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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 serviços. As 
vagas abaixo estão disponíveis 
para hoje. Informações pelo 
(55) 3222-9005.

n Ajudante de carga e descarga
n Auxiliar de administração (vaga ex-
clusiva para pessoa com deficiência)
n Auxiliar de linha de produção (vaga 
exclusiva para pessoa com deficiência)
n Auxiliar de torneiro mecânico
n Babá
n Balanceador/alinhador de pneus
n Carpinteiro
n Confeiteira
n Coordenador de projetos
n Costureira 
n Cozinheiro geral
n Editor de TV e vídeo
n Eletricista
n Eletrotécnico
n Empacotador (vaga exclusiva para 
pessoa com deficiência)
n Empregada doméstica
n Estoquista
n Fiscal de caixa
n Funileiro
n Frentista (vaga exclusiva para pes-
soa com deficiência) 
n Impressor serigráfico
n Instalador de sistemas de segurança
n Lavador de veículos
n Marceneiro
n Mecânico de caminhões
n Motorista de caminhão
n Oficial de serviços gerais (vaga ex-
clusiva para pessoa com deficiência) 
n Operador de caixa
n Operador de empilhadeira
n Operador de seccionadora
n Padeiro
n Passador de roupas
n Preparador de estruturas metálicas
n Promotor de vendas
n Servente de limpeza
n Trabalhador rural
n Vendedor interno
n Vendedor pracista
n Vidraceiro

loterIas
quina nº 3.552

n Programação das loterias
Até o fechamento desta edição, o sorteios da 
Quina e Lotofácil não haviam ocorrido
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lotofácil nº 1.090

obItuárIo
n Morreu no dia 6 de julho, em decorrência de um câncer, Araci Fa-

gundes Schmitt, 84 anos. Ela estava viúva de Frederico Schmitt há 40 
anos, com quem foi casada por 25 anos. Ela deixa 10 filhos: Maria Oracil-
da, Alcides, Sadi, Neuza, Inês, Derli, Ademir, Soeli, Elci e Cláudio. Araci 
também tinha cerca de 50 netos e 20 bisnetos.

Natural de Santa Maria, sempre morou na cidade, na localidade de 
Arroio Grande. Lá, trabalhou a maior parte da vida como agricultora. 
Depois de mais velha, foi morar com a filha Maria Oracilda.

Segundo a nora Nedi, Araci era uma pessoa muito boa. Era também 
bem divertida e carinhosa com os filhos e netos. Ajudar o próximo era 
uma grande qualidade sua. Para se distrair, gostava de ouvir música, 
dançar e assistir às novelas na televisão.

O sepultamento ocorreu no dia 7 de julho, no Cemitério de Arroio 

Você pode ter a foto do seu bebê publicada no 
Nasceu!. O blog registra a chegada de pequenos 

tesouros, em imagens e informações como nome do 
bebê, nome dos pais, data do nascimento, medidas 
(peso e altura/tamanho no dia do nascimento), nome 

do hospital onde nasceu e cidade. É só acessar 
www.diariosm.com.br/nasceu! e participar.

nascImentos
casa de saúde

27/07

gabriel dias da silva, filho de Janice 
Aparecida D. Naidon e Juarez Silva da 
Silva

29/07

thaylla Maria Vidal Borges, filha de 
Letícia Vidal dos Santos e Alisson Maria 
Vidal Borges

Jonas antônio Pereira Maciel, filho 
de Valdirente Pereira de Oliveira e Jean 
Rodrigues Maciel

sophia Vitória Plate, filha de Janaina 
Menezes Rodrigues e Lucas Luan Plate

oscar do nascimento gomes, filho de 
Inaiara do Nascimento da Silva e Doug-
las Henrique Gomes de Oliveira

30/07

david gabriel Padilha silva Porto, filho 
de Viviane Padilha Dias e Cleiton Silveira 
Porto

31/07

cecília Machado dionizio, filha de Ellen 
Machado e Bruno Pedrozo Dionizio

Hospital
são francisco de assis

28/07

isabela Parcianello Mazzon, filha de 
Maria de Fátima Parcianello e Rosalino 
João Mazzon

francisco seron Pinto, filho de Luane 
Pinto Seron e Edivandro da Trindade 
Pinto

Martina trindade losekann, filha de 
Luiza Pinto Trindade e Thiago Raphael 
Mattos Losekann

Quero um Dono
Rosana FRanco, aRquivo pessoal

Rosana Franco Trevisan resgatou a cadelinha das fotos acima na Avenida Media-
neira e procura alguém para adotá-la ou o seu possível dono. Ela está sendo trata-
da e vai ser castrada. Conforme Rosana, a Mel, como foi chamada, é muito dócil 
e gosta de crianças. Quem estiver interessado deve ligar para (55) 9926-0289.

inscrições
cursos do Pronatec
n A Prefeitura de Santa Maria está com 
inscrições abertas para quatro cursos 
por meio do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico (Pronatec) 
e do Brasil sem Miséria. Os cursos de 
capacitação profissional são para apli-
cador de revestimento cerâmico, tornei-
ro mecânico, instalador de refrigeração 
de climatização doméstica e eletricista 
instalador predial de baixa tensão. As 
vagas são para pessoas inscritas no 
Cadastro Único ou beneficiários do 
Bolsa Família. A idade mínima deve ser 
de 15 anos. As inscrições podem ser 
feitas no Espaço Pronatec, na Rua Cel. 
Niederauer, 1.538, das 8h ao meio-dia 
e das 14h às 16h. Para se inscrever, é 
necessário levar CPF e comprovante 
de residência. Menores de 18 anos 
devem apresentar também o CPF do 
responsável. Mais informações pelo 
telefone (55) 3921-7292.

Inscrições para 
o Inglês Sem 

Fronteiras

O Programa Inglês Sem Fronteiras está 
com inscrições abertas até as 12h da 
próxima sexta-feira, 8 de agosto. Na 
Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), serão oferecidas três turmas 
pelo Núcleo de Línguas. As inscrições 
devem ser feitas pelo site isf.mec.gov.
br. As aulas começam no dia 18 de 
agosto e vão até o dia 22 de outubro.
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