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Gabriel Júnior Ludwig
26 anos, pai de Isadora 
Graziela Ludwig, 8 meses 

Filho de Jane Maria e Márcio 
Izidoro Ludwig

Casado com Fernanda Gabriela  
Almeida Ludwig 

Natural e residente em Três de Maio  

Escolaridade: pós-graduado em Finanças, 
Investimentos e Banking - PUC-RS

Profissão: Bancário, Banco Bradesco 

Porque optou pela área financeira: Por-
que o mercado financeiro é um mar de 
possibilidades; proporciona aos clientes 
manutenção e alavancagem de patrimô-
nio, melhorando a qualidade de vida das 
pessoas

Hábito de que não abre mão: passar mo-
mentos com a família, sendo com um bom 
chimarrão, vinho ou uma cerveja

O negócio do futuro é: tecnologia no 
agronegócio

Time de futebol: Grêmio 

Seus aplausos vão para: integridade e  
honestidade

Nota zero para: corrupção e hipocrisia 

Sua opinião sobre as redes sociais: são 
facilitadoras da vida cotidiana 

O que você sugere de mudanças que  
possam melhorar sua cidade?  
Remanejar algumas faixas de pedestres 
das esquinas das rótulas, para reduzir 
o risco de acidentes e colaborar com o 
trânsito.

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

Desde fevereiro de 2021, Marcos Thiel, 33 anos, e a esposa Camila 
Menin Thiel, 32, estão morando na Alemanha. A ida para o país euro-
peu se deu através de oportunidade profissional – Marcos é Scrum Master da 
multinacional John Deere. “Sou responsável por guiar meus times de desen-
volvimento de softwares a utilizar uma metodologia ágil, que faz parte de uma 
estratégia de transformação digital na empresa”, explica. O casal mora em 
Mannhein, uma cidade com cerca de 300 mil habitantes, no estado de Baden-
-Württemberg. 

Ele diz ainda que a busca por experiências pessoais também foi levada em 
conta na decisão de sair do Brasil. “Sempre tive curiosidade de ver como é a 
forma de viver e trabalhar em outro país, com língua e costumes diferentes 
dos nossos. Acredito que essa troca de experiência é muito valiosa para nossa 
vida”, declara.

Filho de Peter Thiel e Ines Thiel, Marcos cursou o ensino médio na Setrem. 
Foi estagiário de TI em Horizontina, e após se mudou para Canoas para traba-
lhar e seguir os estudos na área. Lá iniciou o curso de tecnólogo em Redes de 
Computadores, pela Ulbra Canoas, concluído em 2010. Logo após, iniciou MBA 
em Gerenciamento de Projetos pela Unisinos que foi concluído em 2012. 

 Em 2014, Marcos retornou a Três de Maio quando fez mais um MBA, des-
ta vez em Gestão de Pessoas e Coaching, pela Unijuí. “Durante esse período, 
demonstrei interesse em ter uma experiência no exterior e assim essa oportu-
nidade se tornou realidade”, relata.

Camila é filha de Jaime Menin e Ariete Menin, fez ensino fundamental no 
Colégio Cristo Rei, em Horizontina, e o ensino médio no Colégio Dom Hermeto. 
É formada em Psicologia, pela Unisinos de São Leopoldo. Em 2015, concluiu 
MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, pela Fundação Getúlio Vargas - FGV 
de Passo Fundo. Em 2020, concluiu a pós-graduação em Psicologia Positiva, 
pela PUC de Porto Alegre.

No Brasil, Camila estava trabalhando em uma indústria em Três de Maio e 
nos finais de semana, trabalhava como maquiadora, atividade que continua a  
exercer na Alemanha para algumas clientes brasileiras. 

Casados desde 2015, o cachorro Scooby foi junto para a Alemanha. Em 
fevereiro de 2022, nasceu a primeira filha do casal, a linda Helena Menin Thiel.

País com normas rígidas 
e inverno 'cinzento' 

Para o casal, as regras na 
Alemanha são as maiores dife-
renças entre Brasil e Alemanha. 
“O país é muito regrado e organi-
zado. Desde atravessar a rua até 
para ter um animal de estimação 
existem normas”. 

A burocracia também foi 
uma das maiores dificuldades 
do casal ao chegar na Alemanha. 
"Aqui é preciso fazer registros 
de tudo. Registro pessoal na 
prefeitura, registro de residência, 
registro do cachorro (sim eles 
pagam imposto na Alemanha), 
carteira de motorista.... e os inú-
meros seguros. Tivemos muita 
ajuda da empresa, mas sempre 
tem algo 'novo' que você precisa 
fazer para estar regular no país”, 
conta Marcos.

Com tantas normas, que 
devem ser cumpridas, o casal 
estranhou no início. "Nosso 
'jeitinho brasileiro' de resolver as 
coisas não funciona aqui. Então, 
às vezes, cabe a nós refletir que 
não estamos no nosso país de 
origem e devemos respeitar e 
seguir as regras do país onde 
estamos no momento”, comple-
menta.

Quanto ao idioma, o casal diz 
que a cada dia acaba aprendendo 

um pouco mais, porém leva um 
tempo. 

O clima também é diferente, 
e a região onde o casal mora 
é uma das mais 'quentes' da 
Alemanha, então o frio não 
chega ser a principal diferença. 
Mas há semanas cinzentas sem 
sol durante praticamente todo o 
inverno.

