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SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

ARQUIVO PESSOAL

Aline Roberta de Leon
Filha de: Orides Kravezuk de Leon e 
Marli Kramer Leon

Idade: 33 anos

Namorando com Diogo Rafael Oliveira dos 
Reis

Natural e residente em Independência

Escolaridade: graduada em Gestão de 
Recursos Humanos pelo IESA- Instituto Ce-
necista de Ensino Superior de Santo Ângelo

Profissão: diretora-geral da Câmara de 
Vereadores de Independência

Porque optou pela profissão: crescimento 
profissional

Onde trabalha: Câmara de Vereadores de 
Independência

Hábito de que não abre mão: tempo com a 
família e praticar esportes

O negócio do futuro é: tecnologia

Time de futebol: Grêmio

Seus aplausos vão para: meus pais. Agra-
deço de coração por tudo que fizeram e 
fazem por mim: pelos ensinamentos, amor, 
apoio e força. São meus exemplos de vida. 
Espero um dia poder retribuir

Nota zero para: desigualdade

Sua opinião sobre as redes sociais: impor-
tantes ferramentas de trabalho e comuni-
cação. Porém, devemos ter consciência e 
limite ao usá-las 

O que você sugere de mudança que possa 
melhorar sua cidade? Independência é 
uma cidade muito boa de se viver, tranquila 
e acolhedora. Uma sugestão de melhoria 
seria a instalação de novas empresas no 
município, fornecendo oportunidades de 
emprego para jovens e adultos fazendo 
com que estes permaneçam na cidade e 
construam um futuro aqui.
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A vida dos três-maienses pelo mundo afora
REPORTAGEM ESPECIAL

Aos 23 anos, Eduarda Holler já morou em diversos 
países pelo mundo. Trabalhando como modelo 
profissional desde os 19 anos de idade, a três-maiense 
que saiu de Três de Maio aos sete anos, mas que ainda 
mantém laços com a cidade, já morou nas ilhas das 
Filipinas, na Tailândia, na Malásia e até na glamourosa 
Dubai, nos Emirados Árabes. A rotina de modelo 
possibilita vivenciar experiências únicas a cada 
novo trabalho. Atualmente, Eduarda está no Brasil, 
aguardando a próxima viagem

Filha de Emerson Holler e Neidi Terezinha 
da Rosa Silva, Eduarda deixou Três de Maio aos 
sete anos de idade, quando os pais foram mo-
rar em São José do Cedro, em Santa Catarina. 
Porém, até hoje, a jovem mantém laços com a 
cidade já que familiares continuam na região, 
como os avós paternos Zenilda Zimmermann 
Holler e Egon Holler que residem aqui e a avó 
materna Lorena da Rosa Silva, moradora de In-
dependência. 

Desde muito cedo, a menina de cabelos lon-
gos e corpo esguio já fazia trabalhos para lojas 
na cidade catarinense. Influenciada pela profes-
sora e, principalmente pela mãe que participou 
de diversos concursos de beleza na região de 

Três de Maio quando era jovem. "Minha mãe foi 
quem sempre esteve ao meu lado, me incenti-
vando, já que essa experiência também era um 
sonho dela. Com certeza o apoio dela foi funda-
mental para que eu tivesse segurança na minha 
decisão”, comenta. 

Assim, depois de alguns cursos de modelo 
e experiência nas passarelas, em 2018, com 19 
anos, após se formar no Ensino Médio, Eduar-
da teve a oportunidade fazer trabalhos fora do 
país. A primeira temporada foi para Mumbai, na 
Índia. A previsão era de ficar no país asiático por 
dois meses. Porém, desde lá, nunca mais parou 
de modelar em países longínquos e com cultu-
ras muito diferentes ao do Brasil.

Rotina de modelo
A modelo revela que o seu 

trabalho pouco possibilita 
planejar o seu dia a dia com 
horários fixos. “Todo dia é uma 
surpresa. No geral tenho uma 
agenda a seguir, mas pode 
acontecer de, em algum dia de 
folga, receber uma ligação da 
agência falando que em uma 
hora preciso estar em algum 

Primeira viagem 
internacional

Quando chegou à Índia, 
através de uma agência de 
modelos de São Paulo no final 
de 2018, Eduarda não falava 
inglês e muito menos conhe-
cia alguém. “Eu não entendia 
nada. Nos trabalhos e quando 
ia fazer compras no mercado 
me comunicava por mimica e 
usava o Google Tradutor, no 
celular. A situação era engra-
çada – e desesperadora – ao 
mesmo tempo”, recorda.

