CADERNO S - JORNAL SEMANAL - 15 DE JULHO DE 2022
TRÊS DE MAIO - 15 DE JULHO DE 2022

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Jaqueline Grando
32 anos, mãe de Eloíza, 7 anos
Filha de Marli e Neri Grando
Em um relacionamento com Robson
Rodrigues de Almeida
Natural e residente em Três de Maio
Profissão: Fotógrafa - Leia-se Grandos Fotografia, @grandosfotografia1
Porque optou pela área da fotografia:
sempre tive adoração por arte em geral e a
fotografia envolve esse universo em vários
âmbitos. Amplifica possibilidades e me faz ver
o quanto é importante darmos mais atenção
às coisas simples. Tudo na nossa vida é baseado pela memória e minha profissão a salva,
isso me fez enxergar o valor de uma fotografia. É gratificante tornar um momento único
em algo eterno, poder guardar e passar de
geração a geração (trazendo à tona todas as
emoções vividas). Fui e sou muito feliz na escolha que fiz há mais de uma década e meia.
Ela me ensinou aguçar a percepção ao único
Hábito de que não abre mão: café e apreciação da natureza
O negócio do futuro é: no atemporal
Seus aplausos vão para: meus pais e minha
determinação
Nota zero para: soberba e injustiça
Sua opinião sobre as redes sociais: necessárias por fazer com que pessoas de todos os
lugares se conectem; promovem essa interação e, a partir disso, seu uso (com bom senso)
beneficia em diversos sentidos
O que você sugere de mudanças que
possam melhorar sua cidade?
Viabilização de acesso cultural e demais oportunidades (para todos)

GRANDOS FOTOGRAFIAS
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A vida dos três-maienses pelo mundo afora

2

ARQUIVO PESSOAL

Qualificação profissional foi fundamental para Caroline Costa,
30 anos, ir morar do outro lado do mundo. Residindo na Coreia do
Sul desde 2019, a três-maiense está cursando mestrado em Relações
Públicas e Publicidade, pela Sogang University, através de uma bolsa
do governo local. A jovem deve retornar ao Brasil no começo de 2023,
quando concluir seu curso.
Não é a primeira vez que Caroline pisa em terras coreanas. Ela já
morou no país em 2013, por seis meses, quando ganhou uma bolsa
de estudos para aprender o idioma, na Universidade de Geumgang, na
cidade de Nonsan, região central do país. Ela descobriu a bolsa pesquisando na internet. Encontrou relatos e postagens em blogs de pessoas que tinham alcançado essa oportunidade. Resolveu se inscrever e
passou.
Filha de Marinês Corso e Ulisses Vanderlei Costa, a três-maiense
iniciou sua trajetória acadêmica em 2012, quando conquistou uma
bolsa integral do Prouni para Relações Públicas, na Unijuí.

A segunda vez no
país coreano

Como havia passado alguns
meses no Oriente no meio da
graduação, quando retornou ao
Brasil precisou trocar de curso,
para Publicidade e Propaganda.
“Infelizmente o curso de Relações Públicas estava fechando
na universidade e eu não conseguiria me formar por causa das
matérias que faltavam”, explica.
Concluiu o curso no início de
2017, na Unijuí. Em 2018, cursou
MBA em Marketing Digital, pela
Unopar Três de Maio.
Em 2017, iniciou uma trajetória de inscrições para a bolsa do
governo coreano chamada GKS
(Global Korea Scholarship) para
o mestrado.
Não foi fácil ingressar nesta
bolsa. A GKS abre edital para
candidatura para pós-graduação
somente uma vez por ano, no
mês de fevereiro.
A primeira tentativa foi em
2017. Ela preparou a documentação correndo e candidatou-se
na Embaixada, mas o resultado
foi negativo. “Hoje percebo que
minha candidatura de 2017 foi
muito despreparada”, avalia.
No ano seguinte, entendendo
melhor o processo e com mais
informações, Caroline se candidatou novamente. “Resolvi me
inscrever pela Universidade na
Coreia, e não pela Embaixada
e essa pequena troca deu um
resultado enorme. Eu passei
pela primeira fase. Restava só
o governo coreano me aceitar...
e foi aí que eu recebi outro não”,
recorda.
Já em 2019 foi diferente. Com
todos os documentos prontos,
testes de proficiência em inglês
e coreano, Caroline estava
confiante de que conseguiria.
Foi aprovada e passou pela
entrevista da universidade e,
enfim, foi aprovada pelo governo
coreano. “Foi aí que eu comecei
a comemorar e entender que eu
realmente tinha sido aprovada.
Fiz os exames médicos neces-

