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Cristiano Siqueira Silva

Filho de: João Carlos Dos Santos Silva e Lenir de Fáti-
ma Siqueira, 31 anos, solteiro
Natural de Santo Ângelo
Residente em Três de Maio
Escolaridade: Cursando Serviço Social, na Unopar
Profissão: Massoterapeuta e coordenador de Gabine-
te do Vice-prefeito
Porque optou pela área de massoterapeuta: Confes-
so que no início me assustei com essa escolha por ser 
uma área desconhecida para mim até então. Mas, com 
o passar das aulas me apaixonei. Eu me sinto grato 
por poder ajudar as pessoas, pois a massagem traz 
inúmeros benefícios ao corpo e à mente. Sou prova 
disso. Cada atendimento é um desafio. Nasci para isso.
Onde trabalha: Na prefeitura, como coordenador de 
Gabinete do Vice-prefeito. Já como massoterapeuta 
atendo nas horas vagas.    
Hábitos de que não abre mão: Uma boa conversa com 
os amigos e umas bebidas; série+sofá; correr a cavalo 
no campo; tomar chimarrão com minha mãe e dar 
muita gargalhada.
O negócio do futuro é: Educação! De nada adianta 
tecnologia ou investimentos se não priorizarmos a 
educação.
Time de futebol: Inter
Seus aplausos vão para: Os profissionais
da educação
Nota zero para: Preconceito
Sua opinião sobre as redes sociais: Muito importan-
tes para divulgação de negócios. Pena que muitas 
pessoas usam para disseminar mentiras.
O que você sugere de mudança que possa melhorar 
sua cidade? Mais empresas. E para isso precisamos 
de pessoas qualificadas. Vejo que as pessoas deve-
riam ter mais interesse em estudar e se especializar. 
Existem meios de se estudar e fazer cursos gratuitos, 
nas mais diversas áreas. Não se pode dar desculpas 
em um mundo tão moderno e acessível como o que 
vivemos. Tendo mais empresas e comércios, nossa 
cidade irá se desenvolver, tendo como consequência 
melhor qualidade de vida para o cidadão.
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A vida dos três-maienses pelo mundo afora
REPORTAGEM ESPECIAL

ARQUIVO PESSOAL

Micheli e Diego, em frente ao Pantheon em Roma, na última viagem 
de férias do casal

Como é viver na Terra da Rainha? 
Hoje contaremos a história de Micheli 
Ruaro, 35 anos, que iniciou suas 
experiências fora do Brasil em 2010, 
quando foi morar na Irlanda. 
Desde 2018, Micheli mora na Inglaterra

As aventuras de Micheli fora do Brasil começaram no final 
do ano de 2010. Após formar-se em Administração de Empre-
sas pela Setrem, decidiu morar fora do país para melhorar o 
inglês e ter experiências em terras estrangeiras. “Morar no 
exterior nunca foi um sonho, só comecei a me interessar quan-
do fazia um curso de inglês em Três de Maio e minha profes-
sora na época foi fazer um intercâmbio. A partir daí comecei 
a pesquisar por lugares. Pela facilidade de conseguir visto 
de estudante e poder trabalhar escolhi por Dublin, capital da 
Irlanda”, conta a três-maiense.

Na Irlanda, ela morou por quase quatro anos, onde fez cur-
sos de inglês e trabalhou como nanny (babá) e em cafeterias. 
Após esse período, retornou ao Brasil, onde permaneceu por 
dois anos e meio. No ano de 2016, Micheli, já com cidadania 
italiana, retornou para Dublin, a trabalho por mais dois anos.

Depois desse tempo em terras irlandesas, ela decidiu ir 
morar na Inglaterra. “Assim que cheguei, morei em Londres 
por um ano, trabalhei como supervisora em um café numa 
área nobre da cidade e com a chegada do Covid e de diversos 
lockdown mudei de Londres para Luton, uma cidadezinha a 
57 km da capital inglesa, onde moro até hoje, com meu noivo 
Diego Sepúlveda, natural de São Caetano do Sul, São Paulo”, 
explica.

Filha de Henrique Ruaro e Marisa Dalla Vecchia, Micheli 
trabalha atualmente como Supervisor Assistant - assistente 
de supervisor na Aryzta Bakery, uma fábrica multinacional 
que fornece pães para a rede de fast food MC Donald's.

O dia a dia de Micheli em 
terras britânicas é bem corrido. 
“Entro no trabalho às 7 ho-
ras da manhã. Na fábrica sou 
responsável pela checagem da 
qualidade do produto, documen-
tação e funcionamento das má-
quinas e robôs. Como fornece-
mos pães para toda Inglaterra, 
produzimos aproximadamente 
64 mil pães por hora. A empresa 
funciona 24 horas por dia, 7 dias 
na semana, mas trabalhamos 
em turnos de 12 horas, 4 dias de 
trabalho e 4 dias de folga”, des-
taca, ressaltando que é possível 
fazer hora-extra durante os dias 
de folga.

