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TRÊS DE MAIO - 22 DE JULHO DE 2022

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Taíse Fabiane Lesses
44 anos, mãe de Jéssica (em memória) 
e Gabriela, 19 anos
Casada com Diogo Roberto Jost
Graduação: Bacharela em Serviço Social e 
Licenciatura em História. Pós-graduanda 
Educadora Social, Saúde e Qualidade do 
Paciente e Gerontologia Social
Profissão: Assistente Social
Local de trabalho: Hospital São Vicente 
de Paulo e Lar dos Idosos, no município 
de Três de Maio
Hábito que não abre mão: café e chimarrão
O negócio do futuro: Gerontologia Social – 
necessidade de profissionais com formação 
nos diferentes processos de envelheci-
mento –, para que possam trabalhar com 
pessoas idosas no campo das intervenções 
sociais e, assim, contribuir para melhorar a 
qualidade de vida
Time de Futebol: Grêmio
Seus aplausos vão para: Minha mãe, 
professora Zolde Lesses, que nos ensinou e 
incentivou a nunca desistirmos dos nossos 
projetos e sonhos
Nota zero para: Pessoas sem empatia, as 
quais são incapazes de compreender uma 
situação sob um ponto de vista que não seja 
o dela mesma
Suas opiniões sobre as redes sociais: 
Imprescindíveis nos dias atuais
O que você sugere de mudanças para 
melhorar sua cidade: Três de Maio é uma 
cidade hospitaleira, na qual ainda podemos 
viver livremente. Devemos, no entanto, in-
vestir principalmente na saúde, melhorando 
a qualidade de vida da nossa população. Não 
esquecendo das causas sociais e da educa-
ção – essa que é a base de todos os pilares 
de uma sociedade, essencial ao desenvolvi-
mento do ser humano

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

A escolha 
profissional

Logo que concluiu o Ensino 
Médio, Rúbea se mudou para 
Porto Alegre e ingressou na 
PUCRS no ano seguinte. Suas 
matérias favoritas da faculdade 
eram História de Arquitetura, 
Física e sistemas estruturais, 
dois opostos que balançavam 
os seus interesses. “As cadei-
ras com mais peso, é claro, 
eram as de projeto, e nelas 
aprendi efetivamente a projetar 
espaços combinando funcio-
nalidade, estética e técnica. 
Durante a faculdade ainda 
fiz voluntariado em iniciação 
científica, estudando a arquite-
tura vernacular da imigração 
italiana no nosso Estado, e 
apesar de ter apreciado muito 
a experiência, compreendi que 
a área acadêmica não era o que 
mais almejava”. 

Durante os anos de curso, 
ela teve muitas dúvidas e se 

Rúbea Centenaro, 26 anos, é arquiteta e urbanista formada pela Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Atualmente, ela e o companheiro Thomas 
residem na cidade de Reading, no Reino Unido. A jovem atua como Architectural Technolo-
gist no país, o equivalente a Projetista em Arquitetura no Brasil.

A escolha por esta carreira foi feita ainda quando ela tinha 16 anos, considerando o que 
as pessoas ao seu redor falavam: que ela era criativa e desenhava muito bem. “Como eu 
amava matemática e sentia que queria algo que pendesse também para área das exatas, 
juntei esse desejo à minha criatividade e habilidade em desenho e logo me interessei por 
arquitetura, principalmente residencial, por causa de sua maior presença em uma cidade 
como Três de Maio”. 

A três-maiense saiu do Brasil em setembro de 2019, ou seja, há quase três anos. O dese-
jo de morar no exterior a princípio não surgiu dela, mas de seu namorado. Ele almejava uma 
carreira em que infelizmente no país não se tem muito investimento e oportunidades. “Ele 
sabia que para crescer na área escolhida deveria arriscar aqui fora. A partir do nosso desejo 
de ficarmos juntos e construirmos um futuro lado a lado, amadureci a ideia desta grande 
mudança. Mesmo sabendo que enfrentaria muitos desafios, também sabia que cresceria 
muito me introduzindo a um novo lugar, novas culturas e novas vivências”, diz, revelando 
que morar no exterior talvez possa ter acontecido por acaso. “Mas foi muito bem pensado 
antes que esse acaso me carregasse.”