Apesar das dificuldades, 
ela foi aprendendo a falar 
inglês com os indianos, pois é 
a segunda língua praticada na 
Índia.  

"Além de eu não falar em 
inglês, ainda tinha o problema 
do sotaque indiano que é bem 
diferente se você aprender 
inglês no Brasil. Tudo isso 
gerava bastante dificuldade 
de compreensão, mas tudo foi 
sendo superado aos poucos”, 
comenta.

Temporada na 
Índia e sudeste 
asiático

Eduarda se identificou com 
os trabalhos desenvolvidos 
na Índia. Apesar do diversos 
cursos que já tinha feito, foi no 
país que ela pôde aprender so-

Longínquo

estúdio para fotografar”, 
conta.

Ela ainda fala que os traba-
lhos sempre são com pessoas 
e em estúdios diferentes. “Por 
isso tenho que estar sempre 
pronta e dominar a arte de 
imprevistos”. 

Em geral, os trabalhos têm 
nove horas de duração, mas é 
normal passar disso. “Já che-
guei a trabalhar 14h sem parar”.

bre poses, fotografias e como 
movimentar o corpo diante das 
câmeras.

Na metade de 2019, próxi-
mo de encerrar sua passagem 
pela Índia, a modelo recebeu 
um contrato para trabalhar 
em Manila, capital das Filipi-
nas, arquipélago localizado no 
sudeste asiático. Nas Filipinas, 
ela iria trabalhar por dois 
meses, porém, Eduarda gostou 
tanto do país e do mercado 
filipino que foram quase dois 
anos entre idas e vindas.

Dentro desses quase dois 
anos, a três-maiense passou 
uma temporada em Bangkok, 
capital da Tailândia, que tam-
bém fica no sudeste asiático, 
península da indochina. “Os 
novos contratos quase sempre 
são fechados quando você já 
está terminando o contrato 
atual, então eu fico sabendo 
que vou viajar para outro país 
poucos dias antes de realmen-
te ir para aquele novo país”, 
revela  Eduarda.

Quando esteve nas Filipi-
nas, Eduarda pôde aprimorar 
o inglês, que é usado como 
segunda língua no país. “Os 
filipinos são gentis e sem-
pre tiveram muita paciência 
comigo para me ajudar a 
praticar o inglês. Fiz amizade 
com brasileiros que também 
moram lá e hoje tenho amigos 
filipinos que levarei para sem-
pre no meu coração”, declara 
a jovem.

Malásia e  
Emirados Árabes

Além da Tailândia, Índia e 
Filipinas, a modelo também 
morou por três meses na Ma-
lásia, na capital Kuala Lumpur. 
Lá, ela dividiu um apartamento 
com sete modelos, algumas 
brasileiras e outras da Rús-
sia. “Nos apartamentos de 
modelo eu sempre divido o 
espaço com outras meninas, 
todas vindas de algum lugar 
diferente do mundo. O que é 
muito legal, porque assim eu 
tenho contato com pessoas 
bem diferentes de mim, o que 
também, às vezes, é ruim pelo 
mesmo motivo: as diferenças. 
Diferenças na organização do 
espaço dividido, mas que no 
caminho aprendemos a lidar. 
Isso nos ensina a ser mais 
flexíveis na vida também”, des-
creve Eduarda. Após a Malásia, 
a modelo retornou ao Brasil 
no final de 2020.

Já em 2021, o primeiro des-
tino de Eduarda foi Dubai, nos 
Emirados Árabes Unidos. Após 
permanecer por três meses 
em Dubai, ela voltou a morar 
na Índia, na cidade de Nova 
Deli, onde permaneceu pelo 
período de seis meses.  

Apesar da pandemia mun-
dial pelo coronavírus, Eduarda 
nunca deixou de trabalhar.

