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Camila Luísa Rusch ARQUIVO PESSOAL

Filha de: Neusa e Elson Rusch 
Idade: 22 anos, solteira
Natural  e residente em: Três de Maio 
Escolaridade: Técnico em Enfermagem (2019) 
– Setrem; Curso em Pilates (2021) pela VOLL; 
Acadêmica de Fisioterapia pela CNEC Santo 
Ângelo. 
Profissão: Técnica em Enfermagem e instrutora de 
Pilates. 
Por que optou por esta profissão: Em 2012 tive 
Síndrome de Guillain-Barré (doença em que o 
sistema imunológico ataca os nervos), perdi todos 
os movimentos do corpo incluindo a força para 
respirar. Durante todo esse processo vi o quanto 
o trabalho da enfermagem e da fisioterapia foi 
importante na minha recuperação. Assim surgiu o 
amor e admiração por essas duas profissões que 
são, com certeza, a minha melhor escolha. 
Empresa que trabalho: Hospital São Vicente de 
Paulo e Espaço 3 Saúde Integrada, ambos em Três 
de Maio. 
Hábito de que não abre mão: Momentos em 
família e amigos. 
O negócio do futuro é: Valorização dos 
profissionais da saúde. 
Time de futebol: Internacional 
Seus aplausos vão para: Meus pais, que sempre 
me apoiam e estão comigo em todos os momentos. 
Nota zero para: Falta de educação e empatia. 
Sua opinião sobre as redes sociais: Ótimas 
ferramentas tanto para divulgação quanto para 
lazer, se usadas de forma correta. 
O que você sugere de mudança que possa 
melhorar na sua cidade? Sou suspeita a falar 
pois gosto de morar aqui, por ser uma cidade 
do interior, ela nos oferece certa liberdade 
quanto à segurança; podemos ir e vir sem muitas 
preocupações. Minhas sugestões de melhoria 
seriam uma atenção maior às estradas do Interior 
e mais opções em espaços de recreação para as 
crianças, em meio à natureza, onde possam correr 
e brincar.
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A vida dos três-maienses pelo mundo afora
REPORTAGEM ESPECIAL

Parte 9
FOTOS ARQUIVO PESSOAL

Em 2019, Andréa Prestes deixou 
o Brasil para fazer mestrado em 
Portugal. Depois de morar em diversas 
cidades, ela e o marido Rodrigo fixaram 
residência na capital Lisboa. 
A três-maiense, que nasceu e viveu 
a infância em Consolata – interior 
do município, atualmente presta 
consultoria no âmbito da gestão, em 
grandes hospitais no país europeu

Motivo da mudança
Andréa sempre gostou de aprender, 

produzir conteúdo e compartilhar 
conhecimento. Um trabalho que marca 
sua trajetória em publicações, foi a 
atuação como coordenadora cientí-
fica do Manual do Gestor Hospitalar 
Volumes 1 e 2, da Federação Brasileira 
de Hospitais-FBH, obras que também 
foi autora de diversos capítulos. A FBH é 
a entidade que representa mais de 50% 
dos hospitais no Brasil.

Foram os estudos que fizeram 
Andréa mudar de país. Ela sabia que, ao 
estar à frente da gestão de um grande 
hospital, sua energia e seu tempo esta-
riam direcionados para esta atividade. 
Então, em 2019 tomou a grande deci-
são: participar de um processo seletivo 
de um mestrado em Gestão da Saúde 
em Portugal. Após aprovação, Andréa 
deixou o emprego e mudou para aquele 
país. Claro que esta decisão não foi de 
forma repentina. A possibilidade de 
estudar fora sempre esteve presente no 
seu pensamento e de seu marido. Ponto 
muito importante: foi uma decisão 
conjunta, trabalhada a dois, avaliando o 
cenário do casal. Andréa é casada com 
Rodrigo, engenheiro mecânico e Project 
Management Professional – PMP, PMI 
International e à época da decisão 
também atuava em sua área na gestão 
de projetos de uma grande empresa 
no Brasil. Decidiram que os dois iriam 
estudar: Andréa mestrado em Gestão 
da Saúde e Rodrigo Mestrado em Estra-
tégia. E assim o fizeram. 

Mudaram para Lisboa, capital de 
Portugal. Desde a mudança, tiveram a 
oportunidade de conhecer o país de sul 
a norte, bem como residir em cidades 
como: Setúbal, Porto, Almodôvar. Agora 
por questões profissionais, estão de 
volta à Lisboa. Conhecer outros países 
da Europa estava nos planos, o que o 
período pandêmico acabou por atrapa-
lhar um pouco, mas não por completo.

A escolha do país foi pela similari-
dade do sistema de saúde português 
ao existente no Brasil, situação que 

Andréa atualmente com 44 anos, é filha de Elzira ReinheImer Prestes e 
Gabriel Prestes, residiu desde a sua infância na localidade de Consolata. 
Cursou Administração na Setrem e sempre trabalhou em áreas voltadas à 
gestão organizacional em diversos segmentos do mercado.

Em meados de 2007 foi trabalhar para uma empresa de São Paulo do 
segmento da gestão em saúde que atua em todo o país. Entrou como trainee, 
passou a assessora estratégica e logo integrou o quadro de executivos da 
companhia e em outras empresas de referência na gestão em saúde, estando 
à frente de várias unidades hospitalares no Brasil.

Por conduzir grandes equipes e entender o valor das pessoas às organiza-
ções, buscou no desenvolvimento das competências humanas o seu suporte 
à gestão. Fez várias formações em coaching, entre elas o Executive e Positive 
Coaching, que foram essenciais para o sucesso dos projetos que liderou. 
Atrelou à sua forma de gerir as ferramentas da qualidade como facilitadoras à 
promoção da segurança dos pacientes, sendo a Acreditação Hospitalar outro 
diferencial em todas as unidades hospitalares que geriu e hoje atua como 
professora da Organização Nacional de Acreditação - ONA. 