Conforme o casal, as esta-
ções são bem definidas. Uma 
primavera muito florida, verão 
quente e o outono é lindo com 
as árvores de folhas amareladas. 
No inverno temos neve (não 
muito em Mannheim, mas nas 
cidades vizinhas)”.

Receptividade com os 
estrangeiros

Existem muitos estrangeiros 
vivendo na Alemanha e o núme-
ro aumenta a cada dia. Marcos 
conta que há muitas oportunida-
des de trabalho e a qualidade de 
vida também é um atrativo para 
morar lá. “As novas gerações 
estão mais acostumadas com os 
estrangeiros e são bem recepti-
vos. Os idosos são mais conser-
vadores e fechados. Como ainda 
não dominamos totalmente a 
língua alemã, dificulta a interação 
com os mais velhos. Em geral 
eles levam mais tempo para 
ganhar confiança”, explica.

Carga horária de 
trabalho menor e 
mais tempo livre

A rotina de Marcos é a 
mesma que tinha no Brasil. “A 
diferença é que a carga horária 
de trabalho é menor na Alema-
nha, sobrando mais tempo para 
outras atividades como estudo, 
lazer ou prática esportiva”, 
destaca. 

Durante a semana, no tempo 
livre o casal aproveita para 
passear pelos parques da cidade. 
"Nos finais de semana saímos 
para cidades vizinhas ou nos 
reunimos com os amigos”, relata 
Camila. Ela também conta que 
existem muitos lugares bonitos 
para conhecer por lá. “Desde 
pequenas cidades com arqui-
tetura típica alemã até pontos 
turísticos. Aqui as pessoas tam-
bém têm o costume de praticar 
hiking (caminhada na natureza) 
ou ciclismo nas florestas, o que 
achamos muito legal”.

Gasto com moradia 
pesa no orçamento

"Os maiores gastos são com   
moradia; tanto para quem mora 
de aluguel ou para quem for 
adquirir um imóvel. Nos últimos 
dois anos de pandemia esses 
valores subiram em torno de 

20%. Aluguel é o maior gasto no 
orçamento”, revela o casal.

Os gastos com alimentação 
não são tão elevados, bem como 
com internet e energia elétrica, 
quando comparados ao salário 
mínimo local. O valor médio da 
hora de trabalho está em torno 
de € 10,00 (cerca de R$ 55,00). 
Porém, o três-maiense explica 
que existem diferentes tipos de 
contrato de trabalho. “Alguns 
com carga horária maior; outras 
com carga horária menor. Então 
o valor pode variar. Mas o valor 
gira em torno de dez euros a 
hora”, detalha.

Além do custo básico, o 
casal relata que alguns seguros 
também são recomentados: o da 
casa; seguro a terceiros (quando 
você causa um dano a alguém);  
e o seguro pet (caso você tenha 
algum animal de estimação).

Um gasto a mais que o casal 
tem no país europeu é com 
aquecimento da residência – 
que pode ser elétrico, gás ou a 
óleo –, e com preços variados, 
que precisa ser colocado no 
orçamento do mês.

Seguro para saúde é 
essencial

Para morar no país, o seguro 
de saúde é obrigatório. Porém, 
o atendimento para quem não 
tem um seguro não é negado 
nos hospitais, mas a cobrança é 
feita posteriormente, e o valor 
pode ser bastante alto. “Quem 

viaja para a Alemanha a turismo 
também precisa ter um seguro 
saúde que cubra os custos no 
caso de alguma emergência”, 
alerta.

Ele frisa que a medicina local 
é mais reativa do que preventi-
va. “Eles orientam a utilizar ao 
máximo medicamentos naturais. 
Não tivemos nenhuma experi-
ência negativa com a saúde por 
aqui; sempre tivemos um bom 
suporte”, afirma.

Transporte público sem 
catraca e cobrador

É possível ir a qualquer 
lugar de trem, inclusive para 
fora do país. Também existem 
muitas ciclovias na Alemanha 
e os ciclistas são muito respei-
tados por lá. “Muitas pessoas 
utilizam a bicicleta como meio 
de transporte, inclusive para 
levar as crianças para a escola”, 
salienta.

O casal não teve dificulda-
des em andar com o carrinho 
de bebê no transporte público, 
pois os trens e ônibus pos-
suem acesso para cadeirantes, 
que funciona muito bem. O 
transporte público não possui 
cobradores ou catracas. “Você 
compra o bilhete de passagem 
e entra no trem. É um sistema 
de confiança. Algumas vezes 
um fiscal entra no trem ou 
ônibus e pede pela passagem 
e caso não tiver você paga uma 
multa de 60 euros”, diz.

Marcos Thiel, 33 anos, e a esposa Camila Menin Thiel, 32
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Os melhores professores, ambiente especialmente  

preparado e aulas personalizadas, você só encontra  

na A Musical Escola de Música. E para você que quer 

fazer aulas online no conforto da sua casa, ou não mora 

em Três de Maio, temos aulas híbridas.

Venha realizar o seu sonho de 
aprender a tocar ou cantar!