Eduarda 

Eduarda já estampou as páginas da badalada revista Vogue, na Índia. O ensaio acima 
foi na edição de novembro de 2021

Registro com os nativos na cidade de Leh Ladakh, na Índia
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Diferentes  
realidades e  
costumes

O dia a dia como modelo faz 
com que Eduarda passe por 
diversas situações, conheça 
diferentes cidades do mundo e 
perceba os diferentes costumes, 
hábitos, formas de comporta-
mento, de se vestir, padrões e 
pensamentos. “Eu adoro ver 
como somos tão diferentes 
uns dos outros e tão iguais ao 
mesmo tempo. Cada um com sua 
singularidade. Todos, no fundo, 
buscando a mesma coisa: paz 
de espírito, felicidade, uma vida 
melhor”, ressalta a três-maiense.

Morar fora sempre foi um 
sonho para ela, mas não espe-
rava que fosse acontecer tão 
cedo e muitos menos em tantos 
lugares diferentes. “Sou total-
mente grata por ter essas opor-
tunidades. Gostaria que todos 
pudessem, pelo menos uma vez 
na vida, ter essa experiência, para 
assim abrir a cabeça, entender 
mais o lado do outro, ver a vida 
com outra perspectiva e, sermos 
mais sensíveis e humanos”, diz 
emocionada.

Amor pelo Brasil
Morando em alguns países 

pobres de infraestrutura e de 
poucas oportunidades, como 
a Índia, por exemplo, Eduarda 
afirma  que o Brasil é um país 
lindo, rico e gostoso de se 

Nas horas de folga, Eduarda aproveita para conhecer a cultura do pais. O registro é 
nas ruas de Mambai, na Índia

O Sicredi, instituição finan-
ceira cooperativa com mais de 
5,5 milhões de associados e 
presença em todos os estados 
brasileiros e no Distrito Federal, 
disponibilizou a função inédita de 
atendimento por videochamada 
em Libras (Língua Brasileira de 
Sinais), via Whatsapp Enterprise 
- versão do aplicativo destinada a 
empresas. A instituição financei-
ra cooperativa é a primeira a uti-
lizar a solução desenvolvida em 
parceria com a Botmaker.

A nova funcionalidade se inte-
grará ao atendimento via What-
sApp já realizado com uso de 
inteligência artificial por intermé-

viver. “Embora ainda tenhamos 
bastante desigualdade social, o 
povo é amável, as cidades são 
limpas e nossa culinária, para 
mim, é uma das melhores do 
mundo”, comenta. “Fico feliz em 
dividir a vida com tantas pessoas 
diferentes de mim, viajar para 
lugares que nunca imaginei co-
nhecer, de ver as coisas de outro 
modo, de descobrir coisas que 
nunca pensei que saberia”, relata 
agradecida.

Outra diferença destacada  é 
a facilidade que os brasileiros 
têm no acesso à saúde pública. 
Apesar de tudo não ser uma 
maravilha, Eduarda revela que 
a maioria dos países em que 
morou não possui um siste-
ma como o SUS, que  permite 
acesso a muitos atendimentos e 
procedimentos sem custo. “No 
exterior, pelo menos nos países 
onde morei, os hospitais são 
todos privados e com serviços a 
um custo bem alto, infelizmen-
te”, lamenta.

Esse ano, Eduarda completa 
quatro anos viajando pelo mun-
do. Atualmente está em terras 
brasileiras aguardando a próxi-
ma viagem. No final de semana 
passado, ela esteve na região 
visitando a mãe e familiares. “Eu 
amo o Brasil e sinto saudade do 
país quando não estou por aqui”, 
declara. 

A jovem segue com planos 
para outras temporadas fora do 
Brasil, viajar e conhecer lugares 
exóticos, que são seus preferidos. 

Sicredi lança atendente de videochamada  
em libras para WhatsApp

INCLUSÃO SOCIAL

Com o objetivo de promover a inclusão de pessoas com deficiência auditiva no
atendimento, instituição financeira cooperativa é a primeira a oferecer essa nova  
solução desenvolvida pela Botmaker integrada ao aplicativo de mensagens instantâneas 

dio do Theo (nome escolhido em 
homenagem ao padre Theodor 
Amstad, precursor do coopera-
tivismo no Brasil e fundador do 
Sicredi), um chatbot que foi cria-
do com o objetivo de otimizar o 
atendimento aos associados e 
colaboradores, tirar dúvidas e 
efetuar serviços por meio do uso 
da inteligência artificial, com dis-
ponibilidade de atendimento 24 
horas, todos os dias da semana.

