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Orestes Schemoel morreu em 29 de setembro, aos 71 anos, em 
decorrência de problemas cardíacos e complicações da diabetes. 
Schemoel era policial civil aposentado e atuou na área por mais de 
30 anos. Ele nasceu em Jaguari, mas passou a maior parte da vida 
em Santa Maria. Ele teve quatro filhos, Cristiano, Luciano, Adriano e 
Juliano, e dois netos.

De acordo com o filho Luciano Schemoel, 45 anos, o pai gostava 
de cuidar das plantas, da hortinha que tinha em casa e, aos finais de 
semana, fazia churrasco para reunir a família e os amigos.

– Meu pai foi uma pessoa muito trabalhadora, dedicada à 
profissão. Ele sempre nos contava as muitas lembranças marcantes: 
os finais de semana, as viagens em família e os outros muitos 
momentos especiais. Era bem ativo, conversador, se dava bem com 
todo mundo – conta Luciano.

O policial aposentado morava com o filho mais novo, mas toda 
a família estava sempre por perto, principalmente os netos, que 
adoravam as histórias do avô.

– Ele nos ensinou a sermos trabalhadores e seguirmos pelo 
caminho correto. Foi um grande exemplo – lembra o filho.

O sepultamento de Orestes ocorreu em 30 de setembro, no 
Cemitério Ecumênico Municipal.

Quem tem interesse de fazer a primeira via da Carteira de Trabalho 
deve ir até a Agência Sine/FGTS Santa Maria (Rua Alberto Pasqualini, 
121). São disponibilizadas 40 fichas de atendimento às 8h e mais 10 
fichas às 12h30min. 

É necessário levar os seguintes documentos: RG, CPF, 
comprovante de residência (conta de água/luz) e título de eleitor. 
Quem deseja fazer a 2ª via, além dos documentos descritos, 
precisa também levar o boletim de ocorrência, se houve perda 
ou roubo, e a carteira anterior, se for caso de continuação. Tanto 
a primeira como a segunda via são gratuitas. Mais informações no 

obituário Como fazer a Carteira de trabalho  

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  

Cartas
Cobertura do temporal

Gostaria de vir a público 
agradecer ao veículo de co-
municação “Diário de Santa 
Maria” pelo empenho na co-
bertura do evento sobre falta 
de energia elétrica e intem-
péries ocorridas nas últimas 
semanas. Moradores na loca-
lidade do Passo da Ferreira, 
eu e minha família penamos 
com a ausência de eletricida-
de por nove dias consecutivos 
e, quando nesta temporada 
nos sentíamos sem amparo 
algum do Poder Público e da 
Concessionária, os quais não 
respondiam honestamente 
sobre a situação de restabe-
lecimento, literalmente nossa 
voz e nosso amparo vinham 
da atenção e do contato dire-
to que estabelecemos com o 
jornal. Seus competentes pro-
fissionais da redação e repor-
tagem externa, estes vindo 
ao foco do problema, ouvin-
do relatos e confortando as 
pessoas mais desesperadas. 
Foi emocionante. Fomos so-
lidários. Admitíamos que a 
situação é calamitosa, mas 
era compreensível a irritação 
de quem sofria diretamente o 
problema, com a rotina alte-
rada, o trabalho prejudicado, 
e a alimentação desperdiça-
da. O termo cidadania tão di-
fundido pressupõe que o ser 
atuante, o cidadão, tem seus 
direitos políticos assegurados 
desde que se cumpram seus 
deveres. Infelizmente, a plena 
satisfação do termo, em vista 
ao ocorrido, só era garantida 
com a colaboração do jor-
nal. Uma vez que os deveres 
cumpridos de pagamento 
de impostos, altas taxas de 
prestação dos serviços, não 
garantem o justo direito de 
cobrar. Justo é reconhecer o 
“Diário” pelo empenho na re-
lação humana que estabelece 
com os personagens de suas 
reportagens. Meu sincero 
agradecimento.

João Luiz Barbosa
Colvero, arquiteto

z Açougueiro
z Ajudante de açougueiro
z Analista de controle de qualidade
z Armador de ferragens na 
construção civil
z Auxiliar administrativo (exclusiva 
para pessoa com deficiência)
z Auxiliar de linha de produção 
(exclusiva para pessoa com 
deficiência)
z Balconista de açougue
z Editor de tv e vídeo
z Encarregado de carpintaria

z Frentista (exclusiva para pessoa 
com deficiência)
z Marceneiro
z Mecânico de motor a diesel
z Oficial de serviços gerais 
(exclusiva para pessoa com 
deficiência)
z Operador de estação de 
tratamento de água
z Pedreiro
z Servente de obras
z Telefonista (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.

Como se associar à Biblioteca Pública Municipal
Quer ler mais sem precisar comprar livros? Seja sócio da Biblioteca 

Pública Municipal Henrique Bastide. Os interessados devem compa-
recer à sede da biblioteca (Avenida Presidente Vargas, 1.300) levando 
duas fotos 3x4; carteira de identidade; comprovante de residência e 
pagar a taxa anual de R$ 12. A biblioteca funciona de segunda a sexta, 
das 8h às 16h. Os leitores sócios podem retirar até dois livros por vez, 
com prazo de sete dias para ler, podendo renovar o prazo por telefo-
ne. No caso de atraso da entrega do livro, será cobrada multa de R$ 1 
por dia. Mais informações no telefone (55) 3218-1396 ou no e-mail 
bpmhbsm@yahoo.com.br.

Comemorações da Semana do Servidor público
Seguem até 4 de novembro as atividades em comemoração ao dia 

do Servidor Público na UFSM. Hoje, haverá três palestras: Comunica-
ção e Relacionamento, com Calas Viegas, às 8h30min; Voz Profissio-
nal, com Gabrielle Bastilha, às 10h30min; e palestra sobre a acessibi-
lidade na inclusão de servidores com deficiência, às 15h30min. Todas 
essas atividades acontecem no Salão Imembuí, no prédio da reitoria 
da UFSM. A semana é uma organização da Pró-Reitoria de Gestão 
de Pessoas (Progep), por meio do Núcleo de Educação e Desenvol-
vimento (NED). Os servidores podem fazer suas inscrições no site 
portal.ufsm.br/rh/. Mais informações: (55) 3220-8063.

Cursos gratuitos de inglês e espanhol
Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos de espanhol e 

inglês na modalidade de educação a distância no Colégio Técnico In-
dustrial de Santa Maria (Ctism) e o Colégio Politécnico da UFSM. As 
1,2 mil vagas são para os cursos de espanhol e de inglês. As inscrições 
seguem até 9 de novembro, são gratuitas e devem ser realizadas no 
site estudioead.ctism.ufsm.br/. Poderão participar da seleção alu-
nos matriculados no Ensino Médio das redes estadual e municipal 
(300 vagas), alunos da UFSM (600 vagas) e servidores da UFSM (300 
vagas). A seleção será em 24 de novembro, por sorteio público. Mais 
informações pelo telefone (55) 3220-9507.