Para ampliar os resultados dos processos, buscou no Lean e no Six Sigma 
o apoio para a implementação de melhorias sustentáveis e se tornou Master 
Black Belt em Lean Six Sigma, conduzindo projetos de repercussão no Brasil 
por meio desta metodologia de gestão. Sua última atuação no Brasil foi como 
diretora do maior hospital público da região centro-norte do país, em Goiânia, 
no estado de Goiás. Trata-se de um hospital estadual de 514 leitos, de alta 
complexidade, com mais de 2.300 colaboradores diretos. Conduziu desde 
a concepção do projeto para a abertura, preparação de toda a estrutura, 
desenho de processos e formação de equipes, hospital que esteve na linha 
executiva durante quatro anos após a abertura. 

Andréa entendeu mais oportuno para 
a sua área de atuação. Outro fator 
considerado para a decisão foi a língua 
mãe ser a mesma e por maior facilidade 
com a documentação, visto os acordos 
existentes entre ambos países. Andréa 
e seu marido imigraram com visto 
de estudante e a partir dele, encami-
nharam toda a documentação para 
residirem legalmente no país e inclusive 
ter permissão de trabalho. Em seguida, 
encaminharam o processo de cidadania 
portuguesa que tanto Andréa quanto 
Rodrigo possuem por meio de suas 
árvores genealógicas.

Diferenças  
linguísticas

Engana-se quem pensa que por 
se falar a mesma língua em Portugal, 
não existem dificuldades na comuni-
cação. Andréa conta que nas primeiras 
semanas de aula, teve dificuldade para 
entender o que os professores falavam 
e os termos e gírias utilizadas por 
seus colegas de mestrado eram bem 
diferentes. Andréa era a única brasileira 
numa turma de 31 estudantes. Existem 
muitas palavras que no Brasil possuem 
um significado e em Portugal podem ser 
constrangedoras se faladas em público. 
Com a ajuda de colegas e buscas na 
internet aos poucos isso foi sendo 
superado.

Clima em Portugal
O clima em Portugal é muito 

similar ao do Rio Grande do Sul. As 
estações do ano são bem marcadas. 
Verão com muito calor e as praias 
ficam lotadas, ainda que a água do 
mar seja extremamente gelada. No 
inverno faz muito frio. Na região norte, 
a exemplo da cidade do Porto, além 
do frio chove praticamente todos os 
dias, intercalando com tempo nublado 
no inverno. Na região sul, onde Andréa 
também residiu, chega a -4ºC, a 
exemplo do último inverno, contudo, 

chove menos que na região norte. Em 
Lisboa a temperatura é mais amena 
e os dias são em sua grande maioria 
ensolarados, com muito vento o que 
faz a sensação térmica ser mais baixa.

Culinária portuguesa
A culinária portuguesa em geral 

é muito apreciada pelos brasileiros. 
Peixes, pães e vinhos fazem parte do 
dia a dia na mesa dos portugueses. O 
tradicional bacalhau, seja à brás, com 
natas (que é diferente da gaúcha), ou 
à lagareira é muito apreciado em Por-
tugal. Incluir peixes e frutos do mar no 
cardápio diário é mais fácil e bem mais 
acessível do que no Brasil.

Andréa conta que conheceu o real 
sabor da azeitona em Portugal, pois o 
país é um grande produtor e é comum 
comprar in natura. 

Os maiores desafios
Quem deseja imigrar deve ter claro 

que não é um processo fácil. Por isso 
precisa ser muito planejado em vários 
aspectos: financeiros, emocionais, 
familiares, documentais, etc.

Maiores conquistas 
A três-maiense considera que sua 

maior conquista foi o motivo de sua 
mudança: “o título de mestre, bem 
como, a oportunidade de trabalhar em 
outro país e perceber que existe muito 
que posso contribuir para a melhoria na 
gestão das organizações de saúde”.

“Tenho a oportunidade de dar con-
sultoria no âmbito da gestão, em temas 
como Lean e Acreditação Hospitalar 
em grandes hospitais. Já atuei como 
General Manager  para Portugal de uma 
empresa Euro-Americana, com sede 
na Carolina do Norte – EUA e filial em 
Ljubljana, Eslovênia, bem como, faço 
parte da comunidade fundadora da 
AGIS - Associação para a Gestão e Ino-
vação em Saúde, com sede em Evora, 
Portugal”, conta Andréa.

Andréa e Rodrigo 
no Porto Covo 

- Litoral Sul de 
Portugal

O casal em Cabo da Roca - Ponta mais ocidental do continente europeu
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ARQUIVO PESSOAL

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!

Temos agenda livre nos seguintes horários: 

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

Siga nossas redes sociais 
no @amusicaltm

Ideia é permanecer 
na Europa

Andréa diz que, no momento, 
a ideia é permanecer na Europa. 
Desde o início, os planos incluíam 
trabalhar no Brasil e em Portugal, 
mas, em função da pandemia da 
Covid-19, o trabalho no Brasil se 
manteve online durante esse perí-
odo e agora está retornando para o 
modelo híbrido.

Sistema de Saúde
O país possui o Serviço Nacio-

nal de Saúde (SNS). O atendimento 
é universal e, em geral, tenden-
cialmente gratuito. Andréa diz que 
possui boa qualidade, contudo a 
maior parte da população precisa 
pagar uma “comparticipação” 
(taxas moderadoras) pelos atendi-
mentos e medicamentos. Apenas 
aquelas pessoas que declaram 
formalmente que não possuem 
condições financeiras e outras 
categorias específicas, possuem 
isenção do pagamento comple-
mentar.