sários e lá estava meu nome na
lista final de aprovados para vir
fazer meu mestrado na Coreia do
Sul”, celebra a três-maiense.
O primeiro ano da bolsa
consistiu em aprender o idioma
local, em uma cidade diferente
de onde ia cursar o mestrado.
Assim, Caroline morou um ano e
meio em Gwangju, cidade ao sul
do país, antes de se mudar para
a capital Seoul. “Eu terminei o
terceiro semestre do mestrado
em Relações Públicas e Publicidade pela Sogang University.
No próximo semestre eu estarei
fazendo a minha pesquisa para
a tese e posterior graduação”,
informa.
A jovem tem o visto de estudante, que recebeu pela bolsa
de estudos, o que não permite
trabalhar sem a autorização da
universidade. “A bolsa GKS paga
todas as despesas dos estudantes aqui no país e também as
passagens de ida e volta”, conta.
Caroline considera que morar
fora do Brasil é o sonho de
muitos brasileiros, especialmente para conhecer a realidade de
outros países. “É difícil vir morar
do outro lado do mundo por acaso. Para mim foi tudo planejado”,
declara. E, como a jovem queria
continuar os seus estudos e o
país é um dos poucos que têm
esse tipo de bolsa de pós-graduação, Caroline foi para o outro
lado do mundo. “Além de que o
estilo de se fazer Comunicação e
Publicidade aqui é muito diferente do Brasil, então foi um ponto a
mais para vir”, frisa.

Cultura, clima e
culinária

A cultura do país é bem
diferente da brasileira. “A Coreia
por muitos anos teve reis e
monarquias, então a história do
país é muito rica e ainda existem
vários palácios com mais de 500
anos de história. O país também
sofreu com a invasão do Japão
e da China, e a guerra entre as
Coreias em 1950. Por isso, há

Carol e a fotografia
tirada no mês de
aniversário de
buda, durante
o festival das
lanternas no
Jogyesa, no templo
budista mais
conhecido de Seul
muitos locais e museus bem
interessantes para visitar aqui”,
revela Caroline.
Ela também destaca que
os costumes são outra atração à parte. “O país foi criado
e desenvolvido com uma base
confucionista e budista, e apenas
recentemente o cristianismo
ganhou força. Muitos dos costumes cristãos não são celebrados
aqui com a mesma simbologia”,
pondera.
O clima tem as quatro
estações bem definidas. Por se
localizar no hemisfério norte, as
estações são opostas às brasileiras. Agora ocorre a monção,
temporada de chuvas torrenciais durante o verão. O inverno
neva bastante e é muito frio. “A
alimentação ainda é um pouco
difícil para mim. Eles colocam
muita pimenta nas comidas e
eu, particularmente, não consigo
comer comidas muito apimentadas. As porções individuais
dos restaurantes também são
enormes, então sempre vou
com amigos porque sozinha não
consigo comer tudo”, conta. As
comidas mais típicas coreanas
são sopas com vegetais e massa,
arroz e kimchi (alimentos à base
de hortaliças).

Dia a dia na Coreia

O cotidiano na Coreia é
diferente do que Caroline havia
imaginado. Por conta da pandemia de Covid-19, as aulas todas
online e ela quase não teve a
oportunidade de ir à universidade
e conhecer seus colegas.
Por semestre, ela tinha três
matérias uma vez por semana,
com duração de três horas. “Os
professores sempre deram
muitos artigos para ler de uma

semana para a outra a fim de
realizar tarefas e apresentações
com base neles. Então eu passava a semana lendo e fazendo
trabalhos”.
As aulas foram totalmente
em coreano, o que lhe deu o
dobro de trabalho. Caroline traduzia para o inglês para produzir
os trabalhos e apresentações –
que também precisavam ser no
idioma local. “Por isso, eu levava
o dobro do tempo para fazê-los
e vários dias ensaiando como
apresentá-los”.
O país também tem muitas
exibições, galerias de arte e
museus com entrada gratuita.
“Quando eu tenho um tempo sobrando durante a semana e nas
férias eu visito muitos. Algumas
são legais, outras já nem tanto”,
comenta.

