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Laura Maria Marhold
Filha de: Adelar Marhold e Liane Pagel Marhold
Idade: 22 anos, solteira
Natural e residente em Três de Maio
Escolaridade: graduada em Licenciatura em Pedagogia
pela Faculdade Três de Maio - Setrem. Pós-graduanda
em História e Cultura Afro-brasileira pela UNIASSELVI
Profissão: Pedagoga
Porque optou pela profissão: desde pequena sempre
fui apaixonada pela educação, pela escola, e desde
então decidi que queria ser professora, pois o processo
educacional me encanta, assim como a energia que
vem das crianças
Onde trabalha: atuo no Revisa e Tal (@revisaetal),
onde auxilio estudantes, acadêmicos na elaboração
da metodologia e realizo a formatação do documento/
trabalho
Hábito de que não abre mão: tomar um bom chimarrão, acompanhado de uma boa leitura
O negócio do futuro é: Educação 4.0 - escolas conectadas com a internet, com um percentual maior de
aproveitamento e desenvolvimento
Time de futebol: Grêmio
Seus aplausos vão para: meus pais, que sempre me
apoiaram e me fortaleceram para chegar até aqui,
proporcionando um terreno fértil para conquistar meus
sonhos
Nota zero para: injustiças, mentiras e desonestidade
Sua opinião sobre as redes sociais: são muito úteis
para a ampliação da visibilidade social, de pessoas e
marcas. Mas também um meio com vastas possibilidades para horas de lazer, entre outros
O que você sugere de mudança que possa melhorar
sua cidade? A nossa cidade é aconchegante, mas acredito que faltam investimentos na saúde, na educação,
principalmente no que tange às estruturas desses
locais, bem como a capacitação dos profissionais, formações e cursos atualizados, com menos palestras e
mais práticas reais que possam ser inseridas e utilizadas no ambiente escolar

ALMA FOTOGRAFIA
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REPORTAGEM ESPECIAL

A vida dos três-maienses pelo mundo afora
FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Paula Dürks Cassol, 31 anos, está
morando em Portugal desde 2021.
Formada em Direito, a jovem
ingressou em programa de doutorado
em Direitos Humanos nas Sociedades
Contemporâneas, no Centro de
Estudos Sociais da Universidade de
Coimbra, na cidade de Coimbra.
Filha de Rosane Dürks Cassol (em memória) e Paulo
Augusto Cassol, e irmã de Laura, Paula fez sua base escolar
no Colégio Dom Hermeto. A escolha pelo curso em Direito
passou por influência de seus pais. “Minha mãe era funcionária pública do Poder Judiciário e meu pai por anos trabalhou
como Agente Penitenciário. Fazer Direito foi um pouco pelo
desejo de deixar o mundo um pouco melhor e uma maneira
que encontrei para ajudar os outros”, acrescenta.
Paula diz que teve o privilégio de contar sempre com o
suporte de seus pais, da avó e de toda a família para conseguir a formação em uma universidade pública. Ela fez dois
anos de pré-vestibular em Santa Maria até ser aprovada no
vestibular da Universidade Federal de Santa Maria-UFSM,
em 2011, obteve aprovação na Ordem dos Advogados do
Brasil, ainda quando estava cursando o nono semestre do
curso. Após formada atuou por um período como advogada.
Em dezembro de 2016, a bacharel conquistou uma vaga
de Mestrado da Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ. "Os dois anos de mestrado mudaram completamente
minha percepção de mundo e o que pretendo para minha
vida. Foi nesse período que decidi fazer doutorado e, então,
comecei a buscar informações e conversar com outras
pessoas que também optaram pelo doutorado fora do país",
revela.
Casada com Andrei, brasileiro de Santa Maria, nos próximos
meses o casal irá transferir residência para a França.