Mais informações pelo telefone 3535-1967 
ou WhatsApp 99611-7527

Siga nossas redes sociais no
 @amusicaltm

– VIOLÃO 
– TECLADO
– ACORDEOM
– GUITARRA
– BAIXO

– UKULELE
– BATERIA
– TÉCNICA VOCAL 
– INICIAÇÃO 
   MUSICAL

Licença-maternidade 
de 14 meses e pode ser 
dividida entre os pais 

Pais da pequena Helena, o 
casal fala das diferenças entre 
o Brasil e a Alemanha ao ter um 
filho. Diferenças que vão desde 
o acompanhamento na gesta-
ção; no nascimento do bebê e, 
principalmente, na licença-ma-
ternidade que pode ser dividida 
entre o casal, e que pode ser por 
um período de 14 a 36 meses. 

  Assim que o casal descobre 
a gravidez, recebe acompanha-
mento de um ginecologista. Ao 
longo da gestação é possível soli-
citar uma hebame, a doula como 
chamamos no Brasil. "O acom-
panhamento inicia já durante a 
gestação, com conversas sobre o 
parto e depois do nascimento ela 
auxilia os pais, passando alguns 
treinamentos de como agir com o 
recém-nascido".

No país, os médicos partem 
do princípio de que o parto será 
normal, somente caso seja 
necessário, é orientada a cesa-
riana. Quando o parto é normal, 
é realizado pela hebame e um 
obstetra só observa. “O nosso 
parto foi feito por duas hebames 
e às vezes vinha uma médica 
obstetra para verificar se estava 
tudo indo bem”, revela o casal, 
salientando que o atendimento 
foi muito bom.

Após o parto, ela auxilia na 
amamentação e acompanha o 
recém-nascido pelo período de 
três dias no hospital (período 
que a mãe e o bebê ficam inter-
nados, quando tudo ocorre bem). 

Ao receber alta, a profissio-
nal segue acompanhando de 
perto o casal e o bebê, quase que 
diariamente. “Com o passar das 
semanas, ela acaba vindo com 
menos frequência, mas você pode 
chamá-la quando quiser”, contam.

Na alta hospitalar, o casal 
também recebe um caderno (tipo 
a caderneta no Brasil) com datas 
para o acompanhamento do bebê 
com o pediatra.

Filhos recebem auxílio 
do governo até 
os 21 anos

A licença maternidade/pater-
nidade é concedida ao casal pelo 
período de 14 meses e que pode 
ser estendida para até 36 meses 
e ela pode ser organizada pelo 
casal como melhor entender.  
"Por exemplo, a mãe pode tirar 12 
meses e o pai dois".

Ao longo da licença, o governo 
dá uma ajuda de custo, de 300 a 
1.800 euros (1.650 a 10 mil reais). 
Caso a pessoa não trabalhe, ela 
recebe 300 euros. Se trabalha, 
são 60% do salário até o teto 
de 1.800 euros. Mas se a licença 
for estendida para 36 meses, o 
auxílio é reduzido pela metade. Ao 
longo da licença, o empregador 
não paga o salário, somente ga-
rante o emprego do trabalhador.

Já a criança recebe um auxílio 
do governo até os 21 anos, de € 
219 (hoje cerca de R$ 1.200,00).  
Aos 21 anos, se estiver estudando 
ou morando com os pais, o auxílio 
é estendido até os 24 anos. 

Comunidade brasileira 
na Alemanha ajuda  
na adaptação

Para o casal, o grande número 
de brasileiros morando na Alema-
nha auxilia muito na adaptação 
ao país. “Há pessoas que estão 
há mais de 25 anos morando 
aqui, assim como recém-chega-
dos. E essa conexão com outros 
brasileiros ajuda muito a compre-
ender alguns processos do país”, 
comenta Marcos.

Ele também conta que 
existem organizações de brasi-
leiros que realizam bazares para 
arrecadar dinheiro e doarem para 
instituições brasileiras.

Pesquise antes de 
morar no exterior

Marcos salienta que existem 
muitas oportunidades fora do 
Brasil. Ele aconselha que quem 
tem vontade de morar fora do 

país deve pesquisar sobre o 
assunto. “Hoje em dia tem muito 
conteúdo na internet para pesqui-
sa. Converse com conhecidos que 
estão vivendo no exterior para sa-
ber mais sobre o país, para saber 
quais são os pontos negativos de 
se viver no país”, relata.

Para Camila ter uma experiên-
cia no exterior a fez evoluir muito 
como pessoa. “Mas acredito 
que passamos a valorizar muito 
mais nosso país e nossa cultura 
também”, observa.

No momento, o casal 
quer aproveitar a 
temporada no país

“Olhar para trás e ver tudo o 
que teve que ser feito. Você se 
sente orgulhoso de ter conse-
guido. Além disso, conseguir se 
comunicar com os nativos é uma 
conquista muita grande. Muitos 
alemães falam inglês, mas eles 
levam muito em consideração o 
esforço que você faz para apren-
der a língua deles”, revela Marcos.

A qualidade de vida, também 
é ressaltada pelo casal. "Aqui 
não faltam opções de lazer, prin-
cipalmente espaços ao ar livre e 
sem a gente se preocupar com 
a segurança”.

Camila ressalta que conse-
guir se sentir em casa e acolhi-
da pelas pessoas é algo que fez 
toda a diferença na chegada ao 
país. “Fizemos amizades logo 
que chegamos aqui e isso foi 
extremamente importante para 
nós”, diz. 