Entender o coreano
foi um desafio que se
tornou conquista
A três-maiense considera que
o maior desafio encontrado foi
fazer as aulas em coreano, além
da dificuldade de comunicação
com os colegas de curso. “Ao
mesmo tempo, conseguir fazer
todas as aulas em coreano e
entender 70% do que estava
acontecendo durante as aulas foi
uma conquista, porque o coreano
é uma língua difícil”, ressalta.
Na bolsa GKS que cursa, está
incluso um ano de língua coreana
antes do mestrado. Para ela, com
um ano de coreano a pessoa consegue viver em sociedade tranquilamente. “Mas, para o nível de
linguagem de uma graduação,
se os nativos têm problemas
em entender os professores,
imagina para os estrangeiros

Caroline Costa, 30 anos, reside na
Coreia do Sul desde 2019
que estudaram o idioma por um
ano só?”, avalia.
Além do idioma, Caroline ficou impressionada com as notas
que está conquistando ao longo
do curso. “Eu achei que não
seriam tão boas por causa da
diferença de línguas”, comemora.
O período de pandemia foi
algo completamente inesperado.
As incertezas e estar do outro
lado do mundo, vendo o que
ocorria com o Brasil a deixou
muito apreensiva e angustiada.
“Eu fiquei sem aulas por quatro
meses até a universidade voltar
com aulas online. Na Coreia, a
Covid foi muito mais tranquila
que no Brasil. Os lockdowns
funcionaram por vários meses e
quase tudo não essencial estava
fechando. O governo coreano
desobrigou o uso de máscaras
em locais abertos no início desse
ano, mas em locais fechados ainda é obrigatório e todos respeitam. “Somente agora que a vida
está voltando ao novo normal
por aqui”, diz.
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O que são curativos
ESPECIAIS?
Os curativos especiais são utilizados e baseados em estudos
científicos mundiais, e a cada dia que passa estão melhorando o
modo como podemos atender os pacientes com todos os tipos
de lesões. É uma área de domínio da Enfermagem especializada,
em que existem diversas formações, capacitações e também a
pós-graduação em Estomaterapia.
Sou enfermeiro e trabalho há mais de sete anos na área, e
desde o mês de abril resido em Três de Maio. Atendo no Centro
Clínico Viva a Vida, sala 504 e em toda região a domicílio. Além
da importância de ter um profissional capacitado para analisar
cada caso, a realização de curativos especiais por um enfermeiro
experiente e capacitado reduz o risco de infecção, diminui o tempo de tratamento, melhora a cicatrização (a deixa menos aparente) e evita complicações maiores decorrentes da lesão, seja
ela qual for. Traz a devolução do bem-estar e qualidade de vida
do paciente.
Com sua maior eficácia em relação aos curativos comuns, reduz o tempo de tratamento e evita internações. As trocas ocorrem em intervalos maiores, o que, além de contribuir para a efetividade e otimização do tratamento, ainda reduz o sofrimento do
paciente, sempre presente quando elas acontecem. Os curativos
especiais podem trazer em poucos meses a cicatrização completa para pacientes que passam anos sem conseguir sucesso
com curativos tradicionais.

Cafe Fantasy na cidade de Mokpo. O prédio é feito de
contêineres empilhados um em cima do outro e decorado
para se parecer com os antigos veleiros coreanos. O café
está localizado em uma ilha no meio de uma baía em
Mokpo e é acessível de carro ou pelos novos teleféricos

Seguro saúde é
obrigatório e custa
U$ 100 mensais

A saúde coreana é financiada por seguro, que pode
ser de duas formas. Seguro de
saúde particular ou o seguro
do governo, que é pago por
toda a população, custando
em torno de 100 dólares/mês.
Em algumas situações, no
caso dos estudantes, é pago
metade do valor.
Caroline conta que é mais
comum as pessoas irem a
clínicas que a hospitais. “Mês
passado eu tive que ir em uma
clínica por uma inflamação
da amígdala. Não marquei
consulta e fui atendida em 20
minutos. O médico me atendeu
por cinco minutos e receitou a
medicação. O custo da consulta foi de 15 dólares (cerca de
R$ 80,00) e meus remédios
na farmácia custaram cinco
dólares (R$ 26,00)”, relata.

