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Madalena Fon-
tana Gazolla, 98 
anos, morreu em 15 
de agosto, por insu-
ficiência pulmonar. 
Ele foi casada com 
Ângelo Gazolla, com quem teve 
cinco filhos – Tereza, Irineu, 
Darci, Antoniolo e Luiz – 19 e 
netos e 25 bisnetos. A produto-
ra rural era de São Pedro do Sul, 
tendo vivido em Navegantes, 
distrito do município, ao longo 
da vida.

Segundo familiares seu maior 
prazer era estar em família.

– Ela era incrível. Gostava 
de trabalhar na lavoura, estava 
sempre disposta, nunca se ne-
gou a nada pelos filhos ou por 
quem ela amava. Sentirei mui-
tas saudades de seu colo e con-
selhos – disse, emocionado, o 
filho Luiz.

Madalena foi sepultada em 
16 de agosto no Cemitério de 

obituário

z Atendente de telemarketing
z Auxiliar de  mecânico de 
caminhões
z Caseiro

z Instalador de cortinas e persianas
z Operador de empilhadeira
z Operador de cargas
z Soldador

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 

De amanhã até sexta-feira, será realizado o 11º Simpósio de Arte 
Contemporânea. O evento será realizado no Teatro Caixa Preta (pré-
dio 40 do campus da Universidade Federal de Santa Maria em Santa 
Maria), é promovido pelo Mestrado em Artes Visuais (PPGArt) e rea-
lizado pelo Laboratório de Pesquisa em Arte Contemporânea, Tecno-
logia e Mídias Digitais (Labart). 

Estarão presentes no encontro artistas e pesquisadores nacionais 
e estrangeiros para uma abordagem transdisciplinar entre artes, ci-
ências, neurociências e tecnologia, além de professores e alunos da 
UFSM e demais universidades, como a USP, Unesp, UFRJ, UnB, Uni-
versidade Anhembi Morumbi UAM e Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Comercial (Senac). Também participarão representantes de 
instituições do Exterior, como as universidades de Lisboa e do Ave 
(Portugal), Universidade Aalto (Finlândia), e Universidad Nacional de 
Tres de Febrero (Argentina). A programação completa e mais infor-

z Auxiliar de PCP (1)
z Carregador (5)
z Conferente (5)
z Corretor (2)
z Decorador de interiores (1)
z Motorista de entregas (2)

z Promotor(a) de vendas (2)
z Representante comercial (1)
z Vendedor (2)
z Vendedor (1)
z Vendedor interno/externo (3)

CDL

O CDL Empregos 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.com.br

A cachorrinha da foto nasceu 
no dia 14 de junho e está pronta 
para adoção. Segundo a dona, a 
pequena já tomou duas doses de 
vacina e se alimenta bem de ra-
ção. A cadelinha é esperta e será 
de porte médio, ideal para segu-
rança de pátio. Interessados de-
vem ligar para (55) 8423-0560. 

Quero um Dono
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Igreja de Fátima realiza chá em celebração à primavera
A Paróquia Nossa Senhora de Fátima realiza, na quinta-feira, a 

partir das 15h30min o Chá Preparando a Primavera, no Salão Paro-
quial (Avenida Presidente Vargas, 1.517). O cardápio conta com chás, 
salgadinhos, bufê de pães e cucas, patês, geleias, doce de leite e tortas. 

Para animar o encontro, haverá bazar, brechó, pescaria e sorteio 
de uma colcha de casal feita em crochê. Os convite custam R$ 25, e 
podem ser adquiridos na secretaria da igreja, em horário comercial, 
ou na Ação Social (no prédio ao lado), às segundas e quartas-feiras, 
das 14h às 17h.

11º Simpósio de Arte Contemporânea começa amanhã

II Encontro de Ufologia e Espiritualidade
Será realizado, em 1º de outubro, no Park Hotel Morotin, o 2º 

Encontro de Ufologia e Espiritualidade. Esta edição contará com a 
presença de Juliano Pozati, produtor do filme Data Limite Segundo 
Chico Xavier (campeão views no YouTube), com a Associação de Co-
laboradores e Pesquisadores e profissionais que trabalham para des-
vendar ocorrências relacionadas a objetos voadores não identifica-
dos (OVNIs). Serão abordados temas como a relação entre a pesquisa 
ufológica e a espiritualidade, física quântica, relatos das pesquisas de 
campoa. Os ingressos custam R$ 30 e podem ser adquiridos anteci-
padamente com os organizadores pelo telefone (55) 9638- 9619, ou 

Jornada Interdisciplinar  
de Saúde da Unifra

O Centro Universitário Fran-
ciscano realiza, hoje, a 5ª Jor-
nada Interdisciplinar de Saúde. 
A atividade, que se estende até 
quinta-feira, visa desenvolver 
competências técnicas, políti-
cas e sociais condizentes com 
os atuais desafios na área. Na 
programação estão previstas 
palestras, painéis de discussão 
e relatos de experiências, nos 
seguintes temas: promoção da 
saúde bucal, cirurgias cardíacas, 
zika vírus, nutrição e fisioterapia 