O casal ainda não sabe por 
quanto permanecerá no país 
europeu. “Temos planos de ficar 
alguns anos e aproveitar a expe-
riência, mas ainda não sabemos 
até quando”. 

Eles já têm uma viagem 
marcada para o Brasil no 
terceiro trimestre deste ano. 
"Será nossa primeira ida ao 
Brasil desde que estamos aqui. 
Queremos encontrar familiares, 
os amigos e comer um bom 
churrasco", finalizam Marcos e 
Camila.

Marcos e a esposa Camila Menin Thiel, com a filha Helena, que nasceu em fevereiro deste ano, na Alemanha

ARQUIVO PESSOAL
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20 anos de Coluna

'Faz 20 anos que acompanhamos a coluna da 
Yara, e também, acompanhamos sua vida e 
evolução! Esperamos a sexta-feira para ver 
seus registros cheios de bom gosto e perso-
nalidade. Que venham os próximos anos des-
ta coluna, que sempre traz lembranças que 
perduram! Parabéns, Yara!' 

Idalina e Jaime Cobalchini,  
professores aposentados,  

ela também psicóloga

'É com alegria que para-
benizamos a querida amiga 
e cliente Yara Lampert pelos 
20 anos de coluna! Uma mu-
lher incrível, verdadeira, que 
trabalha com amor e respei-
to para transmitir momentos 
felizes e datas inesquecíveis, 
sempre com dedicação e afe-
to. Nossos aplausos a você 
Yara, que venham muitos e 
muitos anos de sucesso!'

Tarciane C.B.Thume 
e Lisiane Cappi, manicures 

e pedicures do Salão Régis 
Klein Cabeleireiros

'Yara Lampert é vida.... 
E é isso que ela nos passa na sua coluna há 20 anos.
Parabéns, Yara, por nos proporcionar essa coluna 

       semanalmente.'
        Marísia, Roque e Inês Franzen

'Acompanhei o início da caminhada da 
Yara como colunista do Jornal Semanal.  
Ela soube dar qualidade e muita atrati-
vidade para a leitura do seu espaço. A 
cultura, o social e o entretenimento são 
destacados com um toque especial, que 
marca o diferencial do trabalho da Yara. 
Apreciar o conteúdo sempre é um mo-
mento agradável todo final de semana.

Parabéns pelos 20 anos. Vida longa!'
Seno Leonhardt, diretor-geral 

da Instituição Evangélica Novo  
Hamburgo (IENH)

Estimados leitores, em especial para aqueles que dedicaram seu 
tempo e sua opinião para escrever sobre os 20 anos da coluna. 

Foram depoimentos cheios de afeto, carinho e amor. Vocês me  
emocionaram com suas palavras. Fui tomada de muita alegria e  
gratidão. Que eu possa retribuir com o meu trabalho tudo aquilo que 
me foi dito e ofertado! "As únicas pessoas que nunca fracassam, são as 
que nunca tentam”. Seguimos então, pois, é para frente que se anda!

A Dblare Móveis Planejados continua com uma mega 
liquidação no seu showroom. Aguardem meus queridos 
leitores, vem muita novidade linda, vai surpreender a todos. 
Vamos nos encantar!
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O casal Carlos Loro e Letania Ulrich – com as 
filhas Giovana e Estela Maria –, fugiu do frio e  

curtiu dias maravilhosos em Natal. Muitos  
passeios, cultura, mar e sol! O registro é na  

praia de Genipabu/Rio Grande do Norte

Os papais Jeferson e Daniela e a irmã Isabela comemoraram o aniversá-
rio de 5 anos das gêmeas Cecília e Sofia Meneghini Scariot. A festa 
– realizada em 12 de junho – estava linda, animada e cheia de muitas 
guloseimas. A comemoração foi na Bella Casa de Festas.

60 anos!
Parabéns à Marlene Bandeira, mulher forte, linda e 
empoderada, que no último dia 2 de julho comemorou  
60 anos de vida, ladeada por amigos e familiares.  
A comemoração foi no Restaurante Forno e Fogão,  
regada à muita alegria, animação e gente bonita. 
Felicidades!

Viagem ao Pantanal e Bonito/MT
Um grupo de amigos de Três de Maio realizou de 11 a 18 de junho, 
uma viagem linda e emocionante ao pantanal mato-grossense e 
Bonito. Muitas aventuras nos rios de águas límpidas, passeios em 
meio à mata, com colorido das araras e o canto dos pássaros, que 
encantaram os participantes do grupo. A viagem foi realizada pela 
empresa três-maiense Primu's Tur. 

ISABEL LORO

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

STÚDIO CRIATIVO
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PARABÉNS PARA:

FILHOTES 
DE PEQUINÊS

Vendem-se lindos fi -
lhotes de cães da raça 
Pequinês com 44 dias. 
Vacinados e 
desverminados.
Telefone 3535-2291
Celular 9 9941-9346.