Salário, economia e
custo de vida

No país, o salário é pago
por hora trabalhada, cerca de
9 dólares/hora (R$ 48,00).
O salário mínimo comum é
de aproximadamente 1.800
dólares (R$ 9.550,00), mas
a cultura do trabalho é mais
hierarquizada que no Brasil.
“É muito comum ficar após
o expediente trabalhando,
e, até um tempo atrás, as
horas-extras não eram pagas
e sim colocadas em banco de
horas”, explica.
No país não existe 13º salário e, por ano trabalhado, são

Carol no Art Valley, um complexo de arte e cultura, na cidade
de Pocheon

15 dias de férias. Muitas vezes,
quando a pessoa falta ao trabalho, indiferente do motivo,
essa falta é descontada dos
dias de férias.
A economia coreana está
sofrendo com a inflação e
a alta do dólar, mas nada
comparado à realidade brasileira. “A minha bolsa me dá
em torno de 900 dólares por
mês. Na capital Seoul dá para
viver, pagando aluguel (que é
quase metade desse valor), as
despesas da casa, comida, e
ainda sobra um pouco no final
do mês”, destaca.
Como ela gosta de ir em
shows, os ingressos não são
tão baratos. "Guardo o que
posso para poder comprar os
ingressos para ir em shows de
artistas que gosto”, conta. Ela
ainda lembra que, quando morava ao sul do país, conseguia
economizar mais dinheiro, já
que o aluguel e do custo de
vida eram mais baratos que na
capital. A moeda local chama-se won.

Coreanos adoram
brasileiros
pelo futebol
A três-maiense diz que os
coreanos adoram os brasileiros porque eles amam o
futebol. “Esses dias aconteceu
uma partida de futebol entre a
Coreia do Sul e o Brasil. Eu tive
a sorte de poder conseguir
ingressos para presenciar e os
coreanos estavam muito felizes de nos ver, tiramos várias
fotos com pessoas aleatórias”,
comenta.

AS FERIDAS PODEM SER:
– Limpas: com bordas regulares, sem inchaço ou vermelhidão;
– Contaminadas: aquelas que entraram em contato com

agentes contaminantes, como terra, sujeira ou saliva de animais;

É preciso
planejamento
para os imprevistos
Caroline aconselha que os
brasileiros que pretendem morar
no exterior precisam se planejar
bem, pois haverá imprevistos
nem sempre imagináveis. “Você
tem que ter muita perseverança
e força de vontade. Muitas vezes
vai se sentir sozinho, mas você
só tem que criar uma nova rede
de apoio e encontrar pequenas
coisas que te façam feliz naquele
novo país. Não vai ser fácil. Vão
ter mais dias ruins do que bons,
mas tudo passa, tudo melhora e
tudo é aprendizado. Então se isso
é um sonho que você quer muito,
se planeja, vai e boa sorte”, diz.

– Infectadas: as que já estão em processo de infecção, com
sangramento abundante, secreção purulenta e calor no local
afetado.
Para além de feridas crônicas, também é possível a atuação
após cirurgias, queimaduras, entre outras lesões. Já pensou naquele conhecido ou aquela conhecida que realizam uma cirurgia
plástica e menosprezam os cuidados com os curativos? Pois é,
o acompanhamento pós-cirúrgico, seja em cirurgia plástica ou
cirurgia geral, é de extrema importância para evitar intercorrências e otimizar a cicatrização, com avaliações e trocas feitas por
quem realmente entende do assunto.
Lembre-se: a indicação correta do curativo reflete diretamente no sucesso da cicatrização, pois reduz o tempo de tratamento, evita internações hospitalares e otimiza o processo de
cicatrização.
Pense nisso e busque atendimento com profissionais especializados em feridas complexas.

