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empregos
A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (Sine) funciona das 8h às 15h, 
sem fechar ao meio-dia, na Rua Alberto Pasqualini, 121, no Edifício Continente. 
Das 15h às 16h, o Sine está aberto para entrega de documentos e outros servi-
ços. As vagas abaixo estão disponíveis para hoje. Informações pelo telefone (55) 

n Açougueiro
n Assistente em vendas
n Atendente de balcão (vaga exclu-
siva para pessoa com deficiência)
n Auxiliar de administração (vaga ex-
clusiva para pessoa com deficiência)
n Auxiliar de almoxarifado (vaga ex-
clusiva para pessoa com deficiência)
n Auxiliar de depósito (vaga exclusi-
va para pessoa com deficiência)
n Auxiliar de limpeza
n Auxiliar de linha de produção
n Auxiliar de linha de produção 
(vaga exclusiva para pessoa com 
deficiência)
n Auxiliar técnico em eletrônica
n Camareira de hotel
n Costureira de máquina de 
overloque 
n Cozinheiro geral
n Doceiro
n Estoquista
n Eletricista predial
n Empregada doméstica
n Instalador de alarmes

n Lavador de carros
n Lavador de peças
n Lixador de peças de metal
n Marmorista
n Mecânico
n Mecânico de caminhão a diesel
n Oficial de serviços gerais (vaga ex-
clusiva para pessoa com deficiência)
n Operador de caixa (vaga exclusiva 
para pessoa com deficiência)
n Operador de caixa
n Operador de motosserra
n Padeiro
n Pizzaiolo
n Publicitário/jornalista
n Repositor (vaga exclusiva para 
pessoa com deficiência)
n Representante comercial
n Serralheiro
n Soldador
n Subchefe de loja
n Técnico em enfermagem
n Vendedor interno
n Vidraceiro

obItuárIo
n Morreu no dia 2 de maio, em decorrência de uma pneumonia, José 

Ceretta, 88 anos. Ele era casado com Júlia Campagnol há 66 anos, com 
quem teve quatro filhos: Nelson, Ione, Marlene e Veno. Ceretta tinha tam-
bém sete netos e oito bisnetos.

Natural de Santa Maria, Ceretta morava no interior, em Arroio do Só, 
onde trabalhava como agricultor. Segundo a filha Marlene, seu pai era 
uma pessoa muito alegre, que tinha um bom relacionamento com to-
dos. Entre suas atividades preferidas, jogar carta com os amigos era o seu 
maior prazer. Conforme Marlene, Ceretta trabalhou até os 86 anos.

– Ele foi um excelente pai, nunca deixou faltar nada para a família. Ele 
aproveitou muito bem a vida. Todos sentiremos a falta dele – afirma.

O sepultamento ocorreu no dia 3 de maio, no Cemitério de Arroio do 
Só, em Santa Maria.

Para participar da seção Leitor Reclama, as perguntas devem ser enviadas
por carta para a Avenida Mauricio Sirotsky Sobrinho, 25, CEP 97020-440, ou por  

e-mail para diadia@diariosm.com.br, contendo os seguintes dados de  
identificação: nome completo, RG, CPF e telefone de contato.

 

Buraco em escola
Pais de alunos da Escola Érico Veríssimo, que 
fica no bairro Perpétuo Socorro, relatam que, des-

de 2013, existia um problema na tubulação de es-
goto que passa dentro do pátio da escola. A Corsan 

consertou o problema. O fechamento do buraco ficou a 
cargo da prefeitura, que se comprometeu, em uma reunião, com a direção 
da escola. O buraco estaria cada vez maior, apresentando risco aos 500 
alunos que lá estudam. Uma máquina da prefeitura foi ao local, porém, o 
problema piorou, e nada mais foi feito. 

o que diz a prefeitura
n Que o terreno do município foi cedido ao Estado para a construção da 
escola. Para resolver o problema, será preciso uma estrutura forte, com 
abertura de valas para uma nova tubulação de escoamento das águas da 
chuva. Segundo a prefeitura, a situação se agravou com a terraplenagem 
do terreno vizinho, que aumentou consideravelmente o nível, criando uma 
espécie de barragem. Porém, não há prazo para a intervenção necessária, 
mas será preciso sinalizar e isolar o local. A escola levará a questão à Co-
ordenadoria Regional de Educação.

Arquivo PessoAl

FUNERÁRIA SÃO MARTINHO

15/05

n Geneci Ines moro Bassan, 50 
anos. Sepultamento em 15 de maio no 
Cemitério de Santa Lúcia.

n elizeu adones Naetzold, 57 anos. 
Sepultamento em 16 de maio no Cemi-
tério Ecumênico de Santa Maria.