Paula e seu esposo Andrei, às margens do Rio Douro, em Porto

Escolha por
Portugal
O país escolhido foi uma
consequência de seu programa
de doutorado. “Apesar de ser
em Portugal, é um programa
internacional, as aulas, textos
e trabalhos são em inglês, e
tenho colegas do mundo todo.
Além disso, é um programa
interdisciplinar, que trata sobre
direitos humanos a partir
de uma perspectiva crítica”,
comenta.
Paula conta que precisou de
muito preparo para conseguir
ingressar no doutorado e que

levou dois anos com várias
tentativas para atingir o sonho.
Hoje, Paula se considera muito
mais uma acadêmica do que
advogada, pela sua trajetória
no meio que estuda.
Desde criança, a três-maiense teve o desejo de conhecer
outros lugares, mas nunca
havia saído da América Latina
antes de morar em Portugal.
“Acredito que para uma menina
do Interior, pensar em estudar
fora sempre vinha acompanhado de muitos obstáculos,
inclusive financeiros, mas
principalmente uma síndrome
da impostora, em que achava
que nunca seria boa o suficiente”, avalia.
Paula foi para o exterior
com o marido Andrei, que também tinha o desejo de sair do
Brasil e tentar outros caminhos
profissionais. “Estamos nós
dois aqui, mas queremos trazer
nossas gatas, Elis e Dolores,
que ainda estão no Brasil. Elas
já estão com toda a documentação pronta para viajar, só
não as trouxemos ainda pois
estávamos esperando ver onde
nos estabeleceríamos”, conta.
Em junho ou julho o casal
irá fixar residência na França,
devido à atividade profissional
de Andrei.

Adaptação no país

Andrei e Paula na estátua de Fernando Pessoa, na capital Lisboa

Paula considera que o maior
desafio no país, assim como em
outros lugares da Europa, é a
burocracia, que é desgastante e testa a força de vontade
frequentemente. “Além disso,
a saudade da família e dos amigos, das referências de lugares

e cultura, é um desafio nos
momentos em que estamos
mais frágeis”, revela Paula. Ao
menos ela conseguiu encontrar
erva-mate no país, o que transmite um laço de proximidade
com a terra natal.
O país não tem muitas
diferenças culturais, de alimentação ou clima comparado ao
Brasil. “Portugal com certeza
é o país da Europa mais semelhante ao Brasil, e o mais fácil
de se adaptar nesse sentido”,
compara.

Dia a dia
A doutoranda passa várias
horas na biblioteca e encara
muitas escadas no seu dia a dia.
“Como estou no primeiro ano
do doutorado, tenho tido muitas aulas, leituras e trabalhos”,
comenta.
Ela revela, que eventualmente sobra tempo pra passear um pouco e sair com os
amigos que estão fazendo na
cidade. "Confesso que tem sido
raro nesse momento”, conclui.

Receptividade
aos brasileiros
Para a jovem, o maior
impacto em sua chegada foi a
xenofobia contra os brasileiros.
“O colonialismo ainda é muito
forte na maior parte dos portugueses”, conta.
Ela ainda percebe que,
muitas vezes, quando fala o
português brasileiro, considerado incorreto por muitos
portugueses, há uma mudança
na forma a qual é tratada.
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Paula na Ponte de Santa Clara, sobre o Rio Mondego, que
atravessa a cidade de Coimbra

Sistema de saúde
A jovem três-maiense
compara a saúde portuguesa
semelhante ao SUS brasileiro,
público, universal e gratuito,
porém, segundo ela, o Sistema
Único de Saúde do Brasil é
melhor.
Como o Brasil e Portugal
tem um acordo mútuo para
prestação de assistência médica através do serviço público,
Paula tem um número de
usuária do Sistema Nacional de
Saúde-SNS. Por esse número,
ela consegue frequentar a
Unidade de Saúde Familiar-USF
próxima de sua casa. Na USF
ela pode fazer acompanhamento médico e tomar a vacina contra Covid-19. “Eu também tenho
acesso à assistência médica da
Universidade de Coimbra, onde
faço meu doutoramento, e que
possui um custo simbólico. Há
também a Emergência do Hospital Universitário, que seria o
lugar mais indicado para quem
não é residente e precisa fazer
uso de algum atendimento
médico”, relata.

Paula contemplando a cidade do Miradouro em Coimbra

Salário mínimo

Paula revela que, por ter
o custo de vida mais baixo de
todo o continente europeu,
Portugal também tem o menor
salário mínimo, atualmente
de 705 euros (cerca de R$
3.640,00). Ela ainda conta que
a média salarial varia pela profissão e cidade onde trabalha.
“Lisboa e Porto têm os maiores
salários, mas também maior
custo de vida comparado com o
interior, como Coimbra”, avalia.