Retorno ao Brasil
será em 2023
O retorno de Caroline será
entre fevereiro e março do
próximo ano, quando concluir
o mestrado. Ela ainda não
viajou para o Brasil desde que
chegou no país asiático, primeiramente por conta da Covid-19,
que criou restrições e pelo
preço elevado das passagens
aéreas.
Questionada do que mais
sente saudade, a três-maiense
confessa que sente falta das
comidas de casa, do pet Mel,
além de colocar o pé na grama
e tomar sol. “Aqui só pessoas extremamente ricas tem
quintal com grama. Quase que
todo o restante da população
mora em apartamentos e quartos para uma pessoa ou casal,
que são mal ventilados e não
pegam muito sol”, revela.

Caio Rodrigues

ENFERMEIRO CAPACITADO EM TRATAMENTO DE FERIDAS
COREN-RS 440.824

ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL
Consultório Centro Clínico Viva a Vida, sala 504
e atendimentos em toda a região

Fone: (55) 9 9972-0160
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“Se eu gosto de poesia? Gosto de gente, bichos, plantas, lugares, chocolate, vinho,
papos amenos, amizade, amor. Acho que a poesia está contida nisso tudo”.

Carlos Drummond de Andrade

Dueto de Feras
Na noite de ontem, dia 14, foi
realizado o Dueto de Feras
entre o chefe argentino
Fede Pettit e Demétrios
Gaúcho na Casa Tutui.
Casa cheia e muitos elogios ao cardápio. O evento
continua na noite de hoje, e
amanhã, dia 16.
Muita carne nobre e as
guarnições feitas no
braseiro, com sobremesas
especiais para ninguém
colocar defeito. Por mais
eventos assim! Muito top!
A Casa da Amizade de Três de Maio empossou três novas
companheiras em reunião festiva realizada na última terça-feira, dia 12.
Raquel Simone Diel, Luciana Lasch e Taisa Cassol foram
amadrinhadas pelas companheiras Amara Werle, Lisete Clara Dockhorn e
Leonida Kehrwald, respectivamente. A Casa da Amizade está sob a
presidência de Marinês Gondolo, conta com 32 integrantes e realiza
várias ações, como por exemplo, o projeto Biblioteca de Rua

STUDIO CRIATIVO

80 anos!

Os papais Diogo e Rosiléia comemoraram com familiares e amigos o
aniversário de 5 anos do querido Valentim Siepmann Klein. Ele, muito
amado, foi paparicado por todos. A festa foi na Bella Casa de Festas no
dia 26 de junho

Parabéns para Lurdinha Bender, que no
último dia 12, comemorou 80 anos de vida.
Lurdinha é um ser humano incrível, sinônimo
de vida, alegria, bondade, fraternidade, bem-estar, viagens e trabalhos voluntários. Está
sempre pronta para tudo; por onde passa deixa luz. Ela chega causando, com seu sorriso
imensurável. Muitas felicidades, Lurdinha.
Vida longa!
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Na noite do sábado, 9, realizou-se o

jantar baile de lançamento da 6a
EXPOINDE – Feira e Exposição
de Independência, e escolha das
Soberanas da feira.

A edição desse ano tem como presidente e vice, respectivamente, as mulheres Lara Freitas e Marli Meurer. Um
fato inédito, pois serão duas mulheres
à frente do evento. Coube às juradas
Carol Campos, Gabrielli Siqueira e essa
colunista, a difícil missão de escolher
as belas Soberanas. Em primeiro lugar
ficou Luisa Tormöhlen, em segundo
Eloisa Smola e em terceiro Sofia Rieger.
A palavra dos organizadores é
UNIÃO: com apoio do prefeito
João Edecio Graef, Câmara de Vereadores e da presidente da Acisapi, Magali
Martins. A feira ocorre de 11 a 15 de novembro, na praça João Saffi, junto
à comunidade São Tomé, e não terá
cobrança de ingressos.