Ela fala que as taxas modera-
doras são acessíveis. “Uma con-
sulta de medicina geral e familiar 
custa em torno de 4,5 euros (cerca 
de R$ 23,00). Uma consulta com 
especialista custa aproximada-
mente € 7,00 (R$ 35,00). Já nos 
hospitais, uma urgência básica 
custa em torno de € 14,00 (R$ 
70,00), uma urgência médico-ci-
rúrgica aproximadamente € 16,00 
(R$ 82,00) e uma polivalente € 
18,00 (R$ 92,00)”, explica.

Há filas de espera, com simi-
laridade ao Brasil, principalmente 
para consultas com especialistas e 
cirurgias eletivas.

Quanto a atendimentos parti-
culares, os valores são variados. 
Em média, a consulta com espe-
cialista custa € 80,00 (cerca de 
R$ 400,00). Um ecocardiograma, 
por exemplo, pode custar entre 
131 e 252 euros (671 e 1.290 
reais). Para as gestantes, um parto 

normal pode custar entre dois mil 
e quatro mil euros (10 mil a 20 
mil reais), se for preciso realizar 
uma cesariana, os valores podem 
ultrapassar os cinco mil euros (25 
mil reais).

Custo de vida
O salário mínimo em Portu-

gal é de € 705,00 (cerca de R$ 
3.640,00). “Costumamos dizer que 
o dinheiro tem muito valor em Por-
tugal. Para comparar o poder de 
compra do salário mínimo gosto de 
usar o exemplo do Iphone: em Por-
tugal, um Apple iPhone 13 - 256GB 
custa em média € 1.000,00 o que 
representa menos de um salário 
mínimo e meio. No Brasil, quantos 
salários mínimos são necessários 
para comprar o mesmo telefone?”, 
compara Andréa.

A maior despesa mensal nor-
malmente é o aluguel, que, depen-
dendo da região, tem preços altos 
e poucas opções. Ela revela que há 
muitas exigências documentais, o 
que requer que alguns imigrantes 
paguem muitos meses de aluguel 
antecipado. O aluguel de um apar-
tamento de um quarto na região 
de Lisboa, próximo a transporte 
público custa de 750 a 900 euros 
(R$ 3.850,00 a R$ 4.650,00), já 
em uma região periférica, de 500 
a 700 euros (R$ 2.580,00 a R$ 
3.620,00).

Em geral a compra de itens 
alimentícios no supermercado para 
quem cozinha em casa é acessí-
vel, contudo, fazer as refeições 
na rua pode tornar-se um peso no 
orçamento. Um prato feito em res-
taurante simples de redes, custa 
de 6 a 10 euros. Itens de higiene 
pessoal em geral são mais caros.

Conselho aos brasileiros 
que pretendem morar 
no exterior

“É preciso muita força de von-
tade, organização, determinação 

e foco, principalmente para ser um 
imigrante legal”, destaca Andréa. A 
três-maiense ainda deixa algumas 
dicas aos brasileiros que pensam 
em mudar para Portugal:

- Tenha uma boa reserva finan-
ceira: considere os custos de se 
manter por pelo menos um ano sem 
nenhum rendimento;

- Leve toda a sua documen-
tação com o “Apostilamento de 
Haia” (Convenção de Haia facilita a 
circulação de documentos públi-
cos assinados entre dois países 
membros);

- Pesquise sobre os custos de 
vida da cidade que escolheu morar: 
muda muito de acordo com as 
diversas regiões do país. Se for para 
estudar, procure sair do Brasil ape-
nas quando estiver com seu visto de 
estudante em mãos;

- Quando chegar em Portugal, 
faça toda a documentação portu-
guesa o mais rápido possível, em 
especial o NIF (semelhante ao CPF);

- Busque de imediato a sua 
autorização de residência pelo 
Serviços de Estrangeiros e Frontei-
ras, que é o órgão responsável por 
autorizar estrangeiros a residirem 
em Portugal;

- Se você pretende trabalhar 
em sua área de formação, é preciso 
providenciar o “reconhecimento de 
diploma”. Esse processo depende 
muito da formação e da instituição 
que irá buscar reconhecer o seu 
título em Portugal.

Andréa e Rodrigo visitando o Parque Eduardo VII em Lisboa, acompanhados de familiares do Brasil

VIOLÃO
Segunda-feira: às 9h e 19h30
Terça-feira: às 9h e 11h
Sexta-feira: 11h
Sábado:  10h

GAITA INCIANTE 
Quarta: às 13h30 e às 15h30 
Sexta-feira: às 17h30
BATERIA 
Sexta-feira: às 14h30
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'Se as pessoas soubessem quantas palavras erradas destroem sonhos, acabam 
com relações, destroem autoestima, teriam um filtro na garganta. Se você não é 
capaz de elogiar, apreciar, admirar, amar.... Mantenha sua boca fechada.'

autor desconhecido

classmann

movelar

Os pais Karen e Rogério Engel comemoraram o 
aniversário de 3 anos da filha Maria Guilhermina, 
com uma bela festa temática 'A magia do 
arco-íris', que foi um encanto só. A festa foi  
na Bella Casa de Festas, no último dia 3 de abril.