Conselho para
quem deseja morar
fora do Brasil
Paula imagina que morar
fora do Brasil possa ser o desejo
de muitos brasileiros hoje, diante das dificuldades que o país
enfrenta. “Acredito que depende
muito do que cada um entende
por sucesso, mas posso dizer
que emigrar exige pelo menos
um pouco de planejamento
e muita força de vontade. As
dificuldades de ser migrante

se somam as dificuldades já
existentes no dia a dia, fora a
saudade, que sempre se faz
presente. Mas o mais essencial,
que mais me ajudou na escolha,
além de um planejamento financeiro, foi conversar com pessoas
que já fizeram isso, entender os
caminhos, e me agarrar ao meu
propósito pessoal”, acrescenta.

Morar na Europa
deve ser definitivo
A três-maiense revela que a
ideia é ficar na Europa em definitivo. “Andrei fez uma mudança
de carreira, saindo da universidade pública, indo para a iniciativa privada e eu busco construir
uma carreira por aqui”.
No momento, o casal ainda
não sabe quando conseguirá visitar o país natal. “Meu esposo
foi contratado recentemente
por uma empresa francesa.
Com todas as mudanças e
com o meu doutorado, provavelmente só no próximo ano
consigamos passar uns dias no
Brasil”, finaliza.
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“Quando perdermos o chão, a fé nos
dá asas para voar”
. Fátima Giffoni

Dr. Armando Eickhoff e esposa Maristela em recente
evento na Sociedade Guaíra de Três de Maio

Liane Reidel

comemorou a idade
nova no último
domingo, dia 15.
Recebeu o carinho
do esposo Jacson
Martins, da filha Ana
Clara, dos familiares
e do grande rol de
amigas. Felicidades,
saúde, alegria e
tudo de mais lindo
na tua vida.

Aquela sala cheia de estilo,
conforto, qualidade e bom
gosto, você encontra
na Movelar Móveis
e Decorações. Faça uma
visita na loja e confira as novidades, além de excelentes
estofados, belíssimas peças
em decoração.

Compulsão alimentar, você está
sofrendo com isso?

A compulsão alimentar pode ser a forma
que seu corpo encontrou para mostrar
a você os minerais, vitaminas e demais
substâncias que seu corpo tem necessidade
e você não está consumindo de maneira
adequada. E também a causa emocional que
normalmente está ligada à alguma ramificação do padrão emocional da solidão e de não
encontrar o que lhe dá prazer na vida, ambos
podem ser tratados em consultório.
Veja a seguir alguns exemplos de como
substituir os alimentos corretamente para
amenizar a compulsão:
– Por chocolate: indica necessidade de magnésio. Você pode comer proteínas vegetais
e animais para suprir esta necessidade e
diminuir esta compulsão.
– Pão, torrada e macarrão: indica necessidade de nitrogênio. Você pode comer carne,
peixe, feijão e castanhas para suprir esta
necessidade.
– Comida salgada: indica necessidade de
cloro. Você pode comer peixe para suprir e
diminuir a necessidade de devorar tudo o
que é salgado.
– Comidas gordurosas: indica necessidade
de cálcio. Você pode comer brócolis e vegetais verde-escuros para suprir esta necessidade e diminuir esta compulsão.
Para mais informações agende uma consulta com Carolina Philippsen - Terapeuta
em saúde integrativa, pelo fone (55) 996950281 ou pelo Instagram: @tratys__.
Atendimento no Salão de Régis Klein
Cabeleireiros.
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loja denise
Um domingo
lindo e alegre de
encontro entre as
famílias Lewiski

e Baú.

Rui, Delci, Felipe
(que reside na
Espanha e está
visitando a família)
e Daniel Lewiski;
Dilce, Milton e
Jonatan Baú, e
Camila Hartmann.
Família, o nosso
maior bem.

Parabéns ao querido

Arthur Augusto Werle Rambo,

filho de Amara e Sandro que hoje, dia 20,
comemora 11 anos. Menino educado,
encantador, cheio de luz e muita
determinação. Felicidades, Arthur,
e que a vida te surpreenda com
muita saúde, paz e alegria.