Rúbea é filha de Elisete Pivotto Centenaro e Dirceu Centenaro. Neste ano, ela e o com-
panheiro tiveram a oportunidade de voltar ao Brasil para visitar a família e matar um pouco 
a saudade.

questionou muito sobre a deci-
são de carreira. Mas foi quando 
estagiou por dois anos no setor 
de engenharia e infraestrutu-
ra da universidade, com uma 
equipe de arquitetos e colegas 
projetistas muito habilidosa, 
que finalmente decidiu seguir 
arquitetura. “Me formei em 
2019 e até hoje tenho um cari-
nho especial pelo meu projeto de 
TCC em que proponho a revitali-
zação de uma área urbana e um 
pavilhão junto ao Cais do Porto 
e a orla do Rio Guaíba em Porto 
Alegre.”

A adaptação ao 
país europeu

Há quase três anos no Reino 
Unido, Rúbea avalia que é normal 
ouvir que os europeus em geral 
são pessoas mais 'fechadas 
socialmente' e os ingleses 
não escapam desse conceito. 
“Apesar de algumas vezes você 
encontrar alguém gentil na rua, 

é impossível comparar com o 
Brasil. Quando encontramos bra-
sileiros por aqui, imediatamente 
sabemos que são brasileiros por 
serem mais falantes e caloro-
sos”. 

O maior contato que a três-
-maiense tem com britânicos 
é no trabalho. “Quando você 
conhece melhor o pessoal, vai 
entendendo o jeito diferente 
e o famoso e peculiar humor 
britânico e, consequentemente, 
se inserindo nessa sociedade. O 
Reino Unido é também um lugar 
com uma presença muito grande 
de imigrantes, então uma 
coisa muito legal é que você não 
conhece só britânicos, mas tam-
bém pessoas de diversas outras 
nacionalidades”. 

Rúbea e o companheiro mo-
ram numa cidade de médio porte 
e próxima da região metropoli-
tana de Londres, onde sentem 
muito a presença da cultura 
local britânica, mas também 
árabe, indiana, asiática, europeia 
e oriental. “Isso se expressa 
principalmente na comida, por-
que, honestamente, a fama da 
culinária inglesa não é muito boa 
e nisso muitas pessoas que vêm 
morar aqui concordam”.

Segundo a jovem, lá existem 
muitas culturas e competições 
esportivas das quais nunca teve 
contato no Brasil, como, por 
exemplo, apostar em corrida de 
cavalos, assistir as competições 
de remo no rio ou o fato de que 
lhe parece que todos os homens 
de meia idade gostam de jogar 
golfe ou críquete.

Sobre o clima, é temperado, 
então não se diferencia muito 
da região de Três de Maio. “As 
diferenças é que no inverno 
faz um pouco mais de frio, 
neva apenas de vez em quando 
(pelo menos no período em 
que estou aqui), e chove. Chove 
muito. Mas geralmente a chuva 
é fraquinha e pouco se ouvem 
trovões por aqui. Quando se 

ouve é um acontecimento”, 
conta.

Dia a dia
Nos dias de semana, Rúbea 

tem uma rotina bem comum. 
Acorda cedo, toma café e se pre-
para pra ir trabalhar. Como ainda 
não tem licença para dirigir (está 
no processo) e nem carro, vai 
a pé para o trabalho, o que dá 
aproximadamente 20 minutos 
de caminhada. "O caminho é 
bem inspirador, é pela beira do 
rio Thames". 

No trabalho, o ambiente é 
bem familiar, pois o escritório é 
pequeno. Os seus colegas são 
quase todos britânicos, com 
exceção de um sul-africano. O dia 
de serviço envolve muitas reuni-
ões entre a equipe e consultores, 
e também visitas e reuniões 
pelas cidades onde estão sendo 
desenvolvidos projetos. “É um 
trabalho que envolve muita 
interação social e por isso, desde 
que comecei a trabalhar, o meu 
domínio da língua melhorou 
muito”, afirma.

Depois do trabalho, muitos 
dias ela saiu para caminhar ou 
correr nos parques da cidade ou 
pela beira do rio. “Em outros, eu 
e meu namorado saímos pra be-
ber um pint de cerveja no nosso 
pub preferido perto de casa”.

No fim de semana geral-
mente o casal tenta fazer algo 
diferente e de vez em quando 

visita alguma cidade turística 
por lá. “Já visitamos Londres 
algumas vezes e a nossa última 
viagem foi para um pequeno 
povoado chamado Arundel, onde 
pudemos conhecer um castelo 
fundado no século XI e um dos 
maiores e mais conservados 
castelos da Grã-Bretanha”. 

Falta de interação 
e socialização 

O que mais a jovem sente 
falta é do calor das pessoas: 
família e amigos. “Querendo ou 
não, aquilo que muitos ouvem 
falar de que europeus cos-
tumam ser menos sociáveis 
que brasileiros é um pouco 
verdade. Então, por vezes sinto 
muita falta das pessoas que 
conheço no Brasil, da intera-
ção, da socialização”, ressalta.