DIA 8
– IVO AUTH
– JORGE TIBOLA

DIA 9
–MARA MARGARETE FELIPPE
– JOÃO CARLOS ANDRES

DIA 10
– AMÉLIA REIMANN
– LUIZ PEREIRA

DIA 11
– MARIA FOLETTO

– SIRLEI S. WINKELMANN
– ELSA DUDAR

DIA 12
– ERVIDA MAI
– CLARICE H. HOLZECHNER
– LOURDI BENDER

DIA 13
– NILSON DAL FORNO

DIA 14
–NELSON BRUNO ZACKSESKI
– IRIS TEREZA STEIN 

O Super Tem Tem, de Três de 
Maio, deu início recentemente à 
campanha ‘Troco Solidário’.  

Conforme o diretor do Super 
Tem Tem, Paulo Kochhann, ao 
chegar ao caixa, no fi m das com-
pras, no momento do pagamento, 
o cliente é convidado a contribuir 
na campanha. Sendo a resposta 
afi rmativa, precisa escolher uma 
das entidades para destinar seu 
troco. “A doação ocorre de forma 
segura e é eletrônica, ou seja, não 
há o cofrinho ao lado do caixa. 
Neste primeiro momento, a ação 
ocorre apenas para pagamentos 

Gilcéia, parabéns 
pelos 36 anos!

Com amor e carinho, a família parabeniza 
Gilcéia da Silva Losekann pelo aniversário de 
36 anos, comemorado na última segunda-feira, 
dia 4 de julho. “Que Deus continue te abenço-
ando! Muita saúde, coragem e fé em sua vida! 
Comemore com alegria esse novo ciclo, novos 
sonhos e novos desafi os! Você merece todo 
sucesso do mundo! Estaremos sempre ao seu 
lado! Te amamos!”

Homenagem dos familiares.

A Unidade Regional do Instituto da Mama 
(Imama) de Três de Maio realiza no próximo 
dia 20, quarta-feira, a sexta edição do Lanche 
Rosa, para retirada no Clube Buricá. 

Cartões ainda estão disponíveis, ao valor de 
R$ 30,00, com as voluntárias da Unidade ou na 
sede do Imama, localizada na Avenida Senador 
Alberto Pasqualini , 388, sala 03.

Até cinco cartões, a retirada ocorre no Clu-
be Buricá a partir das 12h e acima de cinco car-
tões, a entrega nas empresas será realizada a 
partir das 13h30min. Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 3535-1345.

Evento é realizado há seis anos
Tradicionalmente, o Imama realiza o Lan-

che Rosa próximo à data de 18 de julho, no qual 
é celebrado no Rio Grande do Sul, o Dia Esta-
dual da Luta Contra o Câncer de Mama, que foi 
instituído por lei no ano de 2004. 

Em Três de Maio, a Unidade Regional pro-
move o Lanche Rosa desde o ano de 2017, em 
parceria com a Padaria São Francisco. Este 
ano, a estimativa é comercializar 1.510 cartões; 
em 2021 foram 1.531. 

O valor arrecadado é revertido nas ações e 
projetos da Unidade Regional, bem como para 
dar suporte às mulheres que se encontram em 
tratamento contra o câncer de mama.

Imama realiza 
Lanche Rosa no 
próximo dia 20
Unidade Regional pretende comercializar 
cerca de 1,5 mil cartões

TRÊS DE MAIO

Super Tem Tem realiza 
campanha ‘Troco Solidário’
A ação visa arrecadar recursos para duas entidades 
de Três de Maio: a Apae e o Lar dos Idosos

com dinheiro em espécie. Mas já 
estamos verifi cando a possibili-
dade de estender para compras 
feitas com cartão de crédito e dé-
bito”, revela.

Paulo também destaca que a 
empresa idealizou esta campa-
nha a fi m de ser uma facilitado-
ra para as doações à Apae e ao 
Lar dos Idosos. “Conhecemos e 
admiramos o trabalho realizado 
nestas duas entidades, e sabe-
mos das difi culdades enfrenta-
das especialmente nos últimos 
meses, pois, em decorrência da 
pandemia, muitos eventos que 

angariavam recursos não pude-
ram ser realizados. Então, esta 
é uma forma de contribuirmos 
com os importantes serviços 
prestados por estas duas entida-
des”, justifi ca.

A campanha segue por tem-
po indeterminado e, segundo Ko-
chhann, no fi m de cada mês os 
recursos arrecadados serão re-
passados para as duas entidades.
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VENDA
• Prédio de 3 pavimentos, duas salas comerciais, três aptos, casa residenci-
al 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, Av. Alberto Pasqualini, na Rua Professor Del 
Aglio, rua Horizontina no edifício Maria Preta, na Rua Santo Antônio, no bairro 
São Francisco, no Edifício Dockhorn - Apto novo em construção e também 
outros em construção no Edifício Caúna. 
• Apto central, medindo 93 m², mais garagem medindo 15m², com duas suí-
tes, elevador, localizado na Rua Tereza Verzeri, em frente ao Super Benedetti. 
Negócio de ocasião. Facilita-se o pagamento.
• Apto de 2 quartos, parcialmente mobiliado, sala, cozinha, garagem, portão 
eletrônico, sacadas fechadas c/ vidro temperado, churrasqueira, localizado na 
Rua Santo Antônio. Preço R$ 250.000,00.
• Casa seminova, com chapada, suíte c/ jacuzi, sala e cozinha sob medida, 
quiosque e piscina. Toda murada. 
• Casa mista, na esquina da Rua São Valentim, próximo à Cotrimaio e colé-
gio Castelo Branco. Financiamento direto com o proprietário em até 60 vezes 
fi xas.
• Casa de alvenaria, plana, medindo 140m², localizada na Rua Natal.
• Casa de alvenaria, plana, medindo 120m², de esquina e localizada no Jar-
dim das Acácias.