O casal Rose e Tiago Benedetti em recente
viagem a Dubai. Cultura, conhecimento e muitos
passeios. O registro foi em Milacle Garden (foto
ao lado) e Mercado do Ouro (foto acima).
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Fiéis participam de peregrinação para
Nossa Senhora de Fátima
Manifestação de fé reuniu peregrinos de diversas localidades do Interior de
Independência em direção à gruta, em Cinco Esquinas
Peregrinos das comunidades de Santo Isidoro de Colônia
Medeiros, Nossa Senhora do
Rosário de Esquina Araújo
e Nossa Senhora da Paz de
Colônia Glória, participaram da
peregrinação em direção à Gruta Nossa Senhora de Fátima,
em Cinco Esquinas. A demonstração de fé, que é realizada
todos os anos, ocorreu no dia 13
de maio.
Após a peregrinação, o
Padre Zeno celebrou a Santa
Missa, às 15h. Também estiveram presentes membros das
comunidades de Santa Rosa de
Lima e Santa Maria Goreti, de
Independência, Santo Antônio
de Alto da União e Santa Terezinha do Campo, de Catuípe.
Cleni Gehm e Eliane Fiorin
realizam a limpeza e organização da gruta de Nossa Senhora
de Fátima. Elas relatam que
fazem esse trabalho com muita
dedicação, amor e carinho. Para
manter a gruta, contam com
doações da comunidade. “A gente mantém a gruta limpa e organizada. Retiramos os resíduos
de flores e velas, pois a gruta
recebe visitas frequentemente”,
comenta Cleni. “Nós organizamos a gruta para os encontros
semanais. Todas as quartas-feiras reza-se o terço às 15h e
cada dia 13 do mês é celebrada
a missa aqui na gruta”, complementa Eliane.
Conforme os relatos dos
visitantes, muitas graças são
alcançadas por intercessão de
Nossa Senhora de Fátima. Cleci
Baugartner participou da romaria na sexta-feira passada. “Eu
fui muito feliz neste dia. Assim
como levei os meus pedidos, eu
agradeço a Nossa Senhora de
Fátima por tantas graças que
recebo dela. Eu amo ser romeira. É uma benção”, conta.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Parabéns para Lucas Gabriel Schardong, que no dia 17 de
maio completou 2 aninhos de pura alegria.
Homenagem do papai Victor Hugo Schardong e da mamãe
Lineia Schreiber e dos manos, avós e familiares.

Eliane Fiorin e Cleni Gehm realizam a limpeza e ornamentação da Gruta Nossa
Senhora de Fátima

História da
peregrinação
De acordo com os registros
da gruta, em 1956 ocorria uma
peregrinação com a imagem
de Nossa Senhora de Fátima
em todas as comunidades, em
que uma comunidade levava
até certo ponto e a outra vinha
receber a imagem.
Em 1964, no encontro entre
as comunidades de Santo
Isidoro e Nossa Senhora da
Paz, surgiu a ideia de construir
um capitel em homenagem
a Nossa Senhora de Fátima,
onde hoje é conhecido como

Cinco Esquinas.
Após 33 anos da peregrinação com a imagem da Santa,
em 1989, ocorreu a primeira
peregrinação ao antigo capitel,
com aproximadamente 400
fiéis. Posteriormente, o Padre
Luiz Siqueira Machado, conhecido como Padre Luizinho,
sugeriu a ideia de construir
uma gruta. Desde então, no
dia 13 de maio, com tempo
favorável, ocorre a peregrinação saindo das comunidades
vizinhas em direção à gruta. A
inauguração da gruta foi em
1992, com peregrinação, terço
e Santa Missa.

Parabéns para:
20/5
Lucenir T. Bonapaz
Marlize M. Pandolfo
Ines Zucatto
22/5
Adelaide Hann
Margarete L. A. Kamm
23/5
Moacir Tibola

Ines Gribler
24/5
Joao Tibola
25/5
Alessandro Berndt
Janete Dalavechia
26/5
Flori Kerber

ALUGA-SE apto com 1 dormitório, garagem, na Av. Uruguai, em cima da Acordare,
em Três de Maio (55) 99606-2530.
VENDE-SE belo apto de três dormitórios, despensa, banheiro, sala, local privilegiado em Porto Alegre, bairro Bonﬁm. Em frente ao Campus Central da UFRGS,
ao lado da Fundação de Medicina, do Colégio Rosário, da Santa Casa, defronte
ao Parque da Redenção, perto da estação rodoviária. Semimobiliado, escritura
totalmente em dia, regularidade de tributos, condomínio, taxas, etc. Interessados
por mais informações, fone (55) 98409 -1569 ou (55) 98419 - 5060 (Aldino).