Questionada se é apenas 
uma temporada ou pode ser 
algo definitivo permanecer 
morando no exterior, Rúbea diz 
que ainda não pode afirmar. “A 
minha vida é relativamente boa 
aqui e se eu fizer um paralelo 
com o Brasil no momento atual, 
não tenho certeza se estaria em 
uma situação tão confortável 
quanto. Também acredito que 
preciso aproveitar mais o meu 
momento atual, o lugar onde 
estou. Então ainda é cedo para 
colocar um prazo ou definir um 
destino para isso”.

Conhecendo a cidade de Oxford, na Inglaterra, onde se localiza uma das 
universidades mais antigas do mundo

Casal Rúbea e Thomas visitando um dos castelos mais bem conservados da 
Grã-Bretanha, na localidade de Arundel
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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

ARQUIVO PESSOAL

Desafios e  
conquistas

A três-maiense conta que o 
seu maior desafio, sem dúvida, 
foi um emprego na área de 
formação. “Existem vários obs-
táculos e desde que saí do Brasil 
já me sentia desesperançosa em 
relação à minha carreira, pois 
não possuía garantia de que con-
seguiria dar continuidade a ela 
em outro país. Existem requisitos 
que a maioria dos empregadores 
em arquitetura aqui insistem: ex-
periência no país, língua fluente, 
carteira de habilitação e, princi-
palmente, formação acadêmica 
local. É particularmente difícil 
para um arquiteto formado no 
Brasil conseguir uma vaga para 
trabalhar com arquitetura e 
planejamento na Inglaterra. Isso 
porque existem grandes dife-
renças entre o currículo de um 
curso de arquitetura no Brasil e 
um aqui”. 

Além disso, o contexto e a 
cultura são bem diferentes do 
Brasil, o que implica na arquite-
tura ser bastante diferente tam-
bém. “É preciso ter contato com 
o ambiente para poder entender 
a arquitetura de cada lugar. Tudo 
isso faz muito sentido pra mim e 
por isso me sentia desesperan-
çosa sobre seguir minha carreira 
aqui. Então fui abrindo meu leque 
de possibilidades e fui buscar 
outras habilidades que criei 
durante os anos da faculdade”. 

Rúbea conta que estudou 
modelagem 3D e design gráfico 
durante o tempo que estava 
desempregada e sempre pro-
curava vagas envolvendo essas 
áreas. Até que então foi chamada 
para trabalhar em um escritório 
de arquitetura a partir de uma 
vaga em que aplicou sem muito 
compromisso. “O arquiteto e 
diretor do escritório em questão 
gostou bastante das imagens 
3D que produzi e que estavam 
em meu portfólio. Essa, sem 
dúvida, foi minha maior conquis-
ta até o momento: trabalhar na 

área em que escolhi me formar 
em um país onde tenho muito 
o que aprender, mas também 
muito o que acrescentar. Depois 
de conseguir isso, sinto que cada 
dia tenho uma nova conquista, 
pois todo dia aprendo algo novo 
sobre trabalhar com arquitetura 
no Reino Unido”, informa.  

Saúde, economia 
e trabalho

A jovem destaca que a jorna-
da de trabalho do Reino Unido é 
em média de 8 horas e o sistema 
de salário mínimo, chamado de 
'National Minimum Wage' varia 
de acordo com a idade e é con-
siderado por horas trabalhadas. 
Para quem tem mais de 23 anos, 
o salário mínimo é de £9,50 e 
esse valor é revisado a cada ano. 

Culturalmente, é possível per-
ceber diferenças entre classes 
sociais. Porém, o custo de vida 
é barato, considerando todas as 
despesas como cesta básica e 
gastos domésticos e os salários 
são bons mesmo para empregos 
sem nível de graduação. “Econo-
micamente se vive muito bem 
aqui. Não temos o 13º salário, 
mas muitas empresas têm o 
costume de dar um bônus no fim 
do ano. Sobre o período de reces-
so, as férias só contam os dias 
úteis, ou seja, não entra o fim 
de semana ou feriados. Assim, 
tenho 25 dias de férias, um total 
de 5 semanas”, explica. 