SALAS COMERCIAIS 
• Rua Pe. Cacique, Av. Uruguai, Rua Santo Ângelo, Av. Senador Alberto 
Pasqualini e Rua Horizontina. 

IMÓVEIS EM OFERTA
• Terreno medindo 577,90m², c/ casa de alvenaria, chapada, medindo 
335m², na Rua Bruno Dockhorn, ao lado da Rádio Colonial. R$ 750mil (aceita 
proposta).
• Sala comercial de 120m², no centro de Três de Maio.
• Terreno todo murado, sem 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, na Rua Leonel Brizola, perto do parque de exposições, no bairro 
Castelo Branco. Valor R$ 750.000,00. 
• Excelente casa de alvenaria, com 4 quartos, 3 banheiros, quiosque, pisci-
na, 2 garagens. Aceita-se no negócio apto ou casa de menor valor.
• Casa de alvenaria, de esquina, na Av. Santa Rosa, próximo à Setrem.
• Casa  de alvenaria, na Rua Avaí, perto da Setrem.
• Terreno com casa nova, chapada, com piscina e quiosque, localizada na 
Rua Horizontina. Valor RS 485.000,00.
• Terreno 480 m2, com casa de alvenaria 272m², com suíte, garagem ampla 
e quiosque, em frente ao Clube Guaíra.
• Casa de alvenaria, 2 quartos, sala, cozinha, garagem, portão de contra-
peso, banheiro e porão, medindo 80m², localizada no Jardim das Acácias. 
Valor R$ 130mil.

CHÁCARAS
• 5,3 ha, com benfeitorias, casa, galpão, chiqueiro, estrebaria, potreiro e área 
de planta, encosta no rio Buricá. Aceita-se troca por imóvel na cidade.
• 5,4 ha, sem benfeitorias, com eucaliptos grandes, 1 ha. Pomar com árvores 
frutíferas, 1,5 ha. de planta, mato nativo. Encosta no rio Buricá. R$ 100 mil.
• 6,5 ha, com 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 5,66ha e 2,33ha de mato, em Lajeado Lambedor, 
com aguada boa e sem benfeitoria. Valor R$ 750.000,00. Aceita-se veículo no 
negócio e parcela-se em até 4 anos.

ÁREAS DE TERRA
• 9,25 ha, sem benfeitorias, em Lajeado Cachoeira, perto da cidade, parte da 
área de planta e com eucaliptos, e sanga. Valor 5 mil sacas de soja.
• 15,9 ha, com benfeitorias, 10 ha de planta, 3 ha com braquiária, 2,9 ha de 
mato, localizada em Santa Lucia – Manchinha – Valor R$ 650.000,00.
• 3 ha sem benfeitorias e com aguada de sanga e vertentes, refl orestada com 
eucaliptos de 8 anos, em Independência.
• 3 ha a 16,79 ha, sem benfeitorias, localizada na esquina da BR 472 com 
acesso a São José Industrial. Ótima área para investimento comercial.
• Excelente área medindo 10 ha. sem benfeitorias, de frente para a BR 472, 
em Lajeado Lambedor, em frente ao Saci Embutidos.
• 10 ha com benfeitorias com sanga e potreiro – Esquina Wunsch - próximo 
à São José industrial e da BR 472.
• 16 ha, em Poço Traíra, próximo à São José Industrial, com sanga e açude 
e s/ benfeitorias com aproximadamente 100 metros de frente para a BR 472.
• 10 ha com 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 com benfeitorias, perto da BR 472 – planta 7 ha, restante potreiro e 
mato, açude e sanga.

ALUGUÉIS
• Apartamentos: Av. Uruguai, Rua Osvaldo Cruz, perto hospital, e na Rua 
Santo Antônio.
• Casa: Rua José Bonifácio, Rua Planalto e Rua Piratini.  
• Pavilhão: Rua Alfredo Henn. 
• Sala comercial: Av. Santa Rosa, Rua Santo Ângelo, Av. Uruguai, Rua 
Casemiro Kochewicz, próximo ao hospital São Vicente e Rua São Paulo.

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, terrenos, aptos 
para comercialização.
Para maiores informações consulte o site: cecconcorretordeimóveis.
com.br ou ligue fone/whats 3535-8585 que prontamente lhe atendere-
mos.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
- Apto 01 suíte + 02 quartos, banheiro social, sala, cozinha 02 garagens, 

Edifício PORTO SEGURO, Crissiumal/RS.
- Sala comercial, 100m², Edifício RUBI, Rua Mato Grosso.
- Sala comercial, 179 m², Rua Horizontina, Edifício Vô Euclides, próximo 
Pizzaria Mordomia.

