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SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

ARQUIVO PESSOAL

Daniela Miotte
Filha de: Marcos André Miotte e 
Deonilda Maria Pedó Miotte
Idade: 24 anos
Noiva de Jeferson Rodrigo Berwing
Natural e residente em Três de Maio
Escolaridade: licenciada em Matemá-
tica pelo Instituto Federal Farroupilha 
Campus Santa Rosa 
Profissão: professora
Porque optou pela profissão: iniciei a 
faculdade pelo fato de gostar muito de 
matemática. Nunca pensei que algum 
dia iria gostar de ser professora. Mas 
hoje, estando em uma sala de aula, mes-
mo com todas as dificuldades do dia a 
dia e saber que estou contribuindo para 
que aquela criança aprenda alguma coi-
sa, por menor que seja, é um sentimento 
muito gratificante
Onde trabalha: professora na escola 
Princesa Isabel, de Quaraim, e na escola 
Senador Alberto Pasqualini, de Conso-
lata
Hábito de que não abre mão: passar 
tempo com a família
O negócio do futuro é: o estudo
Time de futebol: Grêmio
Seus aplausos vão para: as pessoas 
que mantêm viva a esperança de dias 
melhores
Nota zero para: hipocrisia e desrespeito
Sua opinião sobre as redes sociais: 
ótimas ferramentas para quem souber 
utilizá-las
O que você sugere de mudança que 
possa melhorar sua cidade? Gosto mui-
to da nossa cidade, ela é linda e um lugar 
maravilhoso para se viver.
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Vanessa Jurinic Cassol, 32 anos, casada com Lu-
cas Bassani Dalmagro sempre teve o desejo de mo-
rar no exterior, nem que fosse só por um período. 
Porém, a viagem ao Nepal, na Ásia, em 2018, onde 
o casal vivenciou uma cultura totalmente diferen-
te, foi decisiva para colocar em prática a ideia de se 
aventurar no exterior.  

Depois de estudar muitas possibilidades, o casal 
decidiu pela cidade de Turin, na Itália, onde ficou até 
final de 2019, quando transferiu residência para a 
República Tcheca. Atualmente, Vanessa trabalha 
como CRM advisor – consultora de gestão de re-
lacionamento com o cliente – que pertencente ao 
grupo KLM/Air France. 

Chegada na Itália e 
mudança para 
República Tcheca

O casal se inscreveu em au-
las de italiano, por meio de um 
programa do governo italiano 
que oferece aulas gratuitas 
para estrangeiros, o que faci-
litou a adaptação à sociedade 
italiana.

Outro ponto necessário foi 
dar entrada na permissão de 
residência, pois com o passa-
porte brasileiro, Vanessa teria 
o direito de ficar legalmente 
no país apenas por três meses. 
“Com a permissão de residên-
cia por ser casada com um ci-
dadão italiano, teria os mesmos 
direitos que qualquer cidadão e 
poderia trabalhar”, diz Vanessa. 
Porém, a permissão de residên-

A vida dos três-maienses pelo mundo afora

Vanessa é filha de Vicente Cassol e Líris Maria Jurinic 
Cassol. Formada em licenciatura em Matemática, pela 
Unijuí, em 2011, mudou-se para Porto Alegre, quando iniciou 
o Mestrado em Educação em Ciências e Matemática pela 
PUC-RS, concluído no final de 2012. No final de 2016, a três-
-maiense conheceu em Porto Alegre, o jovem Lucas, que é 
natural de Soledade. Em fevereiro de 2019, eles se casaram. 

A jovem revela que sempre teve vontade de morar no 
exterior, mesmo que fosse por um curto período de tempo. 
Seja para conhecer novas culturas, vivenciar o dia a dia ou 
aprender novos idiomas. Um fator decisivo para eles terem 
certeza que queriam morar em outro país foi uma viajem, 
em 2018, quando conhecerem o Nepal, país asiático, que faz 
fronteira com a China. Nessa viagem, fizeram trekking (cami-
nhada) de 12 dias até o Acampamento Base do Everest, que 
fica a 5.364m de altitude. "Tivemos contato com uma cultura 
totalmente diferente, em um dos lugares mais isolados da 
terra, onde não existem meios de transporte que não sejam 
animais e um jeito de viver que quase não vemos mais”, 
revelam.

O casal visitou Katmandu, capital do Nepal, conheceu 
inúmeros templos e monastérios numa cidade mística, anti-
ga e de cultura milenar. Além do Nepal, eles passaram pela 
Índia, país que Lucas já residiu e que gostaria que Vanessa 
conhecesse. “Depois dessa viagem começamos a pensar na 
ideia de nos mudarmos para o exterior e analisar em qual 
país gostaríamos de residir, tendo em vista clima, idioma e 
oportunidades de trabalho”, explica a três-maiense. 