O sistema público de saúde 
do Reino Unido chama-se NHS 
e foi o primeiro sistema público 
do mundo, servindo inclusive de 
inspiração para o SUS no Brasil e 
ele funciona gratuitamente para 
todos que vivem legalmente no 
país. “Ao se registrar no sistema, 
um ‘médico de família’ é nomea-
do para você e esse será o médi-
co clínico-geral que irá te atender 
na maioria das vezes e, se 
preciso, irá te encaminhar para 
algum especialista. Pelo o que 
eu pude perceber com a minha 
experiência usando o NHS, ele 
é um sistema bem organizado, 

mas têm suas desvantagens, por 
exemplo, o fato de cada consulta 
ter um tempo máximo de poucos 
minutos. Apesar disso, o NHS 
foi constantemente aplaudido 
durante a pandemia da Covid-19 
e muitas pessoas penduravam 
cartazes em suas janelas agra-
decendo as equipes do sistema 
de saúde”, conta a jovem.

Nem tudo é um 
paraíso, mas vale 
a pena

Rúbea destaca que para 
quem quer morar no exterior, é 
necessário ter várias coisas em 
mente. “Se é algo que você real-
mente almeja, vai fundo. É um in-
vestimento para a sua vida. Pois 
te oferece mais oportunidades, 
uma melhor qualidade de vida 
e um enriquecimento cultural e 
social enorme”, assegura. 

No entanto, se há indecisão, 
o  conselho é: tente. “Lembre-se 
que não é uma decisão de vida 
ou morte. Se planeje e tente o 
seu projeto de vida no exterior. 
Se você constatar que sair do 
Brasil foi a decisão certa, que 
ótimo. E se acontecer o contrário, 
é sempre possível voltar”. 

Na avaliação da três-maien-
se, todos os lugares têm suas 
vantagens e desvantagens. 
“Falo isso porque muitos saem 
do Brasil com uma idealização 
muito errada da vida em um país 
diferente, principalmente aqui 
na Europa. As pessoas pintam 
a ilusão como se aqui fosse o 
paraíso, livre dos problemas que 
encontramos no Brasil. Parte 
disso é verdade, de fato. Aqui 
onde moro não temos tantas 
preocupações com assaltos e 
falta de segurança. Mas não quer 
dizer que não existem proble-
mas, e um imigrante pode passar 
por muitos problemas tentando 
se estabelecer. É preciso estar 
ciente dos desafios, das respon-
sabilidades e do que você quer”, 
finaliza a jovem. 

Subindo ao topo do Monte Cengio, na Itália, no Natal de 2019. Viajar entre países é algo que pode ser feito com certa 
facilidade quando se vive no continente europeu

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. 
Também estão sendo cada 
vez mais necessários na 
utilização após cirurgias. 
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 cicatriza-
ção (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.

A cirurgia plástica tem relação direta com a realização de 
um sonho. As pacientes e os pacientes se preparam tanto, 
criam tantas expectativas, procuram pelo melhor cirurgião. 
Em algumas situações, até realizam mais de um procedimen-
to num mesmo momento. A pergunta é: e os cuidados após 
a cirurgia? Sabemos que em nosso município e na região já 
temos um trabalho qualificadíssimo realizado por fisiotera-
peutas especializadas em Cirurgias Plásticas e Obstétricas. 
Mas podemos melhorar ainda mais o que já está excelente. A 
cicatrização de pacientes mais jovens nem se compara com a 
maioria de meus pacientes, que em sua maioria são idosos e 
geralmente portadores de doenças crônicas associadas, mas 
nem por isso, podemos descuidar no processo e “dar chance 
para o azar”. O que quero dizer, PODEMOS FAZER MAIS: pro-
porcionar uma cicatrização mais próxima da imperceptível.

Todo o cuidado com a cicatrização, para além do cuidado 
de toda equipe intraoperatória, requer um pré e um pós de 
qualidade com a fisioterapeuta especializada e um enfermeiro 
com capacitação em tratamento de feridas simples e comple-
xas. O tratamento nestes casos, requer uma consulta antes 
da realização da cirurgia, para avaliação da paciente e teste da 
cobertura secundária mais indicada para minimizar os riscos 
de irritação da pele. A maioria dos curativos que utilizamos 
são importados, sendo assim, dispomos do que existe de mais 
novo, eficiente e tecnológico no mercado mundial. 

Pense nisso e busque atendimento com profissionais 
especializados para que este momento tão especial não 
lhe cause transtornos e resultados insatisfatórios após a 
realização da cirurgia.

Qual a importância do 
acompanhamento do 
enfermeiro na realização 
de curativos especiais 
após cirurgias plásticas?
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O três-maiense 
Benhur Sell reside 
há 14 anos em 
Porto Alegre e é 
gerente de contas 
do Banrisul. Seus 
pais e o irmão con-
tinuam residindo 
em Três de Maio.
No registro, Benhur 
com o presidente 
do Banrisul, Cláudio 
Coutinho

"Sempre que puder, se poupe! Poupe o seu coração. A sua energia. 
Poupe as suas palavras. Quando puder, poupe a sua alma. Poupe o 

seu discurso com quem não está disposto a entender".