VENDO LENHA

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

ALUGA-SE

Missa foi celebrada pelo Padre Zeno, na tarde do dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima

Apartamento mobiliado com 3 quartos e garagem, no centro
de Três de Maio. Mais informações (55) 3535-1519
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ALUGA-SE
- Pavilhão comercial/industrial em alvenaria na rua Alfredo Henn, nº 835, bairro
Jardim das Acácias, (em frente ao colégio Castelo Branco), c/ área de 486,00 m².
- Sala comercial: Localizada na Rua Casemiro kochwitz, pode ser locada inteira
ou dividida em duas salas comerciais (antiga 1001 Embalagens).
- 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

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, 60m2 Av. Sen. Alberto Pasqualini, térreo do Edifício 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 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, 214m², 1 suite, 2 quartos, escritório, 3 banheiros, 2 lareiras,
2 garagens, pomar nos fundos, rua Jorge Logemann, centro.
Casa de alvenaria, 215m², 1 suite, 2 quartos, salas de jantar, estar e cozinha
integradas, 2 garagens, festeiro c/ espaço gourmet, piscina, terreno 395m², Loteamento Dockhorn.
Apartamentos na planta, Ed. Dockhorn e Ed. Caúna na cidade de
Três de Maio. Ed. Mariana na cidade de Horizontina / RS

Ótima oportunidade para
investidores
Terreno medindo 910 m², no início da
Rua Planalto, no centro de Três de Maio

Informações e agendamentos de visitas pelo fone:
55 99633-2111 ou 55 99628-5138 ou faça-nos uma visita na travessa
Pedro Garaffa 116 Centro, em frente ao colégio Dom Hermeto.
Eduardo Corretora de imóveis, o imóvel é seu,
o cuidado é nosso.
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VENDA
• Prédio de 3 pavimentos, duas salas comerciais e três aptos e
casa residencial de alvenaria de fundos e garagem c/ estrutura para
outro pavimento, na rua Pe. Cacique. OBS.: Imóvel central
• Terreno medindo 700m² com casa de madeira e escritório, na rua
Ijuí, frente à escola Pingo de Gente
• Aptos no edifício Terra Natal na rua Osvaldo Cruz perto do Hospital São Vicente, e aptos na Av. Uruguai e Av. Alberto Pasqualini e na
rua Professor Del Aglio e rua Horizontina no edifício Maria Preta e
rua Sto. Antônio, no bairro São Francisco.
• Apto central medindo 93 m² c/ garagem medindo 15m², duas suítes e elevador, localizado na rua Tereza Verzeri, em frente ao Super
Benedetti. Facilita pagamento.
• Apartamento parcialmente mobiliado, com 2 quartos, sala, cozinha, garagem, portão eletrônico, sacadas fechadas c/ vidro temperado 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.
SALAS COMERCIAIS
• Rua Pe. Cacique, av. Uruguai, rua Santo Ângelo, Av. Senador Alberto Pasqualine e rua Horizontina.
IMÓVEIS EM OFERTA
• Terreno medindo 577,90m² c/ casa de alvenaria c/ chapada medindo 335m², na rua Bruno Dockhorn ao lado da radio colonial.
R$ 750mil (aceita proposta).
• Sala Comercial de 120m², no centro de Três de Maio.
• Terreno todo murado, s/ benfeitorias, frente de 14,50 metros (medindo 442,50m²), na Av. Avaí.
• Pavilhão comercial de alvenaria de 380m² e uma casa mista, terreno de 7.000m², rua Leonel Brizola, perto do parque de exposições,
no bairro Castelo Branco R$ 750.000,00.
• Excelente casa de alvenaria c/ 4 quartos, 3 banheiros, quiosque,
piscina, 2 garagens. Aceita no negócio apto ou casa de menor valor.
• Casa de alvenaria de esquina na Av. Sta. Rosa, próximo a Setrem.
• Casa de alvenaria na rua Avaí, perto da Setrem.
CHÁCARAS
• 5,3 ha, com benfeitorias, casa, galpão, chiqueiro, estrebaria,
potreiro e área de planta, encosta no rio Buricá, aceita troca por imóvel na cidade.
• 5,4 ha, s/ benfeitorias, com eucaliptos grandes, 1 ha pomar c/ árvores 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, localizada 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 lambedor, c/ aguada boa e s/ benfeitoria preço R$ 750.000,00. Aceita
veículo no negócio e parcela em até 4 anos.
ÁREAS DE TERRA
• 9,25 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, reﬂorestada 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.

