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Jaci Sanches Weiss morreu no dia 14 de setembro, aos 
76 anos, vítima de um câncer no intestino. Ele foi casado 
por seis décadas com Irça (já falecida), com quem teve 
cinco filhos, nove netos, 16 bisnetos e dois tataranetos.

Natural de São Vicente do Sul, passou sua vida no dis-
trito do Rincão dos Weiss. Segundo familiares, era apai-
xonado pela agricultura, função que exerceu enquanto teve forças. 
Seus cuidados com as plantações se estendiam as criações, tendo as 
vacas como seus xodós.

– Era uma pessoa muito boa. Sempre amoroso, um exemplo. Vai 
fazer muita falta para todos os amigos e, principalmente, para famí-
lia– disse a neta Aline. O agricultor foi sepultado em 15 de setembro, 
no Cemitério de Rincão dos Weiss, em São Vicente do Sul.

obituário

z Auxiliar de limpeza
z Churrasqueiro
z Confeiteiro
z Cozinheiro geral
z Eletricista
z Marceneiro

z Motorista de caminhão
z Padeiro
z Serralheiro
z Trabalhador rural
z Vendedor Pracista

Vagas exclusiva para PCD

Vagas exclusivas para PCD

z Assistente administrativo
z Auxiliar administrativo
z Auxiliar de limpeza
z Auxiliar de linha de produção
z Carregador de caminhão
z Cobrador de transportes coletivos
z Empacotador a mão

z Inspetor de qualidade
z Monitor infantil
z Oficial de serviços diversos
z Porteiro
z Promotor de vendas
z Repositor de mercadorias
z Servente de obras

z Atendente de SAC
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.

Efetivas
z Consultor(a) de vendas

Estágio
z Estágio em administração

siNDiLoJAs

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.

z Almoxarife (1)
z Auxiliar de escritório (1)
z Auxiliar de PCP (1) 
z Carregador (5)
z Comprador(a) (1) 
z Conferente (5)
z Corretor (2)

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

CDL

O CDL Empregos seleciona candidatos para vagas no comér-
cio 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 
(cdlemprego@cdlsm.com.br). Mais Informações pelo site: cdlsm.

6ª Mostra das Profissões 
da Unifra começa amanhã

O Centro Universitário Fran-
ciscano apresenta (Unifra) vai 
mostrar o melhor que seus 
cursos oferecem na 6ª Mostra 
das Profissões, que será realiza-
da amanhã e quinta-feira, das 
9h às 18h, no Conjunto III da 
instituição (Rua Sailva Jardim, 
1.175). As pré-inscrições, indi-
viduais ou por escolas, são gra-
tuitas e devem ser feitas no site 
unifra.br. O objetivo do evento 
é apresentar a instituição para 
futuros acadêmicos. Além das 
graduações nas áreas de saúde, 
humanas, sociais e tecnológicas, 
também poderão ser conheci-
dos o Ensino a Distância (EaD), 
especialização, mestrado e dou-
torado. Haverá também um es-
paço para inscrição no Vestibu-
lar de Verão 2017 da instituição. 
Um dos atrativos da Mostra das 
Profissões serão as visitas guia-
das aos laboratórios dos cursos, 
com horários pré-determina-
dos. As inscrições são feitas no 
local. Para acessar a programa-
ção completa e mais informa-
ções, acesse o site unifra.br.

Semana Acadêmica da 
Educação Física e Dança

De hoje até sexta-feira, ocor-
re a 14ª Semana Acadêmica dos 
cursos de Educação Física e 
Dança do Centro de Educação 
Física e Desportos (CEFD) da 
UFSM. O encontro tem como 
tema Desafios, Caminhos e 
Possibilidades e, contará com 
professores, pesquisadores e 
profissionais de Educação Físi-
ca e Dança que irão palestrar e 
discutir sobre temas das áreas 
no próprio CEFD. Haverá tam-
bém diversas práxis e visitas 
aos laboratórios do CEFD. Mais  
informações pelo e-mail dace-
fd@gmail.com

Restaurante Universitário 
passa a agendar refeições

Hoje, às 11h30min, será 
lançada a campanha de agen-
damento de refeições no Res-
taurante Universitário (RU) da 
Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM). O evento será 
no RU da Avenida Roraima, em  
Camobi. Na oportunidade, se-
rão apresentadas aos usuários 
as peças gráficas e audiovisuais 
da campanha, que visa otimizar 
o atendimento.Mais infomações 
sobre a campanha podem ser 
conferidas no site ru.ufsm.br