Entre as funcionalidades, o 
atendente virtual oferece instru-
ções sobre o funcionamento dos 
produtos e serviços do Sicredi, 
além de apoio a consultas e tran-
sações de associados. O canal 

também atende a não associados 
da instituição financeira coopera-
tiva que podem buscar informa-
ções de abertura de contas ou 
portabilidade.

Para utilizar a função de aten-
dimento em Libras, via WhatsA-
pp, a pessoa entra em contato 
pelo telefone (51) 3358-4770, se-
leciona a opção Libras e é trans-
ferida para um chat em vídeo com 
o especialista do Sicredi.

O serviço está em fase de 
implementação.  A conclusão 
do processo em todas as áreas 
de atuação da instituição está 
prevista para o final de junho de 
2022.



4CADERNO S - JORNAL SEMANAL - 3 DE JUNHO DE 2022

Freestyle Script

20 Anos de Coluna
Estimados leitores, assinantes, 

patrocinadores, amigos, direção e 
colaboradores do Jornal Semanal.

E lá se vão 20 anos, escrevendo 
semanalmente, levando entreteni-
mento, dicas, registros, aconteci-
mentos, eventos, temas diversos 
e relevantes para os leitores. 
Parece que foi ontem, mas os anos 
passam muito rápido. 

Cada edição é única, e todas, 
feitas com amor, dedicação, cari-
nho e apreço por cada registro e 
acontecimento abordado. 

São 20 anos que eu entro na 
casa de vocês, e isso, aumenta o 
meu respeito e responsabilidade 
pela escrita. 

Nestes anos compartilhei muito 
da minha história; as alegrias 
e tristezas, e, da mesma forma,  
compartilho muitas conquistas 
e alegrias dos meus leitores e 
patrocinadores. 

Sou uma eterna aprendiz, 
sempre pronta para o novo. Vou 
ressignificando e me reinventando. 
Estar como colunista do Jornal 
Semanal muito me honra.  
Sou muito feliz e grata pelo meu 
trabalho. 

Gratidão a Deus e a todos pela 
confiança ao longo destes 20 
anos. Um agradecimento especial 
a todos os patrocinadores no de-
correr desses 20 anos e também 
para aqueles que a cada edição 
ilustraram nossas páginas.

Seguimos aprendendo, afinal, o 
sentido da vida é para frente. En-
tão seguimos. Gratidão, felicidades 
e um afetuoso abraço a todos!

Todos nós gostamos de estar 
bem informados. As informações 
e as notícias nos fazem enxergar 
o mundo e nos posicionar. A 
coluna da Yara já se tornou um 
clássico de Três de Maio e região. 
Sempre atualizando a sociedade 
com os últimos acontecimen-
tos importantes, de uma forma 
descontraída e divertida. Sou 
patrocinadora e leitora assídua 
da coluna.
Denise Nedel, empresária, 
proprietária das Lojas Denise

Faz 20 anos que acompanhamos a 
página da Yara Lampert. Na chegada 

do Semanal são as primeiras linhas 
que lemos. Yara, com muita delicadeza, 

leveza, inspiração e, especialmente, com 
extrema ética, desliza pelos eventos so-
ciais de nossa amada cidade com muita 

desenvoltura. Enche nossos corações de 
“coisinhas boas”, onde podemos visua-
lizar momentos de gratidão e aplausos. 

Somos admiradoras assíduas do teu 
magnífico trabalho. Sucesso com muito 

carinho, respeito e admiração. 
Arlene Bender (psicóloga) 

e Lurdinha Bender (professora  
aposentada). Assinantes do 

Semanal há mais de 20 anos

Todos estão convidados para, ao longo 
deste mês, dar o seu depoimento, suges-
tões e dicas para que possamos cada vez 
crescer em nosso trabalho. Mande para o 
e-mail jsemanal@jsemanal.com.br ou para 
o whatsApp 99926-9197 junto com uma 
foto.

