
nascimentos

Estes cachorrinhos 
estão disponíveis para 
adoção. Já foram vaci-
nados e desvermina-
dos, e têm dois meses. 
Serão de porte grande. 
Interessados ligar para 
(55) 9935-8134 ou 
9116-0816, com Nani.

QUINTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2015 dia a dia 14

O contador Clóvis Valle Guimarães morreu no dia 9 de março, 
aos 64 anos, em decorrência de um infarto. Nascido em Uruguaiana, 
Guimarães não tinha filhos e morava em Santa Maria há dois anos. 

O funcionário público Jorge Almeida, 58 anos, conhecia Guima-
rães há mais de 15 anos e foi quem conviveu com o contador nos últi-
mos anos de vida. Ele lembra que o amigo era uma pessoa tranquila 
e prestativa:

– Eu o trouxe para morar na minha casa para ajudar a cuidar dele. 
Ele era padrinho do meu filho, e nos conhecíamos há muitos anos. 
Era como se fôssemos da mesma família – conta Jorge.

O aposentado também recorda que uma das atividades preferidas 
de Guimarães era assistir televisão:

– Ele gostava muito de assistir programas esportivos. E de novelas! 
Ele adorava novelas – relata o amigo.

O sepultamento de Guimarães ocorreu em 10 de março no Cemi-
tério Jardim da Saudade.

obituário

Funerária São Martinho

= Célia da Silva Kirchoff, 75 anos, 
sepultamento em 12 de março, no 
Cemitério Ecumênico Municipal
= Neri Rodrigues, 61 anos, 
sepultamento em 11 de março, no 
Cemitério Jardim da Saudade
= Manoella da Silva Rodrigues, 
79 anos, sepultamento em 14 de 

março, no Cemitério Jardim da 
Saudade
= Aluizio Cintra de Bem, 94 anos, 
sepultamento em 15 de março, no 
Cemitério Santa Rita de Cássia
= Geni Trindade da Luz, 
sepultamento em 11 de março, no 
Cemitério São José, Km 3

Cartas
Saúde pública municipal

Gostaria de comunicar a 
minha indignação com o des-
caso da saúde pública de San-
ta Maria. Imploro à Sra. Vânia 
Olivo  (secretária de Saúde) que 
saia do seu gabinete e faça seu 
trabalho: fiscalize os postos de 
saúde, pois é paga com dinhei-
ro público dos nossos impostos. 

Andei em três postos: Santa 
Marta, Tancredo Neves e Par-
que Pinheiro Machado, esse úl-
timo um atendimento padrão 
pelas enfermerias. Poderia ser 
o melhor se não fosse a médica 
sair meia hora antes, aliás dito 
por pacientes que ela costuma-
va sair antes. Não há gazes, as 
suturas estão vencidas e muito 
mais. Parabéns ao Husm, lá re-
solveram. Coincidência ou não 
a Vânia não está mais no Husm.

Hamilton da Cunha,  
funcionário público

partiCipe

z Apontador de produção
z Auxiliar administrativo (exclusiva 
para pessoa com deficiência)
z Auxiliar de limpeza
z Balconista
z Contador
z Controlador de pragas
z Eletricista

z Encanador
z Mecânico (surdinas e descargas)
z Paisagista
z Preparador de estruturas 
metálicas
z Vendedor interno (exclusiva para 
pessoa com deficiência)

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.

Curso gratuito para vendedor
Estão abertas até o dia 2 de abril as inscrições para o curso de 

vendedor com foco em autopeças. O curso é promovido pelo Sindicato 
do Comércio Varejista de Veículos, Peças e Acessórios para Veículos 
(Sincopeças) do Rio Grande do Sul em parceria com o Senac. As 
inscrições podem ser feitas na sede do Senac Santa Maria (Rua 
Professor Braga, 60). A lista dos classificados será divulgada a partir 
do dia 6 de abril. As aulas se iniciam no dia 13 de abril, com 200 horas/
aula. Mais informações pelo telefone(55) 3225-2121.

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

Arquivo PessoAl

Servidores da UFSM
têm oficinas gratuitas

A pró-reitoria de Gestão 
de Pessoas da UFSM criou 
um projeto chamado Espaço 
Alternativo para melhorar a 
qualidade de vida do servidor. 
São oferecidas oficinas de ioga, 
pilates, meditação e fotografia. 
As atividades ocorrem na 
Unidade de Atenção à Saúde 
Ocupacional do Servidor, 
localizada no prédio 48 ao 
lado da Coperves, e na sala de 
atividades  do Husm. 

Os participantes devem 
chegar 10 minutos antes do 
início das atividades. Mais 
informações pelo telefone (55) 
3220-8826. 

Segunda-feira
z 12h – Oficina de ioga
z 12h – Oficina de pilates

Terça-feira
z 12h – Oficina de pilates
z 13h – Oficina de ioga

Quarta-feira
z 12h – Oficina de ioga

Quinta-feira
z 12h – Oficina de pilates
z 13h – Oficina de ioga

Sexta-feira
z 13h – Oficina de meditação
z 13h – Oficina de fotografia
z 12h – Oficina de pilates


