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Morreu, em 16 de dezembro, em decorrência de uma 
insuficiência cardíaca, Antônio Leão Saciloto Gomes, 
69 anos. Ele tinha três irmãos, Ademar, Paulo e Ieda, e 
quatro sobrinhos. Nascido em Jaguari, morava em Santa 
Maria há 30 anos. Ele ele chegou a viver em Arroio do Só, 
mas passou a maior parte da vida no bairro Camobi.

Conforme o irmão Ademar, Antônio era muito extrovertido, estava 
sempre fazendo brincadeiras e sorrindo. Carismático, tinha muitos 
amigos, por quem era muito estimado. Era um homem de bom co-
ração e sempre ajudava quem precisasse. Apaixonado por futebol, jo-
gou na dupla Rio-Nal e no Guarani Atlântico nos anos 1960. Também 
era poeta. Os irmãos estão reunindo alguns poemas deixados por ele 
e publicarão um livro. Aos finais de semana, gostava de de pescar e 
reunir os amigos em sua casa para um churrasco.

– Ele estava sempre de bom-humor. Vamos sentir muito sua falta, 
pois ele estava sempre presente, nos visitando – relembra o irmão.

O sepultamento ocorreu em 17 de dezembro, no Cemitério Santa 
Rita de Cássia, em Santa Maria. 

obituário

Cartas
Ciclovias 

Já comentei: ciclovias têm 
que vir para ficar. Já sugeri 
uma possível mudança das 
avenidas Presidente Vargas 
que somente desceria, Avenida 
Medianeira somente subiria e 
as avenidas Borges de Medei-
ros e Liberdade também te-
riam apenas mão-única.

Com essas mudanças, po-
deríamos criar ciclovias fixas e 
corredores de ônibus que aju-
dariam nosso crescente trân-
sito santa-mariense a andar 
com mais facilidade.  

Elbio Eronites
da Silva Bento, 

vendedor autônomo

Natal e Ano Novo
Apesar de, neste ano de 

2014, os servidores terem per-
dido reajustes salarias;

Apesar de, neste ano, não 
terem conseguido manter um 
plano de saúde;

Apesar de, neste ano, terem 
sido submetidos ao descaso;

Apesar de, neste ano, alguns 
terem enfrentado abusos das 
“ditas autoridades”; 

Apesar de estas “ditas auto-
ridades serem transitórias”; 

Apesar de as disputas de 
vaidades e desencontros fala-
rem mais alto, que, em 2015, 
todos os nossos sonhos sejam 
realizados.

Que tenhamos saúde, paz 
e serenidade para resolver os 
problemas.

Que tenhamos paciência e 
tolerância para com os equi-
vocados.

Mas que Deus nos dê a fir-
meza para enfrentar os abusos, 
força para ter fé em um ama-
nhã melhor.

Um abraço a todos. 
Valeska Huffel,

servidora pública
municipal

z Vendedor(a) de ótica
z Gerente de vendas
z Auxiliar administrativo(a)
z Vendedor(a) externo(a): 2 vagas
z Atendente

z Empregado(a) doméstico(a)
z Auxiliar de informática
z Cozinheiro(a)
z Atendente de café
z Confeiteiro(a)

siNDiLoJas

O Sindicato dos Lojistas do Comércio (Sindilojas) seleciona 
candidatos para vagas em Santa Maria. Interessados podem 
preencher o currículo disponível na sede do Sindilojas (Roque 
Calage, 8, 4º andar), de segunda a sexta-feira, das 9h ao meio-dia e 
das 14h às 18h, ou no site sindilojas-sm.com.br. Outras informações 
pelo telefone (55) 3028-4634.

QUERO UM DONO

A gatinha da foto foi resgata-
da da rua por Genair Maciel. Ela 
está castrada e desverminada. 
É muito dócil e brincalhona. 
Interessados devem entrar em 
contato com Genair ou Antônia 
pelos telefones (55) 8110-0230 

Genair Maciel, arquivo pessoal

Federal abre vagas para professores com doutorado
Estão abertas, até a proxima terça-feira, as inscrições para profes-

sor titular-livre da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). São 
três vagas: uma para o campus de Cachoeira do Sul, na área de Enge-
nharia Elétrica, outra para Agronomia, em Frederico Westphalen, e a 
terceira para Nutrição, em Palmeira das Missões. Os salários são de 
R$ 15.956,07 para regime de trabalho de 40h. As inscrições custam 
R$ 398. É necessário ter doutorado. O edital está em ufsm.br.

Atendimento psicológico gratuito para famílias e casais
A Clínica Escola do Centro de Estudos Sistêmicos Família e Indivíduo 

(CesfiI) oferece atendimento psicológico gratuito nas modalidades Tera-
pia Familiar e Terapia de Casal. Para usufruir do serviço, é preciso fazer 
agendamento para triagem em horário comercial, pelo e-mail secreta-
ria@cesfi.com.br ou pelos telefones (55) 3028-4246 e (55) 9712-6786.

Exposição de pinturas no Masm
Estão em exposição no Museu de Arte de Santa Maria (Mas) pin-

turas que foram produzidas por alunos do curso de Artes Visuais do 
Ateliê de Pintura do Centro de Artes e Letras (CAL) da Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM). As pinturas estão expostas na Sala 
Iberê Camargo, na Rua Appel, junto ao Arquivo Histórico Municipal, 
até o dia 30 de janeiro. A entrada é de graça.

88626947
2 x 4,1
funebre
ANDRESSA COLVERO SCHITTLER
PB

88627385

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 Conferente de mercadoria
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 Modelador de madeira
z Operador de empilhadeira
z Repositor
z Serralheiro
z Soldador
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. Das 15h às 16h, o Sine está aberto para 
entrega de documentos e outros serviços. As vagas abaixo estão 