O que é alongamento 
de unhas?

É uma técnica utilizada por mulheres com 
dificuldade no crescimento e fortalecimento das 
unhas naturais ou por aquelas que simplesmen-
te preferem as unhas mais longas. “Essa técnica 
é feita dissolvendo a fibra de vidro (tramada ou 
fio a fio) no gel, criando uma extensão nesses 
fios dissolvidos. Então, ele é moldado nas unhas 
naturais, fixado com gel e exposto à luz ultravio-
leta. Apesar da manutenção ser quinzenal, pode 
durar muitos meses, por ser mais resistente.

Quais são os principais cuidados com o 
alongamento de unhas? 

É necessário se atentar ao tempo da manu-
tenção para evitar a proliferação de fungos e 
bactérias entre o alongamento e a unha natural. 
Cada trabalho tem a sua vida útil com durabili-
dade entre 18 e 23 dias, dependendo do cuidado 
da cliente e da técnica utilizada. Isso muda de 
acordo com o crescimento da unha natural, que 
varia de organismo para organismo. O ideal é que 
as manutenções sejam feitas sempre em até 15 
dias.

Eliane Mainard
Atendimento no Studio Ivania 
Hair Makeup

Jordana Heinsch, Kamila Vidor e Daniela Manjabosco: 
um trio de mulheres esbanjando beleza, simpatia e 
empoderamento

XI Jantar Dançante Típico Alemão
Amanhã à noite, dia 23, será realizado o XI Jantar Dançante Típico 
Alemão. O evento será no salão da comunidade Evangélica São 
Paulo, com início às 19h. A realização é da Associação Alemã de 
Três de Maio. Comidas típicas alemãs e apresentações culturais do 
Tanzgruppe Maiblume.

A.D.
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NAIR E VERÔNICA

Os papais Faisa Ferraz e Roseno dos Santos comemora-
ram o aniversário de 2 anos da doce Antonella. A festa 
foi na Bella Casa de Festas no último dia 26 de junho. 

Festa linda de São João das 
avós e dos avôs do Lar dos 
Idosos de Três de Maio 
com os colaboradores. 
Muita animação, marchinhas, 
quitutes juninos, alegria e 
felicidade! Viva o Lar dos Ido-
sos! Viva São João!

O liquida das
 Lojas Denise está um 

show. Peças belíssimas e exclu-
sivas que chegam até 50% de 

desconto! Dá tempo de 
garimpar muitas peças 
bonitas e de qualidade!

Depois de todo o esforço e 
bons resultados na 

Maratona Internacional 
de Porto Alegre, as corredoras 

se reuniram no aconchego dos 
anfitriões Gustavo e Jorgea para 

comemorar a amizade e mais 
uma prova concluída!
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PARABÉNS PARA:

FILHOTES 
DE PEQUINÊS

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

DIA 22
ROSSANA COPETTI
MARIO R. DA SILVA
MIRIAN H. RASCOVETZKI
DIA 23
JONAS TREVISAN
DIA 24
TEREZINHA VARGAS
ALMIR J. DAHLEN
DIA 25
IVO FRUHLING
JULIO HUNEMEIER
ROMI F. RIBEIRO
DIA 26
PAULINHO MARQUES
SANDRO R. MULLER
MIRIA BENDER
DIA 27
NEUSA RUSTIK FIM
MARLISE IZOLAN
NEREU PETORINI
DIA 28
IRIA IMMICH KAMM
ALEXANDRE A. KNOB

Parabéns,
Eulália Feix 
Dresch!
A matriarca Eulália Feix 
Dresch comemorou 75 
anos no dia 19 de julho. 
Ela reside em Consolata 
e recebe a homenagem 
dos quatro fi lhos, 10 
netos e três bisnetos.
Felicidades, saúde, amor 
e vida longa!

BOTAFOGO EC  CONVIDA
GALETO COM MASSA
Dia 6 de agosto - sábado

Valor: R$ 40,00
Galeto (8 pedaços) com massa ao alho e óleo.

Retirada a partir das 11h30min.  Não precisar levar vasilhame. 
Promoção: Categorias de Base do Botofago.
Cartões pode ser adquiridos com a diretoria. 

