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João Liuz Rissi, 61 anos, morreu em 15 de novembro 
devido a um câncer de pulmão. Funcionário público,  ele 
atuava como técnico em laboratório há 41 anos. Rissi 
gostava muito de receber os amigos em casa, no bairro 
Camobi, onde sempre viveu, junto com sua mulher, Lia-
ne Terezinha Braga Rissi, com quem era casado há 34 
anos. Ele tinha dois filhos: Aline e Vitor.

– Era um homem simples e acolhedor, que gostava de receber os 
amigos. As portas da nossa casa sempre estavam abertas, todo do-
mingo tinha almoço no “tio João”, como ele era chamado – diz Liane

A filha, Aline, também conta que o pai gostava muito de suas duas 
cachorras, Branca e Morena.

O sepultamento de Rissi ocorreu em 16 de novembro, no distrito 
de Arroio do Só.

obituário EvEntos

z Açougueiro
z Ajudante de eletricista
z Assistente administrativo
z Consultor de tecnologia da 
informação
z Consultor de vendas
z Eletricista
z Fiscal de caixa
z Fiscal de loja
z Marceneiro

z Técnico de controle de qualidade
z Técnico em eletromecânica
z Técnico de laboratório de 
pavimentação
z Auxiliar de depósito (exclusiva 
para PCD)
z Auxiliar de linha de produção (PCD)
z Frentista (PCD)
z Oficial de serviços gerais (PCD)
z Promotor de vendas (PCD)

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 

Sarau Literário 
z Quando/Onde – Hoje, às 18h, no Vaca Profana (Rua Serafim 
Valandro, 536)
z Atrações – O evento reunirá obras de autores inspiradores 
interpretadas pelos estudantes da disciplina de Redação Publicitária do 
curso de Publicidade e Propaganda da UFSM
z Quanto – De graça
z Informações – (55) 3220-8487

Leilão beneficente 
z Quando/Onde – Amanhã, às 19h, na Casa Maria (Rua Erly de Almeida 
Lima, 447. Camobi)
z Atrações – Histórias contadas por mulheres que tiveram câncer de 
mama e serviram de inspiração para obras de arte. As obras foram 
doadas para leilão, e toda a renda será revertida em suplementos 
alimentares e dietas para pessoas beneficiadas pela ONG Casa Maria.
z Quanto – De graça
z Informações – (55) 3311-7077

Espetáculo “Amanhã Foi Outro Dia” 
z Quando/onde – Amanhã, às 20h30min, no Espaço Cultural Victorio 
Faccin (Rua Duque de Caxias, 380)
z Atrações – “Amanhã Foi Outro Dia”, espetáculo em parceria entre o 
Teatro Por Que Não? e o Teatro Universitário Independente (TUI).
z Quanto – R$ 8 (estudantes e idosos), R$ 16 (geral), R$ 10 
(antecipado) 
z Informações – (55) 3217-6600

Aniversário da Banda Geringonça
z Quando/Onde – Sábado, às 22h, no Rockers Soul Food (Av. Helvio 
Basso, 1.241)
z Atrações – A banda Geringonça vai comemorar seu aniversário de 4 
anos de palco
z Quanto – R$10 (estudante) e R$15 (geral)
z Informações – (55) 9677-4253

Risoto da Paroquia Nossa Senhora do Rosário
z Quando/Onde – Domingo, a partir das 11h30min, na Paroquia Nossa 
Senhora do Rosário (Rua do Rosário, 401)
z Atrações – Risoto, galeto com polenta, salsichão, salada de 
maionese, doces e cucas.
z Quanto – Os valores são variados dependendo de cada prato. Os 
salgados variam de R$ 7 a R$ 16.
z Informações – (55) 3228-4009 e (55) 9605-9958

Viva o Campus
z Quando/Onde – Domingo, às 17h, no espaço multiuso da UFSM
z Atrações – O show “Mulheres (en)canto e poder”, com as cantoras 
Amanda Schreiner, Gisele Guimarães, Juliane da Rosa, Jordana 
Henriques, Laura Christmann, Miriane Brock e Paola e as bandas, 
Guantánamo Groove e Green Lizard
z Quanto – De graça
z Informações – (55) 3222-5765

UFSM abre concurso para contratação de professores
A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) abriu um edital 

para contratação de professores nas áreas de Educação Física, Medi-
cina Veterinária, Zoologia e Educação Especial. As inscrições devem 
ser feitas pelo site ufsm.com.br/concurso, até as 23h59mim do dia 
1° de janeiro de 2016. Mais informações estão disponíveis no site da 

Unidade Móvel de saúde está em Santa Flora hoje
A Unidade Móvel de Saúde da prefeitura está hoje em Santa Flora, 

na Colônia Penna e na escola da localidade. O público pode procurar 
a unidade volante entre 8h30mim e 11h30mim. Durante todo o mês, 
a unidade vai às localidades, sempre às segundas, terças, quartas e 
sextas-feiras, com equipe completa, composta por médico, dentista 
e enfermeiro. Às quintas-feiras, será oferecido apenas atendimento 
odontológico. Durante a permanência da unidade nos distritos, pode 
ser efetuada a retirada de medicamentos, com apresentação de re-
ceita médica. Também podem ser feitos agendamento para exames 
e consultas com especialistas. O roteiro completo está disponível em 
santamaria.rs.gov.br.
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