VENDAS 
- Sala comercial, 368 m², privativo, Av. Sem. Alberto Pasqualini, Edifício 
PANORAMA, Três de Maio. 
- Apto 01 suíte + 01 quarto, sala estar/jantar, banheiro social, lavanderia, 01 
garagem, Edifício RUBI R$ 475.000,00. 
- Apto kitnet 27m², prédio novo, alto padrão, próximo à PUC, Porto Alegre.
- Casa alvenaria, 247 m², 04 dormitórios, salas, cozinha, piscina c hidro, 
terraço, garagens, Bairro Sol Nascente, Três de Maio/RS.
- Casa alvenaria 260,18 m², 02 suítes, 02 quartos, sala estar/jantar, escritó-
rio, 02 garagens, piscina, Bairro Planalto, Três de Maio.
- Casa alvenaria 250 m², com piscina, 03 quartos, sala, cozinha, lavanderia, 
01 garagem, terreno 360 m², Av. Medianeira, centro.
- Terrenos números 21 e 22, da quadra 239, situado no loteamento Rossi, 
Três de Maio.
- APARTAMENTOS NA PLANTA, Edifício DOCKHORN e Edifício CAÚNA, 
na cidade de Três de Maio, Edifício MARIANA, cidade de Horizontina. 

* Vende-se casa de madeira, localizada na Rua Otto Schulz, 
com terreno medindo 324.46m².  
* Vende-se casa de alvenaria, com 2 pavimentos, localizada 
na Rua Engenheiro Jorge Logemann, próximo do centro, com 3 
dormitórios, 2 salas, cozinha, dispensa e garagem.    
* Vende-se casa com dois pavimentos, localizada no Bairro 
Medianeira, com terreno medindo 594,01m² e área construída 
de 315,23m².   
* Vende-se casa, localizada no Loteamento Sartor, com terreno 
medindo 331,69m² e área construída de 167,40m², mais área 
de lazer. 
* Vende-se casa, localizada na Rua do Comércio, no Bairro 
Planalto, com terreno medindo 314,00m² e área construída de 
140,47m².
* Vende-se apartamento, localizado na Rua Monsenhor Testa-
ni, com área total de 86,68m², mais vaga de garagem.   
* Vende-se terreno, localizado na Rua Horizontina, medindo 
12x35, totalizando uma área de 419.82 m².
* Vende-se terreno, localizado no Loteamento Rossi, com fren-
te medindo 12 metros e área total de 328m², na cidade de Três 
de Maio-RS.
* Vende-se terreno de esquina, medindo 272m², localizado na 
Rua São Miguel, na cidade de Independência-RS. 
* Aluga-se apartamento de dois dormitórios, localizados na 
Avenida Santa Rosa.

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).  
- Aluga-se quitinete, com 02 dormitórios, 01 vaga de garagem, sala e cozinha 
conjugadas. Sem cobrança de condomínio (apenas eventuais jardinagens), 
próximo à faculdade Setrem. Valor mensal de R$ 700,00.
- Aluga-se apartamento, localizado na Avenida Senador Alberto Pasqualini.
em cima da Vidraçaria do Serginho. Valor mensal R$ 1.000,00 + taxas de 
condomínio.

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

Eduardo Corretora de imóveis, o imóvel é seu, o cuidado é nosso.

Ótima casa mista, no Lote-
amento Loro, com 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, área 
de serviço, casa semino-
va. Apenas 
R$ 200 mil. 

Eduardo vende mais essa ótima oportunidade 
para moradia ou investimento

IMÓVEIS À VENDA
- Casa mista /Jardim das Acácias, 3 quartos, terreno amplo.
- Casa 2 andares, quiosque e piscina, região central. 
- Casa de 2 andares, ótima localização, com sala comercial, de 
aprox. 25m, na frente da residência (Permuta por área de terra e 
ou apartamento com elevador, sob avaliação).
- APARTAMENTO com três dormitórios, rebaixado em gesso, 
sacada fechada com vidro, 1 vaga de garagem, localizado no 
Bairro Sol Nascente.
- APARTAMENTO na AVENIDA SANTA ROSA, prédio de esqu-
ina, 3 quartos, sendo uma suíte, sala ampla, cozinha, lavande-
ria, sacada frontal, sacada nos fundos, fechada com vidros, com 
churrasqueira, 1 vaga de garagem, apto de aprox. 172m, com a 
área comum, valor R$ 420.000,00.
- APARTAMENTO na AV. SENADOR ALBERTO PASQUALINI, 
3 quartos, sendo uma suíte, 2 banheiros, cozinha planejada com 
bancada, sala ampla, sacada lateral com fl oreira, sacada fecha-
da com vidros na frente, com churrasqueira, lavanderia, 1 vaga 
de garagem, segundo andar de frente pra avenida.
- APARTAMENTOS na planta em ITAPEMA - MEIA PRAIA/SC 
venda ou permuta por imóvel. 
- CHÁCARA: 8,5 ha, São Roque, Independência, casa boa, 
galpão, vertente, encosta no Rio Buricá (recebe terreno ou casa 
em Três de Maio).  
- CHÁCARA: 3 ha, Lajeado Pessegueiro, casa, galpões, açúde, 
árvores frutíferas e passa rio na divisa da propriedade.
(Aceita permuta por casa na cidade de Três de Maio)
- TERRENO localizado no loteamento mediterrâneo, 13,5 x 
27,5m.

Mais informações e agendamento de visitas 55 99633-2111, c/ Eduardo.



8CADERNO S - JORNAL SEMANAL - 8 DE JULHO DE 2022

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.