Depois de algumas análises, o casal decidiu pela Itália 
por ter uma cultura parecida com a do Brasil e pela oportu-
nidade de aprender o idioma. Vanessa diz que inicialmente 
fizeram um planejamento financeiro com as reservas, para 
se manterem por um ano sem necessitar de renda adicio-
nal, pois iriam para o país europeu sem trabalho garantido. 
Caso não desse certo, eles retornariam ao Brasil após esse 
período.

Em março de 2019, Lucas foi o primeiro a ir para a Itália 
para fazer a cidadania italiana. “Decidimos fazer desse jeito, 
pois como ainda não tinha cidadania italiana e meu marido, 
sendo cidadão italiano, eu teria direito de residir legalmente 
em qualquer país da União Europeia”, relata Vanessa, que 
em maio também se mudou para a Itália, em Turin, quarta 
maior cidade do país, na região de Piemonte, cidade com um 
custo de vida não tão elevado e com boas oportunidades de 
trabalho.

Clima, costumes e 
cultura

Como já relatado por Marce-
lino Colla, que também mora no 
país, o clima tcheco é diferente 
do brasileiro. Em sua maioria, os 
dias são frios e com pouco sol. 
“Nos últimos anos os invernos 
têm sido mais amenos e as tem-
peraturas médias oscilam ligei-
ramente abaixo de zero. Não são 
muito diferentes do que estamos 
acostumados com o inverno 
gaúcho”, diz a três-maiense.

A jovem destaca que as casas 
possuem aquecimento e água 
quente em todas as torneiras, 
que ajuda a enfrentar os dias 
frios mais confortavelmente. O 
casal já vivenciou alguns dias de 
neve, mas não neva por vários 
dias seguidos. Os invernos pos-
suem dias curtos, amanhecendo 
por volta das oito horas da ma-
nhã e anoitecendo pelas quatro 
horas da tarde. Já o verão pode 
ter temperaturas até 35o C.

Vanessa revela que a cerveja 
é uma paixão nacional. A Re-
pública Tcheca é considerada o 
país que mais consome a bebida 
no mundo, com a média de 143 
litros anuais por pessoa. “Aqui a 
cerveja é muito barata, ou seja, 
é mais barata do que a água no 
país”, comenta.

A maior parcela da popula-
ção – algo em torno de 70% – se 
considera ateia, ou seja, não 
acredita em Deus.

cia definitiva levou cinco meses, 
e durante este período, ela não 
pôde trabalhar.

Vanessa conta que devido à 
situação econômica italiana e 
por não possuírem um italia-
no avançado, estava difícil de 
conseguir um emprego na área 
de formação. "Lucas começou 
a procurar vagas em outros 
países da Europa e surgiu uma 
oportunidade  em Praga, ca-
pital da República Tcheca. Em 
outubro de 2019 nos mudamos 
para lá, e assim conseguimos 
entrar no mercado de traba-
lho", revela.

Vanessa trabalha como 
CRM advisor, em uma empresa 
internacional que presta atendi-
mento ao cliente e que perten-
ce ao grupo KLM/Air France. 
“Iniciei fazendo o atendimento 

ao cliente telefônico, via e-mail 
e rede social, esclarecendo dú-
vidas, resolvendo problemas e 
pedidos dos passageiros. Hoje, 
estou na área que trabalha 
diretamente com a equipe do 
aeroporto, sendo responsável 
por resolver os problemas de 
cancelamento e overbooking 
de voos, remarcando os passa-
geiros em outros voos”, explica. 

Já Lucas trabalha na área 
financeira de uma empresa de 
óleo e gás.

Trekking ao Acampamento Base do Everest, no Nepal. As experiências 
vividas na viagem foram decisivas para o casal morar no exterior

Em Agra, na Índia, cidade que abriga uma das sete maravilhas do mundo moderno, o Taj Mahal. 
Considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, o monumento histórico atrai milhares de 
visitantes todos os anos

FO
TO

S
 A

R
Q

U
IV

O
 P

E
S

S
O

A
L

REPORTAGEM ESPECIAL



CADERNO S - JORNAL SEMANAL - 27 DE MAIO de 2022 3

Desafios encontrados
O idioma foi o maior desafio 

encontrado ao chegar no país tche-
co. “No centro da cidade, por ser 
bastante turístico, você consegue 
se virar falando inglês, mas nos 
bairros poucas pessoas falam uma 
segunda língua, principalmente os 
mais velhos”, conta Vanessa.

Ela ainda diz que, quando pre-
cisam resolver algo no Ministério 
dos Estrangeiros, os funcionários 
pedem que falem o tcheco ou que 
levem alguém que fale o idioma, 
pois nem todos os servidores 
falam inglês. “Estamos tentando 
aprender o idioma, mas por ser 
uma língua de origem eslava, é 
bem difícil, pois possui sons e 
letras diferentes”, considera.