17/05

n olga Tomkowski andrade, 96 
anos. Sepultamento em 18 de maio no 
Cemitério Santa Rita de Cássia.

n cristiane ramos da silva, 25 anos. 
Sepultamento em 18 de maio no Cemi-
tério Ecumênico de Santa Maria.

n elaine Barros, 34 anos. Sepulta-
mento em 18 de maio no Cemitério de 
Pau-a-Pique.

FUNERÁRIA CAUZZO

12/05

n cecília antonia lima da silva, 98 
anos. Sepultamento em 13 de maio 
no Cemitério São Geraldo, em Santa 
Maria.

n Feliciano Vicente lopes, 88 anos. 
Sepultamento em 13 de maio no Cemi-
tério Ecumênico de Santa Maria.

n simoni souza costa, 43 anos. 
Sepultamento em 13 de maio no Cemi-
tério Ecumênico de Santa Maria. 

13/05

n amaro Farias, 73 anos. Sepulta-
mento em 14 de maio no Cemitério São 
Caetano, na localidade de Boca do 
Monte

Leitores que quiserem comunicar falecimen-
tos podem enviar informações (nome, idade, 
data de falecimento e local e dia de enterro) 
até terça-feira de cada semana para o e-mail 
diadia@diariosm.com.br. Além dos dados, é 

campaNha
Doação de sangue de universitários

n A campanha “Sou universitário, sou doador”, criada pela estudante 
de Serviço Social da UFSM Fabianne Banderó, tem como intenção 
estimular a doação de sangue por parte dos universitários. Seis 
cursos foram escolhidos nesta primeira parte da campanha: Ser-

viço Social, Psicologia, Terapia Ocupacional, Agronomia, Medicina 
Veterinária e Zootecnia. Mas outros cursos também podem participar. O pedido 
é que os alunos informem o curso do qual fazem parte. As doações podem ser 
feitas das 8h às 17h, no Hemocentro Regional de Santa Maria (Alameda Santia-
go do Chile, 35, bairro Nossa Senhora de Lourdes). Para doar, é preciso ter entre 
18 e 65 anos, pesar mais de 50kg e apresentar documento de identidade.
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Dezenas Acertadores Prêmio (R$) 
Quina 0* 0,00 
Quadra 95 6.229,19 
Terno 7.818 108,13

quina nº 3.493

01 - 17 - 27 - 39 - 55

*Estimativa de prêmio R$ 3.500.000,00 para o próximo 
concurso, a ser realizado em 21/05/14

*Estimativa de prêmio R$ 3.000.000,00 para o próximo 
concurso, a ser realizado em 23/05/14

1º Sorteio

dupla sena nº 1.282

11 - 18 - 20 - 31 - 39 - 45
Dezenas Acertadores Prêmio (R$) 
Sena 0* 0,00 
Quina 36 4.280,57 
Quadra 2.633 55,73

2º Sorteio

04 - 11 - 12 - 15 - 27 - 47
Dezenas Acertadores Prêmio (R$) 
Sena 0 0,00 
Quina 59 2.611,87 
Quadra 3.290 44,60

timemania nº 577

10 - 21 - 54 - 61 - 62 - 72 - 80

Dezenas Acertadores Prêmio (R$) 
7 acertos 0* 0,00 
6 acertos 5 37.960,61 
5 acertos 321 844,69 
4 acertos 5.497 6,00 
3 acertos 53.903 2,00

*Estimativa de prêmio (7 acertos) para o próximo concurso, 
a ser realizado em 22/05/14 – R$ 8.700.000,00

Time do Coração: Roraima/RR

Time do Coração Acertadores Prêmio (R$) 
Roraima/RR 11.165 5,00 

mega sena nº 1.601

n programação das loterias
Até o fechamento desta edição, os
sorteios da Mega Sena, da Lotomania, 
da Loteria Federal, da Lotofácil e 
da Quina não haviam ocorrido
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loterIas

lotomania nº 1.453

quina nº 3.494

federal nº 4.868

lotofácil nº 1.058

Assistência estudantil
Nos dias 24 e 25 de maio, a UFSM recebe o Seminário Estadual de Assistência 
Estudantil, organizado pela União Estadual dos Estudantes (UEE) com o apoio 
do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFSM e da própria universidade. O 
objetivo é elaborar reivindicações relativas à assistência estudantil. As inscrições 
podem ser feitas no site da UFSM e custam R$ 15 para estudantes da UFSM com 
benefício socioeconômico, e R$ 20 para outros. Os debates serão no auditório Miguel 
Schneider, anexo ao prédio 42, no Centro de Ciências Rurais (CCR). Mais informações 
e a programação completa estão disponíveis em seminariors2014.blogsport.com.br.