Gerações de descendentes de Donaldo Tesche, aos 86 anos, com a filha Zenaide Tesche Heimerdinger, 66 anos; 
o neto Rudá Heimerdinger com 40 anos, e, as bisnetas Malu, de 8 anos, e Joana, 6, presentes no 5° Encontro da 
Família Tesche, realizado no dia 23, em Três de Maio. O evento contou com a presença de Dyenniffer Rost Vieira, 
Embaixadora do Turismo do Brasil, categoria infantil. Dyenniffer é descendente da família Tesche, e traz muito orgulho a 
todos. Residente na cidade de São Luiz Gonzaga, com apenas 10 anos, já carrega muitas faixas de beleza. Dyenniffer irá 
representar o Brasil em um evento internacional no Peru, com data a ser definida. Sucesso! Vai com a torcida da família 
Tesche, dos gaúchos e brasileiros.

A pequena Laura Borges Meier, 
recebeu o sacramento do batismo 

na pia batismal das mãos do padre 
Magnos Hartmann, na igreja matriz 

católica, sob os olhares cheios de 
amor dos pais Juliana Borges e 

Fernando Meier.

A loja Unika, está arrasando 
na promoção do jeans. Todas as 

peças em calça, bermuda e saia, 
somente R$ 99,90.  Imperdível!  

As roupas da vitrine também estão 
com um super desconto.

Eu já garanti minhas peças.

Felicidade em dose dupla a este casal 
cheio de amor e luz. Dia 23, Juliana 
Aparecida Broch comemorou 
idade nova. Já no dia 25, foi a vez de 
Marcos Caraffa comemorar idade 
nova. Saúde, paz, vida longa. 
Tim Tim!
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Patronesse Ana Baiotto, 
com suas convidadas

MARI ROSSI FOTOGRAFIAS

MARI ROSSI FOTOGRAFIAS

Patronesse  
Charline Backes, 
com suas convidadas

A coluna traz mais duas 
fotos das Patronesses e 

suas convidadas no  
2º Encontro da 

Amizade, realizado 
pelas senhoras da 

Casa da Amizade de 
Três de Maio.

loja denise

STUDIO CRIATIVO

Fazendo parte da nova geração de belas mulheres, Bibiana Perez Carvalho, comemorou 
seus 18 anos no último dia 20. Bibi, familiares e amigos também comemoram a aprovação 
no vestibular em Engenharia Mecânica, pela UFSM. Parabéns. Felicidades!

MARI ROSSI FOTOGRAFIAS
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DIVERSOS
ALUGA-SE apto com 1 dormitório, garagem, na Av. Uruguai, em cima 

da Acordare, em Três de Maio (55) 99606-2530

Parabéns para:
29/4
Rosimeri Kramer
30/4
Liliane Cadore Pires
Sebaldo Kappi 
Marcos Salomao
Jairo Copetti 

1/5
Ademir Zuse
Jose A Soares
Julinho Benedetti
Alice Pereira
3/5
Raquel Feltraco
Patricia Reuter 

Maickel Schereiber
Nilva Ruppenthal
5/5
Neuri P. Maurer
Maria H. Pertile
Paulo Jair Pirolla
Arno Bertilio Franzen

QUALIFICAÇÃO

“O objetivo do Setrem Pra Você é 
conectar as demandas da comunidade 
regional com os cursos de graduação 
da instituição, por meio do cadastro de 
desafi os que poderão ser resolvidos por 
projetos desenvolvidos pelos nossos es-
tudantes, orientados pelos seus profes-
sores e mentores”, destaca professora 
Dra. Renati Fronza Chitolina.

A comunidade poderá acessar a 
plataforma através do site da Setrem 
(setrem.edu.br), cadastrando desafi os 
por meio do perfi l comunidade ou 
empresa. “Os desafi os cadastrados 
são identifi cados pela equipe gestora 
que auxilia no encaminhamento para 
os cursos de graduação competentes 
para o desenvolvimento de projetos in-
terdisciplinares, cujo objetivo é resolver 
os desafi os, criando soluções para as 
demandas”, acrescenta Renati.

Ela explica que a plataforma é atua-
lizada em tempo real, desde o momento 
do cadastro dos desafi os, sendo que 
quem demanda poderá acompanhar o 

Setrem Pra Você visa conectar 
as demandas da comunidade 
regional com os cursos de 
graduação da instituição
No ano de seu centenário, a Setrem apresenta mais uma 
inovação: o Setrem Pra Você, uma plataforma de gestão 
de Projetos Interdisciplinares de Extensão. 
De acordo com a coordenadora pedagógica institucional 
da Setrem, professora Dra. Renati Fronza Chitolina, a 
plataforma pode ser utilizada pela comunidade 
externa, empresas, estudantes e professores

desafi o cadastrado, bem como o projeto 
ou projetos desenvolvidos a partir do 
desafi o proposto.

Conforme a coordenadora pedagó-
gica institucional, a ideia é que o desafi o 
seja desenvolvido por projetos interdis-
ciplinares com duração de um semestre. 
“Ao longo deste período, o demandante 
poderá atuar como mentor voluntário do 
projeto, acompanhando as etapas do 
seu desenvolvimento. Mas, caso opte 
por não ser mentor, receberá por e-mail 
as atualizações de status dos projetos 
vinculados ao desafi o cadastrado. Com 
isso, espera-se que, ao fi m do semestre, 
o demandante receba o ‘entregável’, no 
caso, o produto fi nal.”

Os Projetos Interdisciplinares de 
Extensão são componentes curriculares 
da graduação, capazes de mobilizar os 
conhecimentos estudados no semestre, 
tendo como princípio que o conheci-
mento é elaborado integrando teoria e 
prática no desenvolvimento de soluções 
para desafi os reais.