"A saudade do convívio com a 
família, com a minha cachorrinha 
que acabou ficando com os meus 
pais, e dos amigos, também foram 
outros grandes desafios. Sinto falta 
do 'calor' dos brasileiros e do sol, 
já que aqui a maioria dos dias são 
frios e cinzas”.

Em dezembro de 2020 o casal 
retornou ao Brasil para passar as 
festividades de final de ano com 
os familiares e, no final desse ano, 
pretende visitar novamente a terra 
natal.

Quanto ao tempo que preten-
dem ficar no continente europeu, 
Vanessa diz que ainda não tem 
nada definido. 

Mercado de trabalho
Vanessa comemora ter 

conseguido uma oportunidade de 
trabalho durante a pandemia e em 
um país diferente, com o mercado 
de trabalho bastante dinâmico e 
concorrido. “Estávamos nos tem-
pos difíceis da pandemia, com lock-
down, os processos seletivos eram 
todos online, sendo as entrevistas 
realizadas por recrutadores ou por 
programas criados especificamen-
te para isso e envio de vídeos”.

Dia a dia na Europa
Ela conta que sua rotina é igual 

à que tinha no Brasil. “A diferença 
é que não tenho um horário fixo 
de trabalho, são dias e horários 
diferentes, dependendo da escala, 
a qual é programada uma vez por 
mês”. Ela também pode escolher 
quando quer fazer homeoffice ou ir 
ao escritório.

Em seu tempo livre, cuida da 
casa, passeia pela cidade e anda de 
bicicleta.

Sistema de Saúde
Para Vanessa, o sistema de 

saúde é bom, mesmo tratando-se 
de medicina curativa e não preven-
tiva. “Há duas opções de planos de 
saúde no país: público e privado e 
todas as pessoas que residem le-
galmente na República Tcheca são 
obrigadas a ter um plano de saúde 
válido”. Os planos podem ser con-
tratados pessoalmente, pagando 
um valor anual (normalmente 
para quem passa um curto período 
de tempo), e também através da 
empresa em que trabalha. Nesse 
caso, o pagamento é descontado 
do salário do funcionário a cada 
mês. Quem trabalha por conta 
própria pode escolher o plano de 
saúde que preferir, mas é obrigató-
rio ter um. 

Também é necessário se regis-
trar em um GP (médico de família), 
que, normalmente, é um clínico 
geral. O GP trata o problema ou en-
caminha para o hospital ou outro 
especialista, em casos específicos 
ou emergências. O sistema público 
de saúde cobre visitas ao dentista 
e alguns tratamentos dentários, 
sempre por motivos de saúde.

Os remédios, em grande maio-
ria, são comprados com receita 
médica. Em muitos casos, o plano 
de saúde oferece descontos nas 
compras de medicamentos receita-
dos para o tratamento.

Custo de vida
Vanessa conta que o país possui 

o custo de vida barato, comparado 
aos países da Zona do Euro. “Ficou 
um pouco mais caro nos últimos 
meses. Os preços de diversos 
produtos e serviços aumentaram 
com a pandemia e a guerra entre a 
Ucrânia e a Rússia. A cidade ainda 
oferece um estilo de vida excelente 
e serviços públicos de transporte e 
saúde de qualidade, além de segu-
rança. Aqui se utiliza como moeda 
a coroa tcheca (Kc), ou seja, o país 
não faz parte da Zona do Euro. Por 
exemplo, 1 real equivale a 4,58Kc”, 
relata.

Vanessa também revela que 
aluguel onde mora aumentou 
bastante, principalmente nas áreas 
centrais, causado pela grande 
procura de turistas e estrangeiros 
que mudam a trabalho. “Os preços 
do supermercado também aumen-
taram um pouco. Contudo, tem 
bastante variedade de produtos e 
marcas, inclusive já encontramos 
várias frutas vindas do Brasil como 

mamão e manga”, acrescenta.
O transporte público segue 

barato, principalmente para quem 
compra o plano anual. Vanessa 
acredita que o poder de compra 
é maior que do Brasil. “Durante o 
período que estive desempregada, 
conseguíamos nos manter muito 
bem, apenas com o salário do 
Lucas e ainda conseguíamos guar-
dar dinheiro e realizar algumas 
viagens”.

O salário mínimo nacional é de 
16.200Kc, o equivalente a 651,70€ 
por mês (cerca de R$ 3.350,00)

Mercado de trabalho
O país possui a menor taxa de 

desemprego da União Europeia, 
3,2%. No país não existe décimo 
terceiro e carteira de trabalho, 
apenas o contrato que pode ser 
temporário, (o qual pode ser reno-
vado) ou indeterminado. 