“Nos dias de folga apro-
veitamos para descansar ou 
conhecer cidades diferentes. Ir a 
Londres também é uma opção, 
pois tem muita coisa para ver e 
visitar, entre museus, parques, 
pubs e restaurantes. A maioria 
dos museus tem entrada grátis 
o que é um bom passeio para 
dias frios e chuvosos”, revela.

Salário mínimo, jornada 
de trabalho e impostos

A carga horária de trabalho 
semanal é de 48 horas máxi-
mas. O valor mínimo da hora de 
trabalho é de £ 9,50 (cerca de 
R$ 60,00), mas a média é de 12 
a 16 libras (de 75 a 100 reais). A 
média salarial é de 1.500 a 2.500 
libras (9.421 a 15.700 reais). 
Geralmente o pagamento é rea-
lizado semanalmente ou a cada 
duas semanas, mas algumas 
empresas optam por pagamen-
to mensal.

Os impostos variam de acor-
do com o rendimento, mas ficam 
entre 20% a 45% mensais e são 
dois tipos diferentes de impos-
tos. O NI (National Insurance) 
é uma taxa cobrada tanto do 
empregado como do emprega-

dor sobre o valor do rendimen-
to. O pagamento desse imposto 
dá ao empregado o direito à 
aposentadoria, licença materni-
dade, uso do sistema de saúde, 
etc. O NI não é um imposto 
cobrado anualmente, e sim se-
manalmente ou mensalmente, 
dependendo de como o salário é 
pago. Já o Income Tax tem como 
objetivo ajudar o financiamento 
do sistema público de saúde, o 
sistema de educação, além de 
ajudar na construção e melhoria 
de estradas e rodovias.

No país não há décimo tercei-
ro salário ou adicional de férias 
no país. “Um ponto interessante 
e diferente do Brasil é que as 
férias podem ser fracionadas 
em quantas vezes, como o 
funcionário achar melhor. Por 
exemplo, se quiser tirar apenas 
um dia de férias é permitido e 
só são contados os dias úteis 
(feriados, sábados e domingos 
não entram na contagem das 
férias)”, frisa.

Sistema de saúde 
pública

O sistema de saúde inglês, o 
NHS (National Health System), 
é semelhante ao SUS brasileiro 
e permite o acesso a todos os 
residentes no país. É possível ter 
atendimento com internação, 
medicação grátis ou de baixo 
custo e exames, sem pagar 
nada.

Para marcar uma consulta, 
cada cidadão precisa fazer o 
cadastro no General Practitio-
ner (GP). “É como se fosse um 
posto de saúde do bairro, onde 
um médico geral atende para 
depois fazer o encaminhamento 
para o especialista, se neces-
sário”, esclarece. Para exames 
de rotina também é necessário 
entrar na fila de espera, o que 

pode demorar vários meses. 
Micheli relata que exames 

de rotina, comuns no Brasil, 
na maioria das vezes só são 
requisitados quando já estão 
com algum problema grave de 
saúde, pois o país não tem o 
costume da saúde preventiva. 
“Por experiência própria, nas 
vezes que precisei ir ao hospital 
ou fazer uma consulta no GP, 
sempre fui muito bem atendida 
por profissionais simpáticos e 
competentes, mas já escutei 
muitas pessoas reclamarem do 
atendimento e falta de conhe-
cimento ou até má vontade por 
parte do médico ou enfermeiro”, 
relata.

Pratos típicos ingleses
A Inglaterra, comparada a 

outros países, não é famosa  
na culinária. Algumas pessoas 
falam até que eles são péssi-
mos na cozinha. Micheli ressalta 
que o prato mais típico é o fish 
and chips (peixe empanado 
frito, geralmente bacalhau, com 
batata frita). “Há também o En-
glish breakfast (café da manhã 
Inglês), um prato bem reforçado, 
normalmente é consumido 
pela manhã e é basicamente 
composto por feijão ao molho 
de tomate adocicado, ovos 
fritos, morcilha, linguiça frita 
ou assada, cogumelos fritos e 
tomate grelhado – tudo isso 
ainda acompanhado de torrada 
com manteiga. A bebida que 
acompanha o prato é o English 
tea, nada mais que um chá preto 
com leite”, diz a três-maiense.

Os ingleses também são 
famosos pelo chá das 5. “Nada 
mais que tomar chá com 
bolachas, macarons, muffins e 
outros doces. Quem vier para a 
Inglaterra deve pelo menos pro-
var um desses pratos típicos”, 
aconselha.

Micheli no Buckingham Palace, em Londres, residência oficial e principal local de trabalho da Rainha
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CURIOSIDADES DA TERRA DA RAINHA
- No país não existe interruptor dentro dos banheiros, a única tomada é a do 

barbeador, mas mesmo assim com um plugue especial, tudo para evitar choques 
elétricos devido à umidade que é constante.