2º Simpósio de Saúde da 
Mulher ocorre na sexta

O 2º Simpósio de Saúde da 
Mulher será realizado de 30 de 
setembro a 1º de outubro, a par-
tir das 13h30min, no Auditório 
Gulerpe, no Husm. O encontro 
visa proporcionar um espaço de 
discussão e reflexão acerca da 
atenção interdisciplinar à saúde 
da mulher. A iniciativa é voltada 
para estudantes, profissionais 
da saúde e à comunidade. Para 
confirmar a inscrição e garantir 
a vaga deverá ser enviado um e-
-mail com nome completo, ins-
tituição de ensino, curso para 
contatoligasm@hotmail.com. O 
valor da inscrição é R$ 10.

Alunos da Emaet levam 
espetáculo ao Treze

A Escola Municipal de Ar-
tes Eduardo Trevisan (Emaet), 
apresenta, sexta-feira, às 20h, 
no Teatro Treze de Maio, o espe-
táculo Instante em Cena. A en-
cenação é composta por cenas 
criadas pelos alunos do curso 
de Iniciação Teatral adulto. A 
entrada é franca. Os  ingressos 
podem ser retirados no Theatro 
(Praça Saldanha Marinho, s/nº).

UFSM sedia dórum de qualidade de carnes e derivados
O departamento de Tecnologia e Ciência dos Alimentos, em con-

junto com o Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia 
dos Alimentos, realiza hoje, das 8h30min às 17h30min o 1º Fórum 
de Qualidade de Carnes e Derivados. O evento será no auditório Flá-
vio Miguel Schneider (prédio 42 do campus de Camobi), e as inscri-
ções podem ser feitas no local. Alunos de qualquer instituição pagam 
meia entrada. Para profissionais e demais ouvintes, o custo é de R$ 
120. A programação conta com palestras de especialistas que atuam 
na indústria alimentícia e no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, professores da UFSM e da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa. Para mais informações, acesse fqcd.ufsm.br.
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A Unidade Móvel de Saúde 
percorre os distritos

No mês de setembro, a es-
trutura da Unidade Móvel de 
Saúde da prefeitura de Santa 
Maria atenderá nas segundas, 
terças, quartas e sextas-feiras, 
com equipe completa, compos-
ta por médicos e enfermeiras. 
Nas quintas-feiras, será ofereci-
do, ainda, serviço odontológico. 
Também é possível garantir a 
retirada de medicamentos, me-
diante a apresentação de receita 
médica no local. Veja, abaixo, 
em quais distritos estará a Uni-
dade Móvel de Saúde nos pró-
ximos dias:

AgendA

Hoje 
z Passo do Verde
z Colônia Conceição

Amanhã
z São Valentim
z Alto das Palmeiras

Sexta-deira
z Arroio Grande
z Santa Brígida

Problemas de iluminação 
pública, ruas esburacadas?

A Secretaria de Infraestrutu-
ra, Obras e Serviços disponibi-
liza ao cidadão santa-mariense 
um canal com o objetivo de ter 
conhecimento e buscar sanar 
problemas urbanos, como a falta 
de iluminação. Quem tiver algu-
ma reinvindicação, pode entrar 
em contato a secretaria (Aveni-
da Medianeira, 179), em horário 
comercial, pelos telefones (55) 
3222-0733 e 3223-1616, ou pelo 
e-mail superobras@santamaria.
rs.gov.br.

Campanha de vacinação 
termina na sexta-feira

A Campanha Nacional de 
Multivacinação para atualização 
do calendário básico termina na 
sexta-feira. A imunização visa 
resgatar crianças e adolescentes 
não vacinados ou com vacina-
ções atrasadas. A campanha é 
destinada as crianças meno-
res de 5 anos e adolescentes de 
9 anos a 15 anos incompletos 
(14 anos 11 meses e 29 dias). A 
imunização é feita nos postos de 
saúde da zona urbana. Entre os 
medicamentos que estão à dis-
posição há a BCG (tuberculose), 
hepatites, tríplice viral, pólio-
mielite, pentavalente, meningo-
cócica conjugada C, pneumo-10 
valente, febre amarela, tríplice 
viral, dupla adulto (difteria e té-
tano) e rotavírus.