Soberanas da 6ª Expoinde: Luisa Tormöhlen, Eloisa Smola e
Sofia Rieger

Lara Freitas, Gabrielli Siqueira, Carol Campos, Prefeito João Edecio Graef, esta colunista
e Magali Martins
Quanto amor entre os irmãos em um só registro.
Além de todo este amor, Samuel Scharb Dutra,
comemorou no dia 10 de julho, os seus 3 aninhos.
Já no dia 5, a maninha Laura comemorou dois
meses. Eles são filhos dos papais corujas Ronaldo
de Paris Dutra e Lélis Larissa Scharb.
Felicidades a estes anjinhos!
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TRÊS DE MAIO
E SUA HISTÓRIA
CLEMAR ZIMMERMANN

DR. FREDERICO JORGE LOGEMANN
Após criação da Colônia Santa
Rosa, começaram a fluir levas de
imigrantes, principalmente de origem
alemã e italiana, das Colônias Velhas
do Estado, para o principal centro
irradiador da região, que chegou a
ser considerado, na época, inclusive,
uma colônia alemã: Ijuí. A partir dali
estes imigrantes projetaram-se para a
Colônia Santa Rosa, tendo uma parte
destes se instalado na região entre Ijuí
e a sede “14 de Julho” (Santa Rosa), na
área onde situa-se Três de Maio.
Após os trabalhos iniciais do primeiro diretor da Colônia, Dr. Otávio de
Campos Monteiro, em 1916, assumiu
a direção da Colônia o Dr. João de
Abreu Dahne que contratou diversos
engenheiros para coordenarem a
criação estradas de rodagem, pontes,
estradas de ferro, demarcação de
terras e construção de escolas. Entre
eles estava um engenheiro alemão
que havia sido demitido da empresa
Belga que construía a estrada de ferro
que ligaria Cruz Alta a Santo Ângelo
(devido as perseguições a imigrantes
alemães por conta da deflagração da
1° Guerra Mundial), chamado Frederico Jorge Logemann.
Ele foi designado para cuidar das
medições e construções de pontes e
estradas na região e, algum tempo
depois, acabou casando-se com a irmã
de João Dahne, Nelly Dahne.
Mais tarde, o casal fixou-se em
Buricá (Três de Maio), onde Frederico Jorge Logemann contribuiu com
diversos serviços junto à comunidade,
mas como o Governo do Estado não
dispunha de dinheiro para pagar os
trabalhos da Companhia Colonizadora de João Dahne, a indenização dos
trabalhos de Logemann foi paga com
terras devolutas e inóspitas de uma

PARABÉNS PARA:

DIA 16
GUIDO STUMPF
AIRTON BERTAIOLLI
DIA 17
KELEN HOFFMANN
ANTONIO KAPUSTA
CARLA GRAUPE
ALEXANDRE VOLNEI SEIDEL
PATRICIA JANNER
DIA 18
WILSON R. DE OLIVEIRA
ARNALDO SCHMITT

FILHOTES
DE PEQUINÊS
Vendem-se lindos
filhotes de cães da
raça Pequinês com
44 dias. Vacinados
e desverminados.
Telefone 3535-2291
Celular 9 9941-9346.

Frederico Jorge Logemann e seu filho Jorge (que viria a se tornar o
primeiro prefeito de Horizontina) - Arquivo SLC
região próxima a Buricá, com vegetação nativa cerrada
e de difícil acesso, chamada de “Belo Horizonte”.
Ali, a partir de 18 de setembro de 1927, Frederico
Jorge Logemann começaria uma nova colonização, que
mais tarde viria a se tornar nossa bela vizinha, Horizontina.
Anos depois, ele daria início a uma história realmente surpreendente, que se tornou uma das maiores
fábricas agrícolas do pais.

Referências bibliográficas: BINDÉ (2005, pg.9), SCHALLENBERGER (1981,
pg.92), CHRISTENSEN (2005, pg.64), SCHNEIDER LOGEMANN 50 ANOS

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

DIA 19
JOSE RIVELINO TRASEL
EULALIA F. DRESCH
ELIANE STADLER
LUIZ ROSSO RUARO
DIA 20
ALINE P. GEHM
NERI O. QUITAISKI
VILSON MEURER
VENILDA K. MUSSNER
MANOEL COELHO
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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).
- Aluga-se casa de fundos! Acesso via portão eletrônico; localizada na Avenida
Buricá, 250 (fundos da Perﬁl Engenharia e Imobiliária); aceita animais (pátio
fechado nos fundos).
- 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

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, escritório, 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.