- O volante é no lado direito o que no início é um pouco estranho e complicado.
- Os carros ficam na rua, as garagens normalmente são usadas como depósito.
- O tenebroso Christmas Pudding (bolo natalino) a base de rum e uvas passas, 

é muito ruim, mas eles adoram e não pode faltar no Natal.
- Os ingleses adoram chá e são uns dos maiores consumidores do mundo.
- São famosos pela pontualidade.
- Feriados só caem de sexta ou segunda e todos têm o mesmo nome, com 

exceção do feriado da Sexta Feira Santa.
- É proibido tomar bebida alcoólica na rua.
- A polícia não usa arma de fogo, só cassetete.
- Sistema de medida é imperial e não métrico. Usamos milhas ao invés de 

quilômetros, galão em vez de litros, inch para centímetros e assim por diante.
- 15 graus já é motivo para sair de roupas curtas e ir para o parque tomar sol.

Clima, custo de vida e 
transporte público

Micheli destaca que o clima 
é bem diferente do brasileiro, 
em especial no verão, o que 
torna difícil de acostumar. “No 
inverno os dias são bem curtos, 
frios, cinzentos, úmidos e chove 
muito, com raros  dias de sol.. O 
dia amanhece às 8 horas e entre 
3h30 e 4h da tarde já está escu-
ro, com temperatura média  en-
tre 0 e 7 graus. Já em meados de 
maio os dias ficam mais longos e 
há mais dias de sol. “No verão a 
temperatura média é de 15 a 25 
graus. O dia começa entre 4h30 
e 5h da manhã e escurece por 
voltas das 22h30min. E, por es-
tar localizado em uma ilha, tam-
bém venta muito, principalmente 
no inverno”, complementa.

Já o custo de vida dos ingle-
ses é bem elevado, principalmen-
te na capital Londres, conside-
rado um dos lugares mais caros 
do mundo para viver. “O aluguel 
é o que mais pesa no bolso, a 
média de 2021 era de £ 1.570 (RS 
9.577,00) por um apartamento 
simples. Também tem a opção 
de um quarto  em uma casa que 
é dividida com mais pessoas, 
onde a média é de £ 700 (RS 
4.305,00)”, revela.

Produtos de alimentação, 
material de higiene e limpeza são 
bem mais acessíveis se compa-
rados aos preços praticados no 
Brasil. “Muitas pessoas optam 
por morar no interior ou cidades 
fora de Londres, onde o custo do 
aluguel é um pouco mais baixo”, 
conta.

A três-maiense considera o 
transporte público nas cidades 
grandes do país muito eficien-
te. Algumas linhas de ônibus 
funcionam 24 horas por dia. A 
passagem custa £ 1,65 por per-
curso, cerca de R$ 10,50. O valor 
é mais acessível se comparado 
ao Underground (metrô), que é 
dividido por zonas e custa £ 3,00 
(R$ 19,00).

O sistema ferroviário tam-
bém é muito bom no país e é uma 
ótima opção para quem gosta 
de conhecer cidades diferentes 
e até outros países. Em cidades 
menores, as pessoas optam pelo 
carro, pois o transporte público 
não é tão frequente e eficiente.

Família real
"A família real britânica, 

comandada pela Rainha Elizabe-
th II, é muito querida e admirada 
pelos ingleses. Percebe-se 
através da multidão de pessoas 
que acompanha os eventos reais, 
como casamentos, funerais e 
aniversários", observa a três-
-maiense.

O mais recente evento 
aconteceu no início do mês de 
junho, quando a rainha Elizabeth 
completou 70 anos de reinado, o 
Jubileu de Platina e foram vários 
dias de festejos. Ela é a monar-
ca mais longeva na história do 
Reino Unido.

Até o momento, Micheli não 
assistiu pessoalmente nenhum 
evento real de grande proporção, 

porém todos os dias, princi-
palmente no verão, é possível 
acompanhar a troca da guarda 
real em frente ao Palácio de 
Buckingham, que é praticamente 
um mini evento. "Os turistas e 
até mesmo os moradores locais 
param para admirar e assistir a 
troca com os guardas vestidos 
com túnicas vermelhas e chapéu 
de pelo de urso. Os soldados 
da nova guarda marcham até o 
Palácio enquanto a outra sai ao 
som da bandinha".

No momento, ficar na 
Europa é definitivo

Micheli não considera retor-
nar ao Brasil, apesar de gostar 
muito da terra natal. “Temos 
todos nossos familiares no 
Brasil, mas muitas coisas como 
qualidade de vida, oferta de 
trabalho e poder aquisitivo 
nos fazem ficar por aqui, o que 
também não quer dizer que no 
futuro não podemos nos mudar 
para algum outro país, quem 
sabe para algum com clima 
mais parecido com o do Brasil”, 
comenta. 

