com atenção redobrada, principalmente os que recorreram a 
crédito durante a pandemia ou que ainda pretendem buscar 
financiamentos

Os aumentos sucessivos da taxa básica de juros, a Selic, pelo 
Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, virou uma 
dor de cabeça a mais para os donos de pequenos negócios. No último 
dia 16, a taxa passou de 10,75%, ao ano, para 11,75%. O Copom já 
sinalizou nova alta para maio. As expectativas do mercado são de que 
o índice chegue a 12,5%, em maio, e suba para 12,75% no fim do 
semestre.

Segundo o analista de Capitalização e Serviços Financeiros do 
Sebrae Giovanni Beviláqua, a variação da Selic tende a elevar também 
as taxas de juros das linhas de crédito ofertadas para os pequenos ne-
gócios, além de desencadear um menor apetite do mercado financeiro 
por realizar novos financiamentos para as MPE.

“Uma elevação da Selic tem um impacto direto nas taxas de cré-
dito para as empresas, que já são muito maiores do que as oferecidas 
para os negócios de maior porte. Soma-se a isso o desencadeamento 
de outro efeito danoso que é, em tese, a menor disposição do mercado 
financeiro em ofertar crédito para as micro e pequenas empresas. 
Com uma Selic alta, as instituições financeiras não precisariam 
assumir maiores riscos emprestando para empresas, sobretudo as de 
menor porte, que são muito mais arriscadas, no sentido de potencial 
inadimplência”, avalia.

Levantamento feito pelo Sebrae informa que, em março de 2021, 
a taxa média de juros das operações de crédito para os pequenos 
negócios girava em torno de 26,5% ao ano, enquanto a Selic estava 
em 2% a.a. Em dezembro de 2021, segundo os últimos dados disponi-
bilizados pelo Bacen, a taxa média para os pequenos negócios estava 
em 31,1% a.a., isto é, 4,6 pontos percentuais maior do que observado 
em março, enquanto a Selic já estava em 9,25%. Ou seja, enquanto a 
Selic aumentou 7,25 pontos percentuais, a taxa média de juros para 
os pequenos negócios aumentou 4,6 pontos percentuais. 

Cautela e atenção para os empreendedores
Neste momento, o Sebrae recomenda que os empreendedores te-

nham atenção redobrada com a gestão financeira dos negócios. “É hora 
de colocar as contas na ponta do lápis, conhecendo bem a estrutura dos 
custos e do fluxo de caixa para que possam tomar as melhores decisões 
para o negócio e identificar onde podem atuar de forma a equilibrar seu 
caixa, principalmente se existe a real necessidade de recursos externos, 
como o crédito bancário”, sugere Beviláqua.

Impacto no Pronampe
Para as micro e pequenas empresas que obtiveram em 2020 e 

2021, durante a pandemia, o crédito com garantias do Programa Nacio-
nal de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pro-
nampe), a situação também requer cuidados, uma vez que as taxas de 
juros do programa são pós-fixadas pela Selic. “Logo as prestações dos 
empréstimos se tornam maiores e mesmo aquelas que possam estar 
ainda em período de carência terão seus saldos devedores reajustados 
segundo uma Selic maior”, argumenta.

Fonte: Sebrae

Após 9 anos, domésticas ainda 
sofrem com informalidade 
e falta de direitos

*Bruna Kauer
Entre 2019 e 2021, a informalidade das empregadas domésticas no 

Brasil cresceu 4%, segundo levantamento realizado pelo Instituto Doméstica 
Legal. À primeira vista, o crescimento pode não parecer tão problemático, 
mas ao analisar a estrutura e os avanços que este setor obteve nos últimos 
anos, os dados podem se mostrar alarmantes.

As consequências desse avanço podem ser preocupantes a longo prazo, 
ao não terem a oportunidade de um emprego com carteira assinada, se 
tornam cada vez mais vulneráveis a problemas financeiros e sociais.

Em São Paulo, onde 270 mil postos formais de empregadas domésticas 
foram fechados, a informalidade saltou de 65,50% para 71,09%. O Rio de 
Janeiro fechou 71 mil vagas e presenciou a informalidade passar de 72,42% 
para 77,92%.

Como a pandemia afetou a profissão?
A profissão de empregada doméstica está intrinsecamente ligada às 

situações sociais e estruturais presentes no Brasil e se caracteriza pelos 
altos níveis de informalidade, salários insuficientes e desproteção sindical. O 
Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômi-
cos), estima que do total de trabalhadores domésticos, 92% são mulheres, 
das quais 65% são negras.

Um dos grandes fatores para o crescimento da informalidade no país 
está certamente conectado com a chegada da COVID-19 ao país, ainda no 
ano de 2020. Com um país frágil em termos econômicos, alguns emprega-
dores ainda optaram por manter o pagamento das empregadas domésticas 
mesmo que elas não pudessem realizar o trabalho durante grande parte 
daquele ano.

Porém, em maior proporção, os empregadores, que em grande maioria 
fazem uso dos serviços das empregadas domésticas pela informalidade, 
optaram por demitir temporariamente ou em definição essa parcela traba-
lhadora.

A pandemia nos deu a dimensão da situação de extrema vulnerabilida-
de que a categoria se encontra e dos seus desafios estruturais. Pesquisas 
recentes consideram que 70% das profissionais não possuem Carteira de 
Trabalho assinada, ou seja, a falta de fiscalização e condições precárias de 
trabalho representam os principais fatores que expõem as profissionais no 
atual contexto da pandemia.

Sem nenhum tipo de direito ou proteção trabalhista devido a infor-
malidade, como valor de rescisão, seguro desemprego, entre outros, as 
empregadas domésticas tornam-se ainda mais vulneráveis às relações em-
pregatícias, devido a clara necessidade do trabalho para sobreviver. Ainda 
segundo o Dieese, em 2021, o rendimento médio mensal dos trabalhadores 
domésticos caiu de R$ 924 para R$ 876.

Mesmo com a PEC das domésticas, que  permitiu avanços em relação 
ao controle de horas, faltas, descontos, apresentação de atestado médicos, 
adicional noturno e o Projeto de Lei 1766/19 que prorroga até 2024 a 
autorização para que empregadores deduzam do Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF) a contribuição patronal paga à Previdência Social pela contra-
tação de empregados domésticos, o país começa a dar sinais de retrocesso 
quanto aos direitos dos profissionais deste setor.

O Brasil ainda carece de mais políticas trabalhistas presentes para 
essa parcela trabalhadora da sociedade, se as políticas públicas não forem 
executadas, o futuro tende a ser ainda mais complicado para os trabalhado-
res domésticos.

*Bacharel em Direito pela Universidade de São Francisco, em 2005
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