Parabéns,
Felipe Bachfi scher!
''Nosso príncipe Felipe irá 
completar dois anos de vida no 
dia 27 de julho! E nós não po-
deríamos deixar de dizer que o 
momento em que te vimos pela 
primeira vez foi um dos 
melhores e mais especiais de 
todas as nossas vidas. Além disso, 
também queremos desejar muita 
luz, saúde e sabedoria a você.
Que Deus te abençoe muito e 
que você tenha uma vida cheia 
de alegria! Feliz aniversário, 
meu bem! 
Amamos você!"
Homenagem dos avós
e padrinhos. 
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VENDA
• Prédio de 3 pavimentos, duas salas comerciais, três aptos; Casa residenci-
al de alvenaria, de fundos, garagem com 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; aptos na Av. Uruguai; Av. Alberto Pasqualini; Rua Professor Del Ag-
lio; Rua Horizontina, no edifício Maria Preta; Rua Santo Antônio, no bairro 
São Francisco; e no Edifício Dockhorn - Apto novo, em construção; e tam-
bém outros em construção no Edifício Caúna. 
• Apto central, medindo 93m², mais garagem medindo 15m², com duas suí-
tes, elevador, localizado na Rua Tereza Verzeri, em frente ao Super Benedet-
ti. Negócio de ocasião. Facilita-se pagamento.
• Apto de 2 quartos, parcialmente mobiliado, 2 quartos, sala, cozinha, gara-
gem, portão eletrônico, sacadas fechadas com vidro temperado, churrasqu-
eira, localizado na Rua Santo Antônio. Preço R$ 250.000,00.
• Casa seminova, com chapada e suíte com Jacuzi, sala e cozinha sob medi-
da, quiosque e piscina. Toda murada. 
• Casa mista, na esquina da Rua São Valentim, próximo à Cotrimaio e colé-
gio Castelo Branco. Financiamento direto com o proprietário em até 50 vezes 
fi xas.
• Casa de alvenaria, plana, medindo 140m², localizada na Rua Natal.
• Casa de alvenaria, plana, medindo 120m², de esquina, 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, com casa de alvenaria, com chapada, medin-
do 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, sem benfeitorias, frente de 14,50m (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 Cas-
telo Branco, valor R$ 750.000,00. 
• Excelente casa de alvenaria, com 4 quartos, 3 banheiros, quiosque, pisci-
na, 2 garagens. Aceita-se no negócio apto ou casa de menor valor.
• Casa de alvenaria, de esquina, na Av. Santa Rosa, próximo à Setrem.
• Casa de alvenaria, na Rua Avaí, perto da Setrem.
• Terreno com casa nova, de chapada, com piscina e quiosque, localizada 
na Rua Horizontina – valor RS 485.000,00.
• Terreno de 480m2, com casa de alvenaria de 272m², suíte, garagem amp-
la, quiosque, em frente ao Clube Guaíra.
• Casa de alvenaria, 2 quartos, sala, cozinha, garagem, portão de contra-
peso, banheiro e porão medindo 80m², localizada no Jardim das Acácias.  
Valor R$ 130mil.

CHÁCARAS
• 5,3 ha, com benfeitorias, casa, galpão, chiqueiro, estrebaria, potreiro e área 
de planta, encosta no Rio Buricá. Aceita-se troca por imóvel na cidade.
• 5,4 ha, sem benfeitorias, com eucaliptos grandes, 1 há, pomar com árvores 
frutíferas, 1,5 ha de planta, mata nativa. Encosta no Rio Buricá. Valor 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 sem benfeitorias, localizada ao lado do perímetro 
urbano.
• 7,99 ha, área de planta 5,66ha e 2,33ha de mato, em Lajeado Lambedor, 
com aguada boa e sem benfeitoria. Valor R$ 750.000,00. Aceita-se veículo 
no negócio e parcela-se em até 4 anos.

ÁREAS DE 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, com aguada de sanga e vertentes, refl orestada com 
eucaliptos de 8 anos, em Independência.
• 3 ha à 16,79 ha, sem benfeitorias, localizada na esquina da BR 472, com 
acesso à 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 à Saci Embutidos.
• 10 ha com benfeitorias, 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, 
sem benfeitorias, com aproximadamente 100 metros de frente para a BR 
472.
• 10 ha com benfeitorias, perto da BR 472 – planta 8 ha, restante potreiro e 
mato, vende-se fração de 5 há. Aceita-se 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, 10% da 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 do Hospital; Rua 
Santo Antônio; Rua Horizontina, de cobertura.
• Casa: Rua José Bonifácio; Rua Planalto; Rua Piratini; Rua Aviador Kluck; 
Rua São Valentim; Rua Santo Ângelo; Rua São Marcos; e Rua Giruá. 
• Pavilhão: Rua Alfredo Henn.
• Sala comercial: Av. Santa Rosa; Rua Santo Ângelo; Av. Uruguai; Rua Ca-
semiro Kochewicz, próximo ao hospital São Vicente; e Rua São Paulo.