Apesar de dificuldades, 
morar no exterior 
vale a pena

Apesar dos inúmeros desa-
fios, que começam mesmo antes 
do embarque, como ansiedade 
e preocupações com o futuro, 
chegar em um país sozinha, sem 
entender o idioma local, no início 
dividindo casa com desconhe-
cidos e se virar sem a família, 
de acordo com Micheli só a fez 
crescer como pessoa; ter outra 
visão do mundo e em relação às 
pessoas. “Hoje conheço mais de 
20 países e em mais da metade 
fui sozinha. É realmente uma 
experiência incrível e libertado-
ra”, ressalta. 

Micheli aconselha que, 
mesmo com o frio na barriga e 
dificuldade de sair do comodis-
mo, a experiência de ir morar 
fora do Brasil vale muito a pena. 
“Ter novas experiências, um novo 
idioma para aprender, novos 
desafios profissionais e pesso-
ais, com certeza amadurecemos 
muito com essas experiências 
que levamos para o resto da 
vida”, conclui.

Micheli em York, pequena cidade medieval no norte da Inglaterra. Algumas cenas 
do filme Harry Potter foram gravadas nesta cidade

Alexandre Classmann
OPTOMETRISTA BACHAREL - CROO-RS 0001

Especialista em Terapia Visual Comportamental
Presidente do CROO/RS - Conselho Regional de Óptica  

e Optometria do RS
Consultórios em Três de Maio e Crissiumal 

Fones: 55 3535.1954 e 55 98115.4554

DIVULGAÇÃO

O QUE É A 

OPTOMETRIA?
A OPTOMETRIA é uma ciência da área da saúde, não médi-

ca, responsável pelo cuidado primário da saúde visual e ocular. 
Nosso objetivo é prevenir, detectar e solucionar as alterações 
visuais.

A Optometria Comportamental ou Neuro-optometria é 
uma especialidade que entende que a forma como as pessoas 
enxergam é o resultado de como o cérebro aprende a utilizar 
seus olhos. 

Além de compensar os defeitos refrativos e tratar altera-
ções funcionais da visão, a optometria comportamental tra-
balha sobre os problemas relacionados ao desenvolvimento 
e ao aprendizado visual. Dentro dessa filosofia é fundamental 
identificar qualquer alteração que impeça a obtenção do máxi-
mo rendimento visual com o menor esforço.

Portanto, o Optometrista é o profissional capacitado para:

• Realizar um exame optométrico.

• Desenhar e realizar terapias reabilitadoras da visão.

• Proteger, preservar, melhorar e otimizar as funções e ca-
pacidades visuais.

• Adaptar os diferentes tipos de compensações dos proble-
mas visuais (óculos, lentes de contato, auxílios de baixa visão, 
etc.).

• Encaminhar ao médico, os pacientes sob suspeita de pos-
síveis patologias que possam afetar os olhos. 

O propósito do Optometrista Comportamental não é so-
mente que seus pacientes tenham uma boa acuidade visual, 
porém que tenham a habilidade de usar completamente a 
sua visão de uma maneira eficiente e confortável.

 Além de compensar os defeitos refrativos e tratar altera-
ções funcionais como, dificuldade de enfoque, sistema visual 
estressado ou visão dupla, o Optometrista Comportamental 
soluciona problemas relacionados ao desenvolvimento e a 
aprendizagem visual podendo ou não estar diretamente envol-
vidos com o fato de ver nítido. Para esse profissional é impor-
tante entender como seus pacientes recebem, compreendem, 
identificam e discriminam o tamanho, forma e cor, calculam as 
distâncias e a velocidade dos objetos... Ou seja, é importante 
identificar qualquer alteração que esteja impedindo a obten-
ção do máximo rendimento visual com o menor esforço.

 O Optometrista Comportamental analisa os problemas 
visuais desde um ponto de vista global, considerando o sis-
tema visual como um integrante do organismo. Portanto, tra-
balha em contato direto com outros profissionais como fono-
audiólogos, pediatras, psicólogos, educadores, reeducadores 
auditivos... formando uma equipe multidisciplinar.
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20 anos de Coluna

Na condição de leitor e patrocina-
dor, acompanho assiduamente a Colu-
na da Yara Lampert. Muita informação, 
variedades e entretenimento, sempre 
nos atualizando dos eventos sociais da 
nossa cidade. Não há dúvidas que a co-
luna da Yara enobrece este prestigioso 
jornal. Ela tem o dom da palavra escri-
ta, colocando vários temas de maneira 
objetiva, sútil e de forma encantadora. 
Parabéns pelos 20 anos de inquestio-
nável sucesso! 
Jairo Cardoso Soares, 
advogado e juiz aposentado

Queremos salientar que somos 
leitores assíduos do Jornal Semanal, 
desde sua primeira edição em junho 
de 1988. Com a chegada da colunista 
social Yara Lampert, o Semanal con-
quistou destaque especial, tornando-
-se sinônimo em informação, cultura e 
entretenimento de forma diferenciada. 
Parabéns, Yara, pelos 20 anos de su-
cesso junto aos seus leitores.
Luiz José Lena, ex-prefeito, ex-vereado-
res de Três de maio, professor 
aposentado, sócio-proprietário do 
Instituto Dinâmico - Unopar e 
Teresinha Lena, professora aposentada

É com alegria que te parabe-
nizamos por estes 20 anos de 

coluna no Jornal Semanal. Sempre 
nos proporcionando momentos 

descontraídos de nossa sociedade. 
É muito bom ler o teu espaço no 

jornal, nos atualiza e nos enche de 
orgulho. Continue assim, com tua 

simpatia, leveza e amor no que faz.  
Te desejamos sucesso em todas as 

tuas publicações. 