Renati Chitolina durante apresentação 
da plataforma para a comunidade

CAROLINA WAGENTANTZ/ASCOM SETREM

“Nossos estudantes vivenciam a 
realidade profi ssional desde o início do 
curso com apoio de professores e men-
tores atuantes no mercado. Com isso, 
potencializa-se a aplicação dos concei-
tos estudados gerando entregáveis reais 
a cada semestre. A vivência profi ssional 
começa desde o primeiro dia de sala 
de aula, enquanto o conhecimento 
adquirido transforma o mundo ao nosso 
redor. Ao fi nal da graduação, 100% de 
nossos egressos terão vivenciado prá-
ticas profi ssionais junto ao mercado”, 
enfatiza Renati.

O pastor Moisés Martins e a 
missionária Iraci Martins foram 
homenageados no Uruguai, pelos 
trabalhos prestados no país. A 
homenagem veio das mãos do 
pastor Abraão Peres. A homenagem 
ocorreu no dia 13 de abril, na cidade 
de Bella Unión.

O pastor Moisés Martins chegou 
no Uruguai 1995 e trabalhou por 
seis anos. Foi secretário da mesa 
diretora da convenção uruguaia, 

implantando muitos projetos 
um deles como a escola bíblica, 
juntamente com a Missionária Iraci 
que trabalhou em causas sociais, 
contribuindo signifi cativamente 
para o crescimento da obra de Deus 
no país.

Atualmente lideram juntos a 
igreja Assembleia de Deus. A igreja 
completou 65 anos no mês de mar-
ço e é um marco histórico na cidade 
de Três de Maio.

Pastor Moisés Martins e missionária Iraci são 
homenageados no Uruguai 
Homenagem foi realizada em Bella Unión

HOMENAGEM

DIVULGAÇÃO

 ALUGA-SE 
quitinete na R. Tereza Verzeri, 
633, em frente a garagem do 

Super Benedetti. 
Tratar no local ou pelo fone: 

99961-3206
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ALUGUÉIS
- Salas comerciais, Galeria Jost, Rua Santo Ângelo, centro. A partir de  R$ 500,00
- Apartamento com 3 quartos, sendo uma suíte, escritório, sacada frontal e chur-
rasqueira e vaga garagem, na Avenida Santa Rosa, Centro

IMÓVEIS À VENDA
- Casa mista, bairro Jardim das Acácias, 3 quartos, com terreno amplo, boa localização.
- Apartamento na Av. Santa Rosa, prédio de esquina, 3 quartos sendo uma suí-
te, sala ampla, cozinha, lavanderia, sacada frontal, sacada nos fundos fechada com 
vidros, com churrasqueira, 1 vaga de garagem, apto de aproximadamente 172m² com 
a área comum.
- Apartamento na Av. Sen. Alb. PasqualinI, 3 quartos (uma suíte), 2 banheiros, co-
zinha planejada com bancada, sala ampla, sacada lateral com fl oreira, sacada fechada 
com vidros na frente e com churrasqueira, lavanderia, 1 vaga de garagem, 2º andar, 
de frente para avenida. 
- Apartamento na Coab, 2º andar, com dois dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro, 
sacada com churrasqueira, 1 vaga de garagem, otima posição solar. 
- Casa ampla de alto padrão a uma quadra do centro, casa de 2 pavimentos, com 
quiosque e piscina, terreno amplo, pega veículo no negócio.
- 4 ha em Alegria, contendo área de mata e de planta, barbada R$ 65.000,00
- Casa de 2 dormitórios no bairro Dona Oliva. R$ 215.000,00.
- Casa na região central, 2 pavimentos, aproximadamente 235m², com pátio grande 
na frente, e sala comercial aprox. 25m, separada da casa na frente do imóvel. (Possibi-
lidade de receber Apartamento em prédio com elevador mediante avaliação) 
- Casa grande à venda, ótima localização, lugar lindo e valorizado, feita com tijolos 
maciço limpado, espaço gurmet, fogão de chapa, enorme pátio
-  Casa de esquina, bairro Planalto, ótima localização, 3 quartos, garagem pra 3 car-
ros, toda murrada e cercada.

TERRENOS
- Loteamento Mediterrâneo 13,5x27,5 com 371,25m² terreno todo murado, plaino. 
R$ 119.000,00 

VENDA
• Prédio de 3 pavimentos, duas salas comerciais e três aptos e 
casa residencial de alvenaria de fundos e garagem c/ estrutura para 
outro pavimento, na rua Pe. Cacique. OBS.: Imóvel central
• Terreno medindo 700m² com casa de madeira e escritório, na rua 
Ijuí, frente à escola Pingo de Gente
• Aptos no edifício Terra Natal na rua Osvaldo Cruz perto do Hospi-
tal São Vicente, e aptos na Av. Uruguai e Av. Alberto Pasqualini e na 
rua Professor Del Aglio e rua Horizontina no edifício Maria Preta e 
rua Sto. Antônio, no bairro São Francisco. 
• Apto central medindo 93 m² e mais garagem medindo 15m² e 
com duas suítes e c/ elevador, localizado na rua Tereza Verzeri, em 
frente Super Benedetti, negócio de ocasião. Facilita pagamento.
• Apartamento parcialmente mobiliado, com 2 quartos, sala, co-
zinha, garagem, portão eletrônico, sacadas fechadas c/ vidro tem-
perado, 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.

SALAS COMERCIAIS 
• Rua Pe. Cacique, av. Uruguai, rua Santo Ângelo, Av. Senador Al-
berto Pasqualine e rua Horizontina.

