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z Auxiliar de limpeza
z Carpinteiro
z Churrasqueiro
z Cozinheiro geral
z Eletricista
z Eletrotécnico

z Garçon
z Marceneiro
z Vendedor Interno
z Vendedor Pracista
Vagas exclusiva para PCD

z Auxiliar de linha de produção

empregos eVeNTos

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

Annayr de Pra Venturini morreu no dia 6 de se-
tembro, aos 78 anos, vítima de embolia pulmonar de-
corrente de um câncer no pulmão. Annayr foi casada 
por cerca de 35 anos com José Venturini, com quem 
teve cinco filhos: Maria Antônia, Paulo Gilberto (já fa-
lecido), Maria Rosane, Márcio e Sonia Roselaine. Teve 
também 13 netos e dois bisnetos.

A aposentada era ativa: fazia natação na UFSM e integrava o grupo 
de terceira idade Cabelos de Prata. 

– Era carismática, tinha muitos amigos, sempre se preocupava 
com os demais. Tanto que ela tentou preparar a todos sobre sua par-
tida – disse o filho Márcio.

Annayr foi sepultada no Cemitério de Arroio Grande. A Missa de 
30º Dia será em 6 de outubro, às 19h, na Igreja das Dores.

obiTuário

Ultima semana de inscrições 
na revista da Fadisma 

A Faculdade de Direito de 
Santa Maria (Fadisma) aceita, 
até segunda-feira, inscrições 
de produções científicas para 
sua Revista Jurídica. Os textos 
devem se enquadrar nas linhas 
de pesquisa Multiculturalismo e 
Transnacionalização do Direito; 
Constitucionalismo e Concre-
tização de Direitos; Sustentabi-
lidade; Controle Social, Segu-
rança cidadã e Justiça Criminal; 
Direito Privado e Repersonali-
zação do Direito Civil. Informa-
ções pelo (55) 3220-2500, ou no 
site fadisma.com.br.

Oficinas de promoção do 
aprendizado na Unifra

A Pró-Reitoria de Graduação 
do Centro Universitário Fran-
ciscano (Unifra) e o CIEE orga-
nizaram um calendário de ati-
vidades voltado a acadêmicos, 
professores e funcionários. As 
oito oficinas ocorrem no Salão 
Azul do prédio 3, no Conjunto 
I, e têm o objetivo de promover 
a aprendizagem e qualificar a 
participação de estudantes em 
eventos acadêmicos. As inscri-
ções podem ser realizadas pelo 
site unifra.br. As atividades são 
gratuitas. Informações pelo tele-
fone (55) 3220-1200

1º Seminário Dinâmico  
de Formação da UFSM

A Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM) abriu ins-
crições para o 1º Seminário 
Dinâmico de Formação. Estão 
previstas sete atrações, entre 
palestras, mesas redondas e 
minicursos, que trabalharão te-
mas como empreendedorismo, 
marketing e produção textual.  
A programação do evento está 
disponível no site da instituição: 
ufsm.br/sdf.

Workshop ensina formas de cozinhar carne de cordeiro
O Coyote Original Food realiza hoje, às 19h, um whorkshop sobre 

preparo de cordeiro, com o chef Taico. O encontro será no Olaria Res-
taurante e Eventos. Taico é apresentador de TV, professor de culinária 
e produtor do programa Cozinhando com o Chef Taico. Ele também 
é pesquisador em cocção (cozimento) e desenvolveu novos métodos 
de preparo para pratos triviais, focado no aproveitamento máximo 
do alimento associado a praticidade. O custo para participar do even-
to é de R$ 150. Mais informações pelo telefone (55) 9646-0404.

Sábado
Jantar Baile Italiano 

z Quando/onde – A partir das 
20h, no Salão comunitário da 
Boca da Picada, em Ivorá
z Atrações – Jantar italiano 
(risoto, galeto, bife à milanesa de 
porco, saladas e cuca) e baile 
com show do Trio Serrano
z Quanto – R$ xx
z Informações – (55) 8437-8319

Domingo
Festa da Comunidade
da Linha Seis Norte 

z Quando/onde – A partir das 
9h, no Salão Comunitário da 
Linha Seis Norte (41 Km de 
Santa Maria e 11 Km de Silveira 
Martins, à esquerda de quem vai 
a Vale Veronês)
z Atrações – Jogo de bocha, 
almoço (risoto, galeto, churrasco, 
saladas, pão), durante a tarde 
haverão mais jogos e música
z Quanto – R$ 22
z Informações – (55) 9726-5870 
e 9634-8823

Festa de São Francisco
de Assis

z Quando/onde – A partir 
das 10h30min na Capela São 
Francisco, na Sociedade Esportiva 
Botafogo de Colônias Novas
z Atrações – Missa seguida de 
almoço (risoto, galeto, churrasco, 
maionese, saladas, pão e cuca), 
doces, sorteio de brindes e jogo 
futebol
z Quanto – R$ 25
z Informações – (55) 9726-5870 
e 8111-5598

Risoto Capela Nossa
Senhora das Graças

z Quando/onde – A partir das 
11h30min, na Capela Nossa 
Senhora das Graças, no Km 3, 
em Santa Maria
z Atrações – Risoto e galeto 
para levar
z Quanto – R$ 9 (a concha de risoto) 
e R$ 13 (seis pedaços de galeto)
z Informações – (55) 9647-7252

Risoto da Igreja do Bonfim
z Quando/onde – A partir do 
meio-dia, no Salão Paroquial 
(Rua Venâncio Aires, 926)
z Atrações – Risoto, galeto e 
maionese para levar
z Quanto – R$ 9 (a concha do 
risoto), R$18 (seis pedaços 
de coxa e sobrecoxa) e R$ 7 
(maionese)
z Informações – (55) 3221-4173

Encontro Dançante
da Melhor Idade

z Quando/onde – Às 15h30min, 
no Clube Comercial (Venâncio 
Aires, 1.972)
z Atrações – Banda Musical 
Realce
z Quanto – R$ 12
z Informações – (55) 9630-9889

Domingueira
z Quando/onde – Às 20h30min, 
no Clube Comercial (Rua 
Venâncio Aires, 1.972)
z Atrações – Show com Estação 
virtual
z Quanto – R$ 20
z Informações – (55) 9630-9889
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