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Wilma Floriano Camargo morreu em 5 de março, 
aos 82 anos, em decorrência de uma parada cardiorres-
piratória. De acordo com a família, a idosa sofria de mal 
de Alzheimer, e a doença se agravou nos últimos anos. 
Ela era natural de Santiago, mas se mudou com o ma-
rido Adroaldo Marques Camargo para Santa Maria, em 
1969, logo depois do casamento. Wilma era viúva, tinha três filhos 
– Mauri, Neuci e Nelci –, seis netos e um bisneto. 

– Ela gostava muito de tomar chimarrão, conversar com a vizi-
nhança e visitar os netos. Vamos sentir falta do carinho dela, do amor. 
Era uma pessoa que sempre estava por perto, uma mãe muito pre-
sente e uma avó bem carinhosa. Foram 82 anos bem vividos – lem-
bra, com carinho, o filho Mauri. 

Wilma foi sepultada em 6 de março, no Cemitério Santa Rita, em 
Camobi.

obituário

z Agrotécnico
z Assistente de vendas
z Barman
z Churrasqueiro
z Cortador de roupas
z Costureira em geral
z Cozinheiro geral

z Gerente de loja
z Gesseiro
z Montador de móveis de madeira
z Promotor de vendas
z Representante comercial 
autônomo

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 

Vagas exclusivas para Pessoas Com Deficiência (PCD)

Vagas exclusivas para Pessoas Com Deficiência (PCD)

Segunda chamada oral do 
Sisu ocorre hoje

A segunda chamada oral da 
lista de espera do Sisu da UFSM 
ocorre hoje, no Salão Imembuy 
(2º andar do prédio da reitoria, 
no campus de Camobi). A cha-
mada oral ocorrerá pela manhã 
e pela tarde. As portas serão 
abertas às 8h30min e fechadas 
às 10h30min, pela manhã, e 
abertas às 14h e fechadas às 16h, 
pela tarde. Após o fechamento 
dos portões, não será permitido 
o ingresso de candidatos, que 
devem permanecer no local até 
o final da chamada de seu curso. 
Ao todo, são 192 vagas a serem 
preenchidas, em 47 cursos dos 
campi de Cachoeira do Sul, Fre-
derico Westphalen, Palmeira das 
Missões e Santa Maria. A lista 
dos candidatos, separados por 
cursos, que podem participar da 
segunda chamada oral está dis-
ponível no site ufsm.br/editais e 
coperves.ufsm.br/sisu. Mais in-
formações: (55) 3220-8389.

Sesc/Senac São Sepé 
oferece cursos de idiomas

O Sesc/Senac de São Sepé 
está com inscrições abertas para 
novas turmas de inglês. Há vagas 
para alunos com idades de sete a 
14 anos, e para adultos a partir 
de 50 anos. As vagas são limita-
das. O valor do curso é de R$ 712 
para comerciários e R$ 890 para 
o público em geral, parcelado em 
até cinco vezes (5% de desconto 
à vista). O valor do material está 
incluído e as matrículas podem 
ser feitas até sexta-feira. Infor-
mações estão disponíveis no site 
senacrs.com.br/saosepe ou pelo 
telefone (55) 3233-2726.

CVV Santa Maria promove 
caminhada beneficente

O Centro de Valorização da 
Vida (CVV) promove, em 19 de 
março, a 2ª Corrida e Caminha-
da pela Vida do Outro. O evento 
é beneficente, e o valor das ins-
crições será usado nas despesas 
mensais do CVV com estrutura, 
divulgação e treinamento de vo-
luntários. São cinco quilômetros 
de corrida, com saída às 17h da 
Praça Saldanha Marinho (segue 
por Rua do Acampamento, ave-
nidas Presidente Vargas e Borges 
de Medeiros, Rua Venâncio Aires 
e retorna à Praça Saldanha Ma-
rinho). Haverá premiação até o 
5º lugar, masculino e feminino. 
A inscrição custa R$ 20, com di-
reito a camiseta, e pode ser feita 
pelo site ucrsm.com, no posto 
do CVV na Estação Rodoviá-
ria de Santa Maria ou nas lojas 
Gud’s do Santa Maria Shopping 
e Royal Plaza Shopping. 

z Agente de atendimento de 
vendas
z Atendente comercial
z Consultor (a) de vendas
z Operador (a) de caixa

z Vendedor
z Vendedor (a)
z Estágio em departamento 
financeiro
z Estágio em administração

z Secretária (o) (2)
z Vendedor (6)
z Operador de caixa (2)
z Estoquista (1)
z Atendente (1)
z Atendente de balcão (1)
z Atendente de açougue (1)
z Açougueiro (1)

z Instalador de rede de internet (2)
z Carregador de materiais de 
construção (1)
z Auxiliar de depósito (1)
z Vendedor externo (5)
z Corretor (a) de imóveis (1)
z Representante comercial (1)

siNDiLoJAs

VAgAs CDL

O Sindicato dos Lojistas do Comércio (Sindilojas) seleciona can-
didatos 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.

O CDL Emprego seleciona candidatos para vagas no comércio de 
Santa Maria. Interessados devem entregar seus currículos na recep-
ção 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 cdlem-

z Assistente administrativo
z Auxiliar de almoxarifado

z Auxiliar de contabilidade
z Auxiliar de linha de produção

z Auxiliar geral (1)
z Auxiliar de arquivo (1)

z Auxiliar sdministrativo (2)


