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z Auxiliar administrativo
z Atendente de balcão
z Encanador
z Fiscal de medição
z Mecânico de ar-condicionado
z Mecânico máquinas agrícolas
z Mecânico de motosserra

z Técnico de ar-condicionado

Vagas exclusivas para
pessoas com deficiência (PCD)

z Ajudante de farmácia
z Auxiliar administrativo
z Auxiliar de limpeza

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 
hoje. Informações pelo telefone (55) 3222-9005.

Setembrino da Rosa, mais conhecido como Seu 
Bino, morreu em 14 de agosto, aos 82 anos, devido a 
um infarto. Ele nasceu em Silveira Martins, mas, ain-
da criança,mudou-se para Santa Maria, onde viveu 
por  65 anos. Na cidade, trabalhou na Cooperativa da 
Viação Férrea e na Engarrafadora Brambila Ltda.

Ele era casado com Bronilda da Rosa, com quem teve duas filhas: 
Elisete e Eliane. Seu Bino também tinha cinco netos (Rodrigo, Renata, 
Rossana, Rafael e João Vitor), quatro bisnetos (Maili, Arthur, Manuela 
e Pedro), além de um bisneto, Pietro.

– Era uma pessoa que todos gostavam e tinha uma relação ma-
ravilhosa com a família. Ele deixa saudades em todos nós – disse a  
neta Rossana.

Seu Bino gostava de trabalhar com marcenaria e também de pes-
car. Ele foi sepultado no Cemitério São José. Familiares e amigos con-
vidam para a Missa de 7º Dia em sua memória, que seraá realizada 
no próximo domingo, às 19h, na Paróquia Nossa Senhora das Dores.

obituário

Fames tem bolsas remanescentes do ProUni
A Faculdade Metodista de Santa Maria (Fames) dispõe de três bol-

sas remanescentes do Programa Universidade para Todos (ProUni). 
Interessados podem se inscrever  até 26 de agosto no siteprouni.mec.
gov.br. As vagas são para os cursos de Ciências Contábeis e Educação 
Física. Pode se candidatar as bolsas, os candidatos que realizaram o 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre os anos de 2010 e 
2015, com média mínima de 450 pontos e não ter zerado a redação. 
Mais informações pelo telefone: (55) 3028-7013, ou pelo site: fames.
edu.br.
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EVENTOS dO FINal dE SEMaNa

Sábado
Risoto Beneficente da 
Escola  Francisco Lisboa

z Quando/onde – A partir das 
11h30min na Escola Francisco 
Lisboa (Rua Pinto Bandeira, 211)
z Atrações – Risoto
z Quanto – R$ 8 (a concha).
z Informações –  (55) 3223-1019

Jantar italiano
z Quando/onde – A partir das 
20h, no Salão Paroquial da 
Catedral Metropolitana (Av. Rio 
Branco, 821)
z Atrações – Tábua de frios, 
galeto, polenta, fortaia (omelete 
com queijo e salame), massas 
(molho 4 queijos e bolonhesa), 
saladas (chicória, rúcula, 
radiche) e sobremesa
z Quanto – R$ 35 (por pessoa)
z Informações – (55) 3221-2695

Jantar Italiano em 
Restinga Seca

z Quando/onde – A partir das 
20h no Salão da Associação 
Esportiva Três Vendense, em 
Restinga Seca
z Atrações – Risoto, galeto, 
salame, saladas variadas, queijo, 
vinhos, copa e show da banda 
Star, de Venâncio Aires
z Quanto – R$ 32 (adulto) e R$ 
15 (crianças até 12 anos)
z Informações – (55) 9643-2268 
e 9910-9986

domingo
Festa de Assunção 
de Nossa Senhora

z Quando/onde – A partir das 
10h30min, no salão comunitário 
do distrito de Três Mártires, em 
Silveira Martins
z Atrações – Missa festiva, 
seguida de almoço (risoto, 
galeto, churrasco, maionese, 
saladas, pão e cuca). À tarde, 
domingueira com musical SBR

z Quanto – R$ 25 (por pessoa)
z Informações – (55) 3289-5142 
e 9726-5870

Festa em Honra à 
São Roque

z Quando/Onde – A partir das 
10h30min, no Salão Comunitário 
de São Roque, em Silveira 
Martins
z Atrações – Missa festiva com 
benção do sal, seguido de 
almoço (risoto, bife à milanesa, 
sopa de agnoline, cuca, 
churrasco, saladas diversas, 
pão), além de uma copa sortida 
com cucas e doces
z Quanto – R$ 27 (adultos) e  R$ 
12 (crianças de até 10 anos)
z Informações – (55) 9991-6499 
e 9149-4479