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

Venha nos visitar e fazer bons negócios!

       Temos disponíveis terrenos em 
loteamentos novos. Entre em contato.

ALUGUÉIS
- Apto 01 suíte + 02 quartos, banheiro social, sala, cozinha, 02 garagens, 
Edifício PORTO SEGURO, Crissiumal.
- Sala comercial, 100m², Edifício RUBI, Rua Mato Grosso.
- Sala comercial, 179m², Rua Horizontina, Edifício Vô Euclides, próximo a 
Pizzaria Mordomia.
- Sala comercial, 100m², Av. Alberto Pasqualini, Edifício Cidade Jardim.

VENDAS 
- Sala comercial, 368m², privativo, Av. Sen Alberto Pasqualini, Edifício PA-
NORAMA, Três de Maio. 
- 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, lavanderia, 01 
garagem, Edifício RUBI, valor R$ 475.000,00. 
- CASA alvenaria 250m², com piscina, 03 quartos, sala, cozinha, lavanderia, 
01 garagem. Terreno 360m², Av. Medianeira, Centro.
- CASA alvenaria, 215m², 01 suíte, 02 quartos, salas jantar, estar e cozi-
nha integradas, 02 garagens, festeiro com espaço gourmet, piscina, terreno 
395m², Loteamento Dockhorn.
- Imóvel misto, comercial 321,57m², apto residencial, 177,18m², suíte + 03 
quartos, 02 garagens, Av. Santa Rosa, Centro. 
- Terrenos números 21 e 22, da quadra 239, situado no Loteamento Rossi, 
Três de Maio.
- APARTAMENTOS NA PLANTA, Edifício DOCKHORN e Edifício CAÚNA, 
cidade de Três de Maio, Edifício MARIANA, cidade de Horizontina.

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

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

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

Eduardo vende mais essa ótima oportunidade 
para moradia ou investimento

ALUGUÉIS
- SALAS COMERCIAIS Galeria Jost, Rua Santo Ângelo, Centro. A par-
tir de R$ 600,00.
- Apto 3º andar, 2 quartos, de fundos, Avenida Santa Rosa.
- Apto de 3º andar, 4 quartos, Rua Marechal Floriano. 1 vaga de ga-
ragem.

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 aproxi-
madamente 25m, na frente da residência (permuta por área de terra e/
ou apartamento com elevador, sob avaliação).
- Casa perto da Setrem, 2 andares - terreno grande, aproximadamente 
200m de área construída, terreno de aproximadamente 500m (BAR-
BADA).
- 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 aproximadamente 150m, privativo.
- APARTAMENTO NA AV. SENADOR ALBERTO PASQUALINI, 3 qu-
artos, sendo uma suíte, 2 banheiros, cozinha planejada com bancada, 
sala ampla, sacada lateral com fl oreira, sacada fechada com vidros na 
frente, com churrasqueira, lavanderia, 1 vaga de garagem, 2º andar, de 
frente pra avenida.
- CHÁCARA 3 ha, Lajeado Pessegueiro, casa, galpões, açude, árvores 
frutíferas e passa rio na divisa da propriedade. (Aceita permuta por casa 
na cidade de Três de Maio).
- TERRENO localizado no loteamento Mediterrâneo, 13,5m x 27,5m.

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

ALUGA-SE
- Pavilhão comercial/industrial em alvenaria na rua Alfredo Henn, nº 835, bairro 
Jardim das Acácias, (em frente ao colégio Castelo Branco), c/ área de 486,00 m².
- Sala comercial, localizada na Rua Casemiro kochwitz, pode ser locada inteira 
ou dividida em duas salas comerciais (antiga 1001 Embalagens).  
- Aluga-se quitinete, com 02 dormitórios, 01 vaga de garagem, sala e cozinha 
conjugadas. Sem cobrança de condomínio (apenas eventuais jardinagens), 
próximo à faculdade Setrem. Valor mensal de R$ 700,00.
- Aluga-se apartamento, localizado na Avenida Senador Alberto Pasqualini.
em cima da Vidraçaria do Serginho. Valor mensal R$ 1.000,00 + taxas de 
condomínio.

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

Enceramento e polimento. 
R. Augusto Rutzen 

F: 9999-64866 - Karine ou 
Rodrigo

LAVAGEM

A SECO DO PAULO
Sofás, tapetes, carpetes, 

colchões, estofamentos de 
carro, etc.