Em média, trabalha-se oito 
horas diárias, chegando a 40 horas 
semanais. As férias variam de 20 a 
25 dias, mas a diferença compara-
da ao Brasil é que são dias úteis e 
não é necessário tirar 10, 15 ou 30 
dias de uma vez. “Para eu, que sou 
mulher, o que chamou bastante 
atenção, foi o período de licença 
maternidade (licença parental), que 
pode ser de até 3 anos”, conclui.

Receptividade aos 
estrangeiros

Os tchecos, segundo Vanessa, 
são receptivos aos turistas, mas no 
dia a dia são um pouco fechados. 
“Não temos nenhum amigo próxi-
mo que seja tcheco. Acredito que 
a pandemia tenha dificultado essa 
aproximação e também o idioma, 
já que nós não falamos tcheco e 
muitos deles não falam inglês. 
Inclusive no meu trabalho não 
tenho muito contato com tchecos, 
a maioria dos funcionários são 
estrangeiros que falam inglês”.

Conselho para quem 
quer morar no exterior

“Olha, não é fácil! Principalmen-
te no começo, na fase de adapta-
ção, e por ficar longe da família, 
especialmente em datas especiais. 
No entanto, se você tem vontade, 
vá em frente. Não desista! Se orga-
nize e planeje para que tudo ocorra 
da forma mais natural possível. É 
uma experiência única e cada um 
encara de uma forma diferente. 
Mas com certeza, será de grande 
aprendizado!”, aconselha.

A República Tcheca é conhecida como a terra dos castelos, com mais de 2000 castelos, ficando atrás apenas da Bélgica e da França. 
Ao fundo, o Castelo de Praga, o mais famoso entre eles, e considerado o maior castelo do mundo, com mais de 70.000m²
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"O ego é um iceberg. Derreta-o. Derreta-o com 
amor profundo, para que ele desapareça e você 
se torne parte do oceano”. Osho

As peças da loja 
Unika são cheias de 
versatilidade, beleza 
e qualidade. A cada 
semana muitas 
novidades. A loja 
está localizada na 
Avenida Senador 
Alberto Pasqualini. 
Siga a loja 
@loja_unikastoretm

Por que uma criança que nunca 
foi ao dentista pode ter medo 
do consultório?

O medo de dentista costuma ter origem em experiên-
cias desagradáveis que resultaram em medo e traumas 
que a pessoa teve. Porém, se meu filho nunca foi ao den-
tista, por que ele tem medo?

Muitas vezes o medo vem em forma de relato dos 
pais ou conhecidos sobre as experiências negativas que 
tiveram e projetam isso ao filho sem ter vivenciado algo 
ruim, assim, a criança idealiza que ir ao dentista não é 
algo legal. 

Também, a criança pode associar a ida ao dentista 
com as experiências que teve indo ao posto de saúde, 
consulta com médicos, vacinas, relacionando isso às rou-
pas claras, ambiente e uso de luvas de procedimento.

O choro muitas vezes faz parte. É normal termos 
medo do desconhecido e varia de acordo com a idade, as-
sim como a ansiedade da criança.

Antes da consulta, fale de forma natural sobre a visi-
ta ao Odontopediatra, ele está ali para cuidar do sorriso. 
Não tente explicar sobre procedimentos e anestesias. 
Um comentário simples pode criar no imaginário infantil 
monstros que não existem. 

O Odontopediatra está apto a explicar para a criança 
de forma lúdica tudo que precisará ser realizado. 

Para termos um bom atendimento precisamos de 
muita empatia e considerações lúdicas, positivas e parti-
cipativas, inclusive da família. 

As visitas ao Odontopediatra não deveriam acontecer 
somente quando a criança está com dor ou há presença 
de lesões de cárie, isso só deixa a criança mais apreensi-
va e com uma expectativa ruim do atendimento. Por isso, 
leve a criança em consultas preventivas. 

PRISCILA LAMPERT, Odontopediatra 
e pós-graduanda em Ortodontia.

Agenda uma consulta pelo fone 99977-5535 (What-
sApp) ou no Centro Clínico Viva Vida pelo fone 3535-
2034 (WhatsApp) ou 99658-6817 (celular).

Freestyle Script

Os pais Francieli e Evandro Brönstrup e a irmã Isabella eram 
só alegria ao comemorar o primeiro aninho do simpático 
Leo Luís Brönstrup, com familiares e amigos. A festa foi 
na Bella Casa de Festas. Vivas para ele!!

Que tal um presente diferente nesse 
Dia dos Namorados? 
Então presenteie com um dia no SPA Régis Klein 

Cabeleireiro. Nos dias 9, 10 e 11 de junho, para o Dia 
dos Namorados, oferece reconstrução capilar + corte, 
de R$ 290,00 por R$ 170,00. 