Eduardo vende mais essa ótima oportunidade
para moradia ou investimento

Ótima casa mista, no Loteamento Loro, com 2 dormitórios, sala, cozinha, área
de serviço, casa seminova. Apenas
R$ 200 mil.
Mais informações e agendamento de visitas 55 99633-2111, c/ Eduardo.

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

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

* Vende-se casa localizada na Rua do Comércio, no Bairro Planalto, com
terreno medindo 314,00m² e área construída de 140,47m².
* Vende-se casa de alvenaria, localizada na Rua São João, cidade de
Independência, com terreno medindo 387,30 m².
* Vende-se casa localizada na Avenida Avaí. A casa conta com 1 suíte
mais 3 dormitórios, sala de esta, sala de jantar, cozinha, lavanderia, 3
banheiros e garagem.
* 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
331,69 e área construída de 167,40m² mais área de lazer.
* Vende-se apartamento localizado na Rua Monsenhor Testani, com área
total de 86,68m², mais vaga de garagem.
* Vende-se terreno localizado na Rua Horizontina, medindo 12 x 35 totalizando uma área de 419.82 m².
* Vende-se terreno localizado no Loteamento Rossi, com frente medindo
12 metros e área total de 328m², na cidade de Três de Maio.
* Vende-se terreno de esquina, medindo 272m², localizado na Rua São
Miguel, na cidade de Independência.
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VENDA
• Prédio de 3 pavimentos, duas salas comerciais, três aptos, 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, Av. Alberto Pasqualini; na Rua Professor Del Aglio; Rua
Horizontina, no edifício Maria Preta; Rua Sto. 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, e mais garagem medindo 15m², com duas suítes
e c/ 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 e 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 colégio
Castelo Branco. Financiamento direto com o proprietário em até 50 vezes ﬁxas.
• Casa de alvenaria, plana, medindo 140m², localizada na Rua Natal.
• Casa de alvenaria, plana, medindo 120m², de esquina e localizada no Jardim
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 c/ chapada medindo 335m²,
na Rua Bruno Dockhorn, ao lado da Rádio Colonial. R$ 750 mil (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, valor R$ 750.000,00.
• Excelente casa de alvenaria, com 4 quartos, 3 banheiros, quiosque, piscina, 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, de chapada, com piscina e quiosque, localizada na Rua
Horizontina – RS 485.000,00.
• Terreno 480 m2, com casa de alvenaria 272m², com suíte, garagem ampla,
quiosque, em frente ao Clube Guaíra.
• Casa de alvenaria de 2 quartos, sala, cozinha, garagem, portão de contrapeso,
banheiro e porão medindo 80m², localizada no Jardim das Acácias. Valor R$ 130
mil.
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 c/ 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, com 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, com
aguada boa e sem benfeitoria. Preço R$ 750.000,00. Aceita-se veículo no negócio
e parcela em até 4 anos.
ÁREAS DE TERRAS
• 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 Lúcia – Manchinha. Valor R$ 650.000,00.
• 3 ha sem benfeitorias e com aguada de sanga e vertentes, reﬂorestada 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 sem
benfeitorias com aproximadamente 100 metros de frente para a BR 472.
• 10 ha com benfeitorias, perto da BR 472 - planta 8 há, 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.
• 86 ha em Porto Mauá, toda cercada e com 90% de planta e 10% área de preservação e mato.
• 84 ha com benfeitorias, em Esquina Araújo com 90 % de área para plantio.
ALUGUÉIS
• Apartamentos: Av. Uruguai; Rua Osvaldo Cruz, perto/hospital; e Rua Santo
Antônio.
• Casa Rua José Bonifácio; Rua Planalto; Rua Piratini; e rua Aviador Kluck.
• Pavilhão na Rua Alfredo Henn.
• Sala Comercial na Av. Santa Rosa; Rua Sto. 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 atenderemos.
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Sebrae e BNDES criam fundo garantidor
com potencial de gerar R$ 15 bilhões em
crédito aos pequenos negócios