F: 99954-2395 - R. Buricá, 34

NEI MAGALHÃES
F: 9 9952-8033

ELETRICISTA E 
ENCANADOR

AUTO ELÉTRICA

Lei Federal permite a alteração de NOME
diretamente em cartório após os 18 anos

Alterar o nome diretamente em 
Cartório de Registro Civil, independen-
temente de prazo, motivação, gênero, 
juízo de valor ou de conveniência (salvo 
suspeita de vício de vontade, fraude, fal-
sidade, má-fé ou simulação) e de decisão 
judicial, passou a ser permitido no Brasil 
a qualquer pessoa maior de 18 anos.

Esta é uma das novidades introdu-
zidas na Lei de Registros Públicos pela 
nova legislação federal (nº 14.382/22), 
antiga Medida Provisória que tratava 
da prestação de serviços on-line pelos 
cartórios e que foi convertida em lei 
no último dia 27 de junho. A novidade 
amplia o rol de possibilidades para 
alteração de nomes e sobrenomes 
diretamente em Cartório, sem a ne-
cessidade de procedimento judicial ou 
contratação de advogados. “Até então, 
a Lei de Registros Públicos permitia a 
alteração de nome, que juridicamente é 
conhecido como prenome, no primeiro 
ano da maioridade, isto é, entre 18 e 19 
anos. Com a nova legislação, esta alte-
ração agora pode ser feita em qualquer 
idade após os 18 anos, diretamente em 
Cartório, uma única vez, independente-
mente do motivo. É mais um passo no 
processo de desjudicialização no Brasil, 
que tem permitido que diversos pro-
cedimentos, antes exclusivos judiciais, 

sejam feitos diretamente em Cartórios, 
de forma mais ágil, fácil e desburocrati-
zada”, explica Gustavo Renato Fiscarelli, 
presidente da Associação dos Registra-
dores de Pessoas Naturais do Estado de 
São Paulo (Arpen/SP).

Além da alteração entre os 18 e 
19 anos, a Lei de Registros Públicos 
também permitia a alteração no caso de 
pessoas transgêneros e transexuais, em 
razão de decisão tomada pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) em 2018 e regu-
lamentada pelo Provimento nº 73 do 
Conselho Nacional de Justiça, e também 
em casos de proteção à testemunha e 
em casos de apelidos notórios e reco-
nhecidos, estas duas últimas possibili-
dades somente mediante autorização 
judicial.

Para realizar o ato diretamente em 
Cartório de Registro Civil é necessário 
que o interessado, maior de 18 anos, 
compareça à unidade com seus docu-
mentos pessoais (RG e CPF). O valor do 
ato é o custo de um procedimento, tabe-
lado por lei, e que varia de acordo com 
a unidade da federação. Caso a pessoa 
queira voltar atrás na mudança, deverá 
entrar com uma ação em juízo.

Após a alteração, o Cartório de 
Registro Civil comunicará a alteração 
aos órgãos expedidores do documento 

Alteração de nome e sobrenome de 
pessoas físicas agora pode ser realizada 
diretamente nos cartórios de todo país, 
sem a necessidade de recorrer ao Poder 
Judiciário. A mudança oficializada com a 
publicação da Lei 14.382/2022 alterou 
os artigos 56 e 57 da Lei de Registros 
Públicos e dispensa a exigência de 
justificativa plausível para a modificação. 
Nome do bebê também poderá ser 
alterado em até 15 dias após o registro

de identidade, do CPF e do passaporte, 
bem como ao Tribunal Superior Eleito-
ral, preferencialmente por meio eletrô-
nico.

Nome do recém-nascido
A lei também inovou ao permitir a 

mudança de nome de recém-nascido 
em até 15 dias após o registro, no caso 
de não ter havido consenso entre os 
pais sobre como a criança vai chamar. 
Esta inovação, que também poderá ser 
realizada diretamente em Cartório de 
Registro Civil no período acima mencio-
nado, possibilita a correção em muitos 
casos onde a mãe está impossibilitada 
de comparecer ao cartório em razão 
do parto e o pai ou declarante registra 
a criança com um nome diferente do 
combinado.

Para realizar a alteração do nome 
e do sobrenome do recém-nascido é 
necessário que os pais estejam em 
consenso, apresentem a certidão de 
nascimento do bebê e os documentos 
pessoais (CPF e RG). Se não houver 
consenso entre os pais, o caso deverá 
ser encaminhado pelo Cartório ao juiz 
competente. 

DIVULGAÇÃO