Feijoada da Comunidade 
Evangélica

z Quando/onde – A partir 
das 11h30min, no salão da 
Comunidade (Rua Coronel 
Niederauer, 1.070, esquina 
Barão do Triunfo)
z Atrações – Feijoada, arroz, 
farofa, couve, lombo assado, 
laranja e pão (pode comer no 
local ou para levar).
z Quanto – R$ 25 
z Informações – (55) 3221-4558

Risoto Nossa Senhora 
de Fátima

z Quando/onde – A partir das 
12h, na Paróquia Nossa Senhora 
de Fátima (Av. Presidente 
Vargas, 1.517)
z Atrações – Galeto, risoto, 
maionese, doces e cucas (todos 
para levar)
z Quanto – Risoto (R$ 8), galeto 
(R$ 15), maionese (R$ 8), doces 
(R$ 1,75), cucas (R$ 8) e pão 
(R$ 6)
z Informações – (55) 3212-8672 
e 9955-2568

Evento comemora os 25 anos do Design de Superfície 
Termina hoje,no Centro de Artes e Letras (CAL) da Universida-

de Federal de Santa Maria (UFSM), o encontro Artes na Superfície, 
que marca os 25 anos da inserção do Design de Superfície junto às 
Artes Visuais na instituição. Na programação, estão previstas pa-
lestras sobre questões atuais nos campos profissional e acadêmico, 
além de mesa-redonda, workshops, mostra de trabalhos e labora-
tórios práticos. Acadêmicos de outras instituições e profissionais, 
podem se escrever para o evento no local. As vagas para cada ofi-
cina são limitadas. A programação completa e outras informações 
estão disponíveis no site: coral.ufsm.br, ou pelo e-mail: designsu-
perficiesm@gmail.com.

Unifra abre inscrições para cursos de extensão
O Centro Universitário Franciscano está com inscrições abertas 

para cursos de extensão. As datas das inscrições variam conforme 
a opção e são realizadas pelo site unifra.br, no ícone Ensino. As es-
pecializações são Formação Acadêmico Residente (23 de agosto) 
Inglês completo nível 2 (23 de agosto), Inglês completo nível 2 (23 
de agosto), Inglês completo nível 2(25 de agosto), Tópicos em Epi-
genética: dos Fundamentos à Prática (13 de setembro);, Sabonetes 
Artesanais (19 de setembro). Para mais informações, acesse o site 
unifra.br ou ligue: (55) 3220-1200.

A prefeitura de Santa Maria 
em parceria com o Programa 
Municipal de Educação Fiscal, 
ampliou o período de inscri-
ções da segunda edição do 
Curso de Disseminadores de 
Educação Fiscal até amanhã.
Interessados podem se ins-
crever na página santamaria.
rs.gov.br/educacaofiscal. 

O curso será realizado entre 
22 de agosto e 28 de outubro. 
Outros esclarecimentos po-
dem ser obtidos pelo e-mail 
educacaofiscal@santamaria.
rs.gov.br ou pelo telefone (55)  
3921-7073.

Inscrições para curso 
de Disseminadores de 
Educação Fiscal

Vacinação contra a raiva 
será neste final de semana 
em Santa Maria

O curso de Medicina Veteri-
nária da Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM) pro-
move uma campanha de vacia-
nação anti-rábica. Será neste 
sábado e domingo, das 8h às 
17h, em 33 locais de Santa Ma-
ria. Os pontos de atendimentos 
estarão nos bairros Camobi, 
Centro, Santa Marta, Nova 
Santa Marta, Tancredo Neves, 
Dores, Itararé, Patronato, Me-
dianeira, Caturrita, Urlândia, 
Salgado Filho, Campestre e nas 
vilas Kennedy, Tomazetti, No-
noai e Rossi. O medicamento 
custa R$ 4. Não é recomendado 
vacinar animais menores de 
5 meses e gestantes. No dia 28 
de agosto, a campanha segue 
em Nova Palma, Santa Cruz, 
Santiago e Tupanciretã. 

Fadisma lança edital  
para publicação na  
Revista Jurídica

A Faculdade de Direito de 
Santa Maria (Fadisma) lançou 
edital para divulgação de ar-
tigos na sua Revista Jurídica. 
As produções científicas de-
vem se enquadrar nas linhas 
de pesquisa Multiculturalis-
mo e Transnacionalização do 
Direito, Constitucionalismo e 
Concretização de Direitos, Sus-
tentabilidade, Controle Social, 
Segurança cidadã e Justiça Cri-
minal além de Direito Privado 
e Repersonalização do Direi-
to Civil. Os artigos devem ser 
submetidos pelo portal revista.
fadisma.com.br. Aceitos apenas 
trabalhos originais e inéditos. 
O prazo vai até 26 de setembro. 
Informações pelo (55) 3220-
2500 ou fadisma.com.br.