Enceramento 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

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

PE

A Lei 14.382/2022, que obriga os 
mais de 13 mil cartórios do país a oferecer 
serviço online unificado, foi sancionada no 
último dia 27, pelo presidente Jair Bol-
sonaro. A medida, já publicada no Diário 
Oficial da União (DOU), conta com vetos 
que agora serão analisados pelo Congres-
so Nacional. A plataforma unificada – Serp 
(Sistema Eletrônico de Registros Públi-
cos) – deve estar disponível à população 
até 31 de janeiro de 2023.

A nova norma, resultante da Medida 
Provisória (MP) 1.085/2021, aprovada pelo 
Senado em 31 de maio, tem o objetivo de 
modernizar e unificar sistemas de cartó-
rios em todo o Brasil, além de permitir 
registros e consultas pela internet. O texto 
recebeu 300 emendas parlamentares 
durante a tramitação e, por fim, teve apoio 
considerável na Câmara dos Deputados, 
com 366 votos contra 8. 

Marcos Melo, especialista em finan-
ças, explica que o sistema on-line que 
integra todos os cartórios vai democrati-
zar os serviços e facilitar a vida da popu-
lação, além de trazer uma concorrência 
que pode refletir positivamente no bolso 
do cidadão. “Com a digitalização, provavel-
mente os cartórios terão um ambiente de 
maior competição o que possivelmente 
fará diminuir o preço dos serviços para 
a população, e também numa maior 
quantidade, uma maior proporção de 
pessoas vai poder ter acesso aos serviços 
cartoriais, uma vez que se digitalizando, 
deverá haver novos tipos de serviço, o que 

LEI que obriga cartórios a oferecer 
serviços online unificados é sancionada
A plataforma unificada – 
Serp (Sistema Eletrônico 
de Registros Públicos) – 
deve estar disponível 
à população até 31 de 
janeiro de 2023. 

poderá favorecer bastante todo o dia a dia 
da população e, principalmente, daqueles 
que tenham menor renda e que precisam 
dos serviços dos cartórios”, aponta o 
especialista.

O Serp será operado nacionalmente 
por pessoa jurídica sem fins lucrativos e 
custeado por um fundo, que será banca-
do pelos cartórios. Os custos não serão 
repassados aos serviços, já que o próprio 
sistema vai proporcionar aos cartórios 
redução de custos administrativos, menor 
necessidade de espaço físico, de pessoal e 
material administrativo.

Atualmente, os preços são tabela-
dos pelos estados, mas a tendência é 
que a digitalização diminua o trabalho 
de intermediários, como despachantes, 
por exemplo, já que será possível para o 
próprio cidadão solicitar alguns documen-
tos e informações, como matrícula de um 
imóvel ou alguma certidão. Isso, segundo 
Rafael Brasil, mestre em Direito Consti-
tucional Econômico, não só facilita a vida 
da população como também pode baixar 
o preço dos serviços. “Existem cartórios 
brasileiros sequer tem um site com as 
informações básicas. Agora imagine com 
todos os cartórios interligados. Qualquer 
cidadão poderá fazer um requerimento ou 
acessar informações on-line sem necessi-
dade de ir até cartório”, explica Rafael. 
Como o sistema irá funcionar

A plataforma vai unificar e desburo-
cratizar diversos serviços oferecidos pelos 
cartórios, como reconhecimento de firma 
e registro de imóveis. Hoje a digitalização 
já é realidade para a maioria dos serviços, 
mas o que o Serp faz é centralizar tudo em 
uma única plataforma.

Outra novidade é que, pelo sistema, 
as certidões eletrônicas devem ser feitas 
com o uso de tecnologia que permita ao 
usuário imprimi-las e identificar sua au-
tenticidade, conforme critérios do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ).

'O sistema vai permitir 
que num único cartório, 
num único sistema, você vai 
poder fazer uma consulta 
de qualquer imóvel, de qual-
quer cidade de uma forma 
rápida e mais barata'

Vetos
Entre os vetos do Executivo que serão 

analisados pelos parlamentares está 
a obrigatoriedade de arquivamento da 
íntegra, de forma impressa, de extratos 
eletrônicos para registro ou averbação 
de fatos, de atos e de negócios jurídicos 
relativos a bens imóveis. Para o governo, 
isso contraria o interesse público, já que 
cria etapas burocráticas na tramitação 
dos extratos eletrônicos para o usuário. 

Outro veto e ao trecho que institui que 
a mediação, a conciliação e a arbitragem 
realizadas por tabeliães de notas seriam 
remuneradas conforme as tabelas de 
emolumentos estaduais. Segundo o 
Executivo, tais atividades não são serviços 
públicos e não cabe ao Estado estabele-
cer tal tabela.

O Executivo vetou ainda ponto 
determinando que seria indenizatória a 
compensação recebida pelos registra-
dores civis das pessoas naturais pelos 
atos gratuitos por eles praticados. O 
Ministério da Economia argumentou 
que ao conceituar como indenizatória a 
compensação recebida, poderia se afastar 
a tributação pelo Imposto de Renda (IR), o 
que implicaria renúncia de receita sem que 
estivesse acompanhada da demonstração 
do impacto orçamentário-financeiro e de 
medidas de compensação. 

Fonte: Brasil 61 - https://brasil61.com/n/lei-que-
-obriga-cartorios-a-oferecer-servicos-on-line-unificados-

-e-sancionada-pind223395