Sônia Casali, professora 
aposentada, e João Casali, 

patrocinadores e sócios-pro-
prietários da Movelar 
Móveis e Decorações

Parabéns, Yara, pelos 20 anos 
de coluna.. A tua página com toda a 
certeza é a mais interativa, atraente e 
elegante! 
É muito bom estar nessa coluna e 
poder contar contigo. Adoro muito 
você e te admiro como pessoa e como 
profissional. Que Deus te dê sempre 
muito mais sucesso. Beijo no teu 
coração!

Laís Scharb, patrocinadora, 
personal e sócia-proprietária da 
Evidence Studio Personal

Parabéns Yara pela tua colu-
na! Você se aperfeiçou e está cada 
dia melhor. O teu sucesso vem do 
teu esforço e dedicação. Que você 
continue assim melhorando cada 
dia. Desejo muito sucesso a você! 

Marília Metzka, professora
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Os papais Franceli e Diogo e o irmão  Leonardo comemoraram 
o aniversário de 5 anos de Lucas de Moura Sawitzki. 
A comemoração animada e rodeada de muito amor 
foi dia 11 de junho, na Bella Casa de Festas.

Muito bacana e elogiável a ação da Crediagora neste tem-
pos de muito frio. As 13 agências espalhadas pela região e 
fronteira estão com a campanha: “Enquanto o clima esfria, 
os nossos corações se aquecem!". Com matriz em Santo  
Cristo e filial em Três de Maio (na esquina da Rua Padre Ca-
cique com a Rua Santo Ângelo) os expositores têm peças 
femininas, masculinas e infantis. E lembre-se “se precisar 
leve, se estiver sobrando doe”

Varal de frango 
em prol do 
Lar dos Idosos 
Muito bonita a atitu-
de do Dom Valerio 
– empreendimento 
da família Rex –pela 
ação realizada no 
último sábado.  
Meus aplausos! 
Nota 10 pela iniciati-
va: pelo maravilhoso 
frango, excelente 
tempero e organiza-
ção do evento. 

Um registro do padre Edegar Matos em 
recente viagem pela Turquia, visitando as 
7 Igrejas do Apocalipse. No roteiro: Israel, 
passando pelos caminhos de Jesus, Jerusalem, 
Belém, Betânia, Galileia, Cafarnaun e Canã. 
Padre Edegar acompanhou um grupo de turistas 
de Três de Maio e região. A viagem foi  
pela agência Ponteando o Mundo Tur,
 leia-se Eliege Rigon

STUDIO CRIATIVO
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VENDE-SE belo apto de três dormitórios, despensa, banheiro, sala, local privi-
legiado em Porto Alegre, bairro Bonfi m. Em frente ao Campus Central da UFRGS, ao 
lado da Fundação de Medicina, do Colégio Rosário, da Santa Casa, defronte ao Par-
que da Redenção, perto da estação rodoviária. Semimobiliado, escritura totalmente 
em dia, regularidade de tributos, condomínio, taxas, etc. Interessados por mais infor-
mações, fone (55) 98409 -1569 ou (55) 98419 - 5060 (Aldino).

PARABÉNS PARA:

DIA 26
ORNÉLIO KIST 
ARNALDO LANGARO
ALBINO NEUHAUS
ROQUE NARESSI
ODIR SCHNEIDER
PAULO WILLERS

DIA 28
MARCOS A. BEILFUSS
ROMEU FIORIM 

DIA 29
PEDRO TIBOLA  
NELSON PEDRO BERFET 
PEDRO A. KLERING

DIA 30 
JANE LUCIA C. RUCKHAUBER
VILMAR DANIEL - CAMIONEIRO 

Dona América 
comemorou 100 anos

Sábado, 18 de junho, foi dia de festa, de celebrar 
a vida e a longevidade de América Marchet dos San-
tos, que comemorou 100 anos com uma bela festa 
que reuniu familiares e amigos. 

Natural de Ijuí, nascida em 16 de junho, América 
foi casada com Alberto Machado dos Santos (em 
memória), com quem teve quatro fi lhos: Marlene 
Santos de Bittencourt; Vivaldino Machado dos San-
tos, Maria Ruti Machado dos Santos e Vilson Ma-
chado dos Santos (os três em memória). América 
tem quatro netos, nove bisnetos e três tataranetos.