Assessoria Contratual Especializada: realizando a elaboração e revisão de contratos, em
diversas áreas, como compra e venda, locação, arrendamento, empreitada, doação, empréstimo, revisão de contratos bancários entre outros, utilizando sempre bases legais, gerando mais
proteção e segurança ao seu contrato.

• 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.

ALUGUÉIS

- Salas comerciais, Galeria Jost, Rua Santo Ângelo, centro. A partir de R$ 500,00

IMÓVEIS À VENDA

- Casa mista, bairro Jardim das Acácias, 3 quartos, com terreno amplo, boa localização.
- Apartamento na Av. Santa Rosa, prédio de esquina, 3 quartos sendo uma suíte, sala ampla,
cozinha, lavanderia, sacada frontal, sacada nos fundos fechada com vidros, com churrasqueira, 1 vaga de garagem, apto de aproximadamente 172m² com a área comum.
- Apartamento na Av. Sen. Alb. PasqualinI, 3 quartos (uma suíte), 2 banheiros, cozinha planejada com bancada, sala ampla, sacada lateral com ﬂoreira, sacada fechada com vidros na
frente e com churrasqueira, lavanderia, 1 vaga de garagem, 2º andar, de frente para avenida.
(Recebe imóvel no negócio)
- CASA NOVA DE ESQUINA, 2 dormitórios, toda gradeada e murada, 3 vagas de garagem,
ótima localização no bairro Jardim das Acácias.
- Apartamento na Coab, 2º andar, com dois dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro, sacada
com churrasqueira, 1 vaga de garagem, otima posição solar.
- Casa ampla de alto padrão a uma quadra do centro, casa de 2 pavimentos, com quiosque e
piscina, terreno amplo, pega veículo no negócio.
- Casa de 2 dormitórios no bairro Dona Oliva. R$ 215.000,00.
- Casa na região central, 2 pavimentos, aproximadamente 235m², com pátio grande na frente, e sala comercial aprox. 25m, separada da casa na frente do imóvel. (Possibilidade de receber Apartamento em prédio com elevador mediante avaliação)
- Casa grande à venda, ótima localização, lugar lindo e valorizado, feita com tijolos maciço
limpado, espaço gurmet, fogão de chapa, enorme pátio
- Casa de esquina, bairro Planalto, ótima localização, 3 quartos, garagem pra 3 carros, toda
murrada e cercada.

ÁREA DE TERRA

- 4 ha em Alegria, contendo área de mata e de planta, barbada R$ 65.000,00

TERRENOS

- Loteamento Mediterrâneo 13,5x27,5 com 371,25m² terreno todo murado, plaino. R$
129.000,00

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

- 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 Engenheiro Jorge Logemann próximo do centro, com 3 dormitórios, 2
salas, cozinha, dispensa e garagem
- Casa de madeira localizada na rua Otto Schulz com terreno medindo 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 total de 90m², mais vaga de garagem.
- Terreno localizado na rua Horizontina medindo 12 x 35 totalizando 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

• 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
• Casa: Rua São Marcos, rua Giruá, rua Planalto, rua José Bonifácio, rua Natal e rua Professor Del Aglio
• 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.
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TRÂNSITO: multas por
câmeras de monitoramento
já estão valendo

Condutores sem
infração em 12
meses receberão
benefícios

Apesar de a prática ser permitida desde 1998, tema
era polêmico e muitas multas eram inviabilizadas
por afrontar o Código Civil e a Constituição Federal

CONTRAN emitiu resolução
que pode conceder benefícios
fiscais ou tarifários aos condutores cadastrados em registro

As novas diretrizes foram publicadas na
Resolução nº 909, de 28 de março, no
Diário Oficial da União, consolidando a
fiscalização de trânsito por intermédio
de videomonitoramento e a autuação de
infrações flagradas.

O Conselho Nacional de Trânsito-CONTRAN emitiu uma deliberação na segunda-feira, 9 de maio, que prevê o Registro
Nacional Positivo de Condutores-RNPC.
O registro está previsto no Código de
Trânsito Brasileiro-CTB.
O Contran irá beneficiar os motoristas
que não cometerem infrações de trânsito
sujeitas a pontuação nos últimos doze
meses. Para o cadastro, o motorista
precisa conceder autorização, através do
aplicativo ou meio eletrônico do Departamento Nacional de Trânsito-Denatran.
Após a autorização, o condutor estará
cadastrado, mesmo que não ocorra comunicação pelo órgão Denatran. Conforme a resolução, a autorização “implica
em consentimento do condutor para
que os demais cidadãos visualizem seu
cadastro no RNPC”.
A consulta ao cadastro pode ser feita com
o nome completo e CPF do condutor.
O RNPC concederá benefícios de qualquer natureza aos condutores, sendo
“benefícios fiscais ou tarifários aos
condutores cadastrados, na forma da
legislação específica de cada ente da
Federação”, conforme a deliberação.