Falar do trabalho da Yara é uma 
satisfação, é sinônimo de cultura 
e informação social.
Já tem o carimbo da credibilidade de 
seus assíduos leitores. Afinal 20 anos 
de coluna lhe dá todas as credenciais de 
competência. Sem falar que, manter 
esse laço estreito com os leitores em 
tempos de “redes sociais”, 
demonstra o quanto tens prestígio.
Por esta coluna já se passaram e 
ainda passarão muitas histórias e aconte-
cimentos. Basta chegar o 
Semanal para folhearmos até seu olhar 
social. Parabéns!
Marcos Domanski, locutor de rádio
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Parabéns a essa linda duplinha de 
irmãos – Naiomi Redel da Silva e 
Iuri Redel da Silva –,  que no dia 
23 de maio comemorou  
6 aninhos. No registro, os
aniversariantes com a mamãe 
Luisa, toda linda e coruja.

Três irmãs, unidas pelo amor, 
carinho, reciprocidade e união: 
Beatriz Stefann, Roselane 

Mion e Marli Vitorino

Os alunos da Escola E. E. F. 
Progresso, de Vila Progres-
so, Três de Maio, realizaram 
no dia 20 de maio uma viagem 
de estudos para a cidade de 
Ametista do Sul.  Acompanha-
dos dos pais, da diretora Mara 
Yung, da coordenadora Nuria 
Perin e das professoras Aline, 
Lidiane, Marciele e Simone, foi 
um momento memorável de 
aprendizado e de experiências 
incríveis.
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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.

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).

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

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

Parabéns para:
03/06
Lucidio Weddigen
Sixto Bombardeli
04/06
Pedro Albino Regner
Marli Vitorino
Liborio Segatto
05/06
Adriana Rodembusch
Antonio Rossi Neto
Paulo Roberto Nascimento
Cirlei M. B. Colvero
Flavio Wichineski

07/06
Marlise Eickhoff
Claudir L. Jung
Roberto Bombardelli
Daniel Ribeiro
08/06
Hedio Hilario Petry
Felix Sartor
Vera Winkelmann
09/06
Sandra Regina Weber
Waldemar WeirichTRÊS DE MAIO TEM HISTÓRIA 

Nossa cidade possui uma história ainda 
bastante recente, se comparada com a his-
tória de muitos lugares próximos como Ijuí, 
Santo Ângelo, Cruz Alta e Santa Maria. Mas 
nem por isso menos atraente e enigmática.

O jornalista Laurentino Gomes, em seu 
livro “1822” trouxe a tona uma outra faceta 
do famoso “Grito do Ipiranga”, proferido 
por Dom Pedro I e que hoje, talvez seja o 
fato histórico mais lembrado por todos das 
antigas aulas do colégio. A história que se 
difundiu foi que Dom Pedro soltou o famoso 
brado “Independência ou morte” montado 
sobre um imponente alazão branco e em-
punhando sua espada para o alto, cercado 
pelos Dragões Imperiais. Na verdade, esta 
versão foi propagandeada por um quadro 
de Pedro Américo, pintado em 1888. 

Segundo pesquisas do autor, na verda-
de, Dom Pedro I se deslocava de mula, que 
era o animal mais adequado para desloca-
mentos pelo percurso íngreme e aciden-
tado entre a capital da província e o litoral 
paulista, e o famoso grito foi dado entre as 
várias paradas que o então imperador fazia 
para aliviar-se das constantes diarreias que 
tinha, provocadas talvez pela qualidade da 

água que bebiam, tendo sido numa des-
tas paradas que acabou lendo a carta que 
falava das intenções de Portugal (com a 
intenção de usá-la de outra forma), ou seja, 
ao invés de sentado sobre um imponente 
cavalo branco, na verdade, naquele momen-
to, ele estava agachado atrás de uma moita. 

Então, se até mesmo a história do país, 
por vezes escapa da linha dos reais aconte-
cimentos, não é a história de Três de Maio 
que deixara, as vezes, de escapar. Porém, 
como disse, esta é uma história ainda bas-
tante recente e ainda temos pessoas que, 
ou a viveram, ou são fi lhas de pessoas que 
a viveram, ou ouviram relatos de quem as 
viveu, e isto nos permitirá evitar que mulas 
venham a se tornar cavalos brancos, nos 
possibilitando assim contar nossa história 
tal como ela realmente foi, para todos aque-
les que virão depois de nós. 