IMÓVEIS EM OFERTA
• Terreno medindo 577,90m² c/ casa de alvenaria c/ chapada med-
indo 335m², na rua Bruno Dockhorn ao lado da radio colonial. 
R$ 750mil (aceita proposta).
• Sala Comercial de 120m², no centro de Três de Maio.
• Terreno perto da Cotrimaio c/ 604,60m², frente de 18,30 metros.
• Terreno todo murado, s/ benfeitorias, frente de 14,50 metros (me-
dindo 442,50m²), na Av. Avaí.  
• Pavilhão comercial de alvenaria de 380m² e uma casa mista, ter-
reno de 7.000m², rua Leonel Brizola, perto do parque de exposições, 
no bairro Castelo Branco R$ 750.000,00. 
• Excelente casa de alvenaria c/ 4 quartos, 3 banheiros, quiosque, 
piscina, 2 garagens. Aceita no negócio apto ou casa de menor valor.
• Casa de alvenaria de esquina na Av. Sta. Rosa, próximo a Setrem.
• Casa de alvenaria na rua Avaí, perto da Setrem.

CHÁCARAS
• 5,3 ha, com benfeitorias, casa, galpão, chiqueiro, estrebaria, 
potreiro e área de planta, encosta no rio Buricá, aceita troca por imó-
vel na cidade.
• 5,4 ha, s/ benfeitorias, com eucaliptos grandes, 1 ha pomar c/ ár-
vores frutíferas, 1,5 ha de planta, mato nativo. Encosta no rio Buricá. 
R$ 100 mil.
• 6,5 ha, c/ galpão de alvenaria e duas casas, açude, potreiro, loca-
lizada ao lado da Setrem. 
• 1,6 ha c/ aguada e s/ benfeitorias, localizada ao lado do perímetro 
urbano.
• 7,99 ha, área de planta 5,66 ha e 2,33 ha de mato, em lajeado lam-
bedor, c/ aguada boa e s/ benfeitoria preço R$ 750.000,00. Aceita 
veículo no negócio e parcela em até 4 anos.

ÁREAS DE TERRA
• 9,25 ha, s/ benfeitorias, em lajeado cachoeira, perto da cidade, parte 
da área de planta e c/ eucaliptos, e sanga. Preço 5 mil sacas de soja.
• 15,9 ha, c/ benfeitorias, 10 ha de planta, 3 ha c/ braquiária, 2,9 ha de 
mato, localizada em Sta. Lucia – Manchinha - R$650.000,00
• 3 ha s/ benfeitorias e c/ aguada de sanga e vertentes, refl orestada c/ 
eucaliptos de 6 anos, em Independência.
• 3 ha a 16,79 ha, s/ benfeitorias, localizada na esquina da BR 472 c/ 
acesso a São José Industrial, ótima área para investimento comercial.
• Excelente área medindo 10 ha s/benfeitorias: de frente para a BR 472, 
em Lajeado Lambedor, em frente ao Saci Embutidos
• 10 ha c/ benfeitorias c/ sanga e potreiro – Esquina Wunsch - próximo a 
São José Industrial e da BR 472.
• 16 ha, em Poço Traíra próximo a São José Industrial, c/ sanga e açude 
e s/ benfeitorias c/ aproximadamente 100 metros de frente para a BR 
472.
• 10 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 8 ha, restante potreiro e 
mato, vende fração de 5 ha, aceita troca por casa na cidade.
• 9,9 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 7 ha, restante potreiro 
e mato, açude e sanga.
• 17,8 ha, c/ benfeitorias, planta 12 ha, 5ha potreiro e mato, encosta no 
rio, localizada em esquina Tiradentes, vila Progresso, Três de Maio RS. 
Preço 260 sacas p/ ha, pagamento entrada e saldo em mais 2 anos.

ALUGUÉIS
• Apartamentos: Rua Sto. Antônio e Av. Sen. Alb. Pasqualine
• Casa: Rua São Marcos, rua Giruá e rua Planalto
• Pavilhão: Rua Alfredo Henn 
• Sala Comercial: Av. Santa Rosa, rua Santo Angêlo, Av. Uruguai e 
Casemiro Kochewicz, próximo ao hospital São Vicente.

LOTEAMENTO NOVO
Diversos terrenos com tamanhos e preços diferenciados para venda no 
loteamento Esplendor localizado na rua Planalto em Três de Maio RS. 
OBS: possuímos a disposição diversas opções de casas e terrenos e 
aptos para comercialização.
Para mais informações consulte o site: cecconcorretordeimóveis.com.br 
ou ligue fone/whats 3535-8585 que iremos lhe atender.Avaliações e orientações sobre o seu imóvel, seja para venda, compra ou locação. 

Venha nos visitar e fazer bons negócios!

       Temos disponíveis terrenos em 
loteamentos novos. Entre em contato.

Aluguéis
Apartamento com 1 suíte + 2 quartos, banheiro social, sala, cozinha, 2 vagas 
de garagem, Ed. Porto Seguro, Crissiumal/RS
Sala Comercial, 100m2, rua Mato Grosso, Ed. Rubi,.
Sala Comercial, 60m2 Av. Sen. Alberto Pasqualini, térreo do Edifício Cidade 
Jardim 

Vendas 
Sala Comercial, 368 m2 privativo, Av. Sen Alberto Pasqualini, Ed. Panorama 
Três de Maio 
Apartamento com 3 quartos, 2 banheiros, sacada fechada, 1 vaga garagem. 
8º andar, Caxias do Sul/RS, ótima localização.
Apartamento com 1 suíte + 1 quarto, sala estar/jantar, banheiro social, lavan-
deria, 1 vaga de garagem, Ed. Rubi. R$ 450.000,00 
Apto kitnet 27m2, prédio novo, alto padrão, próximo Puc, Porto Alegre.
Casa de alvenaria medindo 250 m2, c/ piscina, 3 quartos, sala, cozinha, la-
vanderia, 1 garagem, Ter 360 m2, na Av. Medianeira, centro 
Imóvel misto, Comercial 321,57 m2 ap. residencial 177,18 m2, suíte + 3 quar-
tos, 2 garagens, Av. Santa Rosa, Centro
Casa de alvenaria medindo 260,18 m2, com 2 suítes + 2 quartos, sala estar/
jantar, escritório, 2 garagens, piscina, bairro Planalto, Três de Maio.
Casa de  alvenaria, 214m², 1 suite, 2 quartos, escritório, 3 banheiros, 2 lareiras, 
2 garagens, pomar nos fundos, rua Jorge Logemann, centro.
Casa de alvenaria 260,18m², 2 suites, 2 quartos, sala estar/jantar, escritório, 2 
garagens, piscina, bairro Planalto, Três de Maio.