Informações pelo fone 3535-3901
Presenteie quem você ama.
#DiadosNamorados #SPA #RegisKlein
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loja denise

Nada é mais lindo e 
importante do que o 
exemplo dos pais para 
seus filhos. A tradição 
gaúcha traz na sua 
essência a moral, o 
caráter, o respeito e a 
ética.  
Parabéns ao papai 
Leonardo Dockhorn 
cultivando estes valo-
res junto à filha Sara 
Lorenzoni Dockhorn. 
O registro foi no 
rodeio em São José 
do Inhacorá.

Parabéns e toda a admiração à senhora 
Anna Hildegard Schaedler Theihs que dia 20 de maio 
comemorou 90 anos. Apesar da idade, ela lê seus livros, faz 
seu crochê e cuida da casa. Tudo com muita energia e sabe-
doria, pois está atenta a tudo que acontece no mundo. Anna 
serve de inspiração para muita gente. 

Anna recebe o meu carinho, dos netos Leonardo Alle-
gretti, Victor Alegretti e Bruna Bronzatto (a qual ela consi-
dera neta também), além do carinho e felicitações da filha 
Ana e do genro Paulo Alegretti.

Newborn - a arte linda de registrar e eternizar 
os primeiros dias de vida do bebê. A lindeza da foto 

é Laura Scharb Dutra, nascida no dia 5 de maio, 
mana do Samuel, e filha de Lélis Scharb e 

Ronaldo de Paris Dutra. Bem-vinda, amada!

Luíza!
Parabéns e muitas felicidades para Luíza Dutra que completou 15 

anos no dia 25 de maio.
"Desejamos que a felicidade seja sempre o seu destino. Percorra 

o teu caminho com muita sabedoria e tenha certeza que estaremos 
sempre ao seu lado. Te amamos! Feliz 15 anos!" 

É o desejo dos pais Roberto Dutra e Fabiana de Souza, da mana 
Júlia, familiares e amigos.
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ALUGA-SE apto com 1 dormitório, garagem, na Av. Uruguai, em cima da Acor-
dare, em Três de Maio (55) 99606-2530.

ALUGA-SE casa  de alvenaria com 3 quartos, banheiro, cozinha, lavanderia e 
garagem p/ 2 carros – rua Emílio Teche, bairro Medianeira – tratar (55) 99664-
7483

VENDE-SE belo apto de três dormitórios, despensa, banheiro, sala, local pri-
vilegiado em Porto Alegre, bairro Bonfi m. 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. In-
teressados por mais informações, fone (55) 98409 -1569 ou (55) 98419 - 5060 
(Aldino).

TRÊS DE MAIO
VENDO LENHA

Lenha para fogão e lareira - R$ 20,00 o saco (mais informações 
55- 99944-1112) – Três de Maio/RS

ALUGA-SE
Apartamento mobiliado com 3 quartos e garagem, no centro 

de Três de Maio. Mais informações (55) 3535-1519

A dinda Andrea, os pais Bernadete e Rafael 
Manke, parabenizam Ana Manke pela con-
quista do terceiro lugar na categoria sub-11 na 
Rústica Escolar, realizada no domingo dia 22, 
em Três de Maio

Bodas de Carvalho
Parabéns e desejos de muitas felicidades ao casal 

Irineu e Marilene Kuhn
que completou ontem, dia 26 de maio, 

38 de anos de união. O casal foi abençoado
 com a fi lha Samia Kun

No último dia 17, começou 
a Campanha do Agasalho 
2022. A campanha, realizada 
pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, irá 
até o dia 31 de maio, com a 
doação de roupas, calçados 
e cobertores, em bom estado 
de conservação.

A distribuição das arre-
cadações será realizada na 
Casa da Solidariedade, loca-
lizada na antiga Escola São 
Francisco, no dia 15 de junho, 
sem fechar ao meio-dia.

Ajude aquecer o próximo
Promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Campanha do Agasalho tem diversos pontos de coleta

LOCAIS PARA DOAÇÃO
Supermercado Tem Tem, Prefeitura, 
Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Secretaria de Saúde, Caixa Econômica 
Federal, Banrisul, Sicredi, Sicoob, Cresol, 
Brigada Militar, Paróquia Nossa Senhora 
da Conceição, Comunidade Evangélica 
São Paulo, Rádio Colonial, Rádio Cidade 
Canção, Emater, Setrem, Escola Muni-
cipal de Ensino Fundamental Germano 
Dockhorn, Colégio Dom Hermeto, Escola 
Municipal de Ensino Fundamental São 
Pedro, Lojas Becker, Lojas Benoit e Bazar 
Universo.

O maior evento da etnia ita-
liana está de volta, após dois 
anos sem ser realizado devido 
à pandemia da Covid-19. O Filó 
Urbano – que chega à sua 16ª 
edição – promovido pela As-
sociação Cultural Italiana (Aci-
tre) e Circolo Trentino, ocorre 
no próximo dia 4 de junho, às 
19h, no Clube Buricá, de Três de 
Maio.