Então, quinzenalmente, convido-os a 
voltarmos ao passado e resgatarmos jun-
tos esta bela história, pois afi nal de contas, 
esta cidade também é SUA.

CLEMAR ZIMMERMANN
Revisão de Leomar Tesche

TRÊS DE MAIO 
E SUA HISTÓRIA

CLEMAR ZIMMERMANN

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

Rua Horizontina, 485
(2o piso da Digital Produções - fundos do Super Benedetti)

Telefones: 
3535-1033            9 9944-1624

Na foto, registro do dia 5 de novembro de 1972, por ocasião da
inauguração da linha de ônibus que ligaria Três de Maio a Porto Alegre
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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.
Sala Comercial, 100m² Av. Sen Alb. Pasqualini, Térreo do Ed. Cidade 
Jardim.

Vendas 
Sala Comercial, 368 m2, Av. Sen Alb. Pasqualini, Ed. Panorama Três 
de Maio 
Apartamento com 3 quartos, 2 banheiros, sacada fechada, 1 vaga 
garagem. 8º andar, Caxias do Sul/RS, ótima localização.
Apartamento com 1 suíte + 1 quarto, sala estar/jantar, banheiro social, 
lavanderia, 1 vaga de garagem, Ed. Rubi. R$ 450.000,00 
Apto Quitinete 27m², novo, alto padrão, próximo Puc, Porto Alegre.
Casa de alvenaria medindo 260,18m2, com 2 suítes + 2 quartos, sala 
estar/jantar, escritório, 2 garagens, piscina, bairro Planalto, Três de Maio.
Casa de alvenaria, 215m², 1 suite, 2 quartos, salas de jantar, estar e 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).
- 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

Nova CNH entra em vigor

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

Mudança no documento estava prevista desde 
dezembro de 2021; motorista só precisará trocar 
quando for renovar a carteira de motorista

Desde quarta-feira, 1º de junho, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pas-
sou a ser emitida em um novo formato. Segundo a Secretaria Nacional de Trân-
sito (Senatran), a nova CNH está “mais moderna” e, cumprindo determinações 
legais, além de possibilitar o uso do nome social e da filiação afetiva do condutor 
que assim desejar.

Foi também incorporado um código internacional utilizado nos passaportes, 
que permite ao condutor embarcar em terminais de autoatendimento nos aero-
portos brasileiros. Como terá informações impressas em inglês e francês, além 
do português, a nova CNH 2022 facilitará o uso em outros países.

As mudanças estavam previstas desde dezembro de 2021, quando o Conse-
lho Nacional de Trânsito publicou a Resolução nº 886, que regulamenta especi-
ficações, produção e expedição da CNH.

Mudança não é obrigatória
A substituição da antiga carteira de motorista pela nova CNH não é obrigató-

ria. Ela será implementada de forma gradual para novas habilitações, na medida 
em que os condutores venham a renovar ou emitir a segunda via do documento.

Como é a nova CNH 
Conforme a resolução – que detalha os itens de segurança que passou a 

ser adotado e apresenta como será o visual do documento -, a nova CNH 2022 
tem uma tabela para identificar os tipos de veículos que o condutor está apto a 
conduzir, bem como informações sobre o exercício de atividade remunerada do 
motorista e possíveis restrições médicas.

A nova carteira de habilitação também tem uma nova cor. Além do verde, 
tem também o amarelo e novos elementos gráficos para dificultar a falsifica-
ção e fraudes. O documento tem um QR Code e pode ser expedido nos formatos 
físico, digital ou ambos.

A mudança no modelo da CNH não irá afetar a validade, que agora é de 10 
anos para quem tem até 50 anos. Outros fatores relacionados com a habilitação 
como o limite de pontos também não irão mudar para quem tiver a nova habi-
litação.                                                                                                         Fonte: AGÊNCIA BRASIL

Um das grandes grandes novidades é que 
motoristas habilitados poderão usar a CNH 
com tradução em mais dois idiomas, inglês 
e espanhol, o que facilita a utilização do 
documento em outros países. Além disso, o 
novo documento tem sistemas de seguran-
ça atualizados e novos campos, como indi-
cação de atividade remunerada e possíveis 
restrições médicas.  