Apartamentos na planta, diversos tamanhos, cidades de 
Três de Maio e Horizontina - RS

Ótima oportunidade para 
investidores

Terreno medindo 910 m², no início da 
Rua Planalto, no centro de Três de Maio

 Informações e agendamentos de visitas pelo fone:
55 99633-2111 ou 55 99628-5138 ou faça-nos uma visita na travessa 

Pedro Garaffa 116 Centro, em frente ao colégio Dom Hermeto.
Eduardo Corretora de imóveis, o imóvel é seu, 

o cuidado é nosso.

- Casa localizada no bairro Glória com terreno de 13,15x40,53 
com área total de 528,41m² 
- Casa localizada no bairro Glória com terreno de 13.15 x 40.53 
com área total de 528.41m²  
- Casa de alvenaria com 2 pavimentos, localizada na rua Enge-
nheiro Jorge Logemann próximo do centro, com 3 dormitórios, 2 
salas, cozinha, dispensa e garagem    
- Casa de madeira localizada na rua Otto Schulz com terreno me-
dindo 324.46m2.  
- Casa com dois pavimentos localizada no Bairro Medianeira com 
terreno medindo 594,01m² e área construída de 332,48m²  
– Casa localizada no Loteamento Sartor com área construída de 
167,40m² mais área de lazer.  
- Casa localizada na rua São João na cidade de Independência 
com terreno medindo 387.30m² 
- Apartamento localizado na rua Monsenhor Testani com área to-
tal de 90m², mais vaga de garagem.      
- Terreno localizado na rua Horizontina medindo 12 x 35 totalizan-
do uma área de 419.82 m²   
- Terreno de 14 X 32 com área total de 448 m² localizado na rua do 
Arvoredo a poucos metros da AV. Sem. Alberto Pasqualini      
- Terreno localizado na Rua das Videiras com frente de 12 metros 
e área total de 328m² na cidade de Três de Maio-RS 

ALUGA-SE
- Pavilhão comercial/industrial em alvenaria na rua Alfredo Henn, nº 835, bairro 
Jardim das Acácias, (em frente ao colégio Castelo Branco), c/ área de 486,00 m².
- Sala comercial: Localizada na Rua Casemiro kochwitz, pode ser locada inteira 
ou dividida em duas salas comerciais (antiga 1001 Embalagens).
-  Casa em Independência, com 3 dormitórios, garagem, próximo ao CTG.
- Casa no bairro Oriental, próximo ao fórum, 3 quartos, garagem e pátio fechado. 
VENDE-SE
– Pavilhão na cidade de Ivoti/RS.
- Apartamentos com ótima localização, 3 opções de plantas, 3 e 4 dormitórios 
(opções de suítes), com possibilidade de adquirir mais de um box de garagem.
- Terreno com área de 320,70 m², frente com 16,39 m², próximo ao CTG - 
Loteamento Dockhorn.
- Terreno c/ área de 436,63 m² na Av. Buricá próximo ao Fórum, c/ casa mista, 
área aproximada de 187,00 m².
- Casa em alvenaria de 75m² + festeiro e pátio fechado, terreno de 246,01 m² 
bairro Guaíra, R$ 215.000,00.
- Casa construída recentemente com 136m²,  terreno de 386m², bairro Sol 
Nascente.
- Casa de alto padrão - localizada na esquina da rua do Arvoredo com Av. 
Senador Alberto Pasqualini
- CASA em Alvenaria com área de 103,00m², terreno com área de 363,00 m², rua 
São Lucas, 136, ótima localização (a 4 quadras do Supermercados Benedetti).
- Casa em alvenaria c/área de 136,00 m², com estrutura p/2 pavimentos, ótimo 
padrão (aberturas, porcelanato...) terreno grande c/fundações prontas para 
quiosque (estrutura para 2 pavimentos). Ótima localização, lugar tranquilo, rua 
Rui Ramos.
- Casa em alvenaria c/ área aproximada de 170 m², terreno de 528,56 m², 
localizada na rua 3 Passos, em Horizontina / RS. Aceita troca por terreno ou casa 
em Três de Maio/RS.
- Casa em alvenaria c/ 2 dormitórios, banheiro, sala de estar e jantar, cozinha, 
lavanderia e garagem c/ churrasqueira c/ área de 105,30m², bairro Medianeira, 
terreno com área de 326,98m².
- Chácara localizada próxima a área industrial II
- Chácara com 9.214,00m², sem benfeitorias, a 3,5 km de entrada da Barrinha, 
Três de Maio/RS, (rede de luz Certhil e rede de água).
- Pavilhão, c/ área aproximada de 486 m², terreno c/área de 638,82 m², próximo 
ao Corpo de Bombeiros, em frente ao Colégio Castelo Branco
- Ótima oportunidade de investimento: Casa em Alvenaria c/100m², com 
estrutura p/ 2 pavimentos, bairro Sol Nascente, terreno de esquina c/área de 
377,71 m², c/possibilidade de construir mais uma casa.
- Atenção investidor: vende-se fração de terras de cultura com área de 4.588,57 
m² de frente para a RS - 342.
- Atenção: BAIXOU O VALOR - Ótima oportunidade de Investimento! 
Possibilidade de adquirir os 3 Terrenos juntos com 15% de descontos.
- Terreno de esquina c/área de 565,00 m², c/uma casa de alvenaria medindo 
12x13 localizada na rua Expedicionário Bertholdo Boeck esquina rua Ijuí
- Terreno medindo 360 m², localizado no loteamento Loro. R$ 100.000,00
- Terreno localizado em frente a Mecânica Rosso, medindo 387,90m²
- Terreno sem benfeitorias, ótima localização, rua Ijuí com área de 339,00 m²
- Terreno sem benfeitorias, ótima localização, rua Ijuí com área de 440,00 m²
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JARDINAGENS WEBER

