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Após um ano de luta contra um câncer, morreu em 16 de dezem-
bro Odila Francisca Silveira Rodrigues Peransoni, 70 anos. Ela 
era casada há 14 anos com Domingos Pires Peransoni. A idosa tinha 
três filhos de um primeiro relacionamento: Roberto, Edgar e Onório. 
Ela tinha também três irmãs, além dos netos e bisnetos. Nascida em 
São Gabriel, morava em Santa Maria há mais de 30 anos.

Conforme o marido Domingos, Odila era uma boa cabeleireira. 
Tinha o seu próprio salão de beleza, no qual trabalhou por mais de 
40 anos. Segundo ele, a mulher era muito alegre, pois estava sempre 
sorrindo. Pessoa humilde e de bom coração, ajudava todo mundo 
que precisava. Colaborava com várias instituições beneficentes, como 
Apae, Aapecan, entre outras. Era tradicional, para ela, tomar chimar-
rão logo cedo da manhã. Bastante comunicativa, estava sempre com 
a casa cheia de amigos e vizinhos, com quem gostava de conversar.

– Ela era minha esposa, minha amiga, minha mãe. Cuidávamos 
um ao outro. Nunca conheci pessoa tão especial – recorda o marido.

O sepultamento ocorreu em 17 de dezembro, no Cemitério Ecu-
mênico de Santa Maria. 
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Embargo a Cuba 
Manipuladores de plantão 

sempre utilizaram a figura 
do bloqueio econômico ame-
ricano a Cuba como justifica-
tiva para a miséria do povo, 
mascarando a verdade de 
que, mais uma vez, a revolu-
ção socialista fracassou. São 
10 milhões de prisioneiros 
em sua própria casa (ilha-
-presídio), enquanto um dés-
pota caquético goza a condi-
ção de um dos homens mais 
ricos do planeta. 

Carlos Flávio B. da Silva,
veterinário e 

servidor público 
 

Escândalo da Petrobras
Seriam cômicas se não 

fossem trágicas as declara-
ções da quadrilha que assal-
tou a Petrobras. Empresários, 
parlamentares, agentes pú-
blicos,  envolvidos em cor-
rupção até o pescoço sempre 
dizem a mesma coisa: “não 
sei de nada, não foi comigo, 
não tenho conhecimento, 
nego veementemente, está 
tudo declarado na prestação 
de contas ao TSE”. 

Devem ter aprendido com 
Lula e Dilma. É muita safa-
deza. É muita roubalheira. E 
negam tudo na maior cara 
de pau. E dizer que somos 
governados por uma verda-
deira organização criminosa. 
Tudo dominado. Se a polícia 
do Exército não der segu-
rança para essa funcionária 
da Petrobrás que denunciou 
o esquema, Venina da Fon-
seca terá o mesmo fim de 
Celso Daniel, Eduardo Cam-
pos, Toninho do PT. A máfia 
não perdoa. Collor de Mello 
foi derrubado do poder por 
causa de um Elba usado. Dil-
ma deu um prejuízo de 690 
milhões de dólares na Petro-
brás. Continuará no poder? 
Até quando? Veremos.

Carlos A. Cioccari
Sobrinho,

aposentado

partiCipe

z Açougueiro
z Ajudante de açougue
z Analista de desenvolvimento de 
sistemas
z Aplicador de silkcreen 
(adesivador)
z Assessor de imprensa
z Assistente de vendas
z Atendente de padaria
z Auxiliar administrativo
z Auxiliar administrativo (vaga 
exclusiva para pessoa com 
deficiência)
z Auxiliar de biblioteca
z Auxiliar de cozinha
z Auxiliar de marceneiro
z Bibliotecário
z Chapista de lancheria
z Conferente de mercadoria
z Costureira

z Cozinheiro de restaurante
z Designer gráfico
z Doceiro
z Educador social
z Eletricista predial industrial
z Encarregado de padaria 
(ajudante)
z Estoquista
z Garçom
z Mecânico de manutenção de ar 
condicionado
z Modelador de madeira
z Operador de empilhadeira
z Operador de microcomputador
z Recepcionista secretária
z Repositor
z Serralheiro
z Servente de limpeza
z Soldador
z Vendedor pracista

empregos

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.

O cachorro da foto é o Tigra-
do. Ele foi resgatado da rua pelo 
Clube Amigos dos Animais. O 
Tigrado tem aproximadamente 
1 ano, já está castrado e desver-
minado. Deve ser de porte mé-
dio. Interessados devem entrar 
em contato pelo telefone (55) 
8428-2970.

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 publi-
cação é selecionada e pode ser resumida  

Divulgação

CAMINHÃO DO PEIXE
O Caminhão do Peixe está 

em manutenção e não há 
previsão para volta.

Currículos para o programa Jovem Aprendiz
O Senac Santa Maria recebe currículos durante todo o mês de janeiro 

de contratação para o programa Jovem Aprendiz. Podem participar 
jovens com idade entre 14 e 23 anos. Os currículos devem ser entregues 
na sede do Senac, na Rua Professor Braga, 60. Mais informações pelo 
site senacrs.com.br/santamaria ou pelo telefone (55) 3225-2121. 

Curso sobre boas práticas em alimentação
Entre 13 e 14 de janeiro, será realizado na Universidade Federal 

de Santa Maria o curso de capacitação em boas práticas para 
serviços de alimentação. A carga horária é de 16h. As aulas serão 
das 8h ao meio-dia e das 14h às 18h, na sala 5.140 do prédio 44, 
no campus de Camobi. Há 35 vagas disponíveis. A inscrição custa 
R$ 150 e deve ser feita nas salas 5.143 ou 5.125 do mesmo prédio. 
Serão abordados diversos conteúdos, como legislação, doenças 
transmitidas por alimentos e higienização. Mais informações pelos 
e-mail lfvpelegrini@gmail.com e boaspraticastca@gmail.com, pelo 
site coral.ufsm.br/boaspraticas ou pelos telefones (55) 3220-8074, 
(55) 3220-8257 e (55) 9971-2509.
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