Iniciativa marca parceria histórica, com investimento inicial
de R$ 150 milhões de cada instituição
O Sebrae e o Banco Nacional Econômico e Social (BNDES) firmaram, na
terça-feira, dia 12,, um acordo de cooperação técnica para a criação do fundo
garantidor BNDES FGI Sebrae, voltado exclusivamente para operações de
crédito dos pequenos negócios, com
perspectiva de aportar R$ 1 bilhão, o
que resultaria em até R$ 15 bilhões em
crédito para os microempreendedores
individuais (MEI), donos de microempresas e empresas de pequeno porte de
todo país. Com aporte inicial de R$ 150
milhões de cada instituição, e a perspectiva de ampliar para R$ 500 milhões
cada, o BNDES FGI SEBRAE poderá alavancar em um primeiro momento cerca
de R$ 4,5 bilhões em créditos para os
pequenos negócios.
A previsão é que o aporte de cada
instituição aconteça até dezembro deste ano, com ampla gama de instituições
financeiras parceiras. O Sebrae também
oferecerá o suporte do Crédito Assistido
que já atendeu mais de 70 mil empreendedores. Entre janeiro e maio de 2022,
37 mil empresas foram acompanhadas
pela iniciativa, que oferece informações,
diagnósticos, ferramentas digitais, conteúdos, capacitações e consultorias
com o objetivo de reduzir os riscos de
inadimplência e ampliar a sustentabilidade financeira dos negócios.
O presidente do Sebrae, Carlos Melles, lembra que o acordo marca os 50
anos da instituição e 70 anos do BNDES,
destacando que o crédito é essencial
para os pequenos negócios. “Esse even-
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to tem uma marca histórica e disruptiva,
é o nosso presente para as micro e pequenas empresas. Essa é uma parceria
de ganha-ganha que vai mitigar o risco
dos pequenos negócios ampliando consideravelmente as operações de crédito.
O mais importante é que o Sebrae oferecerá o crédito assistido para todos
empreendedores que obtiverem crédito a garantia do BNDES FGI SEBRAE.”,
completou Melles.
Já o BNDES disponibilizará sua expertise de mais de 20 anos em gestão
de fundos garantidores e sua plataforma de gestão, um sistema totalmente
digital, escalável e com elevado grau
de compliance, testado com sucesso na
operacionalização de fundos garantidos
que já viabilizaram mais de R$ 100 bilhões em crédito, por meio de mais de
40 agentes financeiros parceiros.
Durante a assinatura do acordo, o
presidente do BNDES, Gustavo Montezano, destacou o novo posicionamento
da instituição, comprometido com o
desenvolvimento multidimensional do
país. Segundo ele, o potencial desse fundo garantidor é transformador devido
ao impacto socioeconômico. “O valor
agregado desse crédito é muito mais
importante para o Brasil do que outros
empréstimos. O Real que vai para as
MPE é multiplicado na alavancagem nacional ao aliviar o balanço dos pequenos
negócios e seu efeito na ponta é o maior
ativo do país”, frisou.
O ex-secretário especial do Ministério da Economia, Guilherme Afif, que
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Com aporte inicial de
R$ 150 milhões de cada
instituição, e a perspectiva de
ampliar para R$ 500 milhões
cada, o BNDES FGI SEBRAE
poderá alavancar em um
primeiro momento cerca
de R$ 4,5 bilhões em créditos
para os pequenos negócios.
A previsão é que o aporte de
cada instituição aconteça
até dezembro deste ano,
com ampla gama de instituições financeiras parceiras
também participou do encontro, ressaltou que o papel do Sebrae no crédito
orientado e que o BNDES está a serviço
dos campeões nacionais da renda e trabalho que são os donos dos pequenos
negócios. “O que estamos fazendo agora é uma verdadeira democracia econômica, dando oportunidade a todos”,
comentou.

Entenda
Os fundos garantidores têm potencial para reduzir o risco das operações
de crédito das instituições financeiras
pois atuam justamente em um dos fatores que mais dificulta o acesso a financiamentos para este setor: a falta de garantia na hora de tomar empréstimos.

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

Adair Weber - F: 9 8416-7280 facebook.com/Jardinagens-weber

- Limpeza de terrenos
- Corte e plantio de grama
- Poda de árvores
- Compactação de solo
- Corte de campos e chácaras (corte c/ trator)
- Lavagem de paredes residenciais.

-Paisagismo
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