Parabéns, dona América! Vida longa e muita 
saúde, vitalidade, força e disposição! Felicidades!

Com carinho, a homenagem da família.

Com muita alegria, a família Zart come-
mora o centenário da senhora Irene Zart, no 
próximo dia 26 de junho.

Irene nasceu em Montenegro, mas atu-
almente reside em São José do Inhacorá. Os 
familiares estão organizando um almoço 
festivo para comemorar a data. 

Irene foi casada com Otto Zart ( em me-
mória), com quem teve os fi lhos Olivia Gel-
ci, Egon Lauro (em memória), Elemar, Maria 
Jandira, Walico (em memória), Nelson Iná-
cio e Dulce Maria.

Com muito amor, a família deseja à dona 
Irene muita felicidade, saúde e paz em sua 
vida! Parabéns!

Dona Irene Zart 
comemora 100 anos

Parabéns às senhoras centenárias
DESAPARECEU NO DIA 20 DE JUNHO, 

UM CÃOZINHO PINCHER DE NOME NICK, 
NO BAIRRO JARDIM DAS ACÁCIAS. A ÚLTI-
MA VEZ FOI VISTO PRÓXIMO À PIZZARIA LE 
MANGIARE E ECO PONTO, NA RUA AU-
GUSTO RUTZEN, EM TRÊS DE MAIO. 

CONTATO: F:   9 8115-3915 
TAMARA RUSTICK FIM. 
GRATIFICA-SE!

VENDE-SE LINDOS FILHOTES DE CÃES DA RAÇA PEQUINÊS COM 
37 DIAS. VACINADOS E DESVERMINADOS. 

TELEFONE 3535-2291 - CELULAR 9 9941-9346.

PROCURA-SE NICK

VENDE-SE
FILHOTES

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

ALUGUÉIS
- SALAS COMERCIAIS Galeria Jost, Rua Santo Ângelo, Centro. A partir de  R$600,00
- SALA COMERCIAL na Av. Santa Rosa
- APTO 2º andar, 1 quarto, 1 vaga de garagem  
- APTO  2º andar, 2 quartos, de fundos, 1 vaga de garagem, Avenida Santa Rosa
- APTO  3º andar, 2 quartos, de fundos, Avenida Santa Rosa.
- APTO  3º andar, 3 quartos, Marechal Floriano, 1 vaga de garagem   

IMÓVEIS À VENDA
- CASA de alvenaria, Residencial Dona Oliva, 3 quartos, toda cercada, de esquina.
-CASA mista /Jardim das acácias, 3 quartos, terreno amplo.
-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. 172 mts, 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 o-
reira, sacada fechada com vidros na frente, com churrasqueira, lavanderia, 1 vaga de 
garagem. Segundo andar, de frente para a avenida.
OBS: Apto fi namente reformado, paredes com massa corrida, móveis nos banheiros, co-
zinha, sala e lavanderia, todos sob medida e planejados.
- APARTAMENTOS na planta, em ITAPEMA - MEIA PRAIA/SC, venda ou permuta por 
imovél... 
- CHÁCARA 8,5 hect, São Roque, Independência, casa boa, galpão, vertente, encosta no 
Rio Buricá (recebe terreno ou casa em Três de Maio).  
- TERRENO localizado no loteamento mediterrâneo 13,5 x 27,5

VENDAS
• Apto de 2 quartos, parcialmente mobiliado, sala, cozinha, gara-
gem, portão eletrônico, sacadas fechadas c/ vidro temperado, chur-
rasqueira, 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 60 vezes fi xas
• Casa de alvenaria, plana, medindo 140m², localizada na Rua Na-
tal.
• Casa de alvenaria, plana, medindo 120m², de esquina e localizada 
no Jardim das Acácias.

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

IMÓVEIS EM OFERTA
• Terreno medindo 577,90m² c/ casa de alvenaria c/ chapada med-
indo 335m², na Rua Bruno Dockhorn, ao lado da Rádio Colonial. R$ 
750mil (aceita proposta).
• Sala comercial de 120m², no centro de Três de Maio.
• Terreno todo murado, s/ benfeitorias, frente de 14,50 metros (me-
dindo 442,50m²), na Av. Avaí.  
• Pavilhão comercial de alvenaria de 380m² e uma casa mista, ter-
reno de 7.000m², rua Leonel Brizola, perto do parque de exposições, 
no bairro Castelo Branco. 
• 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 à Setrem.
• Casa de alvenaria na Rua Avaí, perto da Setrem.
• Terreno medindo 984,45m² com casa de alvenaria de 120m², loca-
lizada na esquina da Av. Buricá com frente de 30,10 metros (ótima 
oportunidade)
• Terreno com casa nova de chapada, com piscina e quiosque loca-
lizada na Rua Horizontina – RS 485.000,00
• Terreno 480 m2, com casa de alvenaria 272m², com suíte e gara-
gem ampla e quiosque, em frente ao Clube Guaíra.