Com isso, agora, o artigo 2º do Código
Brasileiro de Trânsito diz: “A autoridade
ou o agente da autoridade de trânsito,
exercendo a fiscalização remota por
meio de sistemas de videomonitoramento, poderão autuar condutores e
veículos, cujas infrações por descumprimento das normas gerais de circulação e
conduta tenham sido detectadas ‘online’
por esses sistemas”.
“Isso significa que os agentes de trânsito poderão aplicar multas que forem
captadas pelas câmeras de vídeo. O
monitoramento pode ser feito 24 horas
por dia, 7 dias por semana, por agentes
do DER [Departamento de Estradas de
Rodagem], Polícia Rodoviária, Polícia
Militar e companhias de engenharia de
tráfego dos municípios. Caso a infração
seja detectada por câmeras, a autoridade
responsável pela lavratura da falta deve
apontar no campo ‘observação’ a maneira com que foi constatada”, informa
o diretor de tecnologia da Estar Digital,
Adriano Krzyuy.
Ele explica que a fiscalização só pode ser
realizada em vias devidamente sinalizadas para o monitoramento remoto de
trânsito, o qual, inclusive, já é uma prática antiga, prevista no Código Brasileiro
desde 1998. Todavia, em 2013, com a

SERVIÇOS
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

Resolução nº 471, o Contran estabeleceu
fiscalizar o trânsito mediante sistema
de videomonitoramento e, à autoridade
ou ao agente da autoridade de trânsito,
a autuação de condutores e veículos. No
entanto, a resolução se aplicava apenas
a estradas e rodovias. Em 2015 houve
alteração da norma, com a Resolução n°
532, e o supervisionamento por câmeras
de monitoramento passou a ser feito
também nas vias urbanas.
Adriano explica que o tema foi alvo de
várias polêmicas judiciais, inclusive o
Ministério Público Federal já considerou
diversas vezes que os equipamentos
eletrônicos invadiam a privacidade dos
condutores, ao permitir que os agentes
observem o que ocorre dentro dos veículos, o que “fere os direitos fundamentais
da intimidade e da privacidade”, como
consta no Código Civil e o art. 5º, X, da
Constituição Federal de 1988, que considera “invioláveis a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização
pelo dano material ou moral decorrente
de sua violação”.
Neste sentido, a nova resolução veio dar
mais transparência às duas resoluções
anteriores, principalmente no que diz
respeito aos estacionamentos rotativos,
motoristas usando o celular, condutores
sem cinto de segurança e crianças no
banco da frente.
Fonte: Estar Digital,
https://estardigital.com.br/

LAVAGEM

LAVA CAR MASTER

Lavação simples e completa.
Encerramento e polimento.
R. Augusto Rutzen
F: 9999-64866 - Karine ou Rodrigo

A SECO DO PAULO

Sofás, tapetes, carpetes, colchões,
estofamentos de carro, etc.
F: 99954-2395 - R. Buricá, 34

TÁXI

DO CARECA

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

O cadastro pode ser excluído em cinco
ocasiões. Por solicitação do cadastrado,
quando houver pontuação por infração,
quando o direito de dirigir do condutor
for suspenso, em caso de cassação da
Carteira Nacional de Habilitação ou ela
estando vencida há mais de trinta dias,
ou ainda quando o cadastrado estiver
cumprindo pena privativa de liberdade.
O registro deve ser implementado pelo
Denatran, no prazo máximo de 180 dias.

OFICINA MECÂNICA

MOTORGIRUS
F: 3535-8953
R. Santa Clara, 15

DS MOTORS

Injeção eletrônica, mecânica em geral,
geometria e balanceamento
Rua São Roque, 654
Fones: 3535-2008 / 9 8463-2000

ELETRICISTA E ENCANADOR

NEI MAGALHÃES
F: 9 9952-8033

JARDINAGENS WEBER
Adair Weber - F: 9 8416-7280
facebook.com/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.
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