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 Rita De Cassia Oliveira morreu em 4 de fevereiro, 
aos 53 anos, em decorrência de complicações causadas 
por uma pneumonia. A dona de casa nasceu em Santa 
Maria e morava na Nova Santa Marta com a filha, Ivoni-
za Luchtenberg, 27 anos, e as duas netas, Cíntia Vitória,1 
ano, e Fernanda, 3 meses.

Ritinha, como era carinhosamente chamada pelos familiares e 
amigos, gostava de fazer caminhadas, assistir programas de televisão 
e de estar junto com as netas, que eram suas grandes paixões. Ivoniza 
conta que a mãe sempre cozinhava para as netas.A filha ainda co-
menta que Ritinha sonhava em adquirir uma casa melhor para viver 
com a família, que era muito importante pra ela.

– Ela que cuidou da minha avó, que morreu há 7 meses, sempre 
com muita dedicação. Ela também morava com a gente. Minha mãe 
era animada e gostava de ficar com as crianças. Sempre fomos muito 
amigas. Ela era muito carinhosa. Sinto muito a falta dela – diz a filha.

Ritinha foi sepultada em 4 de fevereiro, no Cemitério Jardim da 
Saudade.

obituário

z Confeiteiro
z Cozinheiro geral
z Mecânico de refrigeração
z Padeiro
z Pizzaiolo

z Polidor de automóveis
z Promotor de vendas
z Técnico mecânico de 
refrigeração
z Vendedor interno

empregos

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (Sine) funciona 
das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia, na Rua Alberto Pasqualini, 
121, no Edifício Continente. As vagas abaixo estão disponíveis para 

Matrículas abertas para c urso de Francês no Senac
O Senac Santa Maria está com matrículas abertas para o curso de 

Francês Nível Básico. A matrículas podem ser realizadas na sede da 
instituição (Rua Professor Braga, 60, Centro). Comerciários têm 20% 
de desconto. As aulas se iniciam em 12 de março e acontecem sempre 
aos sábados, das 9h ao meio-dia. Informações: (55) 3225-2121 ou no 
site senacrs.com.br/santamaria.

PUCRS oferece vagas em cursos a distância
A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) 

está com inscrições abertas para o curso de Abordagens da Violência 
Contra Crianças e Adolescentes, na modalidade a distância. As matrí-
culas seguem até o dia 28 de março e devem ser realizadas pelo site 
ead.pucrs.br. Mais informações pelo telefone (51) 3320-3651 ou pelo 
e-mail ead@pucrs.br.

Hora de confirmar a matrícula na Unifra
Os aprovados em 19 cursos do processo de graduação Extraves-

tibular do Centro Universitário Franciscano (Unifra) devem reali-
zar a confirmação de matrícula amanhã e na quinta-feira, das 8h às 
11h30min e das 13h30min às 17h30min, na Central de Atendimento 
ao Estudante (Rua dos Andradas, 1.614). As aulas se iniciam na pró-
xima segunda-feira. Mais informações pelo telefone (55) 3223-8341, 
ou no site unifra.br

Quatro vagas abertas para estágio na UFSM
Segue, até sexta-feira, o período de inscrições para seleção de es-

tagiários para a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Para 
se inscrever, é necessário estar matriculado e frequentando algum 
curso de graduação da instituição. Os interessados devem entregar, 
até o próximo sábado, a documentação necessária para a inscrição, 
na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (sala 436, 4° andar da reitoria, 
na Avenida Roraima, 1.000). Há vagas para alunos de Administração, 
Ciências Contábeis e Comunicação Social. O edital completo está dis-
ponível em ufsm.br. Mais informações no (55) 3220-8063.

z Estagiário (a) para teste de 
qualidade (2)
z Caixa/crediarista
z Auxiliar de depósito
z Atendente de açougue
z Açougueiro
z Fiscal de caixa
z Vendedor externo
z Secretário(a)
z Vendedor(a) (4)
z Instalador de rede de internet (2)
z Atendente
z Farmacêutico(a) (2)
z Operador de caixa
z Atendente de balcão
z Carregador
z Auxiliar geral – PCD
z Comissário de embarque – PCD
z Auxiliar de arquivo - PCD
z Auxiliar administrativo – PCD (2)
z Vendedor externo (4)
z Corretor(a) de imóveis
z Doméstica (São Paulo)
z Auxiliar de PCP
z Auxiliar de carga e descarga
z Operador de caixa
z Representante comercial
z Estoquista
z Auxiliar de escritório

z Operador(a) de caixa
z Agente de atendimento de 
vendas
z Empregado(a) doméstico(a)
z Atendente comercial
z Vendedor(a)
z Confeiteiro(a)
z Estágio em departamento 
financeiro
z Estágio em administração

VAgAs Do CDL

siNDiLoJAs

O CDL Emprego seleciona 
candidatos para vagas no 
comércio de Santa Maria. 
Interessados devem entregar 
seus currículos na recepção da 
CDL (Astrogildo de Azevedo, 
354), de segunda a sexta-feira, 
das 8h ao meio-dia, e das 14h 
às 18h, ou enviar e-mail para 
cdlemprego@cdlsm.com.br. 
Informações pelo site cdlsm.

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