CHÁCARAS
• 5,3 ha, com benfeitorias, casa, galpão, chiqueiro, estrebaria, 
potreiro e área de planta, encosta no rio Buricá, aceita troca por imó-
vel na cidade.
• 5,4 ha, s/ benfeitorias, com eucaliptos grandes, 1 ha. pomar c/ ár-
vores frutíferas, 1,5 ha. de planta, mato nativo. Encosta no rio Buricá. 
R$ 100 mil
• 6,5 ha, c/ galpão de alvenaria e duas casas, açude, potreiro, loca-
lizada ao lado da Setrem. 
• 1,6 ha c/ aguada e s/ benfeitorias, localizada ao lado do perímetro 
urbano.
• 7,99 ha, área de planta 5,66 ha e 2,33 ha de mato, em lajeado 
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, refl orestada 
c/ eucaliptos de 6 anos, em Independência
•  3 ha a 16,79 ha, s/ benfeitorias, localizada na esquina da BR 472 
c/ acesso a São José Industrial, ótima área para investimento co-
mercial.
• 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 - próx-
imo a São José industrial e da BR 472.
• 16 ha, em Poço Traíra próximo a São José Industrial, c/ sanga e 
açúde e s/ benfeitorias c/ aproximadamente 100 metros de frente 
para a BR 472.
• 10 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 8 ha, restante 
potreiro e mato, vende fração de 5 ha, aceita troca por casa na ci-
dade.
• 9,9 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 7 ha, restante 
potreiro e mato, açúde e sanga.
• 17,8 ha, c/ benfeitorias, planta 12 ha, 5 ha 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. Uruguai e Rua Osvaldo Cruz, próximo ao 
hospital.
• Casa: Rua José Bonifácio, Rua Giruá, Rua Planalto e Rua Piratini
• Pavilhão: Rua Alfredo Henn 
• Sala Comercial: Av. Santa Rosa, Rua Sto. Ângelo, Av. Uruguai e 
Rua Casemiro Kochewicz, próximo ao hospital São Vicente.

LOTEAMENTO NOVO
Diversos terrenos com tamanhos e preços diferenciados para ven-
da 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 maiores informações consulte o site:
Cecconcorretordeimóveis.com.br ou ligue fone/whats 3535-
8585 que prontamente lhe atenderemos.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 gara-
gens, Ed. PORTO SEGURO, Crissiumal/RS
- Sala comercial, 100 m2, Ed RUBI, Rua Mato Grosso.
- Sala comercial, 100 m2, Avenida Sem. Alberto Pasqualini, Térreo 
do Ed. CIDADE JARDIM.

VENDAS
- Sala comercial, 368 m2, privativo, Av Sen Alberto Pasqualini, Ed. 
PANORAMA Três de Maio RS 
- Apto 03 quartos, 02 banheiros, sacada fechada, 01 vaga garagem. 
8º Andar, CAXIAS DO SUL/RS. Ótima localização.
- Apto 01 suíte + 01 quarto, sala estar/jantar, banheiro social, lavande-
ria, 01 garagem, Ed RUBI R$ 475.000,00 
- Apto Kitnet 27m2, prédio novo, alto padrão, próximo 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, B. Planalto, Três de Maio.
- CASA alvenaria 250 m2, c/ piscina, 03 quartos, sala, cozinha, lavan-
deria, 01 garagem, terreno 360 m2, Av. Medianeira - Centro 
- Imóvel misto, comercial, 321,57 m2, ap. residencial 177,18 m2, suite 
+ 03 quartos, 02 garagens, Av. Santa Rosa, Centro.

Apartamentos na planta, Ed. Dockhorn e Ed. Caúna na cidade de 
Três de Maio. Ed. Mariana na cidade de  Horizontina / RS 

- Alugo- Apartamento com dois dormitórios localizado na Av. Santa 
Rosa  
- Vende-se - Casa localizada no Bairro Gloria com terreno 13.15 x 
40.53 com área total de 528.41m² 
- 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 dormi-
tórios, 2 salas, cozinha, dispensa e garagem   
- Vende-se - Casa com dois pavimentos localizada no Bairro Media-
neira com terreno medindo 594,01 e área construída de 332,48m²  
- Vende-se – Casa localizada no Loteamento Sartor com área cons-
truída de 167,40m² mais área de lazer.
- Vende-se - Casa localizada na Rua Do Comercio no Bairro Pla-
nalto com terreno medindo314,00m² e área construída de 140,47m² 
- Vende-se - Apartamento localizado na Rua Monsenhor Testani 
com área total de 90m², 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 de 14 X 32 com área total de 448 m² loca-
lizado na Rua do Arvoredo a poucos metros da AV. Sem. Alberto 
Pasqualini  
- Vende-se - Terreno localizado no Loteamento Rossi com frente 
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
- Pavilhão comercial/industrial em alvenaria na rua Alfredo Henn, nº 835, 
bairro Jardim das Acácias, (frente ao colégio Castelo Branco), c/ área de 486,00 m².
Apartamento localizado na Av. Senador Alberto Pasqualini, contendo 02 
dormitórios, 02 banheiros, sala, cozinha, despensa, área de serviço e 01 vaga de 
garagem. Valor mensal R$ 1.000,00.
- Sala comercial: Localizada na Rua Casemiro kochwitz, pode ser locada 
inteira ou dividida em duas salas comerciais (antiga 1001 Embalagens)