Na noite, haverá apresenta-
ções culturais do CTG Tropeiros 

Acitre e Circolo Trentino 
promovem o 16o Filó Urbano
Evento ocorre no dia 4 de junho, no Clube Buricá

do Buricá e do Grupo de Danças 
Tarantella, de Tucunduva. Já a 
animação dançante ítalo-bra-
sileira fi cará a cargo do Grupo 
Classe A.

O ingresso será 1 kg de ali-
mento não perecível ou R$ 10. 
Os postos de troca de ingresso 
são o Centro Pastoral Católico, 
Rádio Cidade Canção FM e Rádio 
Colonial FM. Reservas podem 
ser feitas pelos telefones: 3535-
1223, 3535-1265 e 3535-2027.

Parabéns para:
27/5
Carlos Alberto Baggio 
29/5
Claudemir Mayer
31/5
Alexandre Classmamn
Erica Kaddatz

01/06
Maria Do Horto 
Hettwer
Bernadete R. Juliani
Francisco Calegarro
Sinval David
02/06
Irineo Fiorentini
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Assessoria Contratual Especializada: realizando a elaboração e revisão de contratos, em 
diversas áreas, como compra e venda, locação, arrendamento, empreitada, doação, emprésti-
mo, 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 churrasquei-
ra, 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 pla-
nejada 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. 
(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 fren-
te, e sala comercial aprox. 25m, separada da casa na frente do imóvel. (Possibilidade de re-
ceber 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 

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 c/ garagem medindo 15m², duas suí-
tes e elevador, localizado na rua Tereza Verzeri, em frente ao Super 
Benedetti. Facilita pagamento.
• Apartamento parcialmente mobiliado, com 2 quartos, sala, co-
zinha, garagem, portão eletrônico, sacadas fechadas c/ vidro tempe-
rado e churrasqueira, localizado na rua Santo Antônio. 
Preço R$ 250.000,00
• Casa seminova, toda murada com chapada e suíte c/ jacuzi, sala 
e cozinha sob medida, quiosque e piscina.
• Casa mista na esquina da rua São Valentim, próximo a Cotrimaio 
e colégio Castelo Branco. Financiamento direto com o proprietário 
em até 60 vezes fi xas.

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 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.
• Casa de alvenaria de esquina na Av. Sta. Rosa, próximo a Setrem.
• Casa de alvenaria na rua Avaí, perto da Setrem.

CHÁCARAS
• 5,3 ha, com benfeitorias, casa, galpão, chiqueiro, estrebaria, 
potreiro e área de planta, encosta no rio Buricá, aceita troca por 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.
• 15,9 ha, c/ benfeitorias, 10 ha de planta, 3 ha c/ braquiária, 2,9 ha de 
mato, localizada em Sta. Lucia – Manchinha - R$650.000,00
• 3 ha s/ benfeitorias e c/ aguada de sanga e vertentes, 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: Av. Sen. Alb. Pasqualine, rua do Comércio, rua 
São Roque
• Casa: Rua José Bonifácio, rua Giruá, rua Planalto, rua Natal e rua 
Piratini
• Pavilhão: Rua Alfredo Henn 
• Sala Comercial: Av. Santa Rosa, rua Santo Angêlo, Av. Uruguai e 
Casemiro Kochewicz, próximo ao hospital São Vicente.

LOTEAMENTO NOVO
Diversos terrenos com tamanhos e preços diferenciados para venda no 
loteamento Esplendor localizado na rua Planalto em Três de Maio RS. 
OBS: possuímos a disposição diversas opções de casas e terrenos e 
aptos para comercialização.
Para mais informações consulte o site: cecconcorretordeimóveis.com.br 
ou ligue fone/whats 3535-8585 que iremos lhe atender.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.

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.

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 so-
cial, 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 260,18 m2, 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 co-
zinha 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.

- Casa localizada no bairro Glória com terreno de 13,15x40,53 
com área total de 528,41m² 
- Casa localizada no bairro Glória com terreno de 13.15 x 40.53 
com área total de 528.41m²  
- Casa de alvenaria com 2 pavimentos, localizada na rua Enge-
nheiro Jorge Logemann próximo do centro, com 3 dormitórios, 2 
salas, cozinha, dispensa e garagem    
- Casa de madeira localizada na rua Otto Schulz com terreno me-
dindo 324.46m2.  
- Casa com dois pavimentos localizada no Bairro Medianeira com 
terreno medindo 594,01m² e área construída de 332,48m²  
– Casa localizada no Loteamento Sartor com área construída de 
167,40m² mais área de lazer.  
- Casa localizada na rua São João na cidade de Independência 
com terreno medindo 387.30m² 
- Apartamento localizado na rua Monsenhor Testani com área to-
tal de 90m², mais vaga de garagem.      
- Terreno localizado na rua Horizontina medindo 12 x 35 totalizan-
do uma área de 419.82 m²   
- Terreno de 14 X 32 com área total de 448 m² localizado na rua do 
Arvoredo a poucos metros da AV. Sem. Alberto Pasqualini      
- Terreno localizado na Rua das Videiras com frente de 12 metros 
e área total de 328m² na cidade de Três de Maio-RS 

