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Delmiro da Silva Stock, 79 anos, morreu no dia 18 de dezembro 
em decorrência de problemas pulmonares. 

Natural de Santa Maria, morou em várias cidades do Brasil, entre 
elas São Paulo, Rio de Janeiro e Caxias do Sul. Foi casado pela segun-
da vez com Lourdes Botega Stock por mais de 20 anos. Ele tinha seis 
filhos do primeiro casamento. 

Conforma Lourdes, Delmiro era vendedor de uma empresa mul-
tinacional, por isso viajava por todo o país como vendedor. Era um 
homem alegre, que estava sempre sorrindo. Gostava muito de pescar 
e visitar amigos e familiares.

– Ele era uma pessoa maravilhosa. Fomos muito felizes. Vai deixar 
muita saudade – afirma.

O sepultamento aconteceu no dia 18 de dezembro no Cemitério 
Municipal de Itaara.

obituário

participe
Textos ou fotos para o Diário devem ser 
enviados ao e-mail leitor@diariosm.
com.br. Envie nome, endereço, telefone, 
RG e profissão. No caso de foto, mande 
também o nome de quem clicou a 
imagem. A publicação é selecionada e 
pode ser resumida  

z Caixa operadora
z Vendas: 12 vagas
z Atendente de farmácia
z Montador/Instalador
z Assistente de vendas
z Operador I
z Serviços gerais
z Auxiliar de logística
z Consultor (a) de vendas: 4 vagas

z Estoquista: 2 vagas
z Farmacêutica (o)
z Corretor (a) de imóveis
z Vidraceiro
z Estofador
z Porteiro
z Atendente e caixa: 2 vagas
z Gerente

VaGaS Do cDL

O CDL Emprego seleciona candidatos para vagas no comércio 
de Santa Maria. Interessados devem entregar seus currículos na 
recepção da CDL (Astrogildo de Azevedo, 354), de segunda a sexta-
feira, das 8h ao meio-dia, e das 14h às 18h, ou enviar e-mail para 

Funerária Cauzzo

= Maria Olinda Cardoso Antonelli, 57 anos. Sepultamento no dia 23 de 
dezembro no Cemitério Municipal de Formigueiro
= Inês Dominga Sartori, 64 anos. Sepultamento no dia 23 de dezembro 
no Cemitério de São Marcos, em Santa Maria
= Agostinho Dambrozio, 79 anos. Sepultamento no dia 23 de dezembro 
no Cemitério de São Marcos, em Santa Maria

Funerária São Martinho

= Idelci José Mozzaquatro, 73 anos. Sepultamento no dia 22 de 
dezembro no Cemitério de São Miguel, em Restinga Seca
= Alexandre Dias, 35 anos. Sepultamento no dia 24 de dezembro no 
Cemitério Ecumênico de Santa Maria
= Carolina Maria Porto Antunes, 93 anos. Sepultamento no dia 26 de 
dezembro no Cemitério de Água Negra, em São Martinho da Serra
= Maria Angelina dos Santos, 73 anos. Sepultamento no dia 29 de 
dezembro no Cemitério do bairro Campestre Menino Deus, em Santa 
Maria

QUERO UM DONO

A cadelinha da foto foi resga-
tada da rua pelo Clube Amigos 
dos Animais de Santa Maria. 
Ela já castrada e desvermina-
da. Deve ser de porte médio. É 
muito carinhosa. Interessados 
devem entrar em contato pelo 

Nome, arquivo pessoal

Concurso para o Husm
Estão abertas até o dia 19 de janeiro as inscrições para 129 vagas 

de trabalho no Hospital Universitário de Santa Maria, administrado 
pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). A área 
médica é a que oferece o maior número de vagas. São 112 em 23 es-
pecialidades médicas. Na área assistencial são oferecidas 12 vagas e 
na área administrativa 5, sendo uma delas para engenheiro mecânico 
e o restante para técnico em segurança no trabalho. Parte das vagas 
é destinada para candidatos portadores de deficiência e para candi-
datos negros. Mais informações sobre os editais no site www.institu-
toaocp.org.br.

Férias de verão do Sesc
Estão abertas as inscrições para a Temporada de Férias de Verão 

do Sesc, que acontece até março de 2015. São oferecidos pacotes de 
hospedagem nas cidades de Torres, Porto Alegre e Gramado. Comer-
ciários, empresários e a população em geral podem se inscrever. A 
carteirinha do Sesc é gratuita e garante descontos em até sete diárias 
nos 25 hotéis conveniados ao Sesc no Rio Grande do Sul. Pacotes de 
passeios também são opções para os turistas. O cadastro deve ser fei-
to na unidade do Sesc Santa Maria, que fica na Avenida Itaimbé, 66. 
Mais informações pelo telefone (55) 3223-2288.

Pós-graduação da Unifra
Estão abertas as inscrições para seleção dos 21 cursos de pós-

-graduação lato sensu (especialização) do Centro Universitário Fran-
ciscano. Os interessados podem se inscrever até o dia 23 de fevereiro 
de 2015. A seleção será uma análise do curriculum vitae ou, se neces-
sário, entrevista. A listagem dos selecionados será divulgada no dia 
27 de fevereiro de 2015. As aulas começam dia 05 de março de 2015 
e serão realizadas nas sextas-feiras à noite e sábados pela manhã e à 
tarde. Alunos e ex-alunos da Unifra têm 5% de desconto na mensa-
lidade. Mais detalhes no edital, pelo e-mail secprpgpe@unifra.br ou 
pelo telefone (55) 3025 1202.

Sebrae na região
Uma unidade móvel do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Mi-

cro e Pequenas Empresas) estará na região durante todo o mês de 
janeiro. Nos dias 7, 8 e 9, atenderá os empreendedores de Formiguei-
ro, Restinga Seca e Itaara, respectivamente. Os atendimentos acon-
tecerão nas praças das cidades, das 8h as 17h. Exceto em Itaara, que 
será das 8h as 16h. Será prestado serviço de assessoria e consultoria 
empresarial.

z Açougueiro
z Ajudante de carga e descarga 
de mercadorias
z Ajudante de açougue
z Aplicador de silkcreen 
(adesivador)
z Assistente de vendas
z Auxiliar administrativo (vaga 
exclusiva para pessoa com 
deficiência)
z Auxiliar de marceneiro
z Costureira
z Designer gráfico
z Doceiro
z Educador social
z Eletricista predial industrial
z Encarregado de padaria 
(ajudante)
z Estoquista
z Mecânico de manutenção de ar 
condicionado
z Operador de empilhadeira
z Repositor
z Serralheiro
z Soldador
z Técnico de informática
z Vendedor no comércio de 
mercadoria
z Vendedor pracista

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. Hoje, o 
Sine está aberto até meio-dia 
para entrega de documentos e 
outros serviços. As vagas abaixo 
estão disponíveis para hoje. 
Informações pelo (55) 3222-