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, estrutura p/2 pavimentos, ótimo 
padrão (aberturas, porcelanato...) terreno grande c/fundações prontas p/ 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.
- 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.

Excelente apartamento, 
1 dormitório, todo mobiliado, 

sacada com churrasqueira e 
vaga de garagem. Próximo à 
Setrem, postos de saúde, cre-
ches, hospital, no Edifício Ver-
des Campos. 

Eduardo vende mais essa ótima oportunidade 
para moradia ou investimento

Valor, apenas R$ 200 mil à vista. 
Agendamentos de visitas pelo fone 9 9633-2111 ou 9 9628-5138. 
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SERVIÇOS
TRÊS DE MAIO

TÁXI
DO CARECA

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

OFICINA MECÂNICA
MOTORGIRUS

F: 3535-8953
R. Santa Clara, 15 

UNICAR AUTO SOM
F:3535-1441 / 99956-9397

R. Horizontina, 384
Próximo ao Benedetti

ELETROCAR 
F: 3535 - 2290

Posto autorizado pelo 
INMETRO

para aferição de tacógrafo.
BR 472 - Três de Maio-RS

DS MOTORS
Injeção eletrônica, mecânica 

em geral, geometria e 
balanceamento

Rua São Roque, 654
Fones: 3535-2008 

 9 8463-2000

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

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

Rodrigo

LAVAGEM

A SECO DO PAULO
Sofás, tapetes, carpetes, 

colchões, estofamentos de 
carro, etc.

F: 99954-2395 - R. Buricá, 34

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

BRASIL é o 1º país no ranking de gasto público  
com eleições e partidos

Brasil é o 2º país com mais 
partidos políticos

Com um total de 32 partidos políti-
cos, o Brasil é o 2º país que mais possui 
partidos. O país fica atrás somente 
da Índia, que possui um total de 36 
partidos.

Os países da América Latina tam-
bém possuem uma quantidade relati-
vamente alta de partidos políticos. A 
Argentina possui 19 partidos, e o Chile 
16.

Ao comparar com os países desen-
volvidos, a grande maioria possui uma 
quantidade significativamente menor 
que o Brasil: Itália (15), Suíça (11), Reino 
Unido (11), Portugal (10), França (9), Ale-
manha (6), Japão (6), Estados Unidos 
(2).

País lidera a lista dos países com maiores gastos, além de ser o primeiro no 
ranking de despesas por parlamentar

O Brasil é o país que possui 
o maior gasto anual de dinheiro 
público com campanhas elei-
torais e partidos. No total são 
gastos mais de U$789 milhões 
por ano.

É o que revela um estudo 
divulgado pela plataforma 
CupomValido.com.br com dados 
do IMPA, World Bank e TSE.

O gasto no Brasil é tão gran-
de, que chega a ser mais que 
2.5 vezes o valor do segundo 
colocado, o México, com U$ 307 
milhões por ano.

Além do Brasil estar em 1ª posição 
no ranking de gasto anual, estar em 
2ª posição com a maior quantidade 
de partidos, o país lidera um terceiro 
ranking - é o país que mais gasta com 
parlamentares. Cada parlamentar 
brasileiro custa US$ 5 milhões por 
ano.

A pesquisa dividiu o custo médio 
por parlamentar, pela renda média 
de cada país, e chegou à conclusão de 
que no Brasil, o gasto por parlamen-
tar é 528 vezes maior que a renda mé-
dia da população.

O número é mais que 2 vezes 
maior que o gasto do segundo colo-
cado - a Argentina, com um gasto de 
228 vezes em relação à renda média.

Os países com os menores gastos, 
são Luxemburgo e Suíça, ambas com 
um gasto de seis vezes a renda média.

Gasto por parlamentar  
é 528 vezes maior 
que a renda média 
da população

Maiores gastos das  
campanhas

Os maiores gastos com as campa-
nhas eleitorais estão relacionados à 
publicidade por materiais impressos, 
que representam 20,9% do total das 
despesas.

A produção de programas (de rá-
dio, televisão ou vídeo), está em se-
gundo lugar, com 8,8%.

Em terceiro lugar, com 8,6% das 
despesas, está o custo com ativida-
des de militância e mobilização de rua.

Fonte: IMPA, TSE, CupomValido.com.br, World Bank