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).
- Apartamento: Av. Senador Alberto Pasqualini, 1 vaga de garagem, apto amplo 
com dois dormitórios e móveis planejados na cozinha.
- Casa no bairro Oriental, próximo ao fórum, 3 quartos, garagem e pátio fechado. 
VENDE-SE
– Pavilhão na cidade de Ivoti/RS.
- Apartamentos com ótima localização, 3 opções de plantas, 3 e 4 dormitórios 
(opções de suítes), com possibilidade de adquirir mais de um box de garagem.
- Terreno com área de 320,70 m², frente com 16,39 m², próximo ao CTG - 
Loteamento Dockhorn.
- Terreno c/ área de 436,63 m² na Av. Buricá próximo ao Fórum, c/ casa mista, 
área aproximada de 187,00 m².
- Casa em alvenaria de 75m² + festeiro e pátio fechado, terreno de 246,01 m² 
bairro Guaíra, R$ 215.000,00.
- Casa construída recentemente com 136m²,  terreno de 386m², bairro Sol 
Nascente.
- Casa de alto padrão - localizada na esquina da rua do Arvoredo com Av. 
Senador Alberto Pasqualini
- CASA em Alvenaria com área de 103,00m², terreno com área de 363,00 m², rua 
São Lucas, 136, ótima localização (a 4 quadras do Supermercados Benedetti).
- Casa em alvenaria c/área de 136,00 m², com estrutura p/2 pavimentos, ótimo 
padrão (aberturas, porcelanato...) terreno grande c/fundações prontas para 
quiosque (estrutura para 2 pavimentos). Ótima localização, lugar tranquilo, rua 
Rui Ramos.
- Casa em alvenaria c/ área aproximada de 170 m², terreno de 528,56 m², 
localizada na rua 3 Passos, em Horizontina / RS. Aceita troca por terreno ou casa 
em Três de Maio/RS.
- Casa em alvenaria c/ 2 dormitórios, banheiro, sala de estar e jantar, cozinha, 
lavanderia e garagem c/ churrasqueira c/ área de 105,30m², bairro Medianeira, 
terreno com área de 326,98m².
- Chácara localizada próxima a área industrial II
- Chácara com 9.214,00m², sem benfeitorias, a 3,5 km de entrada da Barrinha, 
Três de Maio/RS, (rede de luz Certhil e rede de água).
- Pavilhão, c/ área aproximada de 486 m², terreno c/área de 638,82 m², próximo 
ao Corpo de Bombeiros, em frente ao Colégio Castelo Branco
- Atenção investidor: vende-se fração de terras de cultura com área de 4.588,57 
m² de frente para a RS - 342.
- Atenção: BAIXOU O VALOR - Ótima oportunidade de Investimento! 
Possibilidade de adquirir os 3 Terrenos juntos com 15% de descontos.
- Terreno de esquina c/área de 565,00 m², c/uma casa de alvenaria medindo 
12x13 localizada na rua Expedicionário Bertholdo Boeck esquina rua Ijuí
- Terreno medindo 360 m², localizado no loteamento Loro. R$ 100.000,00
- Terreno localizado em frente a Mecânica Rosso, medindo 387,90m²
- Terreno sem benfeitorias, ótima localização, rua Ijuí com área de 339,00 m²
- Terreno sem benfeitorias, ótima localização, rua Ijuí com área de 440,00 m²
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SERVIÇOS
TRÊS DE MAIO

TÁXI
DO CARECA

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

OFICINA MECÂNICA
MOTORGIRUS

F: 3535-8953
R. Santa Clara, 15 

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

DS MOTORS
Injeção eletrônica, mecânica 

em geral, geometria e 
balanceamento

Rua São Roque, 654
Fones: 3535-2008 

 9 8463-2000

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

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

Rodrigo

LAVAGEM

A SECO DO PAULO
Sofás, tapetes, carpetes, 

colchões, estofamentos de 
carro, etc.

F: 99954-2395 - R. Buricá, 34

Sete em cada 10 microempreen-
dedores individuais (MEI) tinham 
emprego antes de oficializar o pró-
prio negócio, de acordo com levanta-
mento do Sebrae que fará parte do 
Atlas dos Pequenos Negócios 2022 
e que será lançado em julho desse 
ano. Esse resultado pode indicar um 
crescimento do empreendedorismo 
motivado por necessidade nesse per-
fil de empreendedor nos últimos três 
anos. Em 2019, 63% dos empresários 
que se registraram nessa catego-
ria estavam empregados antes de 
empreender. Em 2022, o índice saltou 
para 67% -- média de sete a cada dez. 