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

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

SERVIÇOS TRÊS DE MAIO

NEI MAGALHÃES
F: 9 9952-8033

TÁXI
DO CARECA

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

OFICINA MECÂNICA
MOTORGIRUS

F: 3535-8953
R. Santa Clara, 15 

AUTO ELÉTRICA

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

R. Horizontina, 384
Próximo ao Benedetti

ELETROCAR 
F: 3535 - 2290

Posto autorizado pelo INMETRO
para aferição de tacógrafo.
BR 472 - Três de Maio-RS

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

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

DS MOTORS
Injeção eletrônica, mecânica em geral, 

geometria e balanceamento
Rua São Roque, 654

Fones: 3535-2008 / 9 8463-2000

ELETRICISTA E ENCANADOR

LAVAGEM

MUDANÇA NA LEI

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), 
por meio do Serviço de Auditoria Estadual I 
(SAE-I), acompanha desde 2021 nos termos da 
Resolução TCE n° 1.111/19, todos os projetos 
que envolvem as concessões de parques es-
taduais. Mais especificamente, as concessões 
dos parques Jardim Botânico, Turvo, Tainhas e 
Caracol

 
De acordo com o coordenador da SAE-I, Roberto Tadeu de Souza Júnior, 

o total previsto desses contratos é de aproximadamente um bilhão de reais, 
somando os investimentos e os custos de operação projetados ao longo de 
30 anos. “Além desses três parques, o Estado também está finalizando a con-
cessão do Parque do Delta do Jacuí, cujo ingresso no Tribunal de Contas para 
análise deve ocorrer ainda no primeiro semestre de 2022”, conta.

O acompanhamento concomitante realizado pelo Tribunal de Contas, 
ainda na fase interna de tais procedimentos licitatórios, tem possibilitado que 
eventuais irregularidades identificadas pelas equipes de auditoria possam ser 
corrigidas pelos órgãos, anteriormente à publicação do respectivo edital lici-
tatório, o que tem diminuído os problemas de paralisação desses certames 
após a publicação dos editais. Conforme Roberto Tadeu, diversas melhorias 
têm sido incorporadas aos projetos oriundas das fiscalizações realizadas 
pelas equipes de auditoria. 

“No que se refere de maneira específica ao caso dos parques, pode-se 
trazer como exemplo melhorias da modelagem econômico-financeira, na 
delimitação geográfica das áreas de concessão, na atualização dos planos de 
manejo no que tange às unidades de conservação, na readequação de custos 
operacionais tornando os projetos mais atrativos e menos custosos para o 
usuário”, destaca o coordenador da SAE-I.

Ao longo dos últimos anos têm sido submetidos para análise do Tribunal 
de Contas, diversos projetos de desestatizações envolvendo os setores de 
energia elétrica, gás canalizado, rodovias, transporte público e mais recente-
mente parques.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social - TCE-RS

Contratos de concessão 
de parques gaúchos 
chegam a quase um 
bilhão de reais

TCE-RS 

A mudança na lei de drogas pode representar um duro golpe às 
organizações criminosas. No início de abril deste ano, o presidente 
Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que determina a apreensão 
de veículos usados no tráfico de drogas ilícitas, mesmo se tiverem 
sido adquiridos de forma legal.

A norma tem origem em proposta (PL 2114/19) do deputado 
Subtenente Gonzaga (PSD-MG) e muda a Lei Antidrogas, que já 
tinha sido aprovada na Câmara em fevereiro de 2022. A presidente 
do Sindpesp (Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de 
São Paulo), Raquel Gallinati, explica que a nova lei representa um 
avanço significativo no combate ao crime.

“A partir de agora, os carros e motos utilizados no tráfico serão 
apreendidos de forma definitiva e isso será um golpe duro contra o 
crime, que perderá meios de distribuir as drogas”, sinaliza a delega-
da Raquel Gallinati.

Antes da aprovação da lei, veículos apreendidos no transporte 
de entorpecentes eram restituídos aos proprietários, desde que 
comprovada a origem lícita do patrimônio. “Com a mudança na lei, 
o veículo é aprendido e, inclusive, se houver interesse, será incorpo-
rado aos órgãos de segurança, passando a reforçar o combate ao 
crime”, completa a delegada Raquel Gallinati.

A única exceção prevista na lei é a apreensão de carros de 
locadoras ou veículos furtados ou roubados de seus legítimos 
proprietários. Nestes casos, o patrimônio será restituído aos donos. 
A medida abrange veículos automotores, embarcações, aeronaves e 
quaisquer outros meios de transporte ou maquinários.

Fonte: Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo

Nova legislação 
permite apreensão de 
veículos usados pelo 
tráfico de drogas
Projeto de lei teve sanção presidencial 
e pode representar um golpe para 
organizações criminosas; Sindpesp 
aprova medida