Segundo o estudo do Sebrae, an-
tes de se formalizarem, 51% dos MEI 
estavam contratados com carteira 
assinada e 16% eram empregados 
sem registro. Ainda de acordo com o 
levantamento, houve uma queda na 
proporção de microempreendedores 
individuais que já atuavam como em-
presários na informalidade. Em 2019, 
os empreendedores informais repre-
sentavam 21% dos MEI e, em 2022, 
essa participação caiu para 15%.

“Uma das explicações para essa 
queda é o fato de que houve um 
grande número de formalizações 
desde o início da pandemia. Apenas 
em 2021, foram criados 3,1 milhões 

SETE em cada DEZ MEIs 
tinham emprego antes 
de se formalizar
Levantamento inédito do Sebrae, mostra que 51% 
das pessoas formalizadas como MEI trabalhavam 
com carteira assinada e outros 16% não 
tinham registro feito pelo empregador

NEI MAGALHÃES
F: 9 9952-8033

ELETRICISTA E 
ENCANADOR

JARDINAGENS 
WEBER

- Limpeza de terrenos                  -  Corte e plantio de grama       -Paisagismo
- Poda de árvores                             - 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

AUTO ELÉTRICA

de MEI e podemos inferir que parte 
desse grupo atuava na informalida-
de”, observa o presidente do Sebrae, 
Carlos Melles.

Para Melles, o estudo comprova 
a importância da figura do MEI na 
economia brasileira. “A existência 
desse modelo de empreendedorismo, 
que implica em menos burocracia e 
uma tributação menor, permitiu que 
milhares de pessoas que perderam 
seus empregos na pandemia pudes-
sem atuar fora da informalidade”, 
avalia. “Com o MEI, a pessoa asse-
gura o acesso a diversos benefícios 
e vantagens, como aposentadoria, 
auxílio-doença e afastamento, salá-
rio-maternidade, no caso de gestan-
te e adotantes, além de garantias 
também para a família, como pensão 
por morte e auxílio-reclusão”, conclui 
o presidente do Sebrae.

Criada há 12 anos no país, a figura 
do MEI já formalizou 14 milhões de 
brasileiros. Segundo dados do Minis-
tério da Economia, foram criados 2,6 
milhões de MEI em 2020 e, em 2021, 
foram 3,1 milhões de microempreen-
dedores individuais. Este ano, até o 
momento, já foram registrados mais 
de 646 mil novos MEI no país.

FONTE: ASSESSORIA IMPRENSA SEBRAE

O direito de imagem já é resguar-
dado pelo Código Civil, assim como os 
direitos de personalidade e proprieda-
de. Então, antes mesmo da Lei Geral 
de Proteção de Dados entrar em vigor, 
as pessoas já tinham proteção de ima-
gem, vídeo e de direitos autorais, por 
exemplo, desde que fossem devida-
mente registrados.

“A mudança que houve com a entrada 
em vigor da Lei é que essa proteção ficou 
mais específica. Ficou mais forte, porque 
a LGPD traz a imagem justamente como 
uma espécie de dado. Porque através dela 
nós conseguimos identificar cada indiví-
duo”, pontuou a advogada e consultora 
jurídica Lorrana Gomes para emendar: “a 
‘mudança’ é que a proteção ficou mais ri-
gorosa”.

Conforme Lorrana, com a LGPD, para 
divulgar a imagem/foto de alguém em al-
guma rede social ou evento, é preciso que 
se tenha uma autorização expressa.

“E é preciso que fique claro não só a 
intenção de usar, mas para que finalidade 
aquela foto vai ser usada e para quais pes-
soas ela vai ser exposta. Por isso, é preciso 
uma autorização específica para aquela 
finalidade. Depois disso, se quem estiver 
usando a imagem desvirtuar-se da finali-
dade autorizada, ele pode ser penalizado”, 
alertou.

Outro ponto comentado pela especia-
lista foi a aplicação da LGPD sobre o direito 
de imagem de crianças. “Nesse caso, é ne-
cessário uma atenção ainda maior, porque 
a proteção também é maior. É preciso au-
torização dos pais ou responsáveis legais 
daquela criança, para que o uso da imagem 
seja autorizado. E, além da finalidade, é 
preciso que essa seja apropriada. Ou seja, 
pra fins de informação, não podendo ser 
para comercialização ou trabalho artístico. 
Nesses dois casos se faz necessário tam-
bém uma autorização judicial”, comentou.

Lorrana Gomes, advogada e consulto-
ra jurídica (OAB/MG188.162).

Direito de IMAGEM 
a luz da Lei Geral de 
Proteção de